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 هنی از تشاؤم و تفاؤل و اعتقاد بچشم زخم 
 و استخاره و عطسه و خرافات ديگر

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
ولی  است توّهم حمض اين.  بوديد منوده مرقوم عني اصابت اناپک يعنی و اپک چشم خصوص در  اهلی بنده ای هواللّ "  - 1

 ايبد شهرت چشمی بشور نفسی مثلا .  شود أتثّرات ولسبب حص احساسات آن.  گردد حاصل نفوس در وهم اين از احساساتی
 ابين نظری مشهور"  چشم بد" به چون آنشخص.  چشم بتأثّرات متيّقن و معتقد ديگر نْفسی و است چشم شخص بد اين که

 حاصل اتیوقوع و شود سبب اين أتثّرات. گردد بلئی ورود منتظر و شود خاطر پريشان و گردد متوّهم مضطرب اين منايد بيچاره
 کرد خطوری چنني نْفسی بقلبش اگر هلذا.  رسيد شخص اين بوجود و شد صادر آفتی آن شخص چشم از اينستکه نه ِاّل  و گردد

 اْلبَ َهاء   و َعَلْيکَ  گردد زائل قلب از وهم اين ات شود مشغول  اهلی بذکر فوراا .  نظر منود مرا و است چشم شور شخص فلن که
 (عبدالبهاء مکاتيب حضرت ٣ ج ٢٥٧ -٨ ص)  ".   ع ع اْلَبْ َهی

 
 اثری آاي را شور چشم که بوديد منوده مرقوم گويند الَکَمال عربی َعنْي   در که العني اصابة يعنی زمخی چشم خصوص در اّما"  - ٢

 اثبته اّمانفوس.  العموم حيث ِمنْ  اين.  ابلغه موجود حکمتی  نفوس أتثّر و أتثري در ولی نيست اثری چنني چشم در . هست
 ".         راند زابن بر"  اْلم ْستَ َغاث َالّل   ايَ "مرتبه  پنج و نود شد حاصل أتثّری و وهم را نْفسی چنانچه اگر و اين حادثه از مصون راسخه

 (و احکام حدود گنجينه ٤٥٤ ص)
 
 چهارم مسأله اّما و ندارد حقيقی ابداا  ِصرف موهومِ  امريست انس است دست در آنچه  رمل و فال يعنی اثلث مسأله اّما"  - ٣

 اما است رحيان و َروح سبب خوب فال.  ذيروح متّلک حيواانت يعنی ابشد نواصی و اقرتان و اقدام و واعتاب تشاؤم و که تفاؤل
 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٢ ج ٣٠٦ ص)".    انفعال سبب و مذموم فال بد يعنی تشاؤم

 
 بودی آنچه منوده سؤال جنوم علم از.  ميگردد مرقوم خمتصر جواب عدم فرصت واز ايفت وصول مشا انمه اهلی بنده ای هواللّ "  - ٤

قران   از و دانسته تثليث و تربيع در عظيمه أتثريات و اند منوده قدمي أتسيس منّجمني پيش از آنچه و مقبول آن دارد برايضيات تعّلق
و الربوج منطقة در وحرکت سري و مواقع در کواکب  کتب در و اند منوده مرقوم اوقات ختصيص و ساعات و أتثري جنوم استقامت ٍ 

 بر اّطلع تبّتل بقّوه پيشينيان از نفوسی ولی .موجود غري متني اساس و اسلفست افکار و تصّورات از عبارت موجوده مذکور،
 خفی اسرار بعضی بر آانن مطّلع منوده حاصل اّطلعی موجوداتست بني در که تعلقاتی و روابط و از ايفته کون اسرار از بعضی

 رساله چنانکه در نه انکار حمل اين. منودند استنباط موجودات روابط از آتيه بعضی وقايع و گشتند واقف اشياست حقايق در که
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 . نه اعتماد اقطعيّ  جنومّيه کتب در مندرجه ابوهامات اّما.  مينمود مرقوم روح حضرت ولدت بر دللت که ابزغ جنم ذکر در خال
  ". َوالث ََّناء   التَِّحيَّة   َعَلْيکَ  وَ .  نه جائز نيز ذکرش.  برد ميان را از اوهام اين مبارک دور اين.  است صرف وهم عطسه مسأله واّما

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٣ ج ٢٥٦ ص)
 
  "نيست و نبود مشروط و منوط آن ن دو و هبعطس خرييّه اجرای امور و نه ملحوظ امور اين اقدس ساحت در ، عطسه اّما"  - ٥
 (احکام و حدود گنجينه ٤٥٤ ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 اقدس کتاب اب منودن استخاره مرتّدد مهّمی امر اجنام شخص در و مفقود مشورت وسائل هنگاميکه اخري بسؤال راجع"  - 1

 چنانچه اگر و لغري است اهلام و مصدر فيض از استمداد و اتمّ  توّجه واجب و لزم آنچه موارد اين در فرمودند .است چگونه
 (احکام گنجينه حدود و  ٤٦٢ص )    ". است اَْنَسب و احسن گردد فراهم مشورت ات وسائل ، ممکن تصميم در أتجيل

 

 


