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 األفيون

 
 

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

 ( 155 ةالفقر  –قدس ألكتاب اال)ما ينفعكم يشهد بذلك كّل األشيآء لو أنتم تسمعون "   أبدانكم إّّن ما أردّن لكم إاّل 
 
ات اُقوا هللَا اي أويل  " َقْد ُحرَِّم َعَلْيُكم شرب األفيون إِّّنا هنيناكم عن ذلك هنًيا عظيًما يف الكتاب واّلذي شرب إنّه ليس مِّّنِّّ  - 2

 ( 190 الفقرة –قدس ألكتاب اال) األلباب " 
 

 
 

  بيت العدل: 
 ه   ذا يف هللا أم   ر ويلّ  حض   رة وذك  ر.  األق   دس الكت   اب خت  ام يف اثني     م   رّة ألفي  ونا الس   تعما  الّتح   رم ه  ذا هب   اءهللا حض   رة ك  ّرر"  - 1

.  لإلدماان املساّّّ  املخاّداا  مان شااله  وما األفيون عن... الّتام االمتناع: "هي" العفيف  الطّاهرة احلياة" مستلزمات أحد أنّ  الّصدد
" LSD" مثااااا  لهههوسااااا  املساااااّّّ  واملاااااواد املاااااا واا مثااااا  انناااااد  القنّااااا  مسااااتخر ا  مااااان وغ،مهاااااا واحلشاااااي  فااااان،و ن 

 ]مرتجم[   ".الّتحرمي هذا حتت تنداج وغ،ها" Peyote"و
 :مبّينا ذلك يف البهاء عبد حضرة كتب وقد   
 ماان ضاار  وشاارب  ومااذموم  حمااّرم األقااد  الكتااا  ناا ّ  بصاار   إنّاا  هللا  عااذا  ماان ابهلل نعااو  املهعااون  القااذا األفيااون عاان أّمااا"
 لهّنياان اناادم الفظيع األمر هذا مث  ااتكا  من ابهلل أستعيذ.  اإلنسانّ  العامل صفا  من حمروم ابلّتجرب   لك ومرتك  جلنون ا

 و نقهاا  اإلدااك  و تالشاا  الّشااعوا  و االول الو اادان  فيمااو  الااّنف   عهاا   سااتوي إ  األباادّ   لهخسااران واملسااّّ  اإلنساااّن 
 ابلاك فما األفيون  بذلر لساهنم  تحّرك مل لنفو  هنيئا.   لك من أعظم مضّرة تصّوا ميكن وال الطّّيع   حرااة وختمد مّيتا  احليّ 

 .ابستعمال 
 الّتشاّّ  مان ال بدّ  األفيون شر  ملنع ولكن اإلنّي  الّدوا هذا يف مذموم والقهر والّل ر والعنف اجلرب إنّ  هللا  أحّاء اي

 ]مرتجم[  ".هللا  ن  يف  فّرط من لك ّ  فو   وإالّ  العظم   اآلف  هذه من و تخّه  اإلنسانّ  لّنوعا  نجو أن عس  تدب،  أب ّ 
".  وعنا تاا  هللا فااي  ماان حمااروم وابئعاا   ومشااه    شااااب   ماان لااالّ " إنّ : بقول  ه األفي  ون خص  و  يف حض  رته وتفّض  ل   

 :  وأضاف
 مجيعاا  املساكرا  ألساوأ إنّا ! هللا فساّحان شارب   عها  أدمناوا قاد اإل ارانّين بعا  أنّ   لار  الّاذ  احلشاي  عن أّما"

 النّاا   ساتنن  الّلقاوم شاجرة مان الّثمارة أهباذه.  األطاواا مجيع يف اإلنسان اوح وختمد الّتفك،   ضطر  وبسّّ  صر    وحترمي 
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 تساّّ  اخلمار إنّ ... الاّرنن؟ رةحض ألطاف من أنفسهم وحيرمون حراما شيئا أ ستعمهون  املسوخ؟ حقيق   صّحوا حّت  و دمنون
 و ّماد الاّنف   وخيمد العق   فيل   اخلّي   احلشي  أو األثيم الّلقوم األفيون هذا أّما األعمال  سفي  إىل وتؤّد  العق    هول
 ]مرتجم[  "واخلسران. اخليّ  اإلنسان و واث اجلسد  و هلل الّروح 

 "  .ط  ّ  ع ال  ض من خمتّص ون أطب اء ب ذلك أم ر إذا اس تعمااا مين   ال املخ ّدرة  امل واد نواعأ بعض استعما  حترم أنّ  ابملالحظ  وجدير   
 (  170شرح ال –قدس ألكتاب اال)

 

 


