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 األزمات والكوارث من منظور الفكر اإلسالمي

 2020مارس  29خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

دعوني أروي لكم اليوم حكاية، حكاية رجل ظهر في مكة المكرمة في فترة 
الظالم الفكري واالجتماعي، جاء بالفكر التنويري ودعا أهل مكة المكرمة 

إلى فكر ناضج وواضح وضوح الشمس أثناء النهار وهي في وكذلك البشرية 
كبد السماء، ولكن لألسف تمت محاربته وفكره ولكن في النهاية انتصر 

 الفكر التنويري على الفكر الظالمي.

 هذا يُبعث أن قبل –قومه من العرب الذين ُبعث لهم عاشوا طوال أعمارهم 
كاكًا، فهم في حروب دائمة، ف لها يعرفون وال بهم تحيط واألزمات – الرجل

وقحط وجفاف، وأزمات سياسية وفكرية، وكذلك أزمات اجتماعية، 
ا من حياتهم، ال يستطيعون أن يعيشوا ا مهمًفأصبحت تلك األزمات جزءً

من غيرها، عاشوا من غير أي منهجية إلدارة كل تلك األزمات، ألنهم كانوا 
 يعيشون يومهم فقط.

دولة وحكومة ووضع منهجيات مختلفة  وبعدما ساد هذا الرجل كوَّن
وعديدة لحل األزمات، وسار على دربه معظم الخلفاء الذين ساروا على 
منهجيته، وبعد سنوات طويلة نسى أتباعه منهجه وفكره واعتقدوا أن 
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إدارة األزمات والكوارث علم غربي، ومنهجية مستوردة من الشرق والغرب، 
« نيوز ويك»كن عندما نشرت مجلة فنسينا فكر هذا الرجل ومنهجيته، ول

هل يمكن لقوة الصالة »بعنوان  مقاالً 2020مارس  21يوم السبت الموافق 
، استغرب الناس، هل «؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر وحدها وقف جائحة

من المعقول أن هذا الرجل والذي يعرف بالنبي صلى اهلل عليه وسلم يمكن 
؟ حسنٌ، ماذا جاء في المقال، وباختصار  كيف أن يذكره الغرب ونحن ال نذكره،

هل تعرفون من اقترح أيضًا النظافة الصحية »ذكر في المقال هذا النص: 
أن  عام، إال 1300مد نبي اإلسالم قبل ؟ إنه مح والحجر الصحي أثناء الوباء

النبي لم يكن أبدًا خبيرًا في مسائل األمراض الفتاكة إال أنه كانت لديه 
، ُصعق من «لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس كورونانصيحة رائعة 

صُعق وذُهل من ُذهل، وسأل األعراب أنفسهم: هل عندنا الحل ونحن نبحث 
 ؟ في حلول الغرب والشرق

لنبدأ من البداية، هل فعال في الفكر والمنهج اإلسالمي وسيلة إلدارة األزمات 
 ؟ ؟ ترى ماذا يقول اإلسالم والكوارث

 

 والكوارث في اإلسالم إدارة األزمات

نالحظ أن اإلسالم كدين وعقيدة وسطية استطاعت أن تتعامل مع األزمات 
والكوارث بطريقة وسطية أيضًا، فهو ركز على الجوانب المادية البحتة 
كاالستعداد والتجهيز والتخطيط وتحضير المواد وفرق العمل وكل هذه 
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من غيرها، وإلى جانب ذلك  األمور التي ال يمكن أن تُحل األزمة أو الكارثة
وبالتوازي مع هذا الجانب المادي طلب اللجوء إلى اهلل سبحانه وتعالى، إذ إن 

 هذا أن على – أنملة قيد تنحرف أن يمكن وال –المسلم يؤمن بعقيدة راسخة 
 سبحانه اهلل بإرادة إال يحدث أو يتحرك أن يمكن ال فيه ما وكل الكون

، وال نملة تتحرك وتخرج من بيتها، وال تسقط شجرة ورقة فال وتعالى،
حة إال بإرادته ئبكتيريا تتكاثر، وال فيروس يتضاعف ويسبب وباء أو جا

سبحانه وتعالى، فاللجوء إليه مطلب موازٍ لمطلب المختبرات والتحضير 
 واالستعداد لمواجهة األزمة أو الكارثة.

ى بعض التفاصيل، وعلى الرغم من هذا الكالم، إال أنه عام لذلك ويحتاج إل
؟ لنحاول أن نتتبع بعض اآليات  فكيف عالج اإلسالم األزمات والكوارث

  واألحاديث النبوية الستخالص بعض األساسيات حول هذا الموضوع.

