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 :الممخص
مدرسة واسط الصوفية واحدة من المدارس الفكرية التي ظيرت في 
الحضارة العربية االسبلمية مثميا العديد من الشيوخ االجبلء بقدر عدد من 

من ثبلثين شخصية  بما يقارباشتير منيم و ورد ذكرىم بالكتب و المراجع 
صوفية غير التابعين و المريدين و الطبلب الذين تدرسوا عمى ايدييم و قد 
تبينوا طريق التصوف منيجًا لمحياة وىذا الطريق قائم بناء شخصية الفرد 
عمى اصل او نزعة دينية خالصة لكن دوافعيا وغاياتيا كانت اخبلقية 

فق محاولة فكرية سموكية ترمي الى تيذيب نفوس طبلبيا و اتباعيا عمى و 
يندمج فييا الجانب الديني و الصوفي باالخبلق متحرية النظائر الشرعية 
في القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف لممفاىيم االخبلقية و قد مثل 
ىذه المدرسة شخصيات صوفية كبيرة مثل ابي بكر محمد بن يوسف 

اكبر و اشير طريقة الواسطي و الشيخ احمد الرفاعي الذي يعد مؤسس 
صوفية في واسط ينبت ىذا المنيج الديني و التربوي و االخبلقي و التي 

 انتشرت فيما بعد في اغمب انحاء العالم االسبلمي.
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Abstract: 

Wasit Sufism School is one of the intellectual schools 

that appeared in the Arab Islamic civilization like many 

evacuated sheikhs as many of them were famous and 

they were mentioned in books and references with more 

than thirty Sufi personalities who are not subordinates, 

murid and students who studied at their hands and they 

have shown the way of Sufism as a method For life and 

this path is based on building the personality of the 

individual based on pure religious origin or tendency, but 

its motives and goals were ethical aimed at refining the 

souls of its students and their followers according to a 

behavioral intellectual attempt in which the religious and 

mystical side merges with ethics, investigating the 

legitimate isotopes in the Holy Qur’an and the hadith of 

the Prophet Sharif concepts of moral and may like this 

school a great mystical figures such as Abu Bakr 

Muhammad ibn Yusuf Wasti and Sheikh Ahmad Rifai, 

who is the founder of the largest and most famous 

method of Sufi in Wasit grow this religious curriculum 

and educational and moral, which subsequently spread in 

most parts of the Muslim world                          .  
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     المقدمة

روحية وفمسفية عممية تيدف الى بناء  ةىو صفاء النفس البشرية وىو تربي التصوف
الشخصية الفردية بناءا" اخبلقيا" عمى وفق سموك وممارسات عممية يروض الفرد نفسو من 
  خبلليا عمى الزىد في الدنيا وتجنب مغرياتيا المادية والحسية بما يحقق ىدفيا االخبلقي .

قد اجمع القائمون عمى ىذه العمم عمى ان التصوف ىو خمق فاألخبلق ىي أساس التصوف و 
فقالوا التصوف خمق فمن زاد عميك في الخمق زاد عميك في الصفاء )التصوف( فيو عممية 
بناء الفرد عمى وفق فيم اخبلقية معينة الغاية منيا تصفية النفس من اجل الوصول الى تحقيق 

ت نفسية وزىد عال في ماديات الحياة بحيث ىذه القيم الذي يتطمب مجاىدات بدنية ورياضا
يستطيع االنسان الذي سمك ىذا الطريق قير نزعاتو ولذتو وشيواتو الجسدية وضبطيا عمى 
وفق حالو من التوازن النفسي بين متطمبات حياتو الجسدية والروحية والتحرير من مخاوفو 

 وصوال الى الراحة النفسية
المدارس الصوفية التي ظيرت في الحضارة  مدرسة واسط الصوفية واحدة من اىم 

العربية االسبلمية الى جانب مثيمتيا مدرسة بغداد والبصرة والكوفة وقد ادرك اعبلميا وشيوخيا 
اىمية االساس االخبلقي لمتصوف فجعموا اىتماميم موجة كميا الى ىذه الغاية وىو كيفية 

ك عمى ان اي عمم من العموم تحقيق الكمال االخبلقي لمشخصية الصوفية مؤكدين في ذل
اليصرف بالخشية من اهلل والمعرفة بو ال جدوى منو وال طائل تحتو ,فما اكثر ما تجد من 
العمم في الكتب بحيث يسيل عمى الفرد تحصيمو اما البناء في الشخصية فيو عسير وعسير 

حقيقي بين جدا فاألنسان ال يستطيع الوصول اليو االمن خبلل ممارسة شاقة وصعبة وصراع 
االنسان ونفسو ليمزميا الطريق الصحيح الذي يتحقق لو ذلك وليذا نبلحظ ان عمماء واسط 
درسوا وفيموا التصوف عمى ىذا النحو عمى اعتبار ان االخبلق جوىر الدين فأسسوا ليم 
طريقًا ومنيجًا عرف بطريق التصوف وىو طريق الحق واليداية واالنقطاع الى اهلل تعالى 

عن ممذات الدنيا وزخارفيا وزينتيا والزىد فيما يقبل عميو الناس من لذة ومال وجاه  واالعراض
واالنفراد عن الخمق في الخموة والعبادة حتى اصبح طريقة تحكميا مجموعة من االداب والقيم 
السامية التي ينبغي او يجب ان يتمسك بيا سالك ىذا الطريق لكي يستطيع ان يروض نفسو 

ليتحرر من البدن فحياة الصوفي عبارة عن كفاح مستمر ينشأ عن الصراع بين ويقاوم شيواتو 
م الروحية  السامية التي يوافق المبادئ األخبلقية وبين القت الميول والعواطف والنزعات التي ال
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ة السرار الكون وخالقو من ييصبو المتصوف الى تحقيقيا لموصول الى المعرفة الحقيقة اليقين
حالو الفناء واالندماج بيا قمبًا  وصوال إلىحال الى حال ومن مقام الى مقام  خبلل التدرج من

والشعور بالسعادة الروحية المصحوبة بحالة وجدانية يصعب التعبير عنيا في اي لغة او الفاظ 
 . عامة

 . مالمح الحياة الفكرية لواسط -المبحث األول :
تعد واسط من اىم الحواضر والمراكز العممية والثقافية في الحضارة العربية     

, حيث شيدت  (1)ىـ  83اإلسبلمية وقد بدأت فييا الحياة الفكرية منذ أن بناىا الحجاج عام 
نشاطا" تعميما" ممحوظا" من خبلل المساجد والكتاتيب والمدارس والربط والدور التي وجدت 

ييا العموم الدينية والمغوية عمى أيدي عدد من العمماء والمفكرين عمى فييا حيث كانت تدرس ف
الرغم من الظروف السياسية السيئة التي عانتيا المدينة أبان حكم العباسيين لمعراق فعمموا 
عمى أضعافيا كونيا كانت عاصمة لؤلموين مما حدا بسكنيا ورجاليا إلى التوجو لمعمم 

راء ومحدثين ولغوين كبار بل عدت من اىم مراكز قراءة والدراسة فأنجبت لنا عمماء وق
وتدريس القران الكريم وبقراءاتو المختمفة وما يعزز الرأي ىذا قول ابن الديثي بان المندائي 

 . (2)الواسطي كان اسند اىل زمانو وانفرد برواية أشياء لم يشركو فييا احد
العديد من المدارس الفكرية لقد شيدت واسط في العصور العباسة المتأخرة نشأت    

والدينية حتى عدت واحدة من المؤسسات التعميمية الميمة في العالم اإلسبلمي فكانت محطة 
جذب كبيرة قصدىا وتوجو الييا طبلب العمم والمعارف من كل بقاع العالم اإلسبلمي آنذاك 

بكافة جوانبيا الفقيو  لئلفادة من عموم مفكرييا وعممائيا وشيوخيا من العموم الدينية المختمفة
والمغوية والشرعية واىم ما يميز ىذه المدارس عن مراكز التعميم األخرى المنتشرة  في الببلد 
اإلسبلمية أن أسسيا انطمقت من قواعد ثابتة أفرزتيا الفمسفة التربوية اإلسبلمية التي حاولت 

ارض الواقع كأفكار تجسد  أن تتمسك بقوة أصوليا الدينية واالجتماعية ومحاولة تطبيقيا عمى
يوضح تمك األفكار االصول التي اسست عمييا  التي تأسست عمييا والتي شممت المناىج 
الدراسية لتمك المراكز والمدارس التعميمية وبناياتيا ووضع طبلبيا المعاشي وما يحتاجونو من 

