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 يَا بَنِي الْمُْصطَفى
..................................................................................................... 

 دعوة ين زبان فحوى  

مد مصطفى نا فرزندو، اْثثين طرف اْثثين{ اسس مح
 طرف،

 

 سرو لسس ؛،ثثريشان شخص آْ مصيبة سي

 َ  ْصطَفى اِلَيْك ْم اِلَيْك مْ ـــنِي الْم  ـيَا ب

َ ــفِي الْم   اِت ي َ ــلِم َّ  كْر ْوب  ــْفزَع  الْم
 

نا فرزندو، اْثثنا نزديك، اْثثنا{ اسس محمد مصطفى 
 نزديك،

 

 هتائي ؛،مهارا دلو ين اميدو متام 

 َ  ْصطَفى لَدَيْك ْم لَدَيْك مْ ــنِي الْم  ـيَا ب

 َ ِ ـاَم  وْب  ـــف وِْسنَا مَْطل  ـْي ن  ـٌل ف
 

 آسرا ححهو، {اْثث سككال، اْثث سككال
 

جيوارسس مهارا ما سي ككنهككار نسس ككناهو هالك كري 
 دسس،

 ْ ْ ـت ـ اَن ْ ـت ـ م  اَن ِ ـــم  ال  يَاث  اِذَا مَاـغ

ن وْب  اَْو بَقَْت ذَا  ا الذ ُّ ن وِْب مِن َّ  الذ ُّ
 

 سرا ححهو،{ مهارا واسطسس اْاْثث سككال، اْثث سككال
 

جاوا نو وقت  دنيا سي جيوارسس موت نو وقت اْوسس،
 اْوسس،

 ْ ْ ـت ـ اَن ْ ـت ـ م  اَن  غِيَاث  اِذَا مَاـــم  ال

َ ـــحَانَ حَ  ِ ـــيٌْن ل  يْب  ـنَا وَآنَ مَغ
 

طينة )مصصٌي( سي ثثيدا هتايا انسس مهيطط حتقيق اْثث سككال 
 ححهو،

 

 ين مصصٌي ؛، مككر مهارا ما زمني

 َ ِ ــْد خ  ــق ٍ وَخ  ـل ْ مِْن طِيْنَة ِ ــْقت م  ْقنَاـل

ِ ِكْن بــــْحن  مِْنهَا لـــَ ن يْب  ـ  نَا تَتْرِ
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مصصٌي سي بنا  جسم مبارك هجحتقيق اْثث سككال نا 
 ؛،

 

 امها سي مهارا دلو بنا ؛،

َ اِن َّ  ِيْنِ ــنَا ِشئَة  الـــاَْجسَامَك ْم ل  ط 

ْ ن َّ ذِْي ش ق َّ مِنْه  مِ ــال َّ   وْب  ــق ل  ــا ال
 

 ميطط اْثث سككال ين ثناء كيم كرووطط،اسس مارا موايل، 
 

كروا نو محصول فقط كاميايب بغري جيوارسس ماري ثناء 
 كوشش ؛،

 ِ ْ ــيَا مَوَال َ ـي َّ َكيَْف ا ث  يْك مْ ـــنِْي عَل

َ ـوَق َصارَاَي مِ   غ وْب  ـــنَائِْي ل  ـْن ث
 

 خدا تعاىل  اْثث سككال ثثر صلوات ثثرهجو،
 

 ما سي بارش نا تيثثاؤ ككرتا رهسس،واٌدلو  جهاطط لكك

 َ ْ ــى اِلـيْك ْم َصل  ـــفَعَل  بَرَايَاــــه  ال

 َ َ مى مِْن سـمَا ه ئْب وْ ــ ٍ ش   ب  حَابَة
 

 


