بسم هللا الرحمن الرحيم
فتنة األوس والخزرج وأنواع االختالف

أيها اإلخوة األكاام  ،ما موضاو جدياد ما موضاواا فقا اسيايمة اسويويا  ،وقاد ييوا سكا ياايقا كيا

أ

اسويااص ى ا ع ي ا ي ا وي ا اوكقاال م ا مك ا سااع اسمديو ا  ،اوكقاال م ا قااوة اس ا  ،قااوة اسااو ص ،قااوة اتيااكقام  ،قااوة
اإلخالص ،قوة اسكض ي واسفداء ،سك أى اي كاووا يُعذيو أمام  ،اوكقال ساع اسمديوا سيضاي

ساع قاوة اس ا

ا

اسقوة ،سذسك يوع مجكمعا قويا ،أياس هذا اسيواء اسمياواة ،أياس هذا اسيوااء ااسا فيااد ذا اسياي  ،أيااس هاذا اسيوااء
اسككافل ،أياس هذا اسيواء ا ع اإلخاء واسم ي .
وسك

وكي طامئا ااايمة فاص اسعالقاا ياي األوس واسخاام  ،وكيا

ى

أ ي وىا

اسخالفاا ياي

اسمؤموي يأوها كفم.
نكسة طارئة بين األوس والخزرج:
ومد فص ييمة اسويص ى ع ي ا ي وي وهو فص اسمديو  ،أ يهوديا غاظ ما مأى م أسف اسمي مي  ،غاظا
ما مأى م ىالح ييوه  ،يعد اسذي كا ييوه م اداوة ويغضاء فص اسجاه ي .
سذسك أمم شايا ا ع شاك ك أ يج س م األوس واسخام  ،وأ ياذكمه يياو يُعاا  ،ياو اقككااسه  ،وماا كاا
قي  ،وأوشده يعض ما كاووا كقاوسوه في م أشعام ،فكفاخم اسقو واوة جاه ي  ،ث كوااااوا ،األوس واسخاام  ،ثا
كواثاار مجااال ما اس يااي  ،وكقاااوت ،فقااال أ اادهما:
وكاد

شاائك مددواهااا اذ جذاا  ،أي اميا  ،وغضاار اسفميقااا ،

كق اسفكو  ،ي غ يذسك ميول ي ى ع ي ا ي وي  ،فخام

سايه غاضايا فايم معا ما اسمهااجمي  ،كاع

جاءه فقال:
هللا هللا ،أبدعوى الجاهلية ،وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم هللا إلى اإلسالالم ،وأكالرمكم
يا معشر المسلمينَ ،
به ،وقطع به عنكم دعوى الجاهلية ،واستنقذكم به من الكفر ،وألف به بينكم ،ترجعون إلالى مالا كنالتم علياله كفالارا،
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ،وكيد من عدو لهم ،وبكوا ،وعانق الرجالا بعهالهم بعهالا ،ثالم انرالرفوا مالع
رسو هللا سامعين مطيعين
سقد وى
دققوا يكال ي:

اسويص ى ع ي ا ي وي اسخىاوم يااسكفم ،ثا

ي جال جالسا أواال يهاذه اس ادثا قمقواا فقاال

ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم آَ َي ُ
ي إِلَى رِ َراط ُم ْس َتقِيم * َيا
سول ُ ُه َو َمنْ َي ْع َترِ ْم ِب ه ِ
ات ه ِ
اَّلل َف َقدْ ُه ِد َ
هللا َوفِي ُك ْم َر ُ
َو َك ْي َ
هللا َجمِيعا ً َو َال َت َف هرقُوا
اع َترِ ُموا ِب َح ْب ِ ه ِ
هللا َح هق ُت َقاتِ ِه َو َال َت ُمو ُتنه إِ هال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ * َو ْ
أَ ُّي َها الهذِينَ آَ َم ُنوا ا هتقُوا ه َ
ر َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا ً َو ُك ْن ُت ْم َعلَى َ
ار
َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة ه ِ
وب ُك ْم َفأ َ ْ
هللا َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْع َدا ًء َفأَله َ
ف َب ْينَ قُل ُ ِ
ش َفا ُح ْف َرة ِمنَ ال هن ِ
َفأ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك ُي َب ِّينُ ه
هللا ُ لَ ُك ْم آَ َياتِ ِه لَ َعله ُك ْم َت ْه َتدُونَ * َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ هم ٌة َيدْ ُعونَ إِلَى ا ْل َخ ْي ِر َو َيأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ * َو َال َت ُكو ُنوا َكالهذِينَ َت َف هرقُوا َو ْ
اخ َتلَفُوا مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
ات َوأُولَ ِئ َك
اس َود ْ
اب
هت ُو ُجو ُه ُه ْم أَ َك َف ْر ُت ْم َب ْع َد إِي َمانِ ُك ْم َف ُذوقُوا ا ْل َع َذ َ
ض ُو ُجوهٌ َو َت ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ َفأ َ هما الهذِينَ ْ
اب َعظِ ي ٌم * َي ْو َم َت ْب َي ُّ
لَ ُه ْم َع َذ ٌ
هللا ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ * تِ ْل َك آَ َي ُ
هللا َن ْتلُوهَا َعلَ ْي َك
ات ه ِ
ه ْت ُو ُجو ُه ُه ْم َففِي َر ْح َم ِة ه ِ
ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْكفُ ُرونَ * َوأَ هما الهذِينَ ا ْب َي ه
ِبا ْل َح ِّق َو َما ه
هللا ُ ُي ِري ُد ُظ ْلما ً لِ ْل َعالَمِينَ
( سورة آ عمران ).

الخالف كفر عملي:
يماذا وى

اسقمق اسكمي اسخال

يي اسمي مي ؟ ياسكفم ،هذا يماه ا ماء اسعقيدة :كفم دو كفم ،هواك كفام

يخمجااك م ا اسم ا  ،م ا م ا اإليااال  ،وهواااك كفاام دوو ا فاسخىااوما يااي اسمي ا مي وااو م ا اسكفاام ،أل هااذه
اسخىوما كضعفه  ،كشككه  ،كماقه كجعل يأيه ييوه  ،كعقييا ا ع هذا اسموضو ي اا وجل يقول:
ُغلِ َب ِ
َّلل ْاألَ ْم ُر مِنْ َق ْب ُ َومِنْ َب ْع ُد
ه ِع سِ نِينَ ِ ه ِ
الرو ُم * فِي أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
س َي ْغلِ ُبونَ * فِي ِب ْ
ض َو ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
ت ُّ
هللا
ر ِر ه ِ
ح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ * ِب َن ْ
َو َي ْو َمئِذ َي ْف َر ُ
( سورة الروم ).

ي اا وجل وىم اسمو  ،وه أهل ككار ا ع اسفامس وها ايااد اسواام ،ساذسك أثيا ي جال جالسا س ىا اي
اسكما وه وخي اسخ  ،أثي سه فم ه يهذا اسوىم ،وقد قال ي اا وجل:
رر ه
هللاِ
َو َي ْو َمئِذ َي ْف َر ُ
ح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ِ ،ب َن ْ ِ
فاسقواي اسمشكمك يي اسمي مي ويي أهل اسككار موجودة ،سك هواك كواقضا فص اسعقيدة كييمة جادا ،ييوماا
اسقواي اسمشكمك ياي أطياا

اسميا مي أكثام يكثيام ،فااألوسع أ وفامح يوىام ي ،وت أ وهماس فاص قذا يعضاوا

يعضا أ هذا اسوىم سيس سوا ،هو سكال اسميا مي  ،ذا كاا أىا ار اسوياص مضاوا ي ا ايه فم اوا ياوص اسقامق
اسكمي ياوكىام أهل اسككار ا ع ما ييووا وييوه م اخكال  ،ألوه اوكىموا ا ع اياد اسوام.

