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In Imām al-Ṭabarānīs Muʿjam al-Kabīr heißt es im Kapitel:

نُ ثْامَ هُ عُ مُ نِ اسْ مَ
هِ بَارِ نْ أَخْ يُّ مِ ارِ نَيْفٍ األَنْصَ نُ بن حُ ثْامَ عُ

In der dritten Überlieferung unter Nr. 8232:

, يِّ املَْكِّ يدٍ عِ سَ أَيبِ نْ عَ , بٍ هْ وَ ابْنُ نَا ثَ دَّ حَ , جِ رَ فَ الْ بن بَغُ أَصْ نَا ثَ دَّ حَ , ئُ رِ املُْقْ يُّ ِ املِْرصْ سٍ َ قَريْ بن ى يسَ عِ بن رُ طَاهِ نَا ثَ دَّ حَ
أَنَّ نَيْفٍ حُ بن نَ ثْامَ عُ هِ مِّ عَ نْ عَ , نَيْفٍ حُ بن لِ هْ سَ بن ةَ امَ أُمَ أَيبِ نْ عَ , ِّ ينِ املَْدَ يِّ َطْمِ اخلْ رٍ فَ عْ جَ أَيبِ نْ عَ , مِ اسِ قَ الْ بن حِ وْ رَ نْ عَ

ال, جُ يفِ"رَ نْظُرُ يَ ال وَ يْهِ إِلَ تُ تَفِ لْ يَ ال نُ ثْامَ عُ انَ فَكَ , هُ لَ ةٍ اجَ حَ يفِ نْهُ عَ اىلَ تَعَ اهللاَُّ َ يضِ رَ انَ فَّ عَ بن نَ ثْامَ عُ إِىلَ تَلِفُ ْ خيَ انَ كَ
لِّ فَصَ دَ جِ املَْسْ ائْتِ ثُمَّ , أْ ضَّ تَوَ فَ أَةَ ِيضَ املْ ائْتِ : نَيْفٍ حُ بن نُ ثْامَ عُ هُ لَ الَ قَ فَ , يْهِ إِلَ لِكَ ذَ ى كَ فَشَ نَيْفٍ حُ ابْنَ يَ لَقِ فَ , تِهِ اجَ حَ

هُ جَّ أَتَوَ إِينِّ دُ َمَّ حمُ ا يَ , َةِ محْ الرَّ بِيِّ نَ لَّمَ سَ وَ يْهِ لَ عَ اهللاَُّ ىلَّ صَ دٍ َمَّ حمُ بنبِيِّنَا يْكَ إِلَ هُ جَّ أَتَوَ وَ أَلُكَ أَسْ إِينِّ مَّ اللَّهُ : لْ قُ ثُمَّ , ِ تَنيْ عَ كْ رَ فِيهِ
أَتَى ثُمَّ , هُ لَ الَ قَ ا, مَ نَعَ فَصَ لُ جُ الرَّ انْطَلَقَ فَ , كَ عَ مَ حَ وَ أَرْ تَّى حَ حْ رُ وَ , تَكَ اجَ حَ رُ كُ تُذَ وَ تِي اجَ حَ يلِ يضِ تَقْ فَ يبِّ رَ إِىلَ بِكَ
اىلَ تَعَ اهللاَُّ َ يضِ رَ انَ فَّ عَ بن نَ ثْامَ عُ ىلَ عَ لَهُ خَ أَدْ فَ هِ بِيَدِ ذَ أَخَ تَّى حَ ابُ بَوَّ الْ اءَ فَجَ , نْهُ عَ اىلَ تَعَ اهللاَُّ َ يضِ رَ انَ فَّ عَ بن نَ ثْامَ عُ بَابَ
تَكَ اجَ حَ تُ رْ كَ ذَ ا مَ : هُ لَ الَ قَ , مَّ ثُ , هُ لَ ا اهَ قَضَ وَ تَهُ اجَ حَ رَ كَ فَذَ ? تُكَ اجَ حَ : الَ قَ فَ ا, نَيْفً حُ ةِ سَ نْفِ الطِّ ىلَ عَ هُ عَ مَ هُ لَسَ أَجْ فَ , نْهُ عَ

