
        تحقيق 3  :   خطوات مفيدة لمواجهة آثار الحجر الصحي

حــن يقتنــع املريــض أبن العقــار املــر يضــع هللا تعــاىل فيــه الشــفاء فإنــه يســارع إىل تناولــه ليتماثــل للشــفاء تدرجييًــا، مــن هــذا املنطلــق ينبغــي 
التعامــل مــع احلجــر الصحــي، بوصفــه دواء مــرًّا، إذا أدركنــا هــذا جيــًدا فلعلنــا نتغلــب علــى بعــض التأثــرات الســلبية، فتثقيــف وتوعيــة النــاس 
حــول أمهيــة احلجــر للحفــاظ علــى صحتهــم وصحــة اآلخريــن يشــركهم بفعاليــة يف دور نشــط، فاســتجابة النــاس تكــون أفضــل إذا مــا أُقنعــوا 
علــى التعــاون بــداًل مــن أن جُيــَروا عليــه. هــذا ابلطبــع إىل جانــب توفــر اإلمــدادات الالزمــة بســرعة قبــل أن يزيــد التملمــل، وهــذا ينطبــق 
بشــكل خــاص علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة الطبيــة، الــي تنقصهــا املعــدات الطبيــة األساســية. ومــن املؤكــد أن االعتمــادات ستســاعد علــى 
احلــد مــن التوتــر والقلــق والغضــب والضغــط؛ وحتســن معنــوايت العاملــن أيضــاً. ولنكــن نشــيطن وفعالــن يف عالقاتنــا االجتماعيــة، فــإن مل 
يكــن بــد مــن التالقــي الواقعــي، فــال أبس مــن اللقــاء االفرتاضــي، وقــد أضحــى أمــرًا  حممــوًدا، بعــد أن كان ســلبًيا فيمــا مضــى، ألنــه يف هــذه 

احلــال يدعــم التواصــل الواقعــي وال يهمشــه.
وإذا كنــت يف احلجــر الصحــي يف املنــزل، اتبــع ممارســة هواايتــك واهتماماتــك، وتنــاول طعامــاً أكثــر صحــة، ومتــرن ومن بشــكل أفضــل؛ وكــن 
أكثــر إبداعــاً وإنتاجيــة، أجنــز مــا مل تســنح لــك الفرصــة القيــام بــه يف الســابق. فمــن املثــر لالهتمــام واملشــجع أن نعــرف أنــه خــالل الطاعــون 
الدُّمَّلــي، عندمــا كان إســحاق نيوتــن يف احلجــر الصحــي يف منزلــه ويطبــق االبتعــاد االجتماعــي، شــرع فيمــا وصفــه الفــرتة األكثــر إنتاجيــة 
فكــرايً يف حياتــه، فأســاس تفاصيــل وقياســات االنكســار وبعــض األفــكار األخــرى تعــود هلــذه الفــرتة. لنحــاول إذاً أن نكــون مثــل نيوتــن 

فنســتثمر وقتنــا بشــكل أفضــل.

وباء فريوس كورونا الذي عاث فساًدا يف جميع أنحاء العامل دفع ماليني الناس إىل تطبيق الحجر الصحي عىل أنفسهم وذويهم ُمكرهني. 

الحجر الصحي هو حالة أو فرتة تقييد لحركة الناس بهدف الحد من انتشار الوباء. وهو أمر يتخطى حاجز الرضورة، ال سيام يف حال 

االفتقار إىل لقاح ناجع أو عالج شاف.

عىل أية حال، إذا كان يف الحجر بالء، فهو خري من نار الوباء. 

3سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.

انتظرونا يف تحقيق تاٍل بعنوان:

4.     كيف تحول حجرك الصحي إلى جنة!!
altaqwa.net
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ألزمة كورونا وجه آخر.. سلسلة تحقيقات 

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى

https://alislam.cloud/altaqwa/CORONA/4_CORONA.pdf
https://www.ahmadiyya-islam.org/altaqwa/
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