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 2بخش  – خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان

اهلل محّمدحسینی استاد رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در برنامۀ امروز آقای دکتر نصرت

پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی، به توضیح خطابات حضرت پیشین دانشگاه طهران و 

هائی از بحث کلّی اقای دهند. این مباحث به عنوان بخشبهاءاهلل در عّکا به پادشاهان و رؤساء جهان ادامه می

 شود.الهی مطرح می های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیاندکتر محّمدحسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آئین

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، دکتر محّمد

هفتۀ پیش به بررسی خطابات حضرت بهاءاهلل به برخی از پادشاهان و رؤسای جهان پرداختیم و امروز این مبحث را 

ه حضرت بهاءاهلل در سورة الملوک به سلطان عبدالعزیز عثمانی و وزیرانش و گیریم. از جمله به عرض رسید کپی می

در کتاب اقدس به معشر روم یعنی مسؤوالن حکومت عثمانی و شهر استانبول خطابات نموده و در کتاب اقدس نیز 

در الواح اند. قباًل یعنی قبل از نزول کتاب اقدس سقوط حکومت عثمانی و شهر استانبول را پیشگوئی فرموده

رئیس و فوأد نیز ذلّت و خسران سلطان عبدالعزیز و دو وزیر مستبّدش عالی پاشا و فؤاد پاشا را تصریح فرموده بودند. 

ن و ذلّت آشکار در وادی خاموشی مقّر ر از کار برکنار و با نهایت خسراآنچه فرمودند واقع گشت و آن نفوس ستمکا

گرفتند. در لوح فؤاد که خطاب به شیخ کاظم سمندر قزوینی جاودانۀ تاریخ بهائی، نازل گردیده است پس از ذکر 

فرمایند. فؤاد پاشا در سال پاشا و سلطان عبدالعزیز عثمانی نیز اشاره میفؤاد پاشا و ذلّت و فوت او، به مذلّت عالی

میالدی در گذشتند. سلطان عبدالعزیز نیز که بیش از پانزده سال به  ۱۸۷۱پاشا در سال و عالی میالدی ۱۸6۹

حضرت بهاءاهلل ستم نموده بود و آن حضرت و عائلۀ مبارکه و اصحاب مظلومشان را ازجائی به جائی دیگر و 

بعد با فالکت در گذشت. میالدی از سلطنت معزول و اندکی  ۱۸۷6سرانجام به عّکا تبعید نموده بود در سال 

اند که مقتول گردید. سلسلۀ عثمانیان پس از او دیری نگاران نوشتهای از وقایعاند که خودکشی نمود و پارهگفته

نپائید و سرانجام پس از حدود ششصد سال سلطنت منقرض گشت و حکایت ستم امپراتوران آن به تاریخ سپرده 

 .شد

اند ویکتوریا ملکۀ انگلستان است )سالهای حیات حضرت بهاءاهلل قرار گرفته از جمله رؤسای جهان که مورد خطاب

فرمایند که ندای میالدی(. حضرت بهاءاهلل در لوح ملکۀ ویکتوریا خطاب به او بدین مضمون می ۱۹۰۱تا  ۱۸۱۹

فرمایند . به او میپروردگار را که از سدرۀ الهیّه مرتفع است بشنود و رأس حکومت خویش را به ذکر الهی مزیّن دارد

موعود عالم باشکوه و مجد اعظم ظاهر گشت و بشارات انجیل جلیل تحّقق یافت. خوشا از برای آن نفس که 

فرمایند رائحۀ خوش الهی را استشمام نمود و به مظهر الهی در این عصر نورانی مؤمن گشت. به ملکه ویکتوریا می



رید و فروش بردگان را ممنوع ایم تو خفرماید، شنیدهبه او می عالم از نسمات ظهور جدید به اهتزاز آمده است

ایم. یعنی بردگی را حرام ای. این همان حکمی است که ما در آثار الهی خودمان تشریع نمودهاعالن کرده

