
 السيد علي محمد الملقب بحضرة الباب المبشر بظهور حضرة بهاء هللا

(هـ 1266-1235)( م1850-1819)عاش   

   (هـ 1266-1260)( م1850-1844)األرضية مدة واليته 

(هـ1269-1260)(م1853-1844)دورته مدة والية   



 سنوات السجن في أذربيجان

 و اإلعالن عن استقاللية

 الدورة البابية

 و استشهاد حضرة الباب

 (م1847-1850)



 (الجبل الباسط)حضرة الباب في سجن  ماه كو 

  م1849ابريل  10حتى  1847ابتداًء من يوليو 



 خريطة باللغة اإلنجليزية لألقاليم و المدن و البلدات التي شهدت  أهم األحداث في سنوات والية حضرة الباب



 معظم سكان المناطق الجبلية في آذربيجان كانوا من األكراد السنة و هذه اللوحة
 .تظهر أزياءهم التقليدية التي يعرفون بها



 الخيالة الكردية الجنوبية  أزياء الجنود األكراد في الدولة القاجارية الصف األول من جهة اليمين

 .الصف الثاني أكراد منطقة ممساني و الصف الثالث أكراد ماه كو



 التي سجن فيها حضرة الباب في جبال آذربيجان و تعرف في أثاره المقدسة( حاجب القمر)قلعة ماه كو 
 م1848-1847بالجبل الباسط و التي قضى فيها فصل شتاء 



 قرية ماه كو على الحدود الشمالية للسلطنة القاجارية الفارسية مع تركستان
 .على مقربة من نهر أراكس في أبعد نقطة نفي إليها حضرة الباب



 منظر عن بعد لماه كو وسط جبال أذربيجان حيث  سجن حضرة الباب
 .و نزلت هناك خالل شهور إقامته أشهر آثاره المقدسة



 بني سجن ماه على صخرة مطلة على قرية ماه كو 
 و عرف في أثار حضرة الباب بالجبل الباسط



 صورة قديمة لسجن ماه كو الذي عاش فيه حضرة الباب تسعة أشهر تحت 
 حراسة و رعاية علي خان الماه كوئي



 أسوار و أبراج سجن ماه كو الذي مكث فيه حضرة الباب
 (م1848-1847)تسعة أشهر 



 مدخل سجن ماه كو  الذي كان يتوافد عليه الزوار للتشرف بلقاء حضرة الباب



 يتكون سجن ماه كو من أربعة طوابق تطل على مدينة خوي و التي تطل عليها 
 . من جهة أخرى قلعة أخرى تعرف بجهريق



   صورة حديثة لقلعة ماه كو كما تبدو اليوم  بعد مرور مائة و خمسين عاماً على زمن والية حضرة الباب



 . بقايا الشموع المحترقة التي كان يشعلها الزوار المتوافدون على ماه كو



 . داخل برج الحراسة في قلعة ماه كو كما يبدو في هذه الصورة الحديثة



 . صورة حديثة لبلدة ماه كو كما تبدو بعد مرور قرن و نصف على زمن دعوة حضرة الباب



 صورة حديثة للطريق الجبلي الذي يقود لقلعة ماه كو 



 . صورة حديثة للطريق الجبلي الذي يقود لقلعة ماه كو و يستغرق عبوره عشرين دقيقة من المشي المتواصل



 . صورة حديثة لبلدة ماه كو كما تشاهد من أعلى جبل قلعتها



 . صورة حديثة ألطالل قلعة ماه كو التي تهدم قسم كبير منها



 ال يزال العديد من الزوار يقطعون مسافات طويلة لزيارة هذه القلعة التاريخية
 التي شهدت نزول كتاب البيان الفارسي و العديد من اثار حضرة الباب المقدسة



 البيت الذي عاشت فيه قرة العين الطاهرة  مع عائلتها آل البرغاني في قزوين
 حيث واجهت معارضة قوية خاصة من عمها مال تقي البرغاني



ذلك الكتاب العظيم الذي يحتوي على شرائع الدورة الجديدة و أحكامها، و الخزانة " البيان"و بين جدران تلك القلعة نزل 

و هو كتاب ال شبيه لُه و ال نظير بين ".من يظهره هللا"التي تكتنز معظم إشارات حضرة الباب و مدائحه و تحذيره بشأن 

الكتب الدينية التي فاضت عن قلم مؤسس الدورة البابية،و هو يتألف من تسعة أبواب يسمى كل باب منها واحداً و كل 

و ال ينبغي لنا أن . واحٍد منها يشتمُل على تسعة عشر فصالً ما عدا الواحد األخير فهو يشتمُل على عشرة فصول فقط

