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 ق سايم حني 

 )من كتاب أأعظم ُمعاجل نفيس( 
 

هذا املرض من أأكرث الأمراض شيييياً، ايس ىف ع ان عقيييي     س  يَُعد  

وىفكن ان لك اىفعصييي،ر اىففييياىففرأ  ن رأأ عن أأح ييي،ارو  امل  ا    

طييار اىفم،م من عًه يي  حُ َُرَب طا،ف اىففورس وأ ايياب امل  ا   

 ا  حاةل أأرق بفيييييضيان ر    زي،ي اىف عًي أأه يعكً  اىفكرم ا   

ئي " مل  ا   ي ،ل عمي  اىفكايابوداري،س ا سورثي   زي،ي عن أ ئهي 

وذكل بفيييضان َا    ي    "أصيييا اي وؤ يبي بيييياري  وطار عم  ن،م 

ي ي،منا هذا  أدانًال ا   أأىف اه ان جان الأسيي،د و رب لك اىفعصيي،ر وا 

والأرق مين أأكيرث 

الأمراض شياً، ايس 

وذكل لأسيييييا اب 

كثرية مهنيا  ع ير 

ي اف احلًاة والاضييكرائي اىفً،م ر وهريها م ن الأم،ر اىفُ تُمَِغص  ي ا 

وي ييك، مصيياأ الأرق من صييع،زير   أال نفيياه ح ات  ومرم  من اىفراحر



اىففك،ه ا ي اىفم،مس ياهيا صع،زير ال سامترار ان اىفم،م وزيعدها الاست  اظ 

امل كرس ويالحظ أأه الأرق أأكرث شيييياً، اي زيي اىفهفيييياا ون ار اىففيييين 

ري مرحير والأشييييااض املنيييييكرزيي نففيييياًايس أأو من  روه زيظرو  ه

ني  يبد  ا ي  دأ  وعميدميا اقداد الأرق  يا  َاصيييييياد.ي أأأأأأ ا  ًياي وا  ا جامتع

اي اىفم،مس  ا  عي   ن يييييغيال اىف ييييياص زيمأَو اخل،  من  دم اىفم،م وا 

 ال نفاه ان دائرة َاق وتتفامق م لكر املري أ

 

 وصف حاةل الأرق 

 الأرق ه، شيع،ر ئىفت،رر واىف اق وال ن يغال أأو ال كتبابس ونأه أأ اراي  

تتفيييازيق ح،ل م يييملك ااصييير ون،ف من اخل،   ي احلاةل اىفصييي ًر 

رت اطاي  جق او وت،ررأ  وارت   الأرق ا  واخل،  من امل،يس  ا يفييييضان ا 

يين اىفم،م حُ أأه جقا من أأ ار  ه، ال ن يييييغييال  وثً يياي وا،ل َو

ئحلصييييي،ل  ي اىفم،مس  ويالمأ اىف ع  ا ي تعاط  زيع  الأدوير امل دهر 

ًيايس أأو املم،مير لاتااص  من الأرق أأو اىفت،رر أأو تمياول زيع  اىفك ،ىف

واىف ع  ال خر ياليمأ ا ي َرااة زيع  ال .ي اىفكايازيًير أأو اىفصييييي ف 

واجملالي أأو م يياهدة اىفتاًفقي،ه ىفكن احل   ر أأ م  افيي،ه شيياردان 

ا هن متامايس ومن كرثة َا  م يف دوه اىف درة  ي اىفرتك  والاسيييييامتتاف 

 زيمأ  من هذه الأشاًااأ

 



    ما ،ظر

هميا   رق زيي الأرق 

املير  وريرد الأرق 

اىف،َُ نت ليير ىفظرو  

راهييمييير اييقول الأرق 

بقواىف اس وىفىك نفياتكً  

أأه حندد احلاةل املرضييًر من هريها يذنر دأ أأ د عاشيير أأرزيعر سيي ي 

  ىه

 

