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 موالنا اإلمام الشيخ أمحد الرفاعي )قدس اهلل سره(
 :)رضي اهلل عنه( مولده و نشأته

يف قرية  ه215يف النصف األول من شهر رجب سنة  )رضي اهلل عنه(ولد األمام الرفاعي 
بالبطائح، يف زمن اخلليفة املسرتشد باهلل العباسي، )حسن( من أعمال واسط حمادية ألم عبيدة 

احلجة الشيخ  ئتوىل أمر تربيته العالمة املقر  ونشأ يف حجر خاله الشيخ منصور فأدبه وهذبه، مث
 علي أبو أفضل الواسطي )قدس اهلل سره( وخترج على يديه.

*** 
 :)رضي اهلل عنه(من جهة أبيه نسبه 

عباس الرفاعي ابن السيد أيب احلسن علي دفني بغداد ابن هو السيد أمحد حمي الدين أبو ال
السيد حيي نقيب البصرة أيب أمحد املهاجر من املغرب ابن السيد أيب حازم ثابت بن السيد علي 
احلازم أيب فراس بن السيد أيب علي أمحد املرتضى ابن السيد علي أيب الفضائل ابن السيد احلسن 

ل بادية إشبيلية باملغرب ابن السيد أيب رفاعة املهدي ابن السيد األصغر رفاعة اهلامشي املكي نزي
أيب القاسم حممد ابن السيد احلسن أيب موسى رئيس بغداد نزيل مكة ابن السيد احلسني عبد 
الرمحن الرضي احملدث ابن السيد أمحد الصاحل ويقال له األكرب ابن السيد موسى الثاين ويقال له 

م ر الجليل السيد أيب حممد إبراهيم املرتضى ابن السيد اإلمام موسى أبا حيي وأبا سبحى ابن األ
الكاظم بن السيد اإلمام جعفر الصادق بن السيد اإلمام حممد الباقر ابن السيد اإلمام علي زين 
العابدين بن السيد اإلمام أم ر املؤمنني احلسني الشهيد بكربالء ابن السيد اإلمام أم ر املؤمنني 

غالب سيدنا علي ابن أيب طالب وأم سيدنا احلسني سيدة نساء العاملني وبضعة سيد أسد اهلل ال
املرسلني سيدتنا فاطمة الزهراء النبوية بنت سيد اخللق وحبيب احلق نور عيوننا وقلوبنا كشاف 
مدهلماتنا وكروبنا، روح األرواح وباب املفتاح، حبر املعارف اليت تفجرت منه حبور العرفان، موىل 

امل سيدنا حممد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيه إىل يوم الدين .. العو 
 آمني(. 
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 هذا نسب سيدنا السيد أمحد )على الوجه األصح(.
 أما نسبه من جهة أمه كما صححه الثقات:

ب احلسيبة املعمرة الزاهدة العابدة الصاحلة أم الفضل فاطمة األنصارية أخت الباز األشه
والرتياق اجملرب اإلمام العارف باهلل صاحب وقته ذي الكأس النوراين والفتح الصمداين شيخ 

مسها الرب، ألبويه اين نسبة من قرية من قرى البطائح الطوائف منصور الزاهد البطائحي الربا
وأبومها العارف الكب ر الشيخ حيي النجاري ابن الشيخ موسى أيب سعيد ابن الشيخ كامل بن 

يخ حيي الكب ر ابن اإلمام الصويف الشه ر حممد أيب بكر الواسطي ابن موسى بن حممد بن الش
منصور بن خالد بن زيد بن مىت وهو أيوب بن خالد أيب أيوب بن زيد األنصاري النجاري 

 الصحايب الجليل )رضي اهلل عنه وعن أصحاب رسول اهلل أمجعيـن(.
*** 

 :صفاته اخللقية )رضي اهلل عنه(
سيد أمحد الرفاعي أمسر اللون، متوسط القد، ن ر الوجه، شعره اسود، ويف صدره شعر كان ال

 حسن املبسم. اسود، خفيف العارضني، وسيع الجبهة، مدور الوجه،
يلبس قميصا أبيض ورداًء أبيض، وخفا من صوف أبيض، ذا هيبة  )رضي اهلل عنه(كان 

 ه وظرافة طبعه وخلقه وشيمته.عظيمة، ال يتمكن جليسه من أباحة النظر إليه مع رفق
*** 

 :)رضي اهلل عنه( علمه وسنده
قرأ القرآن الكرمي حفظا عن املقرئ الشيخ عبد السميع احلربوين، مث توىل تربيته علي أبو 
الفضل الواسطي )قدس اهلل سره(، فربع يف العلوم النقلية والعقلية، ويف العشرين من عمره أجازه 

ميع علوم الشريعة والطريقة، والبسه خرقته املباركة، وكان يالزم الشيخ الواسطي إجازة عامة جب
درس الشيخ أيب بكر الواسطي، وتبحر يف العلوم الشرعية وتفقه على يد خاله الشيخ منصور 
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 )رضي اهلل عنه(. وقبل وفاة خاله الشيخ منصور عهد إليه )رضي اهلل عنه(جازه أالبطائحي و 
 قة املباركة املنسوبة إليه فتصدر على سجادة اإلرشاد.مبشيخة شيخ الشيوخ ومشيخة االرو 

فقيها عاملا مقرئًا جمودًا حمدثًا مفسرًا متمكنًا يف الدين وتفقه على  )رضي اهلل عنه(كان 
 مذهب األمام الشافعي )رضي اهلل عنهم( أمجعني.

