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 هنی از حرمت كشيدن و اي استعمال ترايك
 (استعمال -فروش  - خريد -هتّيه )

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 أن تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضرّ  إاّيكم   عليكم امليسر واألفيون اجتنبوا اي معشر اخللق وال تكونّن من املتجاوزين " حرّم - 1

 ( 155بند  –)كتاب اقدس شهد بذلك كّل األشيآء لو أنتم تسمعون "  ما ينفعكم ي أبدانكم إّّن ما أردّن لكم إاّل 
 
ّنِّّ  - 2 ات اُقوا هللَا اي أويل  " َقْد ُحرَِّم َعَلْيُكم شرب األفيون إِّّنا هنيناكم عن ذلك هنًيا عظيًما يف الكتاب واّلذي شرب إنّه ليس مِّ

 ( 190بند  –)كتاب اقدس  األلباب " 
 

 
  حضرت عبدالبهاء:

للِّ  نَ ُعْوذُ  ملعون کثيف افيون مسأله اّما"  - 1 نْ  ِبِّ و  جنون از َضربی عقلً  ُشربش و مذموم و ُُمَرامْ  اقدس کتاب اللِّ بصريحَعَذابِّ  مِّ
 سبب و انسانيست بنيان هادم که فظيعی امر چنني از ارتکاب ميربم خبدا پناه.  ُمروم انسانی عالَ  از بکّلی آن مرتکب بتجربه

 را طبيعت حرارت ، منايد امرده ر ، زنده بکاهد ادراک ، شود زائل شعور ، مبريد ،وجدان بگريد را انسان جان . ابدی رانخس
 رسد چه ات نرانند بر زِبن ترايک ّنم که نفوسی حبال خوشحا.  منود تصور اين از اعظم نتوان مضّرتی ديگر.  کند افسرده

 تشّبث هبر تدبريی ِبيد افيون ُشرب از منع در ولی مذموم اهلیدوره اين در قهر و و زجر نفعُ  و جرب اهلی ايران ای.  آن ِبستعمال
    "واال واويل على كل من يفّرط يف جنب هللا جنات ايبد و خلصی انسان نوع ُعظمی آفت اين از بلکه منود

 (202، ص 1مشاره عبدالبهاء،  حضرت مکاتيبمن )
 
 حرام اهلی نصّ  بصريح و هستند اهلی عنايت و فيض از کّل ُمروم ِبيع و شاری و شارب وديدمن مرقوم افيون خصوص در"  - 2

 افيون ذکر وقت هر که بقسمی بود مذموم اقدس بسيار ساحت در.  دارد  افيون شارب بر تفضيل درجه صد اخلمر شارب . است
 خانه اجزا در که منايد فروش خريد و معاجله جبهت کسی مگر. است حرام و مذموم درجه ِبين.  متغرّي ميشد مبارک چهره ميشد

 (58، ص 2آمسانی، جلد  مائده)  " کنند صرف امراض معاجله ُمض ها
 
 چقدر و است عجيب چقدر اللّ  سبحان. تر پوسيده رميم از عظم و کند تر پست خاک از را نفوس ترايک قضّيه اّما"  - 3

 اين حصول بر مصرّ  چگونه اين وجود ِب و اثر نبيند ضرر جز و کند پژمرده و سردهاف و منايد مرده زنده را خود که انسان غريب
ي.  گردد ضرر  َاجْلُنُ ْونُ  مظهر و شود افيون ُشرب که مرتکب است آن از هبرت نشيند قرب در زنده انسان اگر ُهو اِّالا  اَلاَِّلهَ  َوالّل الاذِّ
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 ُمّرمات اعظم مقّدس در آستان اليوم که کنيد ممانعت قبيح عمل اين از و منائيد يحتنص را بيگانه خويش و البّته البّته. گردد فُ نُ ْون
 (37، ص 3امر و خلق، جلد )    " است ترايک شرب

 
 

 
 حضرت ولی امر اهلل: 

