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 القصیدة الرائیة للشیخ محمد مطر الحكار الرفاعي
 ومعھا أبیات لسیدي العارف با� حسن جامع الرفاعي

 
ي عنه هذا النظم للشيخ محمد مطر الحكار الرفا�ي  

قد اشتمل ع� مدح  رحمه � ور�ن
ن ومن  س�دنا محمد ص� � عل�ه وسلم والتوسل ا� � به ، و�اآلل والصحب ، والتابعني

ي الط��ق ، ثم بق�ة  س�دي�تبعهم ب�حسان ،  و 
اإلمام القدوة أحمد الرفا�ي وأش�اخه �ن

ن ر  ، واألئمة األر�عة والعلماء العاملني ن ي األقطاب األر�عة ، ولف�ف من األول�اء والصالحني
�ن

ن وختمت بالدعاء للناظم وعموم األمة ي ليها إوأضفنا علقنا عليها . � عنهم أجمعني
�ن

نا مواضع أ ن  نهأنظن  مطب�ي  خطأ ل و أ للوزن إتماما للفائدة أو ضبطا ليها إ�� وقع ف�ما بني
وقد ضمناها أب�ات للجد العارف با� الس�د حسن محمد جامع  . أ�دينا من كت�ب مطب�ع

ي عنه كانالرفا�ي 
ي منتخب  تقد ألحق ترحمه � ور�ن

ألوراد السادة الرفاع�ة بالقص�دة �ن
�ا ي س��

.  1988(سنة  بم�  ي الغ���ة�ن ن  م) ، و� �سأل القبول والنفع للمسلمني
 

  األقدار    في     باللطف     عمنا    قد  * فضلھ من   یا  والجود العطا  ذا  یا 
  واألخبار    اآلیات      في    جاء    قد  * استجب ادعوا  قلت    قد  الذي  أنت 

  باألنوار         المختص       الھاشمي  * المصطفى   بطھ     موالنا    ندعوك
  األخیار        السادة           الطاھرین * لھبرس     ثم          هللا        وبأنبیاء

 راألطھا         دِ جَّ السُ            الراكعین * العال    السماوات     بأمالك   وكذا 
 الكرار  علي     المولى         وأبیھما  * أحمد  سبطي  الحسنین      وبحرمة 

  األزھار     كما     أزواج       وبجمع  * وأمھا    البتول        أمھما     وبجاه 
  واألنصار       الرضوان        وببیعة  * نبینا     طھ      المختار        وبعترة
 واألصھار       األشیاع        وبسائر  * كلھم      بالصحابة    بدر      وبأھل

 األسرار   صاحب    الرفاعي     بابن  * صالح     عبد      وكل     بالتابعین 
  األقطار  سائر     في   الدجى      بدر * علم الھدى كالشمس في وقت الضحى

 1القاري   علي    المولى      وبشیخھ  * رهوبس          بھ      ینفعنا        هللا 
  األمطار    على     مواھبھ      جلت  * ومالذنا   شیخنا 2 كامخ   ابن     وكذا

                                                            
أربعمائة ھجریة. ھو الشیخ أبو الفضل الواسطي القرشي المعروف بابن القارئ فقیھ واسط رضي هللا عنھ ولد سنة خمسین و 1

جبل من جبال السنة  أبو الفضلشیخنا (أحمد الرفاعي:  ) قول اإلمامالمسلمینذكر اإلمام أحمد عز الدین الفاروثي في (إرشاد 
 ).األخیاروإمام من أئمة الھدى المصطفین 

 
لشیخ علي أبي وھو ابن عم ا .ھو الشیخ أبو الفضل بن كامخ أبي محمد الكامخاني الواسطيكانت (كامح) ، وھو تصحیف.  2

 الفضل القاري المذكور رضي هللا عنھما.
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  األخیار          قدوة        4الروزبادى * وشیُخھ    الواسطىُّ    3 غالمُ    وكذا 
 6األنوار     ذي      الشبلي      بالناسك * 5ذي التقى يلمم العجمي  بالعارف 

                                                            
 
ل اإلمام عز الدین قا ھو الشیخ غالم بن تركان من شیوخ السلسلة. لغالم. ، وھو تصحیف وكذا على عالم ثم على من)كانت (  3

لقرشي البیضاوي ) : (ھو أبو الصفا غالم بن علي بن سالمة بن الموفق بن عبد هللا االمسلمینأحمد الفاروثي في (إرشاد 
تین وبھا مات عن مائة الواسطي الفقیھ الشافعي الصوفي الولھان المشغول با� تعالى عن غیره. ولد بالبیضاء سنة تسعین ومائ

