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 بنام خداوند جان آفرین 

 حضرت آیت هللا مجتهد شبستری امام جمعه محترم تبریز 

 

 سالم علیکم،

دانم مطالبی را جهت استحضار حضرتعالی  عنوان یک شهروند بهائی وظیفه خود می  احتراماً اینجانب تورج نعیمی به 

سال است که اجازه دفن اموات در وادی رحمت تبریز  ۲/  ۵برسانم. همانگونه که حتماً اطالع دارید حدود به عرض 

عنوان   شود. آن مقام محترم استحضار دارند که انسان بعد از فوت باید حتماً دفن گردد. انسان به به بهائیان داده نمی

باشد. همانطور که برای زندگان ارزش  دارای ارزش فراوان می اشرف مخلوقات و خلیفه خداوند روی زمین است و 

تر برگزار شود زیرا انسان  گذارند برای اموات نیز باید احترام گذاشت و مراسم خاکسپاری باید باشکوه هر چه تماممی

قشاری از  باشد. امر تدفین اجساد در بین تمام مذاهب و ادیان و حتی اعنوان محل روح بوده و دارای ارزش می به

  ۹۰ظاهر دینی ندارند نیز وجود دارد. ولی متأسفانه همانطور که اشاره گردید از مرداد ماه سال جامعه که شاید به

است محروم شده و اجازه دفن اموات به همراه تابوت که    بهائیان تبریز از این حق که یکی از حقوق اساسی هر فردی

باشد داده نشده و دستور داده شد که در یکی از شهرهای ارومیه و یا ییر میجزو احکام دیانت بهائي بوده و غیرقابل تغ

میاندواب مراسم انجام گیرد که این امر نیز مغایر با احکام دیانت بهایی است زیرا طبق احکام در صورتی که محل  

ه هر صورت بنده وفات و محل دفن بیشتر از یک ساعت فاصله داشته باشد مجاز نبوده و دفن نباید صورت گیرد ب

عنوان یک شهروند بهائی از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمائید مانند سابق اجازه دفن اموات به همراه تابوت  به

راحتی مراسم خود  داده شود و یا مکانی در نزدیکی تبریز برای دفن در نظر گرفته شود تا بهائیان تبریز نیز بتوانند به 

توانید باری از مشکالت بهائیان عنوان یک مجتهد فرهیخته و واال مقام میرتعالی بهرا برگزار نمایند. مسلماٌ حض

بردارید. امید است که در پرتو عنایات الهی و تالشهای حضرتعالی این مهم انجام گیرد و خداوند نیز جزای خیر این  

 عمل را خواهد داد. 

 با احترام

 تورج نعیمی 

   

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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