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ملخص
يهدف هذا البحث إىل بيان عناية السنة عموما ابخلطط االسرتاتيجية إلدارة األزمات ،وخصوصا
اخلطط االسرتاجتية الوقائية والعالجية إلدارة األزمات الصحية ،حيث أن تسليط الضوء على أتصيل
إدارة األزمات الصحية يف السنة النبوية أصبح أمرا ضروراي مع كثرة األوبئة واألزمات الصحية العاملية،
ويعمل البحث على حترير :هل السنة اعتنت بوضع اخلطط االسرتاتيجية للوقاية من األمراض ،وهل
ا لسنة أيضا اعتنت ببيان اخلطط االسرتاتيجية للعالج يف خضم األزمات الصحية .فجاء هذا البحث
دراسة حديثية موضوعية حول  ":اخلطط االسرتاتيجية إلدارة األزمات الصحية يف السنة النبوية "،
لنصل إىل أن السنة النبوية متيزت مبعامل ابرزة يف إدارة األزمات ،ومن أهم هذه املعامل بث روح التفاؤل
واإلجيابية ،والرتيث والتأين يف املوقف ،وحسن إدارة اخلرب ،واالستشارة واالستخارة قبل اختاذ القرار،
والتفكري يف املآالت ،واللجوء إىل هللا ابلدعاء مع أخذ األسباب .وأن السنة رمست مالمح اخلطط
االسرتاتيجية الوقائية إلدارة األزمات الصحية ،كالتذكري أبمهية الصحة وحفظ النفس ،ونشر الوعي
الغذائي والبيئي ،والعناية املتكاملة ابلصحة النفسية والرايضة البدنية والنظافة الشخصية؛ ملا هلا من أثر
يف التحصني أمام األزمات الصحية .وتضمنت السنة النبوية اخلطط االسرتاتيجية العالجية إلدارة
األزمات الصحية ،فقررت املسؤولية الطبية ،ودعت للبحث عن العالجات واللقاحات لألوبئة
واألمراض ،وعززت التفاؤل ابلشفاء واألخذ أبسباب العالج ،كما أكدت مفهوم احلجر الصحي،
وأقرت إجياد الرعاية الصحية املتنوعة واملتكاملة ،وسهلت سبل التأهيل الطيب بعد اإلصابة ابألمراض
واألوبئة.
الكلمات املفتاحية :األزمات الصحية ،الصحة ،الوقاية ،العالج ،السنة ،اخلطط االسرتاتيجية
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Abstract
This research aims to demonstrate the concern of the Sunnah in
general with strategic plans for crisis management, especially the
preventive and curative strategic plans for the management of health
crises, as shedding light on the rooting of health crisis management in the
Prophetic Sunnah has become a necessity with the large number of
epidemics and global health crises, and the research works on editing: The
Sunnah took care of developing strategic plans for the prevention of
diseases, and the Sunnah also took care of explaining the strategic plans
for treatment in the midst of health crises. So this research came as an
objective modern study on: “Strategic plans for managing health crises in
the Sunnah of the Prophet,” to arrive at that the Prophetic Sunnah was
distinguished by prominent landmarks in crisis management. And
istikhaarah before making a decision, and thinking about the
consequences, and resorting to God in supplication while taking the
reasons. And that the Sunnah drew the features of preventive strategic
plans to manage health crises, such as reminding the importance of health
and self-preservation, spreading nutritional and environmental awareness,
and integrated care for mental health, physical sports and personal
hygiene; Because of its impact on immunization in the face of health
crises.The Prophetic Sunnah included strategic treatment plans for
managing health crises, decided medical responsibility, called for the
search for treatments and vaccines for epidemics and diseases, and
promoted optimism for recovery and the introduction of the causes of
treatment, as well as confirmed the concept of quarantine, approved the
creation of diverse and integrated health care, and facilitated medical
rehabilitation after diseases and epidemics.
Keywords: Health crises, health, prevention, treatment, Sunnah,
strategic plans
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املقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه الغر
امليامني ،ومن سار على هنجهم إى ،يوم الدين ،أما بعد:
فإن السنة النبوية املباركة اليت تُعد املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي ،قد حوت على معاين

االعتدال والوسطية ،والواقعية والصالحية ،والدقة والشمولية ،والنظرة املستقبلية ،ولذلك
ندبت إىل التخطيط املستقبلي ،ورغبت يف االستشراف للمستقبل ،ورمست مالمح إدارة
األزمات املختلفة :السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية.
وإدارة األزمات وإن كانت من املصطلحات العاملية احلديثة إال أننا جند أصوهلا متفرقة يف

مكنون الرتاث اإلسالمي األصيل ،واجتهد عدد من الباحثني يف تسليط الضوء على إدارة
األزمات املتنوعة عموما ،وإدارة األزمات السياسية والعسكرية واالقتصادية خصوصا،
وبقيت نصوص إدارة األزمات الصحية منثورة يف مدوانت السنة.
مشكلة البحث:

وميكن تلخيص مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية :ما هو دور السنة يف بيان إدارة
األزمات العامة؟ وهل اعتنت السنة بتأصيل جوانب اخلطط االسرتاتيجية الوقائية يف أوقات
األزمات الصحية ؟ وما هو دور السنة يف إبراز االسرتاتيجيات العالجية يف وقت األزمات

الصحية ؟
أهداف البحث:
وتدور أهداف البحث حول:
أوال :الكشف عن معامل عناية السنة بتأصيل إدارة األزمات
اثنيا :بيان كيفية عناية السنة ابخلطط االسرتاتيجية يف األزمات الصحية
اثلثا :استجالء كيفية بيان السنة النبوية لالسرتاتيجيات العالجية يف وقت األزمات
الصحية.
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الدراسات السابقة:

ومل تتناول الدراسات – السابقة – هذا املوضوع مبباحثه ومطالبه اليت سيأيت ذكرها يف
خطة البحث ،إال أن هناك أحباث حول إدارة األزمات يف السنة عموما ،كما أن هناك
أحباث حول العناية ابلصحة والوقاية بشكل عام يف اإلسالم ،ومن أقرهبا ملوضوعنا:
الطب الوقائي يف السنة النبوية ،هلند الزبري اببكر ،رسالة ماجستري ،جامعة اخلرطوم،
 ،2009تعرضت الباحثة للطب الوقائي وما جاء فيه من أحاديث.
الطب الوقائي يف السنة النبوية ،للدكتور حممد عبدالراق ،طبعة دار طيبة ،2019 ،تعرض
فيه املؤلف ألحاديث الوقاية يف السنة بشكل جممل.
الطب الوقائي يف اإلسالم للدكتور راغب السرجاين ،مقال علمي ،موقع قصة اإلسالم
على شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ 2009 / 1 / 14م ،حتدث فيه عن مجلة من اإلجراءات
الفعلية ملنع انتشار األمراض.
النظرية الطبية يف الوقاية والعالج للدكتور إبراهيم الصياد مقال علمي ،موقع مداد على
شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ 2007 / 11 / 8م ،وتناول فيه مفهوم الصحة يف ضوء مفهوم
االستخالف يف األرض ،وعناية اإلسالم بذلك.
الوقاية والعالج لألمراض النفسية يف السنة النبوية ،لبدر حممد العازمي ،جملة كلية دار
العلوم ،جامعة القاهرة ،حبث حمكم نشر يف عام  ،2018اعتىن الباحث فيه ابألمراض
النفسية على وجه اخلصوص مثل الوسواس واالكتئاب وغريها.
وجاء هذا البحث ليربز اخلطط االسرتاتيجية يف السنة خصوصا إلدارة األزمات الصحية،
من خالل استقراء النصوص اليت جاءت يف السنة ،وإبراز صلتها إبدارة األزمات والتصدي
لألوبئة واألمراض املتفشية ،ودورها يف حتقيق السالمة الصحية للفرد.
منهج البحث:

قد سلكت يف كتابة هذا البحث املنهج االستقرائي الوصفي التايل:

212

اخلطط االسرتاتيجية إلدارة األزمات الصحية يف السنة النبوية دراسة موضوعية

أوال :استفتحت البحث ابملعامل العامة إلدارة األزمات ليحصل التصور األويل حول إدارة
األزمات يف السنة.
اثنيا:سلطت الضوء على أحاديث إدارة األزمات يف أهم جانيب الصحة ومها الوقاية
والعالج.
اثلثا :قمت بعزو اآلايت القرآنية إىل سورها ،مع ذكر رقم اآلية ،واسم السورة .
رابعا :عزوت األحاديث إىل مصادرها األصلية ،مع التوثيق بذكر الكتاب والباب والرقم،
مع بيان درجة األحاديث الواردة خارج الصحيحني غالبا .
خامسا :ذكرت بياانت املرجع يف اهلامش بتقدمي اسم الكتاب مث املؤلف ،وأخرت بياانت
الطبع لفهرس املصادر واملراجع .
سادسا :قمت بعمل فهارس للمصادر ،واملوضوعات .
مث بعد هذا البحث الذي بذلت فيه وسعي وطاقيت أسأل هللا تعاىل اإلعانة فيما توخيت
من اإلابنة ،وإن كنت قد أصبت فذلك من فضل هللا ،وإن كنت قد أخطأت فمن زالت
النفس فاستغفر هللا ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد
املرسلني ،وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر امليامني  ،ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين
.
التمهيد :التعريف مبصطلحات عنوان البحث
أوال :اخلطط االسرتاتيجية

ط الطريقة املستطيلة يف الشيء أو
اخلطط لغة :مجع خطة ،لفظ مشتق من " خط " واخل ُ
الطريق اخلفيف يف السهل ،وخط القلم أي كتب ،وخط األرض وضع عليها عالمة
للحيازة ،واخلطة ابلضم احلال واألمر واخلطب ،يقال جاء فالن ويف رأسه خطة أي يف
نفسه حاجة قد عزم عليها).(Ibn Manẓūr; Al-Fayrūz Ābādī, 2005
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أما اخلطط والتخطيط يف االصطالح " :حتديد أهداف معينة جيب أن حيققها اجملتمع
خالل مدة معينة ،مع حتديد الوسائل واألدوات الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،ووضع
هذه الوسائل واألدوات موضع التنفيذ )."(Al-Kayālī
وهناك ترابط بني املعىن اللغوي واالصطالحي ألن التخطيط يقتضي وجود خطة مرسومة
وطريقة واضحة قد عزم عليها يريد تطبيقها وفق معامل حمددة على أرض الواقع.
االسرتاتيجية :تعريب شائع ملصطلح يوانين قدمي (  )strategiaمعناه " فن أو علم القيادة
العامة ) ، " (Zaytūn, 2006ويطلق غالبا على التخطيط طويل األمد ،الذي يستهدف
غاايت كربى ،من خالل وضع الوسائل املناسبة اعتمادا على املعطيات الواقعية.
اثنيا :إدارة األزمات

اإلدارة لغة :من الدور والدوران ،يقال:دار الشيء يدور دوراً ودوراانً ،إذا طاف حول
حترك وعاد إىل املوضع الذي ابتدأ منه)،(Ibn Manẓūr; Al-Fayūumī, 1995
الشيء أو ّ

لف الشيء حول نفسه كالدائرة ومنه قوهلم :أدار
وتدور معىن اإلدارة حول أمرين :األولّ :
العمامة ،والثاين التعاطي والتداول للشيء ،ومنه قوهلم :إدارة التجارة ) ،(Al-Azharīوهذا
الثاين أقرب ملوضوعنا.
اإلدارة اصطالحا " :املعرفة الصحيحة ملا يراد من األفراد أن يؤدوه ،مث التأكد أهنم يؤدونه

أبحسن طريقة ) "(Diyāb, 2001وهذا التعريف هو تعريف فريدريك األكثر شيوعا يف
األوساط العلمية.
األزمة لغة :الضيق والظروف الصعبة اليت مير هبا الفرد أو اجملتمع كاحلروب والكوارث
والفنت ،قال ابن فارس  " :أزم وأما اهلمزة والزاء وامليم فأصل واحد ،وهو الضيق وتداين
الشيء من الشيء بشدة والتفاف ) "(Ibn Fāris, 1994وجاء يف املعجم الوسيط" :
األزمة :الشدة والقحط ،واألزمة :الضيق والشدة ،يقال :أزمة مالية ،وأزمة سياسية وأزمة
مرضية )."(Muṣṭafā, 1988
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واألزمة اصطالحا " :تعرض الفرد أو اجلماعة إىل مواقف حساسة وحرجة ومؤملة  ..قد
ينجم عن اإلمهال خطر املوت وفقدان احلياة ،وحيتاج األمر إىل اختاذ قرار ملعاجلة
املوقف )."(Abwī, 2006
وأما إدارة األزمات فتعرف ب " اإلدارة اليت تبحث يف حتديد املخاطر ،وإمكانية التعرض
هلا ،وصياغة االسرتاتيجيات الكفيلة مبنعها ،أو ختفيفها أن وقعت ،والتقليل من آاثرها
السلبية إىل أقصى درجة ممكنة )."(Abū Fārah, 2009
اثلثا :الصحة

الصحة يف اللغة مصدر صح يصح صحاً ،والصحة خالف السقم ،وهي عبارة عن السالمة

وعدم االختالل وذهاب املرض ،يقال صح فالن من علته :أي أصبح ال سقم فيه ،ويقال
أرض مصحة أي ال وابء فيها).(Ibn Manẓūr; Al-Fayrūz Ābādī, 2005
الصحة يف االصطالح كما يقول اجلرجاين  " :حالة أو ملكة هبا تصدر األفعال عن
موضعها

سليمة )."(Al-Jurjani

رابعا :السنة
يف اللغة الطريقة والسرية ) ،(Al-Azharī; Al-Fayūumī, 1995ومنه قول هللا تعاىل " :
يريد هللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم" سورة النساء ( )26والسنن هنا
الطرائق ،وقوله  " :وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن أتتيهم
سنة األولني" سورة الكهف ( )55أي سرية األولني.
والسنة اصطالحا :ما أُثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
خلقية أو ُخلقية ).(Al-Shawkānī, 1413h; Al-Tahānwī
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ومن خالل هذه التعاريف األولية يتضح لنا أن مادة البحث ستكون حول األهداف
الكربى مع وسائلها وأدواهتا وتدابريها اليت تُسهم يف منع أو ختفيف الكوارث اليت تفتك
بصحة اإلنسان وتؤدي إىل هالكه ،من خالل صحيح أحاديث السنة النبوية.

