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الواح نازله در هر محل
نقشه خط سیر و مراحل نفی و سرگونی متوالی حضرت بهاء اهللا از طهران به عکّا  از تاریخ 12 ژانویه 1853 لغایت 31 آگست 1868 بر اساس نقشه تهیه شده در کنفرانس پالرمو

و ده روز به طول انجامید مسافرت از بغداد به سامسون مدت یکصد

روز توقف  3روز پس از حرکت از ادرنه وارد و  4که : گالیپولی 

عکا  حیفا پیاده شده و پس از چند ساعت با کشتی بادي به صبح در

دوران . ماه و پنج روز طول کشید 2سال و 2مسجونیت در قشله عکا  1868اوت  31ورود به عکا 
سال تمام  24حضرت بهاءاهللا در عکا و حومه . سال  9حبس مبارك در شهر عکا از یوم ورود 

محبوس و سرگون بودند

تبعيد از ايران

 حضرت بهاءا. سال تبعيد، حبس و آزار و اذيت بيشتر بود ٤٠حضرت بهاءا را پس از چهار ماه حبس در زندان سياه چال، از وطنشان تبعيد کردند و اين آغاز 

يشان قرار ور گردن امجبور شدند قبل از بهبود يافتن، و با وجود صدمات و بيمارى سخت حاصل از حبس سياه چال و جراحتهاى حاصل از زنجيرهاى سنگين که د

يران و عثمانى با از آن پس نيز فرمانروايان ا. ايشان در ابتدا به بغداد رفتند؛ اين شهر در آن زمان بخشى از امپراطورى عثمانى بود. مى دادند، سفر را آغاز کنند

ّ ديگر تبعيد نمودند .همکارى هم حضرت بهاءا را تا پايان عمر از محلّى به محل

حضرت بهاءا وارد بغداد مى شوند

تعداد . به بغداد رسيدند) ميالدى١٨٥٣آپريل  ٨(هجرى شمسى ١٢٣٢فروردين  ١٩حضرت بهاءا و خانوادۀ ايشان در 

ءا همان پيروان حضرت باب که اطراف حضرت بهاءا جمع مى شدند، افزايش مى يافت؛ آنها در سخنان حضرت بها

و عاقالنۀ ايشان، و  اصالت شخصيت ايشان، تدبيرهاى حکيمانه. روحى را مى يافتند که در تعاليم حضرت باب ديده بودند

.لطف و محبت ايشان که بر همه مى باريد، جامعۀ بابى را احيا نمود

.منظرۀ تاريخى از بغداد: عکس 

)قسطنطنيه(تبعيد به استانبول

، )زىاستانبول امرو(، حضرت بهاءا از بغداد خارج شدند و به سمت قسطنطنيه )ميالدى١٨٦٣مى  ٣(هجرى شمسى ١٢٤٢ارديبهشت  ١٣در تاريخ 

ت شيفتۀ مردم بغ. خانواده و بعضى از پيروان ايشان در اين سفر حضرت بهاءا را همراهى کردند. پايتخت امپراطورى عثمانى، به راه افتادند ّ داد به شد

ين صحنه به گفتۀ شاهدان عينى جمعيت انبوهى از مردم در امتداد جاده جمع شده بودند و و به ايشان احترام مى گذاشتند؛ ا. ايشان شده بودند

.احساسات ناظران و تماشاگران بسيارى، ازجمله محقّقان و مأموران دولتى را برانگيخت

حضرت بهاءا به استانبول مى رسند

آگست  ١٦(هجرى شمسى ١٢٤٢مرداد  ٢٥حضرت بهاءا و خانوادۀ ايشان در روز 

ر بود فقط حدود چهار ماه د. از کشتى پياده و وارد استانبول شدند) ميالدى١٨٦٣ ّ ر اين شهر مقد