أيها اإلخوة ،ومد فص أييار اسواول أ هذه اذيا واس فص ك ك اس ادثا اسكاص كاوا ا اع اهاد اسوياص ىا ع
ي ا ي وي  ،وقد وى

ي جل جالس اسويص ى ع ي ا ي وي فقال:

وف َرحِي ٌم
يص َعلَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َر ُء ٌ
سو ٌ مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
َل َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُ
( سورة التوبة ).

سااذسك اسويااص ىا ع ي ا يا ويا
وا دة ،ويويغص أ وق
مشك كوا أيضا مشك

اامص ا ااع و اادة أمكا ما يعااده ،أل األاااداء وضااعووا جميعااا فااص يا

جميعاا فاص خواد وا اد ،مشاك كه كماا قاال يعاض ااماائه  :مشاك

يااة أو ماو  ،وو ا

ياة أو مو .

قال ميول ي ى ع ي ا ي وي :
قاب َب ْعض
ه ُك ْم ِر َ
ب َب ْع ُ
ه ِر ُ
ال َت ْر ِج ُعوا َب ْعدي ُك هفاراًَ ،ي ْ
ه ُه
ُك ُّ ال ُم ْسل ِِم على ال ُم ْسل ِِم َح َرا ٌمَ :د ُم ُه و َمال ُ ُه َوع ِْر ُ
[ رواه مسلم عن أبي هريرة ].

أيها اإلخوة ،وكاي اسييو اسي يم اتجكمااي اسكص يواها اسويص ى ع ي ا ي ويا  ،وأواا أؤكاد سكا أ اسمجكما
اسمكمايك ت يخم  ،ف ذسك مجكم اسمؤموي يويغص أ يكو مكمايكا.
أيهااا اإلخااوة ،أول شااصء ياسيواااء اتجكمااااص اسمؤاخاااة ،فقااد قخااع اسويااص ى ا ع ي ا ي ا وي ا يااي اسمي ا مي
واألوىام ،و

اودوا مظاهم يالمي ىاامخ  ،ميااجد كييامة جادا  ،ماؤكمما

ياالمي  ،مككياا ااخامة ياسككار

اإليالمي  ،م اضما  ،دموس ،سك اس ر اسذي كا يي أى ار اسويص مضوا ي ا يه سيس موجودا اذ .
أيها اإلخوة ،اسقضي اسوفيي اس ر يي اسمؤموي يجع ه مكمايكي ،
قال كعاسع:
از ُعوا َف َت ْف َ
َو َال َت َن َ
َب ِري ُح ُك ْم
شلُوا َو َت ْذه َ
( سورة األنفا اآلية.) 64 :

ي اا وجل ييي ما يويغص أ وكو ا ي فيقول:
اس إِ هنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َكر َوأُن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ارفُوا
ش ُعو ًبا َو َق َبائِ َ لِ َت َع َ
َيا أَ ُّي َها ال هن ُ
( سورة الحجرات اآلية.) 31 :

ت سكقاك وا،
هللا َعلِي ٌم َخ ِبي ٌر
إِنه أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ه ِ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنه ه َ
( سورة الحجرات ).

هذه اذي موهج ،هذه اذي أ د معاس طمي اسوىم ،اسمؤاخاة يي اسمؤموي .
وفص قي ثاوي يقول ي اا وجل:
إِ هن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ
( سورة الحجرات اآلية.) 31 :

ىدقوا أيها اإلخوة ،ما س كشعموا ياوكمائك سع مجمو اسمؤموي ف يك مؤموي  ،أل ي اا وجل يقول:

إِ هن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ
االختالف المذموم واالختالف الطبيعي:

 .1االختالف الطبيعي لنقص المعلومات:
طييعص ،اخكال

هواك اخكال

وقص اسمع وما  ،و

فص  92فمضا م ممضاا  ،ويامعوا ىاو ياا كامى

مدف اسعيد ،أ كفجيم ك فص اسجيل سىخمة ااكي  ،وقص اسمع وما يدفعوا ساع أ وخك ا  ،هاذا اخاكال
شصء في  ،سك يعد ي فك وا اسمذيا  ،فإذا اسخيام أوا غادا اياد اسفطام اسياعيد ،ماثال ،هاذا اخاكال
وقص اسمع وما  ،كا اسواس أم وا دة فاخك فوا اخكال

