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 مفضلفضلِ"بسعِد طلع اهلاللُ"
 ُهليس طلوُع الفطرِ عيِد وهاللُ
 خاصةً دينٍ حلّ بأهلِ والسعُد
 ناالذي هو عيُد العيِد وحقيقةُ

 موىل مفضل اْپ سي عزة ملي
 موىل سهارا چهو مهارا اْپ تو
 صورة منرية اْپ ين ديكهي ن اْ
 ائي ؛ هم غم دور وه مؤمن نا سب

 عيداً ملن غدىه طلعِت وطلوُع
 نا هلّت بأنـربِّ رمحِة وسحاُب

 تـَنالُ شفائَها" عنيٌّ"به " عيدٌّ"
 ليست تـَنالُ نوالَها" يدٌّ"وكذا 

 طوىب ين حاصل ؛ سعادة دائما
 موىل غالمي نا سبب سي اْپ ين

 فضلِ مفضل" طلع اهلاللُ بسعِد"
 موىل مفضل اْپ سي عزة ملي
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 مفضل شكلِ" متنوراً من نورِ"
 مفضل لِبأمرٍ أو بفصٍّإال 
 مفضل املوىل بأهلِ ُماُهمسَّ

 مفضل نعلِ ملا ُنَنالُ بلثمِ
 مؤمن ن حقاً اْپ سي جنة ملي
 دنيا ن دي ما مهن هر نعمة ملي
 سب اولياء ين ديكهوا صورة ملي

 نظرة ملي ايك  ن اْ موالنا ين
 مفضل حمتفالً حبفلِ قد جاَء

 مفضل حبقلِ ـواٍء مطرياٍت
 من طلعِة املوىل وكُحٍّلِ مفضل
 إال إذا ُتحظى بفضلِ مفضل
  كوئي ن موىل اْپ ين رؤية ملي
 مؤمن ن هرپل هر گهري رفعة ملي

 شكلِ مفضل" متنوراً من نورِ"
 مؤمن ن حقاً اْپ سي جنة ملي
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 موىل سهارا چهو مهارا اْپ تو
 سا ما اهنا  وسا ؛ مومنني
 چهو ذو الفقار علي ين  سي ال مراء

 فضلِ مفضل" طلع اهلاللُ بسعِد"
 وهاللُ عيِد الفطرِ ليس طلوُعُه
ِ ليست تنجلي  وخطوُب هذا الدهر

 إذ ه للعبِدكلُ عيدٌّ فالعمُر
 طوىب ين حاصل ؛ سعادة دائما
 موىل غالمي نا سبب سي اْپ ين

 ن اهوي بيان ماظاهر كرو چهو شا
 آيا جو اهنا در پر كوئي حمتاج تو
 وطلوُع طلعِته غدى عيداً ملن
 وسحاُب رمحِة ربِّنا هلّت بأنـ

 هالعاملني بقائَ فأطال ربُّ
 والهصلى االله على النيب 
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 دنيا ن دي ما مهن هر نعمة ملي
  سب ن هر مشكل ما بس راحة ملي

 متي ن فتح ن نصرة مليدين 
 شكلِ مفضل" متنوراً من نورِ"

 إال بأمرٍ أو بفصٍّلِ مفضل
 من َعقِدها إال حبلّ مفضل

 مفضل لِدابا بِظ هو ساكنٌّ
  كوئي ن موىل اْپ ين رؤية ملي
 مؤمن ن هرپل هر گهري رفعة ملي
 مؤمن ن هر فكرة ما ؛ نزهة ملي

 مليحاجة روا آقا سي هر حاجة 
 قد جاَء حمتفالً حبفلِ مفضل
 ـواٍء مطرياٍت حبقلِ مفضل

 مفضل ستسقي بوبلَِت ما االرُض
 ودعا  وحممد ومفضل

  

  


