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ھن��اك م��صادر كثی��رة نعتم��د علیه��ا عن��د  -
تف��سیر األح��الم منه��ا الحی��اة الشخ��صیة 

ة وم������شاكله للح������الم وحیات������ه الخاص������
عاته وإحباطات���ه وأح���داث الی���وم اوص���ر

ال���سابق للحل���م ،  ول���دینا ك���ذلك الع���رف 
والع���ادات والتقالی���د وثقاف���ة المجتم���ع ، 

نن�ا ن�ؤول الحل��م فإوم�ا یخ�ص الم��سلمین 
ونف��سره ك��ذلك ف��ي ض��وء آی��ات الق��رآن 

وھ��ذا م��ا یت��ضح م��ن . وال��سنة النبوی��ة 
تف����سیر الحل����م الت����الي لزوج����ة عربی����ة 

، وفیم���ا یل���ي نع���رض مه���اجرة ألمریك���ا 

لتعریفه��ا بنف��سها ث��م أحالمه��ا ، ونعق��ب 
بتفسیرنا للحل�م ف�ي ض�وء حی�اة الحالم�ة 

 .وبما ھو متضمن في الكتاب والسنة 
 
 هتفسیر أرجو   لدي حلم ..السالم علیكم  -

بدای����ة أعرف����ك .. ول����ك جزی����ل ال����شكر  
   جزائری���ة   ھ��اجرأن��ا اس���مي  : بنف��سي 

 ٤٤حالی��ا س��ني .. وأع��یش ف��ي أمریك��ا 
سنة متزوجة  ولدي طف�ل عم�ره س�نتین 

عائلتي كان�ت ض�عیفة ..  وعشرة أشهر  
توفي والدي وكان عندي عشرة .. مادیا 

ع��شت الحرم�ان س��واء م��ادي .. س�نوات 
م�ستوي الدراس�ي ثانوی�ة ال.. أو معنوي 

عام��ة ودرس��ت س��نتین بع��دھا  وح��صلت 
..  عل��ى دبل��وم ف���ي الهندس��ة المعماری���ة 

في میدان عانیت حتى حصلت على شغل 
ثم ف�زت بالقرع�ة للهج�رة .. اإللكترونیك 

للوالیات المتحدة األمریكیة فكانت السنة 
األول��ى ص��عبة الخ��تالف اللغ��ة والتقالی��د 
ًوخ���صوصا ألن���ي أتی����ت وح���دي بع����دھا 

بع��دھا رغب��ت .. ًتزوج��ت وأنجب��ت طف��ال  
ًف��ي أن أنج��ب أخ��ا أو أخت��ا  فل��م یق��در هللا 

..  ل�����ي حی�����ث أجه�����ضت أرب�����ع م�����رات 

ت إرادتي قوی�ة والحم�د � ف�ي أن والزال
 س��نة وھ��و ٤٧زوج��ي عم��ره ..  أنج��ب

،     ٢٠١٠أمریك���ي م���سلم تزوجت���ه ف���ي 
ال توج��د أي ..  ال��زواج   ل��ي  ی��سبق ول��م

إلجهاض����ات المتك����ررة س����وى ام����شكلة 
ال آخ����ذ ع����الج س����وى ..  ال����سن بحك����م

 ةقب��ل الحل��م ص��لیت ص��ال .. الفیتامین��ات
وبع��دھا حلم��ت .. اس��تخارة ف��ي اإلنج��اب 

 ..ذا الحلم ھ
 

  :الحلم  -
  

  حلمت ب�أني حام�ل وام�رأة ال أعرفه�ا " -
ًح���امال أی���ضا  ول���م یك���ن ق���د ح���ان وق���ت 
الوالدة أي ف�ي بدای�ة الحم�ل وك�ان ھن�اك 
دكت��ور أخ��رج حملن��ا لن��راه ف��أعطى تل��ك 

وق�ال له�ا عن�ده أربع�ین .. المرأة جنینها 
ورأی����ت جنینه����ا وك����ان مك����تمال  ،  ث����م 

نن��ت  فظ٤١ هأعط��اني جنین��ي فق��ال عن��د
أنه میت ثم بعد ذلك عرفت بأنه حي فلما 
نظرت إلیه كان بالقرب من عینیه الیمنى 
مث��ل زبیب��ة ث��م رأی��ت وجه��ه ك��ان ش��دید 

بع�د ذل�ك رأی�ت س�یارة .. ًالبیاض مضیئا 
  كان�ت تری�د من�ي أن أرى رقی�ةصدیقتي 
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 وك����ان  س���یارتها الجدی����دة م���ن ال����داخل
 لك��ن ل��م  الجن��ین م��ع وال��ده وھ��و یلع��ب