طييعاص ،ت

طييعاص ،أيايا

وقص مع وما  ،فيع ي اسوييي ووض وا،

سذسك قال كعاسع:
اس أ ُ هم ًة َوا ِح َد ًة َف َب َع َث ه
هللا ُ ال هن ِب ِّيينَ ُم َب ِّ
اس فِي َما
ش ِرينَ َو ُم ْنذ ِِرينَ َوأَ ْن َز َ َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
َكانَ ال هن ُ
اب ِبا ْل َح ِّق لِ َي ْح ُك َم َب ْينَ ال هن ِ
ْ
اخ َتلَفُوا فِي ِه
( سورة البقرة ).

 .2االختالف المذموم :االختالف بعد العلم:
هذا اتخكال
يعد اسع اخكال

قذم ،اخكال
هوى ،واخكال

وقص اسمع وماا طييعاص ،ت يمادح وت ياذ  ،شاصء طييعاص جادا ،سكا اتخاكال
مىاسح ،واخكال

وفوس ،واخكال

كيم.

قال ي كعاسع:
َو َما ْ
اب إِ هال مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغيا ً َب ْي َن ُه ْم
ف الهذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
اخ َتلَ َ
( سورة آ عمران ).

يدا ييوه  ،اخكال

اس يد ا ضام أي دمس ا ا فاص اسعااس اإلياالمص كيام فيا  :قاال ي ااا وجال ،وقاال

ا ي ا اسىااالة واسيااال  ،قاامق وا ااد ،وويااص وا ااد ،ويااو وا ااد ،و س ا وا ااد ،واسمي ا مو اسيااو فاام  ،وطوائ ا ،
وأ اار ،وشي  ،ويأيه ييوه  ،ويكقاك و أ ياوا.
اسثاوص؟ خال

ما اي اسخال

اسيغص ،هذا اسخال

اسقذم.

 .3االختالف الممدوح :اختالف التنافس:
واودوا اخكال
أ أاظ شصء أ كؤس

م مود :اخكال

اسكوافس ،هواك م يامى أ أاظا شاصء أ كؤسا

ككاياا ،وهوااك ما يامى

ق يا ،وهواك م يمى أ أاظ شصء أ كيوص ميجدا ،وهواك ما يامى أ أاظا شاصء أ

كطع ا فقيااما ،فاااسمؤموو يخك فااو فااص اجكهاااداكه  ،سك ا اسطمائ ا

سااع اسخاااس يعاادد أوفاااس اسخالئ ا  ،سااك أ كوش ا

ميااجدا ،وسااك أ ك قااص دميااا ،وسااك أ كعك ااص مويااما ،وسااك أ كؤس ا

ككايااا ،وسااك أ كوش ا ميكمااا ،وسااك أ كوش ا

ميكوىفا ،وساك أ كوفا ياي اسوااس ،وأ كامأر ىاداه  ،وأ كجما شام ه  ،واسطمائا

ساع اسخااس يعادد أوفااس

اسخالئ  ،وكل اسطم ياسك .
ذا :اواادوا اخااكال

طييعااص ،ت ي مااد وت يااذ  ،اخااكال

واسكيم ،واتيكعالء ،واسمىاسح ،واس ظوظ ،هذا اخكال

وقااص اسمع ومااا  ،واواادوا اخااكال

قذم ،واودوا اخكال

اسيغااص ،واس يااد،

كوافس.

قال ي كعاسع:
سونَ
س ا ْل ُم َت َنافِ ُ
َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ
( سورة المطففين ).

هذا اخكال
هص ويا شم

م مود ،سذسك اسويص ا ي اسىالة واسيال أقا اسمؤاخاة يي اسمهااجمي واألوىاام ،هاذه اسمؤاخااة
مع

ا ع ىدومه .
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