).استانبول امروزى(منظره اى از شهر قسطنطنيه :عکس.بمانند

سفر به ادرنه

روز طول کشيد، ولى اين  ١٢سفر زمستانى از استانبول به ادرنه فقط 

سال بى  ٤٠سفر در زمستانى سرد انجام شد که سرمايش در بيش از 

انواده و عناصر طبيعت نيز عليه حضرت بهاءا، خ. سابقه بود

.همراهانشان دست به دست هم داده بودند

ما را «: مودندحضرت بهاءا دربارۀ اين سفر بيانى به اين مضمون فر

ن با آن به ذلتّى از آن اخراج نمودند که هرگز هيچ ذلتى بر روى زمي

ه آنها و خانواده و همراهانم لباسى نداشتند ک... مقايسه نخواهد شد

يد که کار ما به جايى رس«و نيز » .را از اين سرماى شديد حفظ کند

بر ما  چشمان دشمنانمان و فراتر از آنها هر صاحب چشم و بصيرتى

لوح احمد

.  شتنددر ادرنه بود که حضرت بهاءا لوح احمد، يکى از مشهورترين آثار خود را نو

.داخل اقامتگاه حضرت بهاءا در ادرنه:عکس 

حضرت بهاءا  اين بيت به مدت يک سال اقامتگاه. رضا بِيگ) خانۀ(منظرۀ کنونى بيت 

.مسجد سلطان سليم در پشت اين منزل نمايان است. در ادرنه بود

سلطان دستور تبعيد نهايى را صادر مى کند

قۀ ، سلطان حضرت بهاءا را به منط)ميالدى١٨٦٨(هجرى شمسى ١٢٤٧در سال 

مانى، شهر دورترى تبعيد کرد و دستور داد که ايشان به شهر زندانى امپراطورى عث

ر آنجا نابود عکا به قدرى دور بود که فکر مى کردند دين جديد حتمًا د. عکا، بروند

 نگهبانان منزل حضرت بهاءا را در ادرنه محاصره کردند و تمام. خواهد شد

عضى از آنها به آنها اطالع دادند که ب. خانواده و پيروان ايشان را براى بازجويى بردند

.اهند رفتبه عکا فرستاده خواهند شد و ديگران ـ از جمله ميرزا يحيى ـ به قبرس خو

شخصيت  بعضى از کنسولهاى قدرتهاى خارجى که تحت تاثير حضرت بهاءا و

ان پيشنهاد پاک و کامل پسر ايشان، حضرت عبدالبهاء قرار گرفته بودند، به ايش

مت و ابراز با اظهار مرح«حضرت بهاءا . کردند که از طرف ايشان پا در ميانى کنند

ًا امتناع ورزيدند ّ   ».عنايت از قبول اين درخواست جد

ورود به گاليپولى

سه شب ) ميالدى١٨٦٨آگست (هجرى شمسى ١٢٤٧نفر تبعيدى در مسير عکا، در مرداد  ٧٠حضرت بهاءا و حدود 

ۀ تبعيديان داوطلبانه به حضرت بهاءا و خانوادۀ ايشان دستور داده بودند به عکا بروند، ولى بقي. را در گاليپولى ماندند

.گاليپولى، در عکسى از زمان اخير: عکس . .همراه ايشان رفتند

حضرت بهاءا به ارض اقدس مى رسند

ود و در نيمۀ قرن سيزده هجرى، عکا پايان دنيا ب

ن و مقصد نهايى ِ بدنام ترين قاتالن، راهزنا

هرى عکا ش. دشمنان سياسى امپراطورى عثمانى

وچه هاى بود که دورش ديوار کشيده بودند، با ک

 کثيف، خانه هاى خراب و نمدار، و هوايى که

ود که هر مى گويند از شدت کثيفى به گونه اى ب

ين پرنده اى از فراز شهر مى گذشت مرده به زم

.مى افتاد

 مقامات مسئول انتظار داشتند که حضرت

هر ِ بهاءا و همراهان ايشان به سرعت در اين ش

شهر زندانى عکا

ّه و حيفا، حضرت بهاءا و پيروان ايشان مجبور شدند هشت ساعت د يگر سختى را پس از اقامت کوتاهى در ازمير، اسکندري

.بگذرند) که امروزه به خليج حيفا معروف است(تحمل کنند تا از خليج عکا 

ا را در يک کشتى م. مقاومت ناپذير بود...گرما«: دختر حضرت بهاءا، بهائيه خانم، بعدها آن سفر را اين چنين توصيف فرمود

ِ با اين وضع هشت س. نه بادى مى وزيد و نه در برابر اشعه هاى سوزان خورشيد پناهى داشتيم. بادبانى گذاشتند اعت کمال