 .الذي نزل في أثناء الفترة نفسها واألقل شأناً  وبين البيان العربي األصغر حجماً  ونخلط بين هذا الكتاب 

 
 (47-46ص  آذربيجانم الفصل الثاني في اعتقال حضرة الباب في 2002طبعة مارس  افنديكتاب القرن البديع لولي األمر شوقي )



م1848مؤتمر بدشت عام   
 و اإلعالن عن استقاللية الدورة البيانية



 أحد القصور الفخمة في مدينة قزوين المطلة على بحر قزوين



 من المعالم التاريخية في قزوين موطن قرة العين الطاهرة
 و عبد الكريم قزويني أمين الكتابة لدى حضرة الباب



 
 أحد البيوت المملوكة لعائلة آل البرغاني في قزوين 

 و الذي عاشت فيه قرة العين الطاهرة قبيل تمكنها من الهرب إلى طهران برفقة مأمونة
 



 
 بيت عائلة آل البارغاني في قزوين الذي عاشت فيه قرة العين الطاهرة 

 



 
 مكتبة الشيخ المال صالح البارغاني والد قرة العين الطاهرة في البيت

  .الذي نشأت فيه بقزوين  و يظهر في الصورة أحد أحفاد عائلتها
 



 
 الغرفة التي كانت تقيم فيها قرة العين الطاهرة منشغلة في القراءة والعبادة

 و فيها كانت تصلها أخبار الدعوة البابيَّة و حضرة الباب 
 



 
 مناظر طبيعية خالبة في إقليم قزوين شمال السلطنة القاجارية الفارسية

 



 
 قرة العين الطاهرة على صهوة حصانها مع مرافقتها بجوار مسجد إمام زاده في قزوين

  Ivan Lloydو قد رسمت هذه اللوحة المتخيلة بريشة الفنان البريطاني إيفان للويد 
 



 
 قرة العين الطاهرة على صهوة حصانها مع مرافقتها في رحلة الخروج

  Ivan Lloydم و قد رسمت هذه اللوحة بريشة الفنان البريطاني إيفان للويد 1848من قزوين إلى طهران سنة 
 



 في طهران ( بهاء اهلل)البيت المبارك المملوك  لميرزا حسين علي النوري الملقب بـ 
 حيث اقامت قرة العين الطاهرة مع العائلة المباركة



 الحدائق الواقعة في بدشت و التي نظم فيها ميرزا  حسين علي النوري

 يوماً  22من أقطاب البابية  لمدة  81مؤتمر بدشت الذي حضره ( بهاء هللا)

 بهدف مناقشة طريقة لتحرير حضرة الباب من سجنه و موضوع استقاللية البابية وفيه

 أعلنت األلواح التي تضمنت ألقاب مرايا الدورة البيانية و أعلنت قرة العين
 .الطاهرة استقاللية شريعة البيان و قائمية حضرة الباب



 

اهلل اجتماًعا ألتباع حضرة الباب البارزين في قرية بدشت،  م عقد حضرة بهاء1848عام يونيو في 
 .دورة الرسالة البابية البيانيةوأسس هذا االجتماع استقالل 



 تظهر ظهور قرة العين الطاهرة سافرة الوجه  Ivan Lloydلوحة فنية حديثة متخيلة رسمها الفنان البريطاني 

 .وسط المجتمعين من الرجال معلنة عن استقاللية الشرعة البيانية و قائمية حضرة الباب وسط حالة من االمتحان و االضطراب



 ملحمة مازندران

 م1849ماي  16م و حتى 1848يوليو  21من 



 ضريح المشهد الرضوي حيث مرقد اإلمام الثامن علي الرضا في مدينة

 مشهد أقدس مدن إيران و أكبر مدن إقليم خراسان الذي ستنطلق منها
 ملحمة  مازندران الشهيرة بقيادة المال حسين بشروئي



 ضريح اإلمام الرضا اإلمام الثامن في مدينة مشهد التي تعتبر أقدس مدن السلطنة القاجارية وعاصمتها الدينية 
 م1848و التي أقام فيها المال حسين قبيل انطالقة ملحمة مازندران سنة 



 .داخل ضريح اإلمام الرضا في مشهد الذي كان أكبر مزار للشيعة اإلمامية في السلطنة القاجارية



 
 الذي اعتنق البايية و استضاف المال حسين بشروئي و صار بيته معقل البابية  ميرزا محمد باقر قائني صورة للبيت الذي كان مملوكًا ل

 .و مكان االجتماعات فعرف ببيت البابية بين أهالي مشهد و صار كل من يدخله يتهم بالبابية
 



 

 صورة للبيت الذي كان يجتمع فيه أقطاب البابية في مشهد و عرف ببيت البابية
 



 
 منبر مسجد جوهر شاه حيث كان المال حسين يخاطب الناس و يبلغهم

 تعاليم حضرة الباب في مشهد 
 



 موضع بيت سعيد العلماء في بلدة بارفروش الذي قاد حملة التحريض ضد البابيين 
 و كان المسؤول الرئيسي عن حادثة استشهاد محمد علي البارفروشي المعروف بلقب القدوس الملقب بالنقطة األخرى



 بلدة بارفروش مسقط رأس محمد علي البارفروشي الملقب بالقدوس و التي
 .مّر بها موكب المال حسين بشروئي و منها توجه إلى مزار الطبرسي



و المئات من أصحابه في  بشروئيخارطة تمثل الطريق الذي سلكه المال حسين 

 انتهت في  مزار والتي انطلقت من مشهد في إقليم خراسان  مازندرانرحلة ملحمة 
  م1849-1848 الطبرسي



 هو يقود  ومرتدياً عمامة حضرة الباب الخضراء  بشروئيلوحة تمثل المال حسين 
 مازندرانتحت الراية السوداء موكب البابين الذين انطلقوا من خراسان نحو 



 

  اموالهالتاجر الشهير الذي ترك  النيسابوريموطن عبد المجيد  نيسابوربلدة 

حامل لوح بهاء هللا على )بزرك  آقاو هو والد ميرزا بديع  الطبرسيو تجارته ليشارك في ملحمة 

 .  الذي سيصبح أحد حواري حضرة بهاء هللا و سيعرف بلقب فخر الشهداء( ناصر الدين شاه

 



 و رفاقه في طريقهم بشروئيالتي نزل فيها المال حسين  ميامايصورة قديمة لقرية 

 و نالوا استقباال عظيما من األهالي حيث انضم إليهم ثالثون مازندرانإلى 
   الطبرسيمؤمناً جديداً كتبت لهم الشهادة في ملحمة 



  مسجد مياماي الذي نزل فيه المال حسين بشروئي و أصحابه و صلوا فيه



   .صورة قديمة داخل مسجد مياماي حيث صلى المال حسين  بأصحابه هناك



   صورة قديمة لقرية شيركه التي مر عليها موكب المال حسين و أصحابه



 و شهد عهده ( م1848-1835)سلطان العجم حكم  قاجارمحمد شاه 
 قد وجه إليه حضرة الباب لوحاً باسمه وم 1844إعالن دعوة حضرة الباب سنة 



 م1845 ولي العهد ناصر الدين نجل محمد شاه كان ال يزال صبياً في هذه الصورة التي رسمت له سنة



 

م1848ناصر الدين شاه وقد اعتلى عرش البالد تحت الوصاية أكتوبر سنة   
 





الكرفان سراي الذي نزل فيه المال حسين بشروئي و أصحابه في ميدان سبزه 
   .ميدان خالل طريقهم في مازندران



   مازندرانميدان بإقليم  سبزهسراي  كرفانو أصحابه في  بشروئيالخان الذي نزل فيه المال حسين 



 حيث كان فيها جناب بمازندرانمنزل ميرزا محمد تقي المجتهد في بلدة ساري 
   الطبرسييلتحق بمزار  والقدوس قد وقع في أسر أعداء األمر قبل أن يتم تحريره 



التي استشهد فيها ( م1849-1848)الذي شهد الملحمة العظيمة  مازندرانفي  طبرسيمزار الشيخ 
   نصف حروف الحي الثمانية عشر بما فيهم المال حسين بشروئي



 صورة داخل ضريح شيخ الطبرسي الذي شهد أعظم أحداث ملحمة مازندان

 و دفن فيه المال حسين بشروئي بعد استشهاده( م1848-1849)
 .و يعد المكان من المعالم التاريخية البهائية المباركة



 .مرقد الشيخ طبرسي في مازندران



 .بئر المياه في مزار الطبرسي الذي كان مصدر المياه للمحاصرين البابيين هناك



 رسوم هندسية لمزار الطبرسي

 الذي تحول بمجهودات

 إلى قلعة 313البابيين 

 الطبرسي التي صمدوا فيها

 جندي  12000و واجهوا 

 إلى جانب الوحدات غير النظامية
 





 منظر عام لبلدة آمل حيث قبض على بهاء هللا و رفاقه في طريقهم لمساعدة
 .المال حسين بشروئي و البابيين في الطبرسي



 .مقر حاكم  بلدة آمل في  إقليم مازندران



هللا  وكان حضرة بهاء .قدميه للجلد علىوتعرض  مازندرانهلل في آُمل بمحافظة  بهاءام ُحبس حضرة 1848 ديسمبرفي 

 قبل أن يتم القبض عليهم و نقلهم على أمل َطَبْرسيالمحاَصرين في قلعة الشيخ  الباببّين مساعدةل مع رفاقه قد ذهب



