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 3بخش  – خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان

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

بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی به بررسی محتوای خطابات حضرت دانشگاه طهران و پژوهشگر 

دهند. به طوری که توّجه دارید مباحث مربوط به تاریخ و تعالیم بهاءاهلل به پادشاهان و رؤسای جهان ادامه می

های تعالیم آئینهائی از بحث کلّی آقای دکتر محّمد حسینی در خصوص تاریخ و دیانت بهائی به عنوان بخش

 شود.آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی ارائه می

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفتۀ 

اهلل پیش ضمن بررسی محتوای خطابات حضرت بهاءاهلل به پادشاهان ورؤسای جهان به لوح مبارک حضرت بهاء

هائی از آن لوح را نقل نمودیم و گفتیم که ملکۀ خطاب به ویکتوریا ملکۀ انگلستان اشاره کردیم و مفاد بخش

شود ماند و پایدار میانگلستان پس از وصول لوح حضرت بهاءاهلل اظهار نمود که اگر این امر حّق است در جهان می

ین نکته را نیز بر بحث هفتۀ پیش بیفزائیم که حدود پنجاه و گردد. امروز او اگر حّق نیست خود به خود معدوم می

هفت سال پس از نزول لوح ویکتوریا نوۀ او علیا حضرت ماری ملکۀ رومانی به افتخار ایمان به آئین بدیع حضرت 

ایّام زمین بعدًا ضمن توضیح وقایع بهاءاهلل فائز گشت و ما داستان ایمان او و اعالناتش را در جرائد مهّمۀ مغرب

 
ّ
 .امر بهائی به تفصیل بیان خواهیم نمودحیات حضرت شوقی ربّانی ولی

باری از جمله پادشاهان جهان که مورد خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفته اند امپراتور روسّیه تزار نیکالویچ 

ریمه و های او به ویژه در جنگ کمیالدی( داستان شکست 1881تا  1818های حیات الکساندردّوم است )سال

نیز برخی از فتوحاتش مفّصل است. حکومت استبدادی او و فرزندش الکساندر سّوم مقّدمات قیام مردم روسیّه را 

های انقالبی مقتول گردید. اگر چه علیه حکومت تزارها فراهم ساخت. الکساندر دّوم به دست یکی از نهیلیست

ز عوامل اساسی انقراض امپراتوری تزارها در زمان وی آخرین تزار روسیّه نبود ولیکن حکومت استبدادی وی ا

گردد. پس از انقراض سلطنت تزارها و وقوع انقالب خونین بلشویک، چهرۀ شوم نیکالی دّوم محسوب می

جنگ، مرض، قحطی، قتل عام مردمان و تعقیب اهل ادیان به کلّی سیمای امپراتوری وسیع روسیّۀ تزاری را 

 .دگرگون نمود

 فرمایند: )البتّه مفاد بیانات مبارک این است(در لوح مبارک خطاب به تزار روسیّه می حضرت بهاءاهلل

ای پادشاه روس به نداء خداوند قّدوس گوش فرا دار تا اهل بهشت نجات جاودان الهی گردی. مباد که هوی و 

ز مظهر ربّانی باز دارد. آگاه هوس دنیوی تو را از توّجه به مظهر الهی باز دارد. مبادا پادشاهی این جهانی تو را ا



باش که ملکوت خداوند در جهان استقرار یافت و حضرت مسیح مجّددًا ظاهر گشت. به یادآور ایّامی را که 

حضرت مسیح ظهور فرمود و هیرودیس پادشاه با آن حضرت مخالفت آغاز نمود.سرانجام چه بود؟ جز آنکه 

یروز فرمود. خوشا از برای آن پادشاهی که جالل ظاهری او را از خداوند معبود آن حضرت را نصرت و امرالهی را پ

های فرمایند که حضرتشان موعود جمیع کتابجمال الهی محروم ننمود. پس از این خطابات مبارک به او می

فرمایند که من، شما پادشاهان را به امر خداوند و به خاطر خداوند نصیحت اند. به تزار روسیّه میآسمانی عالم

فرمایند آن خواهم و هدفم این است که شما را به خداوند نزدیک سازم، به تزار میکنم و ابدًا از شما چیزی نمیمی

کس که از نسائم وحی الهی در ایّام ظهور مظهر ربّانی به اهتزاز نیاید، جان نگیرد، البتّه او مردۀ روحانی است، 

فرمایند ای پادشاهان و ای مردم جهان از قبور اهلل است(. میها مفاد بیانات حضرت بهاءمردۀ حقیقی است. )این

هوی و هوس دنیوی بر خیزید و به ملکوت خداوند که در این جهان تأسیس گشته است در آئید. پس از ابراز 