)١٤(  )مضمون(» .سختى را تحمل کرديم و سرانجام به عکا رسيديم و اين پايان سفر ما بود

رسيدن به دروازۀ سمت دريا

، گروه تبعيديان )ميالدى١٨٦٨آگست  ٣١(هجرى شمسى ١٢٤٧شهريور  ١٠در 

ِ قلعه ـ ر .سيدندسرانجام به ساحل، در نزديکى دروازۀ دريايى عکا ـ يکى از دو ورودى

ا با وجود سختى هاى سفر و حضور اهالى شهر که در بندرگاه جمع شده بودند ت

را داشت مسخره کنند، حضرت » )فارسيان(خداى اعجام «شخصى را که لقب 

ه با چهره هاى قومى را يافتيم ک«بهاءا بيانى به اين مضمون فرمودند که هنگام ورود، 

نگام ندا در اين ه... و در دستانشان پرچمهاى يارى بود... درخشان به استقبال ما آمدند

ايۀ اين دهنده ندا نمود که پس به زودى خداوند کسى را برمى گزيند که مردم را در س

».پرچمها در آورد

 ر بود حضرت بهاءا ّ سال باقى مانده از عمر خود را در عکا و اطراف آن  ٢٤مقد

.بگذرانند

 ١٢٤٧دروازۀ رو به دريا که حضرت بهاءا و همراهانشان از طريق آن در سال : عکس 

.وارد عکا شدند) ميالدى ١٨٦٨(هجرى شمسى 

ن« ُ يا خرابترين شهر» اخرب مُد

ت حضر. دو رديف خاکريز در اطراف شهر عکا قرار داشت

)  فرزندان افعى(» اوالد افاعى«بهاءا ساکنان آن را 

 در محدودۀ دروازه هاى اين شهر هيچ منبع آبى. ناميدند

وجود نداشت؛ عکا پر از کک، و مرطوب بود و 

.  چ بودندهايش تنگ و تاريک و کثيف و پيچ در پي کوچه

تند، عکا حضرت بهاءا در نامه اى که به سلطان ترک نوش

ر خرابترين آن شه«: را با بيانى بدين مضمون توصيف کردند

ِ آنها از نظر ظاهر، نفرت  شهرهاى دنيا و زشت ترين

ر آب انگيزترين آنها از نظر هوا و متعفن ترين آنها از نظ

  .»گويى دارالحکومۀ جغد است. است

.يکى از راهروهاى عمومى باريک شهر عکا: عکس 

به سمت زندان

ايشان را به  در گرماى شديد تابستان، حضرت بهاءا و پيروان

ُردند .عکا در زمانهاى اخير:عکس.زندان ب

حکم سلطان

اين . ز قرائت شدوقتى به آنجا رسيدند، حکم سلطان عبدالعزي. در راه زندان، گروه تبعيديان را به مسجد الجزر بُردند

کارا اعالم مى کرد، نه تنها تبعيديان را به نفى ابد و تبعيد دائمى محکوم مى کرد، بلکه حبس شديد آنها را آش«حکم 

.عکسى جديد از مسجد الجزر در عکا» .و آنها را از معاشرت با يکديگر يا با اهالى شهر بازمى داشت

ندان باال رفتند و حضرت بهاءا و بقيۀ تبعيديان پس از عبور از کوچه هاى تنگ و تاريک و کثيف عکا، از پله هاى ز

.پلکان و ورودى زندان عکا: عکس.وارد زندان شدند

بهّت گروهی .قلعه ای بزرگ، مهم و باُا
 که از خانواده و پيروان حضرت بهاءاهللا

 نفر می شدند، همراه حضرت٧٠حدود 
. دعکا زندانی شدن ۀبهاءاهللا در قلع

ر بود که آنها بيش از دو سال در  مقدّ
 اولين پنجره ها:عکس.اين مکان بمانند

 ۀدر طبق) دو پنجره(از سمت راست 
رت دوم اتاقی را نشان می دهند که حض
.ندبهاءاهللا در زندان در آن ساکن بود

