ا ألرق
ق سايم حني
(من كتاب أأعظم ُمعاجل نفيس)
يُ َعد هذا املرض من أأكرث ا ألمراض شيي ياً ،ياس ىف ع ان عقيي ي
وىفكن ان لك اىفعصييي،ر اىففي ياىففرأ ن ر أأ عن أأح ي ي،ارو امل ا
طييار اىفم،م من عًه ي حُ َُر َب طا،ف اىففورس وأايياب امل ا
ا حاةل أأرق بفييي يضيان ر زي،ي اىف عًي أأه يعكً اىفكرم ا
ورثي زي،ي عن أئهي س وداري،س امل ا ي ،ل عمي اىفكاياب "ئي
صيييا يا وؤ يبي بيييياري وطار عم ن،م "أ وذكل بفيييضان َا ي
دانًال ا أأىف اه ان جان ا ألسيي،دأ و رب لك اىفعصيي،ر واي ي،منا هذا
وا ألرق مين أأكيرث
ا ألمراض شياً ،ياس
وذكل ألسييي يا اب
كثرية مهنيا ع ير
اي اف احلًاة والاضييكرائي اىفً،م ر وهريها من ا ألم،ر اىفُ تُمَ ِغص ي
النفيياه ح ات ومرم من اىفراحرأ وي ييك ،مصيياأ ا ألرق من صييع،زير
س

اىففك،ه اي اىفم،مس ياهيا صع،زير السامترار ان اىفم،م وزيعدها الاست اظ
امل كرس ويالحظ أأه ا ألرق أأكرث شيييياً ،يا زيي اىفهفيييياا ون ار اىففيييين
وا ألشييييااض املنيييييكرزيي نففييياً ياس أأو من روه زيظرو هري مرحير
اجامتعًي يا واَاصيييييياد ي .أأأأأأ ادأ وعميدميا اقداد ا ألرق ياني يبد اي
اخل ،من دم اىفم،م وان ييي يغيال اىف ييييياص زيمأوَاي اىفم،مس ا عي
النفاه ان دائرة َاق وتتفامق م لكر املري أ
وصف حاةل ا ألرق
ا ألرق ه ،شيع،ر ئىفت،رر واىف اق والن يغال أأو الكتبابس و أنه أأ ار يا
تتفييازيق ح،ل م يييملك ااصييير ون،ف من اخل ،ي احلاةل اىفصيي ًر
واخل ،من امل،يس ا يفييييضان اجق او وت،ررأ وارت ا ألرق ارت اط يا
وثً ي يا وا،ل وَيين اىفم،م حُ أأه جقا من أأ ار ه ،الن يييييغييال
ئحلصييييي،ل ي اىفم،مس ويالمأ اىف ع اي تعاط زيع ا ألدوير امل دهر
أأو املم،مير لاتااص من ا ألرق أأو اىفت،رر أأو تمياول زيع اىفك ،ىفًيايس
واىف ع الخر ياليمأ اي َرااة زيع ال.ي اىفكايازيًير أأو اىفصييي ي ف
واجملالي أأو م يياهدة اىفتاًفقي،ه ىفكن احل ر أأ م افيي،ه شيياردان
ا هن متام ياس ومن كرثة َا م يف دوه اىف درة ي اىفرتك والاسييييامتتاف
زيمأ من هذه ا ألشاًااأ

ما ،ظر
هميا رق زيي ا ألرق
املير وريرد ا ألرق
اىف َُ،نت ليير ىفظرو
راهييمييير اييقول ا ألرق
بقواىف اس وىفىك نفياتكً
أأه حندد احلاةل املرضييًر من هريها يذنر دأ أأ د عاشيير أأرزيعر س ي ي
ىه
 )1شك ،اضكراب اىفم،م اما صع،زير اىففك،ه اي اىفم،م أأو السامترار
أأو شك ،من ن،م هقي اىف ميرأ
 )2ركرار شييك ،اضييكراب اىفم،م ي ا ألَ ثالا مراي اس يا ،عً يا
ملدة ش رأ
 )3ان غال زيعدم اىفم،م واهامتم شديد زيتبعات ان الاً و أأثماا الهنارأ
 )4اىفمكًير أأو اىفك ف ير هري املُرضيييييًير لام،مس واىفُ تبد اي اجق ياو
شديد أأو تتعارض م ا ألداا الاجامتع وامل ىنأ