ال وكلما اتضع حومن كالمھ رضي هللا عنھ : (كلما كثر العمل سنة وذلك سنة إحدى عشرة وأربعمائة). وذكر  وإحدى وعشرین
بالقدیر  كاذبة ، ومن آمنالعبد عال وكلما امتأل القلب خال منھ نور القرب ، وأصل كل خیر المحبة � وأسوء األسواء الدعوى ال

ھ سم قاتل ، وسلم صحبة ي هللا ھمتھ ، وصحبة العارف إتصال با� ، وتنقید أحوالائتمن للقدر ، ومن كثر في الدنیا ھمھ قلت ف
تشابھات فال تأولوھا القوم التسلیم بخالص الیقین ، ومن كان � كان هللا لھ ، وھذا الطریق ھو الشرع ، ولكن أضمرت فیھ م

 ).لى هللا علیھ وسلموا أن أحسن الحسن ھدي محمد صابتغاء الفتنة واتقوا هللا أن تدخلوا في طریق هللا ما لیس منھ ، واعلم
 
أحمد الفاروثي في  قال اإلمام عز الدینكان ھذا الشطر بالبار بازي یدعى في االعصار وعدلناه بعد تعدیل الشطر األول.  4

 عنھ. ھو أحمد أبو هللا(إرشاد المسلمین) : (الشیخ الصفي الوفي العارف با� الخائف العالم العامل أبو علي الروزبادي رضي 
ة ، إمام الجماع الروزبادي الشافعي نزیل مصر شیخ الطریقة ، معدن الحقیقة ،ي زبان محمد بن أحمد بن علي بن بار علي ب

لیا صحب الشیخ ع علم الطائفة ، أحد قدماء المشایخ المكرمین المعتقدین. یقال أنھ من ذریة كسرى نشأ ببغداد وبھا شب ،
حافظا للحدیث  دي [...] وكانوأبي حمزة البغداوالنوري بھ وتخرج بأصحابھ مثل الشبلي ولقي الجنید وصحالقرشي العجمي 

ان شیخھا لھ ، على جانب عظیم من األدب متمسكا بالسنة السنیة ماشیا على طریق السلف الصالح. سكن مصر وك اروای
راء مكرما لھم وكان من السخاء والبذل في هللا محبا للفق ومرجع رجالھا وانتھت إلیھ الریاسة بھا في عصره وكان على طائفة

فقراء وأمرھم بنھب یصنع الحلوى احماال ویأمر بتوزیعھا عل الفقراء وربما بنى جدارا من الحالوة  شرفات ومحاریب ودعا ال
العلل بعیدة عن الحقائق. ولعلل الجدار فیھدمونھ ویأكلونھ وھو یبتسم [...]  ومن لطیف كلماتھ المباركة قولھ : اإلشارة تصحبھا ا

رار سلألالمكاشفات مشاھدات للقلوب ، ووقال : لو تكلم أھل التوحید بلسان التجرید لم یبق محب إال مات لوقتھ. وقال : ال
لذائذ األوقات  والمرئیات لألبصار. وقال : التصوف اإلناخة على باب الحق ولو طرده ، والنظر إلىللبصائر والمعاینات 

صري نفعنا هللا بھ واألحوال انحطاط مرتبة الصدق في المحبة. توفي رضي هللا عنھ بمصر ودفن بالقرافة جارا لذي النون الم
 .)سنة اثنین وعشرین وثالثمائة

 
 شھیر بالعجمي رضي هللاقال اإلمام أحمد عز الدین الفاروثي : (الشیخ الكبیر الجھبذ النحریر المرشد األكمل علي القرشي ال 5

اإلمام المھذب  عنھ. ھو أبو الحسن علي بن ھند بن أبي الحسن بن مظفر بن أبي شجاع بن سلیمان القرشي الفارسي الشافعي
جعفر الجالء وعمر  بھا الشیوخ األكابر ولقيحب صوقدوة العارفین قائد الواصلین نشأ بفارس مل كاالالعارف الواصل المربي 

رة متمسكا بالسنة التوحید وصحب الشبلي وبھ تخرج وإلیھ انتمى. وكان عالما رقیق اإلشابن عثمان المكي وتلقى عنھما علم 
و على الضالل. مات المحمدیة غیورا علیھا عارفا بأصول الطریق. وكان یقول : من لم یكتف بالكتاب والسنة وإجماع األمة فھ

