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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
من دعائم الشك :الفوبيا والهول والرهاب

()8
()1
قال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي( :قَالُوا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َما أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِه َوإِنَّا ل َِفي َش ٍّ
ك ِم َّما تَ ْدعُونَنَا إِل َْي ِه ُم ِريب)
ِِ ِ
َّم)(.)2
وقال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي( :أَم َّم ْن أ َّ
س بُ ْن يَانَهُ َعلَ َى َش َفا ُج ُرف َهار فَانْ َه َار به في نَا ِر َج َهن َ
َس َ
مضىىى بعىىب البنىىث عىىن تىىاهرة التثىىكيأ وبواع هىىا وأض ىرارها و ا رهىىا وبعىىب احللىىول علىىى ضىىوء كلمىىاؤ أمىىل امل ى منني عليىىه
صلواؤ املصلني ونواصل البنث عن ذلأ يف فصلني :فصل عن احللول وفصل عن األسباب:
من الحلول :الحركة في طريق الهدى

ِ
ِ
أما احللول فقد سىبق كالمىه صىلواؤ اهلل عليىه ((فَأ ََّم ا أَولِي اء اللَّ ِه فَ ِ
د ال ُْه َدى))( )3وسىبق ا
ودلِ يلُ ُه ْم َس ْم ُ
ين َ
َ يَا ُم ُه ْم ف َ
يه ا الْيَ ُ
َْ ُ
السمت تارة يراد به اجلهة وقد مضى الكالم عنها وأخرى يراد به الطريق:
د ال ُْه َدى) ا واحىىدام مىىن احللىىول املفتاحيىىة للثىىأ والتثىىكيأ هىىو الر ىىو إىل ريىىق ا ىىدى واحلركىىة فيىىه،
(س ْم ُ
ومىىو ا الكىىالم عىىن َ
و ريق ا دى املعنوي كطريق ا دى املادي :فكما ا الطريق الثار يف وسط الصنراء هو املنقذ للتائه احلىائر يف اجاهيلهىا فكىذلأ ريىق
ا دى وسط تلماؤ الثبهاؤ ومتاهاؤ التثكيكاؤ فانه هو الدليل واملرشد واملنقذ ،وسيتضح ذلأ أك ر على ضوء امل الني اآلتيني:
مرجعية طريق الرواية والدراية

التنل ،وذلأ على مستوياؤ ثالثة:
المثال األول :مر عية ريق (الرواية والدراية) للقضاء على الثأ و ّ
املستوى األول :لدى شأ اإلنسا املسلم يف منالته ومكانتىه لىدى رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه والىه وسىلم أو لىدى اإلمىام الصىاد
عليه السالم أو لدى اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فر ه الثريف.
املستوى ال اين :لدى الثأ يف بعب الىعقد الفكرية والعقدية.
املسىىتوى ال الىىث :لىىدى الثىىأ يف مىىدى قيمىىة هىىذا الرمىىا الىىديي أو ذاك ووزنىىه ومنالتىىه لىىدى أهىىل البيىىت (علىىيهم السىىالم) أو ذاك
الثاعر أو الثاب اجلىامعي أو امل قىف أو املفكىر أو الطبيىب واملهنىدب وأشىباهه؟ وذلىأ لىدى الثىأ الىذي قىد يعى ي املكلىف يف انىه
ينبغي ا ير ع إىل من؟ وما هي در ة مر عيته املعرفية؟
فهىذه شىىكوك موضىوعية ىا مررراهىا ،واإل ابىىة عنهىا وهريىىة هى ّىم كىل شىىيعي (كمىا ا نظائرهىىا قىد تىىدور يف أذهىا أتبىىا املىىذاهب
األخرى أو األديا األخرى ،وقد تكو اإل ابة مقاربة للذي سنذكره).
د ال ُْه َدى) يف حل املعضلة واخلروج عن احللة والذي يعد ريقام مر عيام واضنام يقطع الثأ باليقني هو:
و( َس ْم ُ