 واحدةً  دفعةً  آن ترک اگر ولی نيست داخل مؤمنني زمرهً  در نه و هبائی شارِّب و است ُمّرمات از افيون استعمال و ُشرب"  - 1
  " منايد آن ترک به متدّرجاً اقدام صميمّيت کمال در ِبيد حقيقی مؤمن اينصورت در ِبشد کّلی داشته ضرر

 (435احکام ص  و حدود گنجينه)
 
 و نصيحت واز نکنند ترک متدّرجاً  و ننمايند اجتناب افراد هلذا اگر.  است حتمّيه منصوصه ُمّرمات از ترايک و مخر شرب"  - 2

 "    منائيد اعلن متانت و حزم جامعه بکمال از را آّنن انفصال ، منايند مداومت عمداً  و نشوند متنّبه انذار ُمفل
 (462مبارکه ص  توقيعات منتخبات)

 
 

 
  بيت العدل: 

. حضرت ويّل " حرمت استعمال افيون ، در اين آيه مبارکه و جمّددًا در بند آخر کتاب مستطاب اقدس أتکيد شده است  - 1
اند که از لوازم تقديس و تنزيه اجتناب اتّم از شرب افيون و احرتاز از استعمال مواد خمّدره اعتياد آور است . هروئني ، امرالّل فرموده

دی و مهه عصاره ها و مشتقات موادی از اين قبيل مشمول اين حرمت می شود . حضرت -اِّس-حشيش و مارواّن و پيوتی و اِّل
ء ميفرمايند : اّما مسئله افيون کثيف ملعون نعوذ ِبلّل من عذاب الّل به صريح کتاب اقدس ُمرم و مذموم و شربش عقًل عبدالبها

ضربی از جنون و به جتربه مرتکب آن به کّلی از عال انسانی ُمروم . پناه به خدا می برم از ارتکاب چنني امر فظيعی که هادم بنيان 
ابدی . جان انسان را بگريد  وجدان مبريد  شعور زايل شود  ادراک بکاهد  زنده را مرده منايد   انسانی است و سبب خسران

حرارت طبيعت را افسرده کند  ديگر نتوان مضّرتی اعظم از اين تصّور منود . خوشا به حال نفوسی که ّنم ترايک بر زِبن نرانند ات 
زجر و قهر در اين دوره اهلی مذموم ولی در منع از شرب افيون ِبيد به هر  چه رسد به استعمال آن . ای ايران اهلی جرب و عنف و

الّل . در  تدبريی تشّبث منود بلکه از اين آفت عظمی نوع انسان خلصی و جنات ايبد و ااّل واويل علی کّل من يفّرط فی جنب
ديد شارب و شاری و ِبيع کل ُمروم از فيض و يکی از الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء می فرمايند : در خصوص افيون مرقوم منو 

ای مرقوم بود که بعضی از نفوس ايرانيان به شربش  عنايت اهلی هستند . و در لوح ديگری می فرمايند : در مسئله حشيش فقره
ع اطوار . گرفتار . سبحان الّل اين از مجيع مسکرات بدتر و حرمتش مصرّح و سبب پريشانی افکار و مخودت روح انسان از مجي

چگونه ّنس به اين مثره شجره زّقوم استيناس ايبند و به حالتی گرفتار گردند که حقيقت نسناس شوند . چگونه اين شیء ُمرم را 
استعمال کنند و ُمروم از الطاف حضرت رمحن گردند ... مخر سبب ذهول عقل است و صدور حرکات جاهلنه . اّما اين افيون و 



 هنی از حرمت كشيدن و اي استعمال ترايك
 

www.oceanoflights.org 

يث عقل را زايل و نفس را خامد و روح را جامد و تن را ّنهل و انسان را به کّلی خائب و خاسر منايد . زّقوم کثيف و حشيش خب
ِبيد دانست که اگر مواد خمّدره خاّصی در معاجلات طّبی الزم آيد و حتت نظر اطّبای حاذق جتويز و استعمال شود مشمول اين 

 ( 170شرح  –)كتاب اقدس  حرمت منی گردد "  
 

 