ما صع،زير اىففك،ه ا ي اىفم،م أأو ال سامترار  (1 شك،  ا ضكراب اىفم،م ا 

 اىف ميرأ    أأو شك،  من ن،م هقي  

سييا ،عًاي  (2 ضييكراب اىفم،م  ي الأَ  ثالا مراي ا  ركرار شييك،  ا 

 ملدة ش رأ

هامتم شديد زيتبعات  ان الاً  وأأثماا الهنارأ (3 ن غال زيعدم اىفم،م وا   ا 

جق ياو  (4 ًير لام،مس واىفُ تبد  ا ي ا  ًير أأو اىفك ف ير هري املُرضييييي اىفمك

 شديد أأو تتعارض م  الأداا الاجامتع  وامل ىنأ

 



أأه اك،ه الأرق ه، اىف ييك،  الأسيياسيياًر أأو أأه   ويذنر أأينييياي رورة

سيييييامترار الأرق املقمن وشييييييدتي  َيد أأد. ئملري  ل عت ياره  اك،ه ا 

 الاضكراب الأساىسأ

 

ملم  والأرق مرض شياه  وىفكن أأح ا ي يت ،ل ا ي مرض مقمن يصياحب  أ

خاماق أأثماا اىفم،م وما  جفمًر ون،ازي عس وزيع  ال ضكرائي اىفع اًر وا 

ان مثي  هيذه احليالي أأه ييذهيان املري  ا ي ط  يان ا ي ذكلأ   ويان  

نفىسييييأ ىفكن ما نفييييا د زي  ان هذا اىفكااب ه،  الو الأرق املر  

 (أ  س ت  الأرزيعر أأنفاي )سازي اي اىفعر  اىف اه  وا   ذنر 

 

 

 أأسا اب الأرق  

 

أأسيييييا يياب الأرق كثرية و ييديييدة 

وىفكن سييامواول أأه نذنر   سومام، ر

خر  مهنا ونرت  الأسيا اب الأ زيعنيياي 

للك خشص يعيا  من الأرق لأني  

ه، أأكرث اىفماس َدرة  ي مديد اىففيييضان احل     ملرضييي أ ىفكن ما ىه 

   ذا ما سامواول ذنره ئ  از شديدأ ؟ زيع  الأسا اب اىفعامر



 

 املا  ووَن اىففراغ  -1

نفييييياه ًياا واىفف راا  ساملاي   يدو دود للك ا  وه، يصييييي يان اأً  الأوم

وحييدا أأح يا ي لامه يييييغاي أيداي ولأ ياب  ساملتعامي وهري املتعامي

الأع ل اىفكرب أ ىفكن أأكرث اىفماس عرضييييير لاما    أأكرث اىفماس معا ة 

يياي اىففراغأ  من أأَو

 ياىففراغ  عي   كر 

ال نفيييياه ميييييحاي 

هيياىف يياي لأ ار كثرية 

ميييا ريييكييي،ه هيييري 

وئىفتيياي  س ًويير

رك،ه حمصيييذ هذه 

وي،َع   ريفير  سه ويبرَ  كراي م ي،شياي  حي   ال نفيا  سالأ ار اىففيا ًر

ن اىففراغ ي يعر ال نفياه زي  ا اىفقمن و دم  سلا اق والأرقأ لأه ان َو

ًياة ًير احل  سوت ي  اىفرو ير ان ال زياز أأو اىفكم،   سوتت يييييازيي  الأ.م س يا ا

وهما رك،ه امل لكر   سوئىفتدرجي رمبا ل  د اىففرد معىن أأو هد  لا ًاة

وحياول  ستعيد عن أأوَياي اىففراغ احل    ير واىففيييييضيان احل     ىفأأرقأ  يمأزي 

اكأ  أأه تفتمثر َو

 



