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ABSTRACT 

 

Visions and anything related to them are among the most honorary sciences. In 

Qur’an, there are seven verses. Also, in the Sunnah of the Messenger, there are 

almost sixty sound traditions, confirming the importance of the science of dreams 

and visions. In addition, the concern given to this science by the Prophets, the first 

of whom is Mohammed (salla Allah alaihi wa sallam), the companions’ questions 

about it, and their interpretation in many traditions stress the care offered to dreams 

and visions by the Islamic Sharia even though there are many people objecting it 

and many others have ignorance in it. Qur’an defined the extremist limits sciences 

can reach. This is not confined to some sciences but to all. Among these sciences 

is the facts of the psychological sciences. In the Holy Qur’an, there are verses 

which tackle the human soul in the conditions of moderation and disorder. They 

offer solutions for the psychological contemporary problems long centuries before 

psychologists. Of these phenomena, visions and dreams have exhausted the 

thinking of scholars, medics and philosophers. Many theories have been made for 

trying to interpret these visions and dreams. They concluded that there are two 

types of dreams. This research will be discussing the Qur’an’s precedence over 

other psychological sciences and theories related to visions and dreams. It includes 

the following: the introduction about the linguistic and idiomatical concept of 

vision and dream in the Qur’an; the first section about Qur’an’s precedence over 

other psychological sciences and theories related to visions and dreams, and the 

denial of western psychologists’ concept of the prophetic dream; the second 

section about the Qur’anic perspective on dreams and visions against the 

psychological perspective; and the conclusion about the most significant findings 

and recommendations. 
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 مفهوم الرؤاي واحللم لغة واصطالحاً 

 

 أوال: الرؤاي لغة واصطالحًا:
 الرؤاي لغة: -1

) الرؤاي ( و) الرؤية ( مصدرمها ) رأى(، ويقال: رأيُته بعييّن ُرْؤيًة، و) رأى (: الراء واهلمزة والياء أصل يدل على نظر 
وإبصار بعني أو بصرية، و) رأيت ( الشيء رؤية، ويف العلم واألمر رأايً، ويف النوم رؤاي، و) الرؤاي ( على وزن فُعلى: بال 

لتنوين مثل رعى، والرؤاي خمتصة مبا يكون يف النوم، يف حني أن الرؤية خمتصة مبا يكون يف تنوين، ومجع الرؤاي رؤى، اب
 .(1)اليقظة، ورأيت عنك رؤى حسنة: حلمتها 

 
 

                                                           

والسعدي، األفعال،  ، 298،ص:  14لسان العرب، ج: ، بن منظوروا ،209، ص:  1األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ج:ينظر: الراغب ( 1)
 .227، ص:15أبو منصور األزهري، هتذيب اللغه ،ج، و  472، ص:   2، وأيب احلسني بن فارس بن زكراي، معجم مقاييس اللغه،ج:73، ص: 2ج:

 
 ملخص البحث

إن الرؤى وما يتعلق هبا ملن أشرف العلوم و أجلها، وقد ورد يف القرآن ذكرها يف سبعة مواضع، ويف السنة عشرات 
ؤكد أمهية هذا العلم، بل األحاديث اليت وجدت منها يف صحيح البخاري ومسلم ما يقارب الستني حديثاً صحيحاً ت

واهتمام األنبياء عليهم السالم وأوهلم سيد األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم هبذا العلم، وتتبع الصحابة وسؤاهلم عن 
الرؤى، وأتويلها يف العديد من األحاديث، كل ذلك يؤكد لنا عناية الشريعة مبوضوع الرؤى، رغم اعرتاض املعرتضني 

ومن هنا ثبت أن القرآن خط احلدود النهائية ألقصى ما ستصل إليه كل العلوم ومل يقتصـر ذلك وجهل الكثريين، 
السبق على علم دون علم بل مشل كل العلوم. ومن مجلة هذه العلوم حقائق العلوم النفسية، ففي القرآن الكرمي آايت 

واملشكالت النفسية املعاصرة  ض الظواهراحللول لبع تناولت النفس اإلنسانية يف حالة االعتدال واالضطراب وقدمت
النفس احلديث بقرون طويلة، ومن هذه الظواهر: ظاهرة األحالم والرؤى، اليت شغلت أذهان  قبل أن يتناوهلا علم

العلماء واألطباء والفالسفة، وظهرت كثري من النظرايت اليت حاولت تفسريها، حىت توقفت نظرايهتم عند نوعني من 
 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم.تعرض من خالل هذا املقال ولذا سأس الرؤى،
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 :الرؤاي اصطالحاً  -2
أنَّ الرؤاي اصطالحاً كما عرفها القاضي أبو بكر بن العريب هي: "إدراكات علقها هللا تعاىل يف  مذهب علماء املسلمني 

قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما أبمسائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارهتا وإما ختليط ونظريها يف اليقظة 
 .(2)اخلواطر فاهنا قد أتيت على نسق يف قصة وقد أتيت مسرتسلة غري حمصلة"

النصوص الشرعية، خاصة تلك اليت فرّقت بني الرؤاي وغريها  الرؤاي اصطالحاً من تعريف انطلق علماء املسلمون يفلقد  
عن النيب  ومن هذه النصوص اليت انطلق العلماء يف تعريفاهتم من خالهلا حديث أيب قتادة مما يراه اإلنسان يف منامه،

  . (3)الشيطان " صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " الرؤاي من هللا واحللم من
، ومعىن احللم هو (4)إن الرؤاي هي ما يراه النائم يف مـنامه من اخليـر والشيء احلسن، واحللم ما يراه من الشر والقبيح "

 . وإن كان كل من الرؤاي (5)معىن الرؤاي لكن غلب استعمال الرؤاي يف احملبوبة واحللم يف املكروهة" 
إضافة اخلري إىل هللا، وإضافة  جار على أدب العبودية من وإمنا ذلك التفريق االصطالحيواحللم من عند هللا عز وجل، 
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء الشر إىل غريه، قال تعاىل: ﴿ 

ُر ِإنََّك َعَلٰى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر  َوتُِذلُّ َمْن َتَشاءُ   (. 26)سورة آل عمران:  ﴾بَِيِدَك اْْلَيـْ
 

 اثنياً: احللم لغة واصطالحاً:
 احلُلم لغة: -1

وأما احلُْلم واحلُُلم: فهو الرؤاي، واجلمع أحالم، حتلم عنه أي: رأى له رؤاي أو رآه يف النوم. ويف احلديث: "من حتلَّم مامل 
، أي قال إنه رأى يف النوم ما مل يره، يقال: َحَلم، ابلفتح، إذا رأى، وحتّلم إذا ادعى (6)حيلم ُكلِّّف أن يعقد بني شعريتني" 

