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 هنی از حرمت نوشيدن شراب و ساير مسكرات
 

 حضرت هباءاهلل: 
 غافل مريب "  ليس للعاقل أن يشرب ما يُْذَهُب به العقُل وله أن يعمل ما ينبغي لإلنسان ال ما يَرَتِكُبُه كل  "  - 1

  (119بند  –)كتاب اقدس 
 
کم"  - 2 لوا أن إّي  ا مخر الل   تبد  ا تتقر بوا ال وأنتم املنيع البديع الل  العزيز وجه عن الوجه يقل بو  العقل خيامر خبمر أنفسکم ألهن   هبا ألهن 

 ( 276، ص 3لوح رام، حماضرات، جلد )  " العلي  العظيم الل   لدی من عليکم حر مت
 
 مخر ابقی از کل   که زيرا نيافتم مقبل را احدی و داشتم مبذول عامليان بر خود درّيی رمحت ژرف از شبنمی انسان پسر ای"  - 3

    " يقنعون به هم ما فبئس.  اند شده قانع فانی ابقی جبام مجال کأس از و اند منوده اقبال نبيد کثيف مباء توحيد لطيف
 (61مکنونه فارسى،  کلمات)
 
کؤوس  احدي ه ساقی دست از. مگشا چشم فانيه کدره خبمر و چشم مپوش اليزال حمبوب مثال بی مخر از خاک پسر ای"  - 4

 رجوع فانی آبب چرا قدسم ابقی شراب از فطراتن پست ای بگو . شنوی معنوی غيب سروش از و شوی هوش مهه ات برگري ابقيه
  (62مکنونه فارسى،  کلمات) " منوديد

 
 مخار را توحيد مخر اين.  بياشاميد حقيقی صبوح رمحانی کأس الطاف از روحانی صباح اين در عرفان مخر سرمستان ای"  - 5
 آنرا.  خبشد هستی اين و آورد نيستی آن.  شعور بيفزايد بر اين و بکاهد شعور از آن. ديگر کيفي ت را مخارش و گر استدي

 أسرعوا أن ميفرمايد ابقی کوثر و اعطای است ساقی حق   حمجوب خلق ای بگو.  مهراه ابداع مالک حب   را و اين عقب از صداع
 (401، ص 3امر و خلق، جلد )"      علی العاملني املهيمن وامسي لکم خري هذا.  أردمت معرضا عم ا لکم أراد ما إلی
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

   " است عقل زوال و اعصاب ضعف و مزمنه سبب امراض ُشربش زيرا ممنوع ُشربش اقدس کتاب نص   به  شراب"  - 1
 (429احکام ص  و حدود گنجينه)
 
 ميل ُمننت فانی آب ابين اپکی فطرت هيچ ميس ر اهلی مخر ابقی و جام آنکه وجود اب که منائيد نصيحت را نفوس مجيع"  - 2

 (135، ص 5، جلد آمسانی مائده) "   َوالل   مينمايد اَل 
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 جهال رئيس را داان عاقل و کند رضيع طفل مانند را رشيد منايد ابلغ بيزار ادراک و عقل از و بربد هوشياری انگوری شراب"  - 3
 (431ص  احکام و حدود گنجينه)    "  منايد

  
مندفع  عاقبت هباءالل   عنايت و بعون مربم بالی اين عالَ  مجيع در البت ه . ممنوع هباءالل   الواح در نيز آن شراب ُشربِ  مسأله ام ا"  - 4

 (170، ص2، جلد اآلاثر بدائع)"    گشت خواهد
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 (57، ص 3، جلد 1922-48 مبارکه توقيعات)  " گشته منصوص اعلی قلم از و ستا حرام مخر " ُشرب - 1
 
 (89، ص 3، جلد 1922-48 مبارکه توقيعات)"   شده انزل خصوص اين در لوحی و است حرام مخر ُشرب"  - 2
 
 نصيحت از و نکنند ترک متدر جا   و ننمايند اجتناب افراد هلذا اگر.  است حتمي ه منصوصه حمر مات از ترّيک و مخر شرب"  - 3
   " منائيد اعالن متانت و حزم جامعه بکمال از را آانن انفصال منايند مداومت عمدا   و نشوند متنب ه انذار حمفل و
 (است شده درج نيز افيون از هنی قسمت در ابقتضاء حمبوب و مطاع موالی اين نص   – مبارک توقيعات منتخبات 462 ص)

 
 

 
  بيت العدل: 

" در آاثر مبارکه مکر را  شرب مخر و مسکرات ديگر حترمي گرديده و اثرات سوء آن در افراد تصريح شده است . در يکی از  - 1
ا خيامر العقل و يقلب الوجه عن وجه الل   کم ان تبدلوا مخر الل  خبمر انفسکم الهن  العزيز الواح مبارکه حضرت هباءالل  می فرمايند : اّي 

ا حرمت عليکم من لدی هللا العلي  العظيم . حضرت عبدالبهاء در توضيح اين آيه می فرمايند : البديع املني ع و انتم ال تتقر بوا هبا الهن 
استعمال مسکرات به نص  کتاب اقدس مذموم است خواه مسکرات قوي ه و خواه مسکرات خفيفه و مذم تش اين است که عقل 

ويل  امرالل  در توقيعاتی که حسب االمر هيکل مبارک صادر گرديده بياانتی می زائل گردد و سبب ضعف بنيه شود . حضرت 
فرمايند دال  بر اينکه اين حرمت فقط شامل شرب مخر نيست ، بلکه شامل هر چيزی است که عقل را خمتل سازد . به عالوه 

شرطی که به جتويز اطب ای حاذق و سليم ابشد   معاجله طب ی جماز است ، آن هم به تصريح می فرمايند که استعمال الکل فقط بعنوان
 ( 144شرح  –)كتاب اقدس که استعمالش را برای معاجله امراض خمصوصی الزم دانند "  

 

 