 ال حفاس ئلهتديد  -2

أأح ا ي اك،ه مصدر الهتديد اارج اي وأأح ا ي اك،ه داااًاي  ال نفاه  اؤ 

أأعارس وهما  زيع  الأم،ر اىفُ ل  كن أأه ي ،  هبا ىف يييياص أ خر 

هيام   سهم  اكنين درأير َرازيتي  أأو مانتي أ   ميا  أيانيان ان ح ياتي 

 (Blind areaيفياميً   ا ا اىفمفع )  سا،م ما   ان أأع َ  وعائرهمك 

ل ال نفاه   أ(أأ  منك ر مظامر أأو معمتر) وه، أانان ل اراه ول يعر   ا 

ىه ان اىف،اَ   سنففيي أ وهاىف اي ما يت ييلك هذا ا انان من  ، ر أأعار

ه ؤ اكن مجًع ا خكراي أأو هتديداي   سأأخكمأ  نفاهأ    ث  جقا ن ري مهنا ا  ىفال 

وئىفتاي   سول حياول ال نفييياه ررد اىفتفكري  هيا وه، ان وسييي  اأا ر

اك،ه اىففيييييك،ه ا ي اىفم،م وا ا،س منفرداي ه، اىف،َين اىف،ح يد ا   

خترو     هذه الأم،ر اىفُ ت ييييلك خكراي وهتديداي لا يييياص  امغص 

 اً  ن،م  وتبرَ أ ااصير ىف، أأه هذه الأم،ر ختص مانت  أأو نراما  أأو 

أأو ختد  ح ااه  لك  اكه الأمر حفييياسييياي م  اكه مصيييدراي   سأأاالَ 

 َ،.ي ىفأأرقأ

 

ي اخلًال -3    اىف روب من اىف،اَ  واملً  ا 

ًير  هميا  زيع  اىفمياس  ًا،ه ا ي ميا يفيييييم  زييمأحالم اىفً ظير وىه  ا

حي،ل  هييا اىففرد واَعي  ا   ل ار  عمي  وارويان ان تغًريه ا ي خ يال 

ًير وأأحالم حي ق   هييا ميا ل يفييييياتكً  م   ي  ان اىف،اَ س وهيذه اىفعما



ىه مصيييدر  سىفكن  ي ا انان ال خر  أتفيييضان ل اىفييييور زيدرأر ما

َيد ع   كتبيابأ لأني  يف ق مهنيا  ي واَ  مرار ؤ يتغريس زيي   أأرق وا 

اىف،َين زيال نف  أأو  ياهيدةأ ومن هميا تت ،ل أأحالمي  ا ي ن،ازي ع مق ير 

ات س وتفيييا   اىف درة  ي الانفيييلام م  وتتاف مباجه ح  ستبرق ن،م 

واَع س أأو حُ اىفتعايش م  ظرو    ا  عهل شيييديد اىفت،رر ويصييياحب  

 ن،ف من الأرق واىفت تنأ

 

 اىففا ًر  -4

ييي ييف كييثييريوه 

أأمام امل يي ي 

 سوالأزميييييييييياي

مكا،ان الأيييد  

خيتا ،ه الأ يذار 

ويييتيياييمفيييييي،ه 

يفعا،ن  ه، ولك ما اىف روب من امل يييي ي ووه واهًر ل َمير ىف اس 

ىف     وضي  أ مامم  ي تدا  ال خران حل  امل يلكر أأو تدا  معوق  ا 

يُغري اىفظرو  وي دل اىف،اَ  وينييي  حالي مل يي هتم دوه أأه ي ذىف،ا أأ  

لأه هللا ل يفا د   - هجد أأو تني ًرس وعمدما ل تت  ق هذه اىفت،َعاي  

نفياه ما،ألك ول ي دم حالي لأشيااض سيا ًي  نلد  يُصيكدم،ه  - ا 



 ييي هتم ويم قيييوه  هيا ويعوقوه عن حا ا هم  اكنن بفييياًكر مب 

  اصري جبالي يبرَ م ويف د  لك أأم  ان احلًاةأ

 