فرمایند فرمایند. پس از آن به وی میایم. او را مجّددًا به استماع نداء الهی و اقبال به مظهر ربّانی دعوت میکرده

فرمایند انجام امور از طریق است. و میاند که او اجراء امور را به مشورت نمایندگان ملّت موکول کردهشنیده

بخشد. پس از آن بالفاصله نمایندگان منتخب ملّت بنیان امور را استحکام و قلوب نفوس را اطمینان می

فرمایند بر نمایندگان ملّت واجب است که امناء  است، میفرمایند، البتّه اینها همه مفاد بیانات حضرت بهاءاهللمی

مردمان باشند. یعنی مردمان بتوانند بدانان اعتماد نمایند و آن نمایندگان، آن امناء، باید خود را وکالء جمیع مردم 

وکالء مردم فرمایند در الواح الهی ما به امناء و جهان دانند. یعنی قلوبشان برای آسایش همۀ جهانیان بتپد. می

فرمایند، نمایندۀ ملّت باید به حّق و حقیقت توجه نماید و در دل دعا کند که شود که این چنین باشند میتوصیه می

فرمایند خوشا از برای آن شخصی که به می ای خداوند مرا در اصالح امور مردمان و تعمیر بالد جهان مؤیّددار.

و اجراء نهایت عدالت قدم نهد. پس از آن حضرت بهاءاهلل به مجلس مشورت به خاطر رضای حضرت الوهیّت 

فرمایند که در خصوص اصالح عالم تدبیر و تکلّم همۀ نمایندگان مجالس مشورت در جهان انسانیّت توصیه می

فرمایند. نمایند. حضرت بهاءاهلل در این لوح مبارک جامعۀ بشری را در هر عصر به هیکل انسان تشبیه می

است. طبیب نمایانی چند در هر  این هیکل را امراض مختلفه فراگرفته و هر مرض هر روز شّدت یافته فرمایندمی

اند و جز نفع خویشتن بخشند ولیکن چون اسیر هوی و هوس خویش بودهاند که امراض را شفاء میدور مّدعی گشته

ر الهی ظاهرگشته است تا امراض هیکل اند. هر زمان که پزشک حقیقی الهی، مظهاند توفیق نیافتههدفی نداشته

اند. لذا امراض عالم جامعۀ انسانی را شفاء بخشد طبیب نمایان به میان آمده، به میدان آمده و مانع آن امر گردیده

فرمایند آنچه دریاق اعظم است، آنچه انسانی نه تنها شفاء نیافته بل شّدت گرفته است. به ملکه ویکتوریا می

شفاء امراض طاریه بر هیکل جامعۀ انسانی در عصر ما و در همۀ اعصار است پس از توحید  مؤثّرترین داروی

فرمایند در این عصر پروردگار اتّحاد مردم روزگار است، وحدت عالم انسان است و وحدت اعتقاد است. می

اد حقیقی در اند و برای رفع امراض هیکل جامعۀ بشری، برای ایجاد، اتّحنورانی، حضرتشان پزشک رحمانی

اند و به آن اند ولیکن مخالفان آئین حضرت یزدان در هر دوران علیه حضرتشان قیام نمودهعالم انسانی ظاهر گشته

االمین، روح قدسی الهی به ضّجه آمده است. آن حضرت را به اند که روحهیکل مبارک آنچنان ستمی روا داشته

رسد. اشارتی به موارد ه دست عاشقان حضرتشان بدیشان نمیاند، جائی کترین نقطۀ عالم تبعید کردهخراب

 .فرمایندمحبوسیّت و تبعید حضرتشان می

پرسند که چرا در این دور چون ابری فرمایند و از آنان میحضرت بهاءاهلل در این لوح به پادشاهان جهان خطاب می

تابش نور خورشید مظهر الهی به مردمان اند، سبب منع میان شمس الهی، یعنی مظهر الهی و مردمان حائل گشته

