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ُيمكن    wعديـد عو�مل 
نومك..  على  ُتؤثر   �ْ@َ
 ��eإلجها<، �حلز� ��لّتغ�
نشاطك   Y �لبسيطة 
ْن  ِممَّ كنت   �<�� �ليومي. 
ها<ئة  ليلة   Uنو يفتقد�� 
فإليك |دD هذ� �لنصائح.

�جسمك  لعقلك  �فِّر   -
خذ  �لسكينة:  من   wفتر
�حصل   �@ ساخًنا  ®اًما 

�لتدليك  من  قد�  على 
.Uلتا�  Mبا·د� �ستمتع   �@

- ال تفرÁ على نفسك 
ألنك  جاهد  �@نت   Uلنو�
سو� تزيد من حالة �لقلق 
�لعديد من  يقتر£  لديك. 
�لسرير،  تغا<�   �@  M�Hخل�
�لغرفة،   Mتضـي  �@�
نشا³   D@  Y �تنهمك 
 �@  ،wMلقر�� مثل   ،Þ>ها
 �@ <��سي  ��جب  �جنا� 
 �@  ،Uها  Mشي  D@ كتابة 
 Eُيشعر yخر  نشا³   D@
�ستمر   .Uلتا� باإل�ها, 

@نك  تشعر  ح�  هكذ� 
ترغب Y �لنوÂ ،U �ْ�جع 
كنت   �<�� �لّسرير   ��ِ
ماِ�لَت َتْشعر @نك مستيقظ 
�قلق فأعد �لكرw مرw ثانية.

- تعر� على �حتياجا� 
 Uلنو� لساعا�  جسمك 
 zسترجا� له  و=  �ل± 
�لشعو�  �متنحك  نشاطه 
 Uليو� خال=   wMبالكفا
هذ�  �تلف   .Òلتا�
شخص  من  �الحتياجا� 
آلخر لذ� ال تقا�� نفسك 

باآلخرين. 

 Uلنو� على   U��>  -
مو�عيد   Y  æالستيقا��
 wجا��  Y ح�   w>د+
 �<� ح�   .zألسبو� |اية 
مشكلة  من  تعا¹  كنت 
�ملحافظة  فإ�  نومك   Mثنا@
 Uللنو  w>د+ مو�عيد  على 
مينحـك   æالستيقـا��
�جتنب  صحًيا.  نوًما 
طويلة  لساعا�   Uلنو�
|اية  عطلة  خال=  �ضافية 
�ألسبوz أل� >لك سيؤثر 
خال=  نومك  منط   Y
.U>لقا�  zألسبو�  Uيا@
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من  خّفض   �@ �لكافيني  جتّنْب   -
مصا<��. �> @نه ُيمكن َ@ْ� َيْجعل من 
 Þ>ها  Uنو على  �حلصو=  �لصعب 
خال= �لليل @� على �ألقل قد يصيبك 
تأثيـر  ��تلف  مستمر.  بأ�, 
فالبعض  آلخر  شخص  من  �لكافني 
مفعـو=   eتأث معه  يسـتمر  قد 
 �� شكـوالتة  قطـعة   �@  wلقهو�

@كثر من Öا� ساعا�.
�لتدخني الحتو�ئه على  @قلع عن   -
بينت  فقد  (�لنيكوتني).  منبهة  مو�< 
�ملدخنني  من   �eًكث  �@ �لد��سا� 
يعانو� مْن صعوبـة Y �لنوU. حيث 
�نه ُيمكن َ@ْ� يؤ<D �� �فع ضغط 
�لدU، �يؤثر على �لقلب �� جانب 
�ملخاطر �لعديدw �ل± ميكن @� يسببها 
�لّسريِر!  Y �@نت   wسيجا� �شعا= 

 Mعشا �جبـُة  تنا�=  جتنب   -
بالتعب،  َتْشعر  َتْجعلك  أل|ا   weكب
قليل  قد�  على  �حلصو=  �عل  مما 
مزعج   Mشي �هذ�  بعدها   Uلنو� من 
جد�، فاجلسم حينها يكو� منهمكا 
بالذكر  ��جلدير  �لوجبة.  هضم   Y
�@نت  �لّسرير   ��  lلذها�  �@ هو 
تعـاÊ من �جلوzِ ليس باألمر �جليد 
لذلك من �ملستحسن @� تتنا�= �جبة 
�ل�Hتني  على   Dحتتو خفيفة   Mعشا

