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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 إدارة األزمة من خالل حديث األفك

 5102ًََٗ٘   22: فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 ثقلن: الذكتَس صكشٗب خٌزٖ

 

حذٗج اإلفك ح٘ج عَٗل تشٍٗٔ الس٘ذٓ أم الوؤهٌ٘ي ػبئشٔ سضٖ 
َّ اهلل ػٌْب ٍػي أثْ٘ب، ٍال ًشٗذ اإلت٘بى ثبلحذٗج كلِ، ٍإًوب هب ْٗوٌب 

هَقف سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أحٌبء حذٍث ّزا الحذث، 
ٍك٘ف استغبع صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أى ٗذٗش ّزُ األصهٔ التٖ كبدت أى 
تؼصف ثج٘تِ، أهب ثبلٌسجٔ للس٘ذٓ أم الوؤهٌ٘ي ف٘كفْ٘ب ًضٍل ػشش 
آٗبت تجشئْب إلى َٗم الق٘بهٔ. ٍسٌحبٍل أى ًلخص عشٗقٔ الشسَل اهلل 

 :ِ٘ ٍسلن فٖ إداسٓ األصهٔ فٖ الٌقبط التبل٘ٔصلى اهلل ػل

ًزذ أى سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن اتخز أسلَة التشٍٕ  .1
ٍالتحقق ٍالتخج٘ت هي ّزُ اإلشبػٔ قجل أى ٗصذس حكوِ، فلن 
ٗتؼزل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن، ٍإًوب قبم ثبلؼذٗذ هي الخغَات 
أم حتى ٗتوكي هي اتخبر قشاسُ ثشٍٗٔ، ح٘ج إًِ لن ٗفبتح 

الوؤهٌ٘ي فٖ الوَضَع شْشًا كبهالً، ٍثؼذ اًقضبء الشْش فبتحْب 
 .فٖ الوَضَع

ٍػلى الشغن هي ّزُ الشٍٗٔ فئًِ حبٍل تغ٘ش هؼبهلتِ هؼْب، إال  .2
 – كؼبدتِ –أًِ لن ْٗزشّب ٍلن ٗؼتضلْب، فقذ كبى ٗضٍسّب 

 تستحق لن ػٌْب اهلل سضٖ فْٖ ػٌْب، ٍٗسأل َٗه٘ٔ ثصَسٓ
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 كبى هؼبهلتِ ٍتغ٘ش فؼلتِ، أًْب خجتٗ لن شٖء ػلى الؼقَثٔ
حتبد فِ٘ إلى ًٍ حذث قذ ش٘ئب ثأى ٗشؼشّب أى ٗشٗذ أًِ ثسجت

 .التفك٘ش ٍالشٍٗٔ حتى ًتوكي هي اتخبر القشاس

استشبسٓ أقشة الٌبس إلِ٘ ٍإلى الس٘ذٓ ػبئشٔ سضٖ اهلل ػٌْب،  .3
فقذ قبم صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثبستشبسٓ أسبهٔ ثي صٗذ ٍػلٖ 

سضٖ اهلل ػٌْوب فٖ الوَضَع، ٍلن ٗكتف ثبلؼٌصش ثي أثٖ عبلت 
الزكشٕ فٖ االستشبسٓ ٍإًوب أٗضًب لزأ إلى الؼٌصش الٌسَٕ ح٘ج 
استشبس الس٘ذٓ أم الوؤهٌ٘ي صٌٗت ثٌت رحش صٍرتِ صلى اهلل 
ػلِ٘ ٍسلن ٍاثٌٔ ػوتِ ٍكزلك خبدهتْب ثشثشٓ سضٖ اهلل ػٌْوب 

لن أػلن حَل ػبئشٔ سضٖ اهلل ػٌْب ٍَّ صلى اهلل ػلِ٘ ٍس
هٌْن رو٘ؼًب ثبلس٘ذٓ ػبئشٔ ٍأخالق٘بتْب ٍسلَك٘بتْب، ٍإًوب 
كل رلك كبى هي هٌغلق إًسبًٖ ٍل٘غوئي القلت، ٍهوي الزذٗش 

 .ثبلزكش أى كل رلك كبى ٗتن ثسشٗٔ تبهٔ ٍثْذٍء
ٍػٌذهب است٘قي صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن هي كل تلك األهَس ٍػشف  .4

سلو٘ي، ٍثّ٘ي لْن كل هب أسادُ صؼذ الوٌجش ٍخغت فٖ روَع الو
أهشٗي، األٍل: أًِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن لن ٗشك قظ فٖ صٍرتِ 

، «فَ اهلل هب ػلوت ػلى أّلٖ إال خ٘شًا»ٍأّل ث٘تِ ح٘ج قبل: 
ٍاألهش اٙخش أًِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن قذ ػشف هي أشبع ّزُ 
 .الفتٌٔ ٍهب كبى ٗشٗذ هٌْب ٍَّ سأس الوٌبفق٘ي ػجذاهلل ثي أثٖ

الوَارْٔ ثٌِ٘ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍث٘ي أم ٍأخ٘شًا أتت  .5
الوؤهٌ٘ي سضٖ اهلل ػٌْب ٍفبتحْب فٖ الوَضَع ٍَّ هَقي 

ٗب ػبئشٔ، فئًِ »صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أًْب ثشٗئٔ، فقبل لْب: 
ثلغٌٖ ػٌك كزا ٍكزا، فئى كٌت ثشٗئٔ، فس٘جشئك اهلل، ٍإى كٌت 
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را اػتشف ألووت ثزًت، فبستغفشٕ اهلل، ٍتَثٖ إلِ٘؛ فئى الؼجذ إ
، ٍثٌ٘ت أم الوؤهٌ٘ي أًْب ثشٗئٔ، «ثزًجِ حن تبة تبة اهلل ػلِ٘

ٍثزلك ًضلت ػشش آٗبت هي القشآى الكشٗن تجشئْب، ٍهي الزذٗش 
ثبلوالحظٔ خالل الوَارْٔ أًِ حذث كالم لغ٘ف ٍسائغ ث٘ي 
سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍأم الوؤهٌ٘ي ٍال ًشٗذ اإلت٘بى 

قٔ ٗظْش ػظؤ ّزا الٌجٖ ٍأدة الس٘ذٓ ثِ ٌّب، ٍلكي فٖ الحق٘
 .ػبئشٔ سضٖ اهلل ػٌْب هؼِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍهغ ٍالذْٗب

ٍفٖ الٌْبٗٔ ػٌذهب أظْش اهلل ػض ٍرل ثشاءتْب، لن ٗؼبتجْب ػلى  .6
غضجْب ٍإًوب تجسن صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن، فقذ كبى ٗؼشف 

 .شؼَسّب ٍهؼبًبتْب أٗضًب

 ػلِ٘ ٍسلن، أسلَة سا  فٖ تلك الخغَات التٖ قبم ثْب صلى اهلل
إداسٓ األصهٔ التٖ داست فٖ ث٘تِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن، ٍأسلَة سا  
ٍٍاع فٖ التؼبهل هغ الضٍرٔ ٍاألحذاث ٍالوشبكل التٖ ٗوكي أى تحذث 

 .فٖ الجَ٘ت

 

  

 

 

 

 

 

 