( )1سورة إبراهيم :آية .9
( )2سورة التوبة :آية .109
الرضي ،هنج البالغة ،الناشر :دار الكتاب اللبناين ،ص.11
( )3السيد
ّ
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كيف تعرف منزلتك ومنزلة الناس لدى رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم واألئمة عليه السالم؟
ف َمنَ ا ِِّ َل ال َ
ش َيع ِة َعلَ ى قَ ْد ِر ِرَوايَ تِ ِه ْم َو َم ْع ِرفَتِ ِه ْم فَ ِ ََّ ال َْم ْع ِرفَ ةَ ِه َي
مىىا ذكىىره اإلمىىام البىىاقر عليىىه السىىالم يف قولىىه(( :يَ ا بُنَ َّي ا ْع ِر ْ
ِ
الدَرايةُ لِل َرواي ِة و بِالد ِ ِ
اْليم ِ
ِ
ِ
اَ))(.)1
َرايَات لل َرَوايَات يَ ْعلُو ال ُْم ْؤم ُن إِلَى أَق َ
ْصى َد َر َجات ِْ َ
ََ َ َ َ َ
فطريق معرفة منالة الثيعي لدى األئمة األ هار ،سواء أكىا الىب علىم أم خطيبىام أم أسىتاذام يف احلىوزة العلميىة أم مر عىام أم كىا
البام امعيام أم أستاذام أم مفكرام أم كا تا رام أم مست مرام أم سياسيام أم ماارعام أو غل ذلأ ،هو اجمو األمرين معام (الروايىة والدرايىة)
فليست ك رة املعرفىة للروايىاؤ هىي املقيىاب ملعرفىة مىدى مسىو املنالىة لىديهم عليىه السىالم وال الدقىة والتعمىق يف بعىب الروايىاؤ فقىط بىل
املقياب هو اجمو الكم والكيف معام.
وعليه :فإذا و دؤ أحد األفاضل أك ىر اسىتيعابام للروايىاؤ وإ العىام عليهىا وو دتىه أك ىر معرفىة يعاريضىها وو ىوه التوريىة أو ا ىاز
فيهىىا وببطوهنىىا وو ىىوه التنايىىل والتالويىىل وبىىدالالؤ اإلوىىاء واإلشىىارة واالقتضىىاء وغلهىىا ،فهىىو األقىىرب ألهىىل البيىىت عليىىه السىىالم وهكىىذا
الدر اؤ صعودام وناوالم ،فكلما و دته أك ر روايةم ودرايةم فالتصق به أك ر فالك ر واعترره مر عيتأ الفكرية والعقديىة وال قافيىة ،عكى
ما لو كا حيفظ ألوف الرواياؤ بدو دراية ىا أو كىا يتميىا بك ىرة التىدقيق يف فقىه احلىديث وأو هىه لكنىه كىا غىل مل ّىم إال بالقليىل
من الرواياؤ ،فا كل منها يعد يف در ة أدىن ممن مجع الكيف املتميا إىل وار الكم الوافر.
ومىىن الواضىىح ا ذلىىأ كلىىه بعىىد الف ىراا عىىن اإلوىىا والعدالىىة وكونىىه م من ىام عىىادالم وذلىىأ أل امىىور يف الروايىىة الث ىريفة هىىو (منىىازل
الثيعة) و(يعلو امل من).
وذلىىأ هىىو املقيىىاب إذا أردؤ أ تعىىرف مىىدى قربىىأ أنىىت شيصىىيام ألهىىل البيىىت (علىىيهم السىىالم) فىىالنظر إىل كميىىة الروايىىاؤ الى
العتها وإىل مدى علمأ بفقه احلديث فيها فعلى ضوء ذلىأ يكىو يقىدورك أ ىدد موقىع منالتىأ يف سىلّم القىيم عنىدهم صىالؤ
اهلل عليهم.
وهىىذا يعىىي ا مىىن قىرأ بتالمى وىل وتىىدبر واسى و
وتبصىر هنىىج البالغىىة وهنىىج الفصىىاحة وغىىرر احلكىىم و ىىف العقىىول وتوحيىىد الصىىدو
ىتيعاب ّ
واالحتجاج والكايف وبصائر الدر اؤ أو الوسائل ومن مث ا اميع احلدي ية كجامع أحاديث الثيعة ،فانه األعظم منالة ممن مل يقىرأ ومل
يتدبر إال يف بعضها.
اله دى) وهىىو الر ىىو للروايىىاؤ والىىدراياؤ
وكىىذلأ احلىىال يف املر عيىىة حلىل الثىىبهاؤ والثىىكوك فىىا دليىىل أوليىىاء اهلل هىىو ( َس ُ
مد ُ
((فَِ ََّ الْمع ِرفَةَ ِهي الدَرايةُ لِل َرواي ِة و بِالد ِ ِ
ات ا ِْْليم ِ
ات ي ْعلُو الْم ْؤِمن إِلَى أَقْصى َدرج ِ
ِ
اَ)).
َْ
َ ََ
َرايَات لل َرَوايَ َ
َ
َ ََ َ َ َ َ
ُ ُ
د تَ ُكن أ ِ
ِ
َس َيرهُ)
مرجعية ْ
(احتَ ْج إِلَى َم ْن ش ْئ َ ْ
ِ
ِ
اس تَ ْ ِن
اح تَ ْج إِلَ ى َم ْن ِش ْئ َ
المثال الثاني :مر عية القاعدة الذهبية العلوية (( ْامنُ ْن َعلَى َم ْن ِش ْئ َ
د تَ ُك ْن أَس َيرهُ َو ْ
د تَ ُك ْن أَمي َرهُ َو ْ
د تَ ُك ْن نَ ِ ي َرهُ))( )2يف ديىىد موقفنىىا مىىن  -1االسىىتدانة واالقى ا مىىن اخلىىارج  -2ومىىن االسىىتعانة بىىاخلرراء األ انىىب -3
َع َّم ْن ِش ْئ َ
ومن االعتماد عليهم يف حفظ أمن البالد.
االقتراض من الخارج ،تبعية وإسارة

أ -فكلما راودتنا الثكوك يف ضرورة االستدانة مىن صىندو النقىد الىدو أو البنىأ الىدو أو هىذه الدولىة أو تلىأ نظىرام للنا ىة
( )1الثيخ الصدو  ،معاين األخبار ،م سسة النثر اإلسالمي – قم1003 ،هى ،ص.1
( )2الثيخ الصدو  ،اخلصال ،م سسة النثر اإلسالمي – قم ،ج 2ص.020
2
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اح تَ ْج إِلَ ى َم ْن
املاسة للنهىو بىبعب املثىاريع يف الىبالد ،فمىا علينىا إال ا نر ىع إىل ( َس ُ
مد ُ
اله ُدى) و ريقىه ،ومسىت ا ىدى هىو (( ْ
ِ
د تَ ُك ْن نَ ِ ي َرهُ)) وهىىل يستنسىىن بالعاقىىل ا يكىىو أسىىل الكفىىار؟ خاصىىة واهنىىم ليسىوا كفىىارام
اس تَ ْ ِن َع َّم ْن ِش ْئ َ
ِش ْئ َ
د تَ ُك ْن أَس َيرهُ َو ْ
عىىاديني يتررعىىو بىىالقرو لو ىىه اهلل تعىىاىل(!) بىىل هىىم كفىىار علىىى أعلىىى در ىىاؤ التيطىىيط لبسىىط هيمنىىتهم علىىى بالدنىىا ومقىىدراتنا،
فىالقرو الى يقىدموهنا لنىىا قىق ىىم الىربح املىىادي الىوفل بفوائىىده الربويىىة أوالم ،كمىا قىىق ىم الىربح السياسىي الكبىىل ثانيىام وذلىىأ عىىرر
بسط نفوذهم يف دوائر حكامنا وعرر شرو هم املباشرة أحيانام وال قد تكىو عىرر حامىة ممىا يسىمونه باإلصىالحاؤ االقتصىادية ،وغىل
املباشىىرة أحيان ىام أخىىرى ،وتلىىأ الثىىرون وإ بىىدؤ يف تاهرهىىا مغريىىة ولصىىاحلنا لكنهىىا يف املىىدى البعيىىد ت ىربط عجىىالؤ اقتصىىاد بالدنىىا
فصل عدد من االخصىائيني الكىالم عىن ذلىأ يف كتىب
ينظومتهم االقتصادية أك ر فالك ر فهم (غاشو وا تثبهوا بالناصنني) وقد ّ
ك لة دام( )1كما أشرنا إىل وانب منه يف كتاب (معامل ا تمع املدين يف منظومة الفكر اإلسالمي).
االستعانة بخبراء الخارج ،خطورة كامنة