 .( 3)مستمزمات دراسية ال كمال تعميميم 
ي شيدتيا مدينة واسط فيي مدرسة الفاروقي الفارقي أما اىم المدارس الفكرية الت   

الذي أسسيا ابوعمي الحسن بن برىون الفاروقي الذي جاء من بغداد قاصدا "واسط ليتولى امر 
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القضاء فييا فانشأ ىذه المدرسة لدراسة الفقو والحديث والتي خرجت عدد من الفقياء 
دم عمى أقرانو فوصف بفقيو واسط والمحدثين كان ابرزىم عمي بن الحسين اليزدي الذي تق

وكذلك مدرسة القارئ الذي أنشأىا أبو الفضل عمي الواسطي خصصت لدراسة  ( 4)ومحدثيا
الفقو الشافعي درس فييا الشيخ المعروف أبو العباس احمد بن عمي الرفاعي لفترة غير قصيرة 

)  تاب المعروفحيث مكث فييا ما يقارب العشرين عاما" يتمقى عمومو فييا وىو صاحب الك
اىل الحقيقة مع اهلل ( , وكذلك من المدارس التي اشتيرت بواسط مدرسة ابن الكيال الواسطي 
, وابن الكيال ىو نصر اهلل بن عمي بن منصور بن الحسين الواسطي الممقب بابن الكيال من 

اظرة الشخصيات العممية والميمة التي عرفتيا مدينة واسط وصف بانو غزير الفضل حسن المن
ىـ حتى 584لو معرفة جيدة باألدب ونظم الشعر فضبل "عن توليو القضاء بواسط من عام 

ىـ , تولى أدارتيا بعد وفاتو ابنو أبو المحاسن عبد المطيف بن نصر ودرس  586وفاتو عام 
, ثم زال دور ىذه المدرسة الفكري  (5)الفقو بعد أبيو في ىذه المدرسة عمى المذىب الحنفي 

أبي الحسن حيث لم تشر المصادر فيما بعد إلى أن أحدا" قام بالتدريس في ىذه  بعد وفاة
 المدرسة من بعده .

ومن المدارس الفكرية الميمة والكبيرة في واسط أيضًا ىي المدرسة الشرابية والتي    
 تنسب إلى شرف الدين أقبال بن عبد اهلل الشرابي الشافعي كونو امر ببنائيا والتي تم افتتاحيا

ىـ حيث وقف عمييا الوقوف الجميمة بحيث جعميا إيرادات ثابتو ليذه المدرسة لتأمين 632سنو 
, أومن يقوم بخدمتيا من خازن  (6)مستمزماتيا المادية من رواتب مدرسييا ومنح طبلبيا 

وبواب وفراش وغيرىم ويبدو أنيا مدرسة كبيرة الحجم وتحتاج إلى نفقات كثيرة من خبلل 
رة ليا من اىم الشخصيات التي درست فييا  العدل بن نجا الواسطي وعماد الدين الوقوف الكثي

ابن ذي الغفار أال أن اشير واكبر مدرسييا ىو عماد الدين محمد بن محمود األنصاري 
القزويني وعمى الرغم من انو كان قاضيا" في مدينة الحمة كان يدرس في ىذه المدرسة التي 

وعب العديد من العمماء بمختمف المذاىب وقد نقل القزويني توسعت فيما بعد وأصبحت تست
, بعد أن قضى ثبلثين  (7)ىـ 682إلى قضاء واسط واستمر في التدريس فييا حتى وفاتو سنو 

عاما" في التدريس في ىذه المدرسة لذلك يعد رائدا" من روادىا واحد كبار مدرسييا , واىم ما 
نما درست فييا يميز ىذه المدرسة من غيرىا أنيا لم ت قتصر عمى تدريس الفقو الشافعي فقط وا 

العموم الدينية األخرى والمغوية واألدبية بل تعدت ذلك لتدرس فييا مختمف المذاىب االسبلمية 
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خاصة بعد زوال حدة الصراع المذىبي بزوال السمطتين البوييية ولسمجوقيو وىي داللة 
 . (8) وخاصة في العصور العباسية المتأخرةواضحة عمى االىتمام بالحياة العممية في واسط 

وىي مدرسة الشيخ تقي الدين  (9)وأخيرا" المدرسة التي وصفيا ابن بطوطة بالعظيمة 
عبد المحسن الواسطي التي ضمت حوالي ثبلثمائة خموة خصصت لمغرباء الذين يأتون لتعمم 

ان طبلبيا من الصوفية القران فييا بناىا تقي الدين الذي يعد من كبار أىميا وقضاتيا وك
قامة أذكارىم المتعمقة  حصرا" حيث كانوا يمجئون إلى تمك الخموات لممارسة نشاطيم الصوفي وا 

 . (10)بالحياة الصوفية 
كما أسيمت المساجد في المدينة بالحياة الفكرية فقد كانت المؤسسة التربوية األولى 

ريم ودراسة الحديث النبوي الشريف وبيان عند المسممين بعد أن حددت أىدافيا بتعمم القران الك
أىداف الرسالة اإلسبلمية ففضبل" عن أنيا أماكن لمعبادة كانت تعد مراكز لنشر العمم ومأوى 
سكن لطبلب المعرفة وبقيت عمى مسارىا ىذا إلى أن أنشأت المدارس في واسط وقد اشتير 

سف الثقفي وبقى قائما" فييا من ىذه المساجد مسجد واسط وىو أول مسجد بناه الحجاج بن يو 
حتى نياية القرن الرابع اليجري ويعد واحد من اىم المراكز التعميمية في واسط .وشيد حركة 
عممية كبيرة منذ تأسيسو فقد كان عامر بالقران وقد درس فيو عمماء أجبلء من مدينة واسط 

نية المختمفة كعمم القراءات نفسيا كابي بكر عبد اهلل بن منصور بن عمران الباقبلني العموم الدي
.وكذلك درس فيو أبو جعفر المبارك بن المبارك  (11)الذي برع فيو واصبح مسند قراء العراق 

بن احمد بن احمد بن زريق الواسطي الذي تولى اإلمامة في المسجد واقرأ فيو القران الكريم 
, وأشارت  (12)وحدث كما انو صنف في عمم القراءات كتابو ))الخيرة في القراءات العشرة ((

نما تن قل لطمب العمم بين واسط وبغداد والموصل المصادر إلى انو لم يستقر في واسط فقط وا 
وىمدان , ومنيم أيضا" أبي الحسن عمى بن احمد بن سعيد المعروف الدباس الواسطي الذي 
وصفو المؤرخون بانو كان رأسا" في معرفة القراءات وعالميا حيث تخرج عمى يديو العديد من 

ية أيضا" ال حاجة بيا ولعبلقتيا القراء فضبل" عن تدريسو عمم القراءات درس أيضا" عموم العرب
 . الوثيقة بعمم القراءات

كما درس في ىذا المسجد أيضا" ابن اخت المقرئ ابن الدباس أبو العز عبد السميع 
بن عبدالعزيز بن غبلب الممقب بسيط ابن الدباس تعمم عمم القراءات من شيوخو في واسط 

ا الفن ودرس فتخرج عمى يديو عدد من فألم بيذا العمم وتميز بو العازف الحاذق فتقدم بيذ
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كبار القراء فضبل" عن تدريسو عموما أخرى ليس ليا صمة بعمم القراءات كعموم الحديث 
ويبدو أن النشاط التعميمي قد توقف بعد وفاة  (13)والرياضيات ال لمامو الماما" جيدا" بيما 

يسيو بعده في ىذا المسجد سبط ابن الدباس فمم نشير المصادر إلى اي نشاط تدريسي من  تدر 
  وربما السبب يعود في ذلك إلى بداية بناء المدارس التي تولت ميمو التدريس في ىذه المدينة

ومن المساجد التي أسيمت في الحركة العممية والفكرية في واسط أيضا" مسجد بحشل 
الذي شيده عالم واسط الكبير ومؤرخيا أبو الحسن اسمم بن سيل بن الرزاز الواسطي المكنى 

. لم تشر المصادر إلى معمومات دقيقة وتفصيمية (14)بحشل في احدى محبلت واسط الكبيرة 
مي الذي كان يمارس فيو لكن مع ذلك فمن المؤكد أن مسجده  بحشل عن مستوى النشاط العم

كان يدرس فيو الحديث النبوي الشريف لشيرتو ومكانتو العممية الميمة في ىذا المجال حتى 
 . (15)ان احاديثو المروية وصفت بأنيا احاديث تصمح لمصحاح

دينة واسط ولم وىكذا أسيمت ىذه المساجد وغيرىا بالنشاط العممي والتدريسي في م
تكن أماكن لمعبادة فقط بل كانت مؤسسات دينية وثقافية تدرس فييا العموم المختمفة كالعموم 