ني الشافعي الرفاعي طریقة لعالمة الشیخ عبد العزیز الدیریذكر الفقیھ ا .بقزوین سنة ثالثین وثالثمائة ومرقده یزار ویتبرك بھ)
 الشیخ العجمي في قصیدتھ الالمیة :

 الصادق الساري كمثل المعقل * ثم الفتى الشبلي في أحوالھ 
 قلب من التحقیق والتقوى َمِلي  *من بعده ممِلي ھو العجمي ذو  

 
قال اإلمام العز الفاروثي : (الشیخ اإلمام الكامل العالم العامل العارف الخائف شیخ الشیوخ قائد الرجال سید الصوفیة أبو بكر  6

الشبلي رضي هللا عنھ [...] واتصل بخدمة الجنید رضي هللا عنھ فتخرج بھ وصار رئیس أصحابھ ومقدمھم وانتفع بھ أمة 
عظیم الفكرة . ولھ حكم عجیبة وكلمات نفیسة غریبة دونھا بعضھم وكان كثیر اإلعتبار وكراماتھ خارجة عن الحصر لكثرتھا

یدل على الطریق. سمع بیاعا یقول : الخیار عشرة بدرھم فبكى وصاح. وقال إذا كان الخیار عشرة  یأخذ من كل شيء معنى
نصرانیا. فلما رآه قال لھ أتحب أن یعافیني هللا. شدیدا فأرسل الخلیفة لمعالجتھ طبیبا مرضا ! [...] ومرض األشراربدرھم فكیف 

قال : بلى وهللا. ولو بفناء كل ما أملك! قال : قل معي ، أشھد أال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
. فقال الشیخ : افعل وترى ذلك خالصا ویعافیني هللا. فقال الطبیب وقد رأى شدة ما بھ من المرض وهللا لو علمت یقینا ذلك لفعلت
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 7األمصار  سائر  فى   العال  حازا  * قد     قطبان      وسرینا     وجنیدنا 
 المختار   المصطفى   بنھج     أنعم * معالما    للطریق    صارا     قطبان 

 األوزار  وسائر      ذنوبي    تغفر  * داعیا   أسأل    8الكرخي    معروفك
  10حوى أسرار   كم    حبیبا    دعىیُ  * من لعجمي باو    9دٍ وداو    وبفضل
 12الفجار     قاھر       علیا      أعني * بشیخھ   ثم      11البصري    بالسید

 الجاري   العلوم   بحر    بالشافعي * بمالك     ثم     النعمان       وبعبدك
  فخار    كل  حاز     لحنبل     نجل * متفضل    عارف       إمام    وكذا 
 كاألبحار  الجود في  الورى   لیث  * ذو المكارم والعطا  13ابن سعدوكذا 

  األسرار ومعدن   الوجود    قطب  * القادر  عبد      الجیالنِ     وبحرمة 
 الكفار   ید     من  األسارى     فكَّ  * هسرُ   ىسر  من   البدوي    بالسید

  والفجار     األبرار     سائر     من * زائرا  جا  من  باإلحسان   عم  كم 
  احصار   جل عن  علما حاز   من  * الشاذلي    ثم    إبراھیم    بالعارف

 األشرار  سائر مع   ىالرد   كفىیُ  * لحماھما  قاصدا   جا   من   قطبین
   

                                                            
فازداد إیمان الطبیب وصار من أصحابھ.  .ال مرض فیھ وكأنما نشط من عقال الطبیب ، فنھض الشبلي في الحال اآلن. فأسلم

 .فلما بلغ الخبر إلى الخلیفة تعجب وقال : سبحان هللا أرسلنا الطبیب لیداوي مرض الشیخ ، فداوى الطبیب. رضي هللا عنھ)
 
السقطي الجنید والسري  البیت والذي یلیھ من نظم الوالد الدكتور سعد عبد العزیز غنیم ، وقد اشتمال على ذكر اإلمامین ھذا 7

 . إتماما لحلقات ھذا السند الرفاعي المبارك في لبس الخرقة وطریق التصوف
 

اني عن اإلمام علي والث- وھو المثبت في ھذا النظم - اإلمام الكرخي لھ في الخرقة طریقان األول عن الشیخ داود الطائي  8
 .عنھم أجمعینن ثم سیدنا اإلمام علي رضي هللا الرضا عن أبیھ عن آبائھ الى سیدنا اإلمام الحسی

