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ي رسالة 
 العارف با� ، اقبمن��

 الو�ي الصالح ، 
 بركة آل جامع الرفا�ي ودرة عقدهم ، 

ي م� ، 
 صاحب المقام األنور بمحلة منوف بمحافظة الغ���ة ��

ي    الشيخ حسن محمد ع�ي جامع الرفا�ي الحسيي�
ي عنه 

 رحمه � ور��
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 استفتاح
 

ي إل�ه من �شاء �سم � الرحمن  و�ــهدي إل�ه من ين�ب ،  الرح�م ، الحمد � الذي �جتي�
وسلم و�ارك ع� س�دنا  � وص� �ختص برحمته من �شاء ، و� ذو الفضل العظ�م. 

، � �  وخ�ي الخلق محمد ، إمام األنب�اء والمرسلني �  أجمعني ، وع� آله وأصحابه الطيبني
 الطاه��ن. 

 
أحوال جدنا العارف با� ، الو�ي الصالح ، بركة آل جامع هذە رسالة تجمع ما ت�� من 

ي الرفا�ي ودرة عقدهم ، صاحب المقام األنور بم
حلة منوف بمحافظة الغ���ة ��

ي  مرى� الرجال ، وش�خنا ، س�دنا ،م�  الشيخ حسن محمد ع�ي جامع الرفا�ي الحسيي�
ي ال

�فة �� ي عنه ونفعنا به و�علومه وأحواله ال��
 دار�ن. رحمه � ور��

 
ة قصدنا وجه ال���م بجمع هذە السطور � ة هذا العالم العارف والو�ي  الوج�ي ، للتع��ف �س�ي

الصالح ، الذي عاش داال ع� � بحاله ومقاله ، م���ا ألحبابه و�خوانه ، والذي كان �س�جا 
 رسول � ص� �مقتف�ا أثر س�دنا ف��دا من العلم والعمل والتجرد من حظوظ النفس 

ي � عنه. ولقد ط��قة سال�ا  عل�ه وسلم
يخ ترك الش جدە اإلمام أحمد الرفا�ي ال�ب�ي ر��

 �� صدور أصحابه وم��د�ه و�� ذر�ته المباركة. مستودعا ال�ب�ي تراثا صوف�ا صاف�ا 
 

ته ألهله ومحب�ه ، ومن اتصل بأوالدە وانتسب إليهم  أردنا بهذە الرسالة حفظ قبس من س�ي
ي الس�ي إ� �

، قبل أن �طول العهد و�ضيع الخ�� أو ينقل �شكل منقوص أو �ختلط ع�  ��
 راو�ه. 

 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذر�تهم ب��مان ألحقنا بهم ذر�تهم ، وما ألتناهم من عملهم من 

ء).  ي
�� 
 

 ، غن�م عبد الع��ز  أحمد سعد
ي � عنه

  من أحفاد الشيخ ر��
 هـ 1439شهر ر�يع األول سنة 
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�ف أحواله�شأته ا لمباركة وجملة من ��  
 

 1955م�الد�ة وانتقل إ� جوار ر�ه عام  1880عام  س�دي حسن جامع الرفا�ي ولد 
عاما أو ي��د. و�نت�ي الشيخ إ� ب�ت ع��ق من بيوت السادة  75م�الد�ة عن عمر يناهز 

� الرفا�ي  ي محافظة الغ���ة من �سل س�دي محمد جامع الفضلني
ي الرفاع�ة �� ي الحسيي�

ر��
ي دنو�� بالغ���ة نه� ع

ي م�  ، صاحب المقام األنور ��
من السادة ، وهو ممن استقر ��

 الرفاع�ة من أهل القرن السادس والسابع الهجري. 
 
ي بلدته ثم انتقل إ� مدينة طنطا لدراسة  

العلوم الدين�ة �� حفظ الشيخ القرآن ال���م ��
�ف وت ثم انتقل بعدها إ� الجامع األزهر المسجد األحمدي  ي طلب العلوم حي� ال��

درج ��
ي شهادة العالم�ة. ورغب الحصل ع� 

وظ�فة رسم�ة  شيخ عن العمل �شهادته األزه��ة ��
ي أي أجر مقابل الدعوة إ� � فكان عمله خالصا � وأجرە عل�ه. 

تزوج  رافضا تقا��
ي  فاطمة مو� من كفر سعدون وأنجب منها ثالثة من الذكور هم الصالحة بالعابدة

سادى�
ى  سل�مان وعبد � وع�ي ، ومن اإلناث ثالثا هن لو�ي ونور وز�ن ، والس�دة لو�ي � ال���

 . ي ت�ب الزمي�  والس�د ع�ي هو ختامهم من ح�ث ال��
 

ي  كان زهد س�دي حسن �� الدن�ا واضحا جل�ا
ال �حتاج ا� جهد  ضحاها كشمس ��

ي � عنه ال يتعامل بالنقود الستب�انه
بل صح عنه أنه لم �كن ينظر إليها  ، ، إذ كان ر��

� النقود وهو �حمل الشهادة العالم�ة كان  أبدا ، ولما سأله أحد تالم�ذە ذات يوم ك�ف ال �م�ي
�جيبهم إجابة فيها تور�ة و�قول : "كان عبد � ابن ع�ي �أخذ الم�وف أثناء الدراسة 

ي ح�اة الشيخ منذ �شأته يب
". وهذا الملمح المهم �� ي الدن�ا و�نفق ع�ي

� شدة زهدە �� ني
 وتوفيق � له بعدم اإل�شغال بالدن�ا وزخارفها وحجبها. 

 
وكان ر�� � عنه حافظا للقرآن مستغرقا ف�ه ، ال �غ�ب عنه منه حرف حي� وفاته. 

ي  ي عل�ه رحمة والدي حدثي�
عن كب�ي م��دي س�دي حسن وتلم�ذە األول الشيخ ف�ج را��

قراء م� من  ار ع� كبيتفوق ال���م ترت�ال فائق الحسن  � أن الشيخ كان يرتل القرآن
رحمه �  وكان . المشهود له بدقة االحكام محمود خل�ل الح�ى الرع�ل األول مثل الشيخ

�فة بالعنعنة ي  يروي األحاد�ث النب��ة ال��
ا� المراجع من كتب  باالشارة كاملة وال �كت��

�  ن �ذكر السندأنه كا تباعهأذكر  ، بل المسان�د الصحاح و ،  ، والمرجع كامال ، والمن�
  صفحة من ال�تابالو�ح�لهم ا� 

�
ب خانه (أي المكتبة) تُ ، لذا وصفه أصحابه بال�

    حفظه.  عيته وكمالو لموس
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ي � عنه آداب الط��قة الرفاع�ة عن 
ي إلباس آبائه و تل�� ر��

أسالفه ، كما هو شائع ��
ي ب�ت جامع الرف

ي الس�ي ع� قدم س�دي أحمد  دَّ ا�ي ، وَج الخرقة كابرا عن كابر ��
��

 . ى الش�خة لو�ي  وكان الرفا�ي  كث�ي الس�احة �� أرجاء المعمورة حي� أن جدتنا ، ابنته ال���
� �سألها أقرانها عن والدها الغائب و�ي  حسن الرفا�ي ، كانت تج�ب ة فتقول  حني صغ�ي

" � أو ممن �ح�طون بها مما �دلنا ، و�ي عبارة ر�ما سمعتها من أمها  "مات �� بالد المسلمني
ي � لتعل�م الناس و�رشادهم

وروت أ�ضا أنه حينما استقر   . وللعبادة ع� طول س�احته ��
ي نهار يومه  كان 

له بمحلة منوف و�نق�� � ە حي� اتغفو عينلمغرب و �ص� امقامه �� م��
صالة العشاء ثم �أخذها إ� المسجد و�توضأ و�ص�ي العشاء و�تهجد حي� �ص�ي 

وكان من جملة ما قصته جدتنا الس�دة لو�ي أنه كان �خ�ج من بيته داع�ا ا� � ،  لفجر. ا
ي ا

ة ، وكان  لبلدان ، �س� ع� قدمه ، و� را�بةطائفا �� ع� دابته و�ي يومئذ طفلة صغ�ي
إذا دخل ق��ة دخل مسجدها وص� ف�ه ، وقام ف�ه متهجدا ، وكان �لفها بردائه شفقة 

د عليها  ي المسجد مضجعا حي� مطلع الفجر. وكان  من ال��
ي �� وقد يتخذ لها من نعش خشي�

يو�ي أهل بيته عند الخروج لس�احته الدع��ة بأن �قفوا ع� باب الدار إذا احتاجوە ألمر 
  ذي بال و�نادوا عل�ه فإن � �سوقه إليهم. 