 ناصر الدين شاه كان تحت الوصاية ألنه لم يجاوز السابعة عشرة من عمره
 و كانت أمور الحكم متروكة لرئيس وزرائه تقي خان و كان ناصر الدين

 شاه قد حضر في جلسة محاكمة حضرة الباب كمراقب



في  البابيينمهدي قلي ميرزا بتصفية  االميررسالة من ناصر الدين شاه مرفقة بملحوظة بخط يده يأمر فيها 
 م1848/  هـ 1265سنة  مازندرانكامل إقليم 



 لمشهد إلحدى المعارك التي جرت في ملحمة الطبرسي Ivan Lloydلوحة فنية حديثة رسمها الفنان البهائي البريطاني إيفان للويد 



 سيف المال حسين بشروئي الملق ب بـ باب الباب الذي خاض به معارك ملحمة مازندران
 .و قد تغنى العديد من الشعراء ببطوالته و فروسيته



 سيف المال حسين بشروئي في غمده بمحفظة اآلثار البهائية في حيفا



  عباس قلي خان موضع الشجرة التي استشهد المال حسين بشروئي بطلق من 
 م1849فبراير عام  2خالل ملحمة قلعة الطبرسي 



 الستشهاد المال حسين بشروئي وسط أصحابه Ivan Lloydالفنان البريطاني إيفان للويد  لوحة فنية حديثة متخيلة  رسمها



 منزل والدي القدوس في بارفروش و كانت والدة القدوس من ساللة اإلمام الحسن 

 قد توفيت و تولت رعايته بمنتهى المحبة زوجة أبيه و كانت
 .كلمته الشهيرة يوم استشهاده  آه يا أمي لو تري يوم عرسي



 موضع مدرسة ميرزا ذكي في بلدة بارفروش حيث حبس جناب القدوس
 م1849ماي سنة  16قبل استشهاده 



 مدرسة ميرزا زكي في بارفروش كانت أخر محطة لجناب القدوس
 قبل استشهاده على أيدي الغوغاء الذين مزقوا جسده إرباً إرباً 



 التاسع عشر ميالدي/نماذج للخناجر التي كانت مستعملة في عصر الدولة القاجارية في القرن الثالث عشر الهجري 



 نماذج للبنادق و االسلحة النارية القديمة التي كانت مستعملة في إيران
 القاجارية خالل القرنين الثامن عشر و التاسع عشر





 جندي قاجاري حامل علم من الجيش الجديد الحديث الذي أسسه ولي
 م1833العهد عباس ميرزا قبل وفاته سنة 



 ميرزا ابو طالب كان من صغار السن في أحداث قلعة الطبرسي و من القلة

 التي كتبت لها النجاة من سيوف االستشهاد و قد عاش  حتى زمن والية
 .عباس عبد البهاء نجل بهاء هللا



 ميرزا محمد رضا من الشهود و األبطال الذين كتبت لهم النجاة من مجزرة
 .الطبرسي و قد عاش حتى زمن والية حضرة عبد البهاء نجل بهاء هللا



 (الجبل الشديد)حضرة الباب في سجن  جهريق 
م و خالل نفس تلك 1850م و حتى يوليو  1848أبريل  10من 

الفترة جرت المحاكمة الصورية لحضرة الباب بمدينة تبريز و التي  
م و إعادة حضرة الباب إلى 1848يوليو 8انتهت بحادثة الجلد في  

 جهريق حيث بقي فيها حتى صدور أمر إعدامه من تقي خان
 الصدر األعظم



 قلعة جهريق التي نفي إليها حضرة الباب و عرفت في اآلثار المباركة بالجبل الشديد



 قلعة جهريق التي نفي إليها حضرة الباب و عرفت في اآلثار المباركة بالجبل الشديد في صورة قديمة لها



 المنزل الذي اقام في أحد غرفه حضرة الباب في أورمية
 و كانت شعبيته فيها متعاظمة



 
 (الفلقة)صورة للطريقة التي تتم بها عقوبة الجلد على القدمين 

 و هي نفس العقوبة  قرر  الشيخ علي أصغر تنفيذها ضد حضرة الباب

 



 ناظم خانة محل إقامة شيخ اإلسالم في تبريز علي اصغر و التي أحضر إليها حضرة الباب في أعقاب المحاكمة



 الساحة الوسطى من منزل شيخ اإلسالم علي أصغر في تبريز

 و التي شهدت واقعة الجلد التي تعرض لها حضرة الباب على قدميه
 في أعقاب المحاكمة كعقوبة تعزير امتنع الجالدون عن تنفيذها



 في هذا الموضع تعرض حضرة الباب للجلد على قدميه 

 من قبل شيخ اإلسالم في تبريز علي أصغر بعد أن غضب المتناع الجالدين 
 . عن التنفيذ  فأصاب حضرة الباب بكدمة  بالغة  في وجهه



 مقر شيخ اإلسالم في تبريز الذي وقعت فيه حادثة الجلد لم يعد له وجود اليوم
 و نرى مكانه مقراً ألحد األبناك اإليرانية



 
 نجل الطبيب البريطاني اإليرلندي الشهير جون كورميك (م1877-1820)عاش  William Cormickالدكتور ويليام كورميك 

John Cormick  م1810الذي هاجر إلى إيران عن طريق الهند ضمن البعثة البريطانية سنة 

 . م1812ليصبح طبيب ولي العهد الراحل عباس ميرزا في تبريزحيث تزوج هناك من إيرانية ارمينية سنة 

 م و درس علوم الطب ليتابع نفس مسيرة والده و عند وقوع حادثة جلد حضرة الباب 1820ولد ويليام في تبريز سنة 

 م1861و قد كتب الدكتور كورميك بعد عدة سنوات من تلك األحداث  تقريراً نحو  عام .تم تكليفه مع حكيمين إيرانيين بمعالجته 
 من الحصول على نص التقرير  J. H. Shedd D.Dو وصفا لشخصيته و تمكن القس األمريكي تضمن شهادة قيمة تتعلق بحضرة الباب 

 و يذكر أن الدكتور كورميك. م1911مارس  1و قام بدوره بنقل ذلك التقرير إلى المستشرق  إدواردغرانفيل براون  في رسالة مؤرخة بتاريخ 

 م اصبح عضواً في كلية الطب و الجراحة البريطانية و تم تكريمه1876اكتوبر  19م و في 1875نال وسام أسد الشمس سنة 
 .م توفي الدكتور كوميك و دفن في المقبرة األرمينية في تبريز1877ديسمبر  30و في .رسمياً و هذه الصورة تعود لتلك الحقبة

 



 ملحمة نيريز

ابتداًء من وصول يحيى الدرابي الملقب بوحيد  إلى بلدة نيريز  

يونيو  29م و حتى استشهاده فيها في 1850في شهر ماي 
 م1850





 
 صورة قديمة لمنظر عام لمنطقة نيريز في جنوب إيران

 



 

 صورة قديمة لمقر حاكم نيريز 
 



 
 وحيد“المسجد الجامع في بلدة نيريز الذي كان يحيى الدرابي الملقب بـ

 يلقي فيه خطبه حيث كانت شعبيته كبيرة بين األهالي 

 



 

 صورة حديثة للمسجد الجامع في نيريز أثناء ترميمه
 



 
 محراب المسجد الجامع في بلدة نيريز التي انتقل إليها يحيى الدرابي

 .قادماً من يزد حيث كانت حملة شعواء مشتعلة ضده

 



 محراب و منبر المسجد الجامع في بلدة نيريز في صورة حديثة



 .صورة قديمة لقلعة خواجة التي شهدت العديد من األحداث البطولية المجيدة في التاريخ البابي



 منظر لقلعة خواجة التي احتمى فيها يحيى الدرابي و جموع البابيين
 .خالل أحداث ملحمة نيريز



 .صورة حديثة من داخل قلعة خواجة التي احتمى بها البابيون في نيريز



 الغرفة التي اقام فيها يحيى الدرابي و هو يقود البابيين في صمودهم داخل قلعة خواجة بنيريز



 صورة حديثة داخل إحدى غرف  قلعة خواجة في نيريز



 صورة لقناة المياه الباطنية في قلعة خواجة بـ نيريز



 م 1850الموقع الذي حدثت فيه أحداث ملحمة نيريز سنة 
 و تحت هذه الشجرة كان يستظل بطلها جناب العالمة يحيى الداربي



قد استشهد في ملحمة  والشهير بوحيد عصره أعلم العلماء الذين أمنوا بظهور حضرة الباب  الدرابيمرقد يحيى 
 م1850يونيو سنة  29في  نيريز



 ساحة حديقة رحمان في نيريز و التي دفنت فيها رؤوس الشهداء البابيين



 م1850مقابر الشهداء البابيين في نيريز الذين سقطوا في ملحمة عام 



 م1850ناصر الدين شاه في لوحة فارسية رسمت له بجوار مدفع سنة 



   (م1851نوفمبر -1848)صدر أعظم كبير وزراء ( م1852-1807)رئيس الوزراء الصدر األعظم عاش



 الذين كانوا يسيطرون الماللي والمجتهدون  يرتديهالتقليدي الذي كان  الزي
 التعليم في القرن التاسع عشر والقضاء  وعلى الحياة الدينية 