ُلم: االحتالم أيضا، جيمع على األحالم، ويف احلديث الصحيح:" الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الرؤاي كاذابً، واحلُ 
 .(8).وتضم الم احللم وتسكن. واحلُُلم واالحتالم: اجلماع وحنوه يف النوم (7)الشيطان " 

                                                           

 352،  ص: 12:ابن حجر، فتح الباري،  ج( 2)

 . 5415، رقم احلديث:  2169، ص:  5، ج: ابب النفث يف الرقية، صحيح البخاري  البخاري،كتاب الطب، أخرجه( 3)
 .16عبد هللا حممد أمني العمري ، الرؤى واألحالم يف السنة النبوية، ص: ( 4)
 .604، ص:  1ابن سريين، منتخب الكالم يف تفسري األحالم ،ج:( 5)
 .6635، رقم احلديث:  2581، ص:  6،كتاب التعبري، ابب من كذب يف حلمه، ج: صحيح البخاري البخاري، أخرجه( 6)

  5415، رقم احلديث: 2169، ص:  5،ابب الرؤاي الصادقة من هللا،ج: كتاب التعبري  ،صحيح البخاري البخاري، أخرجه( 7)
 .145، ص:  12ابن منظور، لسان العرب، ج: ( 8)

http://www.alshmo5.com/vb/showthread.php?t=22851
http://www.alshmo5.com/vb/showthread.php?t=22851
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 احلُلم اصطالحًا: -2
نشاطاً ذهنياً أثناء النوم تنتج عنه صور وخياالت يطلق عليها يرى بعض الباحثني أن احللم ال صلة له ابلرؤاي و يعتربونه 

حديث النفس أو األضغاث، فاخلواطر اليت تشغل الوعي قبل النوم هي اليت تكون احللم و تتحكم يف صوره وأحداثه، 
ايت القرآن ورمبا يؤكد ذلك املعىن االصطالحي ما ورد يف القرآن الكرمي عن كلمة )احللم( فقد وردت يف كل مواضعها آب

 اليت ذكرانها سابقاً بصيغة اجلمع)أحالم( مع إضافة كلمة )األضغاث( إليها داللة على اخللط والتشويش.
واعترب كثري من املفسرين واحملدثني أن )احللم( هو ما نسب ألهاويل الشيطان وما ال أتويل له، أو هو الرؤاي الكاذبة وأهنا 

.  وقد جرت العادة على (9)وسلم "الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الشيطان "  من عمل الشيطان لقوله صلى هللا عليه
 استعمال الرؤاي ملا نراه من خري مبنامنا واستعمال احللم ملا نراه من ختليط أو شر.

 
 املبحث األول

 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم
 علماء النفس الغربينيوإنكار الرؤاي التنبؤية عند 

 املطلب األول
 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم.

إن اهتمام القرآن ابلرؤاي يف أكثر من موضع هو سبق علمي وإعجاز جديد يضاف لصرح إعجازاته املتعددة، فالقرآن 
دفتيه سواء ابلتصريح أو ابإلشارة منتهى ما ستصل الكرمي قد سبق كل احلقائق واالكتشافات العلمية، بل وحوى بني 

َوالَرْطٍب إليه كل علوم الدنيا، بل وخط للبشرية األسس اليت لو سارت عليها لوصلـت إىل منتهى ذلك العلم قال تعاىل: ﴿
َياًًن ِلُكلِ  َونـَزَّْلَنا َعلَ (، وقال سبحانه: ﴿59سورة األنعام:من اآلية ﴾)َوال اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  ْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

، ويقول ( 10)، قال ابن مسعود: " قد بني لنا يف هذا القرآن كل علم وكل شيء" (. 89سورة النحل:من اآلية ﴾ )َشْيءٍ 
اإلمام شهاب الدين القسطالين: "فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشؤها ومصدر املعارف ومبدؤها ومبىن قواعد الشرع 

ويقول اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي موضحاً هذه الفكرة: " نعم ! إن يف القرآن كل شيء، ولكن ، (11)وأساسه" 
ال يستطيع كل واحد منا أن يرى فيه كل شيء، ألن صور األشياء تبدو يف درجات متفاوتة من القرآن الكـرمي، فأحياانً 

                                                           

 .6635، رقم احلديث:  2581، ص:  6،كتاب التعبري، ابب من كذب يف حلمه، ج: املرجع السابق نفسه ( 9)

 .583، ص:  2ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم ، ج: ( 10)
 .6، ص:   1القسطالين، لطائف االشارات لفنون القراءات ، ج:( 11)
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 (12)وأحيااًن دساتريه،  وأحيااًن توجد عليه عالمات"توجد بذور الشيء، أو نواته، وأحيااًن جممل الشيء، أو خالصته 
 ومن حكمة هللا سبحانه أن أيَّد كل نيب مبعجزة مادية، وجعل األنبياء عليهم السالم قادة وأساتذة للبشرية كلها.

يف جمال  إن القرآن الكرمي إبيراده معجزات األنبياء إمنا يضع احلدود النهائية ألقصى ما ميكن أن يصل إليه اإلنسان   
العلوم والصناعات، ومن بعد ذلك حيث البشرية وحيضها على حماولة الوصول إىل تلك الغاايت. وقد ذكر النورسي مثااًل 

 ( فكأن هللا سبحانه وتعاىل١٢سورة سبأ:﴾ )َوِلُسَلْيَماَن الرِ يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ على ذلك يف قوله تعاىل: ﴿
! متون اهلواء، وأنت أيها اإلنسان إن عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحملته فوق ذه اآلية الكرميةيقول يف معىن ه

إن نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيداً من قوانني سنيت اجلارية يف الكون ميكنك أيضا أن متتطي صهوة اهلواء 
 .(13)تخدمه للطريان من مكان إىل مكانفتس

خط احلدود النهائية ألقصى ما ستصل إليه كل العلوم ومل يقتصـر ذلك السبق على علم دون ومن هنا ثبت أن القرآن 
علم بل مشل كل العلوم. ومن مجلة هذه العلوم حقائق العلوم النفسية، ففي القرآن الكرمي آايت تناولت النفس اإلنسانية 

النفس  نفسية املعاصرة قبل أن يتناوهلا علمواملشكالت ال احللول لبعض الظواهر يف حالة االعتدال واالضطراب وقدمت
احلديث بقرون طويلة، ومن هذه الظواهر: ظاهرة األحالم والرؤى، حيث ظهرت كثري من النظرايت اليت حاولت 

