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 سخنرانی جناب دکترعلیرضا نوربخش پیر سلسله نعمت اللهی

 و نههزار و سیصد و نود  فروردین سال بیست و چهاریکشنبه 

 

 حق ای

 9911 نیفرورد  42

به  مارستانهایپرستاران و کارکنان ب از پزشکان، یبیشمارکرونا تعداد  یماریب وعیآغاز ش از     

کماکان  یخدمات بهداشت نیمسئول نیهنوز هم ا. اند جان خود را از دست داده گرانیخاطر نجات د

 ازدوازده هزار نفر  9911 نیفرورد 91 خیتا تار. اندازند یبه خطر م گرانینجات د یجان خود را برا

در بحبوحه کمبود  ایتالیدر ا نیهمچن. اند کرونا مبتال شده روسیبه و ایدر اسپان یکارکنان بهداشت

نفر از پرستاران جان خود را از دست  42نفر از پزشکان و  12 ،یدو حفاظت فر یمنیلوازم ا دیشد

 نیشواهد چن زا یول ،ستیدر دست ن رانیدر ا یاز کارکنان بهداشت یقیمتاسفانه آمار دق. اند داده

 .واقعه جان باخته اند نیدر ا یشماریکنون تعداد بکه تا داستیپ

به خطر  گرانینجات د یجان خود را برا یپزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشت نیا چرا     

  اندازند؟ یم

وجه انجام دهند و به  نیکار خود را به بهتر خواهند یم نیمسئول نیجواب آن است که ا کی     

به سوگند  ،کند یکه در خط مقدم جبهه خدمت م یو مانند سرباز کنند یم فهیاصطالح انجامِ وظ

 .بندندیخود پا

از  یکی. کنند یعمل م نیچن یمعنو ای یاعتقادات مذهب یآنها از رواست که  نیا گرید جواب     

پزشکان و  نیاما همه ا .است گرانیبردن درد و رنج د انیاز م ای و کم کردن یمعنو ای ینیاصول د

. اند نداشته یمعنو ای ینیاند اعتقاد د شده ماریب ای و اند پرستاران که جان خود را از دست داده

 .وابسته نبودند یو مذهب نید چیهبه  دیاز آنها شا یلیخ

باشند و  اعتنا یب گرانینسبت به درد و رنج د توانند یافراد نم نیاست که ا نیجواب سوم ا     

. شتابند یبه کمک او م ،نندیب یرا در رنج م یکس یاست که وقت نیانسان ا کیآنها به عنوان  زهیغر
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حس : احساس مشترک دارند کی دازندان یپزشکان و پرستاران که جان خود را در خطر م نیا

شده باشد و  گرانید یبرا ییرفتار آنها الگو دیو شا ،گرانینسبتِ به د یو غمخوار یدهمدر

 .بخش عموم مردم الهام

کرونا اعالم  روسیدر مقابله با و یبهداشت مل ستمیکمک به س یدولت انگلستان برا که یهنگام     

و پنجاه هزار نفر ثبت نام  از هفتصد شیدارد، ب ازیاوطلب نو پنجاه هزار نفر د ستیکرد که به دو

 ،اندازندیحاضرند جان خود را به خطر ب یبهداشت نیپزشکان و مسئول نیکه ا تیواقع نیا. کردند

 :آموزد یرا به ما م تیباره انساندو مسئله مهم در

تا  میتعلق داشته باش یخاصّ یِمعنو قتیطر ای یکه به گروه مذهب ستیالزم ن نکهیا اول     

 یجانش را برا حال  نیکه به خدا اعتقاد ندارد و در ع یپزشک. میدرست عمل کن یدر زندگ میبتوان

اثبات . ندارد اجیاحت کس  چیه یِمعنو ییِو راهنما ینیبه موعظه د ،اندازد یبه خطر م گرانید

. است و نه اعتقادات ما نگرایعملِ ما در مقابل د ،ما یِو معنو یدرک اخالق زانیما و م تیانسان

 .ماست اعتقاداتاز  یعملکرد ما ناش یاگرچه گاه

بارها از من سوال شده که چگونه  :است نیمطرح کنم ا نجایدر ا خواهم یکه م یمسئله دوم     

 نیا شهینه؟ جواب من هم ای میدار یم درست گام بر یمعنو قتیدر طر ایکه آ میبفهم میتوان یم

دادنِ درد  نیتسک یبرا یروزمرّه خود تالش یِدر زندگ ایکه آ دینیبب د،یود نگاه کنبه اَعمال خ: است

 نه؟ ای دیکن یم گرانیو رنج د

در  دیشا ،در من گذاشت یقیعم ریکه تاث دمیشن یداستان یکه در دوران کودک دیآ یم ادمی     

 ماریو ب ریبودند که با مادر پدو برادر  :کند انیبهتر بتواند منظور مرا ب انهیداستانِ صوف نیا نجایا

برادر مشغول  کی. دادند یخود را به نوبت انجام م فیدو برادر هر روز وظا. کردند یم یخود زندگ

 یشتریب اقیاز برادران اشت یکی. کرد یاز مادرشان مواظبت م یگریو د شد ینماز و روزه و مراقبه م

که نوبت او بود تا از مادر  یپس، روز. ادراز م یهدارتا نگ داد ینشان م ینید فهیانجام وظ یبرا

او از مادرشان مواظبت کند تا او بتواند  یخواست که به جا یکند رو به برادر کرد و از و ینگهدار

 انیبرادرش موافقت کرد و او در پا. کند ینید یها فکر و ذکرش را مشغول خداوند و دستورالعمل

و  زند یکه خدا با او حرف م دیخواب د. خواب رفتبه  مناجاتروز پس از انجام نماز و روزه و 

از خدا  رتیدر خواب او با ح! دمیخاطر او بخش و تو را هم به دمیمن، برادرت را آمرز: دیگو یم
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از برادرم مناجات کردم و او  شتریمن که ب ست؟یکالم چ نیکه منطق ا فهمم یمن نم: پرسد یم

که به کمک او  کرد یخدمت م یبرادر تو به کس: کهآمد  جواب کرد؟ یم یتنها از مادرمان نگهدار

 .است ازین یکه از خدمت تو ب یکن یخدمت م یاما، تو به کس. محتاج بود

 یا حق

 

 


