
وه پاكيزا إمامو، عترة طاهرة، پر سالم انس 

إهنا روشن أنوار نس مهارا دلو سي ديكهيس 

چهس انس شوق سي" أهال" كيئيس چهس

سَالَم عَلَى العترة الطّاهرة * و اَهالً بِاَنوارِ هَا الزاهرة 

شروع كري چهس اْدم نيب پر سالم سي ج 

سگال نا باوا چهس گرچس ي گام نا رهنار هؤي 

يا شهر نا 

سَالَم بديا عَلَى اْدَمٍ * اَ يب اخلَلقِ باديِ واحلَاضرة 

سالم وه نيب پر - نوح نيب – ك ج نا زمان 

ما خدا ي طوفان موكلو  ج طوفان سي 

فتنة نا لوگو  هالك يا

سَالَم عَلى مَن بِطُوفَانِه * اُديرت عَلَى مَن بغَى الدّائرة 

سالم وه صاحب پر ك ج نا اوپر اْگ ندي 

ئ گئ، سالمة ئ گئ، - إبراهيم نيب پر 

-  ج دن ما دومشنو ي پكري نس اْگ ما ناكها

سَالَم عَلَى مَن اَتَاهُ السّالم * غَدَاةَ اَحَفّت بِه النائرة 

سالم وه صاحب پر – موسى نيب - ك ج ي 

اْپ ين دانگ سي قهر كيدو بٍس فرمان فرعونو 

پر

سَالم عَلى قَاهرٍ  بِالعَصَا * عُصَا ةً فَرا عنةً جائرة 

سالم "روح" پر، عيسى نيب پر ك ج نا 

مبعث (والدة) سي ناصرة گام نس شرف ملوط

سَالم عَلَى الروحِ عيسَى الّذي * بِمَبعَثه شَرفَت ناصرة 

سالم نيب امحد  مصطفى پر   ك ج نيب 

أخرة ما اپين شفاعة كرسس

سَالم عَلَى املُصطَفْى اَمحَد * ولي الشّفَاعَة يف اال خرة 



سالم مرتضى حيدر پر انس اْپ نا پاك 

فرزندو روشن امامو پر

* و اَبنائه االجنُمِ الزاهرة  سَالم عَلَى املُرتَضْى حَيدَرٍ

انس اْپ پر  سالم اس قاهرة نا صاحب ك ج 

نا نزديك اْ سگال صاحبو نو محصول چهس ، 

خالصو انس سروالو چهس

سَالم عَلَيكَ فَمَحصُو لُهم * لَدَيكَ  اَيا صَاحب القَاهرة 

مارا نفس سي اْپ پر فدا چهوط اس موىل ك 

ج  نس خدا سي ياري اْوس چهس انس اْمسان 

نا فرشتاؤ مدد كرس چهس

بِنفسِي مُستَنصرا بِااللْه * جنوداُلسّمَاءِ لَهُ ناصرة 

ميط امي شهادة دو چهوط ك اْپ خدا نا وج 

چهو ، خدا أپ نا سي اولكهائي چهس ، انس 

أپ نا موايل، محبة نا كرنار ، نامنهو اهنا سي  

تازه ؛

* وجوهَ املَوايل بِهَ نا ضرة  جُ االلْهكَ وشَهِدتُ بِاَن

اس رسول اهللا نا شهزادي نا فرزند أپ پر 

ايوه سالم ك ج سالم نا پوشاك گهنا اري 

سواريال ؛

عَلَيكَ السّالم ابن بِنت الرسُولِ * سَال م مَال بِسُهُ فَاخرة 

أپ نو غالم أپ نا دروازه پر كهرو چهس أپ ين 

رمحة ين اميد كرتو هوو اپ نا رمحة نا وادلو 

سي

اَتَى العَبدُ بابكَ مُستَمطرا * اَتَى العَبدُ بابكَ مُستَمطرا 