ويذنر أأيني ي يا رورة أأه اك،ه ا ألرق ه ،اىف ييك ،ا ألسيياس ياًر أأو أأه
اك،ه اسييي يامترار ا ألرق املقمن وشييييييدتي َيد أأد .ئملري لعت ياره
الاضكراب ا ألساىسأ
وا ألرق مرض شياه وىفكن أأح ا ي يت ،ل اي مرض مقمن يصياحب أملم
جفمًر ون،ازي عس وزيع الضكرائي اىفع اًر واخاماق أأثماا اىفم،م وما
اي ذكلأ ويان ان مثي هيذه احليالي أأه ييذهيان املري اي ط يان
نفىسييييأ ىفكن ما نفييييا د زي ان هذا اىفكااب ه ،الو ا ألرق املر
اىفعر اىف اه وا ذنر س ت ا ألرزيعر أأنف يا (سازي يا)أ
أأسا اب ا ألرق
أأسييي يا يياب ا ألرق كثرية و ييديييدة
ومام ،رس وىفكن س يامواول أأه نذنر
زيعنيي يا مهنا ونرت ا ألسيا اب ا ألخر
للك خشص يعيا من ا ألرق ألني
ه ،أأكرث اىفماس َدرة ي مديد اىففيييضان احل ملرضيي أ ىفكن ما ىه
زيع ا ألسا اب اىفعامر؟ ذا ما سامواول ذنره ئ از شديدأ

 -1املا ووَن اىففراغ
املاي يدو دود للك انفييييياهس وه ،يصييي ي يان اأً ا ألومًياا واىفف راا
املتعامي وهري املتعاميس وحييدا أأح يا ي لامه يييييغاي أيد يا و أل ياب
ا ألع ل اىفكرب أ ىفكن أأكرث اىفماس عرضييييير لاما أأكرث اىفماس معا ة
من أأوَيياي اىففراغأ
ياىففراغ عي كر
النفيييياه ميييييح يا
أل ار كثرية ه ياىف ي يا
ميييا ريييكييي،ه هيييري
ًوييرس وئىفتيياي
رك،ه حمصيييذ هذه
ا أل ار اىففيا ًرس كر يا م ي،شي يا حي النفياه ويبرَ س ويَ،ع ريفير
لا اق وا ألرقأ أله ان وَن اىففراغ ي يعر النفياه زي ا اىفقمنس و دم
يا اًير احلًياةس وتت يييييازيي ا أل.مس وت ي اىفرو ير ان الزياز أأو اىفكم ،س
وئىفتدرجي رمبا ل د اىففرد معىن أأو هد لا ًاةس وهما رك،ه امل لكر
احل ير واىففييي يضيان احل ىف أأرقأ يمأزيتعيد عن أأوَياي اىففراغس وحياول
أأه تفتمثر وَاكأ

 -2الحفاس ئلهتديد
أأح ا ي اك،ه مصدر الهتديد اارج يا و أأح ا ي اك،ه داااً يا النفاه اؤ
أأعارس وهما زيع ا ألم،ر اىفُ ل كن أأه ي  ،هبا ىف يييياص أخر
هم اكنين درأير َرازيتي أأو مانتي أ ميا أيانيان ان ح ياتي س هيام
مكا،م ما ان أأع َ وعائرهس يفياميً ا ا اىفمفع ()Blind area
( أأ منك ر مظامر أأو معمتر)أ وه ،أانان ل اراه ول يعر ال النفاه
نفف ي أ وهاىف يا ما يت ييلك هذا ا انان من  ،ر أأعارس ىه ان اىف،اَ
أأخكمأس ث جقا ن ري مهنا اه ؤ اكن مجًع ا خكر يا أأو هتديد يا ىفالنفاهأ
ول حياول النفييياه ررد اىفتفكري هيا وه ،ان وسيي اأا رس وئىفتاي
اك،ه اىففيييييك،ه اي اىفم،م وا ا،س منفرد يا ه ،اىفَ،ين اىف،ح يد ا
خترو هذه ا ألم،ر اىفُ ت ييييلك خكر يا وهتديد يا لا يييياص امغص
اً ن،م وتبرَ أ ااصير ىف ،أأه هذه ا ألم،ر ختص مانت أأو نراما أأو
أأاالَ س أأو ختد ح ااه لك اكه ا ألمر حفييياسيي يا م اكه مصيييدر يا
َ ،ي .ىف أأرقأ
 -3اىف روب من اىف،اَ واملً اي اخلًال
هميا زيع اىفمياس ًا،ه اي ميا يفيييييم زييمأحالم اىفً ظير وىه اًير
حي،ل هييا اىففرد واَعي ا ل ار عمي وارويان ان تغًريه اي خ يال
و أأحالم حي ق هييا ميا ل يفييي ياتكً م ي ان اىف،اَ س وهيذه اىفعماًير

