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  يادنامه

  

  ١يادنامه

  ∗رئيس احمد نعماني

  اي مهينه فرزندم! طاهره
  ان زار مادر خويشراحت ج

  ديدة ما اي كه در كودكي به
  گلشن گيتي  رشد كردي به

  كز عنايت او!  شكر هللا
  و آمد آن روز و ساعت مسعود
  جشن عقد تو برگزار شود

  ترك گويي عشيرة خود را 
  اندرين روز خرمي توام
  كه روي سوي خانة شويت
  نتواني كه حس و درك كني

  پسر ز كه بودي به: دختر من
  هم عزيز برادر و خواهر
  تر از گل و الله بوده اي خوش

  تيزتر از مرور شام و سحر
  گشتي اكنون نهال قدآور

  فرمان ايزد داور كه به
    r همچو عقد بنات پيغمبر

  منزل شوهر هره سپاري ب
  اندرين ساعت خجسته اثر

  كني كوچ از سراي پدر مي
  شرر حال قلبم كه هست پر ز
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  گذرد بر دل مادرت چه مي
  دي زمن پذير كه هستباري، پن

  اي دختر مؤمني و مؤمنه
  در اداي فرايض اسالم

  هيچ محل نكني غفلتي به
  ندهي دين خويشتن برباد

  كارگاه حيات تا كه هستي به
  عدول از ره حق! چيست فتنه

  مرو هرگز! جان مام و پدر
  نمايم كنون وداع ترا مي
  دعاهاي صالحان بزرگ  با
  دعاهاي جمله صديقان  با

  صالحين و صديقينانبياء، 
  آن همه بهر تو همي خواهم

  يادآوردن خواهي هر گه به
  روز يكشنبه، هشتم از ژوئن

 

  هم از آن مي نداري هيچ خبر
  :زر و سيم و گهر  پربهاتر ز

  هرگز اين حرف من زياد مبر
  يعني احكام خالق اكبر
  از براي رضاي هيچ بشر

  پرور  بهر دنياي مفسده
  ره فتنه و شر دور باشي ز

  شرع پيغمبر بازگشتن ز
  سوي سقر  از بهشت عمل به

  خاطر مضطر دعاها، به  با
  اند سحر اخالص بوده كه به

  دعاهاي جمع پيغمبر  با
  خواستند آنچه بهر دخت و پسر

  پرور  از خداي جهان و جان
  سال و تاريخ اين خجسته سفر
  دو هزار و سه سال را بشمر
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