فرمایند که به نصایح آن حضرت گوش فرا دارند تا هم خویشتن و هم مردم اند به پادشاهان عالم توصیه میگشته



فرمایند که پادشاهان بر ایجاد صلح در عالم توفیق یابند. به پادشاهان فقیر و مسکین راحت یابند. دعاء می

نمایند و این افزایند و سنگینی آن را بر ملّت خویش تحمیل میسال بر مخارج خویش می فرمایند که آنان هرمی

فرمایند که بترسند و بر ملّت آنچه را که فوق طاقت است تحمیل ننمایند. ستمی است عظیم بر رعیّت. به آنان می

ست. سپس به پادشاهان جهان فرمایند که همه در رعایت حال ملّت ابرهمین روال خطاب به پادشاهان بیاناتی می

 .اند به صلح اصغر تمّسک نمایندفرمایند حال که به صلح اکبر تمّسک نکردهمی

رادیو پیام دوست: آقای دکتر محّمد حسینی اگر چه اطمینان دارم که به موقع، موضوع صلح اکبر و صلح اصغر را 

 توضیح مختصری در خصوص هر یک خواستم خواهش کنم که فعالً به تفصیل توضیح خواهید داد ولیکن می

 .ازآنها بیان بفرمائید

الملل، صلحی که در آثار حضرت بهاءاهلل از جمله به صلح اعظم توصیف دکتر محّمد حسینی: چشم. صلح بین

یابد که گشته است صلحی است که تمّدن جهانی آینده بر آن استوار خواهد گشت. این صلح در زمانی تحّقق می

است،  اء جامعۀ انسانی و از جمله تساوی حقوق زنان و مردان در سطح جهانی تحّقق یافتهتساوی حقوق اعض

انواع تعّصبات چون تعّصب دینی، نژادی، جنسی و قومی از جهان انسانی رخت بر بسته است، وحدت خط و 

لوب عملی زبان متحّقق شده است، جهان انسانی دقیقًا یک وطن شناخته شده است، تعدیل معیشت به شکل مط

گشته است و دیگر تعالیم اساسی که محور آن وحدت عالم انسانی است مورد عمل قرار گرفته است. تحّقق این 

اند اعالم و سرانجام صلح منوط به آیندۀ اوقات است و وسیلۀ آنان که این تعالیم را با دل و جان عمل نموده

مرحله مقّدماتی تحّقق آن، جریان یا پویش وحدت تأسیس خواهد گشت. اما صلح اصغر که شاید بتوان گفت که 

های سیاسی است، قرار داد صلحی است که باید میان نمایندگان ملل عالم منعقد شود و بر اساس آن مسؤولیّت

 .مورد قبول در قرار داد به انجام رسد

ّد توان و فرصت همانطور که عرض کردم به هنگام توضیح تفصیلی تعالیم حضرت بهاءاهلل در این خصوص در ح

 .البتّه گفتگو خواهیم داشت

فرمایند حال که از تمّسک به صلح اکبردر این باری حضرت بهاء اهلل در لوح ملکۀ انگلستان به پادشاهان جهان می

اند به صلح اصغر تمّسک نمایند شاید امورشان اصالح گردد وملل عالم آرامشی مقام یعنی صلح اعظم سرباز زده

فرمایند که به جای ستیز با یکدیگر در اصالح روابط خویش تالش نمایند تا نیازشان ه پادشاهان مینسبی یابند. ب

فرا دارند. به ملوک عالم فرمانید که به نصایح حضرتشان گوشبه سپاهیان و مهّمات نظامی تقلیل یابد. به آنان می

یابد و ملّتشان راحت می ی اختالف تسکین میفرمایند متّحد شوند زیرا بوسیلۀ اتّحاد، اریاح اختالف، بادهامی

فرمایند ار آنچه خداوند فرموده است پیروی نمایند. پس از خطابات مذکور به پادشاهان جهان آنان می یابد. به

شود و در پایان لوح مبارک مناجات زیبا و شیوائی را خطاب مبارک مجّددًا به ویکتوریا ملکۀ انگلستان راجع می