 
ي القرآن

، و�تقرب إ�  فةال���م والمأثور من السنة الم��  روى أصحابه أنه كان مستغرقا ��
ي � عنه كما وردت �� كتاب قالدة الجواهر 

� أ�ضا بأدع�ة جدە اإلمام أحمد الرفا�ي ر��
ي 

الذى كان �قتن�ه وكذلك بجميع أحزاب وأوراد كبار شي�خ الط��ق أمثال سادتنا الج�الى�
. ولقد ورثنا عنه من هذە ال�تب � ي والبدوي والشاذ�ي ر�� � عنهم أجمعني

كتاب   والدسو��
ي الهدى الص�ادي وكتاب  هان الم��د"قالدة الجواهر للعالمة أى� حالة أهل "وكتاب  "ال��

ي  "الحق�قة مع �
باإلضافة إ� أمهات كتب الحد�ث والفقه وكانت بعض هذە ال�تب ��

. وكان رحمه � شاف�ي  مكتبة ولدە ش�خنا العارف با� س�دي ع�ي حسن الرفا�ي
ر�ط الحجر ع� أن ة ، ما من سنة إال وأح�اها حي� بلغ به الحال ، رفا�ي الط��ق المذهب

 بطنه من الج�ع كما فعل المصط�� ص� � عل�ه آله وصحبه وسلم. 
 

وكان س�دي حسن جامع الرفا�ي ول�ا موه��ا ، عالما عامال ، تال�ا للقرآن آناء الل�ل وأطراف 
ي الصالة ع� س�دنا رسول � ص�

ي محبة � النهار ، مستغرقا ��
 � عل�ه وسلم ، فان�ا ��

ي العباس  - حينما ُسئل ورسوله ، وكان �قول � أمثال س�دي أى� ع� قدم االول�اء والعارفني
� ما عددت نف�ي  -المر�ي  ي هالل رسول � ص� � عل�ه وسلم طرفة عني لو غاب عي�

ي � عن أصحاب هذا المقام ال���م. وكانت أوقاالموحدين من
ته ذكر وصالة و�رشاد . فر��

ي ص� � عل�ه وآله وصحبه وسلم.  بحاله ومقاله. وكان �ك�� من صيغ الصالة ع� الني�
ي الصباح من   وأخ�� ولدە س�دي العارف با� ع�ي حسن الرفا�ي أن أباە كان �حب أن �ك�� 

��
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ي ص� � عل�ه وسلم بص�غة (اللهم صل ع� س�دنا محمد ، صالة  تمأل الصالة ع� الني�
� فرجا وفرحا و�ورا ، وع� آله وصحبه وسلم) و�ي  خزائن � نورا وتكون لنا وللمؤمنني

 من الصيغ الرفاع�ة المباركة. 
 

ي الحكم الرفاع�ة (عالمة العارف كتمان الحال 
ي � متحققا بقول اإلمام الرفا�ي ��

وكان ر��
ال �كشف عن درر العرفان  والتخلص من اآلمال) ، وكان كث�ي ال�تم لحاله ، وصحة المقال

ي به الوالد عن عمه ومن ذلكإال بحساب دقيق إذا ح�� أر�اب هذە المقامات. 
ى�  ما أخ��

ي  الشيخ صالحا اسمهأن س�دي حسن وجد رجال س�دي عبد الحم�د غن�م 
عبد الوهاب ��

ي 
سماو�ة ، فأخذ س�دي المعالم الواطالع ع� بعض  له عرفان ورس�خ قدم ع��ة را��

ي معارفهيتجاحسن 
ما �سأله عن هذە المعالم و�ش�ي إ� و  ذب معه أطراف الحد�ث ��

، (وفوق كل  وظل الرجل �ج�ب حي� انقطعت ح�لته ووقف عند حد علمه فب�،  فوقها
 ذي علم عل�م). 

 
� ذكروا  جمع � قلوب عبادە عل�ه ، وك�� محبوە ، واندرج تحت عنايته ثلة من الصالحني

�ف أحواله شيئا لنا ي عقبه ، وكان كل أبنائه من أهل الس�ي ا�  من ��
ومناقبه ، و�ارك � ��

 � حيثما حلوا وقد أدركنا بعضهم وشهدنا زهدهم  بأوالدە العباد � ، وقد نفع � المباركني
و�ركتهم وخدمتهم الناس بما آتاهم � من فضله حي� أن الواحد منهم كان مهوى األفئدة 

ي قطرە وكان
ي وطالب دعاءوملجأ الضع�ف ��

،  ت د�ارهم ال تخلو من محب وزائر ومستش��
أن �جعل لنا ولمطالع هذە السطور من بركة  �سأل و� والخ�ي من معدنه ال �ستغرب. 

هم ل�جد نور  ل الرحمات. و�ن المطالع لس�ي � � تت�� ذكرهم النص�ب األو�� ، فبذكر الصالحني
�ف (إن العلماء و  ي الحد�ث ال��

رثة األنب�اء ، و�ن األنب�اء لم يورثوا درهما وراثة األنب�اء ، ف��
عاشوا � هم  نوال دينارا و�نما ورثوا العلم ، فمن أخذە أخذ بحظ وافر). فهؤالء القوم الذي

ي األمصار من رحمة � ع� 
بدور الزمان الطالعة ، وآ�ات العرفان الباهرة ورحمات موزعة ��

ي ، ومن جال
أنوار السنة المطهرة ، ورأى  سهم عاين منعبادە. من رآهم رأى القرآن �م��

كات الغ��رة ، والمدد الواسع والمنح اإلله�ة ماثلة أمامه دون دعوى أو تكلف ، ورأى  ال��
ي  

العلم مقرونا بالعمل ، ونفذ صدق حالهم وسالمة ��رتهم إ� شغاف قلبه. وما أحوجنا ��
 عليهم.  كل زمان لهؤالء القوم ، بق�ة السلف الصالح ، رضوان �
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ي رى� عليها أحبابه
 من جملة اآلداب الى�

 
ە ، وكان مع ذلك شد�د الهضم  ي � عنه ظاهرة ، شهد بها من ح��

وكانت بركته ر��
ا من الفقراء إ� � ال غ�ي ، وكان ال �حب  لنفسه ، ماح�ا حظوظها بال�ل�ة ، �عد نفسه فق�ي

ء من كراماته ي
ي مجلسه ما �ش�ي ا� ��

ي ح�اتهال أن �ذكر ��
،  ي� كانت تتدفق غ��رة جل�ة ��

وكان أتباعه يؤثرون أن تتناقل هذە  بل كان ين� عن ذلك كله نه�ا قاطعا و�غضب منه. 
العلوم واألحوال من الصدور ا� الصدور حي� ال �خ�ج األمر عن حدە ف�كون حجابا شاغال 

ي صدور من لم �قف ع� مثل هذە األحوال ال
سن�ة ألهل � لمحب سالك أو �ك�� ذلك ��

ي � 
اضه بال برهان. ول�أنهم يتمثلون قول ش�خنا اإلمام الرفا�ي ر�� � ف�ك�� اع�� الصالحني

عنه : (تقولون قال الحارث ، قال أب����د ، قال الحالج ، ما هذا الحال ، قبل هذە ال�لمات 
ين�ة صححوا المعامالت الب قال مالك ، قال أحمد ، قال نعمان. قولوا قال الشاف�ي ، 

��د وقال الشاف�ي لحارث وأبو ي��د ال ينقص وال يو�عدها تفكهوا بالمقوالت الزائدة. قال ا
�عة بالعلم والعمل ، و�عدها  ومالك أنجح الطرق وأقرب المسالك ، ش�دوا دعائم ال��

ي � عنه وعن م
ب�ه وتابع�ه حارفعوا الهمة للغوامض من أحكام العلم وحكم العمل). فر��

. و�خوانه وع �  نا بهم أجمعني
 

، وال يتكلم إال ع� قدر  ولذا كان س�دي حسن يؤثر ال�الم السانح ظاهرا السابح باطنا
ي المعي� أو 

ي التعلق با� دون اغماض ��
ي األلفاظإالسامع و�ما ينفعه و�عينه ��

،  غراب ��
ي حي� أنه جلس معه أحد 

اخوانه وكان كالبحر الزاخر بالعرفان ال يرشح إال ع� طاقة المتل��
ي وكان من أر�اب األحوال وأهل المعارف  -وأحبابه   -وهو س�دي العارف با� محمد المو��

ي ود لو أن س�دي حسن تكلم ببعض المعارف وس�دي حسن  فكأن س�دي محمد المو��
 كما روى الشيخ س�د  )صغارا –زالوا  أي ما -، فقال له س�دي حسن : (األوالد لسه  �مسك

ا لهذا الحوار بمدينة قطور �� ب�ت أحمد ابو النور من اتبا  ع الشيخ وم��د�ه وكان حا��
 � . وهذە من اجتمع حولهم من الم��دين ب(األوالد)�قصد ،  جدتنا لو� رحمهم � اجمعني

ي � عنه وشفقته ع� أوال 
 ونظرە ا� استعدادهم وتأهلهم  من الم��دين دەمن حكمته ر��

(حدثوا الناس بما �عرفون  كرم � وجههعمال بما يرو�ه اإلمام البخاري عن س�دنا ع�ي  
د � بن مسعود ب) ومثله قول س�دنا عون ، أتحبون أن �كذب � ورسولهودعوا ما ينكر 

ي � عنه : (ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان 
 ) وعنهم فتنةلبعضر��

حدثوهم بما �عزب المقدام بن معدي كرب مرفوعا : (إذا حدثتم الناس عن ر�ــهم فال ت
 عنهم ، و�شق عليهم). 
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ي � عنه : (ال�لمات الجامعة لش�خنا الس�د أحمد الرفا�ي  ومن
ي هذا الباب قوله ر��

لو ��
ا ب�ذنأردت أن أتكلم عل�كم بلسان ا � بع�ي � ول�ن أقول ل�م لو تكلم  لحال لوقرت ل�م ستني

كه ال�الم أو�  دودا المتكلم حي� أصم األسماع وكان كالمه مر  له و�ذا سكت عند الظاهر ف��
ي ال حي� ظن جل�سه أنه 

ي الباطن سانحة ��
الظاهر  يتكلم ثم تكلم بكلمة واحدة سابحة ��

ع ، فتح   . )لسامعون باإلذعان� لسماع كلمته القلوب وتلقاها امقبولة عند ال��
 

أحمد الرفا�ي إ� م��د�ه منه علوم س�دي  ْت أن َ�َ  جامع الرفا�ي  ومن بركة س�دي حسن
�وها ي آدابهم الظاهرة ، ومن ذلك ما  حي� ���

والحت عليهم أنوار إرشادە وتجسدت ��
إذا مروا بالط��ق �جمعون قصاصات الورق الملقاة ع�  كانوا ەوم��د ەبعض تالم�ذ أن روي

ي 
ف الحروف ، وما انطوى فيها من معارف وما دلت عل�ه من معاى�  األرض و�رفعونها ، ل��

ي هذە العجالة مما بيَّ 
ل ع� س�دنا آدم من علوم وغ�ي ذلك مما ال ُ�فصل �� � نه اإلمام وما ت��

ي  الرفا�ي 
  هل االختصاص). كتاب (النظام الخاص أل ��

  
ء سواە. وعلمهم عدم اإل�شغال أرى�  ي

ي الط��ق ع� الس�ي ا� � با� � ، ال ل��
بناءە ��

ات الط��ق عن وجهة بالنعمة عن المنعم ، وال بال�رامة  ء من مب�� ي
عن المكرم ، وال ���

ي محبت
لينا من م��د�ه إما وصل  و�� هذا المقام نروي ه كال و�عضا. السائر ا� � والفناء ��

ە حي� أما يؤكد نه ع قال أحد م��د�ه  .م��ةتباعه وم��د�ه أنه كان ال يرى لنفسه ع� غ�ي
�ضا عن ال�ث�ي من أ�دة ز�ن وتواتر ذلك سلشيخ الوهو الشيخ عبد المنعم عبدە زوج ابنة ا

نه رأى �� أتباع الشيخ وقال له أنه جاء أحد أ، قالوا  مثل الشيخ الفاضل ف�ج را��  م��د�ه
ن الق�امة قد قامت ونجا أحدهم من النار وصار �أخذ ب�د إخوانه ، فأمر الشيخ أالمنام 

عه وطلب أن تدفن معوا عليها جم�عا ووقبورقة وقلم وكتب فيها "النا�� �أخذ ب�د أخ�ه" 
نه النا�� الذى �أخذ ب�د إخوانه. ر�� � أ لشيخا وما ظنحي� �أخذ ب�دە من نجا 

� الوراثة  عنه ي ونفعنا بحاله ومقاله. وكل هذە اآلداب من معني ي الي�
المحمد�ة ، ومن المعاى�

ي � عنهس�دي  صار 
�  - أحمد الرفا�ي ر��  عليها.  علما-  شيخ المنك��ن والمتواضعني

 
ا ذا ث�اب رثكا ومما روي عنه أنه ي و �خلع عل�ه جلبابه الجد�د  ةن إذا قابل فق�ي

هو  �ستب��
وكذلك الشيخ عبد �  لوالدي حسن الرفا�ي  لو�ي  ةجدتنا الش�خ . روتعل�ه قد�ما رداءا 

 وكان مفتوحا للقاصدين طوال الل�ل والنهار ، ا دال �غلق أبالشيخ كان ت �بأن باب عمران 
ل �ستقبل من  من المعتاد أن �جلس أحد اإلخوان وكان  � ي �ع� باب الم��

�� الل�ل المتأخر  أى�
ل وكان من �الزائ� و�قدم لهم الطعام. و�� ذات مرة قام أحد هؤالء  � ن بينها ��قة ما بالم��

عرف فقب�ل صالة الفجر والن��ت�� بالباب نائم.  جلباب صوف للشيخ وخ�ج بالم�وقات
ض عل�ه وعاد به ا� ب�ت س�دى جامع شقيق س�دى حسن مال�س أخ�ه مع السارق فقب
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ي  الشيخ رحمه تركه �ا جامع لعله �� حاجة ا، فرد الشيخ قائال " � وصار يؤنب الن��ت��
 ليها"! إ
 

كان �� الزهد علما و�� الجود وال�رم علما و�� كل الصفات ال���مة علما ، حي� …رحمه �
ذات ل�لة سمع  أنه - لو�ي ا روت جدتنا كذ- الفتوة كان عليها علما. روى أتباع جدى 

له وخلصه  � ار لقتله فخ�ج من ع� سطح م�� استغاثة جارە وهو �� دارە وقد أمسك به األ��
� أ�ديهم وصار  ل الشيخ ر�� � عنه وكان جارە من بني � �خدم هو وأبناؤە من بعدە �� م��

 نقذە من �د أعدائه وهم يهمون بقتله �� غرفة الفرن. أ�لقب بمحمد الفرن ألن الشيخ 
 

� والم��دين أى� س�دي وقد أ ي حف�دە الس�د محمد ع�ي حسن الرفا�ي أن أحد المحبني
ى� خ��

ي بالماء خدمة لإلخوان ، فظل  
حسن لسلوك ط��ق التصوف ، فأقامه ع� تزو�د األواى�

ي مجلس س�دي حسن ، ينهل من بركة المجلس ، و�خدم إخوانه دون 
كذلك قرابة العام ��

 ضجر أو تأفف ، وأعطاە س�دي حسن الف
�
ي الط��ق وسل

�ه ف�ه بعد انقضاء العام. اتحة ��
وهذا النموذج المبارك من تعهد الشيخ لم��دە وأدب الم��د مع م���ه دون استعجال أو 

. ، التفات  � ��ة ع� قدم األولني ي ال��
  �مثل منهجا ر�ان�ا ��

 
قول  أصحابه أنه كان حازما ال ير�� ألحبابه اال�شغال بال�رامة أو ذكرها متمثال  و�روي