 تفسريها، حىت توقفت نظرايهتم عند نوعني فقط من الرؤى وهي:
 هلا النائم. : وهي انعكاس حلاالت جسمية داخلية أوخارجية يتعرضأضغاث األحالم -1
 : وهي انعكاس احلياة الواقعية مبا فيها من كوابت ورغبات نفسية متصارعة.حديث النفس -2

ويتداخل النوعان تداخالً كبرياً يصعب معه الفصل بينهما، "فاحلاالت اجلسمية الداخلية كالتخمة أو املغص جتعل النائم 
ية فهي مثل الضوء الساطـع  الذي جيعل النائم يرى نفسه يرى نفسه يف حرب أو خصام أو مرض..أما املؤثرات اخلارج

يف هنار مشرق، أو قريبًا من حريق، وتلك هي أضغاث أحالم أي أخالط من انعكاسات مضطربة ال تتضمن إشارة 
هادفة إىل معىن جدي مفيد يف احلياة النفسية الداخلية، ومن الرؤى ما يعكس احلياة الواقعية بكل ما فيها من رغبات 

تصارعة ودوافع متنافسة فهي نوع من حديث النفس أثناء فرتة النوم، فالفقري وهو يتوق للغىن جاهدًا يرى نفسه قد م
 .(14)"  ه كامل الصحة وموفور القوة وهكذااغتىن بني عشية أو ضحاها..واملريض الذي أعياه املرض يرى نفس

                                                           

 .277بديع الزمان سعيد النورسي ، الكلمات ، ص: ( 12)
 .278بديع الزمان سعيد النورسي ، الكلمات ، ص: ( 13)
 )بتصرف(. 272أمحد نوفل ، سورة يوسف دراسة حتليلية ، ص: ( 14)
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إن ما يراه النائم عند علماء الغرب ليس إال كوابت نفسية أو صراعات جنسية، فعندهم أن األحالم ال تنبئ عن   
املستقبل بل هي رغبات مكبوتة منذ الطفولة، أما أصحاب نظرية ) احلافز احلسي (، فريون أن احللم ينشأ لدى النائم 

 ث من داخل البدن أو من خارجه. وممن من جراء إحساس مادي يطرأ عليه، وهذا اإلحساس قد ينبع
ساهم يف أتييد هذه النظرية )هنري برجسون ( الذي قال: " إن احلواس ال تتعطل أثناء النوم، وكل أثر يقع عليها يؤدي 
ابلنائم إىل رؤية حلم مستمد منه، فإذا كانت قدماه مثاًل، غري مستقرتني على نقطة ارتكاز، رأى كأنه طائر يف الفضاء، 

."فالرؤى واألحالم عند أكثر علماء النفس انجتة (15)ا أضيئت أمام عينيه مشعة، حتول الضوء يف حلمه إىل حريق " وإذ
. ال شك لدينا أبنه قد تكون (16)عن عوامل نفسية ووليدة سلسلة من الظواهر النفسية، وتعبري عن رغبات مكبوتة" 

الرُّْؤاَي َثاَلٌث َحدِّيُث النـَّْفسِّ  لقوله صلى هللا عليه وسلم:"العوامل والضغوط النفسية سببًا يف وجود بعض األحالم، 
، ولكن هذه العوامل النفسية ليست األسباب الوحيدة لتشكيل األحالم والرؤى، (17)َوخَتْوِّيُف الشَّْيطَانِّ َوُبْشَرى من اَّللَِّّ"

نفس واآلخر خارج عنها، إما من إذ يتعـرض اإلنسان يف نومه ملؤثرات متعددة بعضها انبع من نفسه، وهي حديث ال
هللا تعاىل بواسطة امللك، وتلك هي الرؤاي الصادقة، وإما من الشيطان بنزغه ووسواسه وتلك هي أضغاث األحالم، وهذا 

 التقسيم ملنامات اإلنسان يعد سبقاً قرآنياً علمياً لعلم النفس احلديث كما سريد شرحه وتفصيله إبذن هللا.
 

 قرآين والنبوي لعلم النفس احلديث نستطيع أن حندده فيما يلي: أما عن جمال السبق ال
سبقه يف ذكره هلذين النوعني من الرؤى وهي أضغاث األحالم وحديث النفس، سواء ابإلشارة إليهما من خالل  -1

﴾ بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم ِبَعاِلِمنيَ قَالُوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما حَنُْن اآلايت الكرميات أو من خالل األحاديث النبوية ،قال تعاىل: ﴿
 . (18)ويف الصحيح "الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الشيطان"  (، 44يوسف: سورة )
ذكر القرآن والسنة نوعًا اثلثًا للرؤى وقف علماء النفس أمامه حائرين، ال جيدون له حتلياًل وال تفسرياً وهو الرؤاي  -2

 وهي اليت حتمل يف طياهتا عنصر التنبؤ عن املستقبل القادم ويسقط فيها حاجز الزمن.  التنبؤية أو الرؤاي الصادقة
هذا وقد نزل القرآن مهيمناً على كل العلوم، وهو أن هذه العلوم نزلت أايهتا على َرُجٍل أُمِّّي مل يقرأ أو يكتب قط، ومل 

علماء النفس احلديث فما توصلوا إليها إال بعد جهد يتلق علمه من أحد إال من هللا تعاىل عامل الغيب والشهادة، أمـا 

                                                           

 .87 – 86علي الوردي ، األحالم بني العلم والعقيدة ، ص: ( 15)
 .50- 48خالد منصور ، الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية ،  ص: ( 16)
 2574، ص:6البخاري، صحيح البخاري،كتاب التعبري،  ابب القيد يف املنام, ج: أخرجه( 17)
 .5415، رقم احلديث:  2169، ص:  5الرؤاي من هللا، ج:  كتاب التعبري،  ابب  املرجع السابق نفسه،( 18)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

فالقرآن املعجز البيان فيه آية لكل عامل حسب ختصصه،  أحبـاث وجتارب استمرت سنوات،كبري ودراسات متعمقة و 
َأًنَّ َأنـَْزْلَنا َأَوَلَْ َيْكِفِهْم تدل على أن هذا الكتاب ال ميكن أن يكون صنعة بشرية، وإمنا هو آية رابنية، قال تعاىل: ﴿ 

ِلَك َلَرمْحًَة َوِذْكَرٰى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  َلٰى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِف ذَٰ  .(51 سورة العنكبوت:﴾) َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ
 

 املطلب الثاين
 إنكار الرؤاي التنبؤية عند علماء النفس الغربيني

جنم عن هذا االهتمام  حد سواء عرب عصور التاريخ كلها، وقد ظاهرة األحالم اهتمام احلاملني واملفسرين على لقد جذبت
الكثري من االجتهادات التفسريية حملتوى األحالم  ظهور الكثري من النظرايت النفسية الىت تفسر ظاهرة األحالم، كما نشأ

اهرة معقدة وعصية هذه التفاسري واالجتهادات، إال أن األحالم ظلت ظ ومدلوالهتا، وعلى الرغم من تباين اآلراء حول
والتأويل طاملا ُجردت من حمتواها الروحي، وطاملا نسبناها للمؤثرات املادية اخلارجية والداخلية سواء يف  على الفهم

   مصدرها أو يف اهلدف من وقوعها كظاهرة.