ب -وكذلأ االستعانة خبرراء من اخلارج؛ فا من الواضح اهنم أوالم ولكو عقلية وثقافىة وخلفيىاؤ تتناسىب مىع وسىطهم ال قىايف
والىديي ،ومىن البىىديهي ا ططىاهم سىوف ال ولىىو مىن تلىأ البصىىماؤ إ مل تكىن مبنيىة عليهىىا بالكامىل ممىا يعىىي ا امليطىط يسىىل
باجتاه ا تتنول اقتصاداؤ دولنا إىل امتداداؤ القتصاداؤ بالدهم وإىل حلقة تدور يف ططهم العام.
ثانيام :ومن البديهي ا ه الء املستثارين (سواء أكانوا للىوزاراؤ أم للثىركاؤ أم لألفىراد) سىوف حييطىو بالوضىا بالدنىا مىن شى
اجلهاؤ وبنقان الضعف والقوة ،وستنتقل هذه املعلومىاؤ ا امىة واخلطىلة أيضىام إىل ساسىة بالدهىم و ططىيهم االسى اتيجيني ،بثىكل
أو بآخر ،والقاعدة املعرفة تصرح با األقوى واألك ر قدرة واألك ر سىيطرة هىو مىن وتلىأ (املعلومىة) قبىل غىله كمىا انىه هىو مىن وتلىأ
(كمام أكرر من املعلوماؤ) ويف ش األبعاد واملستوياؤ.
ّ
من دعائم الشك وبواعثه

ك َعلَى أَرب ِع ُشعب َعلَى التَّما ِري والْهو ِل والتَّرد ِ
واما دعائم الثأ فا أمل امل منني عليه السالم يقولَّ (( :
الش ُّ
ُّد َو ِاال ْستِ ْس َالِم:
َْ َ
َ َ َْ َ َ
ِ
صبِ ْح ل َْي لُهُ
َم يُ ْ
اء َديْ َدناً ل ْ
فَ َم ْن َج َع َل الْم َر َ
ِ
ص َعلَى َع ِ بَ ْي ِه
َوَم ْن َهالَهُ َما بَ ْي َن يَ َديْه نَ َك َ
الشي ِ
الريْ ِ
اطي ِن
َّد فِي َّ
ب َو ِطئَْتهُ َسنَابِ ُ
َوَم ْن تَ َرد َ
ك َّ َ
استَ ْسلَ َم لِ َهلَ َك ِة ُّ
ك فِي ِه َما))(.)2
الدنْ يَا َو ْاآل ِخ َرةِ َهلَ َ
َوَم ِن ْ
َّما ِري) ونواصل الكالم يف هذا األسبو عن (ال َْه ْو ِل) فنقول:
وقد مضى الكالم عن (الت َ

الهول والفوبيا
ا (ال َْه ْو ِل) هو من أهم أسباب الثأ والتثكيأ ح يف الواضناؤ وهو من أهم أسباب الفثل يف احليىاة ،وحيتمىل ا يكىو
املراد بالثأ الثأ العقلي وبا ول ا ول واخلوف النفسي وحيتمل كو كليهما عقليام أو نفسيام ،كما سيجيء.

( )1را ع كتاب (الربح مقدمام على الثعب) و(أحجار على رقعة الثطرنج) و(بروتوكالؤ حكام صهيو ) و(القوة الناعمة) وغلها إذ ستجد يف كل منها انبام
أو وانب مما ذكرناه.
( )2السيد الثريف الرضي ،هنج البالغة ،دار ا جرة للنثر – قم.073 ،
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واملذهل ا هذه الكلمة الصادرة من أمل امل منني عليه السالم هي يف وهرها املفتاح لفر من أهىم فىرو علىم الىنف احلىديث..
ولىىو اننىىا كنىىا نعىىرف قيمىىة كلمىىاؤ مدينىىة علىىم الرسىىول صىىلى اهلل عليىىه والىىه وسىىلم لكنّىا حنىىن السىىبّاقني إىل اكتثىىاف مفىىاتيح العلىىوم مىىن
كلماته عليه السالم لكننا مل نعرف قيمة ثرواتنا املعرفية الكررى فسبقنا اآلخرو .
عرفوهىا باهنىا( :اخلىىوف
و(ا ىول) هىو املسىمى يف علىم الىىنف احلىديث بىى(الرهاب) أو (الفوبيىا) املسىماة باليونانيىىة ( )φόβοςوقىد ّ
املتواصل أو غل املنطقىي والالعقالئىي مىن أ -أشىياص أو ب -أشىياء أو ج -أفكىار أو د -مواقىف عنىد رتيتهىا أو السىما عنهىا أو
ح لدى اجرد التفكىل فيهىا ..واجلىدير بالىذكر ا املىريب يكىو غالبىام مىدركام لكىو هىذا ا ىول واخلىوف غىل عقالئىي لكنىه ال يفىد يف
نفسه القدرة على التيلص منه.
ولنمّل لذلأ بدايةم ي الني من عالمني تلفني :م ال التجارة وم ال اجلن:

فوبيا الخوف من الجن
اجلن) فهو يثأ يف و ود اجلىن يف هىذا املكىا أو ذاك (كالثىأ يف و ىوده
(اجلن) فاننا جند ا بعب الناب مصاب بفوبيا ( ّ
اما ّ
يف احلمام أو يف السرداب أو يف املقررة أو غلها) وهذا الثىأ هىو وليىد اخلىوف غىل املنطقىي مىن اجل ّىن ،فنيىث للّكىه ا ىول مىن اجلىن
واخلوف منهم فانه ك لام ما حيتمل ويثأ أو ح يظن أو يقطع بو ودهم على مقربة منه ويف نف املكا الذي يفلى فيىه أو يى دد
عليه أو ينام فيه!
ولكن ذلأ لي – عادة – إال اجرد أوهام وويالؤ وقد يكو له منثال مىادي مغىاير لامىام لكنىه لثىدة هولىه مىن اجلىن يفسىر أيىة
اجلن! أو حيتمل ذلأ ويثأ فيه على األقل!
تاهرة على اهنا ّن أو صادرة من ّ
ومن ذلأ ما نعهده ك لام من أشياص يقولو بىاهنم رأوا اجلىن يف املطىبخ أو احلمىام أو املم ّىر ،وهىو وىر إىل ىانبهم بثىكل مسىر
على شكل شبح! لكن الواقع هو ا زاوية انكسار الضوء علىى أعيىنهم هىو الىذي ولّىد لىديهم االحسىاب برتيىة شىبح مىع انىه لىي إال
لعل لبعب الغبار الذي قد يعلق باألهداب دورام يف صناعة
شعاعام من النور املنعك من سم ما بالقرب منهم نظل السراب لامام ،و ّ
هذا الوهم.
فوبيا التجارة واالستثمار
وامىىا (التجىىارة) فاننىىا جنىىد ك ىلام مىىن النىىاب حيجىىم عىىن االسىىت مار يف احلقىىول اجلديىىدة (كا ندسىىة الوراثيىىة والنانوتكنولو يىىا وعلىىم
األعصاب واأل راف الصناعية والربوؤ وغلها) أو ح عن التجىاراؤ التقليديىة الى تتضىمن نسىبة ىا رة عاليىة ،ىرد الثىأ يف انىه
قد يفثل يف هذه التجىارة وك ىلام مىا يكىو الثىأ يف الفثىل ناشى ام مىن اخلىوف الثىديد وا ىول منىه وهىو املسىمى برهىاب الفثىل ،فىا
ك ىلام مىىن النىىاب رغىىم تىىوفره علىىى الكفىىاءاؤ الضىىرورية ورغىىم ا هىىذا الطريىىق هىىي ريىىق سىىالكة لكنىىه يعىىاين اخلىىوف مىىن الفثىىل وهىىذا
اخلوف هو الذي يسبب له الثأ يف النجاح وبالتا اجلنب عن اإلقدام على هذه التجارة أو تلأ بل قد ال تكىو التجىارة يف حقىول
متجددة وال تكو مما مل نسبة مغامرة عالية ،بل تكو اجرد جتارة كبلة لكنىه خيىاف فيهىا مىن الفثىل ويثىأ يف احتمىاالؤ جناحىه
فيجنب وحيجم وي ا ع ويبقى حيث هو يف عمله التقليدي القليل اإلنتاج!
ِ
ص َعلَى َع ِ بَ ْي ِه
َوَم ْن َهالَهُ َما بَ ْي َن يَ َديْه نَ َك َ
وهكىىذا جنىىد الىىذين يعىىانو مىىن ا ىىول أو رهىىاب الفثىل هىىم الىىذين حيجمىىو عىىن األعمىىال الكىىررى ويعجىىاو عىىن قيىىق اخ اقىىاؤ
4
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حقيقية وي ا عو أمام فىرص احليىاة ..وذلىأ بالضىبط هىو مىا قالىه أمىل املى منني عليىه السىالم يف تتمىة احلىديثَ (( :وَم ْن َهالَ هُ َم ا بَ ْي َن
ِ
ص َعلَى َع ِ بَ ْي ِه))(:)1
يَ َديْه نَ َك َ
فإذا خاف اإلنسا اجلهاد ،نكص على عقبيه.
وإذا خىىاف مىىن مقارعىىة االسىىتبداد واحلكومىىاؤ اجلىىائرة نكىىص علىىى عقبيىىه ،وقىىد يكىىو هولىىه مىىن امليىىا ر الكىىررى أو مىىن الفثىىل
املرحلي يف املوا هة هو السىبب يف شى ّكه يف و ىوب اجلهىاد أو صىنة مقارعىة االسىتبداد فيجىنب وي ا ىع رغىم كىالم الرسىول صىلى اهلل
اء ُك ْم َم ْجداً))( )2فن لو مل تنجنوا مرحليام لكنكم س حبو اس اتيجيام.
عليه واله وسلم(( :ا ْغ ُزوا تُوِرثُوا أَبْ نَ َ
وإذا خاف من التجارة ،نكص على عقبيه.
وإذا خىاف مىن بنىاء املصىنع أو املعمىل وأشىباه ذلىأ مىن (مىا بىني يديىه) مىن األعمىال الى وكنىه أ يقىدم عليهىا أو إذا خىاف مىن
الفثل فيها ،نكص على عقبيه.
وإذا خىاف مىن الفثىىل يف بنىاء مسىجد أو حسىىينية أو مدرسىة أو مكتبىة أو غىىل ذلىأ ،نكىص علىىى عقبيىه ولىذا قىىال أمىل املى منني
ِ
ِ
ْحرم ِ
ِ
اَ))( )3وهىذا هىو مىا توصىل إليىه العلىم احلىديث أيضىام (موضىنا :أ اضىطراب
عليه السالم(( :قُ ِرنَد ال َْه ْيبَ ةُ بِالْ َخ ْيبَ ة َوال َ
ْحيَ اءُ بِال ْ َ
الرهىىاب اال تمىىاعى ي ىرتبط بعىىدد مىىن العواقىىب السىىي ة ،م ىىل :ا ىىرب أو التغيىىب عىىن املدرسىىة ،وايفىىا العمىىل واإلنتا يىىة ،وافتقىىار
ودة احليىاة بثىكل عىام ،الفتىا إىل أ االضىطراب قىد يىرتبط بعىدم
العالقاؤ اال تماعية ،وإعاقة ممارسة األنثطة ال فيهية ،وايفا
الاواج "العاوبية" والطال وعدم اإلجناب جتنبما للتفاعل)(.)0
ويف االجتىىاه املقابىىل جنىىد :ا النىىا نني يف احليىىاة وأول ىىأ الىىذين أمكىىنهم قيىىق اإلجنىىازاؤ الكىىررى يف بنىىاء امل سسىىاؤ وغلهىىا هىىم
الذين ال يتملكهم اخلوف وا ول وال يىتنكم فىيهم الثىأ يف النجىاح ،بىل كىانوا حيطمىو اخلىوف كلمىا اعى اهم وياحيىو الثىأ كلمىا
راودهىىم ويبنىىو علىىى النجىىاح ويصىىرو علىىى املضىىي قىدما يف الطريىىق ،ولىىذلأ جتىىدهم غالبىام مىىا يصىىلو إىل أهىىدافهم أو إىل قسىىم كبىىل
منها.
أنواع من الفوبيا والرهاب:
ولنتطر اآل إىل تثكيلة غريبة من أنوا اخلوف والفوبيا ،كما أشار إليها علماء النف مع بعب اإليضاحاؤ والتعليقاؤ ا امة:
الخوف من ضوء الشمس!
( - Heliphobiaهيلىىي فوبيىىا) خيىىاف ه ى الء مىىن ضىىوء الثىىم ولعىىل السىىبب يف خىىوفهم مىىن الثىىم اهنىىم يتصىىورو ا
الثم تكثف مالمح و وههم للناب بثكل أوضح ولعلها تكثىف شىعرة بيضىاء أو بعىب التجعىداؤ يف الو ىه أو شىبه ذلىأ بىل
لعلهم يتومهو ا الثم تفضح بعب نواياهم أيضام! .ويثكو يف اهنا قد تكثف سي اته للناب.
الخوف من بعض األرقام!

