
21-من حق املري�س معرفة امل�صادر املتوفرة حلل اآي م�صكلة اأو نزاع 

يوؤثر �صلباً على العناية به .

القرار  اتخاذ  يف  عنه  ينوب  من  يعني  اأن  املري�س  حق  22-من 

املنا�صب اخلا�س بالعناية به عندما يكون غري قادر على اتخاذ قراره 

بنف�صه .

23- من حق املري�س الإملام بجميع حقوقه اخلا�س بالعناية ال�صحية 

من  ال�صليم  املوقف  عن  ت�صاأل  26�صنة  عزباء  . ف  �س  املمر�صة 

حتر�صات بع�س املراجعني وعرو�صهم للتعارف والت�صال

مرافقي  بع�س  من  خ�صو�صا  الت�رشفات  هذه  من  تعاين  واأنها 

املر�صى .

اأمثال  اأن تكون حازمة مع  الفا�صلة  اجلواب : يجب على الأخت 

هوؤلء املراهقني وتوقفهم عند حدهم بال�صكوى املبا�رشة مل�صوؤول

 الق�صم اأو العلقات العامة اأو الأمن . والتاأكد من �صلمة مظهرها 

وابتعادها عن كل ما يغري من عطور �صارخة اأو ملب�س �صيقة

ا�صترباأ  فقد  ال�صبهات  اجتنب  فمن  فيها  مبالغ  اك�ص�صوارات  اأو 

لدينه وعر�صه .

اأفكار  تراودين  ما  كثريا  قائل  ي�صاأل  24�صنة  ر.م.�س  املمر�س 

ال�صتقالة وترك مهنة التمري�س رغم حمبتي لهذه املهنة منذ 

ال�صغر فهل هناك ما ي�صجعني على ال�صتمرار فيها .

اجلواب : اأخي املمر�س  اأختي املمر�صة  اأين انت من الحت�صاب 

وا�صت�صعار  عظم الأعمال النبيلة التي تقدمها للب�رش كل يوم 

وما لك  من اأجر عظيم ورفعة يف الثواب فكيف تفرط يف مثل 

هذا العمل الإن�صاين املليء باملحا�صن

مع تذكريك مبا �صطره اأحد زملئك نا�صحا :

الطّبية  التخ�ص�صات  واأ�صحاُب  ة،  خا�صّ واملمر�صون  الأطّباء  اأيها 

والنا�س عاّمة ..

نوايا نُذّكر اأنف�َصنا بها .. ف�صاركونا .. 

لتكون مهنُتنا طريقنا اإىل اجلنة ..

- عندما ا�صتيقظت �صباحا وتوجهت اإىل امل�صت�صفى لتبداأ يوما 

طبيا جديدا 

هل تذكرت قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: » اأحب النا�س اإىل اهلل 

اأنفعهم » ؟ حديث ح�صن

- عندما قمت باملرور اليومي على املر�صى

 هل تذكرت قوله �صلى اهلل عليه و�صلم:

 » اإن امل�صلم اإن عاد اأخاه امل�صلم مل يزل يف خرفة اجلنة حتى 

يرجع« ، قيل: يا ر�صول اهلل وما خرفة اجلنة؟ قال: »جناها » ؟. 

رواه م�صلم

- عندما قابلت املري�س فابت�صمت يف وجهه، 

تب�صمك يف وجه   « و�صلم:  قوله �صلى اهلل عليه  هل تذكرت 

اأخيك �صدقة » ؟ حديث �صحيح

- عندما عاجلَت مري�ًصا بقدرة اهلل فهل تذّكرَت اأن اهلل هو ال�صايف، 

ُت َفُهَو  وهو القائل على ل�صان اإبراهيم عليه ال�صلم: }َواإَِذا َمِر�صْ

ِفنِي{ ال�صعراء80 ، وهل ذّكرت املري�س بهذا؟  يَ�صْ

هل  اأمرا،  له  فق�صيت  حاجته  يف  مري�س  مع  �صعيت  عندما   -

تذكرت قوله 

�صلى اهلل عليه و�صلم:« من كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف 