يركز اإلسالم على التخطيط االستباقي،  التخطيط والخطط االستباقية؛
ف بالال بمعنى أن نخطط ونضع الخطط االستباقية في المرحلة التي تعر

أو كدولة  كفرد –كارثة أو بالال أزمة، لذلك فإنه من األفضل دائمًا أن تتصور 
 فتقوم – الكوارث أو األزمات من نوع أي –أزمة  لك تحدث أن يمكن أنه –

 بأخرى أو بطريقة ستسهم أنها تعتقد التي الالزمة السيناريوهات برسم
أكثر من سيناريو، فإن  تضع أن ويمكن حدثت، إن األزمة لهذه التصدي في

 لم ينفع هذا فيمكن أن ينفع السيناريو اآلخر، وهكذا.
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ويمكن أن نجد ذلك واضحًا في سيرة سيدنا يوسف عليه السالم، عندما 
سبع بقرات سمان، وأخرى عجاف، وسبع  حولالملك  ياعُرضت عليه رؤ

سنبالت وما إلى ذلك، وهي قصة مذكورة في سورة يوسف، فماذا قال 
وسف: )قالَ َتزْرَعُونَ سَْبعَ سِِنينَ دَأَبًا َفما َحصَدُْتمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُْبلِِه سيدنا ي

( ثُمَّ يَْأتِي ِمنْ بَعْدِ ذِلكَ سَبٌْع شِدادٌ يَأُْكْلنَ ما َقدَّمْتُْم 47إِالَّ قَلِيالً ِممَّا تَأُْكلُونَ )
تِي ِمنْ بَْعدِ ذِلكَ عامٌ فِيهِ ُيغاثُ النَّاُس ( ثُمَّ يَأْ 48لَهُنَّ إِالَّ قَلِيالً مِمَّا ُتحْصِنُونَ )

 (.49وَفِيهِ يَعْصِرُونَ )

كان المحور األساسي للرؤيا هي األزمة الغذائية التي كانت ستعصف 
بالبالد، وذلك بعد سبع سنوات من تلك اللحظة التي كان يتحدث فيها، 

من  وستستمر تلك األزمة سبع سنوات أخرى، فطلب منهم أن يستفيدوا
سنوات الرخاء والوفرة وسنوات الال كارثة في زراعة المحاصيل التي تعرف 
بالمحاصيل االستراتيجية، أي تلك المحاصيل التي يعتمد عليها اإلنسان 
في غذائه مثل القمح واألرز والذرة وما إلى ذلك باإلضافة إلى الشعير 
والمنتجات العلفية التي تستخدم في تغذية المواشي فهذه هي 
المحاصيل والمنتجات التي تحفظ في سنابلها أما بقية المنتجات الزراعية 
مثل الطماطم والخيار وما شابه ذلك فليست ذات سنابل، لذلك فإنها ال 

 تحفظ إال بإجراء العديد من الصناعات التحويلية عليها.

وحتى ال يستمر مبدأ نصف الكأس الفارغ، أرسل عليه السالم رسالة 
لرغم من أن الرؤيا ال توضح ذلك وال تصل إليه وهي أنه بعد إيجابية على ا
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كل تلك السنوات العجاف ستمطر السماء وستنبت األرض وستعود 
سنوات الرخاء من جديد، ويمكن أن نقرأ ذلك من خالل اآلية )ثُمَّ َيأْتِي مِنْ 

 بَعْدِ ذِلكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ(.
 

في قصة ذي القرنين والمذكورة في سورة الكهف  ؛عرفة والعلماءالعلم والم
نجد أن ذا القرنين كان مطلوب منه أن يقوم ببعض األعمال المعنية، ونجد 
أنه حتى يتمكن من القيام بذلك فإن اهلل سبحانه وتعالى أتاح له كل 

ا المعلومات التي تساعده في إتمام مهامه، فمن غير الحكمة أن نكلف أحدً
ثم نخفي عنه أي معلومات أو ملفات يحتاج إليها في إنجاز مهامه، نحن  اأمرً

حينئذ نريد فشله أو فشل المهمة وال نريد نجاحه أو نجاح المهمة. لذلك 
ويقول )وَآتَيْنَاهُ ِمن كُلِّ  84فإن اهلل سبحانه وتعالى يوضح لنا في بقية اآلية 

ليه للوصول إلى غرضه من شَيْءٍ سَبَبًا(، بمعنى أنه أعطاه كل ما يحتاج إ
  أسباب العلم والقدرة والتصرف.