ي ، أخاف عل�ك من الف�ح بال�رامة و�ظهارها. األول�اء 
اإلمام أحمد الرفا�ي ال�ب�ي (أي أ��

ي (ال�� 
ون من ال�رامة كما �ست�� المرأة من دم الح�ض) كما �� هان الم��د). و�� هذا �ست��

ح�� أحد م��دي س�دي حسن جامع الرفا�ي مجلسه وقص عل�ه  أنه المقام نروي
ي � عنه إال أن أمرە أن   وكان �دل ع� علو مكانه. أمام إخوانه  مناما

فما كان من الشيخ ر��
ي خلوة �فلح قطعة 

ة يزرعها فجال و�قتات من دخلها حي� يؤدب نفسه أ�جلس �� رض صغ�ي
� س�دي أحمد الرفا�ي الذي قال عن نفسه  و�كبح جماحها و�تحقق بآداب شيخ المتواضعني

ي ممل�ة الرحمن الالش) و  الش  (أنا أح�مد الالش ، أنا 
كان �قول (إن قال لك قائل : إن ��

ي � عنه كب�ي القوم 
ء أح�مد فال تصدقه) وهو ر�� ي

مخلوقا هو أضعف من هذا الال��
�يته ،  وش�خهم. وظل هذا الرجل الصالح محبا لس�دي حسن خاضعا لتأديبه منتفعا ب��

ض ع� حكم ش�خه واعت�� ، وملك زمام نفس قابل حدث أن و  ه. شا�را إلرشادە ، لم �ع��
بعدها  وكان اسمه الشيخ راشد، س�دي ع�ي حسن الرفا�ي هذا الشيخ الصالح

 � ي مسجد والدي بعد إنتقال س�دي حسن الرفا�ي ، وكان اللقاء بحضور  ط��لة �سنني
��

ي � عنهس�دي إب
ي ر��

فلما رآە س�دي ع�ي الرفا�ي عرفه ، وسلم   راه�م الدسو��
ي � عنه.  صاح وحينما عّرفه بنفسه عل�ه

 الرجل و�� وعانقه وذكر س�دي حسن ر��
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ي رحمه � لوالديو�� هذا ال
نه كان �� ط��قه ا� أ مقام أ�ضا ما رواە الشيخ ف�ج را��

ي 
وهم � المحطة إومعه بعض االخوان ووصل القطار  دسوق ل��ارة س�دي إبراه�م الدسو��

ي أنه ال سب�ل الدرا�ه، واذا برجل �أ�قنوا ك�لوم�� او ي��د فأ  ع� بعد حوا�ي ال يزالون 
اليهم  ى�

ي و�طلب منهم �عة الم
ن القطار �� انتظارهم وكانت كرامة ظاهرة للشيخ ف�ج ومن أل ��

� العودة من دسوق و معه.  �رامة هذە الاختصاصه بعن ف�ج الشيخ ل س�دي حسن أسحني
ء أي ولم �دع فن�� ذلك  ف�ج لوالدى الشيخ كما ح�  . ورغم ذلك عاقبه الشيخلنفسه شيي

وكان ذلك حرصا من س�دي حسن ع� ت��يته وتأ��دا ع� خطورة تحرك النفس بأخ�� 
فلله درهم ، ر�طوا ع� أنفسهم ب��اط األدب مع �  ! قدر من حظوظها ولو مثقال ذرة

 نفاسهم. أوحاسبوا أنفسهم ع� 
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 قبس من كراماته
 

.  ونذكر هنا بعض كرامات س�دى حسن الرفا� وهو غ�ض من ف�ض وقل�ل من كث�ي
هان الم��د : (أ�رم ا� أحبابه  ي ال��

ي حال س�دي حسن قول اإلمام الرفا�ي ��
و�صدق ��

� ، وأظهر ع� أ�ديهم الخوارق ، وأ�دهم بروح من عندە ، ورفع منارهم فاشتغلوا به  المتقني
�  تعا� عن كل ذلك).  بت إ� تهون اذا �س أن ال�رامة وكان الشيخ يرى كأسالفه المباركني

ي �ستمر  ، ع��زة إذا �سبت إ� الرب العبد ص� �  -، وأنها كرامة للو�ي تمر ومعجزة للني�
تركوا فدأب إخوانه ع� االستتار منها و�سبتها ا� واهبها و  -عل�ه وآله وصحبه وسلم 
موا  � التجرد �� العمل واالخالص � وتعظ�م � �� كل أمر ورد الدعوى واألوهام وال��

ي التذللالفض
ا� � واإلنكسار  ل إل�ه وتف��ض األمر إل�ه بال�ل�ة ع� منهج االمام الرفا�ي ��

� �د�ه  ؤ بني هنا بعض مآثرە ومناقبه بعد أن رجع  نذكر ونحن إنما من الحول والقوة.  والت��
ي لم تدركه ، ترق�قا  ثرە وقدمه، وقد عز من هو ع� أ إ� ر�ه ل�ي تنتفع بها األج�ال الي�

.  وترغيبا إ� � محذا للهمللقلوب وش � هذە ال�رامات أرو�ــها  لُّ وُج  ، و� �حب المحسنني
   �سندە ا� جدە. والدي عن 

  
لوالدي ، وكان األستاذ محمد مدرسا للموس��� بمدرسة طنطا  روى األستاذ محمد قاسم 

ي � عنه وكان محبا للشيخ مالزما
��� أل  الثان��ة ومن أحباب س�دى أحمد البدوي ر��

ي رحمهم � ، روى أن الشيخ كان �� عزاء ابنه األوسط س�دى عبد 
م��د�ه الشيخ ف�ج را��

� من عمرە ، � حسن الرفا�ي  وحوله  ، الذى مات �� ر�عانة شبابه �� حوا� الثالثة والثالثني
ي المساحة وكان يركب قطار  ةع غف�ي � جم

ە بأنه موظف �� من الناس فجاءە رجل يب� وأخ��
دون هذە الخرائط فسوف اذا عاد  ونزل من القطار و��ي ف�ه خرائط المنطقة وانه الدلتا 

ستاذ لشيخ اجلس �ا ولدى فجلس. �قول األ �فصل من عمله وهو فق�ي ذو ع�ال. فقال له ا
� الذين يتوافدون  محمد "قلنا للموظف ان�ف ألن الشيخ �� جنازة وهو مشغول بالمع��ني

َهّم الموظف باالن�  "عل�ه
َ
اف فأمرە الشيخ أن يب�� بجوارە. تكرر هذا لليوم الثاى� و�� ، ف

اليوم الثالث جاء أحد المع��ن من بلدة نواج المجاورة لمحلة منوف و�� حديثه للت��ة 
وا من القطار خرائط وصار �صفها له ، فقال الشيخ  ە بأن أوالدە أح�� عن الشيخ أخ��

ومن رحمة �  .ر الخاطر بفضل �فقام الرجل مجبو  للموظف اذهب واستلم خرائطك. 
  باألمة المحمد�ة أن جعل فيها من لو أقسم ع� � ألبرە. 