فرمایند تا تالوت نماید. خالصۀ مفاد مناجات مبارک از قول ملکۀ انگلستان این است که: ای یبدو القاء م



الملوکی، دست تقاضای من به سوی آسمان فضل و موهبت تو بلند خداوند تو مالک حقیقی وجودی، تو مالک

 .تو نزدیک گردم گشته است. از ابر کرم خود باران رحمتی نازل فرما که از ذکر غیر تو منقطع شوم و به

است. ولیکن گفته شده که پس از وصول ویکتوریا ملکۀ انگلستان به حضرت بهاءاهلل ، مظهر امر یزدان مؤمن نگشته

یابد و اگر نیست خود است که اگر این ا مر حّق است در عالم انتشار می لوح مبارک آ ن حضرت، اظهار نموده

 .گرددبخود نابود می

آورند که آورم و یقین دارم که شنوندگان عزیز هم به یاد میای دکتر محّمد حسینی به یاد میرادیو پیام دوست: آق

 چند گفتار آیات کتاب
ّ
های مقّدس آسمانی را تالوت کردید که همگی بر این قول توافق دارند که شما طی

دهد و ه همگان بهره میاش باش، میوهماند و ثمرهحقیقت یعنی کالم الهی چون درخت پاک پرباری است که می

شود، باطل چون کف روی آب، چون حباب روی باطل چون درخت ناپاک از ریشه کنده و در آتش افکنده می

 .گرددشود و معدوم میآب خیلی زود زائل می

 :دکتر محّمد حسینی: دقیقًا همین گونه است که بیان فرمودید. به قول نعیم شاعر جاودانۀ بهائی

 بسیار استمختصر زین قبیل 

 که کنونم مجال گفتن نیست

الواقع بحث مفّصل است و امروز فرصت تفصیل مطلب نیست. البتّه ما در جای خود به هنگامی که دالئل کلّی فی

 .دهیم مجّددًا به تفصیل سخن خواهیم گفتحّقانیّت مظاهر الهیّه، رسوالن الهی را مورد بررسی قرار می

یادی از نعیم نمودیم، میرزا محّمد نعیم سدهی اصفهانی، «. باطل نیابد استقرار دین»خالصه آنکه به قول نعیم: 

البتّه احوال او را چند هفتۀ دیگر به عنوان یکی از دانشمندان و شاعرانی که در ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل در 

ه مناسبت مقام چند بیت از عّکا، به آئین مقّدس بهائی مؤمن گشته است بیان خواهیم کرد ولیکن اجازه بفرمائید ب

اشعار مختلف او برای شنوندگان عزیز قرائت شود. این ابیات در بیان بقاء کلمۀ الهی، شریعت الهی، انشاد گشته 

 :گویداست. در شعری می

 تاجر بی متاع بی مایه

 خود ببندد دکان خود تو مبند

 :گویدن الهی، میدر شعر دیگری ضمن بررسی دالئل کلّی حّقانیّت مظاهرالهی، رسوال

 خود چه داری ز حّجت و برهان

 که در اینجا هزار چندان نیست



 :گویددر شعر دیگری درهمین زمینه می

 اّولین حّجت ارتفاع نداست

 اندکی فکر اگر کنی گوئی

 این نداء چونکه نسبتش بحّق است

 وان ندا هر دلیل را داراست

 به خدا این نداء ندای خداست

 یش گواستنفس دعوی به صدق خو

 :در شعر دیگری که با بیت

 :گویدگردد از جمله میکیست آن مظهری که خوار نشد، به هزاران بال دچار نشد، آغاز می

 با وجودی که هیچ یک ز رسل

 دین حّق هیچ پایمال نگشت

 از بلیّات رستگار نشد

 هیچ کّذاب پایدار نشد

 دهیم. سپاسگزارم شپادشاهان و رؤسای جهان ادامه میهفتۀ آینده به بررسی خطابات حضرت بهاءاهلل به 