*** 
 :)رضي اهلل عنه( سنده يف الطريقة

 )رضي اهلل عنه(اخلرقة الشريفة من يد الشيخ علي أبو الفضل الواسطي  )رضي اهلل عنه(لبس 
وهو لبسها من الشيخ غالم ابن  ءشيخه أيب الفضل ابن كافح الواسطي وهو لبسها من يد

تركان، وهو من الشيخ أيب علي الروذباري، وهو من شيخ الطائفة الشيخ أيب القاسم الجنيد 
لسقطي، وهو من الشيخ أيب حمفوظ معروف الكرخي، البغدادي، وهو من خاله الشيخ سري ا

وهو من الشيخ داوود الطائي، وهو من الشيخ حبيب العجمي، وهو من الشيخ حسن البصري، 
وهو من موالنا اإلمام علي ابن أيب طالب )كرم اهلل وجهه(، وهو عن سيد األنام خامت األنبياء 

 به القادات العظام(.وعلى آله وأصحا )صلى اهلل عليهالكرام سيدنا حممد 
*** 

 :ته )رضي اهلل عنه(اأقواله وإرشاد
 .صونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة 
  ،وطهروا عقائدكم من تفس ر معىن نزهوا اهلل عن مسات احملدثني وصفات املخلوقني

األجسام املستلزم باحللول، ستواء يف حقه تعاىل باالستقرار كاستواء األجسام على اال
 تعاىل اهلل عن ذلك.

  ًعظمـوا شأن العلم تعظيمًا يقوم بواجباته، ألنه درك حقائق األشياء مسموعا
 ومعقواًل.

  يا ولدي، إذا تعلمت علمًا ومسعت نقاًل حسنًا فاعمل به، وال تكن من الذين
 كه ترك العمـل.يعلمون وال يعملون، يا ولدي، جناة العامل عمله بعلمه، وهال 
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 :اخلشية من اهلل، واخلشوع هلل، والتواضع، وحسن اخللق،  مخس من عالمات اآلخرة
 والزهد الذي يتحكم يف القلب.

  ولتكن أيها األخ الصاحل كث ر األدب مع خلق اهلل تعاىل، كث ر الرمحة والشفقة على
متحققًا بأخالق  يماً رح والديك أمك وأبيك، َوصواًل لرمحـك، متودداً لج رانك، رؤوفاً 

 نبيك )صلى اهلل عليه وسلم(.
  :)ما زال جربيل ولتكن بارًا جبارك، فقد قال املصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(

 .يوصيين بالجار حىت ظننت أنه سيورثه(
 .من شرط الفق ر أن ال يكون له نظر يف عيوب الناس 
 ل، ال يكتب عندنا يف من مل حياسب نفسه على كل نفس ويتهمها يف مجيع األحوا

 ديوان الرجال.
  ينبغي للمريد أن يفرح إذا أنقطع الناس عن زيارته، ليخلو لعبادة ربه، وكذلك ينبغي

له أن يغتم ويضيق صدره إذا أقبلوا عليه، فكم ط رت طقطقة النعال حول الرجال 
 من رأس، وكم أذهبت من دين.

*** 
 :أوراده )رضي اهلل عنه(

 يقرأ بعد كل صالة مفروضة مخس مرات هذا الورد املبارك: )رضي اهلل عنه( كان
بسم اهلل الرمحن الرحيم، اللهم ال تؤمين مكرك، وال تنسين ذكرك، وال تكشف عين سرتك وال 
جتعلين مع القوم الظاملني، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك 

 .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ستغفرك وأتوب إليك، وصلى اهلل علىألك و 
اللهم صلِّ على سيدنا حممد النيب األمي الطاهر الزكي صالة حتل هبا العقد وتفك هبا 

 الكرب، وعلى آله وصحبه وسلم )يف كل يوم مئة مرة(.
 اللهم يا ميسر كل عس ر يسِــّر مرادي بفضلك الواسع )يف كل يوم مئة مرة(.
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طب القلوب ودوائها، وعافية األبدان وشفائها، ونور األبصار  اللهم صلِّ على سيدنا حممد
 وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم )يف كل يوم مئة مرة(. 

*** 
 :)رضي اهلل عنه( وفاته

مرضًا شديداً، وكان ذلك يف بطنه، ومكث فيه شهرًا مما أدى إىل  )رضي اهلل عنه(مرض 
ثاين عشر مجادي األوىل، سنة مخسمائة ومثانية وسبعني وفاته، دامت بركته، وذلك يوم اخلميس 

 عن ست وستني، وكان يوماً مشهوداً.
: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن سيدنا حممدًا عبده )رضي اهلل عنه(وكان آخر كالمه 

 ورسوله.
سعة، النجاري. رمحه اهلل تعاىل رمحة وا دفن يف )أم عبيدة( يف العراق، يف قبة جده الشيخ حيىي

 .ما جزى أولياءه وأحبابهاهلل خ ر وجزاه 