تفيييضان ل اىفييييور زيدرأر ماأ ىفكن ي ا انان الخرس ىه مصيييدر
أأرق واكتبيابأ ألني يف ق مهنيا ي واَ مرار ؤ يتغريس زيي َيد ع
اىفَ،ين زيال نف أأو ياهيدةأ ومن هميا تت ،ل أأحالمي اي ن،ازي ع مق ير
تبرق ن،م س وتتاف مباجه ح ات س وتفيييا اىف درة ي الانفيييلام م
واَع س أأو حُ اىفتعايش م ظرو ا عهل شيييديد اىفت،رر ويصييياحب
ن،ف من ا ألرق واىفت تنأ
 -4اىففا ًر
يي ييف كييثييريوه
أأمام امل ي ي
وا ألزمييييييييييايس
مكا،ان ا أليييد
خيتا ،ه ا أل يذار
ويييتيياييمفيييييي،ه
اىف روب من امل يييي ي ووه واهًر ل َمير ىف اس ولك ما يفعا،ن ه،
وضي أمامم ي تدا الخران حل امل يلكر أأو تدا معوق اىف
يُغري اىفظرو وي دل اىف،اَ وينيي ح يال مل ي هتم دوه أأه ي ذىف،ا أأ
هجد أأو تني ًرس وعمدما ل تت ق هذه اىفتَ،عاي  -أله هللا ل يفا د
انفياه ما،ألك ول ي دم ح يال ألشيااض سيا ًي -نلد يُصيكدم،ه

مب ييي هتم ويم قيييوه هيا ويعوقوه عن حا ا هم اكنن بفييياًكر
اصري جب يال يبرَ م ويف د لك أأم ان احلًاةأ
 -5اىف اق والضكراب
اه اىف اق يصي ان دد ن ري من اىفض،يس و ع النفياه يعا كثري يا من
ا ألرقأ أله النفيياه ا يفييتفييق لا اق ويتلاوب م اضييكرائي
احلًاةأ اك،ه عرضيييير لاتذزيذبس زي ال ًار و دم اىفث ايس وهذا يهاه
عن تمأثره اىف يديد ئ ألحدااأ ما من ي ا ،ه ألتف ا ألسيا اب و ألَ
امل ي هبلا ىف أأسف يعان،ه معا ة ن رية من ا ألرقأ
هذه ا ألسيا اب و أأسيا اب أأخر كثرية تبثر ي النفيياه واعهل يعا
من ا ألرق و دم النفييييلام م احلًاة ويكري ن،م من ويعا كثري يا من
الضكراب من الوأ
الو يف،ف ىف أأرق
نعم هما الو اىفرب يفي،ف يفياتكً أأه يعاجل ما ما من مرض هم
اكه ن ،و ا ي دم املفاًح هذه اىفكرق لاعالوأ