  
�س�طا من  وكان الشيخ عبد الحل�م يو�س فالحا  روى الشيخ عبد الحل�م يو�س لوالدي ،و 

ي � عنه ،م��دي س�دي حسن جامع ال
روى أنه ذهب ل��ارة ش�خه وكان ��  رفا�ي ر��

أعمال مركز قطور  من ، س�احة بقطور فأمرە الشيخ بأن �ذهب إ� ع��ة د�شة
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� الناس  ، الغ���ة محافظة كان �سخر الجان و ألن رجال �د� الشيخ ز�ن قد دخلها وفن�
هم و�طلب أموالهم و�قول لهم هم إلبهار  � وكذا من  هاتوا �ي كذا "، فانقادوا له ، وأخذ يب��

ي طاعة واستكانة! ، و�س�ي  "الدن�ا الفان�ة
 إ�ذهب الشيخ عبد الحل�م ف طلبه ، والناس ��

الشيخ عبد فوجد الرجل والناس من حوله وهو �عبث بعقولهم ، فقال له  ع��ة د�شة
خذها بدل�ل ، ثم قال له : ل�جعل كل منا أو نأن تاخذها بدل�ل أإما  لنا هذە الع��ة :الحل�م

قه ع�  ءالرجال �قف بب�ي من �حمله ، ف هصاحب، و�دعو كل منا  للم�ف اآلخر  شا�ي
ق و�ع�� به الم�ف ، فارتعد الرجل وفر من وسط  �ة له� وتكون الع فهو الصادق الب�ي

الشيخ عبد الحل�م ا� س�دي الشيخ  عادف ! ومرددا : جاء األمر جاء األمر  را�با عصاە الناس
ق �ا ولدي لم تناد لماذا  الرفا�ي فكاشفه من قبل أن �ح�ي له وقال له : حسن  لو  ، ع� الب�ي
! لناديته   م�ا ال �قرأ وال �كتب. أعبد الحل�م يو�س  كان  �المناسبةو ع��

 
 -س�دي حسن  - وكذلك روى الشىخ عبد الحل�م يو�س لوالدي أنه ذهب �� ز�ارة ش�خه

ن بمحلة منوف وكان ي��د قضاء الل�ل عندە فقط ثم �عود ألرضه وزرعه ، فبات وعندما كا
ي 

طلب من الشيخ االن�اف فلم �أذن له وطلب منه البقاء فأذعن لألمر ،  اليوم الثاى�
فأمرە الشيخ بالبقاء لتلب�ة دعوة أحد  ما كان اليوم الثالث طلب اإلذن باإلن�افدوعن

ن ب�قامة ل�لة ذكر عندە فأذعن لألمر. وعندما كان ع� اليوم الرابع طلب الشيخ عبد اإلخوا
الحل�م االن�اف فلم �أذن الشيخ له فأ� الشيخ عبد الحل�م ع� االن�اف وان�ف 
و أفب� الشيخ. �قول الشيخ عبد الحل�م إنه من الع� ا� المغرب لم تقف له أي س�ارة 

أن �عود  يي ظل ع� هذا الحال حي� ص� العشاء واستحو  بلدە. ع��ة للركوب والعودة ا�
ي ع� قدمه إ� أقرب بلد

حي�  من محلة منوف ةا� دار ش�خه س�دى حسن. فقرر أن �م��
ي الل�ل عند أحد أتباع الشيخ

. وأثناء طفالع ع��ةج عبد الحم�د فتح � بوهو الحا  �ق��
ە اشتد ظالم الل�ل ودب الخوف �� نفسه ي وأنا �� هذە الحال من  س�ي فقال"أين الشيخ مي�

الخوف" ومعتقدهم أن � �كرم بهم من توسل إل�ه بهم وتعلق بمحبتهم و�ن كان �� لجج 
وهل هناك حالة نه قال لنفسه "أ روي الشيخ عبد الحل�م من البحار نجا من حالة العدم... 

نورا ضئ�ال  بعدها  الحل�م أنه رأى الشيخ عبد �قول ! "ف�ه نا أن هذا الذي عدم و�ؤس أ��� م
ة و�ــها شخص. أمامه فسارع الخ� نحوە وعندما وصل إ� مصدر ا لنور وجد س�ارة صغ�ي

بادر الشخص الشيخ عبد الحل�م بالسؤال عن الط��ق ا� دنو�� وهو الط��ق الذى �عرفه 
س�دي محمد جامع  - ��� عم�د آل جامعلحل�م ج�دا اذ انها بلد الشيخ األ الشيخ عبد ا

 � �م بأن ط��ق جابه الشيخ عبد الحلأقدام مع الشيخ. ا ع� األولطالما زارها س�ي  - الفضلني
ى هو األ  ؟فضل. فرد الشخص وقال له أال �ستطيع الوصول من هذا الط��قالمحلة ال���

. طلب منه الشخص  ن أفرد الشيخ عبد الحل�م بنعم ول�ن س�طول الط��ق ألنه غ�ي مبا��
هذا الشخص الذى اد� انه ال �عرف يركب معه ل�دله فركب. يروي الشيخ عبد الحل�م بأن 



13 
 

ي الط��ق كل مكان �مرون عل�ه قائال "أل�ست  الط��ق و���د أن �ستدل عل�ه
أخذ �س�ي له ��

هذە بلدة كذا..." واستمر الحال ع� هذا النحو طول الط��ق ، والحظ الشيخ عبد الحل�م 
الط��ق لم �كن ان الس�ارة كانت تم�� وال �صدر عنها صوت كأنها تط�ي بالرغم من ان 

معبدا. ذكر هذا الشخص الذى ال �علم الط��ق اسماء كل البالد والعالمات الي� مر عليها 
ل  � حي� وصال ا� قبالة الق��ة الي� �سكنها الشيخ عبد الحل�م يو�س وقال له "أنت سوف ت��

ل الشيخ عبد الحل�م ولما التفت ا� �   رة لم �جدها وكأنها لم تكن! الس�ا هنا" ف��
  

ن كرامات س�دي حسن جامع الرفا�ي المتواترة أنه اتهم ظلما بالقتل واحتجز �� وم
� أن يتوضأ فتحدوە وقالوا له اذهب إ� تلك   قسم طة مركز طنطا وطلب من المسؤولني ��

طة الطلمبة االرتواز�ة ب الخ�ل �� مركز ال�� ، وتوضأ منها. وكانت  ، وأمامها حوض كان ل��
لت الم�اە من فوهة  الطلمبة معطلة منذ سنوات.  � فتوجه الشيخ إليها وقال باسم � ف��

الطلمبة ثم توضأ وص� ولما رأى مأمور المركز ما حدث عرفوا براءة الشيخ واعتقدوە وخلوا 
�د بيو�ي الرفا�ي والدي سب�له. وهذە ال�رامة قصصتها عن  � وحكاها �ي فض�لة الشيخ أبو ال�ي

ي صغرە. من أخذ العهد ع� س�دي حم، وهو  ط��قة
  سن ��

 
لوالدي أنه كان إذا تأخر �� الدعوة إ� � �� البالد   وتواترت روا�ات م��دي س�دي حسن

المجاورة وداهمهم ظالم الل�ل كان ر�� � عنه �ع�� ترعة القاصد را�با دابته وم��دوە 
ا ع� الماء. وكان مما ت��وا عل�ه أن �غضوا الطرف عن مالحظة ال�رامات ع ، م خلفه س�ي

ي اآلفاق و غزارتها و 
ها �� ضوحها ، ولم �كن �ستطيع أحد منهم أن يتندر بها مع إخوانه أو ين��

ي ح�اته حي� ال يؤاخذە الشيخ و�غضب غضبا شد�دا. فتمر عليهم 
ي وجود الشيخ أو ��

��
ي كنف الشيخ خوارق العادات

، وال �لتفتون  ، ينهلون من بركة صحبته ومن حاله ، وهم ��
  ، ومرادهم �.  مقصدوهموال ينشغلون عن 

  
 � ضا ، وكان اسمه الشيخ إبراه�م ، ك وروى الشيخ أحمد البنا لوالدي أن أحد المقرئني ان مع��

�  ەع� الشيخ وال �عتقد ، ض�فا  ، من أعمال مركز قطور ، وحل س�دى حسن �� ع��ة كرمني
�� نفس الغرفة حمد البنا وحكمت الظروف بأن يب�ت الشيخ إبراه�م أع� تلم�ذە الشيخ 

ي الغرفة. فقام الشيخ إبراه�م  الي� يب�ت الشيخ بها ح�ث ال شمعة
وال قند�ل �ستضاء به ��

ي سقف الغرفة
ة حي� أنه أب� عروق الخشب �� فلم �صدق ما رأى  بالل�ل فوجد الغرفة من�ي

وحسن  اضهفرجع عن اع��  ، الخشب ليتأ�د حي� أح�� عصا وصار �دق بها ع� عروق
  وصار من أتباعه وم��د�ه.  الشيخاعتقادە ب
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أنه أراد ز�ارة  ، من ع��ة د�شة من أعمال مركز قطور ، وروى الشيخ س�د أحمد أبو النور 
ض أخوە األ���  ألن ذلك اليوم هو دور الشيخ س�د أحمد �� ري الحاج مو� الشيخ فاع��

عة يتم رفع الماء رض مرتفقبل أن �ذهب ا� الشيخ. وكانت األالذرة وعل�ه الق�ام بعمله 
عة ارتفع ع� غ�ي  إليها بالساق�ة و�ستغرق وقتا. �قول الشيخ س�د أحمد بأن الماء بال��

رض حي� رواها �� وقت قص�ي وذهب ا� ش�خه �� وتدفقت الم�اە بقوة �� قنوات األ عادته
 نفس اليوم. 