 اىف اق وال ضكراب  -5

ه اىف اق يصي ان  دد ن ري من اىفض،يس و ع  ال نفياه يعا  كثرياي من  ا 

ضييكرائي  أالأرق لأه ال نفيياه ا   يفييتفييق لا اق ويتلاوب م  ا 

زي  ال  ًار و دم اىفث ايس وهذا يهاه   سضيييير لاتذزيذباحلًاةأ اك،ه عر 

عن تمأثره اىف يديد ئلأحدااأ   ما  من ي ا ،ه لأتف  الأسيا اب ولأَ  

 امل  ي هبلا ىفأأسف يعان،ه معا ة ن رية من الأرقأ

 

هذه الأسييا اب وأأسييا اب أأخر  كثرية تبثر  ي ال نفيياه واعهل يعا  

يكري ن،م  من  ويعا  كثرياي من من الأرق و دم ال نفييييلام م  احلًاة و 

 ال ضكراب     من  الوأ

 

 

  الو يف،ف ىفأأرق 

 

نعم هما   الو  اىفرب يفي،ف يفياتكً  أأه يعاجل ما   ما من مرض هم  

 اكه ن،   و ا ي دم املفاًح هذه اىفكرق لاعالوأ



 

ن غال زيفكر هللا 1  ( ال 

سييييا ًر متاو ا ي ولك  ادة    سالأرق ان حالي كثرية يت ،ل ا ي  ادة

ًيرأ وهيذا ميا  رب عمي   سيييييتبيداىف يا زيعيادة أأخر  ا  يازي ًير ا حاللأ أأ  ا   ا

املفييييياًح عمدما ر   كرة 

خيروو اىف يييييايًيكييياه مين 

ال نفياه وع،دت  مرة أأخر س 

ومع  سيا عر شياًاطي أ خران 

لأني  وأيد اىف  ين مكن،سيييييياي 

مقيميياي معييدايأ واكه َصييييييد 

ا ا  ادة حفيامرس املفياًح أأه رر  ال نفياه ىفعادة سي در دوه أأه حي  حم 

 اىفعاداي اىفف درأ س،  يَُعِرض ال نفاه لاع،دة ا ي  ، ر من

 

وىه  يادة اىففكر امل ييييي،   أولأه الأرق يت ،ل ا ي  يادة سييييي دير

ن ييغالي احلًاةس واىف  م  ا حنتاو ا ي ا حالل  أاملنيييكرب واىفتفكري ان ا 

ساتبــيداىفيييي ا زيفكيييير ن يييييي  هــياد  ماييييييقه سوهذا لأ ار  امل ،شرس وا 

 اًكن   مك هذا اىففكر اىففكر ه،  كر هللاأ ي ،ل اىفرسي،ل زيييييييي،ىفع "  

" وسالم هللا ا   يف،ق " وي ،ل أأينيا ا   ان املف ييييييييح يف،فأأأأ

 (7    4)   اًىب    لك ع   حيفظ َا،بمك وأأ ارمك ان املفيياًح يفيي،ف "



 " ول ت ييمم،ا هذا ادهر زي  تغريوا عن شييلكم زيتلديد أأذهاجمك أأأ "

 أ(2   12 رو)

 

ن يييييغي  دا يا مبيا  مأأ  كر  زيفكر املفييييياًحس وا   اىك ميارب الأرقس ا 

يت،ا ق م  م ييياً،ا س وأأخرو من دائرة ا هامتمك زيمففيييك وأأن يييغاكل 

" أأ   كر   " أأطا ،ا أأولي ماك،ي هللا وبره أأأَال املفاًح    أمب  تك

ان ا هامتماي هللاس ان أأم،ر روح ر تفيييم، زيمففيييك ورر عك  ،ق لك 

حباط و   ت ف ك من لك أأرقأ  لأ ا تم    كر  واي داا أا 

 

 نن   عاي  -2

 امما املفييياًح أأه نع ش زيمأسيييا،ب نتاف عن اىفعاؤ وأأه نفكر زيكري ر 

ًير  ًياةس  يارس ح ياتميا زيفيا ا نتافير عن اىفعياؤس وأأه جك،ه ا  يازيًي ان احل

وتمأثري ونمظر دا اي ا ي ما ه، أأ نيي أ   ا،َ  املفياًح منا أأه جك،ه ماح 

ون،ر لاعاؤأ وي ،ل املفيياًح حنن شييعان ممت  ل نتفيياو  ئىفماس اىفغري 

ًياي نتافير وارييد  أأه  نتربان ىفمعمير هللاأ لأه هللا  عي  منيا خشصييييي

جك،ه ماحس أأ  أأه نعك  ميذاق ىفكعم الأ.م املرة ان ح ياة اىفمياسسوأأه 

جك،ه مصيدر سيعادة ان ح اهتم ون،ر لاعاؤأ أأ  أأه نمري الاًاي احلاىفكر 

ظالم ان ح ياة ال خرانس ونعك  مم رأياا أيدييد وأأمي  د ان هيِد اىف

أأ نييييي  حلًاة أأمج  وأأسييييعدأ  ا ذا اكنن دع،ة هللا ىفما أأه جك،ه هكذا 



ىفأ خران   ذا حَيِِت  اًما أأه جك،ه ماواي صياحلاي وعاأاي م،َ،داي ىفمك،ه 

ل ىف، ع يياما ح اة َري ر من خشص   عا ىفي ومبثرانس وىفن جك،ه هكذا ا 

ًياتي  وهمي  عن حبي  لاعياؤ وعكيااه املفييييياًح ا    أياا ي ييييي يد و

 وتني ًات  من أأأ  اىفعاؤأ

 

ه   ه أأردي أأه ت،دف الأرق زيال ع،دة وزييدوه رجعيرس ا  عقاق  اىف يار  ا 

ِرب أأه رك،ه   عاي ىفأ خرانس  أأردي أأه تع ش ان هدوا وسييييعادةس ج 

سيييييعاد خشص حقان أأو تعقير جمل رب أأو  حاول أأه رك،ه سيييييضان ان ا 

اص حم   أأو ممر رأاا ىفًائع أأو سييامد ملري س أأو أأه ت ييوً  ىف يي 

حاًاو ملع،زأ وأأخاربنًف تغمر  اىففيييييعادة عمدما تمأو  ا ي  تفيييييدد ا 

 راشيكس أأو ااع مبفرد  زيعد ي،م ط،ي س رك،ه َد صيمعن     أأمراي 

أأنك سييييي،  ختترب اىفراحر  أ  عياي لاعياؤ ا   مًيا   ي أ أأَ،ىف يا زيصيييييدق

 م دوه أأرق أأو َاقأواىف دوا واىففك مر وتمام ان سال

 

 ر ئ  ازيًر (  ك  3

ًياي  اىف ييييياص ا   يعيا  من الأرقس هياىف ياي ميا يفكر ان اىففيييييا 

وامل ي يأ ىفكن املفياًح يعامما أأه نمظر دا اي ىفال  ازيًاي  ام من ما 

اىفكثري من عكا.هس ىفكن م ييلكر اىفماس أأ م يمظروه لك واحد ا ي ما 

ذا سيييييضيان ح     ىفأأرقأ أأؤ ىفأأخرانس ويمكر ميا أأعكياه هللا ممأ وهي 



ماًييازاي  ،ة وا  رم ييا وأ سييييييا  وهريه  لأ م نظروا ا ي وىن َو يتييمأؤ ا 

ًي  ىفقىف ين خك،ا  "   الأرارس وَيال أ سييييييا  "  )مقم،ر  أأأأ ىف،ل َا

( ىفكن ع اه ما أافييييي،ا أأمام هللا زيفكر ا  اأ  رأأوا احل   ر 2    73

ًيرس واسييييياتكياع،ا أأه يف م،ا أأه ميا م   هللا  زيي  أأ نيييييي  واحضير وأا

 وأأعظم بكثري  ا أأعكاه ىفأأرارأ

 

