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 بود جان خواهر پاک روان بر حق رحمت
  

لب ريز  بگفتا و  بست رــــــــــب چشم      شب کيتار  دل در واهرــــــخ  دوش  

تن دهيرنج مردم  یا  وداعـــــــــــــــال      وطن از دور مردم  یا وداعــــــــــــال  

تان ساالر هنميم  اکـــــــــــخ و عشق      تان ار ي جانداـــــــخ  رفتم جهان نيز  

بود رحمان  دختر  یاجـــــــح ی بی ب      بود جان رايحم ومهـــــــــمرح  یبی ب  

عيرف مدـْـحَم       اولين فــــــــــــــــرزند اوعيشفی اجــــــــــــــح اونيکوی  همسر  

نت و جان ونـــــــــچ او نزد درنا بوده      وطن از دور و  رتـــــــــهج اريد در  

اليع و آل همه سر رــــــــــب ديرس  تا      مال و آل از داشت هـآنچ مصرف کرد  

نوش و  وردـخ از  همه بر تعارف هم      هوش و قلب با همه  رفـــح ديشنی م  

بود شام پگاه و دستش اـــــــــــــدع بر      بود سام سر  نــــــــوط  صلح  ره در  

ازين صد اـــــــــب بار دو کعبه در رفت      نماز  خـــــواند  تا  مرگش صباوت از  

مکان قلبش در داشت روسشـــــع هر      مهربان واهرـــــــــــــــخ و برادرها با  

کرد برف همچون ديـــّــسف خود ی مو      کرد صرف ک يهر بهر را خود عمر  

بود جان  تن در و هوش سر در که تا      بود انيار اطرــــــــــــــــخ بر  او  ادي  

دعا      رفت با صدهـــــــــــــا درود و هم سبا اقـــــــــــــــــاسحبر مزار  و قبر   

ديرس سر  عمرم ريغ  ارـــــــــــيد در      ديشه رزندــــــــــف تو بر  رحمت گفت  

تيمهجور از رضــــــــــــــع مينما تا      تيپهلو در بکن وتــــــــــــدع مرا تو  

شيخو کين اتين زان  ومرــمح گشت      شيپ ز سمتـــــــقی دم را او نبودی م  

پروردگار انــــــــمک  دادش جنان  در      کردگاری رضا  بوده  چـــــــون  کيل  

او شاد روان بر  قـــــــــــــح  رحمت      او اد ي شرامـــــــــــف  ان يار کند ی ک  

خبری ب رواهـــــــخ  مرگاز  اند بوده      سفر اندر بود  اشــــــــــــبرادره  چند  
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ديگز اقــــــــــــاسحی لو په را او قبر      ديفر هم و فيلط اـــــــــــــبرادره  دو  

سفر درـــــــــــــان همه  او مرگ  وقت      پسر شش  مــــه و دختر  سه او داشت  

بود انيرــــــــــــگ او به انش يار چشم      بود انيار  اطرــــــــــــــــخ بر او  ادي  

  آسمانبر  اــــــــــــدع  دست ديکش بر       دوستانی ا  بيرـــــــــــغ  اناريد در

شدختر سه ، پسر  شش ، رادرــب پنج      همسرش بر ليجمنيکــــــــــو و  صبر  

کجا رـــه و مکان رـــه و زمان رـــه      اقربای راـــــــــــــــــــــب از  بادار صب  

  ـــــــــــــــــر لطيف دردمندصبر بادا ب

  از دعايش گشته  خـــــــواهر بهره مند

  

 


