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التكايا والطرق 
الصوفية بسامراء 

وديالى حاضرًا

ياسر محمد ياسين البدري الحسيني

املعروفة  بو�سطيتها  ال�سوفية  الطرق  ظلت 
ال�سلمي،  للتعاي�ش  الأمان  �سمام  متثل  التطّرف  عن  وبعدها 

ونبذ العنف يف املجتمعات امل�سلمة، وبالذات تلك التي يتعاي�ش 

مما  اأخرى،  ومعتقدات  ديانات  اأ�سحاب  مع  امل�سلمون  فيها 

اأو�ساط هذه  الإ�سالمي يف  الدين  ن�سر  اأ�سهم ب�سورة كبرية يف 

امل�سلمني  من  وجدوها  التي  املعاملة  حل�سن  نتيجة  الطوائف 

يف تلك البالد، والتي جتلت فيها �سماحة الإ�سالم وحثه على 

التحلي مبكارم الأخالق والبعد عن العنف.

( باحث واأكادميي عراقي، ا�ستاذ احلديث باجلامعات العراقية. (
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العبادات  على  واإقبال  الدنيا،  يف  وزهد  وتعبد  ك�سلوٍك  الت�سّوف  اأ�سل  يرجع 
انت�ساره  و  النبوي.  العد  اإلى  اهلل  لذكر  وكرثة  للنف�س،  وجماهدة  املنهيات  واجتناب 
يف العامل الإ�سالمي يف القرن الثالث الهجري، جاء كرد فعل حلالة الرتف وانغما�س 
مظاهر  من  كمظهر   ، انت�سرت  حيث  القومي،  الدين  عن  والبعد  امللذات  يف  احلّكام 
فردية  كنزعات  بداأت  وقد  الإ�سالم،  تاريخ  من  احلقبة  هذه  �سّوهت  التي  الرتف 
وتطّورت لت�سبح جماعات عرفت بالطرق ال�سوفية، ويتوحد منهجها يف الدعوة للعودة 
اإلى ع�سره الزاهر وتزكية النف�س بالزهد والريا�سات التي ت�سمو بالروح  بالإ�سالم 
اإلى معرفة الذات الإلهية، وتعمل على تربية وتهذيب وتزكية اأتباعه من )املريدين( 
بالعبادات والريا�سات ملجاهدة النف�س و�سرفها عن اللهو والرتف والتقيد ب�سرع اهلل.

 وتنت�سر الطرق ال�سوفية يف كل بقاع العامل الإ�سالمي، ويتبعها اأعداد كبرية 
من املريدين، وتتعدد هذه الطرق بتعدد م�سايخها واأماكن انت�سارها، اإل اأنها جتّمع 
اإلى ال�سيخ عبد القادر الكيالين  على املنهج ال�سويف، منها الطريقة القادرية ن�سبة 
)بغداد( وهي من اأكرب الطرق ال�سوفية واأكرثها انت�ساًرا، خ�سو�سًا يف العراق وم�سر 
الرفاعي يف  اأحمد  ال�سيخ  اإلى  ن�سبة  الرفاعية  والطريقة  واآ�سيا،  اإفريقيا  �سرق  ودول 
العراق، وانت�سرت يف دول العامل الإ�سالمي والطريقة ال�ساذلية والد�سوقية والبدوية، 
والإ�سالمي  العربي  العامل  دول  يف  الطرق  هذه  معظم  ومتتد  الطرق،  من  وغريهما 

ويوجد مريدون لها يف املدن املختلفة. 

كما  الإ�سالمي  الهم  عن  بعيدة  الأيام  من  يوم  يف  ال�سوفية  الطرق  تكن  مل   
ُيحاول اأعداوؤها ت�سويرها كجماعة منعزلة ومنكفئة على ذاتها وغري منفعلة بهموم 
الأمة الإ�سالمية، بل كانت ومل تزل تقود التغيري يف املجتمعات الإ�سالمية، ويف مرحلة 
ال�ستعمار الذي ظل جاثًما على �سدر الأمة الإ�سالمية لعقود من الزمان قاد املت�سّوفة 

قوافل املجاهدين لقتال امل�ستعمر حتى حتقق الن�سر يف بلدان العامل الإ�سالمي. 

  ومع تنامي احل�سارة املادية التي قادت املجتمعات نحو اخلواء الروحي تقف 
ب�سدة مللء هذا الفراغ اأو�ساط املجتمعات امل�سلمة بالدعوة والقدوة من اأجل احلفاظ 
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على املجتمع امل�سلم طاهرا من الرذائل واملنكرات.

سامراء والتصوف

�سامراء املدينة العريقة احلاملة التي تفرت�س �سرق دجلة على �ساحلها، الواقعة 
اأنها موغلة يف  التي ل ت�سيخ، على الرغم  الفاتنة  �سمال بغداد 118كم. تلك املدينة 
القدم منذ تل ال�سوان)1( وطور فخار �سامراء)2( وحني تعاقبت عليها الأزمان والدهور 
باهلل  املعت�سم  الثامن  العبا�سي  اتخذها اخلليفة  عادت من جديد )221هـ( عندما 
بن هارون الر�سيد عا�سمة له فازدهرت بق�سورها ال�ساهقة، وجوامعها الكبرية التي 

عدت مرحلة متقدمة يف الفن املعماري، واأ�سبحت موطن الثقافة )3(.

 ما كتب عن �سامراء ح�سارة و�سيا�سة وتاريًخا كثري، اإل اأن ما كتب عن الت�سوف 
فيها وجذوره قليل، اإن مل يكن نادًرا.

  املراقد واملزارات الدينية فى مدينة ما بحد ذاته دليل على اإ�سالمية املدينة 
وهند�ستها، وكانت ول زالت متتلك الدور الكبري يف ا�ستنها�س ال�سعوب بو�سفها مهوى 
اآخر، فهي  النه�سة على جانب دون  تقت�سر  ول  وال�سلحاء،  الثوار  النا�س من  قلوب 

عملية متكاملة. 

بيتهم  واأهل  الع�سكري،  واحل�سن  الهادي  الع�سكريني  الإمامني  ملرقد  كان  لقد 
اإعمار املدينة وازدهارها اقت�سادًيا وثقافًيا. وهذا  عليهما ال�سالم الأثر الرئي�س يف 
اأحد الأ�سباب الرئي�سة لدميومة الت�سوف يف هذه املدينة كون اآل البيت والأئمة منهم، 

خا�سة هم اأ�س الت�سوف و�سل�سلته الذهبية.

والت�سفية من  والن�سك  الزهد  و�سائله يف  تت�سابه  قد  الإ�سالمي  الت�سوف  اإن 

الباحثني العراقيني، دار  تاأليف نخبة من  اأطاللها جنوب �سامراء على بعد 11كم. انظر، ح�سارة العراق،  )1( ح�سارة قبل امليالد تقع 
احلرية للطباعة، 1985، �س 126. 

التاريخ عرث يف �سامراء على هذا الفخار عامل الآثار الأملاين هرزفيلد �سنة 1912. انظر، طه باقر، تاريخ  اأطوار ما قبل  )2(  طور من 
احل�سارات القدمية 1�س 61.

)3(  حمفوظ فرج اإبراهيم، �سامراء يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، �سركة احلوراء للطباعة، بغداد 2010 �س11.
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خالل الدخول اإلى مكامن النف�س الب�سرية؛ وا�ستنها�س همة امل�سلم يف التعبد والتن�سك 
واختيار طريقة العبادة يف اأرقى �سورة يبحث عنها. وال�سوفية التي ن�ساأت يف بدايات 
القرن الثالث الهجري، وعلى كرثة مذاهبها تت�سابه يف الغاية وهي العبادة على اأكمل 
وجه والوقوف بني يدي اهلل ب�سفاء روح ونقاء �سريرة رغم اختالف املوؤ�س�س واختالف 
والأحاديث  الآيات  على  ال�سوفية  املذاهب  موؤ�س�سو  اعتمد  وقد  الآخر.  عن  طريقته 
النبوية، التي كانت تدعو اإلى القناعة والر�سا وال�سكر هلل يف كل ملمة وال�سرب على 

كل م�سيبة واللتجاء اإلى اهلل يف كل حال.

 ومع قيام ال�سلطنة العثمانية يف العراق انتقل الت�سوف اإلى طور جديد، لقي 
الذين  العثمانني  البيت  الدعم والرعاية من قبل �سالطني  اأ�سباب  املت�سوفة فيه كل 
عملوا على ت�سييد العديد من املراكز ال�سوفية كالزوايا والُربط واخلوانق التي اأُعدت 
لإقامة املت�سوفة الوافدين اإلى العراق من �سائر اأرجاء العامل الإ�سالمي وقد اأدى ذلك 
التي تعد مهمتها مقت�سرة  العديد من الطرق ال�سوفية  اإلى بروز وانت�سار  الت�سجيع 
على تخريج اأفواج املريدين والأتباع فح�سب، بل اأ�سبحت مراكز للتفقه يف الدين ومن 

ثم التاأثري الروحي على العامة يف خمتلف مدن العراق وقراها النائية. 

و�ساعد  اأن�سئت  التي  العراقية،  املدن  بقية  مثل  �سامراء،  يف  التكايا  تنوعت 
ا قدمه من الت�سهيالت باعتبارها  الحتالل العثماين للعراق يف ن�ساأتها وا�ستمرارها؛ ملمِ
مكاًنا للدعاء لل�سلطان العثماين اآنذاك. وتذكر امل�سادر اأن مكان التكايا متفرقة يف 
حمالت واأزقة املدينة، وقد ذكر ال�سيخ يون�س ال�سيخ اإبراهيم التكايا يف كتابه: تاريخ 

�سامراء، وكتابه: ال�سيد اأحمد الرفاعي.

التكايا ودورها

املوؤ�س�سات من زوايا وخوانق)4( ومقامات  اأن  اإلى  التاريخية  الدرا�سات  ت�سري   

)4(  اخلانقاهات )جمع اخلانقاه(: معبد ديني وتعليمي، وهي ا�سم اأطلق عليها ال�ّسلجوقيون، ثّم اأُطلق عليها الُعثمانيون ا�سم تكّيه، وهو 
ل فرق بينهما اإّل يف اإ�سافات اأجنحة مثل �سكن لل�سوفية ومدر�سة للتعليم وكانت تاأوي الفقراء وُتطعم الدراوي�س واأبناء ال�سبيل./ الّتكايا 
)الّتكية(: وهي نوع من املـعابد التي ظهرت يف العهود الإ�سالمية املتاأّخرة، وتعززت يف اأّيام الدولة العثمانية ويقيم يف هذه املوؤ�ّس�سات اأعداد 
كبرية من الدراوي�س. الّزوايا )الّزاوية(: كانت بداية الّزوايا بداية علمية، حيث يّتخذ كل �سيخ اأو عامل زاوية من زوايا اأحد امل�ساجد الكربى 
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يف �سامراء �سابقة للفرتة العثمانية هناك، ولقد اكت�سبت ا�سم تكايا يف فرتة الوجود 
العثماين اأو كان و�سف تكية يطلق عليها بني اأو�ساف اأخرى؛ فتاريخ الت�سوف يف هذه 
املدينة من مت�سوفة الدولة العبا�سية واأ�سعارهم يف العا�سمة �سامراء ومن بعدهم، 
حيث مدر�سة ال�سيخ حممد بن د�سم الكردي اجلاكريي الزاهد العامل من كبار م�سايخ 

العراق يف قرية راذان يف �سحراء �سامراء.

إنشاء التكايا

اأكرث �سموًل و�سخامة من املدر�سة، وت�سم امل�سجد الذي ي�سغل جناًحا  التكية 
ا يف جهة القبلة، وغرًفا لل�سكن واملطاعم واملطابخ وخمازن التموين والقاعات  خا�سً

واحلدائق، كما اأحلق ببع�س التكايا مكتب لتعليم الأولد.

التكايا والزوايا منط من البناء يتكون اأوًل من امل�سجد امل�ستقل، وثانًيا املجمع 
ال�سكني املتكامل املرافق، ثم عنا�سر معمارية اأخرى تلحق عادة بالتكية وحتتل غرفا 
اأو قاعات م�ستقلة، وهي ال�سريح، اأو اأ�سرحة بع�س الأولياء والأمراء، اأو املدر�سة، اأو 
املكتبة، وغري ذلك من اأبنية ذات نفع عام. وبذلك تكون التكية تطويًرا ل�سكل املدر�سة 

معماريًّا ووظيفًيا، ورمبا هي مزيج من املدر�سة واخلانقاه.

  هناك من يوؤكد اأن التكية كت�سمية ظهرت يف الع�سر العثماين. وكانت الغاية 
منها اإيواء الدراوي�س واأبناء ال�سبيل والفقراء وامل�ساكني واإطعامهم من ميزانية وقفت 
لذلك. وبالإجمال، فهي ظهرت يف العهد العثماين اإلى جانب املدر�سة كمجمع معماري 

له هند�سة وتخطيط جديد. 

مثل  تكون  اأن  التكية  وتكاد  التكايا،  وظهرت  احلال  تغري  العثماين  الع�سر  يف 
الأوقاف  عليهم  تنفقه  مما  يعي�سون  يق�سدونها  والذين  الغاية،  حيث  من  اخلانقاه 
املحبو�سة من اأهل الرب والإح�سان، ويف املرحلة الأولى من العهد العثماين قام نظام 
الدراوي�س الذين كانوا يجتمعون يف م�ساجد ُعرفت با�سم التكايا، والواقع اأن التكية 

لتعليم الفقه، وتف�سري القراآن الكرمي، وعلوم الإ�سالم الأخرى، وكان لكل �سيخ مريدوه، واأتباعه، وكانت كل زاوية ت�سّمى با�سم �سيخها.
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خالل  قامت  اأنها  كما  املت�سوفة،  من  للعبادة  املنقطعني  اإقامة  وظيفة  توؤدي  اأخذت 
التكايا  ولقد تطور دور  املر�سى وعالجهم.  اآخر وهو تطبيب  بدور  العثماين  الع�سر 
الدولة  من  املهاجرين  العثمانيني  من  العاطلني  باإقامة  خا�سة  واأ�سبحت  ذلك،  بعد 
اإطالق  ولهذا �سحَّ  والعراق،  وال�سام  الغنية مثل م�سر  الوليات  اإلى  والنازحني  الأم 
العثمانية،  ال�سوفية  من  طائفة  وهم  الدراوي�س،  ي�سكنه  مكان  ومعناها  التكية  لفظ 

والأغراب وغالبا ممن لي�س لهم مورد الك�سب.

ثمة قول باأن التكايا قد وقفت لها الأوقاف و�سرفت لها املرتبات ال�سهرية، ولذا 
اأرزاقهم  معتمدون، يف  اأي  متكئون،  اأهلها  لأن  بالتكية،  الدراوي�س  اإقامة  �سمي حمل 
على مرتباتهم يف التكية، وهذا راأي �سعيف ل يعتد به لأن معظم املريدين وامل�سايخ 
من الفقراء، وا�ستمر �سالطني اآل عثمان واأمراء املماليك يف الإنفاق على تلك املباين 

وعلى �سكانها. 

التكية بناء �سبيه بالفندق، وهي خا�سة باأ�سحاب ال�سوفية الذين ينزلون فيها 
جماًنا من اأجل التعبد وممار�سة الطقو�س ال�سوفية والريا�سة الروحية برئا�سة �سيخ 
وبقيت  العثمانية  ال�سلطنة  اأرا�سي  يف  التكايا  انت�سرت  وقد  الدرواي�س؛  �سوؤون  يرعى 

قائمة حتى احلرب العاملية الأولى، ثم اأهملت من بعد ذلك.

أثر التكايا في الحياة العلمية واالجتماعية

  تعد التكايا من املوؤ�س�سات الجتماعية واخلريية التي كانت ماأوى للمنقطعني 
والفقراء من ال�سوفية والدراوي�س واأ�سحاب الطرق، ومنزًل للعلماء، ومكاًنا ملمار�سة 
عمارتها،  بعد  كجوامع  واتخذت  النبوية  واملواليد  الأذكار  كاإقامة  الدينية،  ال�سعائر 

واإ�سافة وحدات بنائية �سكنية وخدمية اإليها. 

 حظيت التكايا با�ستقالليتها يف مرحلة ما بعد �سقوط الدولة العثمانية والوالة 
العثمانيني لكونها تعد من املوؤ�س�سات الجتماعية واخلريية، التي كانت ماأوى للفقراء 
والطالب والدراوي�س، ومكاًنا ملمار�سة ال�سعائر الدينية، واإقامة حلقات الذكر والإر�ساد 
واجتماعية  وثقافية  دينية  �سرورة  تعد  فالتكايا  اخلم�س،  ال�سلوات  وتاأدية  والوعظ 
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اإ�سالح املجتمع والت�سوف خالل  و�سيا�سية عن طريق الرتابط الع�سوي القائم بني 
للتكايا يف احلياة الجتماعية من خالل بث روح  كل العهود، ف�ساًل عن الدور املهم 
تناول  ا، وقد  اأي�سً التعليمي  اإلى دورها  اإ�سافة  النا�س.  والت�سامن بني  الألفة واملحبة 
البحث جمموعة من التكايا التي برزت يف �سامراء منذ اأواخر العهد العثماين وحتى 
اأبرز الطرق ال�سوفية التي ن�سطت يف �سامراء الرفاعية والقادرية  يومنا هذا. ومن 

والنق�سبندية.

القراآن  وقراءة  والكتابة  القراءة  الأولد  لتعليم  مكاتب  بالتكايا  اأحلقت  كما 
بيوًتا  كانت  اأنها  اأو  ال�سكنية،  البيوت  طراز  على  التكايا  معظم  �سيدت  وقد  الكرمي 
�سكنية اأو�سى اأ�سحابها اأن يدفنوا فيها بعد مماتهم وت�سبح ربًطا)5( لأ�سحاب الطرق 

ال�سوفية.

عناية  ازدادت  فلذلك  كبرية،  وثقافية  واجتماعية  دينية  اأهمية  للتكايا  كانت 
هذه  على  والعقارات  الأموال  فوقفت  بها  النا�س  من  الي�سار  ذوو  بعدهم  ومن  الولة 
وممار�سة  وانعزالهم،  املت�سوفة  لإقامة  وتهيئتها  وحمايتها  عليها  لل�سرف  التكايا 

ال�سعائر الدينية اخلا�سة بها)6(.

ويتاألف اأع�ساء التكايا من ال�سيخ امل�سوؤول، وخدم الرعاية املقيمني والقادمني 
اإعطاء املتعبدين والفقراء، واإطعام  من الزهاد عرب البالد طلبا للمعرفة ورغبة يف 
وتخ�س�س  الأع�ساء  لهوؤلء  �سهرية  رواتب  ت�سرف  واإك�سائهم،  واملت�سوفة،  الفقراء 
لهم ما يحتاجون اإليه من الفواني�س وال�سموع، وتوزع احللويات يف املنا�سبات الدينية)7(. 

لقد مرت هذه التكايا مبرحلتني اأ�سا�سيتني هما:

ون�سر - 1 املتعددة،  املذاهب  وظهور  والبناء،  بالن�سوء،  متيزت  الأولى:  املرحلة 
الفكر ال�سويف بني امل�سلمني، وبناء الزوايا، وحمالت العبادة، والتعليم، والعمل على 

)5( هي املعاهد املبنية واملوقوفة للفقراء، املنجد يف اللغة والأعالم، )بريوت، 1986(، �س 245. 

)6( حميد حممد ح�سن الدراجي، الربط والتكايا البغدادية يف الفرتة العثمانية، اأطروحة دكتوراه غري من�سورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 
1996، �س189.

)7( �سالنامة ولية بغداد ل�سنة 1329هـ، بغداد �سابندر مطبعة �سنده طبع اأو لنم�سدر، �س186.
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املناخ املالئم لنموها  الأتباع، واملريدين، وبخلق  املتمثلة يف  ال�سعبية  القاعدة  تكوين 
مببادئ  والتم�سك  والتقوى  الورع  مبظهر  والظهور  الوطن،  اأنحاء  عرب  وانت�سارها 

الكتاب وال�سنة.

الإ�سالمي - 2 العربي  الرتاث  على  باملحافظة  متيزت  الثانية:  املرحلة  اأما 
الزوايا  هذه  كانت  حيث  النا�س،  بني  الإ�سالمية  الدعوة  ون�سر  الروحية؛  والريا�سة 
فيها  النا�س  يتعلم  اجتماعية،  ونوادي  ثقافية،  ومراكز  دينية،  موؤ�س�سات  عن  عبارة 
ويقيمون  واملعارف،  العلوم  خمتلف  يتلقون  وفيها  �سريعتهم،  وتعاليم  دينهم،  مبادئ 

العالقات الجتماعية والع�سكرية وال�سيا�سية. 

الطرق الصوفية في سامراء

  تعود بدايات الت�سوف احلديث يف املجتمع ال�سامرائي اإلى نهاية القرن التا�سع 
ع�سر، اإبان حكم الدولة العثمانية التي عملت على اإر�سال �سيوخ ومفتني ينتمون اإلى 
اأ�س�ست يف عهد ال�سلطان عبد  املدر�سة ال�سوفية واإلى املدر�سة العلمية الدينية التي 
احلميد)8(، ومع �سيادة منط التدين ال�سعبي يف املجتمع العراقي، يف �سياق التحولت 
التي طالت الدين الإ�سالمي بقراءاته املتعددة الظاهرية والتاأويلية والعرفانية وكذلك 
�سهولة احلركة والنتقال داخل بلدان العامل الإ�سالمي بتوطن عائالت �سوفية عريقة 

اأر�س العراق عامة و�سامراء خا�سة  من �ستى اأنحاء العامل الإ�سالمي. 

والزهد  الت�سوف  يف  كباًرا  اأعالًما  تاريخها  مر  على  �سامراء  اأجنبت  فقد    
املقام،  ل�سيق  جميًعا  اأ�سمائهم  ا�ستعرا�س  ن�ستطيع  ول  واملعرفة،  بالعلم  املقرون 
والربط واخلانقات،  والتكايا  الزوايا  الزهدية يف  وريا�ستهم  وقد مار�سوا عباداتهم 
ونتحدث اليوم عن الربط والزوايا يف القرن الع�سرين واإلى الآن والتي هي موجودة يف 
�سامراء اأو التي اندثرت، والتي اأ�سار اإليها الكتاب اأو ما هو متناقل على األ�سنة النا�س 

)8( د. علي الوردي، ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، دار الوراق،  2007م، �س117 ؛ موفق املرجة، ال�سلطان عبد احلميد الثاين 
واخلالفة الإ�سالمية، موؤ�س�سة �سقر اخلليج للطباعة. الكويت )1984م(، مطابع دار الكويت لل�سحافة الأنباء، �س: 121.
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الثقاة اأو ما ن�ساهده اليوم باأم اأعيننا وزرناها باأنف�سنا. وتق�سم هذه التكايا بح�سب 
طرقها املوجودة وهي:

الطريقة القادرية

الطريقة التي �سميت با�سم �سيخها ومر�سدها وهو: الويل الكبري ال�سيد ال�سيخ 
عبد القادر بن مو�سى بن عبد اهلل بن يحيى بن حممد بن داود بن مو�سى بن عبد اهلل 
بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�س بن احل�سن املثنى بن احل�سن بن علي بن اأبي 

طالب ر�سي اهلل عنهم وعليهم ال�سالم.

تعلم  وملا �سب  �سنة )470هـ- 1077م( يف ق�سبة من بالد كيالن  ال�سيخ  ولد 
اإلى بغداد �سنة )448هـ- 1095م( فدر�س العلوم العقلية والنقلية،  القراآن ثم رحل 
ثم لزم النقطاع واخللوة والريا�سة وال�سياحة ومالزمة ال�سهر واجلوع حتى �سار من 

كبار ال�سادة ال�سوفية. وتويف قد�س �سره �سنة )567هـ - 1165م(.

التكايا القادرية القدمية

تعود  �سامراء  يف  تكايا  هناك  اأن  لنا  يروي  وامل�سايخ  العلماء  لأخبار  املتتبع   
اأو  الك�سنزانية  ال�سادة  اأو  القرجوارية  ال�سادة  اإما من طريق  القادرية وهي  للطريقة 
القادرية النق�سبندية فقط، علما اأن هناك الكثري من امل�سايخ يرجعون اإلى الطريقة 

القادرية، وح�سب الوثائق وجدنا تكيتني قدميتني لهذه الطريقة وهما:

�سلك . 1 الذي  النق�سبندي،  القادري  الدراجي  العابد  ال�سيخ عبد اهلل  ال�سيد  تكية 
واأجيز بالطريقة على يد العالمة الكبري عبد احلميد الآلو�سي �سنة )1289هـ( ؛ 
وهو �سقيق العالمة مفتي بغداد اأبو الثناء الآلو�سي �ساحب تف�سري »روح املعاين«، 

وتقع تكيته يف زقاق البو دراج خلف �سارع البنك حاليا)9(.

القراآن . 2 ومدر�س  خادم  البدري،  الأحمد  �سهاب  احلاج  يا�سني  املال  ال�سيد  تكية 

)9( يون�س ال�سيخ اإبراهيم، ال�سيخ عبد القادر اجليالين، حياته اآثاره، مكتبة ال�سرق اجلديد 1988 �س70.
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الكرمي، والواقعة مدر�سته وتكيته يف بيته جماور دار ال�سيخ حممود فايز البدري 
وال�سيد عبد الرحمن اخلطيب يف زقاق ال�سيخ وهيب الرفاعي قرب مقام الإمام 
�سنة  اإلى  تاريخها  يعود  اأيدينا  بني  التي  والوثيقة  الغربية،  اجلهة  من  الهادي 
من  باإم�ساء  للمريدين  البيعة  واإعطاء  تكية  بفتح  اإجازة  هي  والتي  )1328هـ( 

ال�سيد ال�سيخ ح�سن قرجوار القادري طريقة والقادر كرم مدينة. 

وهو . 3 ب�سامراء  القلعة  حملة  يف  ال�سامرائي  اخللف  حممد  اإبراهيم  ال�سيخ  تكية 
خليفة قرجواري قادري)10(.

ال�ستينيات من  التي ظهرت بعدهما، فاأول من برز منها يف عقد  التكايا  اأما   
القرن املا�سي فهي:

ال�سيد  خليفة  هو  ال�سامان  الد�سمة  القادر  عبد  ال�سيد  اخلليفة  متوليها  تكية 
ال�سيخ عبد الكرمي الك�سنزان قد�س �سره، وقد زرتها وح�سرت فيها حلقات الذكر.

عبد  ال�سيخ  لل�سيد  خليفة  وهو  البدري  جا�سم  ال�سيد  اخلليفة  متوليها  تكية 
الكرمي الك�سنزان قد�س �سره، وقد زرتها اأكرث من مرة وح�سرت فيها حلقات الذكر.

التكايا املوجوة يف الوقت احلا�ضر

اأما اليوم وبعد تو�سع املدينة وانت�سار الت�سوف بف�سل الإر�ساد الذي تقوم به 
لكرثة  �سامراء  يف  كثرية  تكايا  فتح   مت  فقد  الك�سنزانية؛  القادرية  العلية  الطريقة 
املريدين لهذه الطريقة وهذا املنهج العذب، بعد اأن جل�س على �سجادة امل�سيخة ال�سيد 
ال�سيخ حممد بن ال�سيد ال�سيخ عبد الكرمي الك�سنزان احل�سيني قد�س �سره، والتكايا 

هي كما يلي:

تعر�ست لعتداء . 1 والتي  والواقعة يف حي اجلبريية،  �سامراء  املركزية يف  التكية 
بتفجري قبتها وهي قيد التعمري الآن، وتدار من قبل جمموعة من اخللفاء.

)10( يون�س ال�سيخ اإبراهيم، ال�سيخ عبد القادر اجليالين، �س 70.
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تكية متوليها اخلليفة �سالح مهدي عبا�س، وتقع يف حي ال�سباط.. 2

تكية متوليها اخلليفة نعيم عبا�س خمي�س.. 3

تكية متوليها اخلليفة ناه�س حممد جا�سم، وتقع قرب �سحن الإمام علي الهادي . 4
عليه ال�سالم.

تكية متوليها اخلليفة ال�سيد غامن عبا�س اأحمد، وتقع يف حي اجلبريية.. 5

تكية متوليها اخلليفة حممد �ساكر.. 6

تكية متوليها اخلليفة ماجد اأبو ال�ساعات، وتقع يف حي ال�سكك.. 7

تكية متوليها اخلليفة حممد ادهام، وتقع يف الطريق بني �سامراء وال�سلوعية.. 8

تكية متوليها اخلليفة ال�سيد عبد الكرمي الدراجي، وتقع يف احلوي�س.. 9

تكية متوليها اخلليفة ال�سيد ارمي�س �سالح، وتقع يف اجلبريية.. 10

تكية متوليها اخلليفة ال�سيد زكريا الدراجي، وتقع يف احلوي�س.. 11

تكية متوليها اخلليفة جميد حممد عبد.. 12

تكية متوليها اخلليفة عالء الرحماين، وتقع يف العرمو�سية.. 13

الطريقة الرفاعية

الطريقة التي �سميت على ا�سم موؤ�س�سها ومر�سدها الغوث الكبري ال�سيد اأحمد 
الرفاعي، الفقيه ال�سافعي الأ�سعري ال�سويف، 12 – 5785 هـ، امللقب بـ »اأبو العلمني« 
و»�سيخ الطرائق« و»ال�سيخ الكبري« و»اأ�ستاذ اجلماعة«. اإليه تنت�سب الطريقة الرفاعية 

من ال�سوفية، واأحد اأقطاب ال�سوفية امل�سهورين.
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اأبي  علي  حازم  بن  ثابت  بن  يحيى  بن  علي  بن  العبا�س  اأبو  اأحمد  ال�سيد  هو 
الفوار�س بن اأحمد املرت�سى بن علي بن احل�سن الأ�سغر املعروف برفاعة بن مهدي 
بن  مو�سى  باأبي  املُكنى  القا�سم  احل�سن  بن  حممد  القا�سم  اأبي  بن  رفاعة  اأبو  املكي 
احل�سني عبد الرحمن لقبه الر�سي املحدث بن اأحمد ال�سالح الأكرب بن مو�سى الثاين 
بن اإبراهيم املُرت�سى بن مو�سى الكاظم بن جعفر ال�سادق بن حممد الباقر بن زين 

العابدين علي الأ�سغر بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم.

ولد الإمام اأحمد الرفاعي يف العراق يف قرية ح�سن بالبطائح )والبطائح عدة 
اأبوه  قرى جمتمعة يف و�سط املاء بني وا�سط والب�سرة( ويف ال�سابعة من عمره تويف 
يف بغداد فكفله خاله ال�سيخ الزاهد من�سور البطائحي )دفني بلدروز-العراق( وهو 

الذي رباه تربية دينية.  

التكايا الرفاعية القدمية

اأولد ال�سيد . 1 تكية البو غالم ومتوليها ال�سيد ماجد واأجمد وبعد وفاتهما تولها 
اأجمد اآل غالم الرفاعي.

تكية اآل ال�سيخ عبا�س ومتوليها ال�سيد عبد احلميد ال�سيخ وهيب وبعد وفاته تولها . 2
ابنه الدكتور يون�س رحمه اهلل.

تكية ال�سيد عبد املجيد بن عبد الوهاب، وبعد وفاته تولها ابنه ال�سيد م�سطفى . 3
عبد املجيد.

تكية ال�سيد �ساكر حممد الغالم، وتولها بعد وفاته ابنه ال�سيد عبد اللطيف. . 4

تكية ال�سيد عبد الغفور حممود الغالم وقد تولها بعد وفاته ابن ال�سيخ طه.. 5

تكية اأبو �سوفه اأحمد الغالم وقد تولها بعد وفاته ابنه ال�سيد حمي.. 6

تكية ال�سيد �سامل ال�سيخ وهيب الرفاعي وما يزال هو متوليها مع كرب �سنه.. 7
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تكية ال�سيخ عبد ال�ستار كامل ال�سيخ وهيب وقد تولها بعده ابنه كامل.. 8

تكية احلاج حممود عبد القهار وقد تولها بعد وفاته ابنه ال�سيد عبد املنعم.. 9

تكية ال�سيد حممود ال�سيخ لفته الني�ساين، وقد تولها بعده اأحد اأبنائه.. 10

الأ�ستاذ . 11 ابنه  وفاته  بعد  تولها  اأبو خمرة وقد  ال�سيخ جا�سم  ال�سيد مهدي  تكية 
جا�سم.

تكية ال�سيخ حممد ال�سيخ اأحمد ال�سامان وقد تولها بعد وفاته ابنه ال�سيخ كاظم.. 12

اأحد . 13 وفاته  بعد  تولها  وقد  الرفاعي،  كاظم  ال�سيخ  حممود  مهدي  ال�سيخ  تكية 
اأبنائه.

تكية ال�سيد حميد املحدد اآل ال�سيخ اأحمد الكاظم الرفاعي وقد تولها ابنه ال�سيد . 14
اأحمد.

تكية ال�سيخ جهاد ال�سيخ ح�سن العزاوي، وقد تولها بعده ابنه ال�سيخ الدكتور اأياد . 15
جهاد.)11(

التكايا املوجودة يف الوقت احلا�ضر

الآباء  عن  لالأبناء  ومتوارثة   موجودة  تزال  ما  ذكرها  املتقدم  التكايا  اأكرث    
وكون مدينة �سامراء مدينة تنت�سر فيها الطريقة الرفاعية اأكرث من الطريقة القادرية 
ودخولها �سامراء اأقدم من الطريقة القادرية ح�سب ما توفر لنا من وثائق وما تناقلته 

�سفاه الثقاة، فهي ما تزال عامرة ويف بيوتاتها ال�سابقة نف�سها.

)11( يون�س ال�سيخ اإبراهيم، ال�سيد اأحمد الرفاعي، حياته اآثاره، مكتبة ال�سرق اجلديد، )د.ت(،�س 113- 116؛ وقد زرتهما جميعا وبكرثة 
وح�سرت فيها الأذكار واملناقب.
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التكايا النق�ضبندية يف �ضامراء

اإل ما ذكر عن علماء  ل يوجد يف �سامراء تكايا نق�سبندية يف العهد املا�سي، 
اأجالء كانوا يدر�سون يف املدر�سة العلمية الدينية يف �سامراء من اأمثال ال�سيخ �سعيد 
النق�سبندي وال�سيخ الق�ساب رحمهم اهلل تعالى. اأما اليوم فقد برزت ومنذ ثمانينيات 

القرن املا�سي الطريقة النق�سبندية يف �سامراء ووجدنا لها رباطات )تكايا( ومنها:

اأتباع مدر�سة . 1 من  وهو  القلعة.  فا�سل احل�سني يف  بن  عبا�س  ال�سيخ  تكية 
ال�سيخ م�سطفى النق�سبندي. 

اأتباع . 2 من  وهو  احل�سيني،  العظيم  عبد  اآل  يا�سني  اآل  مو�سى  ال�سيخ  تكية 
ال�سيخ عبد اجلبار النق�سبندي. 

خالصة 

�سامراء مدينة دينية النزعة �سوفية املنهج حمبة لآل البيت ومتم�سكة بهم . 1
وباأ�سولهم.

الطرق املنت�سرة يف �سامراء منذ القدم هي الرفاعية والقادرية. والرفاعية . 2
انت�سار الطريقة القادرية  اليوم من  اأن ما ن�ساهده  اإل  اأقدم واأكرث تكايا، 
بات اأ�سرع واأكرث عمال ومريدين بينما الرفاعية مريدوها اأكرثهم بالفطرة 

والتوارث.

الطريقة النق�سبندية دخلت �سامراء بداية الثمانينات من القرن الع�سرين.. 3

�سوفيو . 4 ومثقفيها  علمائها  وجل  واملثقفني  للعلماء  ولدة  مدينة  �سامراء 
النزعة والعقيدة.
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التصوف في محافظة ديالى

خالل  من  ال�سويف  يعانيها  حال  هي  اأو  خال�سة،  روحية  جتربة  الت�سوف  اإن 
توجهه اإلى خالقه لعبادته يف �سبيل الو�سول اإلى الغاية املرجوة، وهي تزكية النف�س 
و�سفاء القلب واإ�سالح الأخالق، وتعترب حمافظة ديالى من مناطق العراق املهمة التي 
احت�سنت عدة مدار�س �سوفية عرب التاريخ الإ�سالمي، حيث انت�سرت فيها الكثري من 
املدار�س ال�سوفية، و�سوف نذكر هذه املدار�س ب�سيء من التف�سيل يف الوقت احلا�سر 

وم�سايخ هذه املدرا�س ال�سوفية.

اإن حركة الت�سوف يف ديالى كبرية ووا�سعة، وللمدار�س ال�سوفية تاأثري فعال 
حمافظة  اأهايل  من  كبرية  اأعداد  اعتناق  خالل  من  وذلك  الجتماعي  الو�سط  يف 
ديالى للت�سوف وحبهم واحرتامهم الكبريين له ومل�سايخه. كل هذه الأمور جعلت من 
الت�سوف منهًجا مقبول من قبل النا�س من كل املذاهب والأطياف لأنه املنهج الو�سطي 
للدين فهو يجمعهم على كلمة �سواء وعلى ذكر اهلل وطاعته وحمبة ر�سوله واأهل بيته 

وال�سحابة الأجالء وال�ساحلني. 

اإن الهدف والغاية من هذا البحث هو التعرف على التكايا والطرق ال�سوفية 
يف حمافظة ديالى حا�سًرا، وكذلك معرفة دورها يف احلياة الجتماعية والإ�سالح. 
وكذلك تو�سيح م�سالك وم�سارب هذه الطرق والتكايا ومرجعياتها الروحية واأماكن 
انت�سارها يف املحافظة، وتاأثريها الروحي على اأهايل هذه املحافظة. هناك عدد غري 

قليل من التكايا والطرق ال�سوفية يف حمافظة ديالى، نوجرها بالآتي:

التكايا  واأكرب  اأهم  من  الك�سنزانية  التكية  تعترب  الك�سنزانية:  التكية  اأول- 
ال�سوفية، حيث تنت�سر هذه الطريقة يف عموم املحافظة تقريًبا، والتكية الك�سنزانية 
الرئي�سية يف املحافظة تقع يف املركز يف مدينة بعقوبة، حيث يرتادها عدد كبري من 

النا�س على اختالف مذاهبهم وقومياتهم �سغاًرا وكباًرا من الرجال والن�ساء.

يف  ال�سوفية  الطرق  اأبرز  من  جعلها  قد  املحافظة  يف  تكاياها  انت�سار  واإن 
املحافظة، فمنهجها قائم على اللتزام بالأخالق املحمدية ومنهج الت�سوف ال�سليم، 
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واإنها تواكب عجلة الزمن من حيث التطور واملعرفة.

تكية  من  منطقة  تخلو  ل  تكاد  املحافظة حيث  الك�سنزانية يف  التكايا  وتنت�سر 
وزاغنيه  والعبارة  زهرة  ومنطقة  بعقوبة  تتواجد يف  الك�سنزانية  فالتكايا  ك�سنزانية، 
وديل عبا�س وخان بني �سعد ومنطقة �سيف �سعد والرا�سدية ومنطقة حمرين وبلدروز 
و�سهربان وال�سعدية وال�سيخ بابا، ويرتاد هذه التكايا الكثري من املريدين كل يوم ومن 
خمتلف املذاهب والقوميات، وتقام فيها الأذكار كل يوم اثنني وخمي�س، وهي مفتوحة 
على مدار ال�ساعة، فهي ماأوى املنقطعني والفقراء وامل�ساكني، حيث يقدم فيها الطعام 

يومًيا. 

الذي كل  الكبار  ا�ستهرت مب�سايخها  الك�سنزانية  الطريقة  اأن  بالذكر  اجلدير 
واحد فيهم هو غوث زمانه وفريد دهره و�سلكوا طريق جدهم ر�سول اهلل �سلى اهلل 
تعالى عليه و�سلم واتبعوا نهج الإ�سالم واأفا�س اهلل عليهم ر�سوانه وبركاته التي ل تعد 

ول حت�سى. حيث كتب لهم القبول لدى عامة النا�س وخا�ستهم. 

ثانًيا-التكية القادرية: التكية القادرية اأو الطريقة القادرية، وتقع يف حمافظة 
ديالى يف مركز املحافظة بعقوبة عند مدخل ناحية بهرز، ويرتاأ�سها ال�سيخ م�سطفى 
بن ال�سيخ ها�سم اخل�سايل الذي اأخذ البيعة من ح�سرة ال�سيخ عبد الكرمي الك�سنزان 
�سنة 1975 وكذلك اأخذ عدة بيعات من عدة م�سايخ، وانتهج منهج ال�سيخ عبد القادر 
ال�سيخ م�سطفى من  ابنه  البيعة  اأخذ  اأن يوافيه الأجل  اجليالين يف مدر�سته، وقبل 
اأبيه، ولهم عدة تكايا يف ديالى، ويجتمعون كل يوم جمعة لإقامة حلقة الذكر اخلا�سة 
بهم، واإن اإعطاء البيعة عندهم ملن يريد اأن ينتمي اإلى هذه املدر�سة ال�سوفية فتتم 

عن طريقة ال�سيخ احلا�سر فقط اأو م�سوؤول املدر�سة اخلا�سة بهم.  

ثالًثا- التكايا الرفاعية: تعترب الطريقة الرفاعية من الطرق ال�سوفية املهمة 
فروع  عدة  ولها  هناك،  املوجودة  التكايا  عدد  لكرثة  واملوؤثرة  ديالى،  حمافظة  يف 
ع�سريتهم  ت�سميات  مدار�سهم  على  اأطلقوا  منهم  البع�س  واإن  وم�سايخ،  وت�سميات 
يرجعون  ولكنهم  اأ�س�سها،  الذي  اأو  التكية  بفتح  قام  لقب من  اأو  اأجدادهم  األقاب  اأو 
موؤ�س�س  الرفاعي  اأحمد  ال�سيد  جدهم  واإلى  الرفاعية  الطريقة  جناح  اإلى  جميعهم 
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الطريقة الرفاعية.

اإن التكية الرفاعية الرئي�سية تقع يف بعقوبة اجلديدة – حي ال�سالم - والقائم 
وقد  وكالة،  النجداوي  كريوي  ح�سون  حممد  ال�سيد  ابن  الرزاق  عبد  ال�سيد  هو  بها 
الرفاعية يف بعقوبة وتتلمذ على يد خليفة  التكية  ال�سيد حممد ح�سون مر�سد  در�س 
)اأبو خمرة الرفاعي( ال�سيخ حممد طه القي�سي، واأخذ العهد الرفاعي على يد ال�سيخ 
)عبد اهلل بن ال�سيخ �سالح بن ال�سيخ يو�سف بن ال�سيخ �سليمان بن ال�سيخ عبد الوهاب 

الأطر�س ال�سادة الرفاعية(. 

اإن تكايا الطريقة الرفاعية منت�سرة يف عموم املحافظة تقريًبا، فمنهم من تفرع  
الرفاعية  للطريقة  تكايا  ثالث  بعقوبة  ويف  اخلا�س،  نهجه  واتخذ  الأم  املدر�سة  عن 

والرئي�سية وهي:

ال�سادة الرفاعية )بيت اأبو خمرة( اأو اخلمريون هم من اأكرب البيوتات الرفاعية 
املنت�سرة يف املحافظة، ولكنهم ينق�سمون اإلى ق�سمني منهم الرفاعية، والق�سم الثاين 
القادرية، ولكنهم يرجعون جميعهم اإلى جناح الطريقة الرفاعية لل�سيد ال�سيخ اأحمد 
اإبراهيم  اإلى  ن�سبه  يرجع  الذي  الرفاعي  خمرة  اأبو  الأول  جدهم  ويعترب  الرفاعي  
املرت�سى ابن الإمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم، وامل�سلك القادري اأو الفرع القادري 
اإلى ال�سيد ال�سيخ حممد امللقب بالهندي الذي عا�س يف العراق ودفن  يرجع ن�سبهم 

قرب مرقد ال�سيخ اأحمد الرفاعي )قد�س اهلل �سره(.

م�سالك وفروع الطريقة الرفاعية يف ديالى:

تكية ال�سيد ابو �سفاء احلاج ن�سيف جا�سم اأحمد الكروي تقع يف زاغنية.. 1

تكايا اآل ال�سيخ علي بن اأجود الرفاعي يف ديل عبا�س / ال�سيخ ح�سن �سعيد اآل . 2
اأجود الرفاعي.

تكايا اآل بيت �سيخ كمر الرفاعي / يف زاغنية  ال�سيخ داود.. 3
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تكية ال�سيد ال�سيخ املال قا�سم التويجري / منطقة التحرير. . 4

تكية ال�سيخ �سرور اآل ال�سيخ ح�سن املعروف اأبو ال�سملة الرفاعي.  . 5

ال�سيخ عبد الرزاق كريوي النجداوي حا�سرا.. 6

اإبراهيم عبد الكرمي اجلنابي.. 7

م�سطفى عبد الكرمي اجلنابي.. 8

�ستار عبد الكرمي اجلنابي.. 9

جبار اجلنابي وهو �سيخ الطريقة يف ديالى وي�سكنون منطقة اخلال�س. . 10