املبحث األول :معامل اخلطط االسرتاتيجية إلدارة األزمات يف السنة النبوية
إن األزمات ليست وليدة اللحظة ،بل تضرب أطناهبا يف أغوار التاريخ التليد ،وتوقظ
اإلنسان ليعش واقعه ،وحيلق بفكره العميق؛ حىت جيد املخارج واحللول لألزمات ،والعصر
النبوي كغريه من حقب التاريخ مر أبزمات خمتلفة ،وكان لنبينا صلى هللا عليه وسلم يف كل
موقف إدارة متميزة ،وحلول انجعة ،ولسنا هنا يف صدد ذكر مجيع املواقف ،ولكن حسبنا
أن منر أببرز املعامل للخطط االسرتاتيجية يف إدارة األزمات من خالل السنة كتوطئة أتصيلية
ملوضوعنا.
املطلب األول :بث التفاؤل واإلجيابية.
حينما تستفحل بعض الكوارث واألزمات يف اجملتمعات ختيم سحب اليأس على كثري من
النفوس ،ويشيع االرتباك واخلوف واهللع ،وهذا يستدعي هتدئة النفوس ،وبث األمل فيها،
واستخدام اخلطاب اإلجيايب ،وإشاعة النظرة التفاؤلية.
ومما يقرر هذا املعلم يف السنة ما جاء يف أحداث غزوة اخلندق من حديث الرباء رضي هللا
عنه قال ":ما كان حني أمران ُ ِ
ِ
ت لنا يف
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم حبَ ْف ِر اخلَْن َد ِق َعَر َ
ضْ
النيب صلَّى هللا ِ
ِ
ِ
ِ
عليه وسلَّم،
ُ
بعض اخلَْن َدق صخرةٌ ال أنخ ُذ فيها املََعاوَل ،فاشتَ َكْينا ذلك إىل ِّ
ِ
ِ
ِ
يت
فجاء فأخذ امل ْع َوَل فقال :بس ِم هللا ،فضرب ضربةً فكسر ثُلُثَها ،وقال :هللاُ أكربُ أ ُْعط ُ
ِ ِ
ِ
اآلخَر
قصورها احلُ ْمَر الساعةَ ،مث ضرب الثانيةَ فقطع الثلُ َ
ث َ
فاتيح الشام ،وهللا إين َألُبْص ُر َ
َم َ
ِ
ِ
ِ
مفاتيح ٍ
أبيض ،مث ضرب
يت
فقال :هللاُ أكربُ ،أ ُْعط ُ
قصر املدائ ِن َ
َ
فارس ،وهللا إين َألُبْص ُر َ
ِ
ِ
ِ
فاتيح اليَ َم ِن ،وهللاِ إين
الثالثةَ وقال :بس ِم هللا ،فقطع بَقيَّةَ احلَ َج ِر فقال  :هللاُ أكربُ أ ُْعط ُ
يت َم َ
ِ
اب صنعاءَ من مكاين هذا الساعةَ )."(Al-Nasāī, no. 8806
َألُبْص ُر أبو َ
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رغم أن هذه الغزوة من الغزوات احلرجة ،واجتمع األعداء على أهل املدينة من كل حدب
وصوب ،وكانت من أشد األزمات احلربية ،حيث وصف هللا احلال بقوله " :إِ ْذ َج ُاؤوُكم
ِ
اجر وتَظُنُّو َن ِاب ََّللِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َس َف َل من ُك ْم َوإِ ْذ َزا َغ ْ
ّمن فَ ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
ت ْاألَبْ َ
ص ُار َوبَلَغَت الْ ُقلُ ُ
وب ا ْحلَنَ َ َ
الظُّن َ ِ
ك ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْزاالً َش ِديداً" سورة األحزاب ( )10إال أن النيب
ُ
وان* ُهنَال َ
صلى هللا عليه وسلم كان متفائال بنصر هللا تعاىل ،وبشر الصحابة ابلفتوح واالنتصارات
كما يف هذا احلديث ،ألن بث األمل والتفاؤل يف مثل هذه األزمات سبب لطمأنينة
القلوب وهدوء الناس وثباهتا.
املطلب الثاين :الرتيث والتأين والصرب.
األزمات حتتاج إىل صرب وتريث وأانة ،ألهنا من مواطن زلزلة األقدام ،وحلول النوائب،
والناس أحوج ما يكونون إىل التأين وعدم العجلة واإلندفاع ،والكوارث ال حمالة سوف
تنقشع ،لكن حتتاج إىل صرب ومصابرة وثبات.
ويتجلى لنا هذا املعلم يف بداايت الدعوة ،حيث تعرض الصحابة لالضطهاد والتعذيب،
فما كان من القائد القدوة نبينا صلى هللا عليه وسلم إال التصبري والتذكري مبن سبق وبث
ال َش َك ْوََن إِ ََل
الفأل ابلقادم اجلميل ،ومن ذلك حديث خباب بن األرت رضي هللا عنه ،قَ َ
رس ِ ِ
للا صلَّى للا َعلَْي ِه وسلَّم و ُهو متَ و ِس ٌد ب ر َدةً لَهُ ِيف ِظ ِل الْ َك ْعب ِة قُ لْنَا لَهُ أ ََال تَستَ ْن ِ
ص ُر
ول َ
ُ
َ
َُ
َ َ َ َ َ ُ َ ُْ
ْ
ِِ
ال َكا َن َّ ِ
يم ْن قَ ْب لَ ُك ْم ُُْي َف ُر لَهُ ِيف ْاأل َْر ِ
لَنَا أ ََال تَ ْد ُعو للاَ لَنَا قَ َ
الر ُج ُل ف َ
ض فَيُ ْج َع ُل فيه فَ يُ َجاءُ
ش ِ
ش ُّق ِِبثْ نَ تَ ْ ِ
اط
شُ
ط ِِب َْم َ
ك َع ْن ِدينِ ِهَ ،وُيُْ َ
ض ُع َعلَى َرأْ ِس ِه فَيُ َ
ِِبل ِْم ْن َ
صدُّهُ ذَلِ َ
شا ِر فَيُو َ
ْي َوَما يَ ُ
ِِ
ك َعن ِدينِ ِه و ِ
ِ
ِِ
صٍ
للا لَيُتِ َّم َّن َه َذا
ب َوَما يَ ُ
ا ْْلَديد َما ُدو َن َْلْ ِمه م ْن َعظ ٍْم أ َْو َع َ
صدُّهُ ذَل َ ْ
َ
الراكِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
ت َال ََيَ ُ
ص ْن َعاءَ إِ ََل َح ْ
ض َرَم ْو َ
ب م ْن َ
اف إَِّال للاَ أَ ِو الذئْ َ
ي َّ ُ
ْاأل َْم َر َح ََّّت يَس َ
غَنَ ِم ِه َولَكِنَّ ُك ْم تَ ْستَ ْع ِجلُو َن )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 3612
املطلب الثالث :اْلكمة يف التعامل مع األخبار.
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يف أوقات األزمات تكثر الشائعات ،وتضخم األخبار ،بقصد وبغري قصد ،وحتتاج إىل
إدارة اخلرب ،وضبط األخبار ،ألن انتشارها بشكل سليب قد يزيد من حدة األزمة ،واألصل
يف األخبار التثبت وأخذها من مصادرها الرمسية ،وعدم إذاعتها بال أتكد.
وقد علّم النيب صلى هللا عليه وسلم هذه األمة درسا يف التعامل مع األخبار يف حادثة
خطرية ،وهي حادثة اإلفك اليت حتدث عنها القرآن يف التهمة اليت لفقها أهل اإلفك ضد
أهله ،حيث مل خيرب النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة رضي هللا عنها مبا أشاع الناس وانتشر
يف اجملتمع ،وكان يسأل ويتثبت ويستشري اخلواص ،وأتىن يف التعامل مع اخلرب ،وحذر الناس
ت
على املنرب من بث الشائعات ،ومن بعض ذلك يف الصحيح  " :فَ َق ِد ْمنَا ال َْم ِدينَةَ فَا ْشتَ َك ْي ُ
ِ
ِح ِ
اإلفْ ِ
ضو َن ِيف قَ ْوِل أ َْه ِل ِْ
ش ْي ٍء ِم ْن
ك َوَال أَ ْشعُ ُر بِ َ
َّاس يُِفي ُ
َ
ْي قَد ْمنَا ال َْمدينَةَ َش ْه ًرا َ ،والن ُ
ف ِمن رس ِ ِ
ِ
ْف
صلَّى للاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم اللُّط َ
ذَلِ َ
ول للا َ
ك َ ،و ُه َو يَ ِريبُِِن ِيف َو َجعي أَِين َال أَ ْع ِر ُ ْ َ ُ
ت أَرى ِم ْنه ِحْي أَ ْشتكِي  ، ...و َد َعا رس ُ ِ
صلَّى للاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َعلِ َّي بْ َن
الَّ ِذي ُك ْن ُ َ ُ َ َ
ول للا َ
َ َُ
ٍ ِ
ث الْو ْحي يستَ ِشي ُُهَا ِيف فِر ِ
أَِِب طَالِ ٍ
ال
اق أ َْهلِ ِه  ...فَ َق َ
ُس َامةَ بْ َن َزيْد ح َ
ْي ْ
ب َوأ َ
استَ لْبَ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ِ
رس ُ ِ
ْي َم ْن يَ ْع ِذ ُرِين ِم ْن
صلَّى للاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َو ُه َو َعلَى ال ِْمْن َِرب ََ :ي َم ْع َ
ش َر ال ُْم ْسل ِم َ
ول للا َ
َُ
رج ٍل قَ ْد ب لَ َغ أَذَاهُ ِيف أ َْه ِل ب ي ِِت  ،فَ و ِ
ِ ِ
يا (Al-Bukhārī,
للا َما َعلِ ْم ُ
َْ
َ
َُ
َ
ت َعلَى أ َْهلي إ َّال َخ ْ ً
)."1998, no. 2661; Muslim, no, 2770
املطلب الرابع :اإلستشارة واالستخارة قبل القرار.

االستشارة واالستخارة من األساليب املهمة يف إدارة األزمات بكفاءة ،ألن القرارات يف

األزمات حتتاج إىل العقل اجلمعي ،والرأي التخصصي ،واإلعجاب ابلرأي واالنفراد به يف
وقت الكوارث نوع من املغامرة اليت تؤدي رمبا إىل قرارات غري سديدة ،وقدميا قيل :ما
خاب من استخار وال ندم من استشار.
ونبينا صلى هللا عليه وسلم كان يستشري يف أوقات األزمات ،كما مضى معنا يف املعلم
السابق من استشارته لعلي وأسامة رضي هللا عنهما يف حادثة اإلفك ،ومنها االستشارة يف
غزوة األحزاب حيث جاءت فكرة حفر اخلندق ) ،(Al-Namrī, 1215hويف احلديبية كما
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ِ
ش َرةِ ِمائَةً
ض َع َع َ
ام ا ْْلُ َديْبِيَ ِة ِيف بِ ْ
ج النِ ُّ
صلَّى للاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َع َ
َِّب َ
جاء يف احلديث َ " :خ َر َ
ِ
ِمن أ ْ ِ ِ
ث َعْي نًا
َح َرَم ِم ْن َها بِعُ ْم َرةٍَ ،وبَ َع َ
ي َوأَ ْش َع َرهُ َوأ ْ
ْ
َص َحابه ،فَ لَ َّما أَتَى ذَا ا ْْلُلَْي َفة ،قَ لَّ َد ا ْْلَ ْد َ
ِ
َِّب صلَّى للا َعلَي ِه وسلَّم ح ََّّت َكا َن بِغَ ِدي ِر ْاألَ ْشطَ ِ
اط أ َََتهُ َع ْي نُهُ،
لَهُ م ْن ُخ َز َ
ار النِ ُّ َ
ُ ْ ََ َ َ
اعةََ ،و َس َ
ُّوك
قَ َ
صاد َ
يشَ ،و ُه ْم ُم َقاتِلُ َ
ال :إِ َّن قُ َريْ ً
وعاَ ،وقَ ْد ََجَعُوا ل َ
شا ََجَعُوا ل َ
َك َُجُ ً
وكَ ،و َ
َحابِ َ
َك ْاأل َ
وك .فَ َق َ ِ
َع ِن الْب ْي ِ
ي ( Al-Bukhārī, 1998, no. ...
تَ ،وَمانِعُ َ
َّاس َعلَ َّ
َ
ال :أَشريُوا أَيُّ َها الن ُ
) ،"4187ويف غيها من املواقف ،وهو امتثال للتوجيه اإلْلي  " :وشاورهم يف األمر"
سورة آل عمران ( .)159
كما كانت االستخارة هي منهج النيب صلى هللا عليه وسلم قبل اإلقدام على شيء ،وحرص
أن يغرس هذا املعىن يف الصحابة ،كما قال جابر رضي هللا عنهَ :كا َن رس ُ ِ
ول للا َ
صلَّى للاُ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
السورةَ ِمن الْ ُقر ِ
ول :إِذَا َه َّم
آن ،يَ ُق ُ
َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ َعل ُمنَا اال ْست َخ َارةَ ِيف ْاأل ُُموِر َك َما يُ َعل ُمنَا ُّ َ َ ْ
ْي ِمن غَ ِْي الْ َف ِري َ ِ ِ
َستَ ِخي َك بِعِل ِ
َّ ِ
ك،
ْم َ
ْيَك ْع َرْك َعتَ ْ ِ ْ
أَ
َح ُد ُك ْم ِِب ْأل َْم ِر ،فَ ل َْ
ضةُُ ،ثَّ ليَ ُق ِل :الل ُه َّم إِين أ ْ ُ
ِ
ضلِ َ ِ
ك تَ ْق ِدر وَال أَق ِ
ْد ُر َ ،وتَ ْعلَ ُم َوَال
ُك ِم ْن فَ ْ
َسأَل َ
َستَ ْق ِد ُر َك بِ ُق ْد َرت َ
كَ ،وأ ْ
َوأ ْ
ك ال َْعظ ِيم ،فَِإنَّ َ ُ َ
َن َه َذا ْاألَمر َخ ْي ِِل ِيف ِد ِيِن ومع ِ
ت َع ََّّل ُم الْغُيُ ِ
ت تَ ْعلَ ُم أ َّ
اشي
وب ،اللَّ ُه َّم إِ ْن ُك ْن َ
أَ ْعلَ ُمَ ،وأَنْ َ
َََ
َْ ٌ
اج ِل أَ ْم ِري و ِ
الَ :ع ِ
آجلِ ِه ،فَاقْ ُد ْرهُ ِِلَ ،ويَ ِس ْرهُ ِِلُُ ،ثَّ َِب ِر ْك ِِل فِ ِيه،
َو َعاقِبَ ِة أ َْم ِري ،أ َْو قَ َ
َ
َن َه َذا ْاألَمر َش ٌّر ِِلِ ،يف ِد ِيِن ومع ِ
ت تَ ْعلَ ُم أ َّ
الِ :يف
اشي َو َعاقِبَ ِة أ َْم ِري ،أ َْو قَ َ
َوإِ ْن ُك ْن َ
َََ
َْ
اج ِل أَم ِري و ِ ِ
ث َكا َنُُ ،ثَّ أَر ِ
َع ِ
ض ِِن.
اص ِرفْ ِِن َعْنهَُ ،واقْ ُد ْر ِِل ْ
ي َح ْي ُ
اص ِرفْهُ َع ِِنَ ،و ْ
آجل ِه ،فَ ْ
ْ
ْ َ
اخلَْ َ
ال :وي ِ
اجتَهُ".
سمي َح َ
قَ َ َ ُ َ
املطلب اخلامس :التفكي يف عواقب األمور.
القرارات الصائبة يف األزمات هي القرارات اليت هلا أبعاد بعيدة املدى ،وفيها مراعاة املآالت،
وما ميكن أن يرتتب على هذا القرار ،ألن البعض قد يتخذ قرارا يكون صاحلا يف حلظته
دون مآله ،بل رمبا يؤول القرار إىل ازدايد األزمة أو تطويل أمدها.
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ومن معامل إدارة األزمات يف السنة النظر يف عواقب األمور ومآالهتا ،وجند أن النيب صلى
هللا عليه وسلم ملا رفض الناس دعوته وآذوه مل يفكر حلظة يف أذيتهم ،بل رجا أن خيرج من
صلَّى للاُ َعلَْي ِه
ذريتهم من يعبد هللا ولو يف املستقبل ،قالت عائشة رضي هللا عنها " لِلنِ ِ
َِّب َ
ِ ِ
ِ
يت ِمن قَ وِم ِ
ك َما
ُح ٍد ؟ قَ َ
َو َسلَّ َم َ :ه ْل أَتَى َعلَْي َ
ك يَ ْوٌم َكا َن أَ َش َّد م ْن يَ ْوم أ ُ
ال  :لََق ْد لَق ُ ْ ْ
ِ ِ
ض ُ ِ
يل بْ ِن
يت ِم ْن ُه ْم يَ ْوَم ال َْع َقبَ ِة إِ ْذ َع َر ْ
يت َوَكا َن أَ َش َّد َما ل َِق ُ
ل َِق ُ
ت نَ ْفسي َعلَى ابْ ِن َعْبد ََيل َ
َستَ ِف ْق إَِّال
َعْب ِد ُك ََّل ٍل فَ لَ ْم ُِجي ْب ِِن إِ ََل َما أ ََر ْد ُ
ت فَانْطَلَ ْق ُ
ت َوأ َََن َم ْه ُم ٌ
وم َعلَى َو ْج ِهي فَ لَ ْم أ ْ
وأ َََن بَِقر ِن الث ِ
ت فَِإذَا فِ َ ِ
ِ
ب فَ رفَ ْع ُ ِ ِ
يل
س َحابٍَة قَ ْد أَظَلَّْت ِِن فَنَظَ ْر ُ
َ ْ َ
ت َرأْسي فَإذَا أ َََن ب َ
َّعال ِ َ
يها ج ِْرب ُ
ك
اد ِاين فَ َق َ
ك َوقَ ْد بَ َع َ
ك َملَ َ
ث إِل َْي َ
َك َوَما َردُّوا َعلَْي َ
كل َ
ال  :إِ َّن للاَ قَ ْد ََِس َع قَ ْو َل قَ ْوِم َ
فَنَ َ
ت فِي ِه ْم فَنَا َد ِاين َملَ ُ ِ ِ
ا ْْلِبَ ِ
ال
ال ََ :ي ُُمَ َّم ُد فَ َق َ
سلَّ َم َعلَ َّي ُُثَّ قَ َ
ال لِتَأ ُْم َرهُ ِمبَا ِش ْئ َ
ك ا ْْلبَال فَ َ
 :ذَلِ َ ِ
شبَ ْ ِ
صلَّى للاُ َعلَْي ِه
ْي ؟ فَ َق َ
ت أَ ْن أُطْبِ َق َعلَْي ِه ُم ْاألَ ْخ َ
ت إِ ْن ِش ْئ َ
يما ِش ْئ َ
ال النِ ُّ
َِّب َ
كفَ
ِ
ش ْي ئًا(Al-
َص َالهبِِ ْم َم ْن يَ ْعبُ ُد للاَ َو ْح َدهُ َال يُ ْش ِر ُك بِ ِه َ
ِج للاُ م ْن أ ْ
َو َسلَّ َم  :بَ ْل أ َْر ُجو أَ ْن َُيْر َ
)."Bukhārī, 1998, no. 3231
املطلب السادس :الدعاء واالبتهال برفع األزمة.
األزمات حتتاج إىل أمرين مهمني :االعتماد على هللا واألخذ ابألسباب ،ومها ال ينفكان
عن بعضهما البعض ،فاهلل تعاىل هو الذي يفرج الكروب ،وهو املستعان يف اخلطوب ،ومن
أبرز صور اللجوء إىل هللا الدعاء لدفع األزمات ،واإلعانة يف املدهلمات ،فالدعاء سالح
املؤمن.
قال املناوي  " :وللدعاء مع البالء ثالث مقامات :أن يكون أقوى من البالء فيدفعه ،أو
يكون أضعف منه فيقوى عليه البالء فيصاب به العبد لكنه قد خيففه ،أو يتقاومان فيمنع
كل منهما صاحبه )."(Al-Manāwī, 1356h
ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف األزمات هدي جلي ،ال سيما ما حدث يف بعض
الغزوات ،ومن ذلك تضرعه البليغ يف غزوة بدر ،قال عُمر بْن ا ْخلَطَّ ِ
اب رضي هللا عنه :ل ََّما
َُ ُ
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َكا َن ي وم ب ْد ٍر نَظَر رس ُ ِ
ِ
ِ
ْي َو ُه ْم أَل ٌ
َص َحابُهُ
ْفَ ،وأ ْ
صلَّى للاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِ ََل ال ُْم ْش ِرك َ
ول للا َ
َ َُ
َْ ُ َ
شر رج ًَّل ،فَاست ْقبل نَِ ُّ ِ
ِ ٍ ِ
صلَّى للاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ال ِْق ْب لَةَُُ ،ثَّ َم َّد يَ َديْ ِه
ِب للا َ
ثَََّل ُُثائَة َوت ْس َعةَ َع َ َ َ ُ
َْ َ َ
فَجعل ي ْهتِ ُ ِ ِ ِ
َْن ْز ِِل ما و َع ْدتَِِن ،اللَّ ُه َّم ِ
ك
آت َما َو َع ْدتَِِن ،اللَّ ُه َّم إِ ْن ُُتْلِ ْ
ََ َ َ
ف ب َربه :اللَّ ُه َّم أ ِْ َ َ
ِِ ِ
صابَةَ ِم ْن أ َْه ِل ِْ
اإل ْس ََّلِم َال تُ ْعبَ ُد ِيف ْاأل َْر ِ
ف بَِربِ ِه َمادًّا يَ َديْ ِه
ض  .فَ َما َز َ
ال يَ ْهتِ ُ
َهذه الْع َ
ط ِر َدا ُؤهُ َع ْن َم ْنكِبَ ْي ِه ،فَأ َََتهُ أَبُو بَ ْك ٍر فَأَ َخ َذ ِر َداءَهُ فَأَلْ َقاهُ َعلَى
ُم ْستَ ْقبِ َل ال ِْق ْب لَ ِةَ ،ح ََّّت َس َق َ
ِب ِ
َك
َم ْنكِبَ ْي ِهُُ ،ثَّ الْتَ َزَمهُ ِم ْن َوَرائِِه َوقَ َ
للاَ ،ك َف َ
ك ،فَِإنَّهُ َسيُ ْن ِج ُز ل َ
ك َربَّ َ
اك ُمنَا َش َدتُ َ
الََ :ي نَِ َّ
ِ
َين ُممِ ُّد ُكم ِأبَلْ ٍ
ف
اب لَ ُك ْم أِّ
َما َو َع َد َك ،فَأَنْ َز َل للاُ َع َّز َو َج َّل  { :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
ْ
ِ ِ ِِ
ِ
ني } فَأ ََمدَّهُ للاُ ِِبل َْم ََّلئِ َك ِة )."(Muslim, no. 1763
م َن الْ َمالئ َكة ُم ْردف َ
ِ
ِ
ومنه الدعاء واالبتهال إَل للا يف غزوة اخلندق ،فعن َع ْب َد هللا بْ َن أَِيب أ َْو ََف َرض َي هللاُ
قالَ :د َعا رس ُ ِ
ِ
َح َز ِ
ال :اللَّ ُه َّم ُمْن ِزَل
اب فَ َق َ
َعْن ُه َما ُ
صلَّى للاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى ْاأل ْ
ول للا َ
َُ
ِ
ِ ِ
يع ا ْْلِس ِ
اه ِزْم ُه ْم َوَزلْ ِزْْلُ ْم (Al-Bukhārī, 1998,
اب ،اللَّ ُه َّم ْ
ابْ ،اه ِزم ْاأل ْ
َح َز َ
الْكتَابَ ،س ِر َ َ
."no.
)4115
املبحث الثاين :اخلطط االسرتاتيجية الوقائية إلدارة األزمات الصحية يف السنة النبوية