تستقيم به كافة املصاحل و  ن إال وبينها مبا ينري العقولوابملقابل مل يرتك الدين اإلسالمي جانبًا من جوانب حياة اإلنسا 
الدينية والدنيوية فهو الدين الوحيد الذي أشبع حاجات اجلسد  )اجلانب الطيين الفطرة الغريزية يف اإلنسان( والروح 
)اجلانب القليب املتصل ابهلل( وهذااألخري هو اجلانب الذي خيتص ابلرؤى واألحالم، ولذلك أجاب اإلسالم عن تساؤالتنا 

تزن ال تناقض فيه، وال غموض، ومن التساؤالت والظواهر اليت أجاب عنها اإلسالم وبنّي قواعدها حوله مبنهج مرن م
 وأصوهلا ظاهرة الرؤى واألحالم.

ومل يكتف املنهج القرآين بذلك بل سجل السبق العلمي متفوقا على النظرايت النفسية والتحليلية كما ذكران بذكره لنوع  
بؤية واليت أنكرهتا كل علماء النفس الغربيني وبنفس الوقت مل يعطوان جواابً شافياً عنها رغم اثلث من الرؤى هو الرؤاي التن

أهنا موجودة وتتحقق ليس عندان كمسلمني بل وقعت للعديد من قادهتم ومشاهريهم وملوكهم وحتركت جيوشاً وأبيدت 
 ممالك حتققاً لتلك الرؤى على مر العصور.

غربيني ال يعرتفون به، على الرغم من أن الرؤاي التنبؤية حقيقة واقعة وظاهرة واضحة يف فما الذي جعل علماء النفس ال 
حياة الشعوب واحلضارات وكثري من القادة واملشاهري بل أقرت بوجودها كل الكتب السماوية ومل ينكر وقوعها على مر 

 العصور أحد ؟ 
 وجود الرؤى التنبؤية فإن ذلك سيقودهم حتماً إىل أمرين اثنني:قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال أهنم لو اعرتفوا وأقروا ب 
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 : هدم كل نظرايهتم املتعلقة بعامل األحالم والرؤى ظاهراً وابطناً.أوهلما
: االعرتاف بوجود عامل الروح وصلته بعامل الغيب، ووجود املالئكة، واجلن والشياطني، وغريها من الغيبيات اليت اثنيهما

االعرتاف واإلقرار بوجود عامل الغيب الذي ال يؤمنون بوجوده أصاًل. لذلك أنكر فرويد وأقرانه من  ستحملهم بقوة على
علماء النفس املاديني وجود هذا النوع من الرؤى التنبؤية رغم أن أنبياء هللا ورسله عليهم أفضل الصالة والسالم كانت 

ر األنبياء بوجود هذه الرؤى التنبؤية يف عامل البشر، فمن أوىل الرؤى إحدى طرق الوحي اإلهلي والتشريع الرابين لديهم وأق
 ابلتصديق أصحاب الرساالت السماوية ؟أم أصحاب النظرايت املادية ؟

 
 املبحث الثاين

 النظرة النفسية للرؤاي والنظرة القرآنية هلا
 املطلب األول

 النظرة النفسية للرؤاي 
لك الظاهرة، لكنهم رغم كل ما بذلوه من جتارب وأحباث يف هذا اجملال لقد حاول علماء النفس كما أسلفنا تفسري ت  

إال أن ابتعادهم  عن أنوار الوحي الذي أنعم هللا به علينا جعلتهم يتيهون يف شعاب ال هناية هلا، وكانت نظرهتم لألحالم 
مؤسس مدرسة التحليل النفسي:" أن  والرؤى نظرة مادية جسدية حبتة ال ارتباط لعامل الروح هبا مطلقاً. فمثالً يرى فرويد

 .(19)احللم استجابة إبزاء هذا املزعجاحللم ينتج عن إزعاج يصيب النوم، فما كنا لنحلم لوال مزعج طرأ يف أثناء النوم، و 
حيتمل االستمرار ىف نومه فيجنبه ما  إذن احللم عند فرويد له وظيفته املمثلة يف "حراسة النوم" مبعىن: معاونة النائم على

أن املنبهات واإلزعاجات اخلارجية هي اليت تنتج احللم  -من وجهة نظره –أن يزعجه من منبهات خارجية، مما يعىن 
 وتسبب وجوده لتحمى النائم، وجتعله مستمراً يف نومه. وابألسطر التالية نفصل نظرهتم لألحالم من عدة جوانب:

 
 :نهانظرهتم لألحالم من حيث فوائدها واهلدف مأواًل: 

ال نبالغ عندما نقول أبن نظرة علماء الغرب ألحالمنا نظرة حتط من قيمة األحالم والرؤاي أميا احنطاط ألهنا حتصرها    
يف أهنا جمرد تفاعالت اإلنسان مع البيئة احمليطة به ومع رغباته املكبوتة، "فلقد قامت نظرية فرويد يف األحالم على أهنا 

 وخالصة القول فيها:  (20)املضغوطة فيما يسمى بنظرية ) احلافز احلسي(حتقيق الرغبات املكبوتة أو 
                                                           

 .)بتصرف( 61-60سيجموند فرويد ، تفسري األحالم ، ص:( 19)
 94والعقيقدة ، ص: على الوردي ، األحالم بني العلم ( 20)
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أن هدف األحالم عندهم هو محاية النائم من األفكار املزعجة اليت تقلق راحته، فالطفل الذي يرغب يف اقتناء  -1
الطريقة تليب رغبة دراجة مثاًل، لكن أبويه يرفضان حتقيق رغبته، حيلم أبنه يركب أعظم دراجة أمكن صنعها، وهبذه 