ويجب أال يكتفي القائم بالعمل بأخذ أسباب العلم والمعرفة فحسب وإنما 
عليه أن يُسخر هذا العلم وتلك المعرفة ويستفيد منهما في إنجاز العمل 

من سورة الكهف أوضح أن  85المنوط به، لذلك فإن القرآن الكريم في اآلية 
القرنين لم يعط المعرفة فقط وإنما أتبع ذلك بضرورة العمل بهذا العلم ذا 

واألخذ بتلك المعرفة ألداء العمل المكلف به، فقال تعالى )فَأَتَْبَع سَبَبًا(، 
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لذلك فإنه من المهم جدًا أن نفكر في المقولة التي تقول )وضع الرجل 
 المناسب في المكان المناسب(.

ضرورة سؤال أهل العلم والمعرفة واالختصاص لقد أكد القرآن الكريم 
والرجوع إليهم واالستفسار، واالعتماد على تقييمهم وقدرتهم على 
االستنباط والتحليل للخروج من األزمات، فقد قال تعالى في سورة النساء 

دُّوُه إلى الرَّسُولِ رَ وََلوْ   )وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَِّن الْأَمِْن أو الْخَْوفِ أَذَاعُوا بِهِ 83اآلية 
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ َلعَِلمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِْنهُْم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّه 
عَلَيْكُمْ وَرَْحمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَاَن إِلَّا قَلِيال(، فهؤالء هم الذين يجب أن 

 يتصدروا الموقف.
 

بسبب الفطنة القيادية التي وهبها  فرق العمل؛ العمل الجماعي وتكوين
اهلل سبحانه وتعالى لذي القرنين، فإنه لم يستفرد ببناء السد وحده أو 
بالتعاون مع األفراد الذين جاءوا معه، وإنما فضل أن يسهم أهل القرية في 

 وهو: األول وهما؛ لسببين، تحقيقًا – ربما –بناء ذلك السد المطلوب، وذلك 
ال تطعمني سمكةً، ولكن علمني كيف »يبنى على الفكرة التالية  المبدأ

أصطاد السمك، إنك إن أطعمتني سمكةً أكلتها اليوم ولكني سأبقى جائعًا 
في الفترات التالية، أما إن علمتني كيف أصطاد السمك فمكنتني من 

عَْن »، من سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم فقد روى أبو داود «أسباب الرزق
نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ َرجُالً ِمنَ الْأَْنصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم َعلَيْهِ َوسَلَّمَ َيسْأَلُهُ، أَ
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فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ، َقالَ: بَلَى حِْلٌس َنلَْبسُ َبْعضَهُ َونَبْسُُط َبعَْضهُ 
ِتنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهَِما فَأَخَذَُهمَا وَقَعْبٌ َنشْرَبُ فِيهِ مَِن الْمَاءِ، قَالَ: ائْ

رَسُوُل اللَّهِ َصلَّى اللَّهم َعلَيْهِ َوسَلََّم بِيَدِهِ وَقَالَ: َمنْ َيشْتَِري هََذيْنِ، قَاَل رَجُلٌ: 
رَجُلٌ: أَنَا، أَنَا آخُذُهَُما بِِدرْهَمٍ، قَالَ: َمنْ َيزِيدُ َعلَى دِرَْهمٍ مَرَّتَيِْن أو َثَلاثًا، قَالَ 

آخُذُهُمَا بِدِرَْهمَيِْن فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَْينِ وَأَْعطَاهُمَا الْأَنْصَاِريَّ، 
 «.وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِِهمَا َطعَامًا فَانْبِذْهُ إلى أَهْلِكَ 

والمبدأ الثاني: أن يستشعر أهل القرية، أن هذه قريتهم وأنهم أولى 
حافظة عليها وصد أي هجوم ومن أي طرف كان، فقد كان من الممكن أن بالم

يبقى معهم شطر من الزمن ويصد عنهم هجمات أعدائهم، إال أنه فضل أن 
يقومون كلهم جميعًا ببناء هذا السد، حتى إن غادرهم فإنه قد منحهم 
أسباب القوة وهي كيفية تكوين فرق العمل، ومرة أخرى منحهم أسباب 

و بناء السد وقدرتهم على المحافظة على قريتهم، وبالتالي القوة وه
 يمكنهم البقاء واالستمرار.

ويقول علماء التنمية البشرية وتنمية القيادات إن فكرة تشكيل فرق 
واستخدامها في حل المشاكل التنظيمية والوصول إلى النتائج، تعد من 

األذكياء في  أذكى األفكار والتوجهات التي يمكن أن يستخدمها القادة
 أفضل اإلنجازات وأدومها.

)َقالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي  95وهذا ما نجده في اآلية الكريمة 
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ َوبَيْنَهُمْ رَدْمًا(، فذو القرنين قام بتوظيف األمثل للطاقات 
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ن وطلب منهم العون البشرية، فلقد وظف طاقات القوم فيما يحسنو
 بالقوة التي يملكونها، وليس بالمال أو العلم فحسب.