 )1الن غال زيفكر هللا
ا ألرق ان حالي كثرية يت ،ل اي ادةس ولك ادة سيييا ًر متاو اي
اًير احاللأ أأ اسيييييتبيداىف يا زيعيادة أأخر ا يازيًيرأ وهيذا ميا رب عمي
املفييي ياًح عمدما ر كرة
خيروو اىف ييي يايًيكييياه مين
النفياه وع،دت مرة أأخر س
ومع سيا عر شياًاطي أخران
ألني وأيد اىف ين مكن،سييييي يا
مقيم ي يا معييد ياأ واكه َصييييييد
املفياًح أأه رر النفياه ىفعادة سي در دوه أأه حي حما ا ادة حفيامرس
س ،يُ َع ِرض النفاه لاع،دة اي  ،ر من اىفعاداي اىفف درأ
و أله ا ألرق يت ،ل اي يادة سييي ي ديرأ وىه يادة اىففكر امل ييييي،
املنيييكرب واىفتفكري ان ان ييغالي احلًاةس واىف مأ ا حنتاو اي احالل
أل ار امل ،شرس واساتبــيداىف ي ي ا زيفك ييير ن ي ي ي هــياد ما ي يييقهسوهذا
اىففكر ه ،كر هللاأ ي ،ل اىفرسي،ل زيييييي ي،ىفع " اًكن مك هذا اىففكر
ا ان املف ييييييييح يف،فأأأأ" وي ،ل أأينيا " وسالم هللا ا يف،ق
لك ع حيفظ َا،بمك و أأ ارمك ان املف ياًح يفيي،ف " ( اًىب )7 4

" ول ت ييمم،ا هذا ادهر زي تغريوا عن شييلكم زيتلديد أأذهاجمك أأأ "
(رو )2 12أ
اىك ميارب ا ألرقس ام أأ كر زيفكر املفييي ياًحس وان ييي يغي دا يا مبيا
يت،ا ق م م ي ياً،ا س و أأخرو من دائرة اهامتمك زيمففيييك و أأن يييغاكل
مب تكأ َال املفاًح " أأطا ،ا أأو يل ماك،ي هللا وبره أأأ " أأ كر
ان اهامتماي هللاس ان أأم،ر روح ر تفيييم ،زيمففيييك ورر عك ،ق لك
احباط وت ف ك من لك أأرقأ أل ا تم كر واي داا أ
 -2نن ع يا
امما املفي ياًح أأه نع ش زيمأسيييا،ب نتاف عن اىفعاؤ و أأه نفكر زيكري ر
نتافير عن اىفعياؤس و أأه جك،ه ا يازيًي ان احلًياةس يارس ح ياتميا زيفيا اًير
وتمأثري ونمظر دا يا اي ما ه ،أأ نيي أ ا َ،املفياًح منا أأه جك،ه ماح
ون،ر لاعاؤأ وي ،ل املف ياًح حنن شييعان ممت ل نتفيياو ئىفماس اىفغري
نتربان ىفمعمير هللاأ أله هللا عي منيا خشصييي يًياي نتافير وارييد أأه
جك،ه ماحس أأ أأه نعك ميذاق ىفكعم ا أل.م املرة ان ح ياة اىفمياسسو أأه
جك،ه مصيدر سيعادة ان ح اهتم ون،ر لاعاؤأ أأ أأه نمري الاًاي احلاىفكر
اىفظالم ان ح ياة الخرانس ونعك مم رأياا أيدييد و أأمي د ان هي ِد
أأ نيييي حلًاة أأمج و أأسييييعدأ اذا اكنن دع،ة هللا ىفما أأه جك،ه هكذا