, نِيفٍ حَ بن نَ ثْامَ عُ يَ لَقِ فَ هِ نْدِ عِ نْ مِ جَ رَ خَ لَ جُ الرَّ إِنَّ ثُمَّ ا, هَ رُ كُ أَذْ فَ ةٍ اجَ حَ نْ مِ لَكَ انَتْ كَ ا مَ : الَ قَ وَ , ةُ اعَ السَّ انَ كَ تَّى حَ
ا مَ اهللاَِّ وَ : نَيْفٍ حُ بن نُ ثْامَ عُ الَ قَ فَ , َّ يفِ تَهُ لَّمْ كَ تَّى حَ َّ إِيلَ تُ تَفِ لْ يَ ال وَ تِي اجَ حَ يفِ نْظُرُ يَ انَ كَ ا مَ ا ً ريْ خَ اهللاَُّ اكَ زَ جَ : هُ لَ الَ قَ فَ
اهللاَُّ ىلَّ صَ النَّبِيُّ هُ لَ الَ قَ فَ , هِ ِ بَرصَ ابَ هَ ذَ يْهِ إِلَ ى كَ فَشَ يرٌ ِ رضَ أَتَاهُ وَ لَّمَ سَ وَ يْهِ لَ عَ اهللاَُّ ىلَّ صَ اهللاَِّ ولَ سُ رَ تُ دْ هِ شَ كِنِّي لَ وَ , تُهُ لَّمْ كَ

: لَّمَ سَ وَ يْهِ لَ عَ اهللاَُّ ىلَّ صَ النَّبِيُّ الَ قَ فَ , َّ يلَ عَ قَّ شَ قَدْ وَ ائِدٌ قَ يلِ يْسَ لَ اهللاَِّ, ولَ سُ رَ ا يَ : الَ قَ فَ , ْ ربَّ تَصَ فَ : لَّمَ سَ وَ يْهِ لَ ةَ"عَ أَ ِيضَ املْ ائْتِ
اتِ وَ عَ الدَّ هِ َذِ هبِ عُ ادْ ثُمَّ , ِ تَنيْ عَ كْ رَ لِّ صَ ثُمَّ , أْ ضَّ تَوَ لَ"فَ دَخَ تَّى حَ يثُ َدِ احلْ بنا طَالَ وَ نَا قْ رَّ فَ تَ ا مَ اهللاَِّ فَوَ : نَيْفٍ حُ ابْنُ الَ قَ ,

ٌّ قَطُّ نْ بِهِ رضُ كُ ْ يَ هُ ملَ نَّ أَ لُ كَ جُ يْنَا الرَّ لَ عَ
أَيبِ نْ عَ , يُّ َطْمِ اخلْ رٍ فَ عْ جَ أَيبِ نْ عَ , بَةُ عْ شُ نَا ثَ دَّ حَ , سٍ فَارِ بن رَ مَ عُ بن نُ ثْامَ عُ نَا ثَ دَّ حَ , طَّارُ عَ الْ رٍ فَ عْ جَ بن يسُ رِ إِدْ نَا ثَ دَّ حَ ,

. هُ وَ , نَحْ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ نِ النَّبِيِّ صَ , عَ نَيْفٍ نَ بن حُ ثْامَ هِ عُ مِّ نْ عَ , عَ نَيْفٍ لِ بن حُ هْ ةَ بن سَ امَ أُمَ
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Und in Imām al-Bayhaqīs Dalā’il al-Nubuwwa heißt es in dem Kapitel:

  باب ما يف تعليمه الرضير ما كان فيه شفاؤه حني مل يصربوما ظهر يف ذلك من آثار النبوة :

