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 ناظم راهنماي

 به مربوط هاي برنامه سلسه از گردد مي حضورتان تقديم كه اي برنامه روحاني يار آن خدمت تحيت عرض با
 چه هر عزيز دوستان ، شما تشويق با اميد.  پردازد مي      بيماران با رابطه در ما وظائف به كه است اجتماعي خدمات
 صورت در كه گردد مي درج ذيالً حكايتي.  گردند حق درگاه مرضي و شوند تر موفق خدمت اين انجام در بيشتر

 نهايت بي    بود مردي.  افغانستان مسلمانان از بود شخصي عكّا در : نمائيد بيان دوستان براي توانيد مي وقت اقتضاي
 به بازار و كوچه در وقت هر.  داشت عبدالبهاء حضرت به نسبت عداوت نهايت بي و امر به نسبت بدبين و متعصب
 و صبر ، فرمودند نمي اعتنائي عبدالبهاء حضرت.  كرد مي لعن و سب و فحاشي به شروع خورد مي بر مبارك هيكل
.  كردند مي ايشان به كمكي هم گاهي ؛ كردند مي پرسي احوال او از تبسم با و رفتند جلومي بعد و كردند مي تحمل
 هميشه و كرد نمي اثر شخص اين در مبارك هيكل هاي مهرباني همه اين. بود صديق حاجي اسمش شخص اين

 و سب و فحاشي كه طوري همان.  كردم مي مماشات او با سال چهار و بيست من فرمايند مي. بود زحمت اسباب
 حاجي پرسيدم.  نيست پيدايش كه ديدم روزي چند.  كردم مي رفتار محبت با ايشان با هم من داد مي ادامه را لعنش
 كجاست صديق حاجي گفتم.  آمد زنش ، منزل رفتم.  است افتاده خانه توي ، است مريض گفتند ؟ است كجا صديق

 افندي عباس كه داد خبر رفت زنش.  كنم عيادت او از خواهم مي من گفتم.  است خوابيده صديق حاجي گفت ؟
 بر بردند تشريف عبدالبهاء حضرت.  نداد نشان را خودش و سركشيد را لحافش خجلت شدت از عيادتش به آمده
 براي ما ، نيست اي حادثه ، نخور غصه ، شوي مي خوب تو فرمودند ، دادند دلداريش ، كردند محبت اظهار او بالين
 كه نكشيد طولي.  بيرون آمدند و دادند دلداري هم زنش به ، گذاشتند بالينش زير پول مقداري بعد.  كنيم مي دعا تو

 ، مبارك حضور آمد ، لعن و شتم و فحش سال چهار و بيست از بعد كرد كه كاري اول.  شد خوب صديق حاجي
 نشناختم من بگذريد من تقصير از كه اميدوارم گفت.  كرد كردن گريه به شروع و گرفت را عبدالبهاء حضرت دامن
 را رفتار همين.  ديدم شما در داشت اهللا رسول به اختصاص كه را رفتاري من هستيد بزرگوار قدر اين كه دانستم نمي

 او عيادت به شد مريض وقتي و ريخت مي سرش به خاكستر تشت كه كرد مي يهودي نفر يك با رسول حضرت
 بينم مي شما وجود در من اآلن را عظيم خُلق آن " عظيم خُلقٍ لَعلي انّك " كه پيغمبر دربارة شد نازل قرآن آيه و رفت

  132و131 ص يادگار                                  شد هم خوبي بهائي چه شد مؤمن بعد. 
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 ما وظائف .1

  : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 ساير ، شود مريض كه نفسي هر.  است وظائف بزرگترين از يكي مريض فرد از مواظبت و مراقبت ، الهي بندة اي «
 1» .  كنند جانفشاني مهرباني نهايت به او حق در بايد احباء

 تسلّي و تسكين ، دوست يك ورود ، هستند اَلَم و رنج در آنان كه وقتي.  بشتابيم بيماران عيادت به بايد ما همه ... «
 و روند مي مريض  عيادت به اغلب كه است رسم يك اين شرق در.  است عظيم درمان مرضي جهت به سرور و است
 مي بروز را مهرباني و محبت نهايت مبتاليان و بيماران به نسبت زمين مشرق مردم.  كنند مي مالقات تنهائي  به را او

 ، رويد مي رنجوران و دردمندان مالقات به كه هنگامي همواره بايد شما.  است مؤثرتر داروئي هر از كار اين.  دهند
 2» ...  نمائيد ابراز و باشيد داشته نظر در را شفقت و محبت حالت اين

 937 شماره هدايت انوار   - 2            946 شماره هدايت انوار - 1

 بيماران با مالقات در مبارك هيكل روش .4

 مي آرامش آالمي و درد گونه هر از ايشان مالقات با ، داشتند دل در را عبدالبهاء حضرت محبت و عشق چون احباء
 منتقل خود جسم به را تو رنج و بيماري توانستم مي كاش اي«   كه داشتند مي ابراز عبدالبهاء حضرت وقتي.  يافتند
 مي     بهبودي احساس اوليه لحظات در فرد كه نمودند مي القاء روحاني قدرت و قوت چنان بيمار به واقع در»  نمايم
 گذاشت مي مقابل طرف زانوي بر دست عبدالبهاء حضرت وقتي نمودند مي اذعان مؤمنين مخصوصاً افراد اكثر.  نمود