 

إن كل مرحلة من  التأمل والتدبر في إيجاد الحلول واتباع المنهج العلمي؛
مراحل مواجهة األزمة تقود إلى المرحلة التالية حتى يتم الخروج منها، فمن 

ية والعملية، إذ إنها األمل واليقين برحمة اهلل التأمل وإيجاد الحلول العلم
كلها حلقات متواصلة، ال يمكن الفصل بينها، وأي حلقة إذا ما فقدت 

  فسنفقد من خاللها التوفيق اإللهي في الحل الجذري.

لذلك فمن الضروري تشخيص األزمة بشكل سليم ودقيق حتى يمكن أن 
يوفر العالج الصحيح، وإال ستبقى األزمة قائمة وسنبقى ندور في حلقة 

رغة من غير الوصول إلى النهاية، ففي األزمات والكوارث ال يوجد ظنون مف
وتخمينات، وإنما كل األمور والقرارات المتخذة ينبغي أن تكون قائمة على 

)وَمَا  28فكر مستنير وعقلية متفتحة، يقول تعالى في سورة النجم اآلية 
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي ِمَن الْحَقِّ شَيًْئا(،  الظَّنَّ  إِلَّا يَتَّبُِعونَ  ِإن  لَهُم بِهِ ِمْن ِعلْمٍ

فالظن والتخمينات من غير دليل قائم مرفوض في اإلسالم، لذلك فإن الحق 
يعني اليقين المستفاد من األدلة القاطعة والبراهين الساطعة، الكفيلة 

كفيلة باستمرار األزمة فهي بالخروج من األزمة، وأما حالة الظن 
 واستفحالها.
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د جاء القرآن الكريم ليضع الطريقة المثلى في عالج األزمات واالبتالءات، لق
 بخطوات منظمة، وبشكل منطقي:

قراءة التاريخ، وذلك من باب القياس والقراءة الموضوعية لالستفادة  .1
 من أزمات األمم المشابهة.

 القراءة العلمية والموضوعية لألزمة. .2
  إعداد العالج والحل. .3

يقود إلى العالج والخروج من االبتالءات )وَلَوْ أَنَّهُمْ فََعلُوا مَا فاألخذ باألسباب 
. فلو أنهم 66اآلية  -يُوعَُظونَ بِِه لَكَاَن َخيْرًا لَّهُمْ وَأََشدَّ تَثْبِيتًا( سورة النساء 

استجابوا واستمعوا للموعظة التي يعظهم اهلل بها؛ لكان خيرًا لهم وأشد 
ن في قلوبهم وأبعد عن االضطراب فيه، فعلى البشر تثبيتًا واستقرارًا لإليما

أال تعيش حالة األزمة واالبتالء بكل كيانها وتفتقد القدرة على القراءة 
 والتشخيص، وتدبر الحلول.

 

 سأَلك وإِذا) 186 اآلية –يقول تعالى في سورة البقرة  اللجوء هلل عز وجل؛
إذا دعانِ(، فالدعاء هو الذي يعيد  الداعِ دعوة أُجِيب َقرِيب فَإِنِّي عنِّي عِبادِي

التوازن البشري ويحفظ النفس البشرية من االنهيار واالستسالم، فاليقين 
بفرج اهلل هو العامل النفسي األهم واألخطر في مواجهة األزمات، لذلك 
حرص القرآن على مخاطبة النفوس وتثبيتها عند المحن واالبتالءات، 

 تنتهي حتمًا.وتدريبها على أن هذه األزمات س
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)قُلْ يَا عِبَاِديَ الَّذِينَ َأسْرَفُوا عََلى  53 اآلية يقول تعالى في سورة الزمر
إِنَّهُ ُهوَ اْلغَفُوُر  إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ َجِميعًا أَنفُسِهِمْ َلا تَقْنَُطوا مِن رَّْحمَةِ اللَّهِ 

 56الرَّحِيمُ(، لذلك يحذر من الدعوات الباطلة إذ يقول في سورة اإلسراء اآلية 
ا الَّذِينَ زََعمْتُم مِّن دُونِهِ َفلَا َيمْلُِكونَ َكشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا َتحِْويالً(. )قُلِ ادُْعو

فالدعاء هو الحلقة األخيرة في إطار مواجهة األزمات، وتأتي بالتوازي مع 
 بقية األمور األخرى التي سبق ذكرها.

ة األزمات عموًما، هذه بعض األمور المهمة والمنهجية اإلسالمية في إدار
 والكوارث من غير زيف وال لي أعناق، ولنا لقاء آخر.

 

 