 �<� تنا�·ا.  بعد   zجلو� لتجنب 
كا� البــد من تنا�= شيM قبل 
 Dفمن �لضر�� Uلنو� �� lلذهـا�
@� يكو� على �ألقل �و�Ò ساعتني 
"كربوهيد���"  على   Dتو�  �@�
 Uها فهو  �لد�فِئ  �حلليِب  �كذلك 
@طعمة  تنـا�ُ=  جتّنب  @يضا  جد�. 
<»ه @� تلك �ل� حتتوD على تو�بل 
علِى  تعمل  فهي   Uلثو�  �@  weكث
�ملعوية. �حلموضة   �@ �·ضم  عسر 

�لرياضية  �لتما�ين  مما�سة   Hُتعت  -
�ملناسب  �لوقت   Y� منتظم  بشكل 
   Uلنو� على   Eيساعد ��ابيا  مؤشر� 
 Hتعت� �جيـد.   سهـل  بشكل 
 Y �لرياضية  �لتما�ين  مما�ســة 
�قت متأّخِر بعد �لظهر @� Y بد�ية 
على  للحصو=  فّعالية  @كثُر   Mِملسا�
بالتما�ين   Uلقيا� من  @حسن   Uنو
�ملتأّخر.  Mملسا�  �@ �لّصباِ£   Y

- تأكد من عدU �جو< @ضو�M من 
�لنو�فذ   Hع  lتتسر �لغرفة  خا�¬ 
 lلبا� خال=  من   �@ غرفتك   ��
<�جة  تكو�   �@ من  @يضا  �تأكد 
�هنـالك  معـتدلة  �لغرفة   wحر��
 Y لنقـي�  Mو�·� ��فـر من  قسط 

�لغـرفة.
قائمة  تطو=  قد   Þلقا��  Dعزيز

�لكن  �لتفاصيل  �تتضخم  �لنصائح 
لقد  سبيل؟  من  Àٍد  حل   �� هل 
 Uعد �منها:   ،lألسبا� تعد<� 
�لشعو� باالستقر�� ��ألما� ��لتطلع 
��لتكالب  �آلخرين  يد   Y ما   ��
عن   Uلتا� ��لبعد  �لدنية  �لدنيا  على 
تد�عيا�  َ�لد�  �ألحدية   wحلضر�
�لتشويش   Y تتسبب   wعديد نفسية 
للفر<  �لطبيعية   wحليا�  pرÀ على 
��ملجموعة. قد يصف لك �لدكتو� 
باألحرv pد���   �@ مهدئة  حبوًبا 
ُترخي @عصابك �جتعلك تناU غصبا 
حا=  يز�=  مفعو·ا  �لكن  عنك. 
�لوحيد  ��حلل  @خذها.  عن  توقفك 
ليست  @نه  فيه  شك  ال  مما  @نه  هو 
تكسب   Áأل�� على   wقو هنالك 
عز  �هللا  >كر  مثل  �لطمأنينة   Mملر�
�ملؤمنني:  قا= Y حق   Dلذ� �جل  
﴿�لَّذيَن yَمُنو� َ�َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر 
  ﴾lُْلُقُلو� َتْطَمِئنُّ  �هللا  ِبِذْكِر  َ@ال  �هللاَِّ 
(�لرعد:٢٩). ��صف لنا عز �جل 
 Y كر� عز �جل< Y م منشغلو�|@
حاال� ثال¯ هي @ساº نشاطا� 
َيْذُكُر�َ� �هللا  �ليومي: ﴿�لَِّذيَن  �لفر< 
 =y) ُجُنوِبِهْم﴾  َ�َعَلى  َ�ُقُعوً<�  ِقَياًما 
عمر��: ١٩٢). �كما يبد� ��ضحا 
 pباألحر  �@ �هللا  >كر   �@ �آلية  ِمَن 
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حني  @يضا  يكو�  �تسبيحه  عبا<ته 
 Uللنو ��ستعد�<�  �لفر<   Mستلقا�
﴿َ�َعَلى ُجُنوِبِهْم﴾  مما يبعث �لشعو� 
�لسكينة.  �ُيكسب  باالطمئنا� 
على  �جل  عز  >كر�  يتوقف  �ال 
 Y بل Mبعض تسبيحا� يؤ<يها �ملر
�ملد��مة على �لصلو�� �خلمس �ل± 
 D@ ،موقو� lحلقيقة كتا� Y هي
@|ا ُتنظم حياw �ملرM حسب مو�قيت 
<قيقة �مد��سة حيث �نه ال يشعر 
بفقد�� نوU ليلة ها<ئة بل �نه يتم¡ 
�ضافية  فا�غة  له حلظا�  تكو�   �@
كما  �جل.  عز  �هللا  لذكر  يكرسها 
نومـه  ساعـا�  من  ُيـوفر  @نه 
 wصـال  M�>أل سويعـا�  ليال 