إسامعيل بن عيل بن حممد بكر أبو اإلمام أنبأنا اهللا رمحه الزاهد عثامن أيب بن امللك عبد سعيد أبو أخربنا
روح عن أيب حدثنا شبيب بن إسامعيل حدثنا الفرج بن العباس حدثنا عروبة أبو أنبأنا قال القفال الشايش
عفان بن عثامن اىل خيتلف كان رجال ان حنيف بن سهل بن أمامة أيب عن املديني جعفر أيب عن القاسم بن
إليه فشكى حنيف بن عثامن فلقي حاجته يف ينظر وال إليه يلتفت ال عثامن وكان حاجته يف عنه اهللا ريض
أسألك إين اللهم قل ثم ركعتني فصل املسجد ائت ثم فتوضأ امليضأة أئت حنيف بن عثامن له فقال ذلك

وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة يا حممد
ثم ذلك وصنع الرجل فانطلق أرفع حتى رح ثم حاجتك واذكر حاجتي يل فتقيض ريب إىل بك أتوجه إين
الطنفسة عىل معه فأجلسه عثامن عىل فأدخله بيده فأخذ البواب فجاء عنه اهللا ريض عفان بن عثامن باب أتى
اهللا جزاك له فقال حنيف بن عثامن فلقي عنده من خرج الرجل إن ثم حاجة من لك كانت ما انظر فقال
سمعت ولكني كلمته ما حنيف بن عثامن له فقال كلمته حتى إيل يلتفت وال حاجتى يف ينظر كان ما خريا
وقد قائد يل ليس اهللا رسول يا فقال تصرب أو النبي له فقال برصه ذهاب إليه فشكى رضير وجاءه اهللا رسول
يا الرمحة نبي بنبيك إليك وأتوجه أسألك إين اللهم قل ثم ركعتني وصل فتوضأ امليضأة أئت فقال عيل شق
ما اهللا فو عثامن قال نفيس يف وشفعني يف شفعه اللهم برصي عن يل فيجيل ريب إىل بك أتوجه إين حممد
أبيه عن سعيد عن شبيب بن أمحد رواه وقد رضر به يكن مل كأن الرجل دخل حتى احلديث بنا وطال تفرقنا

 أيضا بطوله
بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن اهللا عبد أنبأنا شاذان بن إبراهيم بن أمحد بن احلسن عيل أبو أخربنا
أربع سنة رمضان شهر يف به أحلقتها زيادة وهذه بطوله فذكره سعيد بن شبيب بن أمحد حدثنا سفيان

 وأربعني
 ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أيب جعفر عن أيب أمامة بن سهل عن عمه وهو عثامن بن حنيف
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Kommentar zu diesen, sowie dem von al-Tirmidhī in seinem Sunan überlieferten Ḥadīth:(i)

 يف حياته وبعد وفاتهe التوسل بالنبي 
 وجاءه رجلeعن عثامن بن حنيف ريض اهللا عنه قال : سمعت رسول اهللا  

 ليس يل قائد وقد شقeرضير فشكا إليه ذهاب برصه , فقال : يا رسول اهللا 
:eعيلَّ , فقال رسول اهللا  

((ائت امليضأة فتوضأ ثم صل ركعتني ثم قال اللهم إين أسألك وأتوجه
إليك بنبيك حممد نبي الرمحة ياحممد إين أتوجه بك إىل ربك فيجيل يل عن  

برصي , اللهم شفعه يفَّ وشفعني يف نفيس , قال عثامن : فوا هللا ما تفرقنا
وال طال بنا احلديث حتى دخل الرجل وكأنه مل يكن به رض)) ..

قال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .
).519 ص 1وقال الذهبي عن احلديث : أنه صحيح (ج 

وقال الرتمذي يف أبواب الدعوات آخر السنن : هذا حديث حسن صحيح غريب
ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أيب جعفر وهو غري اخلطمي .

