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 املنهج النبوي يف إدارة األزمات والكوارث .. الوبائيات أمنوذًجا

 2020ريل بإ 5خبار الخليج بتاريخ أة ديرج يف رنش

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

ال يخرج وال يبتعد المنهج النبوي عن المنهج اإلسالمي أبدًا، فرسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يشرح ويوضح تفاصيل القضايا األساسية والمبهمة 

ي الذي أنزله اهلل سبحانه وتعالى، لذلك للناس من خالل التشريع السماو
فإن منهجيته صلى اهلل عليه وسلم في إدارة الكوارث ال تخرج قيد أنملة عن 
المنهج اإلسالمي الذي تحدثنا فيه في المقال الماضي، وإنما نحن هنا نريد 
أن نخصص هذا المقال لألوبئة وكيف تعامل معها رسول اهلل صلى اهلل 

لنا الصورة المتكاملة للعمق اإلنساني لهذا الدين  عليه وسلم حتى تتضح
 العظيم.

 أن – النبوية السيرة كتب في نقرأ لم نقول أن يمكن ربما أو –وال نعلم 
 ذلك، من شيء أي أو وبائية كارثة من تعاني كانت النبوية الفترة في األرض
عاني من ت المنورة المدينة كانت النبوية الهجرة أثناء أنه قرأناه الذي ولكن

نوع من األوبئة التي تسبب الحمى وقد أصيب بها أبو بكر الصديق وبالل 
بن رباح وبعض أصحاب رسول اهلل رضي اهلل عنهم، فحنت قلوب المسلمين 
إلى مكة المكرمة التي لم يذكر أنها كانت تعاني من أي نوع من األوبئة 
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ذا الوباء عن لذلك دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يُبعد ه ،آنذاك
 حدث ما عنها اهلل رضي المدينة المنورة، وتروي لنا أم المؤمنين عائشة

يجري نجاًل  [وادي] بطحان وكان اهلل، أرض أوبأ وهي المدينة قدمنا: فقالت
 وصول تصادف أنه السيرة كتب وتقول. البخاري متغيرًا[. رواه] أي ماء آجِنًا

 ويعتقد –أنها كانت موبوءة بحمّى  المدينة إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي
بسبب تلك المياه اآلسنة التي كان يُعتقد أنها كانت  وذلك – المالريا أنها

 مرتعًا للبعوض، لذلك كان الوباء منتشرًا في ذلك الوقت.

ولم يُذكر بعد ذلك أي نوع من األوبئة ما عدا )طاعون ِعمْواس( الذي انتشر 
الراشد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، إذ في الشام في خالفة أمير المؤمنين 

تروي كتب التاريخ عن ابن عباس رضي الل ّه عنهما أن عمر بن الخطاب رضي 
الل ّه عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِس رْغٍ ]اسم منطقة[، لقيه أمراء األجناد 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضوان اهلل عليهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع 

لشام، قال ابن عباس فقال لي عمر: أدع لي المهاجرين األولين، فدعوتهم، با
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال: بعضهم 
خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 

باء. فقال: رسول الل ّه صلى اهلل عليه وسلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الو
ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي األنصار، فدعوتهم، فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي 
من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف 
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دمهم على هذا الوباء، عليه منهم رجالن؛ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس وال تق
فنادى عمر رضي الل ّهُ عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، 

! فقال عمر رضي  فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الل ّه عنه: أفرارًا من قدر الل ّه
 االختالف أي] خالفه يكره عمر وكان –الل ّه عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة 

قدر الل ّه إلى قدر الل ّه؛ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديًا  من نفر نعم ؛[معه
له عدوتان إحداهما خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الل ّه، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الل ّه قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف 

ن هذا علمًا، رضي الل ّه عنه، وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي م
إذا سمعتم به بأرض فال »سمعت رسول الل ّه صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

فحمد الل ّه « تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارًا منه
 تعالى عمر رضي الل ّه عنه وانصرف. متفق عليه.

لتي ومن خالل تلك األحداث والعديد من األحاديث النبوية، والسلوكيات ا
أرساها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نتعلم منه بعض األسس العلمية 
إلدارة الكوارث الوبائية، هذا باإلضافة لما ذكرناه في المقال السابق الذي 
كان بعنوان )األزمات والكوارث من منظور الفكر اإلسالمي(، لنقرأ ما قاله 

 صلى اهلل عليه وسلم في إدارة الكوارث الوبائية.
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 من الحيوي والحجر الصحياأل

يعرف األمن الحيوي بأنه مجموعة اإلجراءات االحترازية المتبعة والتي 
تهدف إلى حماية الكائن الحي من المسببات الممرضة، بمعنى أن نمنع 
وصول أو انتقال المسببات المرضية من وإلى الكائن الحي، وبمعنى آخر وفي 

الستبعاد الحيوي( والذي يعني هذه المرحلة نتعرف على مصطلحين هما: )ا
إبقاء العامل الممرض خارج المنطقة التي نعيش فيها، وكذلك )االحتواء 
الحيوي( والذي يعني عدم خروج العامل الممرض من المنطقة التي نعيش 

 فيها إن كانت منطقتنا موبوءة إلى الخارج.