 الطفل، وال يتعرض نومه لالضطراب نتيجة الرغبة اليت مل تتحقق يف اليقظة.
األحالم وسيلة لتشخيص األمراض والعقد النفسية وحتليل الشخصيات لدراسة طبائعها وحل عقدها والوصول  -2

حد قول العاملة )كارين هورين ( من خالل األحالم للحكم على النفس البشرية ودوافعها وميوهلا واجتاهاهتا، على 
املهتمة بتحليل األحالم، ويعتقد )إيرك فروم ( أن األحالم تعكس العناصر املعقولة والعناصر غري املعقولة من 

. وقد استخدم فرويد حتليل األحالم كوسيلة للوصول إىل أعماق الالشعور والكشف (21)الشخصية يف نفس الوقت "
األحالم مبثابة الطريق السلطاين إىل الالشعور الذي حيتوى على العقد و الدوافع والرغبات عن أسراره ويعترب فرويد أن 

 املكبوتة.
األحالم تعوض عقدة النقص عند اإلنسان الذي يبحث عن السيطرة وحب الظهور والشهرة، وال يتمكن من  -3

 إشباع ذلك إال من خالل أحالمه.
 

 ها اثنياً: نظرهتم لألحالم من حيث سر رمزيت
فهو يرى أن معظم الرموز اليت ألغراض اليت حيظرها اجملتمع (، "يقول فرويد )إن األحالم تلجأ إىل الرموز لتخفى ا   

تظهر يف األحالم ذات مغزى جنسي، وكأنه يظن أن الرغبة اجلنسية هي الرغبة الوحيدة اليت ميلكها اإلنسان واليت حيظرها 
والسكاكني واملبارد، وما  ة يف األحالم كالعصي وجذور الشجركل األشياء املستطيل، فمثاًل هو يعتقد أن  اجملتمع عليه

شابه ذلك كلها ترمز لعضو الذكورة أما العلب الصغرية واالصناديق والقبعات وكل األشياء املستديرة فهى ترمز إىل عضو 
 .(22)األنوثة "

ك رموزها وفقًا للمفاهيم تفسري كل األحالم وفوهذا عيب خطري من العيوب الفرويدية، وهو وضعه لنظرية واحدة ل
فتحليالت األحالم عند فرويد كأهنا طابعة ال تنتج إال رموزاً جنسية، وبذلك سيتشابه البشر عند النوم تشاهباً  ،"اجلنسية

ة قاطبًة، عجيبًا حيث سيحلم اجلميع ابجلنس، لقد ركز فرويد اهتمامه على الرغبة اجلنسية واعتربها أهم الدوافع البشري
بل يعزو معظم األمراض النفسية إىل سبب جنسي، فهو يفسر حىت حركات الطفل الساذجة أبهنا ذات مقصد شهواين، 

                                                           

 26حامد زهران ، الصحة النفسية والعالج النفسي، ص:( 21)
 .115جوزيف جاسرتو ، األحالم واجلنس ، ص: ( 22)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 67 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

مث ظهر تلميذه ) أدلر( الذي انشق عليه بنظرية  (23)وأشهر ما جاء به فرويد يف هذا الشأن هو )عقدة أوديب والكرتا( 
املفسرة ألحالمنا أو الدافع الوحيد هلا.مث ظهر )يونغ( تلميذه النابغة الذى جديدة تقول: أن الشهوة اجلنسية ليست هي 

رأى وأقر ابستحالة وضع قواعد حمددة لتفسري األحالم على أساس الرموز اجلنسية، الرتباط احللم ابلطابع الشخصي 
تقد أن هناك مرشدات الفريد لكل إنسان، حيث قال:" إنه من احلماقة إذا ما تكلمنا بصورة أكثر عمومية، أن نع

منهجية جاهزة لتفسري األحالم، فما من رمز من رموز األحالم ميكن فصله عن اإلنسان نفسه الذي حيلم به، وليس 
هناك من تفسري حمدد أو مباشر ألي حلم، ذلك أن كل إنسان خيتلف اختالفاً بيناً ابلطريقة اليت يكمل هبا عقله الباطن 

 (24)يستحيل معها التأكد من الكيفية اليت ميكن هبا تصنيف األحالم ورموزها أصاًل " عقله الواعي، أو يعوضه لدرجة
وهذا يهدم نظرية فرويد القائمة على تفسري األحالم على طابعة الرموز اليت طبع هبا كل األحالم و اليت بناها على أساس 

حالم قد تكون أحياانً "حدساً يتعلق حبادثة جنسي وطبقا للرموز اجلنسية واألخطر مما سبق هو أن )يونغ( يؤمن أبن األ
هامة ستقع يف املستقبل " وهبذا هو ضد التيار الفكري والنظري ألستاذه سيجموند فرويد الذي ال يؤمن مطلقاً بوظيفة 

 األحالم التنبؤية.
يد فرويد من وراء هذه هي أفكار فرويد وأتباعه أبمانة، والسؤال هنا:ماذا يريد فرويد من وراء هذا الفكر؟ هل ير    

 نظرايته إثبات وجود الشر يف العامل وأتصله يف الكيان اإلنساين؟ إذا كان األمر كذلك، فإن هذه االكتشافات ال ضرورة 
هلا إلثبات الشر يف العامل، فالعقل يقول إن اخلري والشر مركب يف اإلنسان منذ أن خلق، ومن البشر من يفكرون من 

، وآخرون من عقوهلم، وآخرون من عواطفهم ومشاعرهم، وآخرون من قلوهبم، و مع ذلك معدهتم، وآخرون من عورهتم
فالتعميم ال يصح ابالستناد إىل وقائع مرضية وشاذة وهي احلاالت اليت صادفها فرويد يف دراسته كما ال ميكن االستناد 

 إىل هذا الشذوذ وإابحته وتربيره وجعله قدراً حمتوماً مكتوابً على كل البشر.
 

