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التغيير: التغير لغه اشتقاق من ماده  'غَيَّرَ'  والتى تدورعلى أصليْن: االول إحْداث شيء لم يكن قبلَه.
والثانى انتِقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى '  التعريفات، الجرجاني، باب التاء، مادة التغيير 

التغير'  و  'لسان العرب، ابن منظور، حرف الراء، مادَّة غير' .
اما اصطالحا فهو تحول بدون اضافه '  تغير' ، او من خالل االضافه 'تغيير' .

وقد اعتبر منهج المعرفه االسالمى ان التغير هو سنه الهيه كليه تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة المسخرة
واإلنسان المستخلف:

' أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِاللِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ' ..
'وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإلِنْسَانَ مِنْ سُلَاللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مكين ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ; 1754#& فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . '

'إِنَّ اللَّهَ لَال يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ'  [الرعد: .] 11
'ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا

مَا بِأَنْفُسِهِمْ'  [األنفال: .] 53
غير ان التغير كقانون نوعى يضبط حركه نوع معين من انواع الوجود ، هو الذى يحدد لنا شرط فعالية التغير

كقانون كلى فيه، فهو ياخذ شكل تحول بدون اضافه فى الطبيعه المسخره '  تغير'  كما فى االيتين االولى
والثانيه. كما ياخذ شكل تحول من خالل االضافه عند االنسان المستخلف ' تغيير  ' كما فى االيتين االخيرتين.

وياخذ التغيير فى منهج المعرفه االسالمى شكل تكوينى يتمثل فى حل االنسان لمشاكله المتجدده من خالل ثالثه
خطوات هى المشكله ، الحل ، العمل. وشكل تكليفى يحدد الشكل التكوينى السابق فيكمله ولكن ال يلغيه ، فيكون
بمثابة ضمان موضوعي مطلق الستمرار فاعليته ، حيث يحدد نوع المشاكل التي يواجهها االنسان، وطرق العلم بها

ونمط الفكر الذي يصوغ حلولها ،وأسلوب العمل الالزم لحلها.
انماط التغيير: والتغيير كسنه الهيه قائم على السببيه ، اى تحقق المسبب  'االثر'  بتحقق السبب 'العله' ،

وتخلفه بتخلف السبب  'العله' .  وبناءا على هذا فان سنه التغيير االلهيه يمكن تعويق فاعليتها  'بعدم
االلتزام باسبابها وعللها'  ، ولكن ال يمكن الغاء حتميتها ' اى اليمكن الغاءعالقه التالزم بين عللها

واثارها ' ، وبناءا على هذا فان للتغيير نمطين ، النمط االول هو االصالح ، وهو نمط التغيير االساسى
'االصل'  فى منهج التغيير االسالمى، النه تعبير عن اضطراد التغيير كسنه الهيه ، كما انه تعبير عن

المشاركة كسنة إلهية تضبط العالقة بين الناس مضمونها تبادل العلم بمشكلة مشتركة ثم تبادل المعرفة



بحلولها المحتملة ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمشكلة ، وقد عبر القران عنها
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بمصطلحات ايجابيه كالتأليف 'واذكرو نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا : 13'  ' آل عمران'  والتعاون ' وتعاونوا على البر والتقوى : 2'  ' المائده' و المواالة 'المؤمنين

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض' : 7'  التوبة' .  والنمط الثانى هو الثوره ، وهو نمط التغيير الثانوى  'الفرع'
فى منهج التغيير االسالمى، النه يجىْ كمحصله لمحاوله تعويق فاعليه سنه التغيير الهيه. والنه تعبير عن

الصراع الذى يوجد عند تعطل فاعليه المشاركة كسنه الهيه ، فهو عقبه أمام التطوراالجتماعى من خالل حل
المشاكل المتجدده وغايته إلغائه ، وقد عبر عنه القران فى كثير من المواضع بمصطلحات سالبه منها البغضاء '

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء' : 91'  المائدة'  والعدوان 'وال تعاونوا على االثم
والعدوان' : 2'   المائده' .

االصالح: وردت االشاره الى مصطلح االصالح فى القران الكريم كما فى قوله تعالى  'ان اريد اال االصالح ما
استطعت'  'هود:88 . ' والمفهوم االسالمى لالصالح هو التغيير من خالل نظام قانونى تتوافر فيه امكانيه التغيير

، فهو تغيير تدريجى جزئى سلمى يتم من خالل نظام قانونى تتوافر له الشرعيه التكليفيه  'نظام قانونى
اسالمى' والتكوينيه ' السلطه فيه جاءت من خالل بيعه صحيحه باعتبارها عقد اختيار لم يدخله اجبار، وهى نائب

ووكيل عن الجماعه لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها' ، فهوشكل من اشكال مراقبه السلطه.
ومن ادله االصالح اى التغيير التدريجى السلمى واولويته كنمط التغيير قوله صلى الله عليه وسلم '  من رأى

منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان، ليس
بعد ذلك من اإليمان شيء'   'صحيح مسلم رقم . ' 78

وياخذ االصالح كنمط للتغيير اشكال عده اهمها التقويم الذى عبر عنه ابوبكر الصديق  'رضى الله عنه'  بقوله
'إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني' . والتقويم يعبر عن موقف يتجاوز

كل من موقفى الرفض المطلق والقبول المطلق الى موقف نقدى قائم على اخذ وقبول الصواب، ورد ورفض الخطا، فهو
نقد للسلطه لتقويمها اى بهدف الكشف عن أوجه قصورها عن أداء دورها .