إال أن الحجر وال يختلف الحجر الصحي كثيرًا عن األمن الحيوي، فالمبدأ واحد، 
الصحي يعني عزل المصابين بالعدوى في مكان محدد ولزمن محدد مع 
توافر الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة حتى يتم السيطرة والتحكم في 

 المرض والعوامل الممرضة.

 وهذا ما ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في األحاديث التالية:

تم الطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا إذا سمع»قال صلى اهلل عليه وسلم 
 رواه البخاري.« وقع بأرض وأنتم فيها فال تخرجوا منها
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ونحن نعرف اليوم ما الطاعون، ولكن إن خص رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم الطاعون كمرض معد في أحاديثه الشريفة فإن ذلك ليس وقفًا على 

 معدية.الطاعون وإنما يشمل ذلك كل األمراض الوبائية ال

ويمكن المالحظة أنه صلى اهلل عليه وسلم ذكر في الحديث األمن الحيوي 
 هو وهذا –بطريقة سهلة ومبسطة، وهما: عدم الخروج من األرض الموبوءة 

 هو وهذا الموبوءة، األرض إلى الدخول عدم وكذلك – الحيوي االحتواء
 .الحيوي االستبعاد

« ال يوردن ممرض على مصح»: ونواصل معه صلى اهلل عليه وسلم، إذ يقول
رواه البخاري، فهذا يعني أنه إذا أصيب إنسان بمرض معد فعليه اعتزال 

 الناس كي ال يعديهم، وهذا هو الحجر الصحي.

وكذلك ُيشار إلى ما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي اهلل عنه بقوله: 
النبيُّ ص لَّى اللَّهُ عليه و س لَّم   كان  في و ْفدِ ث قِيفٍ ر جُلٌ م جْذُومٌ، فأرْس ل  إل يْهِ»

، والجذام مرض بكتيري معد، وتشمل األعراض التي «إنَّا قْد ب اي عْن اك  ف اْرجِعْ
تحدث أورامًا حبيبية في الجهاز العصبي المحيطي )األعصاب(، والجهاز 
التنفسي، والجلد والعينين، وهذا قد يسبب فقدان القدرة على الشعور 

تالي فقدان أجزاء من األطراف بسبب تكرر اإلصابات، كما يسبب باأللم، وبال
 ذلك الضعف العام وضعف البصر أيضًا.
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وعلى الرغم من الحجر الصحي واألمن الحيوي الذي حث عليهما رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم إال أنه لم يهمل موضوع العالج، فالمنهج النبوي في 

اهلل عليه وسلم في العديد من التداوي يمكن أن يؤخذ من قوله صلى 
 األحاديث، منها:

إِنَّ اللَّه  »عن أنس رضي اهلل عنه قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
رواه أحمد وحسنه األلباني في « ع زَّ و ج لَّ ح يْثُ خ ل ق  الدَّاء  خ ل ق  الدَّو اء  ف ت د او وْا

 السلسلة الصحيحة.

شريك رضي اهلل عنه قال: ق ال تْ األ عْر ابُ: ي ا ر ُسول  وكذلك عن أسامة بن 
ن ع مْ، ي ا عِب اد  اللَّهِ ت د او وْا، فإن اللَّه  ل مْ ي ض عْ د اءً إِال و ض ع  »؟ ق ال :  اللَّهِ، أ ال ن ت د او ى

رواه الترمذي « الْه ر مُ؟ ق ال :  ل هُ شِف اءً، إِال د اءً و احِدًا، ق الُوا: ي ا ر ُسول  اللَّهِ، و م ا ُهو  
وصححه األلباني ]والْه ر مُ، هو الضعف بسبب كبر السن وأمراض 

 الشيخوخة[.

العزيز بن باز رحمه اهلل في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  قال الشيخ عبد
ا، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو يجوز التداوي اتفاقً»

ص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخ  
األدوية المباحة شرعًا بحسب ما يعرفه في علم الطب؛ ألن ذلك من باب 
األخذ باألسباب العادية، وال ينافي التوكل على اهلل، وقد أنزل اهلل سبحانه 
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وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، ع رف ذلك من عرفه، وجهله من جهله، ولكنه 
 ء عباده فيما حرمه عليهم.سبحانه لم يجعل شفا

فال يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدَّعون معرفة المغيبات 
ليعرف منهم مرضه، كما ال يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم 
يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما 

انتهى «. وا علم الغيبيريدون، وهؤالء حكمهم الكفر والضالل إذا ادَّع
 االقتباس.