  واْلالصة:
ألنه إقحام علمي وتسلط فكري غري مقبول،"إن القول  إن هذا الفكر الفرويدي ال ميكن تعميمه على بين البشر،    

بقدرية الشر أو اجلنس، والرضوخ هلما مها دعوة للسقوط اإلنساين، واالستسالم يف أحضان الشر الذي لن خيلق 

                                                           

من العقد النفسية اليت تطلق على الطفل الذي حيب والدته ويتعلق هبا لدرجة الغرية على األم من األب وقد استوحاها )فرويد( من قصة  عقدة أوديب( 23)
وحي فرويد أببيها وغريهتا من أمها وكرهها هلا، واست هو مصطلح أنشأه فرويد ويشري إىل التعلق الالوعي للفتاة وعقدة الكرتايواننيه شهريه وهي قصة أوديب 

 .121-120هذا املصطلح من أسطوره اليكرتا اليواننية وهي تقابل عقدة اوديب لدي الذكر،انظر: على الوردي، األحالم بني العلم والعقيدة ، ص:
 34كارل.غ. يونغ ، اإلنسان ورموزه ، ص(  24)
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صف الشيء كما هو عليه، وليس مبا نظنه أو نتمناه، حيث أن كل سعادة،كما ظن فرويد، و مبا أن العلم يقتضى و 
علم اتبع للمادة اليت يدرسها، فإن فرويد مل يتوصل إىل فهم حقيقة األحالم، وفشل يف تفسريها، وإن كان قد جنح يف 

،كما يشاهد تفسري أحالم الشاذين فقط من املصابني مبرض اجلنس، فهؤالء ميكن أن يشاهدوا يف كل صورة رمزاً جنسياً 
 (25)بعض املصابني ابحلمى الكراسي والطاوالت وحوشـاً هتامجهم"

 
 اثلثاً: نظرهتم لألحالم من حيث مصدرها

إهنم جيردون الكون بصفة عامة واإلنسان بصفة خاصة من كل أثر روحي فالكون يف نظرهم مؤلف من املادة فقط،"   
 (26)صار علماء الغرب جيردوهنا من كل صبغة روحية أو قدسية "فبعدما كان القدماء حييطون األحالم هبالة روحية، 

 فصارت مصادر األحالم عندهم هي:
)احلافز احلسي(: وهي نظرية تعىن أن احللم ينشأ يف النوم من جراء إحساس مادي يطرأ عليه، سواء كان من  .أ

 داخل البدن أو من خارجه.
ا أقره علماء الفسيولوجيا، فاألحالم عندهم تنشأ اهللوسات السمعية والبصرية: هي مصدر األحالم، وهذا م .ب

 أوجاع جسمية أو نتيجة هتيج خالاي معينة ىف املخ. عن اضطراابت فسيولوجية مثل سوء اهلضم أو
 خلص فرويد مصادر احللم، أو املنبهات له يف أربعة مصادر هي: .ت

 املنبهات احلسية اخلارجية. -1
 املنبهات احلسية الداخلية. -2
 املنبهات اجلسمية العضوية.  -3
 املصادر النفسية. -4
 

 رابعاً: نظرهتم لألحالم من حيث أنواعها:
إن علماء النفس حبكم نظرهتم املادية وجتريدهم لكل شيء من أي قيمة روحية ومنها األحالم، فهم ال يعرفون شيئاً  

، وهو حديث النفس أو أضغاث من أنواع الرؤىحباثهم على نوعني امسه الرؤاي الصادقة، بل حصروا حديثهم ونظرايهتم وأ
األحالم. أما الــرؤى املرتبطة بعامل الروح واليت قد  تُري اإلنسان أحدااثً ستقع يف املستقبل، فأنكروا ذلك متاماً وزعيمهم 

                                                           

   126حممد عرب، الرؤاي بني الوهم واحلقيقة، ص: ( 25)
 .85بني العلم والعقيقدة ، ص:  على الوردي ، األحالم (26)
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حيث  يف ذلك إنكار العامل اليهودي النمساوي )سيجموند فرويد( رغم تناقضه مع نفسه أبخر كتابه )تفسري األحالم(
قال: "وماذا عن قيمة احللم يف اطالعنا على الغيب، هذه ابلطبع ليست موضع تفكري" مث يتناقض مع نفسه، فيقول يف 

، (27)موضع آخر من كتابه:" ومع هذا فاعتقاد القدامى أن األحالم تنبئ ابملستقبل، ال خيلو كل اخللو من الصدق "
  التنبؤية.وهذا يعىن اعرتافه بوجود بعض األحالم 

 
 تعليق  على أقوال علماء الغرب ِف الرؤى واألحالم:  
بعد هذا العرض السابق لنظرة علماء النفس الغربيني لألحالم والرؤى، نستطيع أن نالحظ من خالل وجهة نظرهم   

 هذه ما أييت:
لسفة الوجود عندهم والنظرة انعدام الصلة كلياً يف نظرايهتم بني عامل الروح وعامل الرؤى واألحالم وذلك بسبب ف -1

 املادية لكل شيء حىت األحالم والرؤى.
تركيزهم على استخدام األحالم كوسيلة للدخول إىل أعماق املريض النفسي ومعرفة سبب مرضه أو حالته، أما  -2

 الشخص السليم الذي يرى رؤاي فال مكان له يف أحباثهم ونظرايهتم البتة. 
الرؤى ومها: )أضغاث األحالم( وهي األحالم املختلطة و)حديث النفس( وهي  أهنم يركزون على نوعني من -3

 اليت يفكر هبا اإلنسان قبل نومه مث يراها يف أحالمه.
يقول حممد قطب: "لقد اعتمد فرويد يف أكثر حتليالته واستنتاجاته على الرؤى، مث قعد من خالهلا القواعد واألسس 

فس، ولكنه لألسف كان يتجه يف الرموز واملعاين اجتاها مادايً، أو حيوانياً هابطاً، فال اليت بىن عليها نظرايته يف علم الن
ينصف اإلنسان يف إنسانيته، والرؤاي والشك جزئية يف حياة اإلنسان اليومية، ولكنها يف إطار من الغيبية عن دنيا الواقع 

لبصرية، وحركة ليست ابجلوارح واألعضاء ولكن ابحلس واملعايشة احلياتية واملمارسة احلسية، رؤاي ليست ابلبصر ولكن اب
، وهكذا نرى ختبط تلك النظرايت وتباينها، وما أصدق ما قاله القرطيب قدمياً: "وقد اختلف الناس (28)الشعوري فقط"

د عريت عن يف كيفية الرؤاي قدمياً وحديثاً، فقال غري املتشرعني أقوااًل كثرية خمتلفة، وصاروا فيها إىل مذاهب مضطربة ق
 .(29)الربهان فأشبهت اهلذاين "

                                                           

 سيجموند فرويد ، تفسري األحالم.( 27)
 .5حممد علي قطب ،دليل احلريان يف تفسري األحالم، ص: ( 28)
 . 6القرطيب، املفهم، ص: ( 29)
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ختبطًا ىف اآلراء الىت قدمها علم النفس، بل وحرية، وكما رأينا فقد جاءت تفسريات فرويد قاصرة،  واحلق أن هناك 
وجاءت آراؤه يناقض بعضها بعضاً، وبعضها غري مقبولة عقليًا أو واقعياً، وأمام هذا الزخم الفكري الذي مل حيل لغز 

