
ِلـك تـعـّرفّ على الـَمـ

ُيـرد أمـره ِلـك الذي ل  هو الـَمـ

ِلـك الذي ينفذ حكمـه هو الـَمـ

ِلـك الذي يجب أن تتذلل له هو الـَمـ

بل تسجد بين يديه لتسألـه حاجتك

ِمن صفات كماله :

" أنه يجود ويعطي ويمنح ، ويعيذ وينصر ويغيث ، فكما يحب أن

يلوذ به اللئذون يحب أن يعوذ به العائذون ، وكمال الملوك أن

َيلوذ بهم أولياؤهم ، ويعوذوا بهم "

له الملك وحده دونما سواه

ْلُك ) ْلُم َلُه ا  )

هو ملك الملوك

ْؤِمُن ْلُم ّدوُس الّسلُم ا ُق ْل ِلُك ا ْلَم َو ا ُه ِإل  َلَه  ِإ ِذي ل  ّل ّلُه ا َو ال ُه  )



ُكوَن ) ِر ُيْش َعّما  ِه  ّل ْبَحاَن ال ّبُر ُس َك َت ْلُم ّباُر ا ْلَج ِزيُز ا َع ْل ْيِمُن ا َه ْلُم ا

" وملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه وأن يعوذوا به ، كما

أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع

من كتابه " 

هو مـالك الـُملك

ْلَك ْلُم ُع ا ِز َتن َو َتَشاء  ْلَك َمن  ْلُم ِتي ا ْؤ ُت ْلِك  ْلُم ِلَك ا ُهّم َما ّل ُقِل ال  )

َلَى َع ّنَك  ِإ ْيُر  ْلَخ ِدَك ا َي ِب َتَشاء  ِذّل َمن  ُت َو َتَشاء  ِعّز َمن  ُت َو َتَشاء  ِمّمن 

ِديٌر ) َق ٍءْء  ُكّل َشْي

قال عليه الصلةا والسلم : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى

ملك الملك ، ل مالك إل الله . رواه البخاري ومسلم .

ل مالك على الحقيقة إل الله .

هو مالك يوم الدين 

ُينادي ربنا ّلى الُملك يوم ل مالك إل الله ، ف وفي ذلك اليوم يتج

سبحانه وتعالى : 

أنا الملك

ِلك يوم الدين )  ولذا يقرأ الُمصلي : ( مالك يوم الدين ) أو ( م



تعّرفّ على ملك الملوك في حال رخائك يتعّرفّ عليك ويعرفك

في الشدةا

قال محمود الوراق :

شاد الملوك قصورهم وتحصنوا = من كل طالب حاجة أو

راغب 

فارغب إلى ملك الملوك ول تكن = يا ذا الضراعة طالبا من

طالب

ل ينفع ول يضر 

ُيجيب المضطر  ول 

إل ملك الملوك سبحانه .

َء ) ؟ ْكِشُف الّسو َي َو ُه  َعا َد َذا  ِإ َطّر  ْلُمْض ُيِجيُب ا َأّمن   )

ل أحد إل الله جل جلله .

ول يكشف البلوى 

ول يدفـع الضـّر 

إل رب العزةا سبحانه

َهْل ِبُضّر  ّلُه  ِنَي ال َد َأَرا ِإْن  ِه  ّل ُدوِن ال ُعوَن ِمن  ْد َت ُتم ّما  ْي َأ َفَر َأ ُقْل   )

ِه ِت َكاُت َرْحَم ُهّن ُمْمِس َهْل  ٍءْة  ِبَرْحَم ِني  َد َأَرا ْو  َأ ِه  َفاُت ُضّر َكاِش ُهّن 

ُلوَن ) ّك َو َت ْلُم ّكُل ا َو َت َي ِه  ْي َل َع ّلُه  ِبَي ال ُقْل َحْس



اللجوء إليه وحده في الملّمات

لن غيره ل ينفع ول يضر 

ّنَك ِإ َف ْلَت  َع َف ِإن  َف َيُضّرَك  َولَ  ُعَك  َف َين ِه َما لَ  ّل ُدوِن ال ُع ِمن  ْد َت َولَ   )

ِلِميَن ) ّظا ًذا ّمَن ال ِإ

أما لمــاذا ؟

فيأتيك الجواب مباشرةا : 

ٍءْر ْي ِبَخ ْدَك  ِر ُي ِإن  َو َو  ُه ِإلّ  َلُه  َكاِشَف  َفلَ  ِبُضّر  ّلُه  َيْمَسْسَك ال ِإن  َو  )

ُفوُر الّرِحيُم َغ ْل َو ا ُه َو ِه  ِد َبا َيَشاء ِمْن ِع ِه َمن  ِب ُيَصيُب  ِه  ِل َفْض ِل ّد  َفلَ َرآَ

(

من ذا الذي أّمله فانقطعت آَماله ؟

ّيب رجاءه ؟ من ذا الذي رجاه فخ

ّده ؟ َفـر من ذا الذي سأله 

من ذا الذي لجأ إليه فطرده ؟

من ذا الذي انطرح بين يديه فما رِحمه ؟

ًا : إذ

إليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرفّ إليه في



الرخاء يعرفك في الشدةا ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا

استعنت فاستعن بالله . رواه المام أحمد .

ّتعّرفّ عليه جل جلله في حال الرخاء كثرةا الدعاء . وِمن ال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سره أن يستجيب

ُكرب ، فليكثر الدعاء في الرخاء . رواه الله له عند الشدائد وال

الترمذي .

وما أحوجنا إلى هذا التعّرفّ والتضّرع حتى ل نكون كمن

وصفهم الله عز وجل بقوله : 

ُهُم َل ّيَن  َوَز ُهْم  ُب ُلو ُق َقَسْت  ِكن  َلـ َو ْا  ُعو َتَضّر َنا  ْأُس َب ُهْم  ْذ َجاء ِإ ْول  َل َف  )

ُلوَن ) . ْعَم َي ْا  ُنو َكا َطاُن َما  ْي الّش

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