ميدان سربازخانه

ک ميدان وقتى تبعيدشدگان به قلعه رسيدند، ابتدا آنها را به اتاقهاى نزدي

ل پوشيده بود؛ گرما و رط. سربازخانه بردند ِ وبت، همراه کف يکى از اتاقها از گ

ن زندان آن چنان بر بهائيه خانم غلبه کرد که ايشان ّ .از حال رفت بوى بد و تعف

بود که  منبعى هم که در حياط قشله قرار داشت آبش بدرجه اى شور و کثيف«

سه رغيف نان سياه و شور براى هر يک از . احدى را امکان نوشيدن نبود

ظين ببازار مسجونين تخصيص داده شده بود که بعدًا اجازه دادند تحت نظر محاف

براى اين کار [ايند رفته بدو قرص نان ديگر که بالنّسبه قابل اكل باشد تبديل نم

ّر سپس مؤونۀ نقدى قليلى در] نگهبانان زندانيان را به بازار مى بردند بارۀ آنها مقر

ظلومين در همان اوائل دخول بسجن جميع م. گرديد که بجاى نان تأديه ميکردند

ّ مريض و عليل و مالزم بستر گرديدند و در آ ن هواى گرم و باستثناى دو نفس كل

  »...کثيف به تب و اسهال شديد مبتال شدند 

ان نگه در ابتدا حضرت بهاءا را در اتاقى مجاور ميد. ميدان سربازخانه:عکس 

اين سلول در  -مى داشتند و بعدًا ايشان را به سلولى در طبقۀ دوم ساختمان بردند

.وسط عکس قرار دارد

ى قلعه حضرت بهاءا و همراهان ايشان را سرانجام به سلولهايشان در بخش شمال غرب:درون قلعه

منظره اى از بعضى  :عکس .بردند و زير نظر گرفتند، بخشى که شوم و ترسناک، داغ و نامهربان بود

کا پيروان حضرت بهاءا به زيارت ع

ا وقتى خبر ورود حضرت بهاء-مى آيند

ارى از به عکا در ناحيه منتشر شد، بسي

اى پيروان ايشان از مناطق ديگر، با پ

ازم عکا پياده از صدها کيلومتر فاصله، ع

والً معم. شدند تا ايشان را زيارت کنند

به آنها اجازۀ ورود به محدودۀ شهر را 

 نمى دادند و مجبور مى شدند به يک

شت لحظه نگاه به ايشان در حالى که پ

پنجره اى در دوردست ايستاده اند، 

.منظرۀ زندان:عکس.راضى باشند

زا ، پسر بيست و دو سالۀ حضرت بهاءا، مير)ميالدى١٨٧٠(هجرى شمسى ١٢٤٩در سال -يک حادثۀ غم انگيز

.داشت، از نورگير سقفى زندان سقوط نمود) به مفهوم پاک ترين شاخه(مهدى که لقب غصن اطهر 

هجرى شمسى  ١٢٩٦نورگيرى که ميرزا مهدى از آن سقوط نمود، در اين عکس هوايى که در :عکس 

ى حضرت بهاءا قلعه را ترک م

کنند

کمى پس از درگذشت غصن 

 اطهر، مقامات مسئول به حضرت

بهاءا و خانوادۀ ايشان اجازه 

دادند که به سکونتگاه هاى 

ار ـ، درو ّ ن ديگرى ـ بيت عودى خم

.  محدودۀ شهر نقل مکان کنند

منظره اى از بيت عودى : عکس 

ار از ميدان جـِنوا  ّ  Genoa(خم

Square)،  واقع در پشت

ود ساختمانى که امروزه بيت عبّ 

.  ناميده مى شود

از نفرت تا تحسين و احترام

نگام ورود با وجود نفرت و تعصبى که حضرت بهاءا ه

زيادى  به عکا با آن مواجه شدند، با گذشت زمان تعداد

وستند، از اهالى به جمع عاشقان و ستايندگان ايشان پي

با ايشان مشورت مى کردند و نظرشان را جويا مى 

ايشان  شدند، و سعى مى کردند آسايش بيشترى براى

ّود، ص. فراهم کنند احب خانۀ اين گونه بود که الياس عب

ار، ديوارى را که دو خانه را از  ّ مجاور بيت عودى خم

براى  هم جدا کرده بود، از بين برد تا خانۀ مناسب ترى

امروزه .حضرت بهاءا و خانوادۀ ايشان فراهم کند

ت آمد، سکونتگاهى که از ترکيب اين دو خانه به دس

ّود ناميده مى شود .بيت عب

ّود: عکس .بيت عب

صعود حضرت بهاءاهللا
می  29(هجري شمسی 1271خرداد  9در ساعات اولیۀ 

، حضرت بهاءاهللا در قصر بهجی به )میالدي1892
روز وصیت نامۀ   9بعد از . ملکوت صعود نمودند

