مالحظات

لوح طب

عنوان
وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور
صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل

سال نزول

 1285هـ ق –  1300هـ ق

محل نزول

عکا

لسان نزولی

عربی

لحن نزولی
کالم نزولی
مصدر

مجموعه الواح مبارکه ،چاپ مصر ،صفحه 226 – 222
هو اهّلل االعلم

مطلع

ِسان ِ
نية األلبّاِء ...
ل ُ
الق َدم ينطق بما يکون ُغ َ
 ...هذا من أعظم األعمال عند ربّک العزيز المتعال * و ال ّروح

انتهای لوح

عليک و البهاء عليک.

مخاطب

ميرزا رضا يزدی

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
الواح دیگر با همین عنوان
مواضیع و الواح دیگر که با مطالب
این لوح شباهت و ارتباط دارند
www.oceanoflights.org

نصایح وانذارات احکام
اشارات به کتب مقدسه قبل
مناجاتهای نازله در متن لوح
شئونات و سبک نزولی
ترجمه های این لوح
ترجمه های غیر رسمی
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
نسخه شناسی
به خط
نوع نوسخه

www.oceanoflights.org

اهم مواضیع موجود در این لوح
دستورات غذائی موجود در این لوح:
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تا گرسنه نشوید چیزی نخورید :ال تأکلوا ّاال بعد الجوع



داهية
األعضاء و عند االمتالء
الخالِء بها َت ْق َوی
ٌ
با معده پر ورزش نکنید :نِعم ال ّرياض ُة علی َ
ُ
دهماء
ُ



الهجوع
پس از خوابیدن چیزی ننوشید :و ال َتش َربوا بعد ُ



ک ُم َل القضم
غذا را کامال جویده و سپس فرو ببرید :ال ْتز َد ِر ْد ّاال بعد أن َي ْ



غذای بعدی را موقعی تناول نمائید که غذای قبلی خود را کامال هضم نموده اید :ال ُتباشر
الغِ ذاَء ّاال بعد الهضم



قبل از غذای غلیظ غذا ی رقیق را بخورید و غذای مایع را قبل از جامد صرف نمائید :بادر أ َّوال
بال َّرقيق قبل الغليظ و بالمائع قبل الجام
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هر آنچه به دشواری جویده شود خوردنش نزذ خردمندان عاقالنه نیست :منهي عنه عند اُولی
ٌّ
ال ُّنهی



الصباح انّه للبدن مِ صباح
صبحانه مختصر بخورید :أکل القليل فی َّ

اهم دستورات داروئی این لوح:


ِ
باألغذية و ال تجا ِو ْز الی األدوية
هر نوع بیماری را ابتدا به اغذیه معالجه نمائید :عالِج العِ لة أ َّوال

اهم تعالیم روحانی در این لوح:
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ِ
اهمیت قناعتِ :
فس من الکسالة و سوِء الحال
کل
الز ِم القناع َة فی ّ
األحوال بها َت ْس َل ُم النّ ُ
أن َ

از عادات زیان آور احتراز نمائید چه که این عادات بالی جان است :اترک العاد َة المض َّرة

فا ّنها بل ّية للبر ّية


از غم خوردن بپرهیزید چه که غم و اندوه سبب بالی عظیمی میگردندِ :
الغم
الهم و
أن اجتنب
ّ
ّ
الکب َد ِ
أن اجتنبوا منهما کما
يظ يح ِرق
ت
بالء أدهم * قل الحسد يأکل الجسد و الغ ُ
ِ
بهما َي ُ
حد ُ
ٌ
تجتنبون من األسد *

www.oceanoflights.org
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السبب األعظم من اهلل محيی ال ّرمم
أش ُ
علم طب اشرف علوم است :قل هذا العلم ْ
رف العلوم کلِّها ا َّنه ّ

5

فاء
ب خم َر ُح ّبی
پزشک وطبیب حقیقی مالقاتش سبب شفا می شود :لعمری ّ
الطبيب الّذی ش ِر َ
لقاءه ِش ٌ
ُ
جاء
و َن َف ُسه رحمة و َر ٌ

6
7
8
9

اهمیت حکمت و بیان واستقامت بر امر مبارک :بگواليوم دو أمر محبوب و مطلوب است * يکی
حکمت و بيان * و ثانی االستقامة علی أمر ر ّبکم ال ّرحم
اعمال احباب اگر مطابق آیات اهّلل باشد سبب ایمان من علی االرض می شود (اهمیت تبلیغ) :اگر
أح ّباء عامل بودند بانچه مأمورند حال أکثر من علی األرض بردای ايمان مز َّين بودند
مناجات شفا :قل يا الهی اسمک ِشفائی و ذکرک دوائی و قربک رجائی و حبک مؤنسی و رحمتک
الدنيا و اآلخرة و انّک أنت المعطي العليم الحکيم *
طبيبی و معينی فی ّ
حق خواستهام
حضرت بهاهّلل می فرمایند این عبد انچه از برای خود خواستهام از برای کلّ دوستان ّ

www.oceanoflights.org