�لتهـجد.
 wمر عليك   Áُتعر �لفرصة  هي  فها 
�لصاحلني   wبزمر فالتحق   pخر@
كي  �لذ�كرين  �هللا  عبا<  من  �كن 
بل  فحسب  بنومك  ليس  تتمتع 
ُتصبـح  ح�  �صيامك  بقيامك 
جعلنا  عبا<��،  @عمـالك  $يع 
فيهم  يتحـقق  ممن  ��ياكم  �هللا 
ِ��َّ َصالِتي  قولـه عز �جل: ﴿ُقْل 
َ�ُنـُسـِكي َ�َمْحـَياDَ َ�َمَمـاِتي 
 :Uألنعا�) �ْلَعاَلِمـنيَ﴾   ِّl�َ ِهللا 

 (١٦٣

 حتد� لكي (تعرV عليك
 

حكمة عريقة بالرغم @ننا $يعا نعرفها 
Ùسن  ال   �@ غالبا  نتجاهلها  �لكن 
تطبيقها.. حتد¯ لكي @عرفك. غالبا 
عن   eلتعب�  Y منا  �لو�حد  يفشل  ما 
@حد  جتا�  ��العتز��  �حلب  مشاعر 
 wفتخوننا �لكلما� تا� .wفر�< �ألسر@
 .pخر@  wتا� �لبيا�  حسن  �يهجرنا 
خدمة  طلب  Ùا�=  عندما  @ننا  كما 
ما  سرعا�   wألسر� @فر�<  @حد  من 

يتحو= �ألمر �� ِشَجا�. 
ما  غالبا  �لشبا�  من   eكث فهنالك 
حبهم   pمد عن   eلتعب�  Y يفشلو� 
 �@ �سو�  @|م  حيث  لو�لدִדم 
�لكلما� ִדرl منهم، @� تبقى حبيسة 
بد�خلهم �ال يعرفو� كيف �ر��|ا. 
�هنالك فريق yخر بالرغم من حبهم 
 ��Hيعت @خو�ִדم   �@ �خو�|م  ألحد 
@نفسهم مقصرين، فحني مير @حدهم 
 ��Hال يعرفو� كيف يع Mمبوقف سي
يلتزمو�  بل  @جلهم،  من  حز|م  عن 
�لطر�  ُيشعر   Dلذ� �ألمر  �لصمت، 
�ال  ֲדم  مهتمني   eغ @|م  �آلخر 
يبالو�. �لكن �لعكس هو �لصحيح. 
 wلكن �لقد�� w>فمشاعر �حلب موجو

.w>عنها مفقو eعلى �لتعب

�من ضمن �ملشاكل �ألسرية �ملعر�فة  
عدU مو�فقة �لو�لدين على �خصة ما 
 lبد�� توضيح �لسبب. فيشعر �لشا
@نه  من  بالرغم  �لثقة   Uعد� باإلهانة 

يعر� مدp حب ��لديه له.
�ال جد�= Y @� هناE مو�قف معينة 
 Y  weكب صعوبة  منا   ��eلكث� �د 
�لتعبe عن مشاعرنا خال·ا، �يتفا�� 
كا�  فإ>�  آلخر،  شخص  من  �ألمر 
@حدنا �د كلمة "كم @حبك يا @مي".. 
كلمة سهلة �عا<ية فإ� yخر ال يعتHها 
كذلك بل ير�ها @مر يصعب حتقيقه.

�بصفة عامة.. فإ� �ملشاعر �ل± نتفق 
معظمنا على صعوبة �لتعبe عنها هي 
مشاعر �حلز�.. ��ملو�ساw ��العتذ��. 
على  �لكلما�  تتعثر  منا  فالكثeين 
"@نا  قو=  �ا�لو�  حني  شفاههم 
من  حزين  @نا  "كم   �@ yسف" 

@جلك"!!
�� هذ� �لفشل ال يعو< عا<w �� ضعف 
�لثقة بالنفس، �لكن �حلقيقة @� مثل 
تلك �لكلما� قوية �خطwe. �|ا مثل 
yثا��  معاجلة  ميكننا  ال   Dلذ� �لسهم 
�لتر�جع  �نطلق، �ال ميكن   �<� �لسيئة 
عنها بعد >لك. �كلما كا� �ملوقف 
�خلو�   >��  pقو@ ��ملشاعر  قوًيا 
 Uعنه، �من عد  wHملع� �لكلما�  من 
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�لقد�w  على تصوير قوw �ملشاعر �ل± 
هذ�  هل  �لكن  تتأجج Y صد��نا، 
بالطبع  للصمت؟!   Uالستسال�  Ïيع

:Òلتا� wال.. بل عليك مر�عا
- ال تركز فقط على مشاعرE �لكن 
ضع نصب عينيك �·د� �لذD تريد 
�لوصو= �ليه من ���M كلماتك. فمن 
��حد  موقف   Y  Hُتع  �@ �ملستحيل 
�بكلمة ��حدw عن كل �ملشاعر �ل± 
تتأجج Y صد�E بل عبِّر عما تشعر به 
Y �ملوقف �لذD @نت بصد<� فحسب.