هاء  در وصیت نامه، حضرت عبدالب. ایشان گشوده شد
ر دین  به عنوان جانشین حضرت بهاءاهللا و رئیس و رهب

خ است این اولین بار در تاری. بهائی تعیین شده بودند
ه که  که بنیان گذار یک دینِ جهانی آشکارا اعالن داشت

.  نندمردم پس از مرگ ایشان، باید از چه کسی پیروي ک
عهد و میثاق  «این اعالن جانشین، شرط اساسی 

ین  این عهد و میثاق است که د. است» حضرت بهاءاهللا
رجع  بهائی را قادر ساخته بیش از یک قرن، حول یک م

.و محور یگانه متّحد باقی بماند
هجري 1271اتاقی که حضرت بهاءاهللا در سال :عکس 

یران و  نقشه با اطالعات گرافیکی که مرزهاي تقریبی ا
هجري شمسی  1229امپراطوري عثمانی در سال 

نقشه با اطالعات گرافیکی مرزهاي کنونی

  گردنى را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودى آخر در غلهاى محکم بستى و
قلّدتنى  بدنى را که بلباس حریر و دیبا راحت بخشیدى عاقبت بر ذلّت حبس مقرّر داشتى

اران قضائک قالئد ال تحلّ و طوقتنى اطواقا ال تفک چند سنه مى گذرد که ابتال بمثل ب
 بسا شبها که از گرانى...  رحمت تو در جریان است و بالیا از افق قضا ظاهر و تابان

غل و زنجیر آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ایدى و السن آرام نگرفتم چندى  
آب و نان که برحمت واسعه بحیوانات صحرا حالل فرمودى بدین بنده حرام نمودند و  

ل شد آنچه را بر خوارج جائز نبود بر این عبد جایز داشتند تا آنکه عاقبت حکم قضا ناز
ر در  و امر امضاء بخروج این بنده از ایران در رسید با جمعى از عباد ضعیف و اطفال صغی

ت این هنگام که از شدت برودت امکان تکلّم ندارد و از کثرت یخ و برف قدرت بر حرک
. نیست

ظهور حضرت بهاءاهللا جلد اول نفحات

دربارۀ سختى هايى که در کنار همراهان خود، در  .سلول حضرت بهاءا حضرت بهاءا

به جز خداى عزيز عليم، «:زندان عکا تحمل کردند، بيانى فرمودند که مضمون آن چنين است

ل دنيا تا حال چنين ظلمى ديده... هيچ کس از آنچه بر ما وارد شده آگاه نيست ّ نشده و  از او