األزمات الصحية هلا مقدمات وأسباب مؤدية وممهدة هلا ،وهلذا فالتخطيط السليم واإلدارة
الناجحة هي اليت تعمل قبل وقوع األزمات على توفري احلصاانت اليت تقلل من األزمات
أو متنعها كليا ،ألن الوقاية خري من العالج ،ودرهم وقاية خري من قنطار عالج.
من هذا املنطلق جند أن السنة اعتنت بوضع اخلطط والتدابري الوقائية اليت تقلل حدوث
األزمات الصحية ،وسوف نذكر أبرز هذه اخلطط يف املطالب القادمة
املطلب األول :التأكيد على أُهية الصحة.
دعت السنة لالهتمام ابلصحة العامة لألفرد واجملتمعات ،وأكدت على مكانة السالمة
الصحية ،وأهنا سبب للسعادة ،وبينت السنة أن الصحة نعمة رمبا غفل عنها بعض الناس
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ومل يستشعرها إال بعد فقدها ،ف َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ال :قَ َ
اس َر ِض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َ
ال النِ ُّ
َّيب َ
صلَّى هللاُ
َّاس ِ
علَي ِه وسلَّم :نِعمتَ ِ
ان َم ْغبُو ٌن فِي ِه َما َكثِيٌ ِم َن الن ِ
حةُ َوالْ َف َراغُ (Al-Bukhārī, 1998,
الص َّ
َ ْ َ َ َ َْ
) ،"no. 6412كما بينت السنة أن أحد ركائز األمن والسعادة الصحة ،كما يف احلديث "
من أَصبح ِم ْن ُكم ِ
اًف ِيف ج ِ ِ ِ
آمنًا ِيف ِس ْربِ ِه ُم َع ً
وت يَ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
ت لَهُ
سده ،عْن َدهُ قُ ُ
ْ
َ ْ َْ َ
ََ
الدُّنْ يَا ) ،"(Al-Tirmidhī, no. 2346كما حثت السنة على بعض األدعية اليت تتضمن

سؤال هللا السالمة والعافية من األمراض ،فكان من دعاء نبينا صلى هللا عليه وسلم " :
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِري َ ،ال إِلَهَ إَِّال
اللَّ ُه َّم َعاف ِِن ِيف بَ َدِين  ،اللَّ ُه َّم َعاف ِِن ِيف َسَْعي  ،اللَّ ُه َّم َعاف ِِن ِيف بَ َ
س ب ِن مالِ ٍ
ك  ،أ َّ
َن
أَنْ َ
ت ) ،"(Abu Dawud, no. 5074ومن جوامع االستعاذات َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ول  :اللَّه َّم إِِين أَعوذُ بِ َ ِ
ِ
ص ،وا ْْلنُ ِ
ونَ ،وا ْْلُ َذ ِام،
النِ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن يَ ُق ُ ُ ّ ُ
ك م َن الَْربَ ِ َ ُ
َّيب َ
َس َق ِام )."(Ibn Hibban, no. 1017
َو َسيِ ِئ ْاأل ْ
ومن أدرك هذا التوجيه النبوي يف بيان مكانة الصحة وأثره يف السعادة واالستخَّلف
يف األرض ،والزم الدعوات اْلامعة يف طلب العافية كان ذلك سببا للوقاية إبذن للا
من األزمات الصحية.
املطلب الثاين :نشر الوعي الغذائي.

كثري من األزمات الصحية هي نتيجة االضطراب يف اجلانب الغذائي كتناول ما له ضرر
مباشر أو مسبب لفريوسات أو اإلفراط يف أنواع من األكل ،ولذلك حرصت السنة على

رسم التوجيهات اليت تقلل من العلل واألزمات الصحية بسبب التغذية.
وأول ذلك توجيه السنة لقوانني االعتدال يف الغذاء مبا حيقق الكفاية من الطعام ،وحيفظ
من السمنة اليت تنتج من اإلفراط يف الطعام ،وكم من أمراض العصر هي ضريبة اإلفراط يف
تناول الغذاء مثل أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايني؛ قال صلى هللا عليه
ب اب ِن آدم أُ ُكالَ ِ
ِ
وسلم " :ما م َألَ ِ
ِ
ص ْلبَهُ  ،فَِإ ْن
ٌ
َ َ َ
ت يُق ْم َن ُ
آدم ٌّي ِو َعاءً َشًّرا م ْن بَطْ ٍن  ،حبَ ْس ِ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث لنَ َفسه )."(Al-Tirmidhī, no. 2346
ث ل َشَرابِه َوثُلُ ٌ
ث لطَ َعامه َوثُلُ ٌ
َكا َن َال َحمَالَةَ فَثُلُ ٌ
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وحثت السنة على تناول بعض األغذية اليت تُسهم بتغذية اجلسم أبهم املكوانت من
الفيتامينات والربوتينات اليت حتفظ اجلسم من اآلفات ،وعلى سبيل املثال ال احلصر احلض
ال رس ُ ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :اي َعائِ َشةُ ،
على تناول التمرَ ،ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ول هللا َ
ت :قَ َ َ ُ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
اع أ َْهلُهُ  ،قَا َهلَا
ت َال متََْر فيه جيَاعٌ أ َْهلُهَُ ،اي َعائ َشةُ ،بَْي ٌ
بَْي ٌ
ت َال متََْر فيه جيَاعٌ أ َْهلُهُ أ َْو َج َ
َمَّرتَ ْ ِ
."(Muslim,
no.
)2046
ثََال ًاث
أ َْو
ني
ويف املقابل حذرت السنة من بعض األشربة واألطعمة ملا هلا من أضرار جسمية وعقلية،
ِ
ام (Al-Bukhārī,
بل رمبا سببت أزمات صحية ،قال صلى هللا عليه وسلمُ " :ك ُّل ُم ْسك ٍر َحَر ٌ
َن رس َ ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
)َ ،"1998, no. 4343
ول هللا َ
وع ْن أَِيب ثَ ْعلَبَةَ َرض َي هللاُ َعْنهُ ،أ َّ َ ُ
َهنَى َعن أَ ْك ِل ُك ِل ِذي َان ٍ
ب )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 5530
ْ
ّ
وحثت السنة على أخذ االحتياطات اليت تؤمن األطعمة من التلوث جراء احليواانت
واحلشرات واجلراثيم ،فدعت لتغطية األطعمة واألشربة ،قال صلى هللا عليه وسلم َ " :وأ َْوُكوا
ْاأل ِ
ِ
اب )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 6296
ْ
َسقيَةََ ،وخَُّروا الطَّ َع َام َوالشََّر َ
املطلب الثالث :نشر الوعي البيئي.