ا به يف قلت : والصواب أن أبا جعفر هو اخلطمي املدين كام جاء مرصحً
روايات الطرباين واحلاكم والبيهقي , وزاد الطرباين يف املعجم الصغري أن اسمه عمري

ابن يزيد وأنه ثقة , قال العالمة املحدث الغامري يف رسالته ((احتاف األذكياء )) :
وليس من املعقول أن جيمع احلفاظ عىل تصحيح حديث يف سنده جمهول

ا الذهبي واملنذري واحلافظ . خصوصً
ا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة يف صحيحه . قال املنذري : ورواه أيضً

)438 ص 1. ( (كذا يف الرتغيب كتاب النوافل باب الرتغيب يف صالة احلاجة (ج 
ا بحياته   بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة منeوليس هذا خاصً

(i) Kommentare  aus:  مفاهيم جيب أن تصحح 

von:الشيخ  حممد بن علوي املالكي احلسني - رمحه اهللا 
Das gesamte Buch findet sich unter:    http://www.sunnah.org/arabic/maliki/mfaheem.pdf
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 فقد رو الطرباين هذا احلديث وذكر يف أوله قصة وهي أنeالتوسل بعد وفاته 
رجال كان خيتلف إىل عثامن بن عفان ريض اهللا عنه يف حاجة له , وكان عثامن ريض

اهللا عنه ال يلتفت إليه وال ينظر يف حاجته , فلقى ا لرجل عثامن بن حنيف
فشكا ذلك إليه , فقال له عثامن بن حنيف : ائت امليضأة فتوضأ ثم ائت املسجد

فصل فيه ركعتني ثم قل :
 إينe نبي الرمحة , ياحممد eاللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد  

أتوجه بك إىل ربك فيقيض حاجتي . وتذكر حاجتك ..
فانطلق الرجل فصنع ما قال له , ثم أتى باب عثامن فجاء البواب حتى

أخذ بيده فأدخله عىل عثامن فأجلسه معه عىل الطنفسة وقال : ما حاجتك ?
فذكر حاجته فقضاها له , ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة
ثم قال : ما كانت لك حاجة فائتنا , ثم إن الرجل ملا خرج من عنده لقى عثامن

ا ما كان ينظر يف حاجتي وال يلتفت إيلّ بن حنيف وقال له : جزاك اهللا خريً
حتى كلمته يفَّ , فقال عثامن بن حنيف : واهللا ما كلمته , ولكن شهدت

eوأتاه رجل رضير فشكا إليه ذهاب برصه , فقال له النبي  : e رسول اهللا

أو تصرب ? فقال : يارسول اهللا ! ليس يل قائد , وقد شق عيلّ , فقال له النبي :
((إئت امليضأة فتوضأ ثم صل ركعتني ثم ادع بهذه الدعوات , فقال عثامن

ابن حنيف : فواهللا ما تفرقنا وال طال بنا احلديث حتى دخل علينا الرجل كأنه
مل يكن به رض قط)) ..

قال املنذري : رواه الطرباين , وقال بعد ذكره : واحلديث صحيح .
])279 ص 2 وكذا يف جممع الزوائد ج 440 ص 1. (كذا يف الرتغيب , [ج 

وقال الشيخ ابن تيمية : قال الطرباين رو هذا احلديث شعبة عن أيب
جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثامن بن عمر عن شعبة , قال

أبو عبد اهللا املقديس : واحلديث صحيح .
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قلت : قال الشيخ ابن تيمية : ذكر تفرده بمبلغ علمه ومل تبلغه رواية روح
ابن عبادة عن شعبة , وذلك إسناد صحيح يبني أنه مل ينفرد به عثامن بن عمر

).101( التوسل والوسيلة ص 
وبهذا ظهر أن هذه القصة صححها احلافظ الطرباين واحلافظ أبو عبد اهللا املقديس

 , ون قل ذلك التصحيح احلافظ املنذري واحلافظ نور الدين اهليثمي والشيخ ابن تيمية
وحاصل القصة أن عثامن بن حنيف الراوي للحديث املشاهد للقصة

علم من شكا إليه إبطاء اخلليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه التوسل
eبالنبي  والنداء له مستغيثًا به بعد وفاته! , وملا ظن الرجل أن حاجته قضيت 

بسبب كالم عثامن مع اخلليفة , بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه باحلديث
الذي سمعه وشهده ليثبت له أن حاجته إنام قضيت بتوسله به! وندائه له 

واستغاثته به , وأكد ذلك له باحللف أنه ما كلم اخلليفة يف شأنه .

