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 السرور قد اعتنقا الحزن و

 یاران و یاوران عزیز

ریز شد و بالانگیز گردید یکصد و سی سال پیش سلطان مدینه عشق و فدا حضرت رب اعلی بار دیگر تبریز خون

بنده باوفایش انیس در میدان این شهر مقابل گروه آتش قرار گرفت و سینه مبارکش شرحه شرحه شد، این  بهمراهی

 شهادت پرشکوه که جلوه مظلومیت کبری بود قوای خالقه روحانیه عصر رسولی را ظهور و بروزی شدید بخشید.

ثرات ناشیه از آنرا چنانکه باید و شاید تقدیر و های آینده بهتر میتوانند جالل و شکوه آن واقعه عظیم و االحقیقه نسلیف

 تجلیل و تکریم نمایند.

و حال در بحبوحه انقالبات و اضطرابات عالم انسانی، که کل آثار و شواهد اولیه تحقق وعود الهیه و معهد سبیل برای 

رهللا در ششدر مصائب و استقرار ارکان مدنیت روحانی اَب آسمانی است، در حالیکه ستایندگان اسم اعظم در مهد ام

اند و تنی چند در گوشه اند تعدادی اسیر و محبوسمضایق محصور و گرفتارند جمعی کثیر از ایشان ملهوف و پریشان

 کنیم تاریخ چگونه تکرار میشود.اند مالحظه میو کنار در راه ایمان به خداوند منان جان باخته

رم ایمان بظهور نباء عظیم در همان شهر تبریز در مقابل جوخه آتش اینبار دو تن از سپاهیان حیات و جند نجات بج

میرند و قهرمانان حضرت بهاءهللا چه شجاعانه و پرشکوه جان قرار میگیرند و جان میبازند. قهرمانان ایستاده می

ملین در میبازند. در این فاصله بیش از یک قرن میتوان گفت هیچ چیز تغییر نکرده است جز آنکه در آن زمان عا

اعالم جرم قربانیان خود صراحت کامل داشتند، اما امروز نفوس پاکی را که مظاهر تقوی و ایمان هستند و قهرمانانه 

های سخیفه ناروا در مقابل جوخه آتش میایستند تا با نثار جان بعظمت امر الهی و طهارت ذیل آئین بهائی از تهمت

نها مردم تبریز بکذب و سخافت آن گواهی میدهند بلکه در سراسر کره شهادت دهند بجرائمی متهم میسازند که نه ت

اند از استماع آن پی ارض همه مردمی که پیام حضرت بهاءهللا و تعالیم جهانی حضرتش را برای عالم انسانی شنیده

 میبرند که بهائیان در مهد آئین خود با چه شرایطی روبرو هستند.

شاعل حب و وال، شما پروردگان ید عنایت کبری شایسته و سزاوار آنکه در برابر اما شما یاران عزیز باوفا، شما م

این اشتعال نار ظلم و بال بصبر جمیل تمسک نمایند و بحبل توکل توسل فرمایند بر میزان عشق و استقامت بیفزایند و 

 نصیحت قلم اعلی را بیاد آورند که فرمود:

الضراء اشتدت والباساء امتدت واالرض ارتجفت والجبال ارتعدت و ذوابع  " یا حمامه الوفا خاطبی الضعفا اذا وجدتم

الشدائد احاطت و بحور البالیا ماجت و اریاح الرزایا هاجت و طوفان االمتحان احاط االمکان علیکم بالصبر الجمیل فی 

 سبیل ربکم الجلیل "

ین وقایع هر قدر ظلم و ستم ایشان شدید و الحقیقه مقتضای رویه مرضیه اهل بها آنست که حتی نسبت بعاملین افی

 افترائاتشان تلخ و ناروا باشد بدیده رأفت و محبت نظر کنند و در حق ایشان دعا و مناجات نمایند:

 النفوس و نبه اصحاب الغرورالقلوب و انفخ روح معرفتک فیالهی الهی اضرم نار محبتک فی

جناب دکتر فرامرز سمندری و جناب یدهللا آستانی که در تبریز  در آتیه نزدیک شرح حال کامل این دو شهید شجیع،

الحقیقه محبوب قلوب بودند در اختیار یاران راستان قرار خواهد بحسن رفتار و تقوی و پرهیز ممتاز و مشهور و فی

مدینه عامل  ای از حیات روحانی تأمل و بچه خدماتی در آنگرفت تا کل مالحظه نمایند که این نفوس نفیسه بچه مرتبه

بودند، اما آنچه در این مقال باید مورد عنایت عزیزان قرار گیرد آنست که شهادت شجاعانه آن دو نفس مبارک بدون 

تردید پیروزیها و انتصارات روحانی امر الهی را در سراسر کره ارض تسریع خواهد بخشید و نار عشق و ایمان را 

ر اشتعالی جدید و شدید خواهد داد در مهد امرهللا نیز همانطور که یاران در قلوب پیروان امر یزدان در خاور و باخت
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اند سهام قضا را مشتاقانه استقبال عزیز به یقین مبین میدانند نمایندگان منتخب ایشان بر سر عهد و پیمان بجان ایستاده

لهی قدم میگذارند و اینک با قلوبی میکنند و بکمال شکر و سرور و تسلیم و رضا بر اثر اقدام باسالن و جانبازان امر ا

سرشار از عشق و خضوع و محویت و عبودیت بشما عزیزان دل و جان توجه نموده رجای واثق دارند که اوال در 

احیان دعا و مناجات برای شمول تائیدات رب مجید بر این جمع ناتوان تضرع و ابتهال نمایند تا در این ایام خطیر 

محبوب الهی است موفق گردند و ثانیا بموضع و موقف خود در این برهه از عصر تکوین بآنچه شایسته خدمت بامر 

نظیری که های بیای که جمال مبارک به نسل ما ارزانی داشته، بفرصتبذل عنایت دقیق فرمایند بمواهب عظیمه

یثار و فدا بحیات فانی انسانی اش بیاران مهد امرهللا عنایت فرموده است تا با ابراز شجاعت و استقامت و امشیت غالبه

خود شکوه و عظمت روحانی بخشند، دقیقا بیندیشند و مطمئن باشند که حدت طوفان بال و شدت تاریکی ابرهای 

مصائب و آالم برای اهل بهاء مبشر طلوع خورشید وعود الهی و تبسم آفتاب نصرت و آزادی است از یک جهت لطیفه 

حبهم را بیاد میآوریم و از جهت دیگر مالحظه مینمائیم هر قدر مضایق شدید باشد هرگز البها فی اذا زاد البال زاد اهل

برای تجلی حیات روحانی فرد بهائی و اجرای مقاصد خیریه امر الهی مانع و رادعی وجود نخواهد داشت و اگر آن 

های نصرت امر الهی را در قلب الحقیقه علمیاران باوفا باین مقام فائز و عامل گردند اطمینان خواهند یافت که فی

ترین طوفانها افراشته نگاه خواهند داشت و با متانت و استقامت مسیری را که بخون متجاوز از بیست هزار سهمگین

 شهید رنگین شده بنحوی قاطع و انحراف ناپذیر طی کرده رسالت عظیم روحانی خود را اجرا خواهند نمود.

 ا بسوی یکایک آن عزیزان است.بعد از تائیدات الهیه چشم امید م

 

 با تقدیم تحیات روحانیه

 محفل روحانی ملی بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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