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 ۳۰/۰۵/۲۰۲۰            محمد شریف منصور
 

 پیام تسلیت و همدردی با جناب قاسم باز
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ِ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعُونَ   سوره بقره( 1۵۶)آیه  الَِّذیَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصیبَةٌ قَالُوا إِنَّا َلِِلَّ

 گردیم . . .ما از آِن خدائیم؛ و به سوی او بازمی»گویند: می رسد،آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می
 

 و چه مصیبتی بزرگ تر از درگذشت عزیزی مانند مرحوم تیمورشاه .

و روح آن جوان جوانمرد شاد باد که با عزت زیست و با عزت جهان را ترک گفت و به سوی پروردگار خویش 

 شتافت .
 

 به راستی که :
 

 زیزش دارندـو عرارند ـاک بـر از خــوهــگ

 بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک
 

 برادر گرامی جناب قاسم باز عزیز دوست و

م ، اما به حکشودمیدانم که قلم شکسته من را یارای آن نیست تا چیزی بنویسم که اندکی موجب تسلی خاطر شما 

 پروردگار :

ْبرِ   )آیه سوم سوره مبارکه عصر( َوتََواَصْوا بِالصَّ

 شما و تمام سوگواران آن مرحوم را به صبر توصیه میکنم ، زیرا :

ابِِریَن  َ َمَع الصَّ  .إِنَّ َّللاَّ

 خداوند با شکیبایان است . . .
 

 برادر بزرگوارم :
 

 سحر میگفت بلبل باغبان را

 هال غم نرویدـز نــدر این باغ ج  

 به پیری میرسد خار بیابان

 ولی گل چون جوان گردد بمیرد  
 

 برادر گرامی من

 :اگرچه غم بزرگی بر همه ما وارد آمده است ولی باید به فرمان پروردگار عالمیان سر اطاعت فرود آوریم 

َ َمَع ال اَلةِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ ابِِریَن یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِعینُوا بِالصَّ  .صَّ

سوره  1۵۲. )آیه مبارکه ید؛ زیرا خدا با شكیبایان استئاید، از شكیبایى و نماز یارى جواى كسانى كه ایمان آورده

 بقره(

، خانواده محترم تان و تمام دوستان آن برای شما در پایان از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و بهشت برین و

 محروم صبر استدعا میکنم 

 و برادر کوچک شمادوستدار 

 محمد شریف منصور

 1۳۹۹جوزا سال  ۹جمعه 
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