نفيييييياه ان م يدوره أأه يفكر  نعم ا ه لك ا 

مانًات  َاًذ وهقيذأ   ئ  ازيًرس حُ ىف، أأه ا 

ىفكن  سييييري  نففيييي  أأعظم بكثري من هريه 

وي يدم اىف يييييكر مأ وهميا  من    لك 

شييو وىفكن عًه   دا اي  ي اىففييا ًاي  ال 

س زيي  ا ر  لك ميا ار  ميا ه،   ي  من ِنَعم 

ُحِرم مني س   ع ش ان تيذمر و يدم رضييييييا 

وئىفتاي ل يفيامتت  أأو يفيعد زيمأ  شيو  ا لس ويصياب زيمأرق شيديدأ  ا 

  اًما أأه نمظر ئ  ازيًر ون كر  هفعد و قم الأرقأ

 

 ( ح،ل الأرق ا ي طاَر و   4

ن اىففراغ  ام  مفيييا د  ي الأرق ورال واسييي  ل َاوام  ذنر  أأه َو

 ًر ح اتماأ  ا من الأم،ر اىف امر لاتغاان  ي الأرق ه، الأ ار اىففيييييا 



سيييتقرأ  سيييتقر اىف،َن أأحفييين ا  ن يييغال اىففرد زيمأم،ر كثرية   عرأ وا  ا 

وَيدرة اىففرد  ي م،يي  لك وَين  راغ ولك 

 ال يتييب املا  ا ي طاَر ا ي    ور ،دأ 

ًير  ح ياتميا ول ن يييييعر ئىففراغ أأو زيعيدم  يا ا

 يييغاي زيمأم،ر أأكرث زي  زد أأنففييياما مه احلًاةأ  

حف ِ،ل  أاخلياو َميير و ياهيدة من ررد اىفتفكري 

ا ي  اؤ اىف،اَ  لك  كر ا ي واَ  وأأجهر خ اكل وأأحالمك اىف،ردير وأأجقل 

 اىف،اَ أواكحف واتعان واجهتد وابف  لك أأحالمك  ي أأرض 

 

 ( تعق ال رال  ي هللا 5

الأم،ر اىفصيييييع ر يظن ال نفييييياه أأه اىفتفكري واىف اق وال هامتم ب يييييمأه 

وم ي ي احلًاة يفيا  ان حا اس ىفكن احل   ر أأنما ل زىن من  سي،  

 الأرق واىفتعيانس أأميا اىفكريق احل     ه، أأه ت يذل لك هجيد  ان حي 

امل ييييلكرس م  ال  اه الام  زيمأه هللا نِت زيما وه، وحده ا   ان يده 

راىفما ال ىف اا م يي تما  اً  وا  ام  وث اما أأمر س وهذا يفييا د   ي ا 

اىف ،ير    أ  نلاهد ان احلًاة وحنن ان ا  اه ح     أأنما ىففيييياما وحد س 

زي  معما ال ل احل  ا   يفيييياتكً  لك شييييوس ومن هما  تاو ئلأماه 

درت   ي  ع  لك ما ه، صاحل  واىفكممأن نر واىف دواس ونثق ان حمكت  َو



أأرق ان ىفما وهذا ه، اىفكريق الأ نييي  لأه ن،دف َا نا واضييكرازيما ولك 

 ح اتماأ  ارلك  ي اىفرب وأأصرب ل وثق       ، أأزي،  وماكل أأمر أ

 

هذه زيع  الأ ار اىفُ تفيا د   ي هق ر الأرق وان الهناير ن دم كل 

عقاق  اىف ار  زيع  اىف،سيييياه  اىفك ًر اىفييييييعر اىفُ تفييييا د   ي 

 اىفتغاان  ي الأرقأ 

 