فرمایند پس از قرائت این لوح، بگو حمد باد بر تو ای نصائحی چند به پادشاهان جهان به تزار خطاب نموده می

 .د عالم که مرا وسیلۀ مظهر خودت که محبوس است در سجن اعظم، به خاطر آزادی همۀ امم، یاد نمودیخداون

فرمایند که خوشا از برای پادشاهی که سلطنت ظاهری او را حضرت بهاءاهلل در پایان لوح مبارک بدین مضمون می

 .بشتابد و به اجراء ارادۀ الهی فائز گردد از ایمان به خداوند، سلطان حقیقی، باز ندارد و با تمامی دل به سوی او

« پی نهم»یا  (Pius) اند، پاپ، پایساز جمله رؤسای مذهبی عالم که مورد خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفته

 . پیشوای مسیحیان کاتولیک جهان است

در رابطه با رهبران رادیو پیام دوست: آقای دکتر محّمد حسینی اجازه بدهید سؤالی را در اینجا مطرح بکنم و آن 

مذهبی دیگری است که آنها هم مورد خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفتند اگر ممکن است به نام برخی از آنها 

 .اشاره بفرمایید

دکتر محّمد حسینی: حتمًا. حضرت بهاء اهلل در کتاب اقدس، سورۀ ملوک و صدها لوح مبارک دیگر به همۀ 

اند که کلمۀ اند. به علمای مذکور فرمودهعلماء ادیان خطابات متینۀ محکمه فرموده پیروان مظاهر الهیّه و از جمله به

های آسمانی بر این حقیقت شاهدند. به برخی از علماء الهی عاقبت پیروز و پایدار شود چنانکه متون همۀ کتاب

شیخ محّمد تقی نجفی اند که از میان آنان ماّلعلی کنی ساکن طهران و لوح اختصاصی خطاب و ارسا ل فرموده

ساکن اصفهان را توان نام برد. لوح مبارک خطاب به شیخ محّمد تقی مذکور، در اصفهان به وی ابالغ گردید. 

این لوح مبارک بسیار مفّصل است و از آخرین الواح نازل از قلم حضرت بهاءاهلل است که بعدًا به تفصیل در باب 

هلل در لوح برهان به شیخ محّمد باقر نجفی و میرمحّمد حسین محتوای آن گفتگو خواهیم داشت حضرت بهاءا

اند و لوح ِقناع نیز خطاب به حاج محّمد کریم خان کرمانی از قلم مبارک نازل گردید اصفهانی خطابات فرموده

مقصود این است که پاپ پیشوای کاتولیک های جهان تنها شخصیّت مذهبی نیست که مورد خطاب حضرت 



گرفته است. از میان کشیشان مسیحی آن ایّام هاردگ ) یاهارتیک( که ساکن حیفاء بوده است به لوح بهاءاهلل قرار 

مبارکی از قلم حضرت بهاءاهلل مخاطب و مفتخر گشته است لوح دیگری خطاب به مسیحیان از قلم حضرت 

ما را مجال بررسی فرمائید که خواهد و قبول میبهاءاهلل نازل گردیده است که شرح هر یک فرصت کافی می

 .محتوای آن الواح نیست

 Giovanni Mastai) میالدی( نامش جیوانی مستای فرتّی 1878تا  1792باری پاپ پایس نهم ) سالهای حیات 

Ferretti) و اصاًل اسقف ایموال (Imola)  میالدی )دو سال پس از ظهور حضرت  1846در ایتالیا بود. وی در سال

هم اوست که موضوع اعتقاد به حمل مقّدس مریم مادر حضرت مسیح را در فرمان باب( به مقام پاپی رسید 

ها را اعالم نمود. حدود یک عمومی خویش از اصول مسیحیّت محسوب داشت همچنین اصل معصومیّت پاپ

سال پس از نزول لوح مبارک حضرت بهاءاهلل خطاب به او و عدم اعتناء پاپ بدان حضرت، قدرت و نفوذ پاپ به 

ی کاهش یافت، در جهان کاتولیک تالش بسیار به عمل آمد که از قدرت پاپ حمایت شود ولیکن سودی کلّ 

نمودند قدرت ظاهریش را نداشت. پاپ که همگنانش در قرون و ایّام پیشین پادشاهان مسیحی اروپا را معزول می

ا به تصّرف آورد و پاپ در عمل زندانی پادشاه ایتالیا شهر رم ر (Victor Imanuel) از دست داد و ویکتور ایمانوئل

 ها به امور مذهبی محدود گشت و بعدًا قرار داد الترانواتیکان گردید. از آن پس بود که قدرت و ریاست پاپ

