
 

 

 بريض وعونٌ للطبياملمرض مالك رمحة للم
  طهران :انكامل

  .م٢٠/١٢/٢٠٢٠  . هـ٥/٥/١٤٤٢  . ش٣٠/٩/١٣٩٩ :الزمان
  )س( احلوراء زينب لدموذكرى  :املناسبة

  
  

اليت تصادف يوم املمرض واملمرضة، ألقى ) سالم اهللا عليها( احلوراء زينب لدمويف أجواء ذكرى 
 كلمة باملناسبة، حيث اعترب مساحته أنّ املمرض مالك ٢٠/١٢/٢٠٢٠اإلمام اخلامنئي يوم األحد 

جبسمه وروحه، كما لفت مساحته إىل أنّ مهنة التمريض هي جتسيد رمحة للمريض وهو يهتم حقيقي 
الواردة يف القرآن الكرمي، معترباً أنّ اإلجنازات اليت حقّقها املمرضون واملمرضات " رمحاء بينهم"آلية 

  .ورونا تثري دهشة وإعجاب اإلنسانخالل أزمة ك
  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
سيما بقية اهللا يف واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال

 .األرضني
املزين ) يف إيران(أبارك جلميع املمرضني واملمرضات األعزاء وتمع التمريض يوم املمرض واملمرضة 

 -تعاىل  - أرجو أن تشمل توفيقات اهللا . واملشرف باسم السيدة زينب الكربى، سالم اهللا عليها
تمع التمريض، خري العاقبة حالَكم مجيعاً، وأن جيعل نصيبكم، أيها املمرضون واملمرضات األعزاء وجم

أرى من واجيب أن أتقدم بالعزاء إىل العائالت الكرمية والعزيزة كافة اليت . والسعادة يف الدنيا واآلخرة
، وأسأل اهللا للراحلني املضحني وااهدين »كورونا«فقدت أعزاءها من املمرضني واملمرضات بسبب 

 .علو الدرجات
 

 ريض وعونٌ للطبيباملمرض مالك رمحة للم
أرجو أن . اليوم، حبمد اهللا، صار املمرضون أعز وأكثر شرفاً يف عيون الناس، وهذا لطف اهللا ونعمته

 .تستمر حاهلم على هذا النحو، وأن تزداد أيضاً



 

 

فهو يتعامل مع جسم املريض . هذا تعبري حقيقي وليس مبالغاً فيه أبداً. املمرض مالك رمحة للمريض
ما خيص جسم املريض املمرض يف الواقع شريك ومعاون ومساعد للطبيب، بل يقوم جزٌء يف . وروحه

  .املمرض) دور(مهم من تعايف جسم املريض على 
أما يف العالقة مع روح املريض، فاملمرض ميسح احلزن عن املريض ويعطف عليه ويضفي الراحة عليه، 

ذلك جسم املريض ويسرعون تعافيه بل جيعلون ذلك وهذا دور مهم للغاية؛ املمرضون يساعدون ب
ويترك أثراً ، كذلك يضفي املمرض على حياة املريض وروحه وأعصابه الراحة. ممكناً يف بعض املوارد

 .يف روحه بابتسامٍة أو حركة أو مجلة عطوفة
 

 الدور املهم والعظيم للممرض يف تعايف املريض
ليت حتدثنا عنها، أي أم شركاء ومعاونون للطبيب، على أا يف جيب النظر إىل املساعدة اجلسدية ا

طبعاً املريض الذي ال حيتاج إىل رعاية متريضية وواقف على رجليه أو . غاية األمهية، ألا مهمة حقاً
لصعب للغاية مصاب مبرض خفيف هذا ليس موضع نقاش، لكن الذي حيتاج إىل ممرض سيكون من ا

 أفضل طبيب إىل سريره وأصدر تعليماته وساعده، بغياب ممرض يدعمه أن يتعاىف حىت لو جاء
إنْ مل يكن هناك ممرض، فقد ال . إنّ دور التمريض يف شفاء املريض مهم وعظيم. وحيتضنه مبحبته

 .ينجح العالج يف بعض احلاالت
 

 العطف وحمو احلزن من القيم اإلسالمية السامية
 حني قلنا إنه ماسح للحزن ومقو للمعنويات وعطوف، فإنها إحدى بالنسبة إىل املساعدة الروحية،

يف القرآن  - تعاىل  –الشفقة والتضامن والعطف من التعاليم العامة، فقوله . القيم اإلسالمية السامية
. يعيتعلّق باملرضى فقط، بل باجلم ، أي كوم عطوفني ورحيمني أمر ال)١"(رحماُء بينهم: "الكرمي