األزمات الصحية رمبا جتد بيئات حاضنة هلا ،والعامل شهد انتشار بعض األوبئة يف بعض
البلدان اليت كان من أهم أسباهبا وجود بيئة تشجع انتقال املرض وانتشار الفريوسات،
ولذلك من أبرز طرق إدارة األزمات الصحية من اجلهة الوقائية ختليص احمليط البيئي من
كل ما ينشر األوبئة أو يساعد على االنتشار ،والعقالء يتفقون أن الكثري من األمراض
البشر سببها اجلراثيم وامليكروابت والطفيليات اليت تتنشر يف البيئة واهلواء احمليط واحليواانت
اليت تعيش فيه.
ولذلك حرصت السنة على منع إجياد بيئات ملوثة تسبب األمراض أو تؤدي إىل األزمات
الصحية ،فنهت السنة عن تلويث املياه وأماكن جلوس الناس ابلبول والغائط ،قال صلى
ِ
ِِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ظّ ِل (Abū
هللا عليه وسلم " :اتَّ ُقوا الْ َم َالع َن الث ََّالثَةَ :الََْرب َاز يف الْ َم َواردَ ،وقَار َعة الطريقَ ،وال ّ
)."Dāwūd, no. 26; Ibn Mājah, no. 353
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ال رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :طَ ِّه ُروا
ول هللا َ
كما دعت لتنظيف أفنية البيوت وتطهريها ،قَ َ َ ُ
أَفْنِيَ تَ ُك ْم ) ،"(Al-Ṭabarānī, 1983, no. 4057; Al-Albānī, 1995, no, 236و َع ْن أَِيب
ال رس ُ ِ
ِ
الراكِ ِد (Ibn
ُهَريْ َرةَ ،قَ َ
َح ُد ُك ْم ِيف الْ َم ِاء َّ
ول هللا َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :ال يَبُولَ َّن أ َ
ال :قَ َ َ ُ
) ،"Mājah, no. 344بل جعل النيب صلى هللا عليه وسلم تنظيف احمليط الذي يوجد فيه
الناس ،وإزاله ما جيلب هلم الضرر من أبواب الصدقات ومن أنفع األعمال وحماسنها ،قال
ص َدقَةٌ (Al-Bukhārī, 1998, no.
صلى هللا عليه وسلمَ " :وُُيِي ُ
ط ْاألَذَى َع ِن الطَّ ِر ِيق َ
)ِ ٍ ِ َ ، "2989
ال أ َُّم ِيت
ت َعلَ َّي أ َْع َم ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال ":عُ ِر َ
ضْ
َّيب َ
وع ْن أَيب ذَ ّر َعن النِ ِّ
حسنُها وسيِئُها ،فَوج ْدت ِيف َحم ِ
ت ِيف َم َسا ِوي
اس ِن أ َْع َم ِاهلَا ْاألَذَى ميَُا ُ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
ط َع ِن الطَّ ِر ِيق َ .وَو َج ْد ُ
ِ
اعةَ تَ ُكو ُن ِيف الْ َم ْس ِج ِد َال تُ ْدفَ ُن )."(Muslim, no. 553
ُّخ َ
أ َْع َماهلَا الن َ
بل حرصت السنة على منع تلويث اهلواء ،والعمل على عدم نشر الرذاذ اخلارج من الرئتني
الذي يعد وسطا انقال للفريوسات النشطة على مستوى اجلهاز التنفسي ،ال سيما يف
أوقات األزمات واألوبئة ،فدعت السنة لتغطية األنف والفم عند العطاسَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ
ِِ
ِ َّ ِ
ول هللاِ َ َّ
ض
الَ :كا َن َر ُس ُ
قَ َ
س َو َ
ض َع يَ َدهُ أ َْو ثَ ْوبَهُ َعلَى فيهَ ،و َخ َف َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم إذَا َعطَ َ
."(Abū
Dāwūd,
no.
)5029
ِهبَا
ض
أ َْو
َغ َّ
ص ْوتَهُ
َ
َّس
كما هنى نبينا صلى هللا عليه وسلم عن التنفس يف اإلانء " ،إِذَا َش ِر َ
بأَ
َح ُد ُك ْم فَ َال يَتَ نَف ْ
ِيف ِْ
اإل َان ِء )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 153
املطلب الرابع :العناية ِبلصحة النفسية.
التالزم بني الصحة اجلسدية والنفسية أمر تشهد له شواهد الواقع وكالم احلكماء واألطباء،
بل اجلزء األوفر من الصحة اجلسدية منوطة ابلصحة النفسية ،فكل منها يؤثر يف اآلخر،
واليوم هناك مدارس طبية عاملية جتعل العالج النفسي يف مقدمة برانمج العالج.
وقد حرصت السنة على تعزيز الصحة النفسية ،وسلكت يف أتصيل ذلك سبل كثرية،
منها بث الفأل يف نفس املريض ،وهتوين املرض عليه حىت ال يتفاقم مع الضعف النفسي
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واالستسالم للمرض ،وال غرو أن ذلك مما حيد من األزمات الصحية يف بواكريهاَ ،ع ِن ابْ ِن
َن رس َ ِ
ِ
عبَّ ٍ ِ
ودهُ ،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َد َخ َل َعلَى َر ُج ٍل يَعُ ُ
َ
ول هللا َ
اس َرض َي هللاُ َعْن ُه َما  ،أ َّ َ ُ
ور َعلَى َشْي ٍخ َكبِ ٍري َ ،كْي َما
ور إِ ْن َشاءَ هللاُ  ،فَ َق َ
فَ َق َ
س طَ ُه ٌ
الَ :ك َّال  ،بَ ْل ُمحَّى تَ ُف ُ
الَ :ال َأبْ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :فَنَ َع ْم إِذًا ) ،"(Al-Bukhārī, 1998, no.ففي
ور .قَ َ
ال النِ ُّ
َّيب َ
تُِز ُيرهُ الْ ُقبُ َ
احلديث بعث الفأل والعمل على احلافز النفسي للرجل الكبري ،ولكن الرجل قدم التشاؤم
على التفاؤل ،وقد ذكران يف املعامل العامة معلم بث األمل واإلجيابية يف أوقات األزمات.
كما عززت ا لسنة قيم اإلميان ابألقدار ،واحلرص على القوة اإلميانية والبدنية والنفسية،
والبعد عن العجز والكسل واالستسالم لتثبيت الشيطان ،وأن عيش املرء حلظته ،وال تذهب
نفسه حسرات على الفائت ،ولكل ذلك أبلغ األثر يف الصحة النفسية ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ
ال رس ُ ِ
ب إِ َىل هللاِ ِم َن الْ ُم ْؤِم ِن
قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :الْ ُم ْؤِم ُن الْ َق ِو ُّ
َح ُّ
ول هللا َ
ي َخ ْريٌ َوأ َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
يف ،وِيف ُك ٍل خري اح ِرص علَى ما ي ْن َفعك ،و ِ ِ
ِ
ك
َصابَ َ
الضَّع ِ َ ّ َ ٌْ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
استَع ْن ِابهلل َوَال تَ ْعج ْزَ ،وإِ ْن أ َ
ِ
َّر هللاُ َوَما َشاءَ فَ َع َل فَإِ َّن لَ ْو
َش ْيءٌ فَ َال تَ ُق ْل :لَ ْو أِّ
َين فَ َعلْ ُ
ت َكا َن َك َذا َوَك َذاَ ،ولَك ْن قُ ْل :قَد َ
تَ ْفتَح عمل الشَّيطَ ِ
ان )."(Muslim, no. 2664
ُ ََ َ ْ
املطلب اخلامس :العناية ِبلرَيضة البدنية.
كما أن الصحة النفسية تسهم يف الصحة البدنية كذلك الرايضة البدنية ال تقل أمهية يف
تقوية اجلسم واحملافظة على قوته ومرونته وحيويته ومناعته ،بل إن الرايضة البدنية تسهم يف

قيام أجهزة اجلسم بوظائفها على أمت وجه ،والواقع خري برهان على ذلك ،فنجد األفراد
الذين ينتظمون يف الرايضة البدنية أقل علال وعرضة لألمراض من غريهم.
وألمهية الرايضة البدنية ودورها يف حفظ األفراد واجملتمعات من النكبات واألزمات الصحية
كان ذلك حمل عناية واهتمام يف السنة النبوية ،فحث النيب صلى هللا عليه وسلم على بعض
الرايضات مثل ممارسة الفروسية وتعلم السباحة وإجادة الرمي ملا هلا من أثر يف حفظ الصحة
ٍ
س ِم ْن ِذ ْك ِر هللاِ َعَّز َو َج َّل فَ ُه َو َهلٌْو أ َْو
وقوة البدن ،قال صلى هللا عليه وسلمُ " :ك ُّل َش ْيء لَْي َ
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ِ
ضِْ
نيَ ،و َأتْ ِديبُهُ فَ َر َسهَُ ،وُم َال َعبَةُ أ َْهلِ ِهَ ،وتَ َعلُّ ُم
ص ٍالَ :م ْش ُي َّ
ني الْغََر َ
الر ُج ِل بَْ َ
َس ْه ٌو إَِّال أ َْربَ َع خ َ
ِ
اح ِة )."(Al-Bayhaqī, 1994, no.19801; Al-Ṭabarānī, 1983, no. 1783
السبَ َ
ّ

بل مارس نبينا صلى هللا عليه وسلم بنفسه رايضات متعددة كاملصارعة واملبارزة والسباق
ابخليل ،ملا لذلك من أثر يف الصحة البدنية ،حىت أنه كان يسابق زوجته عائشة رضي هللا
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِيف َس َف ٍر قَالَ ْ
عنهاَ ،ع ْن َعائ َشةَ أ ََّهنَا َكانَ ْ
ت :فَ َسابَ ْقتُهُ فَ َسبَ ْقتُهُ
َّيب َ
ت َم َع النِ ِّ
علَى ِرجلَي ،فَلَ َّما َمحلْت اللَّحم ساب ْقته فَسب َق ِِن ،فَ َق َ ِ ِ
الس ْب َق ِة (Abū Dāwūd,
ك َّ
الَ :هذه بِتِلْ َ
َ ْ َّ
َ ُ ْ َ َ َ ُُ ََ
)."no. 2578

املطلب السادس :العناية ِبلنظافة الشخصية.