(Lateran) ها را تنها در حوزۀ واتیکان تثبیت نمود و دخالت پاپ و دستگاه واتیکان در امور سیاسی اقتدار پاپ

 .خاتمه یافت

فرمایند که به نقل مفاد اءاهلل در لوح مبارک خطاب به پاپ پایس نهم بیانات متین و مفّصلی میحضرت به

فرمایند: حضرت موعود دوباره نمائیم. در آغاز لوح خطاب به پاپ بدین مضمون میهائی از آن مبادرت میبخش

اشارت است به ظهور حضرت مسیح در آسمان الهی ظاهر گردید همان گونه که بار پیش ظهور فرموده بود، این جا 

فرمایند که ظهور و رجعت ثانوی آن حضرت. در این بیان مبارک حضرت بهاءاهلل به پاپ و مسیحیان عالم می

 .حضرتشان رجعت حضرت مسیح است

البتّه شنوندگان عزیز به خاطر دارند که مراد از رجعت در آثار حضرت بهاءاهلل رجعت صفاتی است زیرا نه روح 

 .نماید و نه جسم. مظاهر الهیّه، پیامبران آسمانی از حیث صفات رجعت یکدیگرندمیرجعت 

فرمایند که مراقب باشد که چون فریسیان اند و به او میفرمایند که رجعت حضرت مسیححضرت بهاءاهلل به پاپ می

جمیع مسیحیان منتظر فرمایند چون پاپ و که با حضرت مسیح مخالفت ورزیدند با حضرتشان مخالفت ننماید. می

رجعت حضرت مسیح اند نام بهاءاهلل به عنوان رجعت عیسای مسیح نباید موجب احتجاب و اشتباه آنان شود زیرا 

در عالم نام آورند. « بهائیان»اند و پیروان حضرتشان با نام جدید حضرتشان با این نام مبا رک جدید ظاهر گشته

ل جلیل که در آن تصریح گردیده است که خداوند به پیروان مظهر الهی اشارت زیبا و لطیفی است به بشارت انجی

فرمایند به یاد آورد که به هنگام ظهور به هنگام رجعت حضرت مسیح نام جدیدی اعطاء خواهد فرمود. به پاپ می



 ترین علماء مذهبی با آن حضرت مخالفت آغاز نمودند و پطرس ماهیگیر بدان حضرت مؤمنحضرت مسیح برجسته

 .گشت

فرمایند که روز موعود حضرت بهاءاهلل در این لوح مبارک خطاب به جمیع مردم جهان و نیز علمای مذهبی زمان می

فرا رسیده و مظهر خداوند کریم با مجد عظیم ظاهر گشته است و آنان باید با خضوع تمام به ساحت مظهر الهی 

انجیل را قرائت کرده اند و با وجود آن از عرفان مربّی فرمایند که چگونه است که بشتابند. به علمای مسیحی می

فرمایند که اگر ظهور حضرت بهاءاهلل را با این همه دالئل اند. بدانان میجلیل الهی در این دور نورانی محروم گشته

اند. به راهبان مسیحی خطاب آشکار حّقانیّت حضرتشان منکر شوند پس به چه دلیل به حضرت مسیح مؤمن گشته

فرمایند که از کنج انزوا بدر آیند و با مردمان مجالس و معاشر گردند، خطاب به همۀ پیروان ادیان الهی نموده می

اند تا نفوس انسانی به آزادی حقیقی فرمایند که حضرتشان تحّمل ذلّت تبعید و نیز بالیای فراوان زندان فرمودهمی

طاء آزادی حقیقی به جماعات و امم و رفع هر گونه خشونت و فرمایند در طریق اصالح عالم و اعفائز شوند. می

اند که ها نکتۀ مهّمۀ دیگر در این لوح مبارک اشاره فرمودهاند. به دهستم در جامعۀ بنی آدم آمادۀ جانبازی

فرمایند که به متأّسفانه فرصت کاویدن آن نکات نیست. به کّرات به پاپ و نیز جمیع مسیحیان عالم توصیه می

آورند که به دو تن از صول تقوی تمّسک نمایند. در پایان لوح، بیان حضرت مسیح را به یاد مسیحیان میا

شاگردان خویش فرمودند: بیائید تا شما را صیّاد انسان گردانم. حضرت بهاءاهلل خطاب به مسیحیان بدین مضمون 

ابی که هدف عظیم ظهور حضرت بهاءاهلل، احیاء فرمایند که: بشتابید تا شما را وسیلۀ احیاء عالمیان نمایم. خطمی

 حّد و نهایت به صراحت آمده است. سپاسگزارم شو اتّحاد کّل بشریّت در مقیاس و معیاری بس بی