 
ن نصیر الطائي ، الكوفي ، أحد ب: (اإلمام الفقیھ ، القدوة الزاھد أبو سلیمان ، داود  )النبالءسیر أعالم (قال اإلمام الذھبي في  9

أقبل على شأنھ ، ولزم  وكان من كبار أئمة الفقھ والرأي ، برع في العلم بأبي حنیفة ، ثم. األولیاء. ولد بعد المائة بسنوات
 ).بدینھ الصمت ، وآثر الخمول ، وفرّ 

 
حمد. روى عن الحسن حبیب العجمي ، زاھد أھل البصرة وعابدھم أبو م(:  )عالم النبالءأسیر (قال عنھ اإلمام الذھبي في  10

ي ، وداود الطائ حماد بن سلمة ، وأبو عوانة ، وجعفر بن سلیمان ، حوشب ، والفرزدق شیئا یسیرا. وعنالبصري ، وشھر بن 
ظة الحسن في قلبھ ومعتمر بن سلیمان ، وآخرون. وكان مجاب الدعوة. تؤثر عنھ كرامات وأحوال ، وكان لھ دنیا ، فوقعت موع

 ).، فتصدق بأربعین ألفا ، وقنع بالیسیر. وعبد هللا حتى أتاه الیقین
 

 .لحسن البصرياإلمام الجلیل ا 11
 

البرھان الجلي في وللحافظ أحمد بن الصدیق الغماري رسالة ( .سیدنا اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وكرم وجھھ 12
 تحقیق انتساب الصوفیة الى علي) حقق فیھا أخذ اإلمام الحسن البصري عن سیدنا اإلمام علي.

 
 .اإلمام اللیث بن سعد رضي هللا عنھ 13
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 14واألخیار       األبدال        وبسائر * ونسلھ الرفاعي   عثمان   بالقطب 
 الحضار     سائر      من     لطریقھ * 16من انتمى  وكل 15 الفضلینوبجامع 
 األسرار    بھجة     الرفاعي    نسل  * محمدٍ    الشریف   غازي   وبسیدي 

 األقطار  في المشھور  18 بحر الندى * محمدٌ   أنت   17السبطاس  ساكن   یا
 19األنوار  ىذ   القطبِ    السعودِ   وجھِ  * المال كل  في   الفخر  ذي    وبقطبنا

 األذكار    ذي      األصلّيِ      بمحمدِ  * حسامنا    ثم    الخواص    مسعودنا 
 واألسرار    األقطاب      أبو     ھذا  * لنا     األصليْ     ومحمد     وبصالحٍ 

 إنكار      ال         السیاف      بمحمد * 20الھنا     سلیمان     أوصلْ       بعلینا
  21 يبار  یا   فاغننا    يالرفاع  حسن * محمد     ابن      الفقراء      بخادم و

  22لدارى   القاصدین   جمیع واكرم  * نشورنا  یوم الذنب    جمیع  واغفر 
 23إعسار    من   المرءُ  یشیب   یوماً  * سیدى  یا      ظلكم    فى      وأظلنا

 يمسار   السائرین       یعم     نورا * محمد   وجھ    نور    لھى إ واجعل 
 األقطار  في  اإلخوان   بھا  تروي  * واعطف على حسن الرفاعي بشربة

                                                            
 

 . حسن جامع الرفاعي رضي هللا عنھاألقطار" لسیدي العارف با�ھذا البیت حتى "واكرم جمیع القوم فى 14
 

د بمصر. وھو ج ،الرفاعي رضي هللا عنھ ، صاحب المقام األنور بدنوشر ، بمحافظة الغربیة  نلیٍ سیدي محمد جامع الفض 15
 .السادة الرفاعیة بیت جامع ، وھم طائفة كبیرة فیھم األولیاء والصلحاء في عموم وجھ بحري في مصر

 
 .في أصل أبیات سیدي حسن الرفاعي : وبسیدي جامع وكل من انتمى 16

 
   .وبساكن السبطاس فھو محمد في األصل : .لمركز طنطا ، بمحافظة الغربیة بمصرسبطاس قریة تابعة  17

 
 .في أصل أبیات سیدي حسن الرفاعي : (أبو ھاشم) بدل (بحر الندى) 18

 
 .في أصل أبیات سیدي حسن الرفاعي : (أبو السعوِد القطِب ذو األنوار) 19

 
 ).الھنابعلینا األكبر وسلیمان (في أصل أبیات سیدي حسن :  20

 
لمقام األنور صاحب اجدنا شیخ السالكین العارف با� الشیخ حسن محمد علي جامع الرفاعي الحسیني رضي هللا عنھ ،  21

دم الفقراء حسن في أصل األبیات لسیدي حسن الرفاعي : لخا. 1955بمحلة منوف ، بمحافظة الغربیة ، بمصر ، المتوفى سنة 
 محمد * فاغننا یا هللا یا ستار.

