
موجهة إلى كل مقدمي 
وفقراء وفقيرات الطريقة الشيخية الشاذلية.

آَداُب الّذكرِِِ والُمذاكرة



بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبراكته

بإذن من شيخ الطريقة الشيخية الشاذيلة سيدي محزة بوعمامة حفظه اهلل ونفعنا بعلمه.

آداب اذلكر واملذاكرة، موجهة إىل لك مقديم وفقراء وفقريات الطريقة الشيخية الشاذيلة.

يقول املوىل جل وعال: ) يا أيها اذلين آمنوا اذكروا اهلل ذكرا كثريا، وسبحوه بكرة وأصيال، هو اذلي يصيل عليكم 
ومالئكته يلخرجكم من الظلمات إىل انلور واكن باملومنني رحيما، حتيتهم يوم يلقونه سالم وأعد هلم أجرا كريما (
واإلستغفار،اتلطيب  ،اتلوبة  )الطهارة  اتلايلة  بالعناوين  نلخصها   كثرية  املباركة  طريقتنا  يف  اذلكر  آداب   
الطريقة(. أرسار  وكتمان  عليها  املحافظة  وفوائدها،  األذاكر  وتعظيم  إحرتام  اذلكر،  معىن  واتلعطر،إستحضار 
انلية وسالمة الصدر : يقول الرسول األعظم صىل اهلل عليه وآهل وسلم : )إنما األعمال بانليات، وإنما للك امرئ ما نوى......(



ينبـي ىلع املريـد ) أو املريـدة( الشـييخ الشـاذيل أن جيتهـد يلبلـغ أفضـل الصفـات متمسـا بالسـنة انلبوية 
حمافظـا ىلع صـالة اجلماعـة، أثناء اذلكر إن اكن جالسـاً يف موضع اسـتقبل الِقبلة متذلاًل متخشـعاً بسـكينة و 
وقـار، مطرقـاً برأسه،مسـتحرضا عظمـة اخلالق جل وعال متاسـيا بانليب صىل اهلل عليه وآهل وسـلم وبشـيوخه، 
ويه أفضـل صفـات اذلكـر ولـو ذكر ىلع غري هذه األحـوال جاز وال كراهـة يف حقه، ولكـن إن اكن بغري عذر 
اكن تـاراك لألفضـل. وينبـي أن يكـون املوضع اذلي يذكر فيـه إن اكن بمفـرده أن يكون املـان خايلا نظيفا 
حـى ال يشـوش عليـه، أمـا إن اكنوا مجاعة فإنهـم يذكرون اهلل تعـاىل إما يف املسـاجد أو الزوايـا أو بيت املقدم 
أو بيـت أحـد املحبـني، وهلـذا ُمـدح اذلكـر يف املسـاجد واملواضـع الرشيفـة، وأن جيلـس املريـد أو ) املريدة( 
ىلع شـقه األيمـن وأن ال يكـون مربعـا وأن ال يـرشب املـاء أو أي مرشوب آخر وهـو يذكـر أوراده ) ألن ذلك 
يطفـئ األنـوار وذلة ذكـر الرمحـن(. وإذا ناداه أحـد فليقل )سـبحان اهلل( وأن يغمـض عينيه فهو أمجـع للهمة .
مـن  بـد  فـال  باإلعتبـار،  أوىل  وتعـاىل  تبـارك  الـرب  نظـر  حمـل  هـو  اذلي  القلـب  نظافـة  اذلاكـر   ىلع 
حـى  والشـواغل،  واألغيـار  ادلنيويـة  والعالئـق  والريـاء،  وابلخـل  والكـر،  اكحلقـد  أدرانـه،  مـن  تنقيتـه 
مجيـع  يف  حمبـوب  واذلكـر  مقيمـاً.  األقـدس  الفيـض  يف  يـزال  فـال  وجـل،  عـز  احلـق  ملجالسـة  يتأهـل 
األحـوال، واملـراد مـن اذلكـر حضـور القلـب، فينبـي أن ينتبـه اذلاكـر ذللـك ويتدبـر معـاين مـا يذكـر.
فـإن اكن يسـتغفر فعليه أن يسـتحرض ذنوبـه ويتوجه بقلبه طلب املغفـرة والعفو من اهلل تعـاىل، وإن اكن يصيل 
ىلع انليب صىل اهلل عليه وآهل وسـلم، فعليه أن يسـتحرض فضل رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم العظيم، وإن 
اكن يذكر بانليف واإلثبات وهو “ال هلإ إال اهلل” فعليه أن ينيف لك شاغل يشغله عن اهلل تعاىل وإن ال يرَتك اذلكر 
باللسـان لعـدم حضـور القلب، بل يذكر اهلل بلسـانه ولـو اكن اغفال بقلبه، حـى يتحقق هل املراد إن شـاء اهلل.