تعترب النظافة الشخصية وبصفة دورية من أهم األمور اليت حتول دون منو البكترياي
وامليكروابت واجلراثيم على اجلسم ،فالنظافة الشاملة مانع من األوبئة واملهددات الصحية.
واملتأمل يف اهلدي النبوي جيد أهنا جعلت النظافة من املهمات اليومية اليت ال يستغِن عنها
املرء ،هبدف ال وقاية من األزمات واألمراض الصحية اليت تنشأ من القذارات ،وأييت ذلك
جليا يف الغسل والوضوء املتكرر يف اليوم بتكرر الصلوات.
جاء احلث يف السنة على نظافة الفم واألسنان ،وجاء احلث على استخدام السواك على
اللسان واألسنان ،ملا هلا من آاثر يف تقوية اللثة ،ومحاية األسنان من التسوس ،وإزالة الروائح
َّيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم مطْهرةٌ لِلْ َف ِم مر ِ
ِ
ب(Al-
َْ َ
ضاةٌ ل َّلر ِّ
الكريهة ،فعن َعائ َشةُ َع ِن النِ ِّ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ََ

)."Bukhārī, 1998, no. 1934
بل من حرص السنة على النظافة أهنا حثت على غسل خمابئ األوساخ بني األصابع وهي
الرباجم ،وحثت على املضمضة ،ودعت للعناية حبلق مواضع الشعر وتقليم األظافر اليت
ِ
ال
ت :قَ َ
هي مظنة جتمع العرق والقذر وعدت كل ذلك من سنن الفطرةَ ،ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
رس ُ ِ
ِ ِ ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّمَ :ع ْشر ِمن الْ ِفطْرةِ  :قَ ُّ ِ ِ ِ
الس َو ُاك،
َُ
ص الشَّاربَ ،وإ ْع َفاءُ اللّ ْحيَةَ ،و ّ
ول هللا َ ُ َ َ َ ٌ َ َ
ِ ِ
ص ْاألَظْ َفا ِر ،وغَسل الْرب ِاج ِم ،ونَْتف ِْ ِ
اص
اق الْ َم ِاءَ ،وقَ ُّ
استِنْ َش ُ
َ ْ ُ ََ َ ُ
َو ْ
اإلبْط َ ،و َحلْ ُق الْ َعانَةَ ،وانْت َق ُ
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ال مصعب :ونَ ِسيت الْع ِ
ضةَ (Muslim, no.
الْ َم ِاء قَ َ
اشَرةَ إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن الْ َم ْ
ض َم َ
ال َزَك ِرَّايءُ :قَ َ ُ ْ َ ٌ َ ُ َ
)."261
كما حذرت السنة أن يبات الرجل ويف يده أثر طعام مل يغسله ملا لذلك من آاثر صحية،
ِِ
وم َّن إَِّال نَ ْف َسهُ (Al-Tirmidhī, no.
" َم ْن َاب َ
يح َغ َم ٍر فَأ َ
َصابَهُ َش ْيءٌ فَ َال يَلُ َ
ت َوِيف يَده ِر ُ
)."1990
املبحث الثالث :اخلطط االسرتاتيجية العَّلجية إلدارة األزمات الصحية يف السنة
النبوية

يف أوقات وقوع األزمات الصحية وبعد أخذ سائر األسباب واألساليب واخلطط

االسرتاتيجية الوقائية حتتاج الدول إىل إدارة األزمة الصحية عالجيا بشكل صحيح لتفادي
اخلسائر أو تقليلها ،وهو علم كامل له مقررات وأسس ومؤسسات يف العامل ،بل من معايري
النجاح والتميز يف الدول جودة إدارة األزمات ومرونة اخلروج منها ،من خالل التفكري
املنطقي ،واستخدام احللول املناسبة.
والسنة النبوية أشارت يف متفرقات مواقفها ونصوصها إىل خطط اسرتاتيجية عالجية تعد
أصول مهمة ورائدة يف جمال إدارة األزمات الصحية ،وكثري من املصطلحات العصرية املتعلقة
ابألزمات الصحية جيد املرء أتصيلها يف اهلدي النبوي إما تصرحيا أو تلميحا ،ومن خالل
املطالب القادمة سنسلط الضوء على أبرز هذه االسرتاتيجيات العالجية يف األزمات
الصحية.
املطلب األول :أتكيد مبدأ املسؤولية الطبية.
اخلطأ اليسري يف أوقات األزمات الصحية رمبا أدى إىل نتائج كارثية ،وخاصة مع تشعب
علم الطب ،فلو كانت األزمة الصحية متعلقها علم الفريوسات يقتصر الطرح والعالج على
هذا التخصص الدقيق دون من سواهم يف علم الطب ،فضال عمن ليس له عالقة ابلطب،
وهذا هو مبدأ " املسؤولية الطبية" أي قصر املزاولة واملداولة على املتأهلني املتخصصني دون
غريهم.
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السنة قصرت مزاولة التطبب على من كان من أهلها ،وعاملا بقواعدها ،ورتب حتمل
التبعات على من أقدم على مداواة الناس أو اخلوض يف التخصص الطيب بغري علم ،قال
ب فَهو ِ
ِ
ن )(Muslim, no. 261
ب َوَال يُ ْعلَ ُم مْنهُ ِط ٌّ ُ َ َ
ضام ٌ
صلى هللا عليه وسلم َ " :م ْن تَطَبَّ َ
" ،فدل هذا احلديث على أن الطبيب ينبغي أن يكون متخصصا يف الطب أو التخصص
اجلزئي يف الطب ،يشهد له ابملهارة ،ويعرف ابلرباعة ،أما إن كان مدعيا لعلم الطب ،متعاملا
غري ضابط لفنونه ،وال عارفا لقوانينه ،فإنه حيرم عليه اخلوض فيما جيهل ،وإن تطفل وخاض
كان مسؤوال عما يلحق الناس من األضرار بسبب جهله.
املطلب الثاين :الدعوة إلجياد العَّلج والبحث عنه.

يف خضم األزمات الطبية ،والكوارث الصحية يتأكد على أهل التخصص البحث عن

العالجات واللقاحات اليت حتول دون تفشي الوابء ،وتقلل من أضراره ،والسنة النبوية تؤكد
هذا املعىن ببث ابرقة األمل يف وجود العالج ألي وابء مهما كان.
ِ
ِ
ِ
قال صلى هللا عليه وسلمَ " :ما أَنْ َزَل هللاُ َداءً ،إَِّال قَ ْد أَنْ َزَل لَهُ ش َفاءً َعل َمهُ َم ْن َعل َمهَُ ،و َج ِهلَهُ
َم ْن َج ِهلَهُ ) ، "(Al-Albānī, 1995, no. 813فهذه دعوة نبوية لالنطالق يف آفاق البحث
والتنقيب ،وإجياد العالجات واللقاحات اليت خلقها هللا ومل تعلم إىل اآلن ،فالدواء ألي داء
موجود يف هذه البسيطة ،وال حيول بني العامل وبني الدواء إال اجلهل ،ولو أخذوا ابألسباب
لوجدوا العالج املناسب.

املطلب الثالث :الدعوة للعَّلج والتفاؤل ِبلعَّلج.
قد يصاب كثري من الناس ابليأس يف أوقات انتشار األزمات والطواعني واألمراض املعدية،
فال أيخذ ابألسباب يف العالج ،وإذا أخذ ببعض األسباب كان سلبيا ال يؤمل فيها الشفاء
والتعايف ،وهذا مما يزيد من حدة األزمات والتحدايت.
ولذلك فإن السنة تدعو لألخذ ابألسباب ،والعمل ابلتداوي ،بل والتفاؤل ابلشفاء العاجل
إثر التداوي ،وترك اخلمول والعجز الذي يصدر من بعض الناس ،فعن أُسامةَ ب ِن َش ِر ٍ
يك
َْ َ َ ْ
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ِ ِ
ِ
ول هللاِ أََال نَتَ َد َاوى ؟ قَ َ
ابَ :اي َر ُس َ
قَ َ
ال :نَ َع ْمَ ،اي عبَ َاد هللا تَ َد َاوْوا ،فَإِ َّن هللاَ َملْ
ال :قَالَت ْاأل َْعَر ُ
ض َع لَهُ ِش َفاءً ) ،"(Al-Tirmidhī, no. 2038قال ابن القيم" :قد تضمت
ض ْع َداءً إَِّال َو َ
يَ َ

هذه األحاديث األسباب واملسببات ،وإبطال قول من أنكرها )."(Al-Zar’ī, 1987
وذكر النيب صلى هللا عليه وسلم بعض العالجات وعرب عنها بلفظ الشفاء حىت تكون
أدعى للتفاؤل ،ف َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
الش َفاءُ ِيف ثََالثٍَةَ :ش ْربَِة َع َس ٍلَ ،و َش ْرطَِة
اس َر ِض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َ
الِّ :
ِ ْحم َج ٍمَ ،وَكيَّ ِة َان ٍر )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 5680
املطلب الرابع :اْلجر الصحي.
األوبئة تكون سريعة االنتشار ،واسعة اإلهالك ،تستفحل يف سويعات قليلة ،كالطاعون
والكوروان والكولريا واإلنفلونزا والسارس وغريها ،وكان احلجر الطيب قدميا وحديثا من أفضل