م والرؤى، تظل النفس البشرية تبحث عن تفسري يقنع العقل والروح معاً، ألن النظرة النفسية يف األحالم والرؤى األحال
من وجهة نظر الكثريين تشعبت بنا كثرياً دون جدوى، ومل تقدم ما يكفى إلقناع العقل ومل تقدم مطلقاً ما يشبع الروح، 

تلك اليت ترتبط ابلتنبؤ أبحداث مستقبلية بعدما عجز علم النفس عن  فأين جند تفسريا  لظاهرة األحالم والرؤى خاصة
تفسريها، أوبعبارة أدق مل يعرتف هبا رغم وجودها، ومن أين تكتسب الرؤاي تلك املعارف واملعلومات اليت تتلقاها يف 

 املنام ؟ وما مصدرها ؟وما اهلدف من وجودها ؟.
 ( يشفي صدوران جتاه هذه التساؤالت مجيعها.لعل املطلب القادم )النظرة القرآنية للرؤاي  
 
 املطلب الثاين  

 النظرة القرآنية للرؤاي
 ) النظرة القرآنية للرؤى واألحالم ِف مواجهة النظرة النفسية ( 

إن النظرة القرآنية الدينية العامة للحامل أو الرائي نفسه تنظر إليه على أنه بدن وروح وليس بدانً فقط، أما العلوم النفسية 
فنظرهتا للحامل على أنه بدن أو آلة تتأثر بعوامل داخلية وخارجية ينتج عنها أحالم، لذلك جاءت االختالفات بني 

 وه كما سيأيت شرحه: النظرتني ملا يراه احلامل من عدة وج
: فالنظرة النفسية العامة للمنامات هي أهنا ظاهرة نفسية بيولوجية، واقعة نتيجة من حيث النظرة للرؤى واألحالم: أوالً  

انعكاسات نفسية ومؤثرات خارجية أو مؤثرات من داخل اجلسم، والاعرتاف فيها بوجود ما يسمى ابلرؤى الصادقة أو 
الكرمي فينظر للرؤى على أهنا رسائل رابنية لإلنسان من ورائها هدف وغاية،كما كان يف رؤى  املستقبلية، أما القرآن

األنبياء وغريهم يف القرآن الكرمي هلا دور خطري وهام يف حياة اإلنسان، أما األحالم فهى ما حيدث املرء به نفسه أو 
 أضغاث من فعل الشيطان ووسوسته.

: قلنا سابقًا أبن علم النفس حدد املنامات وحصرها يف نوعني فقط دارت لرؤىمن حيث أنواع األحالم وا: اثنياً  
نظرايته حوهلما وهم: حديث النفس وأضغاث األحالم، أما النظرة القرآنية للمنامات فهي تقسمها إىل ثالث: أضغاث 

ضاً، وإما رؤاي صادقة  أحالم ال أتويل هلا أو حديث نفس وهو ما حيدث املرء به نفسه يف يقظته، وال جدوى منها أي
 حتمل للرائي رسائل رابنية فيها التبشري أو اإلنذار، وقد تساعده يف حل بعض مشاكله.
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لقد أقر علم النفس أبن األحالم مصدرها والدافع هلا هو الرغبات املكبوتة  من حيث مصدر األحالم والرؤى:: اثلثاً  
ا عن األحالم ) حديث النفس أو األضغاث( وليس عن الرؤاي )ما يتمناه اإلنسان وحيدث به نفسه(، وهم يتكلمون هن

الصادقة، بينما تقول النظرة الدينية أن أضغاث األحالم مصدرها الشيطان بتهويالته وختويفاته لإلنسان، وحديث النفس 
ألحالم يسمى مصدره الرغبات املكبوتة كما ذكروا متامًا وإن كان السبق لديننا يف األحاديث النبوية لوجود نوع من ا

حديث النفس، وذلك قبل أن يولد فرويد وتالميذه أبربعة عشر قران، وأما الرؤى فمصدرها هو هللا تعاىل مباشرة أو أيمر 
ِسَل َرُسواًل َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه اَّللَُّ ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُرْ املَلك املوكل ابلرؤاي، قال هللا تعاىل: ﴿
، وغالباً ما تكون الرؤى الظاهرة الواضحة اليت ال رمزية ( 51)سورة الشورى: ﴾فـَُيوِحَي ِبِِْذنِِه َما َيَشـاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيم

املقصد فيها هي من هللا عز وجل، وأما الرؤاي اليت ينقلها املَلك فهى غالباً مرموزة حتتاج لتعبري وتفسري ملعىن رموزها وبيان 
 منها.
وضعوا يف كتبهم رموزًا لتفسري كل األحالم مهما اختلف األشخاص يف طبائعهم أو  من حيث تفسري رموزها:: رابعاً 

ثقافاهتم أو أحواهلم، أما تعبري الرؤى يف اإلسالم فالرمز خيتلف تفسريه من شخص ألخر و يعتمد التعبري يف اإلسالم 
للغوي واالمسي واألمثال والشعر، أما على عدة أصول وهي: القرآن الكرمي والسنة النبوية والقياس والتشبيه واالشتقاق ا

 يف علم النفس فُيعتمد على التحليل النفسي للرمز.
فالرموز اليت وضعها علماء النفس تصلح لكل زمان ومكان، أما يف النظرة القرآنية فالرمز الواحد ال يصلح أن تفسر به 

غري أتويل الرمز الواحد حسب تغري أحوال كل األحالم والرؤى، بل يتنوع تفسريه وأتويل معناه من شخص آلخر، بل يت
الشخص نفسه، وحسب الزمان والبيئة اليت يعيش فيها، لدرجة أن الرؤاي الواحدة أو الرمز الواحد قد خيتلف تفسريه يف 
الصيف عما إذا رآه صاحبه يف فصل الشتاء، وقد يرى الرائي صوراً تكون رموزاً للحقائق اليت ستحصل أو حصلت يف 

ادة تشتق الرموز من تراث اجملتمع ومعتقداته وبناء على ذلك فهي متغرية املعىن على حسب مضمون الرؤاي الواقع وع
ووقتها وحال الرائي ولذلك كان ابن سريين يسأل صاحب الرؤاي عن حاله ومعيشته وعن كل ما ميكن ان يستدل به 

لورعه وفهمه أن الرؤاي جزء من النبوة، فقد حكى أن حلل املسألة لعظم أمر الرؤاي وأييت هذا التحري من قبل ابن سريين 
رجلني أتيا إليه، فقال أحدمها:رأيت أين أؤذن، فقال له: حتج، وقال األخر: رأيت أين أؤذن، فقال له ابن سريين: إنك 

