اي أمجل األنبياء
موشح يا أجمل ألأنبياء
مقام عشاق تركي
أيقاع سماعي ثقيل
 تطبيق كلمات على لحن سماعي عربي قديم: ألحان

) ( بيات
يا أجمل ألأنبيا يا أكمل ألأصفياء
يا خاتم ألرسل ما أحلاك في قلبي
يا ذأ ألذي نسخة ألأكوأن فيك مطوية
عطية أزلية
O you the Most Beautiful of Prophets
O you the Most Perfect of the Pure ones
O you the Seal of the Messengers - how delightful are you to my heart
O you in whom all universe is folded (like the pages of a book)
As a pre-eternal gift

) ( رست
أنت ألذي أعطيت ألشفاعة ألوأفية
وألخلق حينئذ يلتمسون ألأنبيا
ثم يقال للانام قد نلتم ألأمنية
ألأ أقصدوأ محمدأً باب ألأله ألعاليا
أياته شافية
You are the one to whom (the right to) the greatest intercession is given
At the time when creation will beseech the prophets
Then it will be said to the mankind: Your wish has been granted!
Will you not head towards to Muhammad ﷺ, the door to the God Most-High?!
His  ﷺsigns are healing.
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) ( حجاز
وهو ألمعد لها وذو ألثناء ألوأفيا
ثم يناد ساجدأً يا رب جد رأضيا
ينادى أشفع يا حبيب يا رحمة ألبرية
وسل تعط ما تروم ولأ تدع عاصيا
يا صفوة ألأصفيا
He  ﷺis the one who is fit for (intercession), and abundant praises belong to him
Then he will supplicate in prostration: Oh my Lord, show generosity, as You please!
And he will be called: "Intercede oh Beloved one, oh Mercy to mankind!
(For you were promised:) “Ask and you will be given” what you wish, so don't leave
any disobedient sinner (devoid of your supplication)
O the most elect of the elect!

) ( صبا
صلوأ على من علا فوق ألسما رأقيا
هذأ حبيب غدأ عنا ألعنا ماحيا
يا ربنا أعطف علينا قلبه ألزأكيا
وأختم لنا ختام مسك يا مجيب ألدأعيا
بالأسرأر أل ًّذأتية
Pray upon the one who was raised beyond heaven
Here is the Beloved who will remove all worries from us (on the Day of Judgement)
Oh our Lord, attach us to his heart (so it may) purify (us)
And grant us, oh You Who answer prayers, a perfumed ending
By secrets of Your essence.
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