
 السيد علي محمد الملقب بحضرة الباب المبشر بظهور حضرة بهاء هللا

(هـ 1266-1235( )م1850-1819)عاش   

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

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



 السنوات التي تلت استشهاد حضرة الباب 

و األماكن التي أخفي فيها الصندوق الذي 
 رفيقه أنيس احتوى على رفاته و





طوبى لمن نظر إلى نظِم بهاء هللا و يشُكر ربُه فإنُه يظهُر    

  .و ال مرد لُه من عنِد هللا في البيان

 الواحد الثالث من كتاب البيان الفارسي لحضرة الباب



عدد سكانها  .الشرقيةمحافظة أذربيجان ، وهي عاصمة سهند، شمال جبل إيرانهي مدينة تقع في شمال غرب  تبريز

هي المركز الثقافي الرئيسي لألذربيجانيين اإليرانيين، وهي أكبر المدن التي  تبريز (.2006عام )نسمة  1.460.000

ثم للدولة  اإللخاناتكانت عاصمة لدولة  .تركية، وهم من أصول األذربيجانيةأغلب سكانها يتحدثون  .فيهايرتكزون 
 .2كم 45481مساحتها تبلغ  .البحرم فوق سطح  1400تقع المدينة على ارتفاع  .الصفوية
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 م و كانت هذه المدينة قد اشتهرت1937صورة قديمة التقطت لمدينة تبريز سنة 
 م1850بأنها أخر بقعة عاش فيها حضرة الباب قبيل استشهاده سنة 



 قرية ميالن في اذربيجان حيث مصنع الحرير الذي جرى فيه وضع جثماني حضرة الباب و انيس الملتحمين ببعض 
 بفعل  طلقات الرصاص في صندوق واحد في سرية تامة



 منظر عام لمدينة طهران التي نقل إليها صندوق رفاتي حضرة الباب و انيس بتعليمات من حضرة بهاء هللا



 ميرزا موسى آقاي كليم النوري شقيق حضرة بهاء هللا الذي ساهم في تأمين
 عملية إخفاء الصندوق الذي احتوى رفات حضرة الباب و رفيقه أنيس



 ضريح شاه عبد العظيم أشهر األضرحة في طهران و بجواره جرى  إخفاء
 .صندوق رفاتي حضرة الباب و أنيس



 ضريح إمام زاده معصوم في طهران كان من األماكن المثالية إلخفاء
 صندوق رفات حضرة الباب و رفيقه أنيس



 ضريح إمام زاده معصوم احد األماكن التي اخفي فيها الصندوق الذي احتوى

 على رفاتي حضرة الباب و أنيس و قد وضع الصندوق داخل الجدار
 في موضع القوس قبل أن يتم نقله من هناك إلى مكان أخر



 ضريح إمام زاده حسن جرى في محيطه إخفاء صندوق الجثمان المطهر 

 لحضرة الباب لعدة سنوات داخل طهران بشكل سري حتى ال يتمكن
 .أعداء األمر المبارك من النيل منه



 صورة قديمة لضريح إمام زاده حسن  في طهران 



 صورة قديمة لخان محمد كريم عطار أحد األماكن في طهران
 التي أخفي فيها صندوق رفات حضرة الباب مؤقتاً   



ضد الجامعة البابية ( م1853-1852)مجازر   
 في إيران القاجارية



 

 (م1858-1852)من  القاجاريةالصدر األعظم للسلطنة  النوريخان  آقاميرزا 

 و في عهده وقعت األحداث الدموية التي أعقبت محاولة اغتيال ناصر الدين شاه

 و سجن حضرة بهاء هللا في سجن الجب األسود بطهران

 



 مقر إقامة رئيس شرطة طهران السردار عزيز خان و الذي بقيت فيه قرة العين الطاهرة 
 .م1852حبيسة فيه تحت رعاية زوجة الكالنتر حتى استشهادها في أحداث مجازر عام 



 في عصر حضرة الباب لم تكن هناك آالت تصوير فتوغرافي في الشرق و لذلك فال توجد

 صور فتوغرافية تمثل شخصيات تلك الحقبة  بما في ذلك قرة العين الطاهرة
 التي ال نجد لها سوى رسوم  و لوحات رسمها رسامون من خيالهم



م1852حديقة إلخاني في طهران التي شهدت استشهاد قرة العين سنة   



 موضع حديقة الخاني بجوار مقر السفارة الروسية  و الذي شهد استشهاد قرة العين الطاهرة
 م1852أغسطس سنة 



 لوحة تمثل مشهداً متخيل  الستشهاد قرة العين الطاهرة  في طهران كما تخيله الفنان البريطاني البهائي
Ivan Lloyd ليلويد إيفان 



 لتبرير إعدام قرة العين الطاهرة و تشويه سيرتها لجأ أعداء األمر المبارك إلى اختراع عدد من القصص و األساطير و منها القصة 

 و هو كتاب نشر بعد وفاة مؤلفه عم الطاهرة الشيخ  المال محمد تقي بسبع سنوات و جاء في تلك القصة الملحقة بالكتاب األصلي م1854/هـ1271المنشورة في كتاب مجالس المتقين بتاريخ 

 من الطاهرة التي رسمت بشكل مشوه و هي تطل برأسها  مرأن قرة العين حرضت مجموعة من اتباعها على اغتيال عمها و هذه صورة خيالية لتلك القصة المختلقة تظهر منفذ االغتيال و هو يتلقى األوا 

 .و يدها  من غرفتها



 
 هي الطريقة وطريقة التعذيب القاتل عن طريق وضع الشموع المشتعلة في ثقوب الجروح 

 م1852المعروفة في طهران سنة  البابيةسليمان خان أحد الشخصيات  بهاالتي استشهد 

 و هذا الرسم يصور تلك الطريقة الوحشية كما رسمها رسام روسي

 



 على البابيين   طهماسب ميرزاطاحونة  في نيريز جنوب إيران إستعملت  كبرج خالل الحملة الدامية التي قادها 
 و انتهت الحملة . م1850سنة  م بعد ثالث سنوات من أحداث الملحمة الشهيرة التي شهدتها نفس المنطقة1852سنة 

 الثانية باستشهاد العديد من البابيين و أسر الكثيرين مات 



 في حملة االضطهادات الثانية في نيريز لجأ السكان البابيون إلى االحتماء بالجبال المحيطة و هذه آثار

 .لبعض اآليات و الكتابات التي تركوها في صخور جبال نيريز شاهدًة على ذلك العصر البطولي المجيد



 ضريح بيبي دختران  في مدينة شيراز و قد استخدم كمكان الحتجاز النساء و االطفال البابيين 
 .الذين وقعوا في األسر خالل احداث مجازر نيريز الثانية



 ضريح شاه مير حمزة في شيراز و قد استخدم كمكان لحبس الرجال األسرى من البابيين الناجين 
 من مجازر نيريز



 منطقة  أقنية مياه الوكيل في مدينة شيراز و قد حبست فيها بعض النساء البابيات خالل حملة االضطهاد 
 .الدامية ضد البابيين في منتصف القرن التاسع عشر



في ( من يظهره هللا)سنوات والية حضرة بهاء هللا 
(م1892-1853)المنافي   



 حديقة النجيبية في بغداد نسبة لنجيب باشا و التي شهدت االعالن العلني عن دعوة حضرة بهاء اهلل خالل
م ليتحقق ما وعد به حضرة الباب من ظهور أمر1863سنة ( ماي 2-أبريل 21)أيام الرضوان المباركة    

.من يظهره اهلل الذي فدى بحياته في سبيله  



 جبل سركلو في السليمانية بكردستان العراق الذي اعتكف فيه حضرة بهاء اهلل مدة سنتين قمريتين 
 و عرف يه باسم درويش محمد ( م1856مارس-1854أبريل ( )هـ1270-1272)

 في وقت كان الرئيس الصوري للجامعة البابية يحيى أزل قد أقدم على سلسلة من األعمال المشينة بمعونة 
 .من سيد محمد اإلصفهاني  التي أدت  إلى  انقسام الجامعة البابية و انحطاط أحوالها



 م1866في فترة نفي حضرة بهاء اهلل في ادرنة جرى اإلعالن العالمي عن ميالد جامعة االسم األعظم سنة 
 و أصبح البابيون بعرفون باسم جديد هو البهائيون و صارت تحيتهم اهلل أبهى و في تلك الفترة  

 بلغ تمرد ميرزا يحيى ازل أشد مداه حين أقدم على تسميم حضرة بهاء اهلل أخيه األكبر غير الشقيق و وقع االنفصال النهائي 
 بحيث اتبعت األغلبية الساحقة حضرة بهاء اهلل و أيقنت بأنه من يظهره اهلل بينما اتبعت  أقلية من أهل البيان صبحي أزل 

 . متوهمة أن من يظهره اهلل لن يظهر سوى بعد مرور زمن بعيد جدا  



 م 1868مدينة عكا في شمال فلسطين و التي نفي إليها حضرة بهاء هللا سنة 
 و عاش لعدة سنوات حبيس أسوارها قبل أن ينتقل لضواحيها



 
 م  في مدينة عكا التي عرفت بالسجن االعظم1868قلعة سجن عكا الذي حبس فيه حضرة بهاء اهلل منذ سنة 

 .و عرفت أيضا  بأرض األقدس لنزول الكتاب االقدس فيها
 

 زنزانة حضرة بهاء هللا



 مؤرخون و كتابات حول البابية



 Joseph Arthur  Comte de Gobineau غوبينو ديجوزيف آرثر  الكونت 

 القاجاريةفي عدة بلدان و من بينها السلطنة الفارسية  عمل دبلوماسيا  لفرنسا( م1882-1816)  عاش

 خالل عهد االمبراطور نابليون الثالث  و قد ألف أشهر كتبه بعنوان

 Les Religions et les Philosophies dans l'Asie centrale 

  البابيةاألديان و الفلسفات في آسيا الوسطى و خصص نصفه للحديث عن تاريخ 
 و فتح الباب أمام المستشرقين و الباحثين المحققين م1865نشر في أوروبا منذ عام  قد و



 Joseph Arthur  Comte de Gobineau الكونت جوزيف آرثر دي غوبينو

 .مؤلف كتاب األديان و الفلسفات في وسط آسيا (م1882-1816)  عاش



 الطبعة الثانية من كتاب األديان و الفلسفات في آسيا الوسطى للكونت دي غوبينو الصادرة
 م1866في باريس سنة 



 أستاذ اللسانيات (م1870-1802)عاش  Aleksandr Kazem-Begألكسندر كاظم بك 
 األصل  كان من أوائل المؤرخين  آذربيجانيو هو  بطرسبورغو التاريخ الشرقي بجامعة 

 و البهائية باللغة الروسية البابية ه الشهيركتابو ألف  .البابيالذين اهتموا بذكر حوادث التاريخ 
  م1865سنة  بطرسبورغو طبع في   Babis, Bab i Babiduiبعنوان باللغة الروسية 

  م1866سنة  Journal Asiatiqueو ترجم إلى اللغة الفرنسية في المجلة اآلسيوية 
 .حول التاريخ البابي و هو من أقدم المصادر الروسية



 

 المجلة  األسيوية الصادرة في باريس باللغة الفرنسية و يشرف عليها أساتذة و أكادميون و مستشرقون مهتمون 

 بنشر كل ما يتعلق بشعوب آسيا و قد تضمنت في عددها السادس من جزئها السابع 

 قسماً خاصاً بالحوادث التاريخية المتعلقة بالبابية من ما كتبه ألكسندر كاظم بك
 



 الصادرة عن الحركة الماسونية الفرنسية   La chaine d’Unionمجلة سلسلة الوحدة 
 م نشرت  مقاال حول البابية في فارس و قدمتها في1889في عددها الصادر سنة 

 248-239م ص 1889صورة مشوهة و شنت هجومًا عليها يونيو و يوليو سنة 
 



 
 م بنيويورك تطرقت 1883ديسمبر  10صحيفة السان األمريكية في عددها الصادر 

 في أحد عواميدها للبابية تحت عنوان البابيون و نبيهم فكانت بذلك من أقدم الصحف األمريكية
 التي نشرت اخبار ظهور الرسالة البابية و انتشارها و حوادث االضطهاد الواقعة على أتباعها

 



 
 اهتم بتجميع المخطوطات العربية الفارسية من أثار  Baron Victor Rosen البارون فيكتور روزن 

 (جامعة بطرس بورغ الروسية )حضرة بهاء هللا و ذلك عندما كان يعمل في معهد اللغات الشرقية 

 م  و قد نشر بعض األثار البهائية1886-1876في الفترة من 

 م 1886سنة  3م  و كتاب المخطوطات الفارسية ج 1877سنة  1في كتاب المخطوطات العربية ج

 م و قد نشر عدة مقاالت حول البابية لدى مجلة الجمعية الملكية األسيوية 1891سنة  6و كتاب المخطوطات العربية ج

 و من أشهر أعماله كتاب رسائل الشيخ البابي بهاء هللا 

 



 هو عبارة عن مجموعة  وبهاء اهلل  البابيالمجموعة األولى من رسائل الشيخ كتاب  
  روزن ويكتورمن نصوص ألواح حضرة بهاء اهلل  نشرها البارون الروسي  

 عن قسم المخطوطات العربية الفارسية  مسؤوالالذي كان 
 روزن ويكتورم أي بعد وفات البارون 1908الروسية  و هذه الطبعة صدرت سنة  بطرسبورغفي جامعة  



 ( م1862-1926)  Edward Granville Browneالبروفيسور إدوارد كرانڤيل براون 
  Iranologistأستاذ اللغات الشرقية في جامعة كامبردج و عالم في اإليرانولوجيا 

 م إلى إيران و مكث سنة زار فيها عدة أماكن و تعرف 1887بعد إكماله لدراسة الطب سافر سنة 
 .على بعض البهائيين و البيانيين  واهتم بدراسة البابية و البهائية و هذه الصورة له بزي شرقي

 م1890و هو المستشرق الغربي الوحيد الذي تشرف بلقاء حضرة بهاء اهلل في قصر البهجةسنة



 عنوان المخطوط الفارسي لمقالة سائح في البابية و البهائية و هو مخطوط كتب في عكا بإمالء حضرة عبد البهاء
 و بخط يد جناب ميرزا زين المقربين و تناول تاريخ االمر المبارك بأسلوب موجز بسيط منذ فجر دعوة حضرة

 هـ 1307جمادى األول سنة  18الباب و حتى نفي حضرة بهاء اهلل إلى أرض االقدس و تاريخ إكماله هو 
 و قد تم تسليمه لألستاذ براون الذي شرع في ترجمته إلى اإلنجليزية(م1890يناير  10)



 الطبعة االولى من كتاب مقالة سائح في البابية و البهائية و تضمن  النص الفارسي لتاريخ حضرة الباب
 و الذي حصل عليه خالل زيارته التاريخية لعكا بمعرفة حضرة عبد البهاء الغصن األعظم 

 م1891و هذه الصورة للجزء األول  من الكتاب و الذي طبع في مطبعة جامعة كامبردج سنة 



مؤرخ أديان ( م1892-1832) عاش   Ernest Renanالمؤرخ الفرنسي  إيرنست رينان 

إرنست ربنان من أشهر الوجوه األدبية المتخصصة في األديان في . فرنسي متخصص في الفلسفة

أشار للبابية للمرة األولى في الجزء األول من سلسلة كتبه حول أصول المسيحية و تحديداً في  19القرن 

و حين نشر كتاباً أخر . حيث أشار عدة مرات إلى ظهور الحركة البابية  " حياة يسوع"كتابه 
م بعد بضعة شهور من ظهور 1865الحواريون  و كان ذلك سنة   Les Apôtres"بعنوان

 .كتاب دي غوبينو و تحدث فيه عن البابية 



Lord Curzon of كرزون من كدلستون الّلورد   Kedeston (م1925-1859 )كاتب و مؤرخ و  وزير بريطاني عاش  
  Persia and the Persian Questionصاحب كتاب فارس و المسألة الفارسية 

 م 1891الصادر في جزئين مطبعة لجمان سنة 
 و قد توقع فيه أن الرسالة الجديدة التي ظهرت في إيران إذا استمرت على نفس وثيرة نموها فإنها ستصبح 

 .واحدة من الديانات الكبرى  في العالم



م وتوفي في باريس 1864ولد في رشت  بإيران سنة   A. L. M Nicholasنيكوالس    مل  أالمؤرخ المستشرق الفرنسي 
حضرة  اثارترجم عددا  من  واهتم بدراسة تاريخ حضرة الباب  وإيران  وعمل دبلوماسيا لفرنسا في قبرص .م1937سنة 

   م1905ألف كتابه الشهير بعنوان السيد علي محمد الباب سنة  والباب إلى اللغة الفرنسية 



 نسخة مطبوعة من من  الترجمة الفرنسية لكتاب البيان العربي

 التي قام بها أ ل م نقوالس  المترجم األول المعتمد لدى البعثة الفرنسية في طهران 

 م1905و يعود تاريخ هذه الطبعة إلى سنة 
 



 نسخة مطبوعة من الجزء األول من  الترجمة الفرنسية لكتاب البيان الفارسي 
 م 1911و يعود تاريخ هذه الطبعة لسنة .التي قام بها أ ل م نقوالس قنصل فرنسا في تبريز



درس اللغة ( م1909-1836)عاش   Michael Jan de Goeje غويج ديجان  ميكائيل االستاذالمستشرق الهولندي  
 م ثم انتقل إلى جامعة أكسفورد حيث تابع دراسته1860سنة  Leidenالعربية و نال شهادة الدكتورة من جامعة ليدين 

ofو كان رئيس تحرير موسوعة اإلسالم .و أبحاثه   Islam Encyclopaediathe   في جزئها األول و الثالث و أول من
 .م1893و البهائية أكتوبر سنة  البابيةنشر مقاال باللغة الهولندية حول 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leiden
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_of_Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_of_Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_of_Islam


 سافر إلى مصر( م1894-1823)عاش  Michele Lessonaالعالم اإليطالي الكبير الطبيب واألستاذ ميشلي ليسونا  

 .م1849و عمل طبيباً في خدمة الخديوي عباس حلمي االول قبل أن يعود إليطاليا سنة 
  Filippo De Filippiم رفقة االستاذ فليبو دي فليبي 1862شارك في رحلة البعثة العلمية اإليطالية في إيران سنة 

 .م1881و هو أول من كتب كتاباً عن البابية باللغة اإليطالية  و نشر في تورينو سنة 



شاعرة و أديبة نمساوية   Marie von Najmájerالشاعرة ماري فون نجماجير
استلهمت قصة حياة قرة العين و بطولتها لتنقلها إلى  (م1904-1844 (عاشت

 Gurret-ül-Eyn: einم قرة العين  1874األدب النمساوي بقصائد نشرتها سنة 

Bild aus persiens Neuzeit  تضمنت ست أعمال شعرية غنائية تمجد
 .البابية



كتبت قصيدة روسية درامية بعناون ( م1944-1864)عاشت  Isabella Grinevskayaاالديبة الروسية إيزابيال غرينسكايا 

و نال تقدير العديد من  م1912بلغت شهرة عملها أن تحول إلى عمل مسرحي في باريس سنة .م1903نشرت سنة " الباب"
قد سافرت إلى مصر و التقت بحضرة عبد  Grinevskayaغرينفسكايا  ألديبةكانت ا .النقاد و األدباء بما فيهم ليون توليستوي 

A Journey in the Countries of"و كتبت رواية حول هذه الرحلة بعنوان. م1911البهاء هناك سنة   the Sun" :”رحلة 

 "في بلدان الشمس



زينب القروية تلك البطلة  كلذلكلم تكن قرة العين الطاهرة الشخصية الوحيدة التي أثارت اهتماماً في األعمال األدبية والمسرحية بل 

و هذه  .المباركالرجال و ختمت حياتها بالشهادة في سبيل األمر  زيمتنكرة في  الزنجانيالتي قاتلت إلى جانب الحجة  البابية
 م1995-1994البهائي  مجلةالعالمالصورة لممثلة مسرحية تلعب دور زينب القروية و قد نشرت في 



األمريكية أن موضوع استشهاد ” فوروم“مجلة في (م1943-1868)عاش    Jules Bois بوا  جولصرح األديب و الصحفي 
حضرة الباب و قصة قرة العين كان محور اهتمام لدى أوساط المثقفين في اوروبا في أواخر القرن التاسع عشر لدرجة أن 

كتابة مسرحية  منديس كاتول Catulle Mendèsتوسلت من الكاتب المسرحي  برناديتالممثلة الفرنسية الشهيرة سارة 
 .الطاهرة تاريخية تراجيدية حول قرة العين 



  Sir Ignatius Valentine Chirol   شايرول فالنتين انياتوسالسير 

لمدة اثنى سافر في مختلف بقاع الشرق و  مؤرخ و كاتب و دبلوماسي بريطاني( م1929-1852)عاش 
و كانت  The Timesعشرة سنة تولى منصب رئاسة التحرير للقضايا الخارجية بصحيفة التايمز اللندنية 

 Middle East تلك المقاالت سببا  في اعتماد مصطلح الشرق األوسط 
 .و جعله شائع االستعمال  لدى الصحف العالمية

رغم استشهاد مؤسسها  االستمرايرةو البهائية و كتب عن قوة انتشارها و قدرتها على  البابيةاهتم بتاريخ 
و أنه قد كتب  البابيةالرسولي حضرة الباب و تحدث عن كون حضرة بهاء اهلل الرأس الفعلي للجامعة 

 .العديد من االثار و الكتابات المقدسة الضخمة
 قضية الشرق األوسط بكتاب شايرولأشهر كتب  السير و 

 The Middle Eastern Question   

G:/wiki/Middle_East


يظهر فيها  5709996االمريكية تحت رقم  الكونغريسمن أرشيف التاريخ الزراعي بمكتبة   م1903يعود تاريخها لسنة  الصورةالتيهذه 

و هو يزرع شجرة برتقال بذورها جاءت من الشجرة التي زرعها  روزفيلت ثيودور   Theodore Rooseveltالرئيس األمريكي 

 Bahai Orange Treeحضرة الباب في بيته المبارك في شيراز و قد سميت تلك الشجرة بشجرة البرتقال البهائية 



انهيار حركة ناقضي الميثاق األصغر لحضرة 
 الباب من جماعة أهل البيان األزليين



 في جزيرة قبرص هي المنطقة التي قررت السلطات العثمانية نفي أربعة من البهائيين   Famagustaفماغوستا 
 رفقة صبحي أزل األخ غير الشقيق  ميرزا حسين الُمكّنى مشكين قلم، علي السّياح، محمد باقر القهوجي وعبد الغفار

 م أي بعد وصول حضرة بهاء اهلل1868سبتمبر  5لحضرة بهاء اهلل  و زوجاته و ابنائه و قد وصلوا هناك في يوم 
 .و الصورة هنا لقلعة عوطيل و هي من اشهر معالم فماغوستا.و المنفيين معه إلى عكا بعدة أيام



 
 الذي عينه حضرة الباب رئيسا صوريا للبابيين و أوصاه(  م1912-1831)عاش ( صبحي أزل)يحيى النوري الملقب بـ

 لكنه خان األمانة و تسبب في الكثير من الفتن.في خطاب مكتوب بان يكون تحت طاعة أخيه األكبر حضرة بهاء اهلل
 .و القالقل التي افسدت حياة الجامعة البابية و كانت سببا في معاناة حضرة بهاء اهلل

 



 
 ( م1912-1831)عاش ( صبحي أزل)يحيى النوري الملقب بـ

 بعد سنوات من الدسائس و االغتياالت و األعمال المشينة التي ألحقت الضرر بالجامعة البابية و بحضرة بهاء اهلل
 استمر صبحي أزل و لكن بأساليب جديدة في توجيه حفنة من اهل البيان للقيام بدسائس و أعمال ضد 

  Arthur Youngمن قبل الكابتن البريطاني آرثر يونغ ( م1890-1889)هذه الصورة التقطت له .األمر المبارك و حضرة بهاء اهلل 
 



 
 وقد تم تسليمها للمستشرق إدوارد غرانفيل براون .هذه وثيقة مكتوبة بخط يد ميرزا صبحي أزل زعم أنها وثيقة تعيينه خليفة لحضرة الباب

 . م في كامبريدج1893فنشرها في ترجمته اإلنجليزية لكتاب التاريخ الجديد لميرزا حسين همذان الذي طبع سنة 
 



 محمد األصفهاني اكبر أعوان يحيى أزل و المسؤول عن الكثير من الفتن و القالقل التي حصلت 
  جان بك خمسائيقررت السلطات العثمانية  نفيه مع آقا جان . في الجامعة البابية

 .إلى عكا مع حضرة بهاء اهلل و المنفيين البهائيين مقابل نفي أربعة بهائيين مع يحيى أزل إلى قبرص
 م1872و قد بقي محمد االصفهاني مصدر ضيق  للمنفيين البهائيين في عكا حتى مقتله  سنة 



 المال محمد جعفر الكرماني الملقب بشيخ العلماء من  اعوان صبحي أزل في كرمان و احد
 زعماء اهل البيان الناقضين لميثاق حضرة الباب و المعارضين لحضرة بهاء اهلل

 .لالذي سيصبح من أكبر اعوان صبحي أز( م1896-1855)عاش و هو والد الشيخ أحمد روحي الكرماني  



الدولة العثمانية و حصلت بموجبها على إدارة جزيرة ة دفاع مشترك مع هدم وقعت بريطانيا معا1878يونيو  4في 
قبرص مقابل دفع إيجار سنوي و توفير مساعدات عسكرية للجيش العثماني لمواجهة الخطر الروسي القيصري مع بقاء 

و بدأت اإلدارة البريطانية في قبرص في . الجزيرة نظريا  تحت السيادة العثمانية و التعهد بعدم تسليمها لمملكة اليونان
و جرى  Sir Garnet Wolselyو كان المفتش العام األول هو الجنرال سير غرني ولسلي  .م1878يوليو  12

و هكذا أصبح المنفيون في .روبيرت بيدولف Robert Biddulphم بالضابط العقيد  1879يونيو  23تعويضه في 
الجزيرة تحت مسؤولية السلطات البريطانية التي أطلقت سراح المنفيين و خيرتهم بين البقاء في الجزيرة تحت نفقتها أو 

فضل صبحي ازل البقاء في الجزيرة و حاول عدة مرات الحصول على الجنسية البريطانية دون .السفر إلى أوطانهم
م حيث  1886م بينما تمكن مشكين قلم من االلتحاق بحضرة بهاء اهلل في عكا سنة 1912جدوى حتى وفاته سنة 

 .الزمه بقية حياته و بقي كذلك مستقيما  على أمره حتى وفاته زمن والية حضرة عبد البهاء الغصن األعظم



 

  Edward Granville Browne    إدوارد غرانفيل براون  
 (م1926-1862)عاش  أستاذ مستشرق  بريطاني  في جامعة كامبردج

 



 
 م كتاب التاريخ الجديد  حول ميرزا علي محمد الباب1893نشر األستاذ براون  سنة 

 المترجم عن كتاب ميرزا حسين الهمذاني نشر فيه براون أفكاراً منحازة لوجهة نظر أهل البيان من جماعة صبحي ازل  

 .و عدداً من الوثائق و القصص المشبوهة التي وضعها األزليون 
 



وفي الواقع كان هناك حفنة بسيطة من البابيين كانوا على استعداد بل تشجعوا بأنَّ يلعبوا الدور السياسي الذي •
إنَّهم األزليون الذين كانوا عندها قد تخلوا عن زعيمهم الميرزا يحيى المنفي في قبرص والذي . رسمه براون لهم

رفض األزليون قبول حضرة بهاء اهلل واستمروا في . يّ تّحول فجأة إلى مفكر سياسي وصحفي وعميل سرّ 
ويبدو أن غالبيتهم قد تخلوا عن ممارسة أية شعائر دينية لصالح الحركة السياسية . تسمية أنفسهم بالبابيين

الراديكالية التى تحالفت مع رجال الدين الشيعة الذين كان لهم دور رئيسي في المذابح التي أقيمت ضد 
أكثر  –كما قال براون عنهم-هؤالء الحفنة من البابيين دخلوا في حوار صريح مع براون وأصبحوا . البابيين

وقام هؤالء الذين كانت لهم تطلعات وطموحات سياسية واعترض عليهم حضرة بهاء اهلل . النفوس ثقة بالتعاون
من انتمائهم إلى الدعوة البابية، قاموا بإعداد وتهيئة مستندات تاريخية وأعطوها إلى براون الذي استند عليها 

اللذان تزعما هذا الموضوع هما شخصان يدعيان أحمد روحي وآقا خان كرماني وكانا قد )بحاثه ودراساته أ في
يبدو أنهما اعتبرا اهتمام إدوارد براون بدعوة حضرة بهاء اهلل تهديدا لبرنامجهما . تزوجا ابنتي الميرزا يحيى

ها كان إظهار حضرة بهاء اهلل وكأنه اغتصب وسلب السلطة اولهذا فإن هدف المستندات التي كتب. السياسي
إن أثر عملهما هذا يمكن مشاهدته في إصرار براون على استعمال كلمة . التي كانت من حق الميرزا يحيى

.  ولكن أثر هذه المستندات كان سلبي ا من وجهة النظر العلمية.( . لإلشارة إلى البهائيين" بابيين"أو " بابي"
فالحوادث الصاخبة التي قام بها األزليون لم تكن ذات أهمية في التاريخ البهائي، أمَّا ما اعتمد عليه براون في 

 أبحاثه فقد ثبت أنَّه غير حقيقي وزائف
 (329-328الدين البهائي بحث دراسة ص )                                                     •



 التقطت بداية القرن العشرين( صبحي أزل)صورة نادرة لميرزا يحيى النوري الملقب بـ
 .في فماغوست  قبرص مع أبنائه الذين تفرقوا و لم يوصي ألي منهم برئاسة أهل البيان  

 ميرزا يحيى أزل
 (م1912-1831)عاش 

 ميرزا عبد اللطيف
 (م1902توفي سبتمبر 

ميرزا رضوان علي 
 الشهير باسم

 قسطنطين الفارسي

ميرزا عبد االحد 
الزنجاني من 

 أتباعه 
 صبحي أزل



 م و عاش بعيداً 1848ميرزا آقاي نور المعروف بميرزا نور هللا من أكبر ابناء صبحي أزل ولد سنة 

 في رشت و زار جزيرة قبرص على األقل في ثالث مرات( طبيب)عن أبيه حيث بقي في إيران و عمل حكيماً 

 .م و عاش حياته منشغال بعمله و مصالحه و كان له أبناء كثر من عدة زيجات1878ابتداء من سنة 
 .و تولى رعاية أخيه غير الشقيق األصغر من أبيه محمد بيان هللا الذي كان يعاني من اضطراب عقلي  



 

 العالم و الخطيب الذي جاب الشرق و الغرب( م1897مارس -1838أكتوبر )السيد جمال الدين األسد آبادي الشهير بجمال الدين األفغاني عاش 

 ن و الذي كانت له كتابات معادية  للبابية و زعيم الحزب الدستوري اإلسالمي المعارض لناصر الدين شاه و الذي تحالف مع عدد من أهل البيا

 .الصادرة في استانبول و صديقه آقا خان الكرماني( النجمة)من جماعة صبحي ازل أمثال الشيخ أحمد روحي الكرماني صاحب صحيفة أختر 

 

 



 ميرزا آقا خان الكرماني
(م1896-1853)عاش   

 الشيخ أحمد روحي الكرماني
(م1896-1855)عاش   

 ميرزا حسن خان خبير الملك
 القنصل الفارسي السابق

 في القسطنطينية

أعضاء حزب جمال الدين األفغاني الذين من بينهم اثنين من قادة األزليين و هما زوجين 

سابقين  البنتي صبحي أزل  و قد تم ترحيلهم من استانبول  إلى طربزون  و تسليمهم 

يوليو  سنة  17للسلطات القاجارية بعد اغتيال الشاه حيث جرى إعدامهم في تبريز 
 م1896



جرى نقل كل من مبرزا آقا خان الكرماني و الشيخ أحمد روحي الكرماني من 

طرابزون إلى تبريز مع رجل ثالث من المعتقلين الدستوريين و قطعت 

رؤوسهم في محضر األمير محمد علي ميرزا القاجاري نجل الشاه الجديد 
 م1896يوليو  17مظفر الدين شاه حاكم تبريز في 

 محمد علي ميرزا ولي العهد قاجارمظفر الدين شاه 



و ُيمكننا أن نفرغ من هذا الفصل دون أن نشير إشارة خاصة إلى الناقض األكبر لميثاق حضرة •
الباب،و اعني به ميرزا يحيى الذي امتد به العمر حتى شهد بعيني رأسه انهيار كل آماله التي كان 

جزيرة "يرجوها عن بغٍض و حقٍد و هو يحيا حياة  بائسة  في قبرص التي ُيسميها األتراك 
و خصّصت لُه في أول األمر منحة مالية من الحكومة التركية ثم من قبل الحكومة "".الشيطان

و لقد هان هوانا  أعظم من هذا و ذاك حين رفض طلبُه للتجنس بالجنسية البريطانية،و . اإلنجليزية
من الشهود الثمانية عشر الذين أقامهم، و رجعوا إلى حضرة بهاء اهلل " شاهدا  "هجرُه أحد عشر 

و ذلك أنُه حرم ذلك .بل إنه زج بنفسه في فضيحٍة لطخت سمعتُه و سمعة ابنه األكبر.تائبين نائبين
اإلبن و حرم أحفادُه من الخالفة التي كان عقد لواءها من قبل، و اختار بدال  منه ميرزا هادي 

دولت آبادي الغادر األزلي السيء السمعة الذي استولى عليه الفزع و الهلع عند استشهاد ميرزا 
أشرف السالف الذكر بصورة جعلتُه ُيعلن بلغة شديدة  من أعلى المنبر تبرؤُه التام من الدين البابي 

و من ميرزا يحيى وليه الذي وضع فيِه ثقتُه المطلقة العمياء، و يستمُر ُيعلُن ذلك أربعة أيام 
و تشاء األقدار الغريبة بعد عدة سنوات أن يلتمس هذا االبن األكبر هو و ابن أخيه و ابنة .متوالية

أخيه التشرف بمحضر حضرة عبد البهاء، خليفة حضرة بهاء اهلل و مركز عهده و ميثاقه،و أن 
يتوب إليه و يسأله الصفح و المغفرة،فيتقبلُه حضرة عبد البهاء بقبوٍل حسن،و يظل حتى آخر نسمة 
من حياته تابعا  مخلصا  للدين الذي جاهد أبوه، بال حياء و ال خجل، ألن يهدمُه جهادا  أحمق يدعو 

  .إلى الشفقة و الرثاء
  (274الفصل الثالث عشر ص 2002القرن البديع طبعة مارس )                                            



 مؤسس و ممول  تبريزينجل ميرزا حسن خان  اسرافيل قاسم صورميرزا 
 م1907سنة  ماي 30الناطقة باسم الدستوريين  و التي صدر العدد األول منها يوم الخميس  اسرافيلصحيفة سور 

 .اسرافيلخان صور  جهانگيرو تولى  رئاسة تحريرها الصحفي و الكاتب 



  م1907صحيفة سور اسرافيل الفارسية الناطقة باسم الدستوريين منذ سنة 



كان في األصل   Nasrallah Bihishi Malik al-Mutakaliminميرزا نصر اهلل بهيشي ملك المتكلمين 
ثم تحول للعمل السياسي فصار لسان الثورة ( جماعة دولت آبادي و صبحي ازل)من البابيين البيانيين 

 . راساحة باغشاه حديقة الشاه في طهران في محضر محمد علي شاه قاجم 1908الدستورية أعدم شنقا  في يونيو



و لقد اختلفت المراجع في مسألة  م1875م أو 1870وراسرافيل في شيراز سنة الشهير باسم س خان  ميرزا جهانگيرولد 

م أصدر صحيفة أسبوعية 1907ماي  30في  . هل كان في شيراز أم طهران ( أهل البيان)تحول صوراسرافيل إلى البابية 
جرى اعتقال ميرزا . نسخة  24000لتكون صوت الحركة الدستورية بلغ توزعها أزيد من     Sur-e Esrāfilصور اسرافيل 

م و هو في الثالثينات من عمره مع 1908جهانكيرز خالل أحداث القمع  في عهد محمد علي شاه قاجار و أعدم في يونيو سنة 
 .و أعدما معاً في باغ شاه امام محمد علي شاه قاجار ميرزا نصر هللا بهيشي ملك المتكلمين رفيقه 



صورة نادرة لميرزا يحيى أزل زعيم البيانيين األزليين مع بعض أفراد عائلته في قبرص في 
   .حياتهالسنوات األخيرة من 



صورة لميرزا يحيى أزل زعيم البيانيين األزليين و ناقض ميثاق حضرة الباب مع بعض أفراد عائلته في 
 .قبرص و هو في سنوات شيخوخته



انهارت  وهذه الصورة التقطت لصبحي أزل في أواخر  حياته مع ثالثة من أبنائه بعد أن فقد معظم أعوانه  
 .  قد انفصل عنه أبناؤه الواحد تلو األخر وجماعته الناقضة لميثاق حضرة الباب 

أبو علي بن 
 يحيى ازل

 رضوان علي

 الشهير
 بـ قسطنطين الفارسي



 هذه الصورة التقطت لصبحي أزل في أواخر حياته بجزيرة قبرص التي كانت حينها تحت اإلدارة البريطانية 

حيث ضعف وزنه و ظهرت عليه أعراض مرضية بلغت  م1911و كانت حالته الصحية قد تدهورت منذ سنة 
 .م1912أقصاها في األسبوع االخير من حياته  في أبريل سنة 



أما الشرح الكامل  .قبرصفي منفاه بجزيرة  1912يحيى في عام  الميرزاتوفى •
لخاتمة حياته فقد جاء في رسالة موجهة من أحد أبنائه إلى المستشرق اإلنجليزي 

حيث ذكر في رسالته بأن والده أصبح في أواخر أيامه في طي  .براونإدوارد 
النسيان وعندما توفي طلب من رجل الدين المحلي بأن يجري مراسم الدفن طبق ا 

أي أتباع  –" البيانلم يبق معه أحد من شهود "ألنه ألحكام الشريعة اإلسالمية 
أن يبيع بعض كتابات ( يحيى الميرزاابن )الشخص أراد نفس هذا  -حضرة الباب

للسعر "نظر ا رفض الشراء  براونولكن  براونوالده األصلية إلى المستشرق إدوارد 
 .(  315 – 314ص  براونإلدوارد  Materialsمن كتاب " …المرتفع الذي طلبه

  (79ص 1هامش  هاتشركتاب الدين البهائي بحث و دراسة لويليام )                            



م أثناء نقل جثمان صبحي 1912أبريل  29هذه الصورة  في فماغوست بجزيرة قبرص التقطت في 
و قد نشرت هذه . أزل  إلى  مدفنه بمعرفة السلطات المحلية و المسؤولين القبارصة و بعض الجيران

The fringe ofالصورة في كتاب حافة الشرق   the East.  

 الذي كان متواجدا  في الجزيرة خالل تلك الفترة Mr H. C. Lukachلمؤلفيه ماك لوكاش   

       .م1913سنة   Macmillanو أصدر كتابه مع شريكه مالك ميالن  



مراسيم دفن صبحي أزل في محضر عمال الدفن و بإشراف السلطات القبرصية وشيخ تركي 

أما قبره فبقي مهمال  من قبل  من كانوا من أتباعه من البيانيين  .م1912أبريل  29قبرصي سني 
 .لضريح و لم يتم حينها تحويله 



و تشرف   م1921نجل ميرزا يحيى أزل الذي توجه إلى أرض األقدس سنة ( م1853ولد سنة )بهاج  آقا

بلقاء حضرة عبد البهاء و اعتذر عن الذنوب التي ارتكبها والده في حق عمه حضرة بهاء هللا و أصبح من 
 .م1933البهائيين المخلصين حتى وفاته في زمن والية ولي األمر شوقي افندي سنة 



Materials for the Study of»كتاب مواد لدراسة الدين البابي   the Babi Religion»  الذي

نشر فيه تفاصيل وفاة صبحي ازل و انهيار حركة    م1918سنة   براون غرانفيلأصدره إدوارد 
   .األزليين البيانيين 



 أفنان عائلة حضرة الباب 
 في جامعة االسم   األعظم البهائية



قبل إعالن الدعوة بسنة واحدة وراح  هـ1259الذي توفي سنة " أحمد" :الباب صورة لقبر االبن الوحيد لحضرة 
إلهي إلهي لو أعطيت إلبراهيم ألف إسماعيل لفديتهم  ":حضرة الباب يناجي ربه أمام هذا المصاب األليم قائال 

 فرادى وجمعا في سبيل محبتك فـيـا محبوب قـلبي إن فداء أحمد الذي قدمه لك عبدك علي محمد فداء على
 ...قدمكقلبه تحت  إطفاء اشتعال شوقه لمتأجج في قـلبه حتى يفدي مذبح محبتك لن يكفي



 مسجد شاه شيراغ في شيراز و الذي دفنت فيه زوجة حضرة الباب خديجة بجم

 م  و كانت قد أمنت برسالة حضرة بهاء هللا 1882تشرين الثاني  11/هـ 1299ذي القعدة  29
 و أقرت انه هو من يظهره هللا



 لوح شاهد  تذكاري كتب عليه اسم المرحومة خديجة زوجة حضرة الباب و قد كان معروضاً 

 داخل البيت المبارك لحضرة الباب الذي شهد ميالد دعوته المباركة في شيراز كما يظهر 
 .في هذه الصورة



 حاجي ميرزا سيد حسن الشهير بأفنان كبير من المؤمنين البهائيين

 (م1892-1810)و هو اخو خديجة بكم زوجة حضرة الباب و قد عاش 

 و كان من كبار التجار االثرياء حيث امتدت تجارته إلى الهند و الصين و تركستان روسيا
 و قد كان له عدة أبناء بينهم ولدان تزوجا من عائلة حضرة بهاء هللا .و من المؤمنين المخلصين في عائلة األفنان 