ىفأخران ذا َحي ِِت اًما أأه جك،ه ماو يا صياحل يا وعاأ يا م،َ،د يا ىفمك،ه
عاىفي ومبثرانس وىفن جك،ه هكذا ال ىف ،ع ياما ح اة َري ر من خشص
املفييي ياًح ا أياا ي ييي ي يد وًياتي وهمي عن حبي لاعياؤ وعكيااه
وتني ًات من أأأ اىفعاؤأ
عقاق اىف يار اه أأردي أأه ت،دف ا ألرق زيال ع،دة وزييدوه رجعيرس اه
أأردي أأه تع ش ان هدوا وسييييعادةس ج ِرب أأه رك،ه ع يا ىفأخرانس
حاول أأه رك،ه سيييييضان ان اسيييييعاد خشص حقان أأو تعقير جملرب أأو
ت ييوً ىف ي اص حم أأو ممر رأاا ىفًائع أأو س يامد ملري س أأو أأه
تفيييييدد احاًاو ملع،زأ و أأخاربنًف تغمر اىففيييييعادة عمدما تمأو اي
راشيكس أأو ااع مبفرد زيعد ي،م ط،ي س رك،ه َد صيمعن أأمر يا
عي يا لاعياؤ ا مًيا ي أ أأَ،ىف يا زيصيييييدقأ أأنك سييييي ،ختترب اىفراحر
واىف دوا واىففك مر وتمام ان سالم دوه أأرق أأو َاقأ
 )3كر ئ ازيًر
اىف ييييياص ا يعيا من ا ألرقس هياىف ي يا ميا يفكر ان اىففييي يا ًياي
وامل ي يأ ىفكن املفياًح يعامما أأه نمظر دا يا ىفال ازيًاي ام من ما
اىفكثري من عكا.هس ىفكن م ييلكر اىفماس أأ م يمظروه لك واحد اي ما
ىف أأخرانس ويمكر ميا أأعكياه هللا ممأ ويه ذا سييي يضيان ح ىف أأرقأ أأؤ

يتيمأؤ ارم ييا وأسييييييا وهريه أل م نظروا اي وىن وَ،ة واماًييازاي
ا ألرارس وَيال أسييييييا " أأأأ ىف،ل َاًي ىفقىف ين خك،ا " (مقم،ر
 )2 73ىفكن ع اه ما أافيييي،ا أأمام هللا زيفكر ا اأ ر أأوا احل ر
واحضير وأاًيرس واسييي ياتكياع،ا أأه يف م،ا أأه ميا م هللا زيي أأ نيييييي
و أأعظم بكثري ا أأعكاه ىف أأرارأ
نعم اه لك انفيييييياه ان م يدوره أأه يفكر
ئ ازيًرس حُ ىف ،أأه امانًات َاًذ وهقيذأ
ىفكن سييييري نففيي ي أأعظم بكثري من هريه
وي يدم اىف يييييكر مأ وهميا من لك
شييو وىفكن عًه دا يا ي اىففييا ًاي ال
ار ميا ه ،ي من ِن َعمس زيي ار لك ميا
ُح ِرم 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 ا ألرقأ
 )4ح،ل ا ألرق اي طاَر و
ذنر أأه وَن اىففراغ ام مفيييا د ي ا ألرق ورال واسي ي لَاوام
ا أل ار اىففييي يا ًر ح اتماأ ا من ا ألم،ر اىف امر لاتغاان ي ا ألرق ه،

ان يييغال اىففرد زيمأم،ر كثرية عرأ واسيييتقر اىفَ،ن أأحفييين اسيييتقرأ
وَيدرة اىففرد ي م ،ي لك وَين راغ ولك
طاَر اي ور ،دأ ال يتييب املا اي
ح ياتميا ول ن يييييعر ئىففراغ أأو زيعيدم يا اًير
احلًاةأ زي زد أأنففي ياما مه يييغاي زيمأم،ر أأكرث
َميير و ياهيدة من ررد اىفتفكري اخلياو أ حف ِ،ل
لك كر اي واَ و أأجهر خ اكل و أأحالمك اىف،ردير و أأجقل اي اؤ اىف،اَ
واكحف واتعان واجهتد وابف لك أأحالمك ي أأرض اىف،اَ أ
 )5تعق الرال ي هللا
يظن النفييييياه أأه اىفتفكري واىف اق والهامتم ب ييييمأه ا ألم،ر اىفصيييييع ر
وم ي ي احلًاة يفيا ان حا اس ىفكن احل ر أأنما ل زىن من سي،
ا ألرق 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
أأمر س وهذا يفييا د ي اىف اا م ي تما اً واراىفما الام وث اما
اىف ،ير أ نلاهد ان احلًاة وحنن ان ا اه ح أأنما ىففيي ياما وحد س
زي معما الل احل ا يفيي ياتكً لك شييييوس ومن هما تاو ئ ألماه
واىفكممأن نر واىف دواس ونثق ان حمكت وَدرت ي ع لك ما ه ،صاحل

