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 مناجات شروع -1

 
ّللّا هو

دادی نيستی را هستی دادی و نابود  ای پروردگار اين آوارگان را بسايه خويش در آوردی و سر و سامان
گوارا دادی و گرسنگان را سفره مهّنا گستردی و نعمت مهّيا رايگان  را وجود بخشيدی تشنگان را آب

توئی مقتدر و توانا   و پناه باش و در هر مقصدی ُمعين و ُمستعان گردأپس در هر موردی ملج نمودی
 ع ع . و توانا و بينا وندهنتوئی دهنده و ش
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 در تعاليم مبارکه خودکشی منع گرديده است-7

: حضرت ولی امرّللا می فرمايند

جای تؤسف بسيار است که نسل جوان و متعّهدی که می تواند با استمرار حيات خود منشؤ و سرچشمه "

جهان علی .خدمات عظيمی به بشرّيت باشند ،در يک لحظه نوميدی ،به حيات خود خاتمه می دهند

الزم است که ما شجاع و دارای قلبی قوی .الخصوص در اين ايام مملّو از پريشانی و َتَعب است 

امتحانات و افتتانات بايد موجد و محّرک نيروئی افزونتر و اراده ای عظيمتر در ما باشد نه اينکه .باشيم

." شوق و شور ما را از بين ببرد و روح ما را پژمرده سازد

 675انوار هدايت شماره       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 :بيانات مبارکه حضرت بهاء ّللا-3
 

 :حضرت بهاء ّللا می فرمايند
حکم ّللا آنکه مريض به تجويز اطّباء بايد عمل نمايد ولکن حکيم بايد حاذق باشد در اينصورت آنچه امر "

حّق َجّل َجاللُُه ِعْلم اَبدان را . کند بايد بآن عمل شودچه که حفظ انسان لدی ّللّا از هرامری اعظم تر است 

دراين صورت سالمتی .  اجرای احکام براو الزم و واجب  ،مقّدم داشته چه که در وجود و سالمتی آن

". مقّدم بوده و خواهد بود 

 111 ص2      پيام آسمانی ج 

 :ودر بيانی ديگر می فرمايند

 ."و الزم است بر کّل حفظ نفس خود و اخوان ألمر ّللّا واجب"
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 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-4

مضّرت ولو تدريجاً و از اين  شرب دخان عند الحّق مذموم و مکروه و در نهايت کثافت و در غايت

 اوقات و ابتالی بعادت مضّره است لهذا در نزد ثابتان بر ميثاق گذشته باعث خسارت اموال و تضييع

و نظافت دست و دهان و مو از  عقالً و نقالً مذموم و ترک سبب راحت و آسايش عموم و اسباب طهارت

عادت  الهی بوصول اين مقاله بهر وسيله باشد ولو بتدريج ترک اين تعفّن کثيف بدبو است البّته احبای

. مضّره خواهند فرمود چنين اميدوارم 
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: حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در لوح استاد علی فّخار طهرانی ميفرمايند قوله العزيز
 



اّما شراب بنّص کتاب اقدس شربش ممنوع زيرا شربش سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و زواِل "

..." عقل است 
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صّحت را بجهت خدمت ملکوت بخواه -5

  حضرت عبدالبهاء 
: در يکی ازالواح خطاب بيکی از احّبای واشنگتن ميفرمايند 

 
صّحت و سالمت جسم اگر در سبيل ملکوت صرف شود بسيارمقبول و محبوب و اگر در نفع عموم      " 

ولی اگر صّحت و . صرف گردد و سبب خير شود آن نيز مقبول عالم انسانی ولو منفعت جسمانی باشد

در مشتهيات نفسانی و حيات حيوانی و متابعت شيطانی صرف گردد مرض ازآن صّحت  عافّيت انسان

. صّحت را بجهت خدمت ملکوت بخواه، اگر چنانچه طالب صّحتی. بهتر بلکه موت مرّجح بر آن حيات

صارم و صّحتی تاّمه و قّوتی روحانّيه و جسمانّيه حاصل نمائی تا از  اميدوارم که بصيرتی کامل و عزمی

 (ترجمه)".زندگانی ابدی بنوشی و بروح تؤييد الهی موفّق گردی  سرچشمه

 132     بهاءّللا و عصر جديد ص 

 

 