كانت  فكلما  �لبساطة..   Dحتر  -
 zسر@ �صلت  بسيطة..  �لكلما� 
عن   �eًتعب @كثر  �كانت  للقلب، 
 Mبإلقا فأنت غe مطالب   ..Eمشاعر
قصيدY w �ملو�ساw لتقو= ألخيك @نك 
 Y حزين من @جله، @� تكتب مقاال
�حلب ��ملو<w لتعH ألمك كم حتبها.

قد� عقو·م،  على   ºلنا� - خاطب 
 pلصغر� @ختك   H  �@ ميكن  فال 
به   Hتع  Dلذ�  lبنفس �ألسلو �بك 
فلكل  لو�لدتك،   �@  pHلك� ألختك 
معه. للحو��  مناسب   lسلو@ فر< 

- �ختر �لكلما� �ملناسبة، فال حتا�= 
بسر<  شقيقك   �@ شقيقتك   wمو�سا
�ملشاكل �ل± تعا¹ منها مهما كانت 
�لطريقة  ليست  فهذ�   ،Hك@�  pقو@

�ألحز��.  Y للمشا�كة  �ملناسبة 
�ملناسب، فال حتد¯  �لوقت  �ختر   -
��لدتك �هي مثقلة بأعما= �ملنـز=، 
من  متعًبا  يأ¾  ��لدE حني  تنتظر   �@
 l<منه �تتجا lلعمل لتحا�= �لتقر�
ليست  فهذ�  معه،  �حلديث  @طر�� 
.w>ظر�� مناسبة لتبا<= مشاعر �ملو

 Ïتك �جلسدية، فال تع�eهتم بتعب� -
�لنظر��  مع  شيًئا  �للطيفة  �لكلما� 
�ل±  �لعصبية  �ملالمح   �@ �لعد��نية 

حتمل �لكثe من �لضجر.
@سـاسية  قو�عـد   Eهنـا  
�آلخرين: مع  �حلو��  تسهل 

فال  �إلمكا�،  قد�  ��ضحا  -كن 
@مامك   Dلذ� �لشخص   �@ تعتقد 
�فهمه  بل  يفهمك،   �@  Áملفتر� من 
�تاجه  قد  ما  بكل  �@مد<�  @نت 
مر�مك. لتوضيح  معلوما�  من 

 Mستمع بإنصا�.. فانشغالك بشي� -
 Ïيع �آلخرين  مع  �حلو��   Mثنا@ yخر 
�حلو��،   Mجز�@ قد تسقط بعض  @نك 
مشوهة،  �لرسالة  لك  تصل   Òبالتا�
عكسي  فعل   >�  Ïيع  Dلذ� �ألمر 
للغاية �بالتاÒ ظهو� جو  سوM تفاهم 
تتحد¯  من  �بني  بينك  مشكلة   �@

معه.
- �>� شعر� @� �لكالU �ملوجه �ليك 

فيه نقد ال<ð فال تتسرY z �لر< بل 
 ،Uسأ= �ملتحد¯ عن قصد� من �لكال�
فقد تكو� نيته �لنصيحة �ستعر� @نه 
�لنصح. توجيه  يتقنو�  ِمَمن ال  ليس 

كا�  فمهما   ،Uالحتر�� �ظهر   -
 �@ بد  فال   �eصغ معه  تتحد¯  من 
بد���  يبا<لك  ح�   Uباالحتر� تبا<� 
منك  �تا¬  لن  ��ألمر   ،Uالحتر��
على   wللسيطر �جلهد  من  لقليل  �ال 
قد  �ل±  �تعب��e �جهك  حركاتك 

تظهر بعض �الستخفا�.
لنا �خلطو³  لقد �ضع �هللا عز �جل 
�ل±  �إلنسانية  للعالقا�  �لعريضة 
�نصها�  عملية  ُتسهل   �@ شأ|ا  من 
َ�َقَباِئَل  �لشعوl ﴿َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا 
��ل±   (١٤ (�حلجر��:  لَِتَعاَ�ُفو�﴾ 
 wمر�عا Y ميكن @� نستخلص منها @نه
تا��ية  عقائدية،  ثقافية،  حساسيا� 
��جتماعية �� جانب معرفتك بعقلية 
 Y ما  ُتوصل   �@ ميكنك  حتا���  من 
حتا���.  من   �� ما  حد   �� >هنك 
فاحلكمة تقتضي منك @� تطبق مقول± 
لكل مقاU مقا= �خاطب �لناº على 

قد� عقو·م.
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