
 هـ ١٤٤١ ر شكمطالع مبناسبة ال

 املطلع البحر
  فدا  سي  ںالكهو جا

 جاؤطط   ئي
 شه مفضل ؛ موىل مهارا

   بچارا  هارا  گوارا  كياره  سنوارا  مجارا  سهارا
 ناراـك فضل نا نتهي اهنا  

 چتارا   بگارا  ستارا  دارا  مناره  پكارا  اراهپچ 
  فدا  سي  ںالكهو جا

 جاؤطط   ئي
 شكر نا سجدة حباؤطط  الكهو

 و ؤاـتـب  وؤا    و  ؤجاو   ؤاْ
 شه مفضل پر جان لضضاوطط 

   وؤاهچر  وؤاكهسي   وؤراك
  فدا  سي  ںالكهو جا

 طط جاؤ  ئي
 شه مفضل هالل حقيقي 

 يضضـهيـم  قرييب  يمهوضضاهين شه ين جيوي فرين  
 نيتـگ ؛هج سي اپين مبارك   

 جويت وهيت   گرمي سردي سيفي مويت خويب
الكهو جاطط سي فداء  

 ئي جاؤطط 
 عالی قدر ين سسديكهي صورة ن

 بشر     مطر  شكر     اجر   فجر  حبر   نشر      خرب   ذكر  
 د الفطر ينيع ططمسرة مي ططلؤ 

 شهر مثر مخر صدر هلر اثر عمر درر خطر فكر
راز كهولوطط ميطط  

 اپنسس كيا دل كسس 
 عيد سسي مناويئهديك سسدين نسيف 

 عبيد رشيد ديد جديد جميد رغيد حفيد  
 طاعة ما شه ين سعيد ےزر ـزندگي گ 

 شديد سديد بعيد فريد قصيد بريد ثريد 
تريسس مكهرسس ميطط  

 چمكسس امام 
 هالل نا حق ؛سيف دين 

كمال جالل حالل عضال فعال سال شال مال  
 خالل 

 طييب اهنو حسن ومجال  
آل مآل مثال وصال خصال نوال  رومال حال  

 نوال 
ميطط سيف اهلدى  

 پر چهوطط
 اْوي ؛اين كرو عرض عيد 

  اوي  اويهمساوي كرواي سناوي دك
 روالوي 

 ويهاود  يلا ين مدح سسمفضل ن 
 الوي هلگاوي ك   الوي  مناوي  چالوي  اويهسك

    

تازه تر هسس شه سسس  
 جگ ميطط  
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