ومن أجل هذا . ينبغي للناس أن يكونوا ذوي شفقة وعطف جتاه بعضهم بعضاً، وهذا ما يؤديه املمرض
العمل، يهيئ املمرضون أنفسهم وروحيتهم، وجيهدون جراء ذلك، فهذا العمل جمهد للغاية، لكنهم 

م والتوصيات هذه من أهم القي. مريض يبتسمونوأين ما استلزم منهم أن يبتسموا لل. يتحملون
 .فالسعي من أجل ختفيف آالم اإلنسان جزٌء من أمجل مناظر حياة الناس حقّاً. اإلسالمية

 
 املشاهد املذهلة من أعمال املمرضني يف األشهر األخرية



 

 

. »األشهر الكورونية«، ويف هذه »العام الكوروينّ«أود أن أقول إن هذا اجلمال ظهر أكثر يف هذا 
التمريض حبد . يف املستشفيات حركات ومشاهد وفعاليات تثري إعجاب املرء حقّاًوقد أظهر ممرضونا 

صابة فكيف إذا أضيف إىل هذه الصعوبة وهذا القلق خطر اإل. ذاته عمل صعب، بل إنه مقلق
ممرضونا قاموا على هذا العمل . هذا جيعل األمر أكثر صعوبة! بالعدوى، أي هناك خطر اإلصابة

ومع أن حيام كانت يف خطر، ومع أم كانوا معرضني .  مرحلة كورونااألكثر صعوبة خالل
عظيماً خالل  لإلصابة، فعلوا ذلك، وسجل جمتمع التمريض لدينا، ممرضينا وممرضاتنا األعزاء، إجنازاً

 .هذه املرحلة، من باب اإلنصاف
 

 واجبان على عاتق املسؤولني
 ريضيةتنفيذ قانون التعرفة على اخلدمات التم .١

فقبل هذه . حسناً، هذا النضال الذي حدث خالل هذه املدة جعل املمرضني عزيزين يف عيون الناس
األزمة، مل يكن الناس يهتمون كثرياً بالتمريض، لكن خالل أزمة كورونا أدركوا املدى لعظمة مهنة 

 .لقد أدرك الناس هذا... التمريض، واملدى ألمهيتها، والقيم السامية فيها
لكن هذا ال . ، يف نظر الناس، كما قلت سابقاً، لقد صاروا أعزاء وأكثر كرامة من أي وقت مضىلذا

نعم، أنتم عزيزون جداً على شعبنا، لكن على املسؤولني . هذا ال يكفي: أريد أن أقول. يكفي
 .واجبات أيضاً، وعليهم أداء واجبام، وعليهم أن يهتموا

وضوع بصورة متخصصة، بل جيب أن جيري ذلك يف مراكز بالطبع، ال متكنين مناقشة هذا امل
لعل من املهمات الضرورية اليت أُبلغت ا تنفيذ قانون التعرفة على اخلدمات التمريضية، . متخصصة

ذ؛ إنه وكما قيل يل، هذا القانون ملصلحة املمرضني ومفيد هلم، لكنه مل ينفّ. الذي صدر منذ وقت
 .طبع هناك أفعال أخرى أيضاًوبال. قانون واجب التنفيذ

 
 اجلدية يف توظيف ممرضني. ٢

قلت هذا األمر للمسؤولني قبل ثالث سنوات أو أربع، وهو . من مجلة األفعال اجليدة توظيف ممرضني
كان لديهم مشكالت وتعذّروا بسببها ومل يتم ... أنّ عليهم توظيف ما يقارب ثالثني ألف ممرض

 .ليست مزحة  أُجنزت بعض اإلجراءات لكن جيب أن تتابع بقوة وجدية، فهييف املدة األخرية،. ذلك



 

 

جيب أن يكون وضع ممرضينا على النحو الذي ميكّنهم من متابعة عملهم وهم مرتاحو البال، كما 
جيب أن تكون عائالم مطمئنة أيضاً إىل أن الشباب منهم أو أزواجهم ممن يقومون على هذه اخلدمة 

 ).املادية واملعنوية(املستشفى سينالون التوفيقات العظيمة يف 
» يوم املمرض واملمرضة«مرةً أخرى أبارك جلميع املمرضني واملمرضات األعزاء وتمع التمريض 

وأرجو أن يشملكم اهللا مجيعاً بلطفه . الذي هو يوم والدة السيدة زينب الكربى، سالم اهللا عليها
  .شاء اهللاورمحته، وسوف أدعو لكم، إن 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ـــــــــــــ

 ٢٩الفتح،  - ١