 
ي صغرەقد وكان الشيخ عبد � عمران 

ول�ن الشيخ عبد ، فأراد عمه أن ي���ه  فقد أباە ��
أن �ق�م مع س�دي حسن ع� الذهاب مع عمه! روى الشيخ عبد � لوالدي أنه   � آثر

ات ،  كان مع الشيخ �� مجلس ذكر بكفر سعدون الي� تبعد عن محلة منوف بضعة ك�لوم��
أن �عود إ� محلة منوف ، � ة الفجر ، قرر الشيخ رحمه ولما فرغوا من مجلس الذكر قراب

ته. �قول الشيخ عبد� عمران قلنا للشيخ ننتظر �ا عم حي� الصباح فلم يوافق الشيخ بلد
كانوا �خافون ألن الط��ق  وأ� ع� العودة لبلدە �� هذا الوقت. �قول الشيخ عبد � أنهم

 .( �سكنه بعض عتاة الجن ، خاصة عند وابور الم�اە بجعفر (و�ي من بلدان هذە النوا�ي
ي فسار ا�قول : 

�نا من وابور جعفر طلب الشيخ من أ�� لشيخ بدابته ونحن معه حي� إذا اق��
ي نف�ي الشيخ خا�ف واآلن 

ي بأن أس�ي خلفها. فقلت �� أحمد بأن �س�ي أمام دابته وطلب مي�
�قول الشيخ عبد  أنا الضح�ة ! و�ذا جاء من الخلف فاذا جاء العف��ت من األمام �أخذ أ�� 

� فأل�� الشيخ عليهم السالم فلم يردوا المك ا� عندما وصلنا : � ان وجدنا أشخاصا جالسني
ل الشيخ من ع� دابته وصار �قرأ فرأينا النار تحرق  � الجن فكررە عدة مرات ولم يردوا. ف��

�� ترعة  حمالباأل  الذى طالما آذى الناس المارة حي� ق�ل أنهم كانوا �لقون الجمال المحملة
هم.  القاصد �� وضح النهار. فحرق  الشيخ الجن وأراح العباد والبالد من ��

 
وروى الشيخ ف�ج را�� لوالدي أنه بلغه أن الشيخ �� ز�ارة أحبابه ببلدة متبول من أعمال  

كفر الشيخ ، فذهب إل�ه بصحبة الشيخ الصالح ع�ي سالمة من أحباب س�دى أحمد 
نح�ل الجسم   ، السن �ك�� الشيخ ف�ج ��  ، البدوى ، وكان الشيخ ع�ي سالمة ذا لح�ة ب�ضاء

ا� ح�ث يوجد الشيخ، وكان  . �قول الشيخ ف�ج حينما وصلنا رضنه روح تم�� ع� األأك
الشيخ قد أصبح قع�دا ال يتحرك آنذاك ، قال الشيخ ه�ا بنا نعود ا� محلة منوف �ا ف�ج. 

جاءت س�ارة نقل وكانوا �سمونها باسمها الفر�� "كاميون". �قول حملنا الشيخ أنا 
�ن وأجلسناە بجوار السائق، وركب الش�خان ع�ي سالمة وف�ج را�� �� صندوق والح ا��

لوا قبل نقطة المرور بكفر الشيخ خوفا من  � ط السائق عليهم بأن ي�� الس�ارة واش��
المخالفات. وافقا ونزال قبل نقطة المرور وطلبا منه انزال الشيخ بموقف االت���سات عند 

يخ ر�� � عنه. �قول الشيخ ف�ج وصلنا الموقف فلم ناظر الموقف وكان من أحباب الش
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هم أنه لم �ح�� إ� المحطة. أين ذهب الشيخ  نجد الشيخ. سألنا عنه ناظر المحطة فأخ��
وهو قع�د ال �ستطيع الحركة. �قول الشيخ ف�ج ظللنا نبحث عنه �� كفر الشيخ حي� حل 

ا بنا التعب ووجدناە  ي أخ�ي
ة  �� حوله بعض الناس د التف ق�ذكر � و حد�قة صغ�ي

 عل�ه "إذا أنا لم أح�� إل�ك فمن كان يوصلك ا� بلدتك" ، واذا فقلت له متدلال  .واألطفال
ك �ا ولد ..�ا طلحة �اطلحة!" فإذا �شخص �قبل من لر�و �ا ولد.. أأور�لك بالشيخ يرد قائال "
الشيخ ب�دە  حي� وصل إ� مكان الشيخ ومسك الدابة ب�د وحملعال�ة بع�د �سحب دابة 

األخرى وأركبه ع� ظهر الحمار. �قول الشيخ ف�ج : �سمرنا �� مكاننا ، ألن الشيخ ال 
�ستطيع حمله إال شخصان ق��ان ع� األقل وهذا الشخص وضع �دا واحدة تحت إبطه 

بالشيخ والشخص هذا بجوارە ونحن من خلفه ال ينطق  ت الدابةورفعه ع� الدابة. وسار 
ي موقف أمام الس�ارة المطل��ة  تس�ي دون إرشاد حي� وقف� لدابةمة واأحد منا بكل

��
� و  .مقدمة الس�ارة، كأنها مأمورة، وحمله الشخص وأجلسه �� االت���سات بكفر الشيخ حني

ه الشيخ ة بالص�اح ابنهارا بال�رامة فعاجلدنا الس�ارة من المؤخرة بدأ الشيخ ع�ي سالمصع
" و�ذا بالشيخ ع�ي يُ   رْ وقال "�ي

َ
ل�� ع� ظهرە بالس�ارة فكف عن الص�اح! و�ُ  �� الهواء عُ ف

� واآلخر ينادي عل�كان الشيخ  و�روى الشيخ ف�ج لوالدى أن  � الحني ،  ل�جلس بجوارە هبني
ي الشيخ ف�ج بصوته ول�ن ال �قدر وال �جرؤ ع� الدنو منه ألنه ال يتحمل شدة نوران�ة  ف�لي�

ي هذە الحال
. و روى كما   ، الشيخ وهو ��  أخ��

 
ي لوالدي أنه كان ذات مرة �� مولد الس�دة ز�نب ر�� � عنها 

وروى الشيخ ف�ج را��
الجن والناس مفتونون به وهو �صف لهم السماء وما بها من أجرام ،  رُ ّخ َس فوجد شخصا �ُ 

فمد الشيخ ف�ج �دە إ� هذا الدجال وآذاە. �قول كنت أت�ف وانا أعلم أى� أت�ف �سند 
ي وع� م

. يروى الشيخ ف�ج بأنه ش��� دد � له وأن جن هذا الدجال ال �ستط�عون إ�ذاىئ
ي من أعمال قطور وجد ابنه عبد الرحمن مجنونا و�س�ي عار�ا 

عندما عاد ا� بيته بع��ة را��
نا بهذا الموقف أو آذى ولدە. �قول : ، بالع��ة ، فعلم أن الدجال لما عجز عن إ�ذائه هو 

ل منها ع�ي الشيخ حسن ، دون أن �شكو إل�ه وجدت س�ارة تقف بالباب  � أو أحد و���
وشفقة : " لما �عملوا �� أوالد حسن الرفا�  بتأثر  �قول ، وكان س�دى حسنحد �ستدع�ه أ

كدە وهو عا�ش ، ح�عملوا إ�ه فيهم لما �موت ، يب�� ع� الدن�ا السالم"! �قول الحاج ف�ج 
�ــــح ، فأ� ع� الذهاب ا� عبد الرحمن  حاولت أن آخذ الشيخ إ� غرفة الجلوس ل�س��

وكان نائما محبوسا �� غرفة مظلمة �� الب�ت. دخل الشيخ الغرفة ودخلت معه وأخذ 
الشيخ �قرأ و�ذا بمحكمة تنعقد وقاموا ب�حضار الجي� الذى اعتدى ع� عبد الرحمن 