مة بيذه العموم , فمم تكن ـــــــــــــــــالدينية وعموم المغة وربما درست فييا عموم أخرى ذات ص
نما سبقتيا المدارس التي أنشأت في واسط ىي الوحيدة التي أسيمت في الحركة الفكر  ية فييا وا 
 . بذلك المساجد بتدريس العموم وشيدت نشاطا" عمميا" واسعا" في ىذا المجال

فضبل" عن المدارس والمساجد فقد كان لمربط الصوفية دورا" كبيرا "في أنماء الحركة 
 الفكرية في واسط فعمى الرغم من انيا اماكن سكن واقامو لمطمبة اال انيا شيدت نشاطًا اعميمياً 
لدراسة وقراءة القران الكريم في الوقت ذاتو , وقد اكد ذلك احد متصوفة واسط بانو سكن فييا 

, كما كانت تقام فييا احتفاالت مناسباتيم ودعواتيم  (16)وأقام وقرْا القران المجيد عمى جماعة 
سبة الخاصة والعامة يقدمون فييا األطعمة المختمفة وأنواع الشراب والحموى ومن ىذه المنا

مثبل" ما يسمى بأعراس الصوفية وىو االحتفال بوفاة احدىم فاذا مات رجل منيم يقيمون وليمة 
كبيرة وينفقون عمييا اموال" طائمة من أوقافيم المرصودة لمربط ويدعون الييا مشايخيم وكبار 
ل رجال الدولة , أو مثبل" دعوة الخميفة المستنجد لمصوفية وغيرىم من عامة الناس عند حمو 

شير رجب من كل عام وكذلك دعوتو الييم بمناسبة زواجو من بنت عمو أبي نصير بن 
 . المستظير وغيرىا من المناسبات األخرى
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ويمكن القول أن الربط عبارة عن بيت أو دار لمصوفية وعادة ما يكون لو شيخ يتم 
وتدريب  تعينو من قبل الخميفة ممن اشتير بالتصوف والزىد ميمتو األشراف عمى الربط

المريدين وىناك خادم لمربط أيضا" يمارس أعمال التنظيف فيو  وقد عدت ىذه الخدمة افضل 
, الميام الرئيسية التي كانت تمارس في الربط ىي اإلقراء  (17)من القيام بصبلة النوافل 

ع والسماع واإلفتاء والوعظ ومنح اإلجازات العممية وتأليف الكتب وتصنيفيا أي أنيا كانت تجم
بين الخدمات االجتماعية والدينية والثقافية في آن واحد . واىم ما يتميز بو المرابطون أن 

لى  العديد ابة وقد أشارت المصادر التاريخية قصدىم واحد وعزيمتيم واحدة وأحواليم متناس
من أسماء ىذه الروابط والزوايا التي ظيرت في مدينة واسط نذكر منيا ربط ابن القاري وربط 

نصاري وربط القريشي وربط األمدي وغيرىا الكثير , وىكذا شيدت واسط كغيرىا من المدن األ
اإلسبلمية األخرى ىذه األماكن التي مارست التعميم جنبا" إلى جنب المدارس والمساجد 
وساىمت في إيصال العموم المختمفة لطالبييا وأصبحت واحد من الروافد الميمة التي رفدت 

وساعدت عمى أنمائيا حيث تخرج منيا عدد كبير من العمماء الذين  الحركة التعميمية
استطاعوا إغناء الفكر اإلسبلمي بأنواع العموم , خاصة تمك التي ازدحم فييا الصوفية 
والمريدون والقاصدون لحضور حمقات الذكر ومجالس الوعظ واإلرشاد ودروس الفقو والتفسير 

 .تردد العمماء واألدباء الييا واألدب وخزائن الكتب والتي شيدت أيضا"
وىكذا ىيأت المؤسسات التعميمية في واسط منذ تأسيسيا االرضية الصالحة     

الستيعاب طبلب العمم وتدريسيم فنون المعرفة المختمفة فتخرج منيا أعبلم وعمماء أسيموا في 
فنبغ فييا عمماء كثر إغناء مسيرة الحياة العممية والفكرية ليا فكانت ليم منيبل" صافيا" لمعموم 

برعوا في مجاالت عممية متعددة في عموم القران والحديث والفقو والمغة والشعر والتاريخ 
والعموم العقمية والطب والرياضيات والفمك والتنجيم وغيرىا ال يسع المجال لذكرىم وتفصيل 

 .العموم التي برعوا فييا
 أسباب نشأت التصوف في واسط. -المبحث الثاني :

أي ظاىرة دينية أو اجتماعية أو فكرية البد أن تكون ىنالك أسباب ساعدت عمى    
ظيورىا وبمورة أفكارىا, والتصوف احدى الظواىر الميمة التي شيدىا تاريخ واسط , وقد كان 
وراء ظيوره فييا جممة عوامل ساعدت بشكل أو بأخر عمى نشأتو وتكوينو , ولعل واحد من 

جرة عدد غير قميل من صحاب رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم والتابعين اىم ىذه العوامل ىو ى
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ليذه المدينة فقد أشارت كتب التواريخ إلى أن انس بن مالك وأبا سعيد الخدري وعبد اهلل بن 
العاص ونافع مولى رسول اهلل وسمراء بنت نييك وأم عاصم وغيرىم ممن وصموا في وقت 

ث وسماع الناس وأخذىم عنيم األثر الكبير في تشجيع مبكر لواسط فكان لروايتيم االحادي
وتييأت الظروف المناسبة لظيور التصوف في واسط ىنالك عامل آخر ربما ال يقل أىمية 
عن العامل الذي ذكرناه وىو االضطراب السياسي وعدم االستقرار الذي شيدتو المدينة منذ 

داخمية تخممتيا حصارات  نشأتيا وطيمة تاريخيا فقد مرت بظروف عصيبة واضطرابات
اقتصادية وحروب عديده جعمتيا ال تعرف االستقرار نذكر منيا حصار ابي جعفر المنصور 

ىـ  وكذلك تعرضيا لعمميات السرقة والنيب من قبل الزط  132البن ىبيرة  القائد األموي سنة 
بلء عمييا ىذان فضبل" عن المحاوالت المتكرر التي قام بيا البويييون الحتبلل واسط واالستي

العامبلن المذان شيدتيا المدينة  التي مرت بيا ىذه المدينة أثرا عمى صفوة الناس فييا 
ودفعتيم إلى االبتعاد عن الحياة السياسية وعن ىذه األجواء التي سادت المجتمع الواسطي 

سك والتعبد ومالوا إلى الرغبة في الزىد عن الدنيا واالنقطاع عن زخرفيا والركون إلى حياة الن
والعزلة فكان كل ذلك عامبل" ميما" ومشجعا" لظيور التصوف فييا , الن التصوف كظاىرة 

 . (18)دينية واجتماعية كثرا" ما يبدأ بحركة الزىد وينيي بالتصوف 
ويمكن إضافة عامل آخر ال تقل أىميتو عن العاممين المتقدمين ىو تأثر مدينة     

الصوفية وىي أول مدرسة ظير فييا التصوف وأول من بنى واسط ومتصفوىا بمدرسة البصرة 
دويرة الصوفية فييا بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن البصري , وتمثمت 
الحياة الصوفية فييا بزيادة العبادة والزىد في الحياة والخوف من العاقبة وىذه األحوال تمثل 

ثرة إلى حد ما بثقافات اجنبيو كثقافة اليند مثبل" جانبيا اإلسبلمي أال أنيا مع ذلك كانت متأ
السيما في الناحية العممية من التصوف حيث أخذت الصوفية في ىذه المدينة بأسموب تعذيب 
البدن والصوم ونحوه لتطيير النفس والتخمص من آفاتيا والصعود بيا إلى عالميا العموي , 

لسياسة وحاولوا أقامت التصوف عمى األمر الذي جعل صوفتييم يبتعدون عن االشتغال با
أساس عقمي ديني معتمدين عمى الكتاب والسنو وسيرة الصحابة وقد تجسد ىذا االتجاه عند 
أعبلم شخصياتيا الصوفية كالحسن البصري الذي وصفو الشريف المرتضى في آماليو )) 

ن من سادت وقال عنو ابن خمكان )) كا  (19)بارع الفصاحة بميغ المواعظ كثير العمم ((
وكذلك في شخصية مالك بن  ( , 20)التابعين وكبرائيم جمع كل من عمو وزىد وورع وعبادة (( 
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دينار ورابعة العدوية فتجسدت ىذه األحوال وخاصة الزىد منو في كثير من أعبلم التصوف 
في مدرسة واسط , كما كان لمدرسة الكوفة التي اشتيرت بالفقو وكان ألماميا سعيد بن جبير 
وابن السماك األثر الواضح لبروز مدرسة واسط الصوفية فيذه المدينة ال تختمف عن غيرىا 
من المدن اإلسبلمية التي تأثرت بتعاليم الدين اإلسبلمي كما فيميا الزىاد والصوفية التي 
حاولت أن تميز بين نوعين  من الحياة اإلنسانية مادية يعيشيا عمى األرض وأخرى سماوية 

