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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 خاندان محترم طالئی

با تأثری عمیق از واقعه مؤلمه جانبازی و ختم حیات عنصری سرگشته حدیقۀ وفا و طائر آشیان فدا جناب کورش 

 ای که بیان توانایی شرح و قلم قدرت وصف ندارد.هائلهطالئی اّطالع حاصل شد مصیبت 

قرار از کف داده شود و باران سرشک همراه طوفان آه و حسرت گردد شماتتی  اگر در فراق آن حبیب دل و جان

زدۀ از دست دادن عزیزی هستیم که به همراه دیگر یارانش مثل اعالی این بیان نیست چرا که ما بندگان ترابی ماتم

یام الهی هستید ای یاران عزیز من شما در این ایّام حامل پ"… الفدا بود و گشت  مبارک حضرت اعلی روحی له

صدق گفتار و رفتار خود نماینده قّوت و نورانیّت  ۀواسط بهخداوند شما را انتخاب فرموده تا امر الهی را ابالغ نمائید 

ربّانی گردید تمام اعضای جسد شما باید بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهد و به طهارت حیات و عظمت مقصود شما 

و سرانجام نیز برای اثبات این اعتقاد خون گرم مقّدسش بر خاک سرد زمین ریخت تا "بنیان بغضا بر …" ناطق گردد

بنیاد جفا خراب گردد و شجرۀ محبّت و وفا غرس شود و عالم خاک آئینه جهان پاک گردد اهل زمین آسمانی  افتد و

گردند و نفوس ظلمانی نورانی شوند و انفس شیطانی رحمانی گردند محبّت و مهربانی آغاز کنند و با نوع انسان از هر 

هستیم آثار باهرۀ این جانبازی بزودی در شرق و و مطمئن …" قبیل در نهایت محبت و الفت سلوک و حرکت نمایند

 غرب عالم ظاهر شده و تاریکی این جهان ظلمانی را مبّشر روشنایی عدل و انصاف خواهد شد.

جامعۀ بهائی طهران در از دست دادن وکیل منتخب خود جناب مهندس کوروش طالئی متألّم و محزون است و مراتب 

نماید ولی اطمینان دارد که روح آن عاشق آن محبوب و منسوبان گران قدرش میتسلیت عمیق خود را تقدیم خانواده 

 حضرت بیچون و آن بادیه پیمای صحرای محبّت در ملکوت بقا مستقّر و با ارواح مقّدسین مأنوس و همدم است.

 جامعۀ بهائی طهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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