 استشهاد شهداء طهران السبعة

 م1850فبراير سنة  19-20

 السيد علي خال حضرة الباب1)
  ميرزا قربان علي2)
 الحاجي مال إسماعيل القمي  3)
  السيد حسين الترشيزي المجتهد4)
  الحاج محمد تقي الكرماني5)
  السيد مرتضى الزنجاني6)
  محمد حسين المراغي7)



    ليلويد إيفانلوحة حديثة  رمزية متخيلة الستشهاد شهداء طهران السبعة رسمها الفنان البهائي البريطاني 
Ivan Lloyd   وقد مجد حضرة الباب هؤالء الشهداء السبعة و أشار إليهم بأنهم االضاحي السبعة التي تذبح يوم القيامة كما جاء

 .اإلماميةذلك في حديث نبوي مشهور عن طريق المصادر 



    م1850ميدان طهران التي  شهدت إعدام شهداء طهران السبعة و من بينهم خال حضرة الباب السيد علي في نيروز  سبزهساحة 
 م1852مجازر عام  استشهاداتو هذه الساحة شهدت أيضاً بعد سنوات حوادث 



 .م1850في طهران فبراير سنة “ نود”برج شهداء طهران السبعة بجوار ميدان أمين السلطان قرب  جثامينالموضع الذي دفنت فيه 



(م1851-1850) زنجانملحمة   

 الزنجانيو انتهت باستشهاد الحجة   م1850 ماي 13بدأت في 

حتى  البابيينو التنكيل باألسرى من  م1850ديسمبر  29في 

بابي  1800فبلغ مجموع  الضحايا من الشهداء  م1851 يناير2
 .بما فيهم األطفال و النساء



 مدخل بيت الحجة الزنجاني في زنجان العالم االخباري المجتهد الذي اعتنق أمر الباب و لقب بالحجة



 صورة قديمة  لمدينة زنجان التي شهدت أحداث دامية بلغت أشدها
 .في أعقاب استشهاد حضرة الباب و انتهت بسقوط المئات من البابيين



 صورة للموضع الذي علق فيه جثمان الشهيد  الحجة الزنجاني بعد نبش
 قبره من قبل اعداء األمر المبارك في زنجان



 حاجي إيمان أحد الناجين من مجازر زنجان و قد تشرف بلقاء حضرة بهاء هللا 

 بعد عدة سنوات في أدرنة و قدم عدة تضحيات في سبيل نصرة األمر المبارك
 .حيث تعرض للحبس و السجن عدة مرات



 ميثاق حضرة الباب



و أكد آلخرين ُمشافهًة .و قد عني حضرة الباب بإعداد بعض أصحابه بصبٍر و أناة لتلقي الظهور الوشيك
بأنه سوف يلقى الموعود -أحد حروف الحي-و تنبأ صراحًة لمال باقر.أنهم سوف يحيون حتى يروا يومه

أما مال حسين فقد .أكد تأكيدًا شفهيًا مماثالً -و هو تابٌع آخر من أتباعه-المحبوب وجهًا لوجه،و لسّياح
وجهُه حضرة الباب لطهران مؤكدًا له أن هناك سرًا في هذه المدينة ال ُيضارعُه نوُر الحجاز و ال نور 

بأنه سوف يفوز بمحضر من هو المطلوُب -يوم الِفراق األخير-شيراز، أما القدوس فقد و عدُه حضرة الباب
أنُه سوف ُيشاهُد في " ماه كو"وقت أن كان بـ-الوحيد لتقديسهم و محبتهم، و أعلن للشيخ حسن الزنوزي
بينما كشف "الحرف الثالث المؤمن بمن يظهره اهلل"كربالء طلعة الُحسين الموعود،و على الدّيان أنعم بلقب 

لم . عن اسم ذلك الذي يبلُغ بدورته الكمال و أعلن له اقتراب مقدمه" الشؤون الخمسة"لعظيم في كتاب 
ذلك ألن إشارته للموعود .يعين حضرة الباب خليفًة و ال نائبًا و امتنع عن أن يختار ُمفسرًا أو ُمبينًا لتعاليمه

بلغت من الوضوح و الشفافية،و دورته كان مقدارًا لها أن تبلغ من ِقصِر المدة بحيث لم تُكن هناك ضرورٌة 
هو أنه أخذ بنصيحة -"مقالة سائح"طبقًا لشهادة حضرة عبد البهاء في -و كل ما فعلهُ .لهذا و ال لذاك

و ذلك . حضرة بهاء اهلل و مؤمٍن أخر من أتباعه، و عين ميرزا يحيى رأسًا ُصوريًا انتظارًا لُظهور الموعود
 .حتى يتمكن حضرة بهاء اهلل من أن يرتقي باألمِر العزيز على قلبه في جٍو من األمن النسبي