  الو الأرق 

 

ررد أأرق عر  وىف فين بفيضان مر  زيعد اىفتمأكد من أأه احلاةل ىه 

  عني،  أأو نفىس  ا ه ما يفا د  ي اىفتااص من الأرق ه، ال ت 

 

مبعىن أأه ل ماول اىف  اا ان اىفييار َب  م عاد    اىفييار لام،م     (1

ن اىفً ظر لا رااة أأو م اهدة اىفتاًفقي،هأ  اىفم،م أأو زيعد َو

ن اىفً ظر زيصييفر   تمظمي م، د ال سييت  اظ (2 منتظمر  حاول تثض ن َو

 هم  اكه م عاد اىفم،مأ

ه اىفر.ضييير من أأكرث الأم،ر املف دة ان تمظمي     ارسييير اىفر.ضييير  (3 ا 

ادورة ادم،ير ومفيييا دة ا فيييم  ي ال سيييرتااا و ا يمصيييح 

أ  مب رساهتا وىفكن يفني  َب  اىففا ر اىففازيعر مفااي



نتباه ويفيا د  ي اىفً ظر    ال زيتعاد عن اىفنيي،ضياا (4  ا يفيضان شيد ال 

 ي الأعصيياب   ف د ال نفيياه َدرت   ي اىفم،م  ا يفنييي   ويبثر

 ال زيتعاد عهناأ

ذا اكه يفني    درأر حرارة مرحير ان احلورة (5  وىه ررج  لا اص ا 

ا ، اىف يييارد أأو احليييار 

و اً  يفنييييي  اىفم،م ان 

درأر احلرارة املماسييييا ر 

 أحُ تفا ده  ي اىفم،م

بغ  أأه ل تمييام ا ،ف حي،ل مراي كثرية دوه اىفم،م  ا يه   الألك (6

ملم أأو مغص  أاهعاي ول أأه تمألك َب  اىفم،م مبارة حُ ل ت يعر زيم

 أان املعدة أأو عي هنيم

وىف ع امل صيي،د ار،ر     وا  ا أأينييياي لك    اىف عد عن اىفك ،ىفًاي (7

 املمهباي من شا  وم اه هازير واىفتداي واىف  ،ة أأأأأأأأأ ا د 

ان أأم،ر م ا يير من م،م  ال ميياول أأه تفكر   اىفتفكري ال  يياأ  (8

هاق  اهيا ئب  د   ذه م ا ا  وم ي ي أأو اال اي خشصيًر أأأ ا 

 أاحلورة َب  أأه تذهان ىفتمام

حاول أأه تفييياتمك  ن ييياطك اىفً،    ( ليفنيييي  اىفم،م أأثماا الهنار 9

ط،ال الهنار حُ ىف، اكه اىفم،م هري اك  ان الا ييييييذ اىففازي ر لأه 

 مبورد وج،د  ان اىفيارأال هجاد س فا د  ي اىفم،م 



حاول أأه تتدرب  ي ال سرتااا واىفرتك     ( تدرب  ي ال سرتااا  10

ان امل،ضييي، اي اىفرت هيًرأ واىفم،م زي،اسيييكر امل،سييياً   اىف ادهر أأمر 

 مف د أدايأ

 

 ما ،ظــر 

ا ه ررد ال سيييرتااا  ي اىففرا  ملدة ط،يذ ان هدوا حُ دوه اىفم،م 

سياتعادة اىفه ياط من أديد ول ت يعر زيمأنك يعك  لاوفيم َدرة  ي   ا 

ذا ؤ تفاتك  أأه تمام حاول ال سرتااا دوه ما س  بذكل م ق  ر دأ  ا 

سياتعادة ن ياطك من  ىفمففيك َدراي ن رياي من اىفراحر اىفُ تفيا د   ي ا 

  أديدأ


