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• ال�رشق االو�سط
ي�سوع النعمة عطيني ايل برت�سيك و تر�سيني ال�رشق االو�سط عم ينزف جلده 

ين�سلخ عالهيني.

لو ما  ان�سان من حبك  وال�سالم باالر�ض املروية دم ال�سمك وقع  ي�سوع احلب 

ينغم انت العاطينا النعم.

بفديك بروحي و ديني كلهن غاروا من ديني حملوا علي ال�سكيني باعلى �سوت 

ناديت ي�سوع ربي الهي احميