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 العارف باهلل أبو يزيد البسطامي
 الباحثة: نبيلة القوصي.

 "ليس العجُب من حيب لَك وأنا عبٌد فقرٌي...

 َك يل وأنَت مليٌك قديٌر..."ببل إمنا العجُب من ح

 :إخويت القراء
يغبطهم  وال شهداءماهم بأنبياء  ))إن من عباد اهلل ألناسا  قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 يا رسول اهلل ختربنا من هم؟ فقال رجل: األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من اهلل عز وجل((
واهلل إن ، ينهمينهم وال أموال يتعاطوهنا بمن غري أرحام ب، يتحابون بروح اهلل عز وجل قوم  ))قال: 

مث ، إذا حزن الناس وال حيزنونخيافون إذا خاف الناس  ال من نور   وإهنم لعلى منابر   وجوههم لنور  
 . ((حيزنونهم  عليهم وال خوف   ) أال إن أولياء اهلل ال:قرأ

بأن مدينة دمشق ستكون يف آخر  ( عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:رمحه اهلل )ذكر ابن عساكرو 
 وأقلها كفارا.... ،وعلماء ا  وزهاد ا  وأكثرها مساجد وأكثرها أبداال   الزمان أكثر املدن أهل  

 والراحة تعرب والطمأنينةالسكينة  ، مبشاعرش فيها أو مر منها عابرا  ملن عا ،متيزت مدينة دمشقف 
 من املنبعثة قوية كأخبرة املسك والعودنسائم إميانية روحانية س، ذلك النبعاث إىل القلب والنف وتنفذ

لم الذين مساهم النيب صلى اهلل عليه وس ،العارفني باهلل نيدماء الصحابة والعلماء الربانيمزو  بتراهبا امل
كلما مات رجل أبدل اهلل مكانه   ،وهم أربعون ،يكونون بالشام األبدال)): قالحيث  ألبدال،با

 ..(ن أهل الشام هبم العذاب(صرف عوي   ،على األعداءنتصر هبم وي   ،فيسقى هبم الغيث ،رجل  
والنصيحة لكل  ،ولكن بسخاء األنفس وسلمة الصدور ،بأهنم ليسوا بكثرة صلة وصيام وصفهم

 ....الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة
فمن خر  من الشام إىل  إليها جيتيب صفوته من عباده، ))الشام صفوة اهلل من بلده،وقال:  

 غريها فبسخط منه، ومن دخلها من غريها فربمحة((
، ويدركنا بعظيم يف مسرية حياتنا هذه الفهم للعربة والعظة ن نرجو اهلل عز وجل أن يرزقنا نوروحن

اللهم  دمشقفوق ترابك يا  ،الكرمي ورسوله ا حيب ويرضى اهلل عز وجلرمحته كي نقول ونعمل مب
 آمني... 



 الباحثة نبيلة القوصي  العارف باهلل أبو يزيد البسطامي

   www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                       2
 

 ؟....باهلل العارفينو باألولياء الربانيين  مقصودال ما، واآلن 
عن  والذي أجاب ،رمحه اهلل (البسطامي يزيدأبو ) العارف باهلل يف سرية قراءة متأملةل ندعوكم

وال يستأنس  عن ذكره، وال ميل من حقه، يفرت لسانه ال الذي قال:ف ،ئلعندما س  معىن العارف باهلل 
 بغريه. 

 إخويت...... يا فأنصتوا
ترجم له  صاحب الكرامات واملقامات، وسلطان العارفني البسطامي من الشيوخ األجلء عد  ي   

ه بسلطان نيصفو  واألصفهاين وغريهم، ابن كثريو  الذهيب: الكثري من قدامى العلماء املعروفني أمثال
 العارفني.

التشويش والتشكيك ن خلل سهام حقده لإلسلم م ن يوجهم  ونأسف يف يومنا هذا  
ة الوصول ن والسنة، بني  مية املقتبسة من القرآألخلق واآلداب اإلسلتباع لهي إال ا ماو  ،بالصوفية

 ...تعبد اهلل كأنك تراه . أنب تعرف واليت ،إىل درجة اإلحسان
اإلسلمية ومكارمها الغنية اليت نزلت يف قرآننا العظيم وترمجها نبينا  األخلقجمموع  فالتصوف:

هم  :والصوفيون .الكرمي بسريته العطرة الرائعة لتكون دستور ومنهج ألمة حممد صلى اهلل عليه وسلم 
لب  إبعاد املسلمني عن واأراد عندما لكن أعداء اإلسلم علماء تربية وسلوك....و  ونعلماء رباني

 افرتواف ،باإلساءة هلؤالء العلماء الربانني وابدؤ  ،)إمنا بعثت ألمتم مكارم األخلق( ،وجوهر اإلسلم
فقد انشغلت باتباع النفس  ،)اقرأ( ال تقرأ اليوم ولألسف أمة ،هم بدسائسهم الباطلة الزائفةعلي

 . آمنياللهم  غفلة قاتلة.....يف  غيبة نتنة مدمرةأعاذنا اهلل وإياكم من  وهواها....
 مث انظروا... ،سريته وبعض أقواله نكمل قراءة 

 اسمه:
 إىل نسبة  ، بفتح الباء :سطاميوالب   ،طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى البسطامي، الزاهد املشهور 

وهي أول بلد خراسان  ،)بسطام( قرية كبرية شبيهة باملدينة الصغرية على جادة الطريق إىل نيسابور
: زاهدان أيضا  وله أخوان عابدان  ،أسلمف جموسيا   (شروسان البسطامي) كان جده من جهة العراق،

 أجلهم.و  أوسطهم بو يزيدكان أ ،أصغرهم وعلي ،أكربهم آدم
 أخو الزاهدين . ،يزيد أحد الزهاد بوأ :سري أعلم النبلء() قال الذهيب يف