  ث��م قل���ت لزوج��ي أعطن���ي ..أش��اھدھما 
الجنین ألرجع�ه إل�ى بطن�ي لكن�ي ل�م أرى 

 علم��ا عن��دما ق��ال الطبی��ب ،نف��سي أفع��ل 
 .. ا   یوم٤١ كنت في الحلم أظنها ٤١

 
ًوأود أن أخب���رك أی���ضا ب���أني من���ذ فت���رة  -

رأیت في الحل�م   : " حلمت حلم آخر ھو
 .  "خنازیر كثیرة تركض بعیدة مني أن 

 
ین ذأرج���و التف���سیر ألن���ي قلق���ة م���ن ھ��� -

  .الحلمین وجزاك هللا خیرا
  

   :تفسیر الحلم األول  �
 

حلم��ك أن��ك حام��ل رغب��ة ل��دیك ف��ي أن  -
ً یوم����ا ٤١والع����دد .. تك����وني ك����ذلك 

لتتحقق����ي م����ن أن����ك حام����ل بالفع����ل 
وجنین���ك ح���ي ی���رزق ، حی���ث یتك���ون 
ًالجن��ین ف���ي أربع��ین یوم���ا كم��ا ل���دى 

 ب�ن وعن عبد هللا.. رفیقتك في الحلم 
ح�دثنا رس�ول هللا وھ�و : مسعود ق�ال 

إن أح�دكم : الصادق المصدوق ـ ق�ال 

ًیجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما 
ث��م یك��ون علق��ة مث��ل ذل��ك ث��م یك��ون 
ًم�ضغة مث��ل ذل��ك ، ث��م یبع��ث هللا ملك��ا 

اكت�ب : یؤمر بأربع كلم�ات ویق�ال ل�ه 
عمله ورزق�ه ، وش�قي أو س�عید ، ث�م 

م رواه اإلم������ا(ی������نفخ فی������ه ال������روح 
 ) . البخاري 

  
ل��دیك رغب��ة ش��دیدة ف��ي مول��ود ث��اني  -

ل�ذا .. ینیر لك حیاتك ویكون له ش�أن 
أن��ت حزین��ة عل��ى م��ا س��قط من��ك ألن��ه 
من الم�ستحیل أن تعی�دي ال�سقط إل�ى 

كم��ا أن الع���دد ..  بطن��ك م��رة أخ��رى 
 یعد تقهقر بالسن الذي حدث فیه ٤١

أن ول��دتي طفل��ك األول ، رغب��ة من��ك 
زداد ف�رص في الرجوع بالسن حتى ت

ل���دیك خ���شیة أال یتحق���ق و ..  الحم���ل
 تق��دمك ف��ي  م��ع الحم��ل ل��ك خاص��ة 

 . السن
  

    :تفسیر الحلم الثاني  -
الخنازیر التي ركدت منك ھي ال�سقط  -

ال���ذي ن���زل من���ك أرب���ع م���رات بفع���ل 

 ..  للحم����ل  المتك����ررة اإلجهاض����ات 
س�قوط المزی�د م�ن  وأنت تخشي م�ن 

ووج��ه ال��شبه ) .. الخن��ازیر ( الحم��ل 
الخن���ازیر وال���سقط وال���دم ھ���و ب���ین 

َإنما  ﴿: التحریم قوله سبحانه وتعالى  َّ ِ
َح����رم عل����یكم المیت����ة وال����دم ولح����م  َ َ ُ َْ ْ ْ ََّ ََ ََّ َ َ ْ ُ َ َ

ِالخنزی����ر ﴾  ِ ْ ِ  .} ١٧٣: البق�����رة { ْ
فالخنزیر في القرآن في أكثر من آی�ة 

وھ����و ح����ال  یقت����رن بالمیت����ة وال����دم 
  .السقط 

  
 لیست من قبیل األحالم التي تناولناھا -

 فهي حدیث نفس ، الرؤیا المستقبلیة
ورغب��ة وتمن��ي أن یك��ون ل��دیك طف��ل 

 ولكنه�ا حكم�ة هللا. آخر ینی�ر حیات�ك  
ُیه��ب  ﴿  : القائ��ل ف��ي كتاب��ه الوھ��اب َ َ

َلم��ن ی���شاء إناث���ا ویه���ب لم���ن ی���شاء  َ َْ ُ َ َ ََ َِ َِ ً َ ِ
َال��ذكور  ُ ًأو ی��زوجهم ذكران��ا وإناث��ا * ُّ َ ًِ َ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ِّ َْ َ

ِویجعل من یشاء عق َ َ َ َ ََ ُ ْ : ال�شورى( ًیماٌ ﴾َ
٥٠ – ٤٩. (  

  
  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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