حلَْجِّّ لسارق، قيل له: كيف فرقت بينهما؟قال:رأيت لألول سيما حسنة فأوَّلت رؤايه بقوله تعاىل:﴿َوأَذِّّْن يفِّ النَّ  اسِّ ابِّ
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( ورأيت للثاين سيما سيئة، فأوَّلت رؤايه بقولـه تعالـى:﴿ مُثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّّن أَيَـّتـَُهـا اْلعِّرُي  27أَيْتُوَك رَِّجااًل﴾) سورة احلج: 
 .(30)(  70إِّنَُّكـْم َلسـَارُِّقوَن ﴾) سورة يوسف: 

لرؤى واألحالم الذي يفسر رموزها هو الطبيب النفسي خامساً: من حيث املفسر لتلك الرموز، يف النظرة النفسية ل
معتمداً على نظرايت علمية بشرية مادية، أما يف النظرة القرآنية فالذي يفسر الرؤى هو املعرب  املتصف بصفات تؤهله 

ركباً من جسد لتلك املهمة، طبقاً لقواعد شرعية، وشتان بني نظرة ترى اإلنسان كتلة مادية ال روح فيها، وبني نظرة تراه م
 وروح، وإن كانت النظراتن أو الفكران يتفقان يف خدمة احلامل أو الرائي كُل بطريقته.

ففي النظرة النفسية يسألون عن أحالمك ليحكموا بعد حتليلها على أفعالك و حيددون مالمح شخصيتك، وأسباب  
صيتك وحالتك االجتماعية واالقتصادية وأحوالك عقدك النفسية، أما النظرة الدينية فيسأل املعرب بداية عن أفعالك وشخ

وعباداتك ليصل إىل تعبري دقيق لرؤايك وليعطيك الفائدة املرجوة منها، فالنظرة األوىل وكأهنا تقلل من شأن الرؤاي وتعتربها 
، ومؤثراً كبريًا يف أثرًا وانعكاسًا ملا يدور بداخل النفس من رغبات، أما يف النظرة الدينية فيعظم أمر الرؤاي وتعترب أصالً 

 النفس وليس أثراً، فهى قد تؤثر وتغري بعد معرفة تفسريها من سلوك الرائي لألفضل واألحسن نفسياً واجتماعياً وإميانياً. 
سادساً: من حيث اهلدف منها: اهلدف الذي حتققه األحالم عند علماء النفس هو تفريغ الرغبات املكبوتة، ومحاية 

ت ليحافظ على نومه، وهي ابب كبري عندهم حلل املشاكل والعقد النفسية، أما اهلدف من املنامات النائم من االضطرااب
يف النظرة القرآنية النبوية فهو رفع الروح املعنوية لإلنسان ودفعه لإلنتاج والعمل وتطمينه على أمور تقلقه، فتقر النفس 

قادم فيحتاط ويستعد، فتكون أيضاً سبباً لسعادته واستقرار  والعني، وقد يكون اهلدف منها حتذير اإلنسان وتنبيهه خلطر
حاله وراحة ابله حىت ال يفاجأ هبا، وقد يستعد مبواجهتها ابلدعاء والتضرع واالستعانة مبن يقدر األقدار، فقد ورد يف 

َعاُء، ُّ.( السنة: عن سلمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:" اَل يـَُردُّ الَقَضاَء إِّالَّ الدُّ ، (31)َواَل يَزِّيُد يفِّ الُعْمرِّ إِّالَّ الربِّ
ُّ، َوإِّنَّ اْلَعْبَد لَيُ  يُبُه "ويف رواية أخرى:" اَل يـَُردُّ اْلَقَدَر إِّالَّ الدَُّعاُء، َواَل يَزِّيُد يفِّ اْلُعُمرِّ إِّالَّ اْلربِّ لذَّْنبِّ ُيصِّ  .(32)ْحَرُم الرِّْزَق ابِّ

 
 
 

                                                           

 410، ص:1منتخب الكالم يف تفسري األحالم، ج:ابن سريين ، ( 30)
أخرجه الطرباين، ، كما 154وقال الرتمذي: حديث حسن غريب. وحسنه األلباين، الصحيحة  2139، رقم 4/448أخرجه الرتمذي يف سننه: ( 31)

 . 6128،رقم احلديث: 251، ص:6املعجم الكبري ج:
. وإسناده حسن  22413ديث: ، رقم احل280، ص: 5أمحد بن حنبل، مسند أمحد بن حنبل،ابب ومن حديث ثوابن رضى هللا عنه، ج:أخرجه ( 32)

 لغريه.
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 اْلامتة
 هذا وخنلص من ذلك البحث إىل عدة نتائج نوجز أمهها فيما أيِت: 

للرؤاي الصادقة التنبؤية مكانة عظيمة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة وأهنا من مصادر الوحي لألنبياء والرسل  .1
 عليهم السالم.

متثل هذا السبق يف متييزه بني للقرآن الكرمي السبق مقارنة ابلعلوم والنظرايت النفسية يف موضوع احللم والرؤاي،  .2
أنواع الرؤاي،كذا متثل هذا السبق يف جتسيده هلذا النوع من الرؤى املسمى ابلرؤى التنبؤية، وهو ما أنكرته تلك 

 النظرايت إلنكارها الغيب.
تباط ار للرؤاي الصاحلة أمهية عظيمة يف القرآن والسنة النبوية، فهي جزء من ست وأربعني جزءا من النبوة، وهلا  .3

 ابلروح ومن أكرب األدلة على وجودها.
النظرة النفسية للرؤى واألحالم تقلل من شأن الرؤاي وتعتربها أثراً وانعكاساً ملا يدور بداخل النفس من رغبات،  .4

 أما يف النظرة القرآنية فيعظم أمر الرؤاي وتعترب أصاًل، ومؤثراً كبرياً يف النفس وليس أثراً، فهى قد تؤثر وتغري بعد
 معرفة تفسريها من سلوك الرائي لألفضل واألحسن نفسياً واجتماعياً وإميانياً.

الرؤاي الصاحلة نوعان يراها املسلم، أو ترى له، وهي من مصادر البشارات الغيبية، فإذا ما ذهبت النبوات بقيت  .5
 البشارات.

واخلارجية وأما يف النظرة القرآنية فهى أصل الرؤاي عند علماء النفس هو الرغبات املكبوتة واملؤثرات الداخلية  .6
 إما وساوس من الشيطان أو حديث نفس أو رؤاي صادقة من هللا جل يف عاله.
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