 أحد إخوة خديجة  بجوم زوجة حضرة الباب ( م1887-1811)عاش ( سقا خاني)حاجي أبو القاسم افنان الملقب ب 
 و هو الجد األعلى لحضرة ولي االمر شوقي افندي  من جهة األب ميرزا سيد هادي شيرازي



 الرحالة الهولندي التاجر هنري دنلوب في منزله بمدينة شيراز و كان من  الباحثين الغربيين
 الذين اهتموا بتاريخ حضرة الباب و الجامعة البهائية و كان على اتصال بعائلة األفنان



التاجر الهولندي خالل زيارته لعائلة أفنان كبير في محل إقامتهم في شيراز  والرحالة  Henri Dunlop دنلوبالسيد هنري 
   براونالمستشرق  لصالحاالستاذبجمع عدد من نسخ المخطوطات البهائية  دنلوبقد قام السيد هنري  زوم 1891سنة

واقفاً من في الصف الخلفي من جهة اليسار  دنلوبو يظهر هنري . GoejeMichael Jan de غويج ديجون  ميكائيلو 

و قد نشرت هذه الصورة في كتاب . كبير جالساً في الصف األمامي افنانمرتدياً قبعته البيضاء بينما يظهر السيد  و
 The Babi Question You Mentioned - Jelle de Vries (2002), p. 39 البابيةالقضية 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jan_de_Goeje
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jan_de_Goeje


 .الباب، ابن أخت خديجة بگم، حرم حضرة (م1903-1842)( هـ 1321-1258)عاش  ملقب بنور الدين آقاميرزا  آقا

بيت الحج ) وعّينت فيه عائلته أوصياء على بيت حضرة الباب في شيراز بهاءهللايحمل خاتم حضرة  لوحاً  ويبدو حامالً 

على ترميم و إعادة البيت المبارك لحضرة الباب للحالة التي كان عليها في زمن إعالن  آقاميرزا  آقاوقد أشرف ( المبارك
 .دعوته المباركة و ذلك بتكليف من حضرة عبد البهاء



(  أفنان كبير)ابن جاجي  سيد حسن الملقب بـ( م1927-1863)عاش  افنانميرزا محسن 

م 1927ميرزا محسن هو  زوج طوبى خانم ابنة حضرة عبد البهاء و قد توفي سنة .
 .و قد وصفه ولي االمر شوقي افندي بالخادم المميز لألمر



الميثاق  وقد ختم حياته مخلصاً للعهد  وهو في سن متقدمة  و( م1927-1863) عاش افنانميرزا محسن 
 .أفنان  آقاعلى النقيض من أخيه ميرزا سيد 



حرم ميرزا محسن  وابنة حضرة عباس عبد البهاء (م1959-1880)عاشت خانمطوبى 
 .افنديخالة ولي األمر شوقي  وأفنان 



خالة ولي االمر شوقي افندي و قد  خانمنجل محسن افنان و طوبى ( م1971-1899)عاش روحي افندي أفنان 

و قد  م1950جرى فصله من جامعة االسم االعظم بسبب نقضه للعهد و الميثاق مع عدد من أفراد اسرته سنة 
  .م1953منذ العام  سهرابتعاون روحي أفنان مع عدو العهد و الميثاق ميرزا أحمد 



 ابنة حضرة عباس عبد البهاء (م1971توفيت سنة )منور خانم  عاشت

يزدي قنصل مملكة إيران في بيروت  و هي خالة ولي االمر شوقي افندي و قد توفيت بعد   و حرم أحمد بك

 .سنوات من وفاة زوجها  و لم يكن لهما أبناء



   افنديخالة ولي األمر شوقي  وابنة حضرة عبد البهاء ( م1880مواليد ) خانمروحة 

ضحى شهيد  ومن أبنائهما زهراء شهيد  وقد عرفا بأسرة شهيد  وو إلى جانبها صورة زوجها ميرزا جالل 

قد تم  ومنيب شهيد الذي تزوج شرين الحسيني ابنة مفتي القدس  وحسن شهيد  ومريم شهيد  و
 .الميثاق وبسبب نقضهم للعهد  افنديفصلهم من جامعة االسم األعظم في فترة والية شوقي 



والد ولي االمر شوقي افندي و هو حفيد سيد أبو ( م1955-1864) ميرزا هادي شيرازي أفنان عاش 

االبنة الكبرى لحضرة عبد  خانم ضيائيةميرزا هادي هو  زوج . القاسم أفنان أخو  زوجة حضرة الباب 
 .افنديشوقي  االمرأسرة ولي  بهالبهاء وقد منحه حضرة عبد البهاء لقب رباني الذي صارت تعرف 



    (الملقب بـ رباني)ابنة حضرة عبد البهاء و حرم  سيد هادي شيرازي أفنان ( م1951سنة  متوفية) خانم ضيائية

 و المعروف باسم هادي رباني و هي والدة ولي االمر شوقي افندي



و هو جالس إلى جانب ( ولي االمر المبارك)الغصن الممتاز شوقي رباني 

والده هادي رباني شيرازي الذي يحمل صورة حضرة عبد البهاء أثناء  
 م1920فترة تواجدهما في األسكندرية في مصر سنة 



 ولي  األمر المبارك  افنديحسين رباني أحد أشقاء الغصن الممتاز  شوقي 

الميثاق خالل فترة  ونشير إلى أنه نقض العهد  وو هذه صورة له في سنوات الطفولة 
 .افنديوالية شقيقه األكبر شوقي 



مهرانكيز رباني شقيقة الغصن الممتاز ولي االمر شوقي افندي و هذه صورة 
 .لها في سنوات الطفولة



ابن خال حضرة الباب من حواري حضرة بهاء هللا و مشيد مشرق ( وكيل الدولة)أفنان حاجي محمد تقي 

(  هـ 1330-1246)عاش  .االقدسبأرض  م1907أذكار عشق آباد و قد التحق بحضرة عبد البهاء سنة 

 إلياعلى مقربة من كهف النبي  الكرملو دفن في جوار مرقد حضرة الباب في جبل ( م1830-1912)

 



مجموعة من أفنان عائلة حضرة الباب يتوسطهم الحاجي محمد تقي أفنان الملقب بوكيل الدولة و هو ابن خال 

حضرة الباب  و قد هاجر إلى عشق آباد في تركستان الروسية و التحق بحضرة عبد البهاء في أرض 

 م1912حيث توفي هناك سنة  م1907األقدس سنة 

 



 صورة نادرة آلقا سيد محمد تقي أفنان و اثنين من أبنائه من عائلة حضرة الباب و اكبرهم
 هو  ميرزا محمود الذي اكمل صرح مشرق أذكار عشق آباد من بعد سفر أبيه ألرض االقدس



الملقب بوكيل الدولة و هو يحمل صورة ( خال اكبر)الحاجي محمد تقي أفنان  ابن خال حضرة الباب 

تصميم أم المعابد مشرق أذكار عشق آباد و قد تحمل مسؤولية  تنفيذ هذا الصرح منذ سنة 
 م و كذلك مول معظم نفقات بنائه 1907م  و حتى سنة 1902

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/TFAf55kW9TI/AAAAAAAABHs/pyaplFBfonc/s1600/Haji+Mirza+Muhammad+Taqi+Afnan+Ishqabad+temple-1.jpg


وضع أساسات مشروع مشرق أذكار عشق آباد بتركستان الروسية  في حضور حاكم المدينة الجنرال 
أواخر  Krupatkin كرابوتينو الحاكم العام لتركستان الروسية الجنرال   Subotich سبوتيش

 م1902نوفمبر سنة 

 



 مشرق أذكار عشق آباد في تركستان الروسية حالياً جمهورية  تركمنستان

 م جرى افتتاحه رسمياً 1909م و في سنة 1907أم معابد الشرق اكمل معظمه سنة  

 



حضرة عبد البهاء و هو يشارك في حمل نعش جناب أبو الحسن أفنان نجل أبو القاسم سقا خاني  
 .و كانت هذه الجنازة قبل أسابيع قليلة من تاريخ صعود حضرة عبد البهاء م1921المتوفى سنة 



من االفنان المسلمين و هو من (باليوزيحسن موقر )والد (  م1921-1856)عاش  موقرالدولةعلي محمد خان 

القنصل أصبح  .افندي حفيد حاجي أبو القاسم افنان جد حضرة ولي األمر شوقي  بجومسلطان  فاطمهجهة األم  

  بوشهرو حاكم  م1900و وكيل وزارة الخارجية في إقليم فارس سنة  م1898العام لدولة إيران في بومباي سنة 

بالهند حيث عاش هناك في  مراشتراقبل أن تقوم القوات البريطانية باحتاللها و نفيه إلى والية  م1911-1915
أربع سنوات أخرى ليعود إلى وطنه بعد انتهاء الحرب و  Poona بونةمدينة بومباي أربع سنوات ثم في مدينة 

من  مايفكانت وفاته في طهران في شهر  م1921وزير األشغال العمومية و التجارة و الزراعة سنة  يصبح 

الذي  م1908 سبتمبر7في  باليوزيمحمد حسن افنان و رزق منها بحسن  اينة خانمتزوج من منور .نفس السنة
 .أصبح الحقاً أكبر مؤرخ بهائي و احد أيادي أمر هللا الذين عينهم حضرة ولي األمر شوقي افندي

  



نجل علي محمد خان موقر ( م1980-1908)عاش  Hasan Mowaqqar Balyuzi باليوزيحسن موقر 
الخارجية في إقليم فارس سنة  وزراةو وكيل  م1898الدولة القنصل العام لدولة إيران في بومباي بالهند سنة 

نشا في أسرة مسلمة تنحدر من أفنان عائلة حضرة .م1915و حتى  1911من  بوشهرو حاكم مدينة  م1900
بالجامعة األمريكية في بيروت حيث أصبح بهائيًا منذ    التهيئيةالباب في إيران  وقد تلقى تعليمه العالي باألقسام 

سافر للندن من أجل الحصول .و هو في سن السابعة عشرة م1925لقائه بولي االمر شوقي افندي في حيفا سنة 
و خدم كعضو بارز في المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في .على شهادة عليا في مجال التاريخ الدبلوماسي

و خالل الحرب العالمية الثانية عمل في القسم الفارسي  . م1960و حتى سنة  م1937الجزر البريطانية من سنة 
لندن  و قد قام بعدة رحالت من اجل مهام ترجمة في خدمة الدين البهائي و تفرغ في  bbc سيبإذاعة البي البي 

كتابه سنوات أخرى  لألبحاث التاريخية و الدينية و الف العديد من الكتب و المراجع البهائية القيمة و من أشهرها 
The glory ofو كتاب بهاء اهلل مجد األب  The Bab“الباب”  God.  و قد عينه ولي األمر شوقي افندي ضمن