ومن اشكال االصالح النصح لقوله  'صلى الله عليه وسلم'  'لدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله !؟ قال :
لله ولكتابه ولرسوله ، وألئمة المسلمين وعامتهم  ' يقول الباقالني بعدما ذكر فسق اإلمام و ظلمه ... بل

يجب و عظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله'  'التمهيد . ' 186
الثوره : وردت االشاره الى مصطلح الثوره بمعناه اللغوى اى القلب فى القران الكريم كما فى قوله تعالى 'ال

ذلول تثير االرض'  'البقره:17   ' 'اى التقلبها بالحرث القلب الذى يغيرها فيجعل عاليها سافلها' ، وكما فى قوله
تعالى 'كانوا اشد منهم قوه واثاروا االرض وعمروها'  'الروم:9   ' 'اى قلبوها وبلغوا عمقها' . اما المفهوم

االسالمى للثوره فهو التغيير خارج اطار نظام قانونى ال تتوافر فيه امكانيه التغيير. فهو تغيير فجائى
وكلى يتم خارج اطار نظام قانونى ال تتوافر له الشرعيه التكليفيه والتكوينيه ، ورغم استخدام بعض

المتقدمين لمصطلح الثوره فى التاريخ االسالمى كقول ابن االزرق عندما دعا اصحابه الى الحاق بثوره عبد
الله بن الزبير بمكه لنصرتها والدفاع عن بيت الله الحرام 'وهذا قد من قد ثار بمكه فاخرجوا بنا نات البيت

ونلق هذا الرجل'   'محمد عماره ،االسالم وضروره التغيير، كتاب العربى،  1997 ،ص  ' 17- 11 اال انه قد عبر عن
الثوره بمصطلحات اخرى كخلع السلطان الجائر.

التغيير وانماطه عند اهل السنه: اما اهل السنه فهم يتفقون على وجوب االصالح ' التقويم والنصح...'  كنمط
اساسى للتغير، كما اتفقوا على وجوب الثوره كنمط للتغيير فى حاله انتفاء الشرعيه التكليفيه ' ككفرالحاكم
اوعدم التزامه بالشرع مع انكاره له'  لورود النصوص الداله على ذلك ومنها عن عبادة بن الصامت قال دعانا

النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان' '

صحيح البخاري رقم ' 6647 ، ولكنهم اختلفوا فى الثوره كنمط للتغيير فى حاله انتفاء الشرعيه التكوينيه '
كالبيعه التى يدخلها اجبار او االمام الظالم او الفاسق'  الى مذهبين :



المذهب االول  'عدم الجواز' :  يرى عدم الجوازالثوره على الحاكم الظالم اوالفاسق ، ويستدل بادله منها قوله
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تعالى 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْألَمْرِ

مِنْكُمْ 64831#& ' ;النساء: .; 64830#&; 1641#&; 1637#& ومنها قوله صلى الله عليه وسلم  'إنه يستعمل عليكم
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع  ' ، قالوا يا رسول الله أال

نقاتلهم قال '  ال ما صلوا   ' 'صحيح مسلم رقم . ' 4907
يقول االمام ابن تيمية '  والصبر على جور األئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة' '  مجموع الفتاوى ، '  28

. ويقول االمام األشعري ' و يرون الدعاء ألئمّة المسلمين بالصالح و أن اليخرجوا عليهم بالسيف' '  مقاالت
اإلسالميين .  ' 323

و هذا المذهب مبنى على سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحاكم الظالم ،
والمتمثله فى الفتنه والفوضى التى قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه من خلعه .

يقول البزدوي '  إذا فسق اإلمام يجب الدعاء له بالتوبة ، وال يجوز الخروج عليه ألنّ في الخروج إثارة
الفتن و الفساد في العالم' '  أصول الدين '  190

يقول النووي '  قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة
الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه   ' 'شرح صحيح مسلم ' 31[  12229

المذهب الثانى 'الجواز' :  يرى جوازالثوره على الحاكم الظالم او الفاسق ، ويستدل بادله منها قوله تعالى '
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

عمران: .; #64830&; #1636&; #1632&; #1633& الْمُنْكَرِ وَأُولَ&#8461 ;ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 64831#& ' ;آل
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم  'ما من نبي بعثه الله قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون

بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ، ويفعلون ماال يؤمرون ، فمن
جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من