 نافع.روى وله كلم  قل ما 
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 أقواله :بعض 

مأوى كل سوء، املرأة إذا حاضت طهرت يف ثلثة  يا: ـ كان يزجر نفسه فيصيح عليها ويقول
فمىت تطهرين؟ إن  ،منذ عشرين وثلثني سنة بعد ما طهرتنفس قاعدة  أيام وأكثره عشرة، وأنت يا

 . وقوفك بني يدي اهلل عز وجل طاهر فينبغي أن تكوين طاهرة
علي من العلم ومتابعته، ولوال اختلف  أشد   فما وجدت شيئا   اجملاهدة ثلثني عاما  ـ عملت يف 

 العلماء لتعبت، واختلف العلماء رمحة إال يف جتريد التوحيد.
 ه شهوته .ت  ب  ح  ال يعرف نفسه من ص   ـ

   م يقدركرب  يزيد الظهر فلما أراد أن يرفع يديه لي   خلف أيب صليت: ـ قال العباس بن محزة
 فهالين ذلك . ع عظامه،وارتعدت فرائصه حىت كنت أمسع تقعق ،تعاىل سم اهللال إجلال  

 الفجر يريدىل وقت طلوع إيزيد ليلة سور بسطام فلم يزل يدور على السور  : صعد أبوـ وقيل
أن يطلق لسانه، فلما كان  فل يستطيع االسمة  اهلل فيغلبه ما يريد عليه من هيبإله إال أن يقول ال

 .ا  زل فبال دموقت طلوع الفجر ن
لوك ينبغي أن من جيالس امل :فقدت ليلة يف حمرايب فمددت رجلي فهتف يب هاتف: ـ قال

 .جيالسهم حبسن األدب
 عر  قليب إىل السماء فطاف ودار ورجع،: مسعت أبا يزيد يقولبو موسى الديبلي :أـ قال 

 شيء جلت معك؟ قال: احملبة والرضا..فقلت: بأي 
مسعت عمي يقول: مسعت أيب يقول: مسعت أبا يزيد يقول: رأيت رب وقال علي بن املثىن :ـ 

 .نفسك مث تعال أترك: قال ؟رب كيف الطريق إليك العزة تبارك وتعاىل يف املنام، فقلت: يا
أحبب أولياء اهلل تعاىل : عز وجل، فقال دلين على عمل أتقرب به إىل ريب: سأله رجل مرة ـ

 .ر إىل امسك يف قلب وليه فيغفر لكهلل تعاىل ينظر إىل قلوب أوليائه فلعله أن ينظليحبوك فإن ا
 إخويت القراء:
ك ر  هل ت    ،ألهم من ذلكولكن ا ..كثرية ورائعة  ،)رمحه اهلل( الذهيب اكما وصفه  ،أقواله النافعة

 مبهجة ال توصف شغاف قلبك مشاعر المسإن  بذكر أحباب اهلل عز وجل؟الفؤاد طربا  
 فلنقرأ فاتة الكتاب لروحه الطاهرة.لك... من سياحتنا هذه، فهنيئا   فقد حصل املقصود بكلمات...
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سنة، وقد قيل أن من كراماته  33له من العمرهجري، و  261يزيد البسطامي يف عام  تويف أبو
  وجود عدة مقامات له، يف دمشق وبسطام ومصر وغريها..

: رمحه اهلل() املصري ذي النون لى لسانع لعارف باهللبصفات ارمحه اهلل( )يزيد  يبأخنتم سرية 
فهم حجج اهلل تعاىل ، لرهبم عز وجل ملعرفتهم جبلله هم قوم ذكروا اهلل عز وجل بقلوهبم تعظيما  )

مواصلته، أقامهم مقام  النور الساطع من حمبته، ورفع هلم أعلم اهلداية إىل همعلى خلقه، ألبس
وأجلسهم على كراسي أطباء لفته، وطهر أبداهنم مبراقبته، خما الصرب عنرادته، وأفرغ عليهم األبطال إل

 أهل معرفته...(.
 

 
 

 فهم نرباس يتألأل من منها  النبوة احملمدية. ،وإياكم من طيب سريهم وذكرهم ، ونفعنارمحهم اهلل أمجعني
 إن اهلل تعاىل قال:  :صلى اهلل عليه وسلم الذي قال ديث املصطفىحل املسلم أيها السائح واستمع

 
 ،أحب إيل ما افرتضته عليهه باحلرب، ما تقرب إيل عبدي بشيء فقد آذنت   ى يل وليا  من عاد)

وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي 
 (.طيته، ولئن استعاذين ألعيذن هيبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ولئن سألين ألع
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 زداد منه قربا  فنعمل وننشغل لن ،سبحانه جل وعلجعلنا اهلل عز وجل وإياكم من يطمع حببه 
 امليت، اسم ند العارفني باهلل عندما سأله رجل يف جنازة عأح لوحيضرين قو ... األوانت قبل فوا

  .(( إنك ميت وإهنم ميتون)): مث تل قوله تعاىل ،(أنت إنه ):فقال
 

تضارب الروايات حول مكان وجود ضريح البسطامي قد جال بفكر  أن ونقل بعضهم
الشيخ عبد الغني النابلسي عند زيارته لضريح البسطامي في الرستن، لكنه حسم األمر وأكد 
أن الضريح الحقيقي هو الذي يقف أمامه في الرستن فقال: "على قبره جاللة وهيبة يحققان 

 ."حضوره هناك ويشيران إليه
 :املصادر

 .سري أعلم النبلء / للذهيب
 .املنتظم / البن اجلوزي

 .حلية األولياء / لألصفهاين
 .معجم البلدان / للحموي