( )1السيد الثريف الرضي ،هنج البالغة ،دار ا جرة للنثر – قم ،ص.073
( )2ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – هرا  ،ج 5ص.1
( )3املصدر نفسه :ص.071
( )0من موقع (رهاب ويكيبيديا).
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( - Arithmophobiaأري مو فوبيا) اخلوف من األرقام أو اخلوف مىن الرياضىياؤ بثىكل عىام ومىن أبىرز أم لىة ذلىأ الك ىل
من الغربيني الذين خيافو من رقم (.)13
بل ا الك ل من بناياهم تفتقد الطىابق  13فتنتقىل مىن الطىابق  12إىل  10مباشىرة أي اهنىم ال يكتبىو رقىم  13علىى أي ىابق
بل فو الطابق  12يكتب الطابق  )!(10وكذلأ ال تو د شقة  13يف الطابق الواحد بل شقة  12و 10وهكذا.
الخوف من الوقد!
( - Chronophobiaكرونىىو فوبيىىا) ،اخلىىوف مىىن الوقىىت!! ولعىىل السىىبب انىىه يتصىىور ا (دقىىاؤ قلىىب املىىرء قائلىىة لىىه ...ا
احلياة دقائق وثىواين) واهنىا ت ذنىه بالرحيىل! مىع انىه يفىب ا يف ّىل ذلىأ إيفابىام ليبىي آخرتىه بثىكل أفضىل مسىت مرام كىل دقيقىة مىن دقىائق
حياته.
العزلة ورهاب الخروج من المنزل
وهو اخلوف من مغادرة املنال (وعكسه رهاب املنال) أو املنا ق الصغلة املعتاد عليها مما قد ي دي إىل حصىول نوبىاؤ هلىع ،وقىد
يكو سبب هذا الرهاب :اخلوف من األماكن العامة املفتوحة م ىل احلىافالؤ العامىة ومراكىا التسىو املكتظىة ،أو اخلىوف مىن التلىو
وقد ينتج ذلأ عن حادثة حصلت مع الثيص يف إحدى األماكن العامة بعيدام عن مناله.
واللطيف اني كنت قبل ا أقرأ كلمة أمل امل منني عليه السالم عن ا ول و ليل علماء النف عن رهاب املنال أو غله ،كنت ال
أفهم السبب يف تصرفاؤ الك ل من الناب (م الم ملاذا ينعالو هبذه الصورة) فصار األمر بعدها واضنام لامام.
الخوف من كالم الناس! أو من األخبار الجيدة!
( - Sociopobiaسوشيو فوبيا) وهم الذين خيافو من كالم الناب  .فنىراهم ال يتصىرفو علىى ضىوء العقىل واحلكمىة واملنطىق
خوفا من ا حيكم عليهم من حو م بالسلب.
والغريب اننا جند الك ل من الناب ال يقدم على العديىد مىن أعمىال اخلىل خوفىام مىن كىالم النىاب! فى اه حيجىم عىن بنىاء مسىجد أو
حسينية أو عن تالسي قناة فضائية أو اجلة أو ريدة أو عن تالسي تنظيم شبايب رد انه خياف كالم الناب ضده أو رد خوفه من
الفثل ،مع ا امل من ال خياف الفثل بعد التوكل والتوسل والتعقل ،وال خياف كالم الناب إذ ما يهمه هو رضا اهلل تعاىل.
(اليوفوبيا  )Euphobiaاخلوف من مسا األخبار اجليّدة .ولعل السبب يف خوف البعب منها :انه يتيوف ا يتبىني فيمىا بعىد
اهنا كانت كاذبة أو خا ة فيصاب باإلحبان والصدمة من ذلأ!

الخوف من الحرية!
(اإليلوثروفوبيا  )Eleutherophobiaوهي عبارة عن اخلوف من احلريّة.
وا لع أو الرهاب من احلرية والتنرر قد يبدو غريبام للبعب ،ولكنه أمر واقع بل هو واسع االنتثار يف الامن القدمي واألزمنة احلدي ة
ولنضرب لذلأ م الني من عصرنا والعصر السابق:

خوف العبيد من التحرر!
 -1فعندما توصل دعاة رير العبيد يف أمريكا (وكانوا عادة أبناء أو أحفاد أول أ الذين اختطفهم األمريكا من أفريقيا أو غلها
فولىىدوا وهىىم يىىرو أنفسىىهم عبيىىدام) تفا ىىال النىىاب عنىىدما رأوا اجىىاميع كبىىلة مىىن العبيىىد تىىرفب التنىىرر وتصى ّىر علىىى البقىىاء عبيىىدام يف بيىىوؤ
األسياد؟
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وعند التنقيق تبني ا السبب يف ذلأ يبدو بظاهره منطقيام وهو (خوف العبيد من ا هول الذي ستاليت م به احلرية) فاهنم كانوا
يعيثو يف بيوؤ األسياد يف وضىع معىني وكىا ىم مسىكنهم ومىالكلهم وملبسىهم وإ كىانوا يضىربو أحيانىام أو يفلىدو  ،ولكىنهم رأوا
اهنم إذا ما رروا وخر وا من بيوؤ األسياد فاهنم سيبتو بال مالوى وال مصىدر رز  ...فكيىف يعيثىو إذام؟ وهىذا هىو بالضىبط كىا
هو مصدر الرهاب من احلرية لديهم!.
خوف الموظفين من التسريح!
 -2واملوتفو كذلأ ،فا ك لام من املوتفني يعاين من رهاب التنرر من أسر الوتيفة إذ يفد فيهىا األمىن الىوتيفي ومصىدر رز
مضمو وإ كا حمدودام ،لذلأ يبقى ت سقف الوتيفة الوا ئ ح التقاعد أو املماؤ ،ولكنه غفل عن ا مصىدر الىرز الكبىل
هو أ ال تكو موتفام بىل ا تكىو تىا رام أو مسىت مرام أو صىاحب شىركة أو شىبه ذلىأ مىن أنىوا األعمىال احلىرة ولىذا ورد (إِ ََّ تِ ْس َعةَ
ِ ِ
َج َارةِ))(.)1
أَ ْع َ
شا ِر ال َر ِّْق في الت َ
وكا السيد الوالد قدب سره يثجع بقوة على أ ينطلق شبابنا حنو األعمال احلرة والتجارة وتالسىي الثىركاؤ واملصىانع واملعامىل
واملتا ر وغل ذلأ ،وال يقنعوا با يصبنوا موتفني ،فىاهنم ال وكىنهم ا حيلّقىوا وال ا حيققىوا إجنىازاؤ كىررى (كتكفىل ألىف يتىيم أو
مائة ألف! أو بناء ألف مسجد وحسينية أو أك ر! أو تالسي ألوف املدارب وامليىا وغىل ذلىأ! أو باعىة املاليىني مىن الكتىب وغىل
ذلأ) إال بالتجارة واالست مار ..وهل يستطيع املوتف فعل ذلىأ! وسىتاليت أم لىة لرهىاب احلريىة ،أعظىم ممىا ذكرنىاه يف البنىث الالحىق
بإذ اهلل تعاىل.
الخوف من الت يير
(ال وبوفوبيا  )Tropophobiaاخلوف من التغيل أو االنتقال .وتلأ هي مسة ك ل من الناب حيث يسكن للقدمي مهمىا كىا
وحيث ينفر من اجلديد مهما كا ف اه ال ياللف إال املنال القدمي أو احلي القدمي أو املتجر القدمي او املنتج القدمي أو الطريقة القدوة يف
التدري أو املنرر أو البناء وغل ذلأ.
وال يعي ذلأ إلغاء القدمي واللها حنو اجلديد ،بل يعي انه لي من الصىنيح الرهىاب وا ىول مىن اجلديىد كمىا ال يصىح الرهىاب
أو اخلوف من القدمي ،بل الالزم االعتىدال وعىدم اخلضىو للهىول والفوبيىا مىن ق و
ىدمي أو دي وىد ،بىل دراسىة كىل شىيء علىى ضىوء فوائىده
ومنافعه أو أضراره و ا ره...

العالج األساس للفوبيا هو المواجهة!
وعالج ا ول واخلوف والفوبيا ال تبتي عليها دعامة الثأ ،األساسي يتليص يف كلمة واحدة أشار إليها أمل امل منني عليه السىالم
اف ِم ْن هُ))( )2وهىذا هىو مىا توصىل إليىه علىم الىنف احلىديث أيضىام فقىد
د أ َْم راً فَ َ ْع فِي ِه فَ ِ ََّ ِش َّد َة تَ َوقَي ِه أَ ْع َ ُم ِم َّم ا تَ َخ ُ
وهي(( :إِ َذا ِه ْب َ
(أثبتت تقنياؤ املعاجلة السلوكية فاعليتها يف معاجلة مر الرهاب وخصوصام من النو األول وال الث من هذا املر  .وهذه الطر هي:
اضعاف عامل اخلوف وعرر عل املريب يوا ه العامل الذي يسبب اخلوف تدريفيام.
الطريقة األخرى هي :العالج باملوا هة املباشرة وهذه الطريقىة أثبتىت فاعليتهىا بكوهنىا مىن أفضىل الطىر وهىي عىل املىريب يوا ىه
( )1ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – هرا  ،ج 5ص.101
( )2السيد الثريف الرضي ،هنج البالغة ،دار ا جرة للنثر – قم ،ص.501
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العامىىل موا هىةم مباشىىرةم ومتكىىررة حى يثىىعر بالنىه ال يو ىىد أي خطىىر ينىىتج عىىن الثى خىي املسىىبب لليىىوف ،وهبىىذه الطريقىىة يىىاول اخلىىوف
تدريفيام ح خيتفي)(.)1
والغريب ا الفوبيا وا لع واخلوف من شيء ما أو شيص ما أو موقف ما أو فكرة ما ،قد يكو له ما يررره خار ام إذ قىد تكىو
هناك أضرار حقيقية تصيب الثيص من شيء ما ،ولكن ومىع ذلىأ فىا العىالج يبقىى هىو العىالج وهىو املوا هىة مىع مصىدر الضىرر
د أ َْمراً فَ َ ْع فِ ِيه)).
واخلطر ((إِ َذا ِه ْب َ
وقىىد توصىىل العديىىد مىىن العلمىىاء إىل ا العديىىد مىىن أنىوا احلساسىىية وكىىن القضىىاء عليهىىا يوا هتهىىا مباشىىرةم وباالقتنىىام يف مصىىدر
احلساسية وسببها ..وقد ربت ذلأ شيصيام فقد كنت أعاين مىن حساسىية مفر ىة جتىاه بعىب األ عمىة (خاصىة البىيب والباذجنىا )
فبمجرد ا اتناو ا كانت آالم احلنجرة عندي تتضاعف (وهي آالم ال تفارقي عادة لكن بثكل خفيىف وهلل احلمىد) بىل كنىت أحى
يا يثىبه احلريىق فيهىا عنىد تناو ىا ،لكىن أحىد العلمىاء ذاؤ يىوم أشىار عل ّىي بىا العىالج هىو يف املوا هىة والعمىل بقاعىدة (وداوين بىال
كانت هي الداء) وعلى ضوء ذلأ قررؤ التغلب علىى ا ىول واخلىوف باملوا هىة املباشىرة فالوصىيت أهىل املنىال بىا يك ىروا ذلىأ اليىوم
يضرين،
من الباذجنا  ..مث اك رؤ من تناوله هو بالذاؤ ..والغريب انه منذ تلأ اللنظاؤ اختفى التالثل السليب على احلنجرة ومل يىعد ّ
بعد البسملة ،شي ام! مث كررؤ التجربة ،بعد ف ة سنة تقريبام ،مع البيب فكانت النتيجة كذلأ لامام.
وهكذا هي احلياة يف تلف دياها وهكذا هي ريق التغلب على ا ول واخلوف والفوبيا.
ولنيتم البنث أيضام ي الني آخرين:

الهلع من تأسيس المن مات الشبابية بالجامعة
امل ىىال األول :انىىي كنىىت أشىىجع العديىىد مىىن الثىىباب اجلىىامعي يف العديىىد مىىن الىىدول لتالسىىي منظمىىة شىىبابية يف اجلامعىىة ،لتكىىو
احلاضىىنة الفكريىىة وال قافيىىة واألخالقيىىة واملعنويىىة للثىىباب ،ولتكىىو الس ى ّد املنيىىع أمىىام احلركىىاؤ ا دامىىة واألم ىواج اخلطىىرة ال ى تعصىىف
باجلامعاؤ وغلها بني حني وآخر وال تتمظهر على شكل مو اؤ إحلاد أو فساد أو غل ذلأ.
والغريب أ أك رهم كا يثأ يف جناح هذه الفكرة لىذلأ مل ينطلىق أبىدام ..وعنىد السى ال والفنىص كىا يظهىر ا سىبب الثىأ
يف النجاح ال يعود لعامل موضوعي بل كا إمنا هو اجرد اخلوف من الفثل! أي رهاب الفثل أو ا ول منه!
ِ
ص َعلَى َع ِ بَ ْي ِه)).
وهكذا تتجلى لنا عظمة كالم اإلمام عليه السالمَ (( :وَم ْن َهالَهُ َما بَ ْي َن يَ َديْه نَ َك َ
الخوف من الزواج المبكر!
امل ىىال ال ىاين :الىىاواج ،فىىا أك ىىر العوائىىل رغىىم تىىدينها وتعبىىدها بالث ىريعة إال اهنىىا ت ى ك العمىىل بواحىىد مىىن أهىىم املسىىتنباؤ الثىىرعية
امل كدة وهىو تىاويج األوالد والبنىاؤ مبكىرام ،ىرد الثىأ يف جنىاح الايفىاؤ بعىد البلىوا ولليىوف مىن عواقىب ذلىأ؟ فقىد مسعىت الك ىل
منهم يقول :اهنم أ فال! وال جتربة م يف احلياة! وكيف يتاوج وعمره  11سنة أو كيف تتاوج وعمرها م الم  12أو  10سنة؟ مث جند
اخلوف مرة أخرى يتجسد يف تالخل الاواج سنة بعد سنة ويف اش ان شرن بعد آخر ،يقولىو  :يفىب أ يكمىل أو تكمىل اجلامعىة! مث
يفىىب ا حيصىىل علىىى وتيفىىة ودار وسىىيارة ..وهكىىذا يرتفىىع سىىن الىىاواج مىىن زمىىن البلىىوا حى ال امنىىة عثىىرة مث العثىرين ويتصىىاعد حى
قارب يف بعب الدول ال الثني بل وما فوقها ..وذلأ رغم ما يف تالخل الاواج من املفاسىد فىا الىاواج حا ىة بيولو يىة – سىيكولو ية
( )1من موقع (رهاب ويكيبيديا).
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– سوسيولو ية ،فكما ا اجلائع والعطثا ال بد له من الطعام وال جتدي لىدفع وعىه أنىوا الفلسىفة ،كىذلأ اجلىن فانىه حا ىة ال
تنفع لدرء ا ر عدم إشباعها بالطر املثروعة ،أنوا التعليالؤ والفلسفاؤ! ومن تلأ الفلسفاؤ االحتجاج بضرورة توفل (األمن
الوتيفي) واخلوف من ا ال يكو الاوج قادرام على تكفل نفقىاؤ احليىاة الاو يىة ..وهكىذا جنىدنا مىرة أخىرى يف موا هىة فوبيىا الفثىل
ِ
ص
وا ول من النجاح يف احلياة والثأ يف كفاءة حدي ي العهد بالبلوا ،وذلأ كله من مصاديق قولهَ (( :وَم ْن َهالَ هُ َم ا بَ ْي َن يَ َديْ ه نَ َك َ
َعلَى َع ِ بَ ْي ِه)).
واألغرب ا ذلأ كله أصبح ثقافة يف العوائل املتدينة أيضام رغم اهنم ي منو باهلل ورسوله واألئمىة األ هىار (علىيهم السىالم) ورغىم
ِ
ِ
الص الِ ِحين ِم ن ِعب ِ
اد ُك ْم
صىراحة التعليمىىاؤ القرآنيىىة والنبويىىة يف هىىذا احلقىىل ويكفىىي ا نتىىدبر قولىىه تعىىاىلَ ( :وأَنك ُح وا ْاألَيَ َامى م ن ُك ْم َو َّ َ ْ َ
َلِ ِه)(.)1
َوإِ َمائِ ُك ْم إَِ يَ ُكونُوا فُ َ َراء يُ ْنِ ِه ُم اللَّهُ ِمن فَ ْ
ف مىىن الفثىىل يف إدارة احليىىاة الاو يىىة أو الفثىىل يف تكفىىل نفقىىاؤ احليىىاة ..ويعىىي ا عليىىأ ا توا ىىه اخلىىوف
وهىىذا يعىىي :ال و ى خ
باملوا هة واالقتنام ،وقد ثبت علميام ا موا هة التندي واقتنامه حي ّفا اقىاؤ اإلنسىا الكامنىة ويطلقهىا بقىوة حنىو النجىاح ،لىذلأ
فا الثيص عندما يتاوج فانه تتضاعف مهته للع ور على عمل وتتضاعف دوافع أسرته وأصدقائه ملساعدته يف الع ور على عمل مىا،
وبذلأ يرزقه اهلل تعاىل ،ولو بقي أسل اخلوف فلم يتاوج فانه ك لام ما يبقى عالة على أهله لسنني ويلة!
ِ
ادةِ ال َْم ْرِء أَ َْ
كما ا الرواياؤ األخرى صرحية يف ضرورة التبكل يف الاواج ومنها ما روي عن أيب عبد اهلل عليه السالم(( :م ْن َس َع َ
ث ابْ نَتُهُ فِ ي بَ ْيتِ ِه))( )2وعىن النىيب األكىرم صىلى اهلل عليىه والىه وسىلم عىن ررئيىل عىن اهلل تعىاىل(( :إِ ََّ ْاألَبْ َك َار بِ َم ْن ِزلَ ِة الث ََّم ِر
َال تَط َْم َ
ك ْاألَبْ َك ُ ِ
َعلَى َّ ِ
س َدتْهُ َّ
س
سَ ،ونَثَ َرتْهُ ال َريَا ُ َ .وَك ََلِ َ
ار إذَا أَ ْد َرْك َن َم ا يُ ْد ِر ُك الن َ
الش َج ِر ،إذَا أَ ْد َر َك ثَ َم ُرهُ فَ لَ ْم يُ ْجتَ نَى أَفْ َ
َس اءُ ،فَ لَ ْي َ
الش ْم ُ
()3
ش ٌر))...
اد ِألَنَّ ُه َّن بَ َ
سُ
ل َُه َّن َد َواءٌ إَِّال الْبُ عُولَةُ َوإَِّال ل ْ
َم يُ ْؤَم ْن َعلَْي ِه َّن الْ َف َ
ملحق :أنواع غريبة من الهول والخوف والفوبيا
وأخلام نقدم لكم مناذج من الفوبيا( )0وال عررها نعرف اهنا تاهرة ممتدة تتسع لتثمل م اؤ املاليني من الناب وندرك أمهية كلمىة
ِ
ص َعلَ ى َع ِ بَ ْي ِه))
األمل عليه السالم املفتاحية يف ا الثأ مبىن على ا ول وا ا ول سبب اإلحجام (( َوَم ْن َهالَهُ َما بَ ْي َن يَ َديْ ه نَ َك َ
د أ َْمراً فَ َ ْع فِ ِيه))
وا احلل هو بى((إِ َذا ِه ْب َ
(اآلكروفوبيا  )Acrophobiaوهي اخلوف من املرتفعاؤ.
(الكينوفوبيا  )Cynophobiaوهي اخلوف من الكالب.
الثديد مىن اللىو األصىفر! وهنالىأ الفوبيىا مىن اللىو األاىر واللىو
(الاان وفوبيا )Xanthophobia؟ الاان وفوبيا هي اخلوف ّ
البنفسىجي والعديىىد غىلهم .واخلىىوف مىن اآللىوا لىي أغىىرب مىا قىىد تسىمعه ،فقىىد خيىاف املىىرء مىن بعىىب املفىاهيم واملثىىاعر واملواقىىف،
لنستعر معام اجموعةم من أغرب الفوبياؤ املعروفة إىل اآل .
الثيص يف املرآة.
(اآليسوب وفوبيا  )Eisoptrophobiaاخلوف من املرايا أو من النّظر إىل انعكاب ّ
( )1سورة النور :آية .32
( )2ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – هرا  ،ج 5ص.331
( )3نف املصدر :ص.337
( )0وهي مقتبسة من مقاالؤ عديدة ،يف ويكيبيديا لكتاب تلفني.
9