حاجته« ؟ رواه البخاري وقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: » و من 

يوم  اأثبت اهلل قدمه  له  تتهياأ  اأخيه يف حاجة حتى  م�صى مع 

تزول الأقدام«حديث �صحيح

- عندما بت يف غرفة املناوبة وحدك وتركت الأهل والدار، هل 

ا�صت�صعرت قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: » رباط يوم يف �صبيل اهلل 

خري من الدنيا وما عليها » ؟ �صحيح اجلامع

- عندما ح�رشت حما�رشة علمية اأو توجهت للمكتبة للقراءة 

طريقا  �صلك  من   « و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  تذكرت  هل 

يلتم�س فيه علما �صّهل اهلل له به طريقا اإىل اجلنة » ؟ حديث 

�صحيح

- هل خطر ببالك يف مرة اأنقذت فيها حياة اأحدهم يف غرفة 

اأحيا  فكاأمنا  اأحياها  ومن   { وتعاىل:  �صبحانه  قوله   )CPR( الـ 

النا�س جميعا { ؟ املائدة 32

فهل  اأو ق�رشت يف عملك  مري�س  ت�صاهلت يف حق  - عندما 

ن�صيت قوله تعاىل: } يا اأيها اللذين اآمنوا ل تخونوا اهلل والر�صول 

وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون{ ؟ الأنفال 27

- عندما خرجت من عملك قبل انتهاء فرتة الدوام املحدد اأو 

تهّربت من م�صوؤولياتك هل ن�صيت قوله تعاىل: } يا اأيها اللذين 

اآمنوا اأوفوا بالعقود{ ؟ املائدة1

وتهاونت يف  امل�صلمني  عورات  �صرت  على  عندما مل حتر�س   -

ن�صيت قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: » من �صرت  الأمر، هل  هذا 

م�صلما �صرته اهلل يوم القيامة« ؟ متفق عليه

- عندما مل حتر�س على غ�س ب�رشك يف اأروقة امل�صت�صفى، هل 

كنت جتهل قوله تعاىل: } قل للموؤمنني يغ�صوا من اأب�صارهم..{؟ 

النور30

اأو  ال�صحية  �صلوكياته  بع�س  بتغيري  مري�صا  ن�صحت  عندما   -

الأخلقية من منطلق الأخوة وال�صفقة، فهل تذكرت قول النبي 

عليه ال�صلم: »الدين الن�صيحة« ؟ رواه م�صلم

وراأيت  فحو�صاته،  على  واطلعت  املري�س  ملف  قّلبَت  عندما   -

لهفة املري�س وقلقه على حالته ف�رشحت له وو�صحت، وخففت 

عنه اأملا، هل تذكرت قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »من نّف�س عن 

م�صلم ُكربة من كرب الدنيا نّف�س اهلل عنه كربة من ُكرب يوم 

القيامة« ؟ متفق عليه

- عندما �صاألك املري�س اأو اأهله عن اأروقة امل�صت�صفى فدللتهم 

واإر�صادك   « و�صّلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  تذكّرت  هل  عليها، 

الرجل يف اأر�س ال�صلل لك �صدقة » حديث �صحيح

- عندما م�َصْيَت يف امل�صت�صفى، وعندنا عل �صوتك يف املناداة 

على اأحدهم اأو يف توبيخ اأحدهم .. 

من  واغ�ص�س  م�صيك  يف  واق�صد   { تعاىل:  قوله  تذكرت  هل 

�صوتك { لقمان 19

تلك  ببالك  ملا خطرت  وراعيتها  بتمعن  الو�صايا  تلك  تاأملت  لو 

الأفكار  ، ل حرمك اهلل الأجر .
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