 
 .في األصل : واسترنا في الدنیا و یوم نشورنا * وأرنا قبر المصطفى المختار 22

 
 .ھذا البیت والذي یلیھ للوالد الدكتور سعد عبد العزیز غنیم 23
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 24األوزار   سیىء   من    بھا  ینجو * واعطف على حسن الرفاعي بنظرة
 25األخیار    سابق       فیھا    لیكون  * الرفاعي بھمة حسن  على   واعطف

 26األقطار  فى  القوم   جمیع   واكرم  * لجمعنا    رحیم    یا    بخیر    واختم
 األبرار     ومنازل     العال     درج  * ھموبآل        بھم       یرفعنا       هللا 

 27اآلثار   ُمعّرف     صار     بالفضل  * رفاعة   سبط    الفضلین    وبجامع
  للدار ساعیا    جا    من    ھدى   فى  * عونكم یرجو    جاء   فقیرا   أكرْم 
 بارى    یا   سعیھ    بفضلك    واقبل *  دربھ       إلھى    یا   بنورك     وامأل
 األسرار       مجامع         بالسابقین * صنیعكم   جمیل  من   ربى  الحقھ

 واإلصرار    الشبھات    سائر    من  * نجنا   جمعا   28الشباك  وبصاحب 
  واألخیار          األبدال       وبسائر  * بأسرھم  الرجال   دائرة     بقطبو

  األدوار    سائر    من       وشیوخھم * جمیعھم     واألصفیاء      واألولیا 
  األخطار من      واحفظھُ      باللطف * موحد    كل      مَّ عُ     إلھى      فبھم

  األنوار     حلة        علینا     واسبل  * عوائد وحسن       بتوفیقٍ     وامنن 
 إدبار ومن   شرك     من    واحفظنا * سیدي  یا   قلوبنا    فساد    واصلح

  باري  یا  لي   العز    بعین   وانظر * بعنایة      تولھم        والحاضرین
  واألنوار        بالفیض        وتعمھم  * كسرھم فاجبر     الرفاعیون وكذا 

  األطھار        باألولیا          متوسال *  29محمدٍ   إسم    حاز  عبیدا   وارحم
  المدرار     بغیثك       علیھِ     فامطر * یرجو الرضا أعني الملقب بالمطرْ 

  واألنصار     السادات     سید      مع * منزل أعلى  الفردوس  في  سكنھ أ
  اإلعسار    ووقیھم      النجاة     سبل * وفارشدھم     طریقھ     والسالكین

  األخطار   سائر     من    وواحفظھم * سیدي علومك  من  وأفض علیھم 

                                                            
 .في أصل أبیات سیدي حسن : تمحى بھا السیئات واألوزار 24

 
 .في أصل أبیات سیدي حسن الرفاعي : یلحق بھا السباق في األخیار 25

 
 .  واختم بخیر یا إلھي لجمعنا * وأحبنا في سائر األقطار : أصل أبیات سیدي حسن الرفاعي في 26

 
 .ھذا البیت والثالثة الذین یلونھ للوالد الدكتور سعد عبد العزیز غنیم 27

 
بكرامة لھ تبط ھو سیدي علي أبي شباك الرفاعي دفین مسجد اإلمام الرفاعي في مصر عند قلعة صالح الدین ، واسمھ ار 28

 . عنھم أجمعینمشھورة. وھو ولد سیدي عز الدین أحمد الصیاد سبط اإلمام الرفاعي من بنتھ سیدتنا السیدة زینب رضي هللا
 

 .وارحم عبیدا قد تسمى محمدا: في األصل  29
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  بالثار    لھم     فخذ     ءالعدا   ومن  * واغفر لھم یا رب وارحم ضعفھم
  دجى األسحار في    قٌ رْ وَ   غنى  ما  * محمد  النبي     على  الصالة   ثم 
  واألزھار       بالمسك          معبوقة * تحیة   ألف  وألف    السالم    ثم 

 قرار     لیوم        لھم       والتابعین * 30ربنا  جمعا    واألصحاب  واآلل
    

 

                                                            
 

 مع أتباعھمواألصحاب  واآلل :في األصل  30