 (51-50م ص2002القرن البديع لولي األمر شوقي افندي تعريب الدكتور عزاوي   طبعة )



 الميثاق األصغر الذي أبرمه حضرة الباب

(حضرة بهاء هللا)حسين علي النوري   

الذي أشار إليه( م1817-1892)  

 حضرة الباب في كتاباته

 بمن يظهره هللا و بلقبه

 (أزل صبحي)الشهير بـ  النورييحيى 

 (م1912-1831)عاش 

 األخ غير الشقيق لحضرة بهاء هللا 

 رئيس صوري شكلي للبابيين تحت

 قيادة و إرشاد حضرة بهاء هللا

 شاهدي الميثاق االصغر رئيس صوري للجامعة البابية

 مال عبد الكريم قزويني

 المعروف بأحمد الكاتب

 شاهد على الميثاق األصغر

موسى آقاي كليم عاش حضرة 
 بهاء اهلل 



 على بل خاصة، مواهب من به تمتع ما نتيجة يحيى ميرزا شهرة تكن لم•
 .بهاءاهلل بحضرة تربطه كانت التي القرابة صلة بسبب كانت أنها األرجح
 أنظار محط كان الذي حضرته عن بعيدا الدين أعداء أنظار تتحول ولكي

 ميرزا يسمي الذي باالقتراح فورا الباب حضرة رحب األوائل، المؤمنين
 هذا صاحب وكان .للبابيين رئيسا نسبيا، المعروف غير الفتي يحيى،

 فقط المؤمنين من اثنين سوى الخطة بهذه يعلم ولم ،بهاءاهلل حضرة االقتراح
 والمال بهاءاهلل، لحضرة المخلص األخ ،(كليم آقاي) موسى ميرزا :وهما
 بصندوق استشهاده قبل الباب حضرة إليه عهد الذي القزويني الكريم عبد

 عبد المال استشهد وقد .بهاءاهلل لحضرة ليسلمها وكتاباته وأختامه أقالمه
  .الچ سياه سجن في بهاءاهلل حضرة حبس أثناء طهران في بعد فيما الكريم

ألديب طاهر زاده تعريب لجنة مختصة من األردن   1ظهور بهاء اهلل ج)•
 (56-55ص م  2000طبعة دار النشر البهائية في البرازيل أبريل 



 استشهاد حضرة الباب

 هـ 1266شعبان  28في تبريز 

 م1850يوليو  9



في ثالثينات القرن العشرين  التي كانت قد شهدت محاكمة حضرة الباب و التي انتهت بإبعاده  تبريزصورة قديمة لمدينة 

ليعود إليها بأمر من تقي خان الصدر األعظم و يواجه هناك حكم اإلعدام الذي انفرد باتخاذه  الصدر األعظم  جهريقإلى 
 م1850يوليو  9لينفذ  في 



 مسجد صاحب االمر في مدينة تبريز عاصمة آذربيجان اإليرانية



االثريةشمال إيران من أشهر معالمها  تبريزالمسجد األزرق في مدينة   



 صورة حديثة داخل المسجد األزرق في تبريز



بجوار ضريح سيد حمزة أحد المعالم الشهيرة في عاصمة إقليم اذربيجان تبريزمسجد   



م2006سنة  التكنلوجياللعلوم و  سهندو اليوم هو مقر جامعة  تبريزفي  بهنامقصر   



 البزار الكبير في مدينة تبريز شمال إيران



 سقف البزار الكبير في مدينة تبريز



 صورة حديثة لمجموعة من الحرفيين في بزار مدينة تبريز



صورة حديثة للباب الذي دخل منه حضرة الباب تحت الحراسة قادماً من 
 جهريق في أخر وصول له لهذه المدينة قبيل استشهاده



 لوحة لميرزا تقي خان أمير كبير الصدر األعظم الذي وقعت في عهده حادثة استشهاد

 .أعظمشهداء طهران السبعة بما فيهم خال حضرة الباب السيد علي الملقب بخال 

تاريخياً عن صدور قرار  اإلعدام العسكري لحضرة الباب و قد بقي في قمة السلطة في  المسؤولو ميرزا تقي خان هو 
 .حتى عزله من قبل ناصر الدين شاه( م1851-1848)الفترة 



 الصدر األعظم تقي خان أمير نظام
 (م1851أكتوبر -1848)رئيس وزراء ( م1852-1807)عاش 



 تمثال حديث في طهران  لألمير كبير تقي خان الصدر األعظم
 (م1851أكتوبر -1848)رئيس وزراء ( م1852-1807)عاش 



األميرة عزت الدولة في صورة التقطت لها في سن متقدمة و كان أخوها ناصر الدين شاه قد زوجها للصدر 