 متناوباً.  ساخت مي احاطه را فرد وجود تمام قويي نيروي لحظه آن در گرفت مي خود دست در را او دست يا و
 اكسير محبت راستي به» .  نمائيد نثار گذرد مي كنارتان از كه كسي هر به را خود قلبي محبت«    نمودند مي توصيه
 نبايد احبا كه است دليل همين به و نمايد بديع خلق را انسان ؛ افراد روحاني شفاي و قلوب تقليب براي است اعظم
 26 و 25 ص نهم دفتر عرفان سفينه        . نمايند دريغ نفسي هيچ از را خود محبت
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 بيماران شفاي در جمع تأثيرات .5

 كنند كمك بايد همه.  راجع عموم به بلكه ، باشد طبيب و مريض به منوط فقط كه نيست كيفيتي مريض معالجه مسئله
 تأثيرش حقيقت در كه مناجات و دعا به الخصوص علي صادقه نواياي و مرضيه اعمال به و كنند خدمت ، دباشن متأثر. 
 :فرمايند مي      عبدالبهاء حضرت.  نمايند قيام است بيشتر عالجات جميع از

 زيرا ؛ دارند خصوص اين در مخصوص مسؤليتي مريض دوستان» .  است مؤثر البته ديگران حق در  دعا و تضرّع » 
 را الفراش طَريح مريض بسا چه.  گردد مريض شامل تأخير بدون نفوذش نفوس اين از تدبير سؤ و تأثير حسن

 ، هيئت جمعيت اخالق حتّّي ؛ بوده شقا علّت گاهي و شفا وسيله اعظم مجاوران و دوستان و مادر و پدر پرستاري
 هر.  است شديد جمع از اما باشد محدود تأثيرش است ممكن نفوس افراد از.  است مؤثر مريض حالت در باالجماع

 يا فضائل از امكان عالم ماديات يا و ايمان بركت حيث از چه است موجود آن در كه محيطي آن مؤثرات از نفسي
 و سهيم  ، شده مقرّر كل بر چه آن در فردي هر محيط آن در.  گردد متأثر ، شرور و غم يا سرور و فرح از رذائل
 ... است شريك

 131 ص جديد عصر و بهاءاهللا                                                                                                         

 

 اطفال و ءعبدالبها حضرت .8

 بسياري. بودند جا آن عبدالبهاء حضرت ، بودند كودكان كه جا هر و داشتند دوست خيلي را اطفال عبدالبهاء حضرت
 زمان هر ، بودند بچه وقتي كه گويند مي پيرند خيلي و كنند مي زندگي اسراييل در اآلن و نبودند بهائي كه اعراب از
 و معالجه وسائل ايشان.  بود عبدالبهاء حضرت          شتافت مي ها آن ديدن به كه كسي اولين ، شدند مي   مريض كه

 . بردند مي ها آن براي دارو

 211 ص دلها فاتح                                                                                                               
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  كنيم نثار بيماران به را خود محبت .6

 هر از گويد مي)  ماساچوست(  ليم شهر در قلب هاي بيماري متخصص Harvey Zarren زرن هاروي دكتر
 بيماران سؤال اين از پس و كيست او احساسات شريك كنم مي سؤال معموالً ، كند مي مراجعه من به كه بيماري
 مورد كه كند مي    احساس بيمار كه موقعي ولي ؛ ام آمده ديگري كُرة از من اينكه مثل كنند مي نگاه من به طوري
 و كند مي    تسريع را او شفاي كه گيرد مي صورت او بدن فيزيولوژي در انفعاالتي و فعل ، باشد مي محبت و عالقه

 قانع مرا گذشته سال بيست طي در قلبي بيماران با داشتن كار و سر.  است آور شگفتي واقعاً ، كيفيت اين مالحظه
 ... دهد مي تشكيل را بيماري يا سالمتي ريشه ، صميميت و عشق عدم يا وجود كه است كرده

 چنين كه نيست قبول قابل و است مجهول ما بر باشند مي توجه قابل و مهم اندازه اين تا عوامل اين چرا كه اين علّت
 .Dr ) رمن نئومي راشل دكتر گفته بر بنا.  بشناسيم بهتر باشيم نتوانسته كنون تا را سالمتي حفظ مستند و معتبر عامل

Rachel Naomi Remen ) پرفسور وجود عاملي اينها در)  سانفرانسيسكو(        كاليفرنيا دانشگاه در باليني طب 
 پزشكان كه حالي در يابند مي باز را خود سالمتي مردم از بعضي چه نمود گيري اندازه را آن است مشكل كه دارد
 زياد آنان بهبودي امكان كه صورتي در گويند مي بدرود را زندگاني ديگري عدة و ديدند نمي آنها در بهبودي اميد
 باالتر عواملي به مربوط بلكه ، ندارد صحيح مداواي به بستگي فقط زندگي بقاء كه رسد مي نظر به چنين.  است بوده
 را ما عميق انگيزة ، قائلند اهميت ما براي و هستند ما غمخوار و مواظب ديگران كه اين به علم شايد باشد مي نيز آن از

                     . نمايد مي تقويت و تشديد ، دارد وجود كس همه در كه حيات ادامه به را ما ميل و زندگي به نسبت
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