ول الييا من خبلل ترك الدنيا وبيجتيا ومن خبلل أتمسك بمعاني الزىد يتشوق لموص
والتصوف التي حممت الكثير من مضامين اآليات القرآنية الكريمة التي كانت تحث المسممين 
عمى العبادة والورع والتقوى والتقبل والتيجد ومن ذلك قولو تعالى ))فاصبر عمى ما يقولون 

مس وقبل غروبيا ومن أناء الميل فسبح واطراف النيار لعمك وسبح بحمد ربك قبل طموع الش
وقولو عز وجل ))واصبر نفسك مع الذين يدعون ربيم بالغداة والعشي يريدون  (21)ترضى ((
وكذلك قولو تعالى )) اعمموا أنما الحياة لعب وليو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر   (22)وجيو ((

لكفار نباتو ثم يييج فتراه مصفرا" ثم يكون حطاما" في األموال واألوالد كمثل غيث أعجب ا
وقد  (23)وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور ((

كانت ىذه المعاني والدالالت تناقش وتكرس كميا في الحمقات الدراسية التي كانت تجرى في 
 . أماكن الربط الصوفي في واسط

مناىم العوامل التي أدت إلى ظيور التصوف في واسط ىو ضعف الوازع وربما    
الديني لدى المجتمع الواسطي وكان لظيوره اسباب ال سباب عدة منيا تحسن الوضع 
االقتصادي لممدينة أدى إلى ارتفاع المستوى المعاشي لمفرد فشاعت ظاىرة البذخ والترف بين 

,  كما أن المدينة أنشأت كمعسكرات" (24)صادية صفوف الناس وعبلقاتيم االجتماعية واالقت
لمجند في العراق وأسيمت بشكل كبير في الفتوحات اإلسبلمية ومن نتائج ىذه الفتوحات 
والحركات والمعارك وقع العديد من األسرى بأيدي الجيش اإلسبلمي فجمبوا إلى مدينة 

ك بشكل سمبي عمى الواقع كغنائم حرب استخدموا كجواري وغممان فييا فانعكس ذل (25)واسط
االجتماعي واالدبي  لممدينة فقد تغنت قصائد الشعراء بغزل الجواري والغممان في ىذه المدينة 

, (26)فضبل" عن وصف الشعراء لمجالس الشرب والغناء فييا والعبلقات بالجواري والغممان 
ناس عن قيم الرسالة فانتشر الفساد جراء ذلك وعمى نطاق واسع بين أفراد المجتمع فابتعد ال

اإلسبلمية واتسعت أماميم مغريات الحياة المادية مما ضرب الفساد جذوره العميقة بين أبناء 
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المدينة , فما كان أمام ىذا الواقع أال أن تتصدى جماعة من المؤمنين من أبناء المجتمع 
ية التي حممتيا الواسطي ال صبلح ما ساده الفساد من خبلل االلتزام بمبادئ اإلسبلم األخبلق

ليم الرسالة وحث الناس عمى الورع والتقوى والزىد وخير من تبنى ىذا النيج اإلصبلحي ىم 
المتصوفة فظيرت نواة الزىد والتصوف عبر عدد من الزوايا والربط والمساجد والمدارس والتي 

 . تحولت فيما بعد إلى ممارسة الطرق الصوفية
  .ناء الشخصية العراقيةدور المدرسة في ب -المبحث الثالث :

لقد تبمورت أفكار التصوف في واسط بفعل تأثرىا بالمدارس التي سبقتيا كمدرسة   
بغداد الصوفية ومدرسة الزىد في البصرة ومدرسة الكوفة بالفقو وما كان يمقى ويناقش في 

وسمم داخل الربط الصوفي من آياتو قرآنية كريمة واحاديث ومرويات لمنبي صل اهلل عميو 
فاسيم كل ذلك عمى انضاج وتحديد معالم مدرسة واسط الصوفية والتي مثمتيا شخصيات 
فكرية وعممية كبيرة عكس أسموب حياتيم وطريق عيشيم قيم وادأب الصوفية بأدق معانييا 
واصدق دالالتيا فكانوا بحق نماذج رائعة لمشخصية العراقية المتزنة التي تمسكت بدينيا 

سدت أخبلقيا السامية حتى أصبحت قدوة صالحة لبلقتداء بيا من قبل وعززت أيمانيا وج
األخرين وقد أحصت لنا كتب التواريخ والتراجم الصوفية اكثر من ثبلثين شخصية مثمت 

 . مدرسة واسط عبر مراحميا التاريخية
ولما كان المقام ال يتسع لتناول جميع ىذه الشخصيات لذا سأقف عند اثنين منيم    

اكثر الشخصيات التي نقمت عنيم كتب التصوف أقوال" ومواقف فكرية وصوفية كان  كانا من
ليما تأثيرا" كبيرا" في أوساط المجتمع الواسطي فتخرج عمى أيدييم العديد من الطمبة والشيوخ 
والمريدون والتابعون ليم ممن سمكوا ىذا النيج وتبنوا طرقا" صوفية معينو من بعدىم , مع 

 . ماء األخرين وأفكارىم حسب ما توفر لنا من مصادر ومعمومات عنيماإلشارة إلى أس
والذي  (27)ىـ (320الشخصية األولى الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي )ت   

ىـ ( وأبو 297يعد من أكابر شيوخ التصوف في واسط يقال انيو صحب الجنيد البغدادي )ت 
اضح عميو حتى كان بمثابة حمقة الوصل ىـ ( حيث كان اثرىما و 295الحسين النوري ) ت 

بين مدرستي بغداد وواسط , عالم جميل الشأن واسع المعرفة نقمت عنو المصادر أقوال نفيسة 
 (28)في التصوف وفي مقامات العارفين منيا )) الخوف والرجاء زمامان من سوء األدب ((
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ء اإلنتان والجيف يريد ومن كبلمو أيضا" قولو اذا أراد اهلل بعبد ىو أن القاه أي ىؤال
وقال المروزي سمعت الواسطي رحمو اهلل يقول في نقد بعض أدعياء  (29)صحبة األحداث 

التصوف بانيم جعموا سوء أدبيم إخبلصا" وشره نفوسيم انبساطا" ودناءة اليمم جبلدة فعموا 
حاضرىم عمى الطريق وسمكوا فيو المضيق فبل حياة تنمو في شواىدىم وال عبادة تزكوا في م

أن نطقوا فبالبعض وان خاطبوا فبالكبر توثب انفسيم ينيىء عن ضمائرىم وشرىم في المأكول 
كما انو ينقد زمانو وابتعاد الناس فيو  (30)يظير ما في سويداء أسرارىم قاتميم اهلل أنى يؤفكون 

لجاىمية وال عن قيم وأخبلق اإلسبلم بقولو : ابتمينا بزمان ليس فيو آداب اإلسبلم وال أخبلق ا
, وكما فرق شيوخ وأئمة التصوف بين مفيومي الروح والنفس وانيما  (31)أحبلم المروءة 

مخموقات اهلل تعالى يرى الواسطي ما احدث اهلل شيئا" اكرم من الروح صرح بان الروح مخموقة  
 مؤكدا" عمى أن المؤمن يجب أن يعرف مكانة في الجنة فان لم يكن كذلك فدعواه انو مؤمن
دعوى باطمة وفي ىذا يقول : من قال أنا مؤمن باهلل حقا"  قيل لو الحقيقة تشير إلى أشراف 
حاطة فمن فقده بطل دعواه فييا , يريدون بذلك ما قالو أىل السنة أن المؤمن  واطبلع وا 
الحقيقي من كان محكوما" لو بالجنة فمن لم يعمم ذلك من سر حكمة اهلل تعالى فدعواه بانو 

" غير صحيح, ومن أقوالو أيضا": مطالعة األعواض من كل الطاعات من نسيان مؤمن حقا
 .( 32)الفضل 

وفي حديثو عن المقامات فقد أشار إلى أنيا أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف    
ويوضح ىذا النص بان المقامات ال تنال بجيد غير (33)تستجمب بحركات أو تنال بسعايات 

قديرا" ووضعيا لمعبد الذي ال دخل لو فييا النيا من اختصاص اهلل أنيا اهلل تعالى قد قدرىا ت
تعالى خص بيا الصالحين من عباده , ويذىب إلى ابعد من ذلك عندما يرى أن الحركات 
الساكنات التي تكون لمعبد أنما ىي أوامر من اهلل تعالى لمخموقاتو ويحاول أن يثبت ذلك براي 

مفاده لما كنت األرواح واألجساد قامتا باهلل ظيرتا بو ال فيو مخالفة لنظرية الكسب األشعري 
بذواتيا وكذلك قامت الخطرات والحركات باهلل ال بذواتيا كون الحركات والخطرات ىي فروع 
لؤلجساد واألرواح ويرى القيشيري أن الذي دفع الواسطي لمتصريح بيذا الكبلم أن إكساب 

ق لمجواىر أال اهلل تعالى فكذلك خالق لؤلعراض أال العباد مخموقة هلل تعالى وكما انو ال خال
وىذا ما يناقض نظرية الكسب التي نادت بيا األشعرية الذين يقسمون األفعال  (34)اهلل تعالى 

م ( أن األنسان يشعر 935ىـ / 324إلى اضطرارية واختيارية ويقول أبو الحسن األشعري )ت 
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ن لو القدرة عمى القيام بيا وعدم القيام لكن القدرة بان الحركات اإلرادية تصدر عنو باختياره وا
في األنسان شيء  خارج عن الذات زائد عميو ال نيا لو كانت ذاتية لما فارقت األنسان وىي 
تفارقو أحيانا" ال نو يقدر تارة عمى الشْي ويعجز عنو أخرى , وىذه القدرة غير خالقة لؤلفعال 

ارية من خمق اهلل والعبد معا" لجاز اجتماع مؤثرين في عند األنسان فمو كانت األفعال االختي
اثر واحد وىذا محال , واذا كان األمر كذلك فما معنى التكميف أذن ؟ وكيف يجوز أن يعاقب 
اهلل األنسان عمى أعمال لم يفعميا ىو نفسو ؟ يجيب األشعري عمى ىذا السؤال بقولو قدرة 

لكافر مثبل" ال يستطيع األيمان لعجزه عنو عجزا" األنسان وان لم تكن خالقة فيي كاسبة الن ا
كميا" واال لتركو وعمل بضده , فالكسب نتيجة لتوجيو العبد أرادتو شطر العمل المحمود فاذا 
ماراد األنسان عمل الخير خمق اهلل فيو القدرة عمى عممو واستحق الثواب واذا ماراد فعل الشر 

اد اختيارية تتعمق بيا قدرة اهلل تعمق اإليجاد وقدرة خمق فيو الشر وعاقبو عميو , فأفعال العب
وىكذا يرى األشعري بان اهلل خمق الفعل والعبد يكسبو وأيده  (35)العبد وفق أرادتو تعمق كسب 

 . بذلك اتباعو من األشعرية
أما موقفو من المعتزلة التي تعد من اكثر الفرق اإلسبلمية التي اشتغمت بالفمسفة    

واتجيت نحو العقل حتى اصطدمت أرؤىم بالدين في اغمب األحيان وحتى ذىب بعض 
, (36)أنقيائيم إلى أنكار اآليات القرآنية التي تصب المعنات عمى خصوم النبي مثل أبي ليب 

موسى الواسطي إلى اتيامو بالكفر بقولو ادعى فرعون الربوبية  وليذا ذىب أبو بكر محمد بن
يقصد بذلك حرية أفعال  (37)عمى الكشف وادعت المعتزلة عمى الستر تقول ما شئت فعمت 

العباد التي قالت بيا المعتزلة فالعقل عندىم كل شيء واىم شيء فيم يقيسون كل األفعال 
 لئلنسان ليسترشد بو في حياتو وىكذا قدسوا بمقياس العقل الذي ىو نور طبيعي منحو اهلل

العقل ورأوا أن األنسان عندما يكمل عقمو يدرك الحقائق األساسية وىي معرفة اهلل ومعرفة 
الخير والشر وىو وحده يدرك القيمة األخبلقية لؤلفعال وبيذا اعتبرت القيمة مطمقة أي أن 

 (38)ورة الشر والخير في ذاتيما األفعال في حد ذاتيا حسنو أو قبيحة فالعقل يدرك ضر 

في حين يرى الواسطي  (39)فالصدق المفيد عندىم خير بنفسو اي انو خير بالذات    
الصدق صحة التوحيد مع القصيد فربط الصدق مع مسألة التوحيد ويريد بذلك تفسير قولو 

و أقوال في الحياء كما ول( 40)تعالى )) يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقين ((
الذي ىو من حسن الخمق وشعبة من شعب األيمان كما نقل عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم 
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فيقول فيو لم يذق لذات الحياء من البس خرق حدا وناقض عيد ولو أيضا" لمستحي يسيل 
 .(41)منو العرق وىو الفضل الذي فيو مادام النفس شيء فيو معروف عنو 

دم لو إيضاحات حول المعاني األخبلقية لبعض المصطمحات فضبل"  عما تق    
الصوفية منيا مثبل" االستقامة الذي يقول عنيا الخصمة التي بيا كممت المحاسن وبفقدىا 
قبحت المحاسن كيف ال وقد امر اهلل تعالى نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمم بيا بقولو )) 

الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عمييم  كما مدحيا بقولو ))أن (42)فاستقم كما أمرت ((
, وعن الخمق قال (43)المبلئكة أال تخافوا وال تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ((

الواسطي في حديثو عن اآلية التي مدح  بيا اهلل تعالى رسولو )) وانك لعمى خمق عظيم 
عميو وسمم ال نو جاد بالكونيين واكتفى بان صفة الخمق عظميا اهلل لمحمد صل الو  (44)((

 (45)باهلل والخمق العظيم أن ال يخاصم و ال يخاصم من شدة معرفتو باهلل تعالى 

م ( الذي ينتيي نسبو 1182ىـ / 578الشخصية الثانية الشيخ احمد الرفاعي )ت   
ًا جميبًل سيد "إلى األمام الحسين بن عمي بن أبي طالب وصفتو كتب التراجم انو كان شريفا

واليو تنسب الطائفة المعروفة بالرفاعية ( 47)ولقب بالزاىد الكبير سمطان العارفين في زمانو  (46)
و وبالبطائحية من الفقراء درس الحديث والفقو عمى يد عمماء من واسط حتى اصبح عالمًا 

 كبيرًا قل نظيره فقد قال ابو الفضل احد شيوخو فيو:
 (44)ان الزمان بمثمه لبخيل      ئ بمثمه     عجز الزمان فال يج        

التف حولو عدد كبير من الفقراء واحسنوا االعتقاد فيو فتبعوه وىذه داللة واضحة عمى 
اثره في المجتمع االسبلمي و ربما يعود سبب ذلك الى مجموعة خصال كان يتمتع بيا من 
تواضع وبساطة وتمسكو ينيج القران الكريم والسيرة النبوية الشريفة وقد اشار الى ذلك ابن 

حديثة عنو بقولو كان صالحًا لو قبول عظيم عند الناس ولو من التبلميذ االثير في معرض 
حتى قدر حضور حمقتو الى ستو عشر الفًا وكان  (49)والمريدين والتابعين ما اليحصى عددىم 

يمد ليم البساط صباحًا ومساًء فاشتيرت قريتو قرية ام عبيد واصبحت مركزا لمطريقة الرفاعية 
 قة الرفاعية الى الكثير من بمدان العالم االسبلمي .ومنيا انطمق نور الطري

الجوانب االخبلقية في شخصية الرفاعي تمثمت بحياتو الصوفية التي بداىا بمبس 
الخرقة عن خالة الشيخ منصور البطائحي الذي امره ان يقيم في قرية ام عبيد برواق االنصار 

لمنصور كان شيخ الشيوخ وبعد وفاتو بواسط وفوض اليو النظر في رباطو واروقتو الن الشيخ ا
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انتقمت مشيخة الشيوخ الحمد الرفاعي الذي مثمت الخرقة الصوفية لو كل المعاني والقيم 
االخبلقية النبيمة كالصدق والوفاء واالخبلص ومن يمبسيا البد من االلتزام بجممة من الضوابط 

ك غض البصر والورع كخدمة الناس جميعًا دون تمييز ويعبد الحق عبادة مطمقة وكذل
والخشوع والسخاء وافشاء السبلم واالستغفار وحسن االدب فضبًل عن تجنب الرذائل والكذب 

 . (50)والغدر والرياء والخيانة 

لقد اتسمت شخصية الشيخ احمد الرفاعي باىم صفة عرفتيا االخبلق وىي الحب فقد 
حياتو وذلك ىو حب اهلل ومن  كان شعار حياتو الحب الذي يمؤل قمبة وروحة ووجدانو وأفاق

ىذا الحب انبثق حبو لمناس جميعًا فكان يتفقد الناس خاصة اليتامى والفقراء منيم فاذا كان 
باي واحد منيم حاجة سعى الى قضائيا حتى ولو كانت تمك الحاجة ان يوصل الماء الى 

ًا فقييًا ويترك منزلو فبل يتردد من حممو وعندما طمب منو ان يكون في المسجد والدار معمم
خدمة الناس الى غيره اجاب ان تجارتي ومسؤوليتي ىي خدمة ىؤالء الناس و بالذات الفقراء 
و المساكين و اليتامى و االرامل من النساء  , وان اشيد نفسي في خدمتيم دائمًا اما اذا راى 

خاف كثيرًا يتيم يبكي فيصف حالو بان تيتز مفاصمة وترتعد اعضاؤه حنًا لو وشفقة عمية وي
فاي معاني االنسانية تتصف بيا ىذه الشخصية االخبلقية واالجتماعية  ( 51)من بكاءه 

والصوفية لقد انفرد الشيخ احمد الرفاعي في زمانو بسيرة حسنو يؤطرىا التواضع والزىد والورع 
 واالخبلق والرفعة ومناقبة الفاضمو اكثر من ان تحصى وتعد اجمميا بقولو سمكت كل الطرق
الموصمة فما رايت اقرب وال اسيل وال اصمح من االفتقار والذل واالنكسار فقيل يا سيدي 

, لذا كان (52)فكيف يكون فقال تعظيم امر اهلل والشفقة عمى خمق اهلل واالقتداء بسنو رسول اهلل 
يسارع الى اعمال البر فمع جبللو قدرة كان يحمل الحطب والماء الى بيوت الفقراء واليتامى 
والمساكين , فكان في ذلك كمو القدوة الحسنة لآلخرين في تواضعو بالرغم ما كان عميو من 
الييبة والجبللو وكثرة الفضائل والعمم وىي صفات تجسد حسن الخمق الذي وصف بو اهلل 
سبحانو وتعالى نبيو عندما مدحو بآية كريمة ) وأنك لعمى خمق عظيم( ىذه ىي الصفات 

التصوف في شخص الشيخ احمد الرفاعي بل ولم يقتصر االمر عمية فقط الحميدة التي بناىا 
بل كان يدعو طبلبة واتباعو الى كل القيم النبيمة والفاضمة فمن نصائحو ليم : التتواضع 
لبلغنياء وابناء الدنيا وال تتنيض ليم وال تقرب ابوابيم وان دعوك ان ابناء الدنيا ان اكرمتيم 

وك وفي كل االحوال يعيبوك لم يروا حبك ليم بل لدنياىم اىانوك وان احببتيم ابغض
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والحتياجك لعزىم , وكذلك نقل عنو ال تخالط اىل الكبر وال تقرب السمطان ودع الباطل واىمو 
وىكذا دعاىم مع نفسو الى اتباع الشريعة والعمل بالقران والسنة سالكًا الطريق الى اهلل  (53)

رىان المؤيد ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس يتواضع وبساطة فجاء في مؤلفو الب
واستعظم نفسو من انا لست بشيخ بمقدم عمى ىذا الجمع لست بواعظ لست بمعمم حشرت مع 
فرعون وىامان ان خطر لي اني شيخ عمى احد من خمق اهلل اال ان يتغمدني اهلل برحمتو 

لفقراء ورجال ىذه الطائفة خير بل وصل بو تواضعو الى القول كل ا(54)فاكون كاحد المسممين 
اي انو العبد المتواضع , ىذا ىو البناء الصوفي  (55)مني انا احيمد البلشن انا الشن البلشن 

في شخصية الشيخ احمد الرفاعي االخبلقية واالجتماعية فمم يكن التصوف اتجاىًا دينيًا 
عما تقدم فقد روى عنو  فحسب بل كان يحمل مضمونًا اخبلقيًا وسياسيًا واجتماعيًا , فضبلً 

الكثير من الكرامات فيو واحد من االقطاب االربعة الذين اجتمعت االمة المحمدية عمى 
جبللتيم وانيم اركان الوالية العظمى رض اهلل عنيم وما نقل عنو الكثير من ىذه الكرامات 

 اليسع المجال لذكرىا .
فيمكن ان نذكر منيم اما الشخصيات االخرى التي مثمت مدرسة واسط الصوفية 

م( وصف بانو كثير البكاء والتعبد وزاىد كبير في الدنيا 739ىـ / 122سياربن دينار ) ت 
ومن رواة الحديث الموثوق بيم وعرف عنو بعدم مجاممتو لمقضاة بواسط وىي داللة واضحة 

سة عمى زىده ويقال انو التقى بالمتصوف مالك بن دينار في البصرة اشارة عمى عبلمة مدر 
واسط بمدرسة البصرة الصوفية , ومنيم بنان بن محمد بن سعيد الواسطي وىو زاىد كبير 
اصمو من واسط لو عبلقة خطوة كبيرة لدى الخاصة والعامة وكان يضرب المثل بعبادتو 

وىذ داللو عمى  (56)وبنزاىتو وعفتو بحيث ال يقبل من السمطان شيئًا صحب الجنيد البغدادي 
نت تربط مدرسة بغداد الصوفية ومدرسة واسط , ومن الشخصيات الصوفية العبلقة التي كا

الميمة ليذه المدرسة محمد بن عمي وكنيتو ابي جعفر من اىل واسط لم تشر المصادر 
التاريخية والصوفية الى الكثير عن سيرتو لكنيا تحدثت عن منيجو وفكره الصوفي واىم ارائو 

االليية , فالذات االليية تحل في كل شيئ عمى قدر ما اعتقاده بفكرة التناسخ وحمول الذات 
يتحمل ذلك الشيئ وان اهلل تعالى خمق الضد ليدل عمى مضدودة فنجد البلىوتية اجتمعت في 
ادم وابميس وكذلك ابراىيم وابميسو نمرود وىارون وابميسو فرعون وداود وجالوت فاهلل يظير في 

ر جاءت بتأثير من مدرسة بغداد ويبدو ان افكار كل شيئ وفي كل معنى ويبدو ان ىذه االفكا
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ىذه المدرسة كانت حاضرة في التصوف الواسطي ففكرة الحمول والتناسخ كما ىو معروف 
صرح فييا الحبلج في بغداد وادت الى ردود فعل مختمفة بين االوساط الرسمية والشعبية ما 

سو بين اوساط المجتمع الواسطي بين مستنكر وموافق ليا وقد القت افكار ابي جعفر الشيئ نف
, مع االشارة الى ان ىذه االفكار التي جاء بيا مثمت بوضوح الجوانب المتطرفة من  (57)

مدرسة واسط الصوفية , وقد تعرض ابا جعفر نتيجو ىذه االفكار الى السجن بعد مداىمة داره 
نو الناس بما ال والعثور فييا عمى رقعًا وكتبًا ونصوصًا تدل عمى تطرفو بحيث يخاطبو 

الفقياء باالفتاء  ى ية مما دعيخاطب بو البشر بعضيم بعضًا اي انو اضفى عمى نفسو االلوى
بين  والحبلج لوجود تشابباباحة دمو فصمب واحرق بالنار وىي نياية مقاربة الى نياية 

 .االثنين
من الشخصيات الصوفية الميمة ليذه المدرسة الشيخ منصور البطائحي الذي يعد 
قدوة ومن اجبلء المشايخ التي عرفتيم واسط ادبًا وعممًا ممتزمًا باحكام اهلل سبحانو وتعالى 
وشريعتو سمك طريق السمف في الشدة والرخاء لم تثنى الظروف نيجو في الحياة الصالحة 

و اذا دعاىا واىم ما ذكر عنو ان امو كانت تدخل الى احد الشيوخ التي سمكيا مجابة دعوت
لوجود رابطة نسب بينيما وىي حامل بو فينيض الشيخ ليا وقوفًا وقد تكررت ىذه الحالة عنده 
وعندما سأل عن سبب ذلك كانت اجابتو انما اقوم بذلك اجبًلاًل الى الجنين الذي في بطنيا 

 (59)لو ربط عديده بواسط سميت بـ) ربط االنصاري(  (58)الى احد المقربين الى اهلل تع ألنو
ومن اقوالو بالمحبة بعدىا احدى المصطمحات الصوفية بان المحب سكران في غماره حيران 

فيو  التاليةمن حيره اال الى سكره وانشد االبيات  يخرج من سكره اال الى حيره وال في شربو ال
 قائبًل : 

 الــــدفن و  التمف           يحسن  فيه   الذبول      مــــارة الحب   سكـــــــر وغ   
 و   من تطعمه اودى به  التمف     والحب ما لموت يفني كل ذي شغف          
 (00)تمفوا  ما ولو لم يحبوا لما ماتوا و   اصفر محبتهم          لي في الحب مات اال   

 خضره فتنفس عندىا فيبست وتناثرت اوراقياوما نقل عنو ايضًا انو اقام الى شجرة 
 فانشدىا بابيات شعر نذكر منيا :

 بالمطر   ان البالد  و ما  فيها من   الشجر      لوبا  لهوى عطمت لم ترو
 الثمر   اشجارها  بالهوى  فيها  عن شتغمت      لو ذاقت االرض حب اهلل ال  
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 (01)بالشرر  من حر نار  الهوى برمينا    ورق    وعاد   اغصانها  جردا  بال    

اقام منصور البطائحي في واسط وعاش فييا تى وفاتو حيث دفن فييا وقبره بارز 
 .  (62)ويزار ولم يوصي البنو في خبلفتو وانما البن اختو السيد احمد الرفاعي 

ومن اجل مشايخ مدرسة واسط الصوفية عمي بن سيف الدين بن عثمان الرفاعي )ت 
م( خميفة السيد احمد الرفاعي لمرواق والربط بام عبيد بوصية منو لقبو الخميفة 1188ىـ/ 584

الناصر لدين اهلل بميذب الدولة وفوض لو النظر عمى والي واسط ويعد من اجل مشايخ 
العراق واسمعيم كممة عند الخواص والعوام من اشير اقوالو ثبلثة اشياء تجمى البصر وتصرف 

ي الحكمة ىي النظر الى المصحف والنظر الى وجو االخوان والنظر الى وجو اليم وتزيد ف
الوالدين ومن اعبلم مدرسة واسط الصوفية ابو الفرج عمر بن امد غنيمة الفاروثي )ت 

ة ويقال انتيت م( الزم احمد الرفاعي واخذ العموم عنو حتى بمغ الصيت والشير 1189ىـ/585
ومنيم ايضًا محمد االدينوي الحداد الشافعي صحب  (63)سط الرفاعية بوا ةاليو رئاسة الطريق

الرفاعي وكان من اعز اتباعو وكذلك ابو العزائم يونس بن الخطيب الممقب بالمقدام الواسطي 
تمقى عمومو عمى عدد من مشايخيا كان عذب المسان رقيق الشعر توفى سنو 

تواصمة وكذلك ابراىيم بن عمي م( بعد عمر حافل بالعطاء العممي والعبادة الم1203ىـ/600)
والتصوف عنده مراقبة االحوال ولزوم االدب  وتقشفواشتير بزىده  باألعزبالرفاعي المشيور 

الرفاعية عمى شيخو احمد  الطريقةوابو اسحاق ابراىيم بن عمي بن عثمان الرفاعي تعمم (64)
لعممو الواسع وخمقو بين اىل واسط  رفيعةالرفاعي واخرين من عمماء واسط كانت لو مكانو 

الكريم الذي اجمع عميو عمماء واسط , ومنيم ايضًا يوسف االعرج الواسطي , ومن النساء 
م( التي حفظت القران وسمعت 1233ىـ/  630اشتيرت زينب بنت الشيخ احمد الرفاعي )ت 

 .(65)الحديث فاتجيت في حياتيا نحو التصوف 
في بناء الشخصية من خبلل حرصيم  لقد كان لمدرسة واسط الصوفية االثر الواضح

فيما بينيم عمى االلتزام باالدب وتطبيقيا والفضائل االخبلقية ونشرىا فكانوا يتغافمون عن زلل 
بعضيم عن البعض  ويتحممون االذى ويقبمون اعتذار المعتذر ويتعاونون فيما بينيم في امور 

اض واالنبساط واالستجابة الى دعوة الدين والدنيا ويراعون االعتدال بين االخوان بين االنقب
االخوان الى ماليم فيو مسيرة وصبلح الحال متمسكون بالورع والصدق في كل حال والتواضع 
وكثرة العبادة ورقو القمب والجياد بخدمة الفقراء والوفاء وبذل المجيود وااللتجاء الى الممك 
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عًا ظاىرة الغمو وحث مريرىا عمى ان كما نبلحظ ان المدرسة رفضًا قاط (66)المعبود اهلل تعالى 
ال يعمموا بعمل اىل الغمو فيعتقدون العصمة او تعتمد عمييم فيما بينك وبين اهلل فان اهلل غيور 
ال يحب ان يدخل في ما آل الى ذاتو وبين عبد نعم ىم ادالء عمى اهلل وسائل الى طريقة 

عت المدرسة الى اصبلح الناس وكذلك د (67)يؤخذ عنيم حال الرسول صمى اهلل عميو وسمم 
واصبلح ذات بينيم بما يؤلف بين قموبيم وتجاوز ىفواتيم وستر عيوبيم واظيار محاسنيم 
وضرورة معاممة بعضيم البعض بالمين واالحسان وضرورة االيثار في تأدية حقوق االخرين 

 (68)استطاع ذلك سبيبل  حتى لو تتطمب االمر التخمي عن حقو لمد العون ليم ما

فيي اذن صاحبة دعوة انسانية تدعو الى احترام االنسان الخيو وعدم الترفع عمى 
االخرين وتحقيرىم وتخاطب الفرد عميك اال تزعم ان اخاك االنسان االخر عبدك بدرييمات 

بتركيب  كساوابوقتك بخطك بشأنك بما انت فيو بأمرك ىو فوق ذلك وانت دون ذلك كل من 
الييكل او ماثمك بالصورة والنسق فيو اخوك بجنسك شريكك بادميتك ال ىو ممموكك وال  انت 

 (69)ممكة , فاجمع رايك عمى العمم باهلل لتعمو في مرتبة ادميتك بين جنسك ولتزكو في نفسك 
دىم ومن ىنا يتجمى االثر الكبير الذي تركتو الحياة الصوفية في واسط في تيذيب الناس وارشا

الى الخير والفضيمة والتمسك بأخبلق الدين واالقتداء بالرجال والشيوخ الصالحين الصادقين 
واطاعة اقواليم وافعاليم فنشأوا عمى الفضائل والمكارم ونكران الذات وتيذيب النفس والعودة 
بيا الى جوىرىا لتنال سعادتيا لقد تبنيت المدرسة الصوفية بواسط شأنيا شان المدارس 

خرى منيجًا اخبلقيًا حاولوا من خبللو ان ييذبوا اساليب التعامل فيما بينيم وما بين االخرين اال
 (70)وحرصوا عمى تيذيب اخبلقيم لذلك وضعوا ليم رسومًا وآدبًا اطمقوا عمييا آداب الصحبة 
بة أرادوا من خبلليا رسم انموذجًا انساني في العبلقات االنسانية التي أساسيا عندىم ىي المح

وىذا المصطمح اشيع لدى الصوفية كما شاع عند الفبلسفة واالدباء والمحبة انواع واقسام ارقيا 
 محبة العبد لخالقة ومحبة الحكماء لبعضيم ومحبة عامة الناس .

 النتائج
تميزت مدرسة واسط  الصوفية بخصائص جعمتيا ال تقل شأنا" عن مثيبلتيا من 

لفكر االسبلمي فكان  ليا دورا" ميما" في تربية الفرد مدارس التصوف االخرى التي شيدىا ا
وبناء شخصيتو عمميا" واخبلقيا" وقد ساىم في ذلك شيوخ اجبلء اتجيوا الى اهلل كميا" قوال" 
وعمبل"  من خبلل تصفية نفوسيم بمجاىدات بدئيو ورياضات نفسية وزىد في ماديات الحياة 
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واجدات نوع من التوافق النفسي في ذواتيم  وممذاتيا لقير دواعي شيوات البدن او ضبطيا
متخذين من االخبلق وقيمتيا أساسا" لحياتيم ثم حاولوا نقل او تعميم ىذه التجربة لؤلخرين 
فكونوا مدارس وطرق ليذه الغاية نذكر منيم الشيخ احمد الرفاعي صاحب اشير طريقة 

 . صوفية ظيرت في واسط
لتي جاءت باألصل بنزعة دينية خالصة لكن ومنيا انتشرت في العالم االسبلمي , ا 

دوافعيا كانت تربوية واخبلقية ترمي الى تيذيب نفوس طبلبيا واتباعيا ومردييا وتنظيم حياتيم 
عمى وفق محاولة فكرية وسموكية تدمج من خبلليا الجانب الديني والصوفي باألخبلق والسموك 

والحديث النبوي الشريف لممفاىيم والقضايا البشري متحريا" النظائر الشرعية في القرآن الكريم 
 . االخبلقية

لقد كان مفيوم التصوف لمدرسة واسط الصوفية ونيجيا وىدفيا ىو كيفية اعداد     
الفرد لفعل الخير والزىد في الحياة والخير عندىم ليس ما يقرره العقل وحده بل ما يقرره العقل 

كشف عيوب النفس وذنوبيا بغية تجنبيا وصوال" المتأدب بالشرع ويتحقق بالمبلحظة الدقيقة ل
الى معرفة اخبلق اهلل تعالى الن كمال العبد وسعادتو ىو التخمق بأخبلق اهلل والتمى بمعاني 
صفاتو واسمائو وىكذا استطاع شيوخ ىذه المدرسة ان يبنوا الشخصية اإلنسانية عن طريقيم 

ة روحية عممية تتخمص من خبلليا الصوفي وصوال" بيا الى الترقي الخمقي لمنفس برياض
النفس من كل ما يتعمق بيا من الفات الحسية وىي الدنيا حتى يتغمب عمييا حب اهلل فتقوى 
االرادة عنده لتحقيق كمالو المعرفي واالخبلقي لتفيض منو السعادة ال بالنظر والتعمم فقط وانما 

 بالذوق والحال والمعاناة والسموك .
 

 االحاالت
المؤرخون في تحديد سنو بناءىا وحاول بحثل ان يجمع بين ىذه الخبلفات فحصر بناءىا لقد اختمف  -1

, انظر , بحثل , اسمم بن سيل الواسطي , تاريخ واسط , تحقيق كوركيس عواد ـ  86الى  78ما بين عام 
 .1986عالم الكتب , 

 .433, ص 1983المعاضيدي , عبد القادر سممان , واسط في العصر العباسي , بغداد ,  -2
عبد اهلل , شيماء بدر , عمماء واسط واثرىم في الحياة االجتماعية والعممية في العصر العباسي  -3

 .238,  2006مخطوط رسالة ماجستير غير منشور _ مقدمة كمية التربية , جامعة واسط , 
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جاسم , عطا سممان ,ابو عمي الفاروقي فقيو واسط ومحدثيا , بحث منشور في مجمة السدير ,  -4
 .41, ص3/2004النجف , العدد 

القرشي , ابو محمد عبد القادر بن ابي الوفاء , الجواىر المضية في طبقات النفية , كراتشي ,  -5
 .198, ص2ب/ت, ج

, 2, ح 2005ابن كثير ,عماد الدين ابو الفداء, البداية والنياية , تحقيق سييل زكار بيروت ,  -6
 .190ص

ص مجمع االداب في معجم االلقاب تحقيق مصطفى جواد , ابن الفوطي , كمال ابو الفضل , تمخي -7
 .725, ص4, ح1961دمشق , 

السويطي , محمد حسين , الياة الفكرية في واسط في العصر رسالة ماجستير قدمت الى كمية  -8
 .70, ص 2005التربية / جامعة واسط , 

االمصار وعجائب االشعار , ابن بطوطة , ابو عبد اهلل محمد بن ابراىيم , تحفو النظار في غرائب  -9
 .205, ج, ص 1984تحقيقعمي المنتضر الكتابي , بيروت 

عبد عمي , عمي عبد الحسين , التصوف في واسط حتى نياية القرن السابع اليجري , رسالة  -11
 .125, ص 2013ماجستير , رسالة ماجستير , قدمت الى معيد التاريخ العربي والتراث العممي , 

احمد بن عثمان , معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واالعصار تحقيق بشار الذىبي , محمد بن  -11
 .565, ص2, ج 1979عواد معروف وآخرون , بيروت , 

حاجي خميفة , مصطفى بن عبد اهلل جمبي , كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون , تحقيق  -12
 .79, ص 2008محمد عبد القادر عطا , بيروت , 

د العظيم بن عبد القوي , التكممة لوفيات النقمة , حققو وعمق عمية بشار المنذري , ابو محمد عب -13
 .158, ص3ىـ, ج 1409عواد معروف , دمشق , 

, سنو 13جمال الدين , احمد معجم جغرافية واسط , بحث منشور في مجمة سومر , المجمد  -14
 .131, ص 1957

شعيب االرناؤوط بيروت ,  الذىبي , محمد بن احمد بن عثمان , سير اعبلم النببلء , تحقيق -15
 .553, ص13, ج 1992

ابن الديثي , ابو عبد اهلل محمد بن سعيد الواسطي , ذيل تاريخ مدينة السبلم بغداد , تحقيق بشار  -16
 .26, ص2, ج 1974عواد معروف , بغداد , 

السيروردي , شياب الدين ابو حفص الشيخ عمر , عوارف المعارف , تصحيح محمد عبد العزيز  -17
 .59, ص2005دي , دار الكتب العممية , الخال
 .43, ص1974عبد الحميد , عرفان , نشأة الفمسفة الصوفية وتطورىا , بيروت  -18
 .153, ص1954الشريف المرتضى , آمال المرتضى , بغداد ,  -19
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ابن خمكان , احمد بن محمد ابي بكر , وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان , تحقيق احسان عباس  -21
 .354, ص 1, ج 2005, بيروت , 

 .130سورة طو , ايو  -21
 .28سورة الكيف , اية  -22
 .20سورة الحديد , اية  -23
 .467ابن خمدون , عبد الرحمن بن محمد , مقدمة ابن خمدون , بيروت , ب/ت, ص -24
االصبياني , عماد الدين , خريدة , القصر وجريدة العصر , تحقيق , محمد بيجت االثري , بغداد  -25

 .321ص, 4ذ , ج1, مجمد 1955
,  2, ج1932مسكوية , ابو عمي احمد بن محمد , تجارب االمم وتعاقب اليمم , القاىرة  -26
 .270ص
ب/ت ,  –الرسالة القشيرية , تحقيق عبد الحميم محمود القاىرة  –ابو القاسم عبد الكريم  –القشيري  -27
 .294ص
 .41المصدر نفسو , ص -28
 .294المصدر نفسو , ص -29
 المصدر نفسو . -31
عبد الرؤوف , الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية , تحقيق محمد اديب , المناوي , محمد  -31

 .160, ص2, ج2007بيروت , 
 .8-7القشيري , مصدر سابق , ص -32
 .8المصدر نفسو , ص -33
 .8المصدر نفسو , ص -34
 .180, ص1, ج1957الفاخوري , حنا والحبر , خميل , تاريخ الفمسفة العربية , بيروت  -35
العقيدة والشريعو في االسبلم , ترجمة محمد يوسف موسى , دار الكتب الحديثة , جولد تسيير ,  -36

 .194ب/ت, ص
 .9القشييري , الرسالة القشيرية , ص -37
 .435, ص1982التكريتي , ناجي الفمسفة االخبلقية االفبلطونية عند مفكري االسبلم بيروت ,  -38
 .97, ص2ج, 1951نادر , البيرنصري , فمسفة المعتزلة , بغداد ,  -39 -39
 .119سورة التوبة /  -41
 .139القشيري , الرسالة , ص -41
 .112سورة ىود /  -42
 .30سورة فضمت /  -43
 .4سورة القمم /  -44
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 .188القشيري , الرسالة القشيري , ص -45
 .650, ص1المناوي , مصدر سابق , ج -46
الذىبي , ابي عبد اهلل شمس الدين , تاريخ االسبلم , تحقيق مصطفى عبد القادر , بيروت ,  -47

 .105, ص2ج ,2005
الواسطي , تقي الدين عبد الرحمن , ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين , القاىرة ,  -48
 .4ص
ابن االثير , عز الدين ابو الحسن , الكامل في التاريخ , تحقيق محمد يوسف الدقاق , بيروت ,  -49

 .118, ص1, ج 2006
 .20, ص1968عزام , صبلح , اقطاب الصوفية الكبرى , القاىرة ,  -51
 .31المصدر نفسو , ص -51
ابن قاضي شيبة , ابو بكر بن احمد  , طبقات الشافعية , صحح فيارسو عبد العميم خان , حيد  -52

 .6, ص2, ج 1980آباد , 
 .33غرام , صبلح , مصدر سابق , ص -53
الرفاعي , ابو العباس احمد بن عمي , البرىان المؤيد , تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين  -54

 .25, ص2000وان , دمشق , السير 
 .24المصدر نفسو , ص -55
ابن الجوزي , ابو الفرج عبد الرحمن , صفوة الصفوة : ضبطيا وكتب ىوامشيا ابراىيم رمضان  -56

 .290, ص2, ج 2006وسعيد المحام , بيروت , 
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