ىفما وهذا ه ،اىفكريق ا أل ني ي أله ن،دف َا نا واضييكرازيما ولك أأرق ان
ح اتماأ ارلك ي اىفرب و أأصرب ل وثق  ،أأزي ،وماكل أأمر أ
هذه زيع ا أل ار اىفُ تفيا د ي هق ر ا ألرق وان الهناير ن دم كل
عقاق اىف ار زيع اىف،سيييياه اىفك ًر اىفييييييعر اىفُ تفييييا د ي
اىفتغاان ي ا ألرقأ
الو ا ألرق
زيعد اىفتمأكد من أأه احلاةل ىه ررد أأرق عر وىف فين بفيضان مر
عني ،أأو نفىس اه ما يفا د ي اىفتااص من ا ألرق ه ،الت
مبعىن أأه ل ماول اىف اا ان اىفييار َب م عاد
 )1اىفييار لام،م
اىفم،م أأو زيعد وَن اىفً ظر لا رااة أأو م اهدة اىفتاًفقي،هأ
 )2تمظمي م ،د السييت اظ حاول تثض ن وَن اىفً ظر زيصييفر منتظمر
هم اكه م عاد اىفم،مأ
 )3ارسييير اىفر.ضييير اه اىفر.ضييير من أأكرث ا ألم،ر املف دة ان تمظمي
ادورة ادم،ير ومفيييا دة ا فيييم ي السيييرتااا و ا يمصيييح
مب رساهتا وىفكن يفني َب اىففا ر اىففازيعر مفا ياأ

 )4الزيتعاد عن اىفنيي،ضياا ا يفيضان شيد النتباه ويفيا د ي اىفً ظر
ويبثر ي ا ألعصيياب ف د النفيياه َدرت ي اىفم،م ا يفني ي
الزيتعاد عهناأ
 )5درأر حرارة مرحير ان احلورة وىه ررج لا اص اذا اكه يفني
ا  ،اىف يييارد أأو احليييار
و اً يفنييي ي اىفم،م ان
درأر احلرارة املماسيييا ر
حُ تفا ده ي اىفم،مأ
 )6الألك ا ،ف حي،ل مراي كثرية دوه اىفم،م ا يهبغ أأه ل تمييام
أاهع يا ول أأه تمألك َب اىفم،م مبارة حُ ل ت يعر زيمملم أأو مغص
ان املعدة أأو عي هنيمأ
 )7اىف عد عن اىفك ،ىفًاي وىف ع امل صيي،د ار،ر وا ا أأينييي يا لك
املمهباي من شا وم اه هازير واىفتداي واىف ،ة أأأأأأأأأ اد
 )8اىفتفكري ال يياأ ال ميياول أأه تفكر ان أأم،ر م ا يير من م،م
وم ي ي أأو اال اي خشصيًر أأأ اد ذه م ا اهاق اهيا ئب
احلورة َب أأه تذهان ىفتمامأ
 ) 9ليفنيي ي اىفم،م أأثماا الهنار حاول أأه تفي ياتمك ن ييياطك اىفً،
ط،ال الهنار حُ ىف ،اكه اىفم،م هري اك ان الا ييييييذ اىففازي ر أله
الهجاد س فا د ي اىفم،م مبورد وج،د ان اىفيارأ

 ) 10تدرب ي السرتااا حاول أأه تتدرب ي السرتااا واىفرتك
ان امل،ضييي ،اي اىفرت هيًرأ واىفم،م زي،اسيييكر امل،سي ياً اىف ادهر أأمر
مف د أد ياأ
ما ،ظــر
اه ررد السيييرتااا ي اىففرا ملدة ط،يذ ان هدوا حُ دوه اىفم،م
يعك لاوفيم َدرة ي اسياتعادة اىفه ياط من أديد ول ت يعر زيمأنك
ر دأ اذا ؤ تفاتك أأه تمام حاول السرتااا دوه ما س بذكل م ق
ىفمففيك َدر يا ن ري يا من اىفراحر اىفُ تفيا د ي اسياتعادة ن ياطك من
أديدأ