 

 سلوكيات وآداب يمكن أن تسبب أوبئة

ربما تُعد بعض السلوكيات التي نقوم بها من غير أن نشعر أنها من 
السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى انتقال العامل الممرض من إنسان 
مريض أو حامل للمرض إلى إنسان سليم، ومن ذلك العطاس والسعال 

، وما إلى ذلك، فهل تحدث عن ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وغسل األيدي
 ؟ وسلم

كان رسول اللَّه صلى »عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:  العطاس والسعال؛
« اهلل عليه وسلم إذا عطس وضع ي د ُه أو ث وْب هُ ع ل ى فِيهِ، و خ ف ض  بِه ا ص ْوت هُ

صوتًا مُزعجًا  يُحدث – اغالبً –صحيح، رواه أبو داود. ولما كان العاطس 
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استُحب له أن يخفض من صوته، والعاطس أيضًا ال يأمن من خروج شيء 
 من فمه، فاستحب له أن يضع يده على فيه، وفي هذا ُسنَّة.

وقد ورد هذا األدب بصيغة األمر، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال 
كفيه على  إذا عطس أحدكم فليضع»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

الحكمة »رواه الحاكم. قال ابن العربي رحمه اهلل: « وجهه، وليخفض صوته
في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا لألعضاء، وفي تغطية 
الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه، لم 

 اري.، من فتح الب«يأمن من االلتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك

 شبيه هو الذي –لذلك فإن العلماء قالوا إن من آداب العطاس والسعال 
 رذاذُ ُيصيبه لئالَّ الطعام؛ عن أو الناس، وجوه عن الوجه تحويلُ – العطاس
 بمحضر األنف تنظيف عند صوت إخراج عن والبعد والسعال، العطاس
ال »يف: الشر الحديث مبدأ من وذلك الناس، يستقذره مما هذا ألن الناس؛

 رواه البخاري ومسلم.« يُؤِْمنُ أ ح دُكُْم ح تَّى يُحِبَّ أل خِيهِ م ا ُيِحبُّ لِن فْسِهِ

في الخامس عشر من مايو من كل عام يحتفل العالم بما  غسل األيدي؛
يعرف باليوم العالمي لغسل اليدين، هي حملة تهدف إلى حث ماليين 

الصابون، وتهدف هذه الحملة األفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم ب
إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها عاماًل أساسيًا في 

  الوقاية من األمراض.
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أثناء االحتفال السنوي باألسبوع  2008ويرجع تاريخ انطالق الحملة إلى عام 
أغسطس وشهد  23 - 17العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم من 

كة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين. إقامة الشرا
أكتوبر  15واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة األولى في 

وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة لألمم المتحدة تزامنا مع  2008
 عامًا دوليًا للصرف الصحي. 2008إعالن األمم المتحدة عام 

ن األجمل منه هو أن اإلسالم سبق هذه الدعوة بأكثر من كل هذا جميل، ولك
ألف سنة، فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو في كالمه وحياته 
إلى غسل األيدي مرات عديدة في اليوم، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: 
كان النبي إذا أتى الخالء أتيته بماء في تور ]وهو إناء من النحاس[ أو ركوة 

إناء من الجلد[ فاستنجى ثم مسح يده على األرض. وقال رسول صلى اهلل ]
إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من »عليه وسلم أيضًا: 

بات وفي يده ريح غمر ]رائحة لحم أو طعام[ فأصابه شر فال يلومن إال 
 «.نفسه

ئنات وكأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقصد أو يريد أن يوضح أن الكا
الدقيقة التي تنمو في بقايا اللحم والدسم باأليدي يمكن أن تسبب الكثير 
من األمراض لذلك وجب غسلهما قبل النوم، ليس ذلك فحسب وإنما يذكر 

إذا »رسول اهلل من نسي من المسلمين بسبب أو بآخر فيقول في موطن آخر 
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لمسلم وإن نسي أيضًا فإن على ا« أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة..
أن يغسل يديه بعد االستيقاظ من النوم مباشرة فقد قال الرسول صلى 

وهو أول عمل « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده»اهلل عليه وسلم: 
يقوم به على أن يصب الماء عليهما صبًّا وال يغمرهما في اإلناء حيث قال 

د أن يتوضأ فال إذا قام أحدكم من نومه وأرا»الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
 «.يدخل يده في اإلناء حتى يغسلهما ألنه ال يدري أين باتت يده

 –من الرائع أن ندعو إلى غسل األيدي اليوم ونحن في األلفية الثالثة، ولكن 
 العالم في ذلك، فنحن أولى بالنظافة من غيرنا. سبقنا – كمسلمين نحن

ه وسلم في إدارة عموًما، هذه بعض من منهجيات رسول اهلل صلى اهلل علي
األزمات والكوارث، وبالتحديد مع األوبئة والكوارث الوبائية، باإلضافة إلى 
الدعوة العامة للنظافة، نظافة البدن والمالبس ونظافة الغذاء والطهارة 
بصورة عامة وغيرها الكثير، وهي أمور بسيطة ويمكن ممارستها بصورة 

غناء عنها، وفي الحقيقة هذه يومية حتى تصبح عادة حياتية ال يمكن االست
ا هي قرنً 14المنهجيات وهذه السلوكيات البسيطة التي نحن نمارسها منذ 

التي تدعو إليها منظمة الصحة العالمية وكل الدول للسيطرة وإدارة كارثة 
 كورونا.

 

 