�ته بها فمات وقام ابي� معا�� وتمت معاقبة الدجال ��   لحظته!  واعطوى� أداة �� �دى و��
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 من بركات الشيخ بعد انتقاله
 

ل �� قطور �� وروى والدي أ�ضا أنه كان  � ح�� إل�ه طفل و ذات مرة �� عطلة الص�ف بالم��
ل. فتح والدى الباب فسأله الطفل  � ة او الحاد�ة ع�� من عمرە وطرق باب الم�� �� العا��

؟  ل الشيخ ع� الرفا�ي ال�ب�ي � خا�ي الرفا� نظرا ألن الشيخ ع�ي  ”�قول الوالد : هل هذا م��
ى� بان اخاە نق�ب  قلت له نعم تفضل ودخلنا ا� صحن الب�ت وجلسنا نتحدث فاخ��

احدى الطرق وال �عجبه سلوكه ومن معه فصار يب� طالبا من � ان يرشدە إ� شيخ �دله 
، واسمه محمود شمس الدين كما عرفي� بنفسه ، أن  ع� الط��ق الصحيح. �قول الغالم

�� المنام وقال له لو أردت معرفة الط��ق الصحيح اذهب إ� الشيخ ع�ي  ش�خا جاءە
�ــــح �� غرفة ب: �قول والدي  ".الرفا� ال�ب�ي بقطور عد ان تناولنا الغداء قلت له تعال �س��

الشيخ وكان �ق�م بع��ة كمنوسة بجوار قطور.  الجو ونذهب ا�حي� تنك� حرارة  الجلوس
ى صورة جدي الشيخ حسن الرفا�ي معلقة بالغرفة قال: وعندما دخلنا غرفة الجلوس ورأ

ي بالمنام ودلي� ع� الشيخ ع� الرفا�ي بقطور! "أال إن أول�اء � 
هذا هو الشيخ الذى جاءى�

ي ح�اتهم و�عد مماتهم. 
  ال خوف عليهم والهم �حزنون" ينفع � بهم عبادە ��

 
نعاس و�نام ع� المكتب �جد جدە حسن بعد �غلبه الا�ر و ذو�روي والدي أنه حينما كان �

 ان انتقل ا� جوار ر�ه يوقظه و�قول له انهض ونم �� ��رك! 
 

وروى والدي أ�ضا أنه �� ان �دعو ابنة خاله سعد�ة سل�مان الرفا�ي لحضور حفل 
زواجه. وحينما قابلته الش�خة سعد�ة وكانت موه��ة ومن أهل الحال عاتبت والدي ألنه 

�ا  وتكدعيتم حفل زواجه. فما كان من والدى إال أن قال لها : با� عل�ك ألم لم �دعها ل
سعد�ة؟ فقالت الحق�قة �ابن عمي� ان س�دك حسن جا� �� المنام وقال � قو� انت 

نا�مة هنا وف�ح ابن عمتك �� قطور؟! رحم � هذا الح�� العظ�م الذى �دل �� ح�اته كما 
 �دل بعد مماته. 
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نة بهاوفاته وك رامة مق��  
 

ة وال �ستطيع ح�ها ، نختم هذە النبذ بكرامة  ةوألن كرامات الشيخ رحمه � كانت كث�ي
ي أبنائه أن �دفنوە �� أي مكان دون ح�ج ول�س 

مماته ودفنه. طلب الشيخ من سادى�
ورة �� مقام والدە ، األمر ال تعارضه الجهات الرسم�ة نظرا لوجود المقام داخل  ذيبال��

لة السكن�ة لمحلة منوف. رفض هذا األمر جدنا الشيخ سل�مان ، كما رواە الشيخ ف�ج ال�ت
را�� لوالدي ، وأ� ع� دفن والدە �� المقام عندما تواف�ه المن�ة وكان الشيخ وقتئذ 
. أمام إ�ار س�دي سل�مان ، قال له الشيخ "إدفن �� المقام وال تخش شيئا".  �حت��

  حينما صعدت الروح لبارئها 
ُ
ة بالمقام لدفن الشيخ وف ت قوة مسلحة ، تحت المق�� ح��

ت الحشود من كل مكان  :من مركز طنطا لمنع الدفن بالمقام. �قول الشيخ ف�ج  ح��
 � لحضور الجنازة وانت�� بعض األتباع ومعهم سالح ع� األسطح وتأزم الموقف ، وأنا بني

� أس� للتهدئة. سار الموكب بالشيخ �طوف البلدة  ، وحينما وصل الجثمان ا� الطرفني
ە  ة �صعب جمعها ، كما أورد المحقق �� مح�� المقام ، تفصد النعش إ� قطع صغ�ي

الرس�ي وكان ن�ان�ا. تم دفن الشيخ بالمقام وتحول األمر إ� قض�ة برأ فيها القا�� س�دي 
 .  سل�مان اعتمادا ع� تق��ر المحقق الحكو�ي

 
ة الستقبال وروى لنا جدي الشيخ عبد الع��ز غن� م رحمه � أنه كان واقفا �� باب المق��

ە. و�قول أ�ضا أنه بعد  ل ا� الق�� بل رآە ممدا �� ق�� � الجثمان ، وأقسم أنه لم ير الجثمان ي��
ة ألنه  ي المنام جدي الشيخ حسن �قول له �ا عبد الع��ز أغلق باب المق��

الدفن ، رأى ��
ة فوجدنا البا ب فعال غ�ي مغلق ب�حكام و�نقصه بعض الطوب مفت�ح! �قول فتحنا المق��

الق�� فأخذها وضمها  فتحفأغلقناە! ووجد س�دي عبد الع��ز غن�م بعض حبات سبحة عند 
   لسبحته وكان قد أرانيها رحمه �. 

 
ي اآلخرة(

ي الح�اة الدن�ا و��
ى ��  . )أال إن أول�اء � ال خوف عليهم وال هم �حزنون ، لهم الب��

 
�ف أحواله وعلومه رحم � ال ي اآلخرة وأمدنا ���

ي الدن�ا وجوارە ��
ح�� ال�ب�ي ورزقنا برە ��

ي � عنه
 و�ارك �� ذر�ته إ� يوم الدين.  و�ركة محبته ر��

 
  وص� � ع� س�دنا محمد وع� آله وصحبه وسلم. 
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ي � عنه
ي مدح س�دي حسن ر�ن

 قص�دة �ن
 
�ة س�دنا محمد ص�  ونختم هذە الرسالة بقص�دة �شاركت فيها مع ي مدح خ�ي ال��

الوالد ��
ي � عنه ، وس�دي 

� عل�ه وآله وصحبه وسلم وذكر شيخ الط��ق اإلمام الرفا�ي ر��
� الرفا�ي جد السادة الرفاع�ة من ب�ت جامع ، ثم س�دي الجد العارف  محمد جامع الفضلني

جمة  -با� الشيخ حسن محمد ع�ي جامع الرفا�ي  ر ابنائه األماجد وذك -صاحب ال��
ي لو�ي 

ي نور  س�دي سل�مان وس�دي عبد � وس�دي ع�ي والجدات س�دى�
ي  وس�دى�

وس�دى�
� وروح أرواحنا بنس�م م ي � عنهم أجمعني

ي كنفهم دن�ا وأخرىز�ن ، ر��
 . حبتهم وجعلنا ��
ي شهر ر�يع األنوار 

، أعاد  هـ 1439سنة ومن فضل � سبحانه أن كانت هذە القص�دة ��
ي � 

� بركات هذە المواسم وأنوار اإلحتفاء �س�دنا محمد �� � والناس أجمعني   علينا والمسلمني
 �  .كل لمحة ونفس ،  والحمد � رب العالمني

