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 اسم هللا األعظم
 ----------

فال بد عليه أن يكون وصل إىل املقام الذي  .. الذي وصل إىل اسم هللا األعظم
 ،كان ال يغضب لنفسه قط): مى هللا عليه وسل  صل   قالت عنه السيدة عائشة عن رسول هللا

1(عز  وجل   وال يغضب إال إذا انتهكت حمارم هللا
 .هفىن عن نفسه ىف رب    :يأ...    

 ،وقد ضاقت هبم األمور .. أستخدم اسم هللا األعظم إذا وجد إخوان مسلمني ىف بلد
ومل  ،وقد اجتاحهم الوابء والغالء -ىف بلد " خيارهم"إذا وجدوا  .. إال هللا نين ع  وليس هلم م  

 .لذلكعز  وجل  فيدعوا هلم هللا  .. إال هللا والغم    م   هلم مفرج لله   دع  ي   
ن أ :أن بعضهم يرى أن من كرامة الصاحلني :نريد أن ننبه إخواننا عليهاجلزء الذي 

 ر  ر  ألن الصاحلني ليس من طبعهم الض   !!وهذا خطأ .. حيدث له كذا وكذاالذي يعاديهم 
 ، حىت إذا هم  ملسو هيلع هللا ىلصمة د األويتحملون األمة من أجل سي    ، فهم أهل التحمل.. أبدًا ألحد 

حياء من .. يستحيل أن يردوا عليه  - أو أبي شيء ،أو فعل ،بقول –ألمة من هذه ا رجلن 
 عندما تتحفز -، ويقولون ألنفسهم من أمته لن ج  ألن هذا ر   صل ى هللا عليه وسل م،رسول هللا 

من ماليني  خين  صل ى هللا عليه وسل مورسول هللا  ،من أيب جهل أن هذا الرجل خين  :للرد   
أان ال أحتمل هذا فكيف  ،جهل ل أابحتم   صل ى هللا عليه وسل م سول هللاإذا كان ر  .مثلي

 !!.؟الرجل من أجل احلبيب صلوات ريب وسالمه عليه
يكون فيها من الثناء هلم  لكن إذا حدث إيذاءن  ..ًا أن الصاحلني ال يؤذون أحد :مبعىن

ألهنم  .. ولكن هللا يكرمهم ،األذى نوال يطلبو ، ليس هم الذين يدعون عز  وجل   من هللا
ال  خ ْوفن ع ل ْيه ْم و ال  ه ْم ):  الن ج  ويعلن للمأل أن هؤالء القوم ر  ..وأصفياء هللا  ،أحباء هللا

 (.سورة يونس:26) (حي ْز ن ون  
 الصرب على ماذا؟ ...  ربوالذي يريد أن يكون منهم ال بد أن يلزم نفسه الص  

 !!ال، بل الصرب على حتمل إيذاء اآلخرين! !؟د  ك  والن   أو على اهلم    .. الصرب على املرض
ويكون مع الذين أنعم هللا عليهم  ،فإنه ينال هبذا منازل الصابرين واملقربني ودرجات الصاحلني

 .من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً 
 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
1
ما خي ِّر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بين أمرين إال أخذ : )بخاري  ومسلم  عن عائشة رضي هللا عنها قالتروى ال  

 ً كان  أبعد الناس منه، وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثما

 (.لنفسه، إال أن تنتهك حرمة هللا فينتقم هلل بها