 م1957ايادي أمر اهلل سنة 



 م1978في مكتب أبحاثة نحو عام  باليوزيجناب أيادي أمر هللا حسن 



 صور عمليات التخريب و التدمير لألماكن
البهائي في إيران-التي ارتبطت بالتاريخ البابي  



 م أواخر عهد محمد شاه بهلوي1979اعتداء على منزل مملوك لعائلة بهائية في شيراز يناير 

 منظمة االمن اإليرانية و التي كان عدد من أعضائها ضمن الجمعية الحجتية اإلسالمية )من قبل عناصر من السفاك  
 .و قد كتبوا على الجدران عاش الشاه و الموت ألعداء الشاه( المعادية للبهائية  



 م بدأت حملة شعواء منظمة لتدمير كل المعالم المتعلقة بحضرة  الباب 1979منذ العام 

 و األماكن المرتبطة به و بأتباعه و المقابر البهائية و هذا نموذج لبعض عمليات

 .التخريب التي حصلت في أحد البيوت المملوكة لبهائيين في شيراز
 



 م بدأت حملة شعواء منظمة لتدمير كل المعالم المتعلقة بحضرة  الباب 1979منذ العام 

 و األماكن المرتبطة به و بأتباعه و المقابر البهائية و هذا نموذج لبعض عمليات
 .التخريب التي حصلت في مقبرة بهائية في شيراز



 

 في شيراز تعرضت لعدة اعتداءات متتالية و هذه صورة( المقبرة البهائية )الروضة االبدية 

 م1979ألحد تلك االعتداءات سنة 
 



 

 خيام الجئين من قبيلة أحمدي جل أفرادها بهائيون و هي من قبائل شبه الرحل التي تعيش على الرعي 

   .م في مناطق تواجدهم في إيران1979و التجارة و قد تعرضوا لحملة اضطهاد و مالحقة منذ سنة 
 



 رسم تخطيطي للبيت المبارك لحضرة الباب في شيراز و قد تم التنصيص عليه مكاناً للحج
 .في شريعة الكتاب االقدس



 البيت المبارك لحضرة الباب الذي يعد وقفاً بهائياً و موقعاً تاريخياً أثرياً تعرض لعملية
 م1955تخريب و سطو تمت بتشجيع من السلطات المحلية في شيراز سنة 



 تعرض البيت المبارك لحضرة الباب الذي هو من األوقاف المقدسة البهائية لعملية اعتداء
 م خالل  عهد الثورة الخمينية1979م ثم لعملية أكثر همجية عام 1955عام 



 صورة التقطت للعناصر  التخريبية و هي تقوم بعملية تدمير بيت حضرة الباب التاريخي 
 م1979في جريمة نكراء لمحو معالم التاريخ الحقيقي لحضرة الباب سنة 



 التدمير الجزئي لبيت حضرة الباب المبارك الذي شهد الكشف عن دعوته المقدسة من قبل
 .حرس الثورة اإليرانية في أول اعتداء من نوعه 



 
 .تدمير جدران البيت المبارك لحضرة الباب في شيراز من قبل حرس الثورة اإليرانية في أول اعتداء من نوعه 

 



 

 م1979أطالل البيت المبارك لحضرة الباب بعد تدميره سنة 
 



 

 محو أثار البيت المبارك لحضرة الباب في شيراز بتخطيط من السلطات المحلية

 و القيادات العليا في طهران
 



 مسجد المهدي الذي بني فوق قسم من أطالل البيت المبارك لحضرة الباب 
 م1994و عمليات تغيير معالم المنطقة المحيطة به سنة 



 
 مسجد المهدي الذي بني فوق قسم من أطالل البيت المبارك لحضرة الباب 

 و العمود الكهربائي يقع في نفس الموضع الذي كانت فيه الغرفة المباركة التي كشف
 فيها حضرة الباب عن دعوته المباركة لمال حسين بشروئي

 



 موضع بيت حضرة الباب في شيراز الذي أعلن فيه عن دعوته

 م و أقيم فوقه مسجد المهدي و موقف سيارات1981بعد ان هدم منذ عام 
 .و سيأتي اليوم الذي سيعاد فيه تشييده كما كان  بكامل بهائه



 أثار التدمير في موقع مدفن حضرة القدوس ميرزا محمد علي البارفروشي من حروف الحي 
 م2004و الملقب بالنقطة األخرى  في منطقة باُبل بإيران سنة 



 املتعلقات الشخصية حبضرة الباب  

 و مناذج ألثاره املباركة احملفوظة 

 يف دار اآلثار البهائية



 خاتم حضرة الباب في دار اآلثار البهائية

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S6_dncORsuI/AAAAAAAAAmU/GtjjRCIHZxw/s1600/Ring.jpg


 خاتم حضرة الباب في دار اآلثار البهائية

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S9OOwLVitKI/AAAAAAAAAuw/Kq42fSx2Qrs/s1600/The+Bab%27s+ring-1.jpg


 مسبحة و خاتم حضرة بهاء هللا في جهة اليمين و مسبحة و خاتم حضرة الباب في جهة اليسار

http://1.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7f0OI5vvCI/AAAAAAAAAoc/17rK2Xzbh38/s1600/Prayer-beads-Bab+And+Baha%27u%27llah-1.jpg


 تاج حضرة الباب الذي كان يلفه بعمامته الخضراء



 جبة حضرة الباب الخضراء و هو الزي الذي كان يرتديه االشراف
 .المنتسبون للعترة النبوية الفاطمية العلوية

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S6-7z8uXk8I/AAAAAAAAAl0/EDVboROSRPQ/s1600/The+Bab%27s+robe-1.jpg


 معطف حضرة الباب

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7VJaPGMXDI/AAAAAAAAAm8/m3wDlRnNhQk/s1600/Relics+Bab1a-1.jpg


 عصى حضرة الباب

http://3.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7VJrCinzRI/AAAAAAAAAnE/OVSftBaCaFg/s1600/Relics+Bab1c-1.jpg


 كيس النقود من متعلقات حضرة الباب

http://3.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S6_TM3FKemI/AAAAAAAAAmE/YOhartyrvjk/s1600/money+purse.jpg


 ُخفي حضرة الباب و منشفته

http://2.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7VKUjZUqqI/AAAAAAAAAnU/9t2JYbQnguY/s1600/Relics+Bab2a-1.jpg


 الصحون التي كان يستعملها حضرة الباب

http://1.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7VKILitgmI/AAAAAAAAAnM/Ttiu0neCQPc/s1600/Relics+Bab1b-1.jpg


 الصمور الذي كان يستعمله حضرة الباب في إعداد الشاي



 كأس الشاي التي كان يشرب منها حضرة الباب
 و صحن البورسالن الصيني 



 حامل المصحف من متعلقات حضرة الباب

http://1.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7VKbh3XH3I/AAAAAAAAAnc/bmQMrmYA7YY/s1600/Relics+Bab2b-1.jpg


 .مصحف مخطوط قديم   من متعلقات حضرة الباب و قد زين بغالف من الورود

http://4.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S6_OzTylhfI/AAAAAAAAAl8/BhvQgxHm_9k/s1600/Pocket+Qur%27an+of+the+Bab-a1.jpg


 متعلقات حضرة الباب في دار االثار البهائية بما فيها خصالت من شعره



 نموذج الشتقاقات االسم

 األعظم في شكل دائرة و نجمة خماسية



 نموذج  آليات من أثار حضرة الباب

 مكتوبية في شكل نجمة الهيكل خماسية



 مخطوط ألحد ألواح حضرة الباب المقدسة



 مخطوط لوح حضرة الباب إلى الحرف األول من حروف الحي
 (باب الباب)المال حسين بشروئي 

http://2.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7q6tbdIsKI/AAAAAAAAApM/1Oxrf27nJ2k/s1600/The+Bab%27s+Tablet+to+Mulla+Husayn-1.jpg


 مخطوط لوح حضرة الباب إلى الحرف الثاني من حروف الحي
 محمد حسن بشروئي اخو المال حسين بشروئي



 لوح حضرة الباب إلى محمد باقر الحرف الثالث من حروف الحي و ابن عم
 المال حسين بشروئي باب الباب 



 لوح حضرة الباب إلى مال علي البسطامي الحرف الرابع من حروف الحي
 و أول شهيد من بينهم و رافع لواء األمر المبارك في العراق



 و هو الحرف الخامس من حروف الحيمال علي فيما بعدـ خدا بخشي كوشاني، وسمي بلوح حضرة الباب إلى  مال 



 لوح حضرة الباب إلى ماّل  حسن باجستاني الحرف السادس من حروف الحي



 لوح حضرة الباب إلى سيد  حسين يزدي الحرف السابع من حروف الحي 



 لوح حضرة الباب إلى ميرزا محمد روض خان يزدي الحرف الثامن



 

 لوح حضرة الباب إلى مال محمد أبدالي مراغي الحرف الثاني عشر من حروف الحي

 



 لوح حضرة الباب إلى مال  باقر تبريزي الحرف الثالث عشر من حروف الحي



 
 لوح حضرة الباب إلى ميرزا هادي بن المال عبد الوهاب القزويني

 الحرف الخامس عشر من حروف الحي

 



 
 لوح حضرة الباب إلى ميرزا محمد علي القزويني الحرف السادس عشر

 



 لوح حضرة الباب إلى قرة العين الطاهرة الحرف  السابع عشر



 
 لوح حضرة الباب إلى محمد علي البارفروشي الملقب بالقدوس

 و النقطة األخرى رفيق حضرة الباب في رحلة الحج

 



صور قدمية و حديثة  لـمرقد حضرة 

 يف حيفا الكرملالباب على سفح جبل 



 األماكن التي أخفي فيها جثمان حضرة الباب و رفيقه في
 .الشهادة أنيس

 التواريخ

 م1850يوليو 9استشهاد حضرة الباب   تبريز

 م1867-م1850صيف  ضريح ابن زاده المعصوم قبر ابن بابويه جنوب طهران

 م1867بضعة أيام سنة  مسجد مشاء اهلل جنوب طهران

 (م1868-1867)شهرا   14مدة  (طهران)إقامة ميرزا آقا سيد حسن الوزير 

 (م1890-1868) (ضواحي طهران)إمام زاده زيد 

 (م1895-1890) (طهران)إقامة آقا حسين علي نور 

 (م1899-1895)  (طهران)منزل محمد كريم عطار 

بيروت و بحرًا -دمشق-بغداد-كرمنشاه-إصفهان-رحلة طويلة برية عبر طهران
 نحو عكا

 (م1899)

 م1909إلى مارس  1899يناير  31من  منزل عبد اهلل باشا داخل عكا 





 

 ( م1921-1844)الغصن األعظم عباس افندي  نجل حضرة بهاء هللا و مركز العهد و الميثاق عاش 

 و مؤسس مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل بناء على وصايا( م1921-1892)واليته 