استعامل آخر وتأييد ابن تيمية له
رو ابن أيب الدنيا يف كتاب جمايب الدعاء قال : حدثنا أبو هاشم سمعت

كثري بن حممد بن كثري بن رفاعة يقول : جاء رجل إىل عبد امللك بن سعيد
يْلَة , بَ ابن أبجر فجس بطنه فقال : بك داء ال يربأ , قال : ما هو ? قال : الدُّ

اج ودمل كبري تظهر يف اجلوف فتقتل صاحبها غالبًا , قال : فتحول وهي خرّ
الرجل فقال : اهللا اهللا , اهللا ريب ال أرشك به شيئًا , اللهم إين أتوجه إليك بنبيك

 , ياحممد إين أتوجه بك إىل ربّك وريبّ يرمحني ممّا يب . قالeحممد , نبيّ الرمحة  
: فجس بطنه فقال : قد برئت , ما بك علة .

لف . قال الشيخ ابن تيمية : قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السّ
].94اه [رواه الشيخ ابن تيمية يف قاعدة جليلة ص 

ومعلوم أن ابن تيمية أورد هذا اخلرب ليبني به مقصوده ويوجهه كام يريد ,
لف لذلك وحصول الشفاء به , ولكن الذي هيمنا هنا هو أنه أثبت استعامل السّ
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وهذا القدر من املسألة هو الذي هيمنا , أما تعليقه عليه فهذا رأيه هو , ونحن
ال هيمنا إال ثبوت النص فقط لنستدل به عىل ما نريد , وهو له أن يستدل به كام يريد .

[ حماوالت يائسة ]
وقد طنطن ودندن بعضهم حول حديث توسل آدم و عثامن بن حنيف

وغريه, وبذل جهده يف ردّها بكل ما أويت من قوة , وحاول وحاور وجادل وقام
وقعد وأرغى وأزبد يف هذا املوضوع , وكل ذلك ال فائدة منه ألنه مهام حاول ردّ
األحاديث الواردة يف هذا الباب فقد قال ساداته من العلامء الكبار كلمتهم وهم

أوفر منه عقالً وأوسع علامً وأطول باعاً وأعمق فهاً وأكثر نوراً وتقو وإخالصاً ,
مثل اإلمام أمحد بن حنبل , وهو يقول بالتوسل كام نقله عنه ابن تيمية والعز

 خاصة , ثمeابن عبد السالم , وابن تيمية نفسه يف قول له بالتوسل بالنبي  
هناية املطاف عند الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي أنكر عىل من نسب القول

إليه بتكفري املتوسلني , بل ورصح يف فتاواه بأن التوسل من الفروع , ال من
األصول وكل ذلك سيأيت مفصالً إن شاء اهللا يف هذا الكتاب .

هذا وقد صنف الشيخ العالمة املحدث عبد اهللا الغامري رسالة خاصة يف
الكالم عن هذا احلديث سامها ((مصباح الزجاجة يف صالة احلاجة )) , أجاد فيها

وأفاد وأتى بام يشفي ويكفي ويغني , جزاه اهللا خري اجلزاء .
Was die Interpretation dieser Ḥadīthe und speziell die Frage nach der Zulassigkeit von Tawassul
angeht, hat man also die Wahl zwischen der Ansicht der frühen Imāme der Muslime von Abū
Hanīfa, Mālik ibn Anas, Schāfiʿī, und Aḥmad und der späteren, wie Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Imām
Nawawī, al-Suyuṭī, Ibn Subkī und Ibn Kathīr, bis zu al-Kauthari und Sayyid al-Maliki al-ʿAlawī, die
allesamt die Praxis des Tawassul für zulässig erklärt haben, auf der einen Seite, und den Ansichten
von Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhab, al-Albānī, Ibn Bāz und Ibn Uthaymin auf der anderen. Die
Diskussion über dieses ema ist aus unserer Sicht abgeschlossen, es ist äußerst unwahrscheinlich,
daß wir zusätzliche neue Argument für die eine oder andere Ansicht finden werden.

Möge Allāh uns und alle Muslime rechtleiten und uns unsere Fehler verzeihen!
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