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 حضرت هباءاهلل: 
ء إّّن ما رفعنا األسباب بل أثبتناها من هذا القلم اّلذي جعله هللا مطلع أمره املشرق ا" إذا مرضتم ارجعوا إىل احلّذاق من األطب – 1

 ( 113بند  –)كتاب اقدس املنري " 
 
زَاج اْست َقاَمة   ع ْندَ  َوَدْعهُ  َیاج  ْحت  ل  ا ع ْندَ  اْلع الجَ  تَ ت ْرُک   َل "  - 2

َ
  " امل

 (هباءهللا حضرت الواح جمموعه 222-3 ص طبّ  مبارک لوح از)
 
  "  اخل طَاب   َفْصلُ  الَباب   َهَذا ف   الَقْولُ  َوَهَذا ْسباب  ألَ ب   ْمرَاضَ ألَ ا َقاب ل  "  -3
 (هباءهللا حضرت الواح جمموعه 223 ص طبّ  مبارک لوح)
 
   "للعالج هللا من يدؤ م هنّ إ املزاج لستقامة به کوامتسّ  قل ورجاء رمحة ونفسه شفاء هؤ لقا ّب ح مخر شرب يذالّ  بیبالطّ  یلعمر "  - 4
 (هباءهللا حضرت الواح جمموعه 224-٥ ص طب مبارک لوح از)
  

 ".   کند  عمل آبن بگويد آنچه و منايد رجوع حاذق بطبیب مريض بيد آنکه اهلی مربم امر"  - ٥
 (احکام و حدود گنجینه 243 ص)
 
 آبن بيد کند امر آنچه اينصورت در بشد حاذق بيد حکیم ولکن منايد عمل بيد اطّباء جتويز به مريض آنکه هللا حکم"  - 6

 و وجود در که چه داشته مقّدم را اَبدان ع ْلم َجاللُهُ  َجلّ  حقّ .  است تر اعظم هرامری از اللّ  لدی انسان حفظ که چه شود عمل
 ". بود خواهد و بوده مقّدم سالمتی صورت دراين.  واجب و لزم او بر احکام اجرای آن سالمتی

 (خلق و امر 3 ج 1٠-11 ص) 
 
 عارف حبقّ  اگر بشند مزّين عدل بطراز بيد ولکن است جمری و ممضی مريض دربره بنمايند آنچه جرّاحني و اطّبا حاذقني"  - 7

 (احکام و حدود گنجینه 243-4 ص)"         است احبّ  و اولی البّته بشند
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 حضرت عبدالبهاء: 

 " . خدا شافی واّل  است امراللّ  اطاعت حمض اين. هستند ُحکماء متابعت و مبعاجله مأمور کلّ "  -1
 (آمريکا ط ازمکاتیب منتخباتی 1 ج 1٥2 ص) 

 
 بری.  بشد نظري بی شهري حکیم مريض نفس ولو فرض مراجعت و شد خارج نبايد مبارک بنصّ  حاذق حکیم رأی از"  -2

 ". فرمائید صّحت حمافظه حاذق بسیار حکیم مشورت ب که اينست مقصود
 (آمريکا ط مکاتیب از منتخباتی 1 ج 1٥3 ص) 

 
 سبب اّما و طبیبان معاجله جسمانی سبب اّما.  روحانی سبب و جسمانی سبب  است نوع دو امراض شفای اسباب"  -3

 بدوای گردد عارض جسمانی عوارض بسبب که امراضی.  منود تشّبث و برد بکار بيد را دو هر و رمحانیان تّوجه و دعا روحانی
 که امراضی مثال گردد زائل روحانی بسباب امراض آن شود حاصل روحانی امور بسبب که امراض بعضی و شود معاجله طبیبان
 معاجله نوع دو اين پس.  دارد أتثري جسمانی عالج از بیش روحانی معاجله گردد حاصل صبّیهع اتثّرات و خوف و احزان از منبعث

 (آمريکا ط مکاتیب از منتخباتی 1 ج14٨ ص)    ....". نیست ديگری از مانع هیچیک داشت جمری بيد را
 
 شفای جبهت هلذا بوده دو هر روحانی و جسمانی شفای شامل شده صادر شفا طلب جبهت که مناجاهتائی اللّ  امة ای"  -4

 از هاشفا مريض از بعضی ولی گردد عنايت البته موافق و مناسب شفا را مريض اگر منائید ،تالوت دو ،هر جسمانی و روحانی
 و جسمانی امراض القدس روح قّوه اللّ  امة ای.  ننمايد دعا استجابت اقتضای حکمت اينست شود ديگر ضررهائی سبب برايشان
 (آمريکا ط مکاتیب از منتخباتی 1 ج 1٥٨ ص)  ". دهد شفا را دو هر روحانی

 
 منا معاجله روحانی سرور و اهلی بفرح را مريضان دار جمری میشود القا قلب بر آنچه و کن مبارک جبمال توّجه معاجله وقت در"  -٥

 و فرح و سرور گردی حاضر چون بیماری هر ببالني.  خبش عظمی موهبت مرهم را جمروحني و ده کربی بشارت درمان را دردمندان
   "سقیم و علیل هر ارواح حمیی و است رمیم عظم خبش حیات رمحانی نَفس اين.  خبش رمحانی اجنذابت روحانی بقّوه و ده شادمانی

 (آمريکا ط مکاتیب منتخبات 1 ج 147-٨ ص)
 
 عالَ  در عظیم نفوذی را روحانّیات و روحانی طبابت و جسمانی طبابت داری قّوه دو که احلمداللّ  تو ... اديب طبیب ای " -6

 عاجل شفای سبب فرح و سرور آن که واقع بسیار . آر طرب و بوجد و ده تسّلی و سرور و ده بشارتی را مريض مثال جسمانی
          " است عجیب أتثريی عصبّیه رامراض د را روحانّیه احساسات. منا معاجله قّوه دو به است چنني چون حال....شد

 (آمريکا ط مکاتیب از منتخباتی 1 ج 147 ص)

 