 .حضرة بهاء هللا خالل سنوات واليته

 



 
 شقيقة حضرة عبد البهاء ( م1932-1846)لـجناب الورقة العليا بهية خانم عاشت  1890صورة نادرة يعود تاريخها لسنة 

 و التي كانت الحارسة األمينة للمتعلقات اآلثرية و الشمائل المباركة لحضرة الباب في غرفتها ببيت عبد هللا باشا في عكا

 



 صورة نادرة التقطت لجناب حسين غدنفر و ميرزا أحمد وحيدي و اثنين من بهائي نيريز

 جنوب إيران أثناء تواجدهم في بومباي بالهند و هم يستعدون للتوجه إلى حيفا و معهم التابوت
 .المرمري الذي صنع في رانغون و الذي سيستعمل لحفظ رفات حضرة الباب



   صورة للخزائن التي وضعت فيها قطع التابوت المرمري الذي سيوضع فيه جثمان حضرة الباب



 المزرعة

 مرقد حضرة الباب

 حديقة الرضوان

 قصر البهجة  و مرقد حضرة بهاء هللا

 مدينة عكا

 مدينة حيفا

 قلعة سجن عكا

 منزل عبد هللا باشا

 منزل عبود



 منزل عبد هللا باشا الذي كان يقيم فيه حضرة عبد البهاء في عكا و الذي أخفي فيه  تابوت جثمان حضرة الباب  في عكا
 م1909-1899في الفترة من عام 



 صورة قديمة لحيفا  التي كانت عبارة عن بلدة قديمة تطل 
 على البحر األبيض المتوسط 



 ساحل حيفا في بداية القرن العشرين حيث تزين بمباني الكولونيا األلمانية



 .أحد المباني التي شيدها الهيكليون األلمان منتظروا عودة السيد المسيح في جبل الكرمل شمال فلسطين



 م1890دير الرهبان المسيحيين الكرمليين في جبل الكرمل كما يبدو نحو عام 



 البهاء إلى مكان بناء المقام األعلى هللا لحضرة عبد هنا أشار حضرة بهاء أيكة من أشجار السرو



 جبل الكرمل قبل إقامة صرح بناء مرقد حضرة الباب

 موضع البناء األول الذي شيده 
 حضرة عبد البهاء

 ليكون أساس لصرح المرقد
 المبارك لحضرة الباب



 األساسات األولى التي أشرف حضرة عبد البهاء على وضعها لبناء 
 (م1909-1899)مرقد حضرة الباب خالل الفترة 







 لوحة تمثل منظر المرقد المبارك لحضرة الباب من الداخل



 منظر موضع المرقد المبارك لحضرة الباب من الداخل 

 (م1930-1928) 3و قد نشرت هذه الصورة في مجلد العالم البهائي  العدد 



 (م1930-1928) 3موضع المدفن المبارك لحضرة عبد البهاء داخل مبنى مرقد حضرة الباب و قد نشرت هذه الصورة بمجلد العالم البهائي العدد



 الطريق المؤدي لمرقد حضرة عبد البهاء عبر الكولونيا األلمانية في حيفا



 م عند وضع التابوت المرمري داخله1909مرقد حضرة الباب كما كان يبدو سنة 



 م1919مرقد حضرة الباب كما يبدو في أواخر والية حضرة عبد البهاء سنة 



 مزينة بـ االسم األعظم صنعت في الواليات المتحدة memorial vase Sanford Kinneyمزهرية تذكارية تعرف باسم 
 و تم تسليمها هدية إلى حضرة عبد البهاء من قبل بهائيين ألماني و أمركي كي يتم( م1921-1920)بديع   77في سنة 

 و قد استجاب حضرة عبد البهاء لرجائهما و تم وضع هذه المزهرية.وضعها داخل المرقد المبارك لحضرة الباب في جبل الكرمل
 م1921في المرقد المبارك على سفح جبل الكرمل سنة 



 ولي االمر المبارك شوقي افندي حفيد حضرة عبد البهاء
 (م1957-1921)واليته (  األفنان)و سليل عائلة حضرة الباب 



 التصميم المعماري الذي

 رسمه المهندس الكندي

 البهائي أيادي أمر اهلل 

 ويليام شةترالند ماكسويل

William Sutherland Maxwell 

 لمرقد حضرة الباب  على سفح

 م1944جبل الكرمل سنة 

 ويليام شوترالند ماكسويل 

 (م1952-1874)عاش 



 تصميم مرقد حضرة الباب كما رسمه المهندس البهائي ويليام شوترالند
 (م1952-1874)ماكسويل الكندي عاش  







 .م1922أول محطة لتوليد الكهرباء بجبل الكرمل في حيفا سنة 



 .م1922صورة ألول مولد كهربائي زود منطقة جبل الكرمل في حيفا بالطاقة الكهربائية سنة 



 م تمت إنارة منطقة جبل الكرمل ألول مرة1922في اول يوم من أيام عيد الرضوان في أبريل 
 .و تم  إدخال اإلنارة الكهربائية لمقام حضرة الباب



 األلمانية عبر الشارع الرئيسي في حيفا  الكولونياالطريق المؤدي لمرقد حضرة عبد البهاء عبر 
 (The Baha'i World 1926-1928)و قد نشرت هذه الصورة في مجلد العالم البهائي 

  



 و يظهر فيه مرقد حضرة الباب خلف  م1926في حيفا كما كان يبدو سنة  الكرملمشهد لجبل 

 (The Baha'i World 1926-1928)وقد نشرت هذه الصورة في .بناية كبيرة مجاورة له

 مرقد حضرة الباب



 م و في اقصى الصورة يشاهد 1927منظر لألكوخ و البيوت الصغيرة في ساحل مدينة عكا سنة 
 م1927ساحل حيفا و جبل الكرمل و قد نشرت هذه الصورة في مجلة نجم الغرب في عددها الصادر بتاريخ ديسمبر سنة 



 م1927بيت ضيافة الزوار الغربين البهائيين في حيفا سنة 



 .م1936الطريق الرئيسي الذي يقود على جبل الكرمل مروراً بالكولنيا األلمانية سنة 



 المرقد الذي اقامه حضرة ولي األمر شوقي افندي لجناب الورقة العليا بهية خانم ابنة حضرة بهاء هللا



 مشهد لمرقد الورقة العليا بهية خانم  كما يرى من ساحل حيفا من جهة الشمال



 و قد زود باإلنارة و أضيفت ( م1939)مرقد حضرة الباب كما يبدو في هذه الصورة 
 حجرات و ممرات بإشراف ولي االمر شوقي افندي



 م في عائلة إيطالية أرستقراطية  1896ماي  13في بالرمو بصقلية في  Ugo Giacheryولد الدكتور 
 م مع عائلته 1947م  عاد إليطاليا سنة 1926و هاجر للواليات المتحدة  و أصبح بهائيا  هناك سنة 

 م تولى مهمة 1948و ترجم عدة كتب بهائية للغة االيطالية و منذ عام 
 جلب مواد البناء من األعمدة و األقواس الرخامية من إيطاليا إلى حيفا 

 و تقديرا  لخدماته سمي أحد أبواب مرقد حضرة الباب باسمه 
 شارك في العديد من المشاريع   م1951و عينه شوقي اقندي ضمن ايادي أمر اهلل في دسمبر سنة 

 م1989يوليو  5و الخدمات العظيمة للدين البهائي حتى وفاته 



 عملية تثبيت األعمدة في مرقد حضرة الباب تمهيداً لبناء الطبقة العليا 
 المثمنة الزوايا في منتصف أربعينات القرن العشرين



 اعمال البناء في مقرد حضرة الباب في بداية الخمسينات من القرن العشرين



 مرقد حضرة الباب بعد توسيعه و إضافة األقواس و األعمدة الرخامية إليه
 وفق خطوات تنفيذ التصميم المعماري الذي أقره ولي االمر شوقي افندي



 بداية العمل في بناء الطبقة العلوية الثمانية لمرقد حضرة الباب في بداية  الخمسينات
 .من القرن العشرين



 العمل في بناء الطبقة العلوية الثمانية لمرقد حضرة الباب في بداية  الخمسينات
 .من القرن العشرين



 م1952مرقد حضرة الباب كما يبدو في هذه الصورة سنة 



 مرقد حضرة الباب كما يبدو أثناء الشروع في بناء أعلى طبقاته



 م1952الطريق إلى مرقد حضرة الباب في بجبل الكرمل في  حيفا سنة 



م بالواليات المتحدة األمريكية وسط عائلة 1896فبراير   15في   Leroy Loasولد ليوري لواس 
م خالل 1912م و في شبابه التقى بحضرة عبد البهاء سنة 1898اعتنقت الدين البهائي منذ سنة 

زيارته للواليات المتحدة و هاجر لوالية سان فرانسيسكو حيث تزوج هناك و عمل في شركة إلنشاء 
هم في متابعة بناء مشرق أذكار ولميت بشيكاغو و قد اخطوط السكة الحديدية و القاطرات و س

م  و قد 1951عينه ولي األمر شوقي افندي سكريتيرا  عاما  للمجلس العالمي البهائي منذ سنة 
م و اشرف على بناء  دار 1953في أكتوبر  إكمالهاأشرف  على بناء قبة مرقد حضرة الباب حتى 

 م  1957االرشيف البهائية العالمية التي اكتمل بناؤها  قبل عيد الرضوان في أبريل 

 .م و دفن بالمقبرة البهائية في حيفا عند جبل الكرمل1965يوليو  22و قد توفي في 



 عملية بناء هيكل أعلى طبقة في مرقد حضرة الباب و القبة المذهبة



 مرقد حضرة الباب و أعمال البناء فيه تصل لمراحلها النهائية



 و هو يشرف على بناء قبة مرقد حضرة الباب Leroy Loasليوري لواس 



 و هو يشرف على تركيب الصفائح المذهبة في قبة مرقد حضرة الباب Leroy Loasليوري لواس 



 و هو يشرف على تركيب الصفائح المذهبة في قبة مرقد حضرة الباب Leroy Loasليوري لواس 



 أبو خليل كبير عمال البناء و هو يقوم بتركيب الصفائح المذهبة في قبة مرقد حضرة الباب



 صورة قديمة تظهر  تفاصيل قبة مرقد حضرة الباب عند إنشائها 



 م أعلى نقطة فيه1953قمة قبة مرقد حضرة الباب سنة 



 قام بوضع حجر( م1957-1897)ولي االمر المبارك شوقي افندي عاش 

 ( الذي شهد نزول كتاب البيان)جيء به من سجن ماه كو 
 .في  قبة مرقد حضرة الباب تخليداً لوالية حضرة الباب