وجود  مع  ذكر  من  اهلل  يرفعك  أن  )فعىس   . احلكم  يف  اهلل  عطاء  بن  سيدنا  شيخنا  قال  كما 
ذكر  ومن  حضور،  وجود  مع  ذكر  إىل  يقظة  وجود  مع  ذكر  ومن  يقظة،  وجود  مع  ذكر  إىل  غفلة 

. بعزيز...(  اهلل  ىلع  ذلك  وما  املذكور،  سوى  عما  غيبة  وجود  مع  ذكر  إىل  حضور  وجود  مع 

أهل  من  فيكون   ، قلبه  يلني  حى  باللسان  اذلكر  مالزمة  الفقري  فعىل 
القلوب(. تطمنئ  اهلل  بذكر  أال   ( وجل:  عز  لقوهل  تعاىل.  اهلل  مع  احلضور 

أما بالنسبة لذلكر اجلهري فله آداب كثرية منها وأهمها:

أن يكون اذلاكر طاهر اثلوب، طيب الراحئة متوضئا، نقيا من احلرام كسبا وغذاء.

وباطنها، أن حيرتم املجلس ألن مالئكة الرمحن جل وعال، حتفه واحرتام حضور الشيخ بني اذلاكرين. ويف حال 
غيابه فاملقدم اذلي جيب ىلع املريدين احرتامه اكحرتام الشيخ تماما، وأن يطِهر قلبه باتلوبة الصادقة، ويتخىل 
عن مجيع األمراض القلبية، ويترأ من حوهل وقوته، ويدخل احلرضة متحققا بذهل وفقره واحتياجه إىل نفحات 

اهلل وفضله، يقول شيخنا اإلمام سيدي عبد القادر بن حممد رمحه اهلل عن اذلكر بالقلب :

وما احلج واجلهاد من غري فرضنا = بأفضل من ذكر األسماء العظيمة

بل اذلكر أقوى ثم أوىل السيما = إذا استشعر القلب انلعوت احلميدة.



ىلع الفقري أن جيلس حيث انتىه به املجلس) مهما اكن مستواه العليم أو نسبه أو جاهه، إال أن يناديه 
الشيخ أو املقدم إىل مان غريه( وأن ال يمد رجله أو يتكئ إال لعذر، )الن ذلك لم يثبت عن شيوخنا 
أبدا( .وأن يكون موافقا هلم يف وضعهم، فال يشذ عنهم بمخالفة، وأن جيعل صوته منسجما مع أصواتهم 

حى ال يكون ممزيا بينهم، وأن ) يغمض عينيه( حى ال يشغله أحد عن حضور قلبه مع اهلل تعاىل.

أن جياهد يف طرد وساوس الشيطان وهواجس انلفس، وأن ال يشغل قلبه بأمور ادلنيا، وأن جيتهد يف احلضور بقلبه 
وهمته فيما هو فيه من اذلكر وما يرِد عليه من واردات وأحوال، متهيئا ملا يمن اهلل به عليه من جتليات إفضاهل.

أن يستمع بعد ذلك ملا تيرس من القرآن الكريم واملذاكرة العلمية واملواعظ سواء من الشيخ أو من ينوبه.
وان يصمت عن الكالم يف خمتلف األمور ادلنيوية وغريها ما دام يف مان اذلكر، ويمتنع عن األعمال 
املنافية لآلداب. وبعد االنتهاء من املذاكرة وادلاعء يسلم ىلع شيخه وإخوانه إما باملصافحة بكلتا ايلدين 

مع ادلاعء املأثور: ) امهلل صل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل، امهلل اغفر يل وأليخ هذا (.أو بتقبيل يد الشيخ.
يضيف  ال  وأن  طريقته  أذاكر  حيرتم  أن  الشاذيل  الشييخ  الفقري  ىلع  املؤكد  من 

