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Track 6 – Annabi Sallu Alaih (Bayati Maqam)  

 (  على مقام البيات (النبي صلوا عليه

1 

 

 صلوات هللا عليه     لنبي صلوا عليه  ا

 كل من صلى عليه      وينال البركات

 النبي خير البشر        النبي يا من حضر

 سلم عليه  الشجرو         من دنا له القمر 

 إعلموا علم اليقين        النبي يا حاضرين

 أوجب الصالة عليه        أن رب العالمين 

 النبي مدحه دواء       النبي يا أهل الهوى 

 صلوات هللا عليه     كلكم قولو سوا

 

 عليه سالم هللا    هللا   محمد رسول ال إله إال هللا    إله إال هللا  ال  ال إله إال هللا   - 2

 قوله قول صحيح          النبي ذلك المليح  

 أنزله المولى عليه       والقرأن معجز فصيح 

 النبي ذاك الوفي          الهاشمي العربي 

 كل من يحبه           يسمعنا الصالة عليه 

 إله إال هللا  ال إله إال هللا  محمد رسول هللا  عليه سالم هللا  ال إله إال هللا  ال 

  

 قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل   – 3

 



 ِمنَك لَم تََر قَطُّ َعيني  جملَوأَ 

  ِمنَك لَم تَِلِد النِساء  حسن  َوأَ 

ًء ِمن ك ل ِ َعيب   بَرَّ ِلقَت م   خ 

ِلقَت َكما تَشاء    َكأَنََّك قَد خ 

 قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل

 

 يا نبي سالم عليك يا رسول سالم عليك يا حبيب سالم عليك صلوات هللا عليك   -4

 

 أنت نور هللا فجرا    جئت بعد العسر يسرا

 ربنا أعالك قدرا    يا إمام األنبياء

 األنبياء  يا إمام

 

 يا نبي سالم عليك يا رسول سالم عليك يا حبيب سالم عليك صلوات هللا عليك  

 

 أنت نور هللا فجرا    جئت بعد العسر يسرا

 ربنا أعالك قدرا    يا إمام األنبياء

 يا إمام األنبياء 

 أنت في الوجدان حي    أنت للعينين ضي  

 أنت عند الحوض ري    أنت هادي وصفي  

 يا حبيبي يا محمد  

 

 يا نبي سالم عليك يا رسول سالم عليك يا حبيب سالم عليك صلوات هللا عليك  

 

 صلو عليه شفيع األمة  بذكر الرسول تشحذ الهمة  يارب بجاه النبي أزح الغمة -4 



 

 ند القدير صلوا على هذا النبي       حبيبي البدر المنير     شفيعب ع

 صلوا علــــيـــــــــــــــه 

 

 صلوا بأحلى الكالم        صلوا على بدر التمام    رسولي خير األنام          

 

 صلو عليه شفيع األمة  بذكر الرسول تشحذ الهمة  يارب بجاه النبي أزح الغمة 

 .  بجاه النبي أزح الغمة يارب يارب بجاه النبي أزح الغمة    

 

 


