
 تیام تسلیپ

  انیمحسن مرحوم محمد ناصر وفاِت به مناسبِت

  
مرگ : سؤال شد کھ مرگ چیست؟ فرمود )ج(نواسھ رسول خدا و) ع( یند علفرز  امام حسن از«

سرھاى دنیا بھ  لى است کھ شما را از دردپ  مرگ . شود  ھایى است کھ بر مؤمن وارد مى  بھترین شادى

  ».گونھ کھ براى دشمنان خدا انتقال از کاخ بھ زندان است رساند، ھمان  رفاه و لطف خدا مى

 

 ،»انیمحسنن یفر« مرد ھمھ فصلھا و یق گرامیرف
  !»نیفر«ا ینورضب ینج ن ویخانم مت ومحترمھ ق یرف
  

ت ینھا سف ومتأمطلع  شاد روان محمد ناصر محسنیانمرگ نابھنگام  از فراوان درد و اندوه با 

سف و تأبا نھایت تان  ای دهیت دبیمص و عزادار ۀخانواد وبھ شما  ن غم وارده رایا م ویدیوس گردیمأ

ق یطر از بھ شما و ، مرحوم شاد روان محمد ناصر محسنیان رایابدسفر . میینمایت عرض میتسلثر تأ

بھ خانواده  وسیمأ ا  المناک قلب ۀن حادثیما از. میینمایعرض م تیتسل گواران ابرازوبھ تمام س شما

  . میتمنا دار یبارگاه ملکوت از ن رایبھشت بر یمرحوم یبرا ل ویجم صبرده یبت دیمص ب وینج

مرگ، عدم نیست، یک امر وجودی است کھ قابل چشیدن است، راه انتقال از دنیا : دیفرمایم یشمندیاند

زندگی است، مانند لباسی کھ  ۀحیات و شیو پایان راه نیست، بلکھ بھ منزلھ تغییر در. بھ آخرت است



ھا بھ نحوی از این  ھر کس از انسان. اولیای خداست ۀگی برای مرگ، نشان هآماد. شود  تعویض می

  .ای مثل بو کردن گل  ترین حاالت و عده  بندند، بعضی با سخت  می جھان رخت بر

خ عالم خلقت تجربھ شده است، مرگ ید و در طول تاریات بر مى آیات قرآن و روایآن طور كھ از آ

نوشتى كھ براى ھمھ انسان ھا، ھمھ موجودات زنده و بلكھ ھمھ موجودات قانون عمومى است، سر

  :دین رابطھ مى فرمایقرآن در ا. ر زنده حتمى و ثابت استیغ

ھر انسانى مرگ را مى چشد، سپس بھ سوى ما باز مى ( نا ترجعونیكل نفس ذائقة الموت ثم ال

تمام : دیمى گو. زنده جھان حاكم استھ بھ قانونى اشاره مى كند كھ بر تمام موجودات یآ ).دیگرد

رى یل اند، فناپذیارى از مردم مایاگر چھ بس. دیگان، خواه ناخواه روزى مرگ را خواھند چش هزند

م ھرگز ما را فراموش یتى است كھ اگر ما آن را فراموش كنین واقعیولى ا. خود را فراموش كنند

انى دارد، روزى مى رسد كھ مرگ بھ سراغ ھر ین جھان، باالخره پایگى ا  هات و زندینخواھد كرد، ح

چ یدانى براى ھین جھان، سراى جاویا .خواھد بست ن جھان رخت بریكسى خواھد آمد و ناچار از ا

   .د بروندیرتر بایست، بعضى زودتر و بعضى دیكس ن

    .میخواھیل میجم بھ بازماندگان صبر ن ویبھشت بر یفرجام بھ مرحوم در

  

  
  

  اصالتداران و »اصالت«

 