.درون سلول محل سکونت حضرت بهاءا:عکس   ».شنيده نگشت

را مى  »کتاب مستطاب اقدس«حضرت بهاءا مهمترين کتاب خود، 

نويسند

 ، حضرت بهاءا مهمترين)ميالدى١٨٧٣(هجرى شمسى ١٢٥٢در سال 

که  -ارکه در بيت عودى خمّ » کتاب مستطاب اقدس«اثر خود را به نام 

ّود مى باشد اين . ردندنوشته بودند، تکميل ک -امرزه بخشى از بيت عب

 اجرا کتاب قوانين و مقررات اساسى را که بايد پيروان حضرت بهاءا

و ديدگاه  کنند، ارائه مى کند، و موسسات بهائى را پايه گذارى مى کند،

.يان مى کندحضرت بهاءا را دربارۀ پيشرفت تمدن بشرى به طور کامل ب

جانب  همانا آنان که از«: حضرت بهاءا بيانى به اين مضمون فرمودند

م براى خدا بصيرت و بينش يافته اند، احکام و حدود الهى را علت اعظ

َم مى بينند ».نظم عالم و حفظ اُم

ار، جايى که کت: عکس ّ اب اتاق حضرت بهاءا در بيت عودى خم

.مستطاب اقدس نازل شد

تعداد بيشترى از زائران

حضرت بهاءا از سال 

هجرى ١٢٥٦تا  ١٢٥٢

تا  ١٨٧٣(شمسى 

ود در بيت عبّ ) ميالدى١٨٧٧

زندگى کردند، و در اين 

مدت تعداد فزاينده اى از 

ن زائران و عاشقان براى ديد

.ايشان مى آمدند

بقۀ پله هايى که به ط:عکس

ّود منت هى مى باالى بيت عب

ّود ضع وقتى حضرت بهاءا به بخش جلويى خانه نقل مکان کردند، مالقات زائران و-اتاق حضرت بهاءا در بيت عب

ر مقابل ميدان شهر قرار بر خالف اتاق قبلى شان که د. مناسب ترى پيدا کرد؛ حضرت بهاءا آنها را در اتاقشان مى پذيرفتند

ّود:عکس .داشت، اين اتاق رو به درياى مديترانه بود .اتاق حضرت بهاءا در بيت عب

ل عکا حضرت عبدالبهاء موفق شدند خانه اى به نام مزرعه را که در حدود شش کيلومترى شما-ورود به مزرعه

ى در اين خانه همان جايى بود که حضرت بهاءا پس از ترک ديوارهاى شهر زندان. قرار داشت، اجاره کنند

ر بود ايشان دو س. به آن نقل مکان کردند) ميالدى١٨٧٧اوايل ژوئن (هجرى شمسى ١٢٥٦اواسط خرداد  ّ ال مقد

.قصر مزرعه: عکس .در اين خانه زندگى کنند

بدالبهاء حضرت ع. حضرت بهاءا با اعضاى خانواده و منشيان خود در اين خانه زندگى مى کردند-قصر مزرعه

ّرًا براى مالقات به مزرعه مى آمدند قصر :س عک.و خواهرشان، بهائيه خانم در شهر زندانى عکا ماندند ولى مکر

.مزرعه، منظره از سمت شرق

دو سال در 

مزرعه

 اتاق: عکس 

انتظار 

ن درست بيرو

 اتاق حضرت

بهاءا در 

.  قصر مزرعه

 اتاق ايشان

در سمت 

چپ قرار 

.دارد

 عکس -بهشت 

خانه اى که :

حضرت بهاءا 

ز هنگام بازديد ا

باغ رضوان در 

آن اقامت مى 

رود در . کردند

بخش جلويى 

عکس ديده مى 

اب ّ ا اتاق حضرت بهاءا در طبقۀ دوم قصر مزرعه منظره هايى رو به دريا و تپه ه-مکانى زيبا و جذ

.داخل اتاق حضرت بهاءا در مزرعه: عکس .داشت

ّام بهجى ايشان . ردندحضرت بهاءا با نهايت سادگى در بهجى، ميان خانواده، پيروان و زائرانشان زندگى ک -اي

او يکى از . بود يکى از اين مهمانان پروفسور ادوارد گرانويل براون انگليسى. مهمانان موقعيتى و ضمنى نيز داشتند

س از تعمير قصر پ. تاالر مرکزى طبقۀ باالى قصر بهجى: عکس.معدود غربيانى بود که حضرت بهاءا را زيارت کرد

)ميالدى١٩٣٠(هجرى شمسى ١٣٠٩در دهۀ 

پروفسور ادوارد گرانويل براون، از دانشگاه )ميالدى١٨٩٠(هجرى شمسى ١٢٦٩در سال -مالقات پروفسور براون با حضرت بهاءا ،

ودم هرگز فراموش جمالى را که مشاهده نم«: پروفسور براون دربارۀ اولين ديدارش مى نويسد. کمبريج، با حضرت بهاءا مالقات کرد

ر جبين مبينش آن چشمان نافذ گوئى تا اعماق روح و ضمير را ميخواند و قدرت و عظمت ب. ننمايم هر چند که از عهدۀ توصيف بر نيايم

ّ پرستش و محبّ ... نمودار  تى است که پادشاهان مپرس در حضور چه کسى ايستاده ام، چه سر تعظيم بآستان کسى فرود آورده ام که محل


