
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  معني الحضرة

  اهللا في أحبتي

 كونھا إال االسم بھذا الحضرة سمیت وما التصوف أھل علیھ اصطلح لفظ:  الحضرة

  . المحبوب المعبود بحضرة القلوب محضرة

 على اهللا صلى اهللا رسول سماھا وقد ، شأنھ تعالى اهللا مع القلب حضور:  الحضرة ومعنى

(  أیضا وسماھا)  الذكر مجالس(  أیضا وسماھا)  الذكر حلق(  وسلم وصحبھ وآلة حضرتھ

  . یھم ال وھذا وكذا كذا یسمونھا أناس ویأتي معنا سیمر كما)  المأل في الذكر

 ، الشرعیة المخالفات من خالیة الحضرة أو الذكر حلقة أو الذكر مجلس یكون أن المھم

  .معینة بحالة أحدا یقید فلم}  كثیرا ذكرا اهللا اذكروا{  قال وتعالى سبحانھ وربنا

 في الذاكرین جعل اآلیة وبھذه}  جنوبھم وعلى وقعودا قیاما اهللا یذكرون الذین{  أیضا وقال

 قیاما جماعة اهللا یذكروا أن فیمكن الجمع بلسان وتكلم ، واحدة بحالة یقیدھم لم كاملة راحة

 مخصوصة بحالة یقیدھم ولم الذاكرین تناسب التي الھیئة حسب على جنوبھم وعلى وقعودا

  . مخصوصة وبساعة مخصوص وبیوم

 بحالة الذكر باب ویقید أحدھم یأتي فلماذا مصراعیھ على الذكر باب ربنا فتح فإذا

  ؟...مخصوصة

 للنفع وذلك ، مظاھرھا من كمظھر الحضرة من تخلو ال واإلرشاد التربیة طرق غالب وإن

 النبي الحبیب حضرة بذكر الرحمات ونزول ومراقبتھ وجل عز اهللا ذكر من فیھا الحاصل

 واإلرشاد فیھا الصالحین وذكر البیت آل وذكر وسلم وصحبھ وألھ حضرتھ على اهللا صلى

 وال العارفون السادات سنھ مما فھي بالحركة الحاصلة والبركة واإلنشاد بالسماع الحاصل

 لتحریك سبیل ھي بل أصال تعارض ال حیث اإلباحة األشیاء في األصل ألن لمنكرھا دلیل

  . سبحانھ ربھ نحو بھ والتوجھ القلب

 جزءًا الحضرة ھذه نفصل أن لنا فالبد الكیفیة ھذه على اهللا ذكر مشروعیة من نتبین ولكي

 لیست الحضرة ھذه ان ونوضح منھا جزء كل دلیل نبین حتى ، حدة على كل جزءًا

 الناس عوام قلوب في وقع الذي االلتباس نزیل لكي وایضا ، الشریف الشرع مع متعارضة

  . جھل عن أو عمد عن سواء

  : على تشتمل وجدناھا ومكوناتھا الحضرة تأملنا وإذا

  



  

  

   هللا ذكر -١

 السلف عند ثابت وھو)  الذكر مظاھر - الذاكرین منزلة – الذكر فضل – الذكر وجوب( 

) (  لذكري الصالة وأقم(  الدینیة الحقیقة أصل ھو بل بالضرورة الدین من ومعلوم والخلف

  ) ووو اذكركم واذكروني

   ِحَلٍق في الناس من جماعة علیھ یجتمع - ٢

 ابي حدیث من ثابت وھو)  المساجد وفى(  بالحضرة یسمى ما للذكر والتحلق االجتماع

 الصحابة من جماعة رأیت اني اهللا رسول یا قال حین عنھ اهللا رضي الخدري سعید

  )الحدیث الخ(  اهللا یذكرون حلقة في اجتمعوا

   وشماًال یمینًا ویتمایلون وقیامًا قعودا اهللا یذكرون - ٣

 اهللا رسول مع الصحابة احوال من ومتواتر ایضا ثابت)  الذكر في التمایل(  الذكر كیفیة

 وبعد وصحابتھ إلیھا دعي التي الولیمة حدیث وفي وسلم وآلة حضرتھ على اهللا صلى

 اهللا یذكر اخذ ثم الباب اغلقوا فقال اهللا رسول یا ال قالوا غریب بینكم الیس قال فراغھم

  .المأل في والذكر السوق احادیث من وغیره)  الحدیث الخ(  خلفھ ویرددون

   الذكر بھذا ویجھرون - ٤

  ٣ ، ٢ ،١ في سلف ما انظر)  بالذكر الجھر( 

   " اهللا"  المفرد واالسم"  اهللا اال الھ ال"  یستخدمونھا التي الذكر ألفاظ - ٥

 ادعو او اهللا ادعو قل(  اآلیة نزول اسباب في ایضا ثابت" )  اهللا"  المفرد باالسم الذكر( 

 حضرتھ على اهللا صلى اهللا رسول كان حین)  الحسنى االسماء فلھ تدعو ما اي الرحمن

 ابو علیھ فتطاول)  رحمن یا اهللا یا(  المشرفة الكعبة باب عند اهللا یذكر وسلم وصحبھ وألھ

  ) الروایة الخ)(  االھین یذكر محمد(  بقول جھل

   أمتھ من والصالحین ورسولھ اهللا على وثناء ومدیح أشعار وھناك - ٦

  وغیره ثابت ابن حسان الصحابي ومدیح شعر من ایضا ثابت)  والسماع االنشاد( 

  : للحضرة وتھیئتھا نفسھ الذاكر تحضیر

 یزاد للصالة التحضر نفسھ ھو والحضرة للحلق والتجھیز التحضر العارفین االولیاء عند

 والسعي الطیب بأحسن بالطیب والتعطر والخیالء الھوى من النفس تخلیة ھو واالھم علیھا

  . العامة وكالم الدنیا في الحدیث عدم ویستحب الحضرة مكان الى



  

 ال أنھ إال للصالة والتحضر التجھیز ذاتھ ھو للذكر المسلم نفس تجھیز العلماء جمھور وعند

  . الوضوء یشترط

  ) الذكر خلق في ابدا أبدا اختالط ال: (  الحلقة في الذاكر ھیئة

 في الجمیع یبدا الحضرة ببدء نائبھ أو الشیخ من االذن أخذ بعد الذاكرین ھیئة عن أما

 وھذا(  االلتفاف في الجمیع یبدأ)  اهللا إال إلھ ال انھ فاعلموا(  الشاوش بقول  االجتماع

 ثابت الذاكر یكون أن ویجب)  أیضا والمنشدون جمیعھا والحلقة الحضرة شیخ على ینطبق

 ذكره حال االسم لمعنى وینتبھ یعي وأن)  والمغمضة المفتوحة بین(  العینین سابل القدمین

 للھیام البدن ویترك اهللا فضاء في تسبح ان للروح العنان ویترك قلبیا یقینا المعنى یتیقن وأن

 فااللتفات ابدا ابدا یلتفت وال الذاكرین مع صفاء حال في ویكون بھ شعر كلما والوجد

 فالجمیع الخضرة لشیخ اإلتباع من البد أنھ كما ، الدنیا لحال الحضرة حال من خروج

 والمدد األذن صاحب شیخھ من ممدود ھو والذي الحضرة شیخ حال من حالھ یستمد

  . والعھد

  .آمین والذلل الزلل من جمیعا قلوبنا وحفظ الذاكرین من وإیاكم اهللا جعلنا

  بخیر دمتم

 الھاشمي أحمد