اإليمان حبة خردل .] 39[  ' قال ابن رجب معلق على هذا الحديث '  : وهذا يدل على جهاد األمراء باليد .] 40[  '

ومنها ماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال في مجلس وحوله المهاجرون واألنصار ' أرأيتم لو ترخصت
في بعض األمور ما كنتم فاعلين  ' فسكتوا فقال ذلك مرتين ، أو ثالثا ، فقال بشر بن سعد ' لو فعلت ذلك

" أي مثل " كان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح  : ومنه الحديث  القدح  قومناك تقويم القدح  '  '
، فقال عمر 'أنتم إذن أنتم إذن '   ' كنز العمال لعالء  ' '  ب  /20 4 . النهاية  ' السهم أو سطر الكتابة

الدين بن الهندي .  687 /  5 العقد الفريد  100/  2 فيض القدير شرح الجامع الصغير '  416 /  2'   2181
يقول اإلمام الجصاص وكان مذهبه رحمه الله '  أي اإلمام أبي حنيفة'  مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور' '

أحكام القرآن للجصاص . '  61
و ذكر ابن العربي من أقوال علماء المالكية '  إنما يقاتل مع اإلمام العدل ، سواء كان األول ، أو الخارج

عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إال أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك '  '
أحكام القرآن'

وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن اإلمام أحمد في رواية  ' من دعا منهم إلى بدعة فال تجيبوه
وال كرامة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا '  ' طبقات الحنابلة' .

ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي  'اإلنصاف
للمرداوي . ' 311  10

ويقول اإلمام ابن حزم '  وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين



عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ... وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء
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كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث،
إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً .'

ومن الواضح ان الحكم بالمنع او االيجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحها يقول القرافي '
اعلم أنَّ الذريعة كما يجب سدّها ، يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ؛ فإن الذريعة هي الوسيلة ، فكما أنَّ

وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة ؛ كالسعي للجمعة والحج   ' 'شرح تنقيح الفصول، ص944  '  ، فالمذهب
االول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحاكم الظالم على

المصلحه المتحققه من خلعه، وقال المذهب الثانى بااليجاب فتحا للذرائع ، اى ترجيحا للمصلحه المتحققه من
خلع الحاكم الظالم على المفسده التى قد تلزم من خلعه. وبناء على ماسبق فان الحكم بمنع او ايجاب الثوره

على الحاكم الظالم اوالفاسق هو اجتهاد الن مصدره قاعده سد الذرائع وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه التبعيه
، و ليس اصل من اصول الدين، والتى اليباح الخالف فيها، والتى مصدرها مصادر الشريعه االصليه. ويمكن الجمع

بين المذهبين بالقول بان الحكم بالمنع او االيجاب انما يكون طبقا لرجحان المفسده التى قد تلزم من خلع
الحاكم الظالم ، او المنفعه التى قد تتحقق من ذلك، وبالتالى الحكم بالمنع على درجاته من كراه او تحريم

حسب درجه المفسده التى قد تلزم من ذلك، والحكم بااليجاب على درجاته من اياحه واستحباب ووجوب حسب المصلحه
التى قد تتحقق من ذلك.

التغيير وانماطه عند الفرق االخرى: قال الخوارج بوجوب الخروج على السلطان الجائر ، وهم يرون ان الثوره
هى النمط الوحيد للتغيير، وبالتالى يرجحون كفه الثوره على كل المحاذير،و يرفضون االصالح كنمط للتغيير،.

اما المعتزله فقالوا بالخروج على السلطان الجائر انما يكون بشرطى التمكن ووجود االمام الثائر.
اما المرجئه فقالوا بتحريم الخروج على الحاكم الكافر والظالم والجائر، ويترتب على مذهبهم انكارالتغيير

بانماطه المختلفه  'االصالح والثوره'  ألن هذه الفرقة ترجي  'تؤخر'  عقاب العصاة إلى يوم القيامة. وتقول '
ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة'  أي أن المؤمن يظل مؤمناً مهما ارتكب من المعاصي كما

يظل الكافر كافراً مهما قام بأعمال صالحة، وقالوا  'إن اإليمان اعتقاد، وان من أعلن الكفر بلسانه وعبد
األوثان أو لزم اليهودية والنصرانية في دار اإلسالم وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار اإلسالم ومات على

ذلك فهو مؤمن كامل اإليمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة' .
اما الشيعه االماميه فقالوا بعدم جواز االمامه، او الخروج على السلطان الجائر ، او صاله الجماعة...إال

بعد ظهور المهدي،هذا الموقف السلبي حاول الخومينى تعديله '  في المجال السياسي'  بقوله بنظريه والية
الفقيه  'الخومينى، الحكومة االسالميه، ترجمه حسن حنفي،القاهرة،5791  ' ، والتي تلقى معارضه حتى من داخل

المذهب الشيعي باعتبارها دخيلة عليه.
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