دروس في التفسير والتدبر (..................................................................... )072األربعاء  1ربيع اآلخر 1419ه

(البوليفيوفوبيا  )Pluviophobiaاخلوف من املطر.
(األونوماتوفوبيا  )Onomatophobiaاخلوف من كلماؤ أو أمساء معيّنة.
( - Syngenesophobiaسينجينيسى ىىو فوبيى ىىا) اخلى ىىوف مى ىىن األقى ىىارب  .م ى ىىل زو ى ىىة األب أو زوج األم أو العائلى ىىة بى ىىالتبي.
وهكذا.
( - Ornithophobiaأورني و فوبيا) اخلوف من الطيور عامة ،خاصة احلمامة  ،يقول العلماء انه مر شائع و بيعي..
( - Aerophobiaإيىىرو فوبيىىا) اخلىىوف مىىن ابىىتال ا ىواء  ،او اخلىىوف مىىن امليكروبىىاؤ واجل ىراثيم ال ى يف ا ىواء ،امل ىريب هبىىذا
املر مهووب لدر ة ارتداء قنا يب يف األماكن العامة وريا يف مناله.
( - Automatonophobiaاوتوماتونو فوبيا) اخلوف من األشياء شبيهة البثر م ل الدمى والتماثيل
( - Atephobiaأيت فوبيا) اخلوف من األماكن األثرية والبناياؤ القدوة  ،فايارة األهراماؤ قد تكو كابوسىا ى الء املصىابني
هبذا املر .
( - Domatophobiaدوماتو فوبيا) اخلوف من التوا د داخل البيوؤ واملنازل.
( )Ideas and Conceptsاخلوف من األفكار واملفاهيم.
( - Bathophobiaباثو فوبيا) أي اخلوف من األعما .
( - Cainophobiaكاينوتو فوبيا) اخلوف من اي شيء ديد ،لذلأ يفضلو شراء األشياء املستعملة
( - Macrophobiaماكروفوبيا) اخلوف من مكتب الطبيب  ،واحيانا املتا ر.
( - Hagiophobiaها يو فوبيا) اخلوف من األشياء الدينية  ،او األفكار الدينية  ،أو األماكن الدينية.
( - Mnemophobiaمنيمو فوبيا) اخلوف من الذكرياؤ.
) )!Anatidaephobiaوهىىو النىىو األك ىىر غرابىىة وكوميديىىة حيىىث تتملىىأ صىىاحبه فكىىرة أ هنىىاك بطىىة أو أوزة تراقبىىه ىوال
الوقت ،ويالزمه الثعور بذلأ وال الوقت ح أنه خياف أ خيرج من املنال يف أحيا ك لة.
( )Zoophobiaوهو رهاب احليواناؤ م ل رهاب العنكبياؤ ،رهاب االفاعي ،رهاب الكالب أو رهاب الف را  ...اخل.
رهىىاب البي ىىة الطبيعيىىة :م ىىل رهىىاب املرتفعىىاؤ ،رهىىاب الرعىىد والىىرر  ،أو اخلىىوف مىىن التقىىدم بالسىىن ،وكىىذلأ م ىىل رهىىاب األمىىاكن
املغلقة واخلوف من الظالم و االق اب من البنر .
رهاب املر واالصاباؤ :ويتم ل باخلوف من اإل راءاؤ الطبية م ل االبر واحلقىن أو العمليىاؤ .أو مىن االصىابة يىر معىني أو
خوف األ فال من األصواؤ الصاخبة ...اخل.
( - Anthropophobiaأثروبو فوبيا) هو اخلوف من الناب عامة  ..أو ريا اخلوف من الصنبة أو الرفقة.
( - Aphephobiaأيف فوبيا) اخلوف مما يلمسه الناب.
( - Soteriophobiaسوتليو فوبيا) اخلوف من اإلعتماد على اآلخرين.
السعادة ،وهو حقام غريب ،ولعله خياف منها إذا اءته انه قد يفقدها عن قريب!
(الثلوفوبيا  )Cherophobiaاخلوف من ّ
وآخر دعوانا اَ الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
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