 
ُ الح نوُر المصط�ن * يهدي األناَم لدين� رب واحد .1  � أ���

ُ كم أنار ط��قنا * َهْدٌى ألحمَد  �ن  الظالِم  السائد .2  � أ���

 بمولد غيوب بنورە * حى� تجسد للعبادبدٌر تألأل �ن ال .3

ٍد * �دعو ا� الرحمن هاٍد مهتدى .4 رَّ
َ
 أصٌل تف�ع منه كُل ُمف

َت أ * فاذا حظ�ت بنظرٍة من لحظه .5
�
�

�
 ركان العالء �ساعدُمل

 من رح�م واجد .6
َ
 فهو المقرُب يوم َ�سجُد َوحَدە * يرجو الشفاعة

 مرض�ة * عن قائم عن را�ع عن ساجد .7
ٌ
 ولنا إل�ه ط��قة

ي لثم ال�د * ن هائم �ن الحب يرجو ُودەع .8
َرٍد �ن الحال �ن

ْ
 عن ُمف

ن� الحب�ب محمد .9
ي ع� سنن

نا * نم��
ُ
� ط��ق  فإ� الرفاِ�ِّ ال�ب�ي

ذاتها * بالذِل قاَم ملب�ا للُموِجد .10
�
 النفس� من ل

�
 �محو حظوظ

ن مبايع� ومشاهد .11 فا بب�عِة أحمد* والقوُم بني ه ��
�
 فأنال

ة .12 ي ح�ن
 1من جامع� لفضائٍل ومحامد  *س�� الم��َد كؤوَسه �ن

 فلجامع� َجمُع األحبِة َينت�ي * من زاهٍد أو عالٍم أو عابد .13

                                                            
  1 إشارة لسیدنا الجد الشیخ محمد جامع الفضلین الرفاعي رضي هللا عنھ 



19 
 

ه * كجواهر منظومة بقالئد .14
�
 سلساُل نور� للحب�ب أصول

نا 2حسن�  ولسبطه .15
�
  و�نهجه سلك الم��ُد و�قتدي * الخصال أصول

 لباِب الس�د .16
ٌ
عا * قد ساقه شوق  قاَم  الل�ا� عابدا  مت�ن

ه الُمتوقديرنو الحب� .17
�
 ب بصحوە ومنامه * ما غاب عنه هالل

18.  
َ
ُمف

َ
ه ف

َّ
سمُع أن

َ
ه ٌد * رَّ إن جئَت �

َّ
ي أن

 جدە الُمتجدد�و و �ن

 شجون العابد بثت شدٌو ���َل بالدم�ع� ِل��ِه * قيثارة .19

تُت األ�باَد عند الشاهد .20
َ
ف

ُ
ها * وت

ُ
 إن َمست األسماَع هاج سكون

 الفؤاَد صبابة ومحبة * َحَملته فوق  .21
َ
نَ لمشهدمأل  السال�ني

 َحوى البحاَر الهادراِت بَجنبه * حمَل الجباَل الراس�اِت ع� �د .22

 حاٌل  تدثَر  بالوقار�  ل��ه  * سهٌم �سارُع �ن بل�غ� الَموعد .23

لها * نوٌر تألأل �ن الوجوِد لقاصد .24
�
ح� بالمحامِد ك

َ
 حاٌل ت

 ِبعلِمه * كمنارة تهدي ض�اع الشارد يهدي إ� ُسبِل السالِم  .25

لِك الرسوِل الرائد يهدي .26
َ
 إ� سبِل الرشاِد ِبحاِله * و�دوُر �ن ف

ن إ� اإللِه الموجد .27 طح وال ف�ٌح بحا * ِل السابقني
َ

 ما عاَبه ش

ُ ال�سور� لقاصد .28 رە ف�ُض ال�رامِة ِعندە * أو غرُە ج��
َ
 ما غ

ن� أو ب�شارة للمورد .29
 ما كان يروي للحد�ِث مق�ا * بالَمن�

 ِث بمتنه ومراجع ومقاصدبل كان يروي كل عنعنِة الحد� .30

ها * يهدي العباد لواحد متفرد .31  جاَب البالَد قفارها وعم�ي

 �ن سلوِك الزاهد .32
َ
 العالمة

َ
 قاَم الل�ا� �ن عبادِة رِ�ه * كان

َ من الفراش� بَمرقد .33 ِە لح�اِته * عاَف الوث�ي ن ��
ُ

 خ
ُ
 تكف�ِه ك�ة

َ اإللُه لحالة * و�ثوُر إن حاَدت ِفعاُل العابد .34 ي
 ير�ن إذا ر�ن

                                                            
  2 إشارة لسیدنا الجد ، صاحب الترجمة ، العارف با� الشیخ حسن جامع الرفاعي رضي هللا عنھ 
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 لبَس التواضَع والنقاُء رداؤە * ما كان �ف�ُح بارتفاع� الوارد .35

 يب�ي اذا يب� الصغ�ي لحاجة * والوجد ُ�ظهُرە �ش�ُد الُمنشد .36

نُ ِلشارد .37 نَ لَ��ه * نعَم المؤازُر والُمعني  ير� جميَع السال�ني

تله * وحماُە من قتِل العدو ال�ائد .38
َ
 لى� نداَء المستغ�ِث بق

 راە براهب * بعَد الَم�اِن وال انقطاع مواردالبع�َد وما ت لَ َص وَ  .39

ي عوِن َمن َعف السؤاَل ا� �د .40
طُوە * �ن

َ
م �سارُع خ

�
 خدَم األرامَل ك

ي المرقد .41
ه * وجال االلُه عطاءە �ن

�
َ الظالُم َعطاَءە ووصال  َس��َ

ْرِشدت * سفُن الح�اِة ا� الط��ِق األرشد .42
�
 نور تألأل �ن البالِد فأ

 رفاعة * َجْمُع الهدا�ِة لإلله األوحد حسُن بُن جامع وابُن آل .43

ي * َحَمَل اللواءَ  .44
ي سل�مان الت��

 فكان نعم المرشد خلفا له ش��ن

ە الُمتجدد .45  من َبعِد َجدي سار �حذو حذوە * ِنعم المناُر بنور�

�َد ا� ط��ِق الواحد .46 ُ ُمَتابع  * يهدي ال��  وأخوە عبُد � خ�ي

 الط��قة كامٌل * جمع  .47
ُ

يخ
َ

َنا ش ي �دوَعِليُّ
�عة والحق�قة �ن  ال��

 ُد من النس�ِم الواردالفواإن َهبت النسمات ِمن أرض له * هام  .48

ب الفؤاُد من الُمدام األ  .49 ە وِ���ِنه * ��  عدسوِ�لوِله وِ�نور�

ي العال أع .50
شدمُ ُج الط��ِق لسالك ُ�ُ مرفوعة * ال ُم نور �ن  س��

 اردلش الت�� * نور تألأل �ن السماءِ  ن ب�ِت مِ  آل الفضِل  وجميعُ  .51

52.  
ُ
 صوُت ُمغرد فصالة

َ
ي والسالُم ألحمد * ما َحرَك االشواق  رى�

 ما هاَم عبٌد �ن الوجوِد ب�ِ�ه  * أو حرَك العّباَد وْجُد ُموحد .53

 حول المرقد ما قاَم عبٌد �ن الظالم ل��ه .54
ُ
 * أو طافت الركبان

 أو فاح عطٌر من أر�ــــج زهورە * أو هاَم قلٌب �ن محبة موجد .55

 ال���م الواحد الُمتفردص� اإللُه عل�كمو آل  .56
ُ
ي * هبة  النى�
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 عدد الرمال بقفرها وسهولها * عدد النس�م وذرە الُمتجدد .57

 الدخعدد الحروف السام�ات وما حوت * صحُف ال���م من ال�الم ال .58

نا وأعزهم * فهم ال�رام بهد�م كم نهتدى .59
َ

 ر� اإلله شيوخ

ُزَل الجوار من الجنان .60
ُ
 القوم آ�ات الت�� * ن

َ
َ شي�خ  ألحمد وَحى�

61.  
َ

 هم *  بالعفو والرضوان يوم الموعدم��َد  اإللهُ  لَ مَ و�فضله ش

 لمحمد نا * بالجود منَك إلَه  الحساِب  فا�تب لنا يومَ  .62
ً
 شفاعة

 لنسعد من الصحاِف  بظل�م * وامح الذنوَب  الحساِب  ظلنا يومَ وأ .63

�  واط�ن ل�ن خوِف  .64  وما جرى * من ظلم قلٍب والحشا والساعد الفق�ي

 نينا بالحشا �ا س�ديأرجاء تدفقت * وارحم وارحم دموعا بال .65

م ص� اإللهُ  .66
�
ي محمد * َعل  الموعد يوم هوِل  الشفاعةِ  ع� النى�
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