وسائل احلد من تفشي هذه األمراض اخلطرة.
املنهج النبوي من أوائل املناهج اليت اعتنت ابحلجر الطيب بشىت الطرق منعا من تفشي
املرض ،وحداً لألزمات الصحية ،فنهت السنة عن دخول أرض الوابء أو اخلروج منها،

حىت ال يصاب الداخل إىل أرض الوابء ،وال ينقل احلامل لإلصابة للسليم يف األماكن
اع ِ
ون ِِب َْر ٍ
وها
اخلالية من الوابء ،قال صلى هللا عليه وسلم " :إِذَا ََِس ْعتُ ْم ِِبلطَّ ُ
ض فَ ََّل تَ ْد ُخلُ َ
َ ،وإِذَا َوقَ َع ِِب َْر ٍ
ض َوأَنْ تُ ْم ِِبَا فَ ََّل ََتْ ُر ُجوا ِم ْن َها )."(Al-Bukhārī, 1998, no. 5278
وحذرت السنة من خمالطة املصابني ابألمراض املعدية ،ورمست األبعاد الصحيحة ملنع تفشي
ِ
ِ
ح(Al-
املرض وزايدة مساحته ،قَ َ
ال النِ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :ال يُوِرَد َّن ممُْ ِر ٌ
َّيب َ
ض َعلَى ُمص ٍّ
) ،"Bukhārī, 1998, no.5771وقال صلى هللا عليه وسلم" :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َس ِد ) ، "(Al-Bukhārī, 1998, no. 5707وملا أراد رجل
َوفَّر م َن الْ َم ْج ُذوم َك َما تَفُّر م َن ْاأل َ
من بِن ثقيف أن أييت إىل مبايعة النيب صلى هللا عليه وسلم وهو جمذوم  " ،أ َْر َس َل إِلَْي ِه
رس ُ ِ
اك )."(Ibn Mājah, no. 3544
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -أ َِن ْارِج ْع فَ َق ْد َابيَ ْعنَ َ
ول هللا َ -
َُ
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ويف هذا التصرف النبوي تقدمي ملصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد ،فإذا كان الفرد مريضا،
ومظنة نقل العدوى للغري جيب عزله عن اجملتمع محاية هلم ،ويف هذا أيضا دعوة للمصابني
ابألمراض املعدية عزل أنفسهم وجتنب خمالطة الناس ومباشرة التعامل معهم.
املطلب اخلامس :توفي اخلدمات العَّلجية املتنوعة.
الناس يف وقت األزمات الصحية حيتاجون إىل رعاية صحية مميزة ،وذلك عن طريق ختصيص
أماكن للعالج سواء املستشفيات الرمسية ،أو املستشفيات املتنقلة أو العائمة ،وتقدمي ما
حيتاجون من اإلسعافات األولية ،وإن مل يكن يف العهد النبوي مستشفيات كاملوجود حاليا،
إال أن أساس الفكرة كانت موجودة من خالل خيام اجلرحى ،اليت شارك فيها النساء يف
عمليات تضميد اجلروح ،وجرب الكسور ،وإسعاف املرضى ،بل وإرجاعهم إىل املدينة عند
احلاجة.
الرب يِ ِع بِْن ِ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَنَ ْس ِقي الْ َق ْوَم َوََنْ ُد ُم ُه ْم
ت ُم َع ِّوذ قَالَ ْ
َّيب َ
َع ِن َُّّ
ت ُ :كنَّا نَ ْغ ُزو َم َع النِ ِّ
َونَ ُرُّد ا ْجلَْر َحى َوالْ َقْت لَى إِ َىل الْ َم ِدينَ ِة ) ،"(Al-Bukhārī, 1998, no. 2883وهذا أشبه ما
يكون ابملستشفيات املتنقلة اليت حيتاج إليها الناس يف أوقات األزمات الصحية.
ِ
ِ
يب َس ْع ُد بْ ُن ُم َع ٍاذ يَ ْوَم
ويشبه هذا أيضاء ما جاء يف الصحيحَ ،ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ت  :لَ َّما أُص َ
ا ْخلْن َد ِق رماه رجل ِيف ْاألَ ْكح ِل  ،فَضرب علَي ِه رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َخْي َمةً ِيف
ول هللا َ
َ
ََ َ َ ْ َ ُ
َ ََ ُ َ ُ ٌ
ِِِ
ودهُ ِم ْن قَ ِر ٍ
يب ) ، "(Abū Dāwūd, no. 3101وكانت هذه اخليمة لرفيدة
الْ َم ْسجد ليَعُ َ
رضي هللا عنها تداوي فيها اجلرحى (Al-Bukhārī, 1986; Al-Ṭabarī; Al-‘Asqalānī,
).1995
املطلب السادس :التأهيل الطِب.

ال تقتصر اجلهات الطبية على جمرد آليات العالج ،بل حترص على االرتقاء ابملصابني،
وأتهيلهم جسداي ونفسيا ،ورفع هاجس العجز عنه ،وإجياد البدائل له.
وللسنة يف أتصيل هذا اجلانب سبق عجيب ،حيث رخص للمريض فعل بعض املمنوعات
اليت حرمت عليه يف حال السالمة اجلسدية ،ليتمكن من ممارسة مهامة اليومية ،وحياته
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االجتماعية ،فقد رخص النيب صلى هللا عليه وسلم لعرفجة بن أسعد ملا قطع أنفه أن يتخذ
أنفا من الذهب ) ،(Abū Dāwūd, no.وعليه يقاس استخدام األعضاء الصناعية اليت ترفع
العجز عن املريض ،وجتعله قادرا على القيام مبهامه وواجباته ،كما حيقق سعادته النفسية.
كما رخص النيب صلى هللا عليه وسلم لعبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام لبس احلرير
بسبب احلكة املانعة من لبس اللباس املعتاد ) ،(Al-Bukhārī, 1998, no. 2922ورخص
يف جانب العبادات أداء العبادة على وجه االستطاعة ريثما يتأهل ويعود حلالته الصحية،
ِ
ِ
صٍْ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ني َر ِض َي هللاُ َعْنهُ قَ َ
الَ :كانَ ْ
ت النِ َّ
ت ِيب بَ َواسريُ ،فَ َسأَلْ ُ
َّيب َ
ف َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ص ِل قَائِما ،فَإِ ْن َملْ تَستَ ِط ْع فَ َقاعِ ًدا ،فَإِ ْن َملْ تَستَ ِط ْع فَ َعلَى َجْن ٍ
ب
الص َالةِ ،فَ َق َ
َو َسلَّ َم َع ِن َّ
ْ
ْ
الً ّ َ :
)."(Al-Bukhārī, 1998, no. 1117
اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى
آله وصحبه والتابعني ،وبعد:
فهذه خالصة ألهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث:
أوال :متيزت السنة النبوية مبعامل ابرزة يف إدارة األزمات ،ومن أهم هذه املعامل بث روح
التفاؤل واإلجيابية يف
وقت األزمات ،والرتيث والتأين والصرب يف املوقف ،وحسن إدارة اخلرب ،واالستشارة
واالستخارة قبل اختاذ
القرار ،والتفكري يف املآالت وعواقب األمور ،واللجوء إىل هللا ابلدعاء مع أخذ األسباب.
اثنيا :رمست السنة مالمح اخلطط االسرتاتيجية الوقائية إلدارة األزمات الصحية ،ابتداء من
التذكري أبمهيةالصحة وحفظ النفس ،مث نشر أنواع من الوعي كالوعي الغذائي ،والوعي
البيئي ،والعناية املتكاملة ابلصحة النفسية والرايضة البدنية والنظافة الشخصية؛ ملا هلا من
أثر يف حتصني األفراد واجملتمعات أمام األزمات والكوارث الصحية.
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اثلثا :وضحت السنة النبوية اخلطط االسرتاتيجية العالجية إلدارة األزمات الصحية ،فقررت
املسؤولية الطبية ومنعت التطفل على التخصصات العلمية ،ودعت للبحث عن العالجات
واللقاحات لأل وبئة واألم راض،وعززت التفاؤل ابلشفاء واألخذ أبسباب العالج ،كما
أكدت وأصلت مفهوم احلجر الصحي ،وأقرت إجياد الرعاية الصحية املتنوعة واملتكاملة،
وسهلت سبل التأهيل الطيب بعد اإلصابة ابألمراض واألوبئة؛ حىت يعود املريض إىل حياته
اإلجتماعية وحالته املستقرة.
ومما أ وصي به يف ختام هذا البحث ما يلي:
أوال :ضرورة إفراد مؤمترات خاصة حول اخلطط اإلسرتاتيجية إلدارة األزمات عموما،
واألزمات الصحية على وجه اخلصوص من خالل السنة النبوية.
اثنيا :مجع مادة علمية موسوعية من السنة النبوية حول إدارة األزمات والتخطيط
االسرتاتيجي وإخراجه مبا يوافق الواقع ،ويبشر مبستقبل زاهر.
اثلثا :أحث الباحثني على إثراء التأليف والكتابة العلمية التأصيلية ،مما يكون نواة إلعداد
مناهج دراسية ختصصية ومراكز متخصصة يف التخطيط االسرتاتيجي وإدارة األزمات يف
السنة.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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