 الزم است همه ما نهايت توّجه را به سالمتی و تندرستی خود معطوف داريم-6

 :حضرت ولی امرّللا می فرمايند

اهل بهاء علی رغم ميل و کشش فداکارانه جهت َصرف حّتی آخرين ذّرات قوای خود در راه خدمت به "

امر الهی ،بايد نسبت به تحليل بردن کامل اين قوا و در نتيجه تهديد نمودن سالمتی و تندرستی خويش 

،مراقبت کافی مبذول دارند زيرا از انجا که حضورشان به طور وسيع با حيات و حرکت ديگران در 

 .."آميخته است ،مضرات چنين وضعی بيش از برکات آن خواهد بود

 941      انوار هدايت شماره 

 :حضرت ولی امرّللا می فرمايند

شما بايد نصيحت حضرت بهاء ّللا را مبنی بر اينکه الزم است همه ما نهايت توّجه را به سالمتی و "

تندرستی خود معطوف داريم، همواره به خاطر داشته باشيد و اين امر يقيناًّ نه به خاطر اين است که 

سالمتی به خودی خود هدف می باشد،بلکه به اين سبب است که وسيله ايست ضروری برای خدمت به 



امرّللا ،جمال قدم َجلَّ ِذکُرهُ االَعظم مإّکداً به ما امر فرموده اند که هنگام بيماری بايد به متبّحرترين 

 ."طبيبان موجود مراجعه نمائيم

 991 انوار هدايت شماره       

 
مناجات خاتمه 

 
هو ّللا 

 حيوان بنوشان و اين عليل را از درمان ملکوتی ء سلسبيل حيات را از چشمهءای پروردگار اين تشنه  
معالجه فرما اين مريض را شفای حقيقی بخش و اين طريح فراش را از درياق اعظم قّوه و توانائی عطا 

ع ع .    توئی شافی توئی کافی و توئی وافی  فرما
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 رعايت اعتدال در همه شئون زندگی-9

نظر به اينکه بدن وسيلۀ ظهور قوای روح انسانی در زندگی ظاهری است،نگهداری و حفظ آن از اهمّيت 

حضرت بهاءّللا هرگونه رياضت و نفی زندگی را شديداً نهی فرموده و انضباط .فراوانی برخوردار است

بنابراين در آثار بهائی شماری چند ازاحکام عملی برای مواظبت از .سالم و عقالنی را توصيه کرده اند

موضوعی که در اين .جسم انسانی ،از قبيل تغذيه صحيح،شستشوی مرّتب بدن و غيره ديده می شود

مسائل و سائر مباحث امر بهائی اهميتی فراوان دارد رعايت اعتدال درهمه شئون زندگی است چه اموری 

 .که در حّد اعتدال، پربهره و نافع مشاهده می شود، در حال افراط و يا تفريط زيان آور خواهد بود

گاه به اين نکته بر می خوريم که بعضی عوامل جسمانی خارج از ارادۀ بشری مثل ضعف مادرزادی و 

يا نقص تغذيۀ دوران طفولّيت ممکن است آثار مهمی در تکامل و رشد انسان در دوران حيات ظاهری به 

ولی اين آثار ماّدی دوام هميشگی نداشته وچنان قدرتی که بتواند روح را به کلی فلج نمايد ندارد .بار آورد 

جريان ترقّی روحانی را به تعويق اندازد و گاه نيز به صورت وزنۀ و حد اکثرمی تواند برای مّدتی موقّت 

 .تعادل موجب تکامل سريع بعدی در جهت روح انسانی گردد

در آثار بهائی به اين نکته اشاره شده است که در اغلب اوقات چنانچه شخصی با ارادۀ قّوی و شوقی وافر 

در مقابل اين نقائص جسمی ،احساسی و روانی به مبارزه برخيزد به ترقی و تکامل شديد روحانی نائل 

خواهد شد و نقائص ظاهری را به عنوان موهبتی که سرانجام به ارتقاء روحی وی کمک می نمايد خواهد 



کيفياّت جسمانی هر چند موقّتی است ولی گاه تؤثيراتی شديد در بر دارد و بر خالف آنچه بسياری .پذيرفت

از فالسفه ماّدی می پندارند جريان تعالی و ترقّی روحانی انسان انحصاراً محدود به عوامل ارثی و محيط 
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