 األول عن قرار إعدام حضرة الباب  المسؤولو  القاجاريةاألعظم تقي خان الذي كان الرجل األول في الدولة 
 .زنجانو  نيريزفي  البابيينو المجازر األولى  التي وقعت ضد 



 

(  عقيد)برتبة خمسه  آقاجانصورة للوحة تمثل ميرزا 

من بلدة خمسه قائد الفرقة العسكرية المكونة من 

جندي التي نفذت حكم اإلعدام في المرة الثانية  750

بعد انسحاب سام خان بفرقته األرمينية ضد حضرة 

 .م1850يوليو  9الباب و رفيقه أنيس في 

 قتل بعد سنوات في الحملة البريطانية

و قد ( م1857-1856)الفارسي على سواحل الخليج 

تمكن المستشرق الفرنسي أ ل م نيكوالس من 

الحصول على هذه اللوحة  من ورثته و نشير أن 

 .بهائيينبعض أحفاده أصبحوا 
 



 و أحد الشيخيةالذي كان من علماء  المامقانيبيت المجتهد محمد  اطاللو  خارائب

 و كان قد صدق على أمر اإلعدام الصادر  تبريزالقضاة الحاضرين في محاكمة حضرة الباب في 

 تهرب من لقاء حضرة الباب قبيل ومن الصدر األعظم تقي خان 
 .تنفيذ الحكم عندما أحضر لمقابلته للمرة األخيرة



فتوى إعدام حضرة الباب موقعة من قبل المجتهدين الشيخ علي أصغر و الشيخ أبو القاسم و قد نشرت هذه الوثيقة 
 م1933في كتاب أ ل م نيكوالس بعنوان البهائيون و الباب مقتطفات من المجلة االسيوية سنة 



 .تبريزمشهد لمجموعة من الجبال المحيطة بمدينة 



الشرقية و يعرف بجبل  آذربيجانمن اشهر جبال  سهند؛ جبل (ايران هایکوه عروس ) سهندکوه 
 .حرارة الصيف تبريزالعروس و هو الجبل الذي يقي مدينة 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF


 و هو مكسو بالثلج في فصل الشتاء تبريزصورة حديثة لطريق الجامعة في 



وقد  تبريزصورة الطريق المؤدي إلى ساحة الثكنة العسكرية التي شهدت استشهاد حضرة الباب في 
 (م1930-1928) 3نشرت هذه الصورة في مجلد العالم البهائي العدد 



 لوحة تمثل الطريقة التي يعلق بها المحكوم عليه باالعدام  في جدران ساحة الرمي بالرصاص



 م1850يوليو  9العسكرية في تبريز التي شهدت استشهاد حضرة الباب ( سربازخانه )ساحة الثكنة
، وكان عمره إذ ذاك إحدى (م1850يوليو  9)هجرية 1266شعبان سنة  28وقد وقع استشهاد حضرة الباب في يوم األحد ظهرًا في 

 .وثالثين سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوما من يوم ميالده في شيراز



 لوحة تظهر تجمهر الناس في محيط ساحة الثكنة العسكرية لمشاهدة تنفيذ االعدام



 م1850يوليو  9لوحة تمثل مشهد تنفيذ اإلعدام العسكري في تبريز حضرة الباب 



 م1850يوليو  9لوحة تمثل مشهد تنفيذ اإلعدام العسكري في تبريز حضرة الباب 



و قد  تبريزمشهد استشهاد حضرة الباب و رفيقه أنيس في  بهاهذه الصورة المتخيلة رسمت للطريقة التي تم 
 م1951و تمت إعادة نشرها في مجلة التاريخ الشعبي التركية سنة  1002نشرت في كتاب تاريخ االمم ص 



 ساحة الثكنة العسكرية التي شهدت استشهاد حضرة الباب أصبحت شوارع و مباني حكومية مدنية بعد محو معالمها التاريخية



 ساحة الثكنة العسكرية التي شهدت استشهاد حضرة الباب أصبحت شوارع 
 و مباني حكومية مدنية بعد محو معالمها التاريخية



 موضع الخندق الذي وضع فيه جثماني حضرة الباب و محمد علي الزنوزي
 أنيس الملتحمين ببعض و وضعت عليهما حراسة مشددة  



 موضع الخندق الذي وضع فيه جثماني حضرة الباب و محمد علي الزنوزي  أنيس الملتحمين ببعض و قد اصبح اليوم 
 . على هذه الشاكلة محاطاً بالمحالت التجارية و مخازن السلع بعد أن توسعت تبريز و تغيرت مالمحها



 م2010صورة حديثة لمدينة تبريز العصرية عاصمة آذربيجان الشرقية كما تبدو سنة 