 مرقد حضرة الباب في اواخر والية شوقي افندي الذي كان قد وضع بنفسه
 في أعلى القبة حجراً تذكارياً من سجن ماه كو في القبة



 مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل وقد اكتمل تشييده



 م1963صورة تذكارية ألعضاء أول بيت عدل أعظم منتخب سنة 



 يمكن رؤية حلقة أشجار السرو .حضرة الباب المكتمل والحدائق المحيطة بهمرقد 

 ..هللا على يمين المقام التي وقف بجانبها حضرة بهاء



 الذي يرتفع في عدة مواضع من مرقد حضرة الباب“ يا بهاء االبهى”رمز االسم األعظم 





 النوافذ الثمانية عشر ترمز لحروف الحي الثمانية عشرة



 ماكيت نموذج مصغر لتصميم حدائق و مدرجات جبل الكرمل 



 مرقد حضرة الباب





 بيت العدل األعظم

 دار االرشيف البهائية

 مرقد حضرة الباب

 المدرجات



 
 صورة تظهر المدرجات و الحدائق المحيطة بمرقد حضرة الباب

 



 صورة تظهر المدرجات و الحدائق المحيطة بمرقد حضرة الباب
 أثناء سنوات  إقامتها في أواخر القرن العشرين 



 أعلى قمة جبل الكرمل و تشاهد منها مدينة حيفا و مرقد حضرة الباب
 في مشهد خالب يبهر العيون و يبهج القلوب  



 ألوف مؤلفة من الزوار تزور المرقد المبارك لحضرة الباب
 على سفح جبل الكرمل الذي أصبح اليوم معلمة  عالمية



 في حالة من الخشوع و الروحانية يؤدي البهائيون زيارة المرقد المبارك لحضرة الباب على سفح جبل الكرمل



 مدخل مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل



 مدخل مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل



 من مداخل  مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل



 من التفاصيل الخارجية لمرقد حضرة الباب



 أيادي أمر اهلل المتبقين على قيد الحياة و أعضاء بيت العدل األعظم في صورة تذكارية جماعية بجوار مرقد حضرة الباب







 مشهد ليلي لمدرجات القوس في جبل الكرمل و المصابيح المشتعلة
 التي تنير المدرجات التي تقود للمرقد المبارك لحضرة الباب



 مشهد مسائي إلضاءة مدرجات القوس في اعلى جبل الكرمل بحيفا



 مشهد ليلي لمدرجات القوس في جبل الكرمل و المصابيح المشتعلة
 التي تنير المدرجات التي تقود للمرقد المبارك لحضرة الباب



 مشهد مسائي لمدرجات القوس في جبل الكرمل بحيفا



 ساللم المدرجات التي تقود إلى مرقد حضرة الباب





 مدخل النفق األرضي المؤدي إلى المدرجات على سفح جبل الكرمل



 .م1979صور تشييد مقر بيت العدل األعظم في جبل الكرمل و قد نشرت في مجلة األخبار البهائية في مارس سنة 
 م1975و كانت عمليات البناء قد بدأت منذ وضع األساسات في يونيو 



 .المقر الرسمي لبيت العدل األعظم في سفح جبل الكرمل على مقربة من مرقد حضرة الباب 





 الهيئة اإلدارية العليا للجامعة البهائية المقر الرسمي لبيت العدل األعظم



 البهو الكبير داخل مقر بيت العدل األعظم



 .إحدى غرف االستقبال في مقر بيت العدل األعظم 



 .دار األرشيف البهائية العالمية على سفح جبل الكرمل 



 مقر دائرة البحوث  و دراسة النصوص المباركة التابعة لبيت العدل األعظم



 المركز العالمي للتبليغ مقر هيئة المشاورين القارية



 موقع مشرق األذكار الذي سيبنى في المستقبل على جبل الكرمل

 مشار إليه بمسلة، ويقع بالقرب من البقعة النوراء التي باركتها

 "لوح الكرمل"هللا حينما أنزل  أقدام حضرة بهاء 



  الكرملالتي سيقام فيها مستقبال  مشرق أذكار  وموضع مسلة االسم األعظم 





 تلك البقعة التي حددها حضرة بهاء هللا  منظر للمركز البهائي العالمي على جبل الكرمل في حيفا

 لتكون مركزاً روحياً و إدارياً للجامعة البهائية و تحقق الوعد االلهي 
 و أقيمت أبنية المركز  العالمي البهائي على جبل الكرمل المبارك



 مرقد ميرزا مهدي الغصن االطهر نجل حضرة بهاء هللا و والدته آسيا خانم نواب الطاهرة حرم حضرة بهاء هللا
 م1939ديسمبر  25وقد اكتمل بناؤهما في عهد ولي األمر شوقي افندي 



 شقيقة حضرة عبد البهاء في حيفا ( م1932يوليو  15-1846)مرقد الورقة العليا بهية خانم عاشت 
 بجوار المقامات المقدسة في جبل الكرمل



 حرم حضرة عبد البهاء عباس  في حيفا( م1938ابريل  28-1847)مرقد السيدة منيرة خانم عاشت 



 المركز البهائي العالمي

 .ويمكن رؤية القوس والحدائق الرائعة. المقام األعلى، محفظة اآلثار العالمية، ومقر بيت العدل األعظم

 ستقام حول القوس ثالثة مبان أخرى تكمل المركز اإلداري للدين البهائي 



 مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل أثناء عمليات االصالح و الترميم لهيكله و قبته



 عملية ترميم مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل و قد استغرقت عمال و جهداً عظيماً 
 من أجل التغلب على ما أحدثته عوامل الطبيعة مدة خمسين سنة على هذا الصرح المجيد  



 عملية ترميم قبة مرقد حضرة الباب



 مهندسان أثناء إشرافهما على عملية ترميم مرقد حضرة الباب



 فرق العمال المتخصصين و هي تقوم بعملية ترميم زخارف و تفاصيل  مرقد حضرة الباب بكل عناية و دقة



 منظر لقبة مرقد حضرة الباب من الداخل أثناء عمليات الترميم حيث تمت تدعيم القبة بهيكل حديدي متين
 .بحيث أصبح البناء مقاوماً للهزات األرضية



 م2008تم تصنيف مقام مرقد حضرة الباب على سفح جبل الكرمل من طرف منظمة اليونيسكو سنة 
 ضمن مواقع التراث العالمي اإلنساني



 م2008صورة رائعة لمشهد ليلي تحت األنوار و اإلضاءة المبهرة المحيطة بمرقد  حضرة الباب في جبل الكرمل سنة 



 م2008صورة رائعة لمشهد ليلي تحت األنوار و اإلضاءة المبهرة المحيطة بمرقد  حضرة الباب في جبل الكرمل سنة 



اعادة افتتاح مليكة الكرمل او الجمال الذى ال يخفى مقام حضرة الباب على جبل الكرمل  2011ابريل -13تزامن يوم الثالثاء 
بحيفا فى الشمال الفلسطينى والمعروفة باسم قبة عباس حيث هو ايضا مرقد عباس حسين على الملقب بحضرة عبد البهاء 

يوم والذى يعتبر اعظم  12ابريل ولمدة  21وذلك مع قرب حلول عيد الرضوان فى , االبن االرشد لمؤسس الدين البهائى 
وتزامن ايضا مع  1863االعياد البهائية حيث اعلنت دعوة حضرة بهاء اهلل مؤسس الدين البهائى فى هذا اليوم فى بغداد 

ولذا عمت   م 1844مايو  23هـ الموافق  1260 جمادى االول  5عيد بعثة حضرة الباب المبشر بالدين البهائى فى 
الفرحة جموع البهائيين فى العالم عند مشاهدة هذا الجمال الفائق االناقة الساطع ببريق الذهب والنائم فى حضن البحر 

 .  بمدينة حيفا بفلسطين
تكلفت التجديدات الباهرة للعيان والتى دفعها البهائيون من كل اركان االرض حيث يقتصر التبرعات فقط على البهائيين و على 

وجزء كبير تم توفيره نتيجة تبرع  .الرغم انه االن تحت رعاية هيئة اليونسكو ولكن البهائييون يصرون على دفع كل التكاليف 
الشباب البهائى بالعمل بكل محبة وبدون اجر ليظهر المبنى كأثر فريد يليق بان يكون واحد من اماكن التراث العالمى التى 

 –باالضافة الى مقام حضرة بهاء اهلل بالبهجة  يجب الحفاظ عليها كما اعلنت ذلك هيئة اليونسكو عند ضمه لهذا الغرض 

 .  حضر االحتفال لفيف من كل الطوائف الدينية والسياسيين والمجتمع المدنى والصحفيين بحيفا .  2008عكاء عام 
من جديد لتزين حيفا كعروس متسربلة بشعاع  ألف ساعة عمل ، وعادت  150استغرقت الترميمات سنتين ونصف أو ما يعادل 

لنراها في ابهى حلة جديدة مرصعة بالذهب تتألأل فى وسط جبل الكرمل والذى تعتبر قبته من معالم مدينة حيفا   الشمس
والتى يتوقف السائحين بانبهار لرؤيتها ليال اثناء رسو سفنهم بالبحر حيث . وتوضع صورها فى البرنامج السياحى للمدينة

 .  يبدو الجبل كانه تورتة عيد الميالد المزينة بالشموع كما ذكرت احدى السائحات فى يومياتها اثناء زيارة المدينة 
بالطة ،  11790وقد وضعت خالل أعمال الترميم نحو . وقال نائب السكرتير العام للمركز البهائى بحيفا جالل حاتمي 

بأحجام وأشكال مختلفة ، وقد طليت هذه البالطات بماء الذهب الخالص ، كذلك تم تقوية قواعد البناء تحسبا للهزات األرضية 
، وتم تغيير شبكة الكهرباء والمجاري ، كما وتم تغيير البالط األرضي في داخل المعبد ، وأشار بأنه تم االنتهاء من العمل 

اثر دفن جثمان الباب بعد   1909ن اول حجرة تمت بنائها فى هذا االثر عام اوك“. قبل الموعد المحدد بسنة ونصف
وقد شرع بعد ذلك بالبناء حتى االنتهاء من القبة . ن عاما من نقل رفاته من ايران مرورا بالعراق وبيروت ثم حيفايخمس

 تهاني الحارة لكل البهائيين فى العالم. ذكرى اعالن الدعوة السرية لحضرة بهاء اهلل  فى 1953الذهبية عام 

 م2011أبريل  3مقال بعنوان إعادة افتتاح ملكية الكرمل بقلم د باسمة موسى الحوار المتمدن بتاريخ 





 م2011أبريل سنة  12مرقد حضرة الباب كما يبدو في حلته الجديدة في صبيحة 





 م في أبهى حلة بعد نجاح عمليات الترميم2011مرقد حضرة الباب كما يبدو في أبريل سنة 