األدب. باب  من  مقدمه  مع  باستشارة  الشيخ  إذن  بعد  إال  أخرى  أذاكر  عليها 



أما بالنسبة لألخوات :

والصادقني  والقانتات  والقانتني  واملؤمنات  واملؤمنني  واملسلمات  املسلمني  إن   (  : وعال  جل  احلق  يقول 
والصائمات  والصائمني  واملتصدقات  واملتصدقني  واخلاشعات  واخلاشعني  والصابرات  والصابرين  والصادقات 
). عظيما  وأجرا  مغفرة  هلم  اهلل  أعد  واذلاكرات  كثريا  اهلل  واذلاكرين  واحلافظات  فروجهم  واحلافظني 
الفقرية أن ال تلبس  الزيادة: ) ىلع األخت  مجيع هذه اآلداب كما يه لإلخوان فيه لألخوات أيضا مع بعض 
الزاوية أو  الفاخرة وان تكون غري متعطرة، وأن ال تذهب مع األخوات حللقات اذلكر إىل  اذلهب واملالبس 
بيت املقدمة ...، إال بإذن زوجها أو ويل أمرها، وأن خترج ىلع استحياء وأن ال ترفع صوتها ويه ذاهبة أو تلتفت، 
لك هذا خيالف تعايلم مشاخئنا بل عليها أن تذكر اهلل حى تصل إىل بيت املقدمة، عليها أن حترتم أخواتها وان 
ال تقلل من شأنهن، حتتقر نفسها وتعظم غريها تلنال اخلري والركة، وىلع املقدمة أن جتتهد يف توجيه األخوات 
...... الفارغ  للكالم  الفراغ  يتعلق باألرسة حى ال ترتك  ما  الكريم  وذكر ومواعظ خاصة  للقرآن  قراءة  من 
وىلع املقدم )واملقدمة( أن يكون للفقراء اكألم يكتم ارسارهم ويتفقدهم وال يطمع فيهم وال يلومهم بل يعاملهم 
برفق ولني وباليت يه أحسن حى ولو أساءوا إيله يقول تعاىل: )  فبما رمحة من اهلل نلت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب 
النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتولك ىلع اهلل إن اهلل حيب املتولكني...(
مالحظة جد هامة : ىلع األب وىلع األم الشييخ الشاذيل أن يعلموا أوالدهم اتلفقه يف ادلين و جمالس اذلكر وحب الصاحلني 
وإسطحابهم معهم يلغرسوا فيهم ذلك منذ صغرهم. وشيخنا يويص دائما ىلع تربية األوالد تربية حسنة ألنهم أمانة .
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يه  وإنما  اذلكر  حلقات  أثناء  فقط  ليس  الشاذيل  الشييخ  واملريدة  للمريد  بالنسبة  اآلداب  هذه 
حسن  من  سلوكه  وتغريت  اخلري  طريق  سلك  أنه  فيه  انلاس  لريى  وعمله  العامة  حياته  يف  حى 
اذلكر  حلقات  من  خروجه  بمجرد  وليس  وإرحتل،  حل  إينما  لطريقتنا  سفريا  ويكون  أحسن  إىل 
حى  جيوز  ال  و  عليه  منيه  فهذا  مقدمه  يغتاب  او  سلوكهم  بلعض  إخوانه  يغتاب   سلوكه  تتغري 
عيوب  ذكر  بدل  بعيوبه  يشتغل  أن  عليه  بل  اهلل.   إىل  الطريق  ورس  الشيخ  مدد  عنك  ينقطع  ال 
يدري. ال  وهو  إخوانه  من  أحد  إىل  أساء  يكون  قد  ربما  النه  مستغفرا،  نفسه  ويلوم  غريه، 

فيا عباد اهلل: إن لربكم يف أيام دهركم نلفحات، أال فتعرضوا هلا
فنفحة شيخنا  ال تنقطع عن طريقته و مريديه مادام الطريق آمن من أي دخيلة ختالف ادلين والرشيعة.

وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد انليب األيم وىلع آهل وصحبه . 

مقدم الطريقة الشيخية الشاذلية حاكمي مصطفى 


