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َالمسند الجامع - (12 / 74) 3629-عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنّ
أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي 

  

  

أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إِنَّ 

  

  

الرُّوحَ لَتَلْقَى الرُّوحَ ، وَأَقْنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ
هَكَذَا ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صلى الله 

  

  

أخرجه أحمد 5/214(22208) و5/215(22222) قال : حدَّثنا عَفَّان. و"عَبد بنعليه وسلم.
حُميد" 

  

  

216 قال : حدَّثنا ابن أَبِي شَيْبَة ، حدَّثنا يَزِيد بن هارون. و"النَّسائي" ، في
"الكبرى" 7584 قال : أخبرنا 
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كلاهما (عَفَّان , ويَزِيد) عن حَمَّاد بن سَلَمَة ،أبو داود ، قال : حدَّثنا عَفَّان.
عن أَبِي جَعْفَر الخَطْمِي ،

  

  

عن عُمَارَة بن خُزَيْمَة بن ثابت ، فذكره.

  

  

- أخرجه أحمد 5/216(22229) قال : حدَّثنا سَكَن بن نافع ، أبو الحَسَن الباهلي ، حدَّثنا
صالح ، يَعْنِي 

  

  

أَابن أَبِي الأَخْضَر ، عن الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ ؛
نَّ خُزَيْمَة رَأَى فِي الْمَنَامِ ، أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ 

  

  

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَأَتَى خُزَيْمَة رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعَ 
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لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : صَدِّقْ رُؤْيَاكَ ،
فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه 

  

  

وسلم. - وأخرجه أحمد 5/215(22227) قال : حدَّثنا عُثْمَان بن عُمَر ، هو ابنمُرْسَلٌ.
فارس. وفي 

  

  

216/5(22230) قال : حدَّثنا عامر بن صالح الزُّبَيْرِي. و"النَّسائي" ، في "الكبرى" 7583
قال : أخبرنا 

  

  

أبو داود ، قال : حدَّثنا عُثْمَان بن عُمَر.

  

  

كلاهما (عُثْمَان ، وعامر) عن يُونُس بن يَزِيد ، عنالمسند الجامع - (12 / 75)
الزُّهْرِي ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَة بْنِ 

  

  

أَنَّ خُزَيْمَةثَابِتٍ الأَنْصَارِي ، صَاحِبِ الشَّهَادَتَيْنِ ، عَنْ عَمِّهِ ؛
بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ سَجَدَ 
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عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم بِذَلِكَ ، فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ 

  

  

صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ : صَدِّقْ بِذَلِكَ رُؤْيَاكَ ، فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

  

  

- في رواية عامر بن صالح الزُّبَيْرِي : حدَّثني يُونُس بن يَزِيد ، عن ابن شِهَاب ، عن
عُمَارَة بن خُزَيْمَة بن ثابت 

  

  

الأَنْصَارِي ، وخُزَيْمَة الذي جعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة
رجلين ، قال ابن شِهَاب : 

  

  

فأخبرني عُمَارَة بن خُزَيْمَة ، عن عَمِّه ، وكان من أصحابِ رسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم ، فذكره.
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11762-وعن خزيمة بن ثابت قال: رأيت فيمجمع الزوائد ومنبع الفوائد . محقق - (7 / 99)
المنام كأني 

  

  

أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك ص.377

  

  

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الروح ليلقى الروح". فأقنع النبي صلى الله عليه
وسلم رأسه هكذا 

  

  

رواه أحمد بأسانيد أحدها هذا وهو متصل.فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم.

  

  

"اجلس واسجد واصنع كما11763-رواه الطبراني وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
رأيت". ورجالهما ثقات.

  

  

Rüya Kitabı 1/87 de, bu rüyanın üç yoldan rivayet edildiği zikredildi, aşağıda bunlar zikrediliyor.
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ومن الرؤيا الظاهرة رؤيا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه يقبلكتاب الرويا - (1 / 87)
النبي - صلى الله 

  

  

عليه وسلم - ويسجد على جبهته. وقد جاء ذلك من طرق. أحدها: عن أبي جعفر المديني الخطمي قال:

  

  

سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف يحدَّثُ عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في منامه أنه يقبّل
النبي - صلى الله عليه 

  

  

وسلم - فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فناوله النبي - صلى الله عليه وسلم
- فقبّل جبهته. 

  

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: فيه عمارة بن عثمان ولم يرو عنه غير أبي جعفر الخطمي
وبقية رجاله ثقات، 

  

  

قلت: قال ابن حجر في "تقريب التهذيب": عمارة بن عثمان بن حنيف الأنصاري المدني مقبول.
انتهى. ويؤيد 
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حديث عمارة ما سيأتي في الطريقين بعده.

  

  

الطريق الثاني: عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في
المنام أني أسجد على 

  

  

جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: «إن 

  

  

الروح لتلقى الروح» وأقنع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة
النبي - صلى 

  

  

الله عليه وسلم -، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في "الكبير" مختصرًا. قال
الهيثمي: رواه أحمد 
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بأسانيد أحدها هذا وهو متصل ورواه الطبراني وقال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«اجلس واسجد 

  

  

واصنع كما رأيت» ورجالهما ثقات.

  

  

الطريق الثالث: عن الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري صاحب الشهادتين عن عمه أن
خزيمة بن ثابت 

  

  

الأنصاري رأى في المنام أنه سجد على جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر النبي -
صلى الله عليه 

  

  

وسلم - بذلك فاضطجع له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «صدق بذلك رؤياك» فسجد على 

  

  

جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر بن فارس عن
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يونس عن 

  

  

الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت عن عمه. ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات، وقد رواه ابن حبان في
"صحيحه" 

  

  

بنحوه.

  

  

Geride geçen rivayetlerde bir çok meşhur alimin ismi rivayet zincirinde mevcut ve ravilerin sika
(güvenilir) olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bazısı Mürsel olduğunu söylemiş. Bazısı Muttasıl
olduğunu söylemiş. 

  

Özellikle Ahmed ibni Hanbel, Zühri, Taberani, Heysemi, Nesei ve Ebu Davud gibileri hadisi şerif
sahasında önemli şahsiyyettirler.

  

Bu gibi tasavvufi mana içeren hadisi şerifleri bir takım reformcu selefi vehhabi akımına mensub
olanlar hemen inkar ederler ve güya islamın özüne uygun olmadığını söylerler. Şu raviler ve
hadis ulemasının önem verdiği ve tasdik ederek rivayet ettikleri ve kitablarına aldıkları bir hadisi
şerifi kabul etmeyenler, olsa olsa kalblerinde nifak olan marazlı kimselerdir.

  

Netice olarak tasavvufun bütün temelleri (rabıta, teveccüh, murakabe, zikir, fena ve beka halleri,
manevi mi’raç v.s.) hepsi mutlaka kitaba, sünnete veya ashabı kiramın bir uygulamasına
dayanır, özellikle Nakşi yolu, ashabın yoluna ittiba üzeredir, asla bid’atı kabul etmez. 
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Bu manevi yolun saliklerine dil uzatanlar, iyice düşünsünler, insafla delillere baksınlar ve pişman
olmamak için acele etmeden, İslam ümmetinin bidayet ve sonunu inceleyerek, Allah dostlarına
gönül versinler, inkar etmesinler. 
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