املنزلة على األنبياء فيها محاية من االختالف املذموم]
[الكتب َّ
{وأَنْ َزَل َم َع ُه ُم
الكتب املنزلة على أنبياء هللا ورسله هداية من الضالل ،ومحاية من التفرق واالختالف املذموم ،قال تعاىلَ :
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اختَ لَ ُفوا فيه َوُه ًدى َوَر ْمحَةً ل َق ْوم يُ ْؤمنُو َن} [النحل ،]64 :وقال تعاىل عن نبيه عيسى{ :قَ َ
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ض الَّ ِذي ََتْتَلِ ُفو َن فِ ِيه} [الزخرف]63 :؛ ِلنه لو َّبْي مجيع ما خيتلف فيه الرتفع االجتهاد ،الذي هو من نعم هللا -جل وعال-
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على املؤمنْي.

فالذين آمنوا يوجد بينهم شيء من االختالف ،لكنه خالف يؤول إىل هداية ورمحة وتوافق ووائم ،وغريهم يوجد بينهم
خالف ،لكنه مع خصام ونزاع وجدال يفضي إىل اخلذالن -نسأل هللا العافية-؛ ِلنه مبين على بغ ٍي ومماراة ومكايدة ،ليس
املراد منه الوصول إىل اْلق .فاالختالف بْي الناس يف اِلقوال قد يفضي إىل التنازع واجملادلة واملخاصمة والفرقة إذا كان
منشأه هوى وبغيا ،ال حبثا عن اْلق ،فإن من يبحث عن اْلق لن حيصل منه ٍ
تعد أو بغي على غريه؛ ِلن مطلبه اْلق أىن
ً
ً
جاءه أخذه ،فيوفق ويسدد سواء أصاب اْلق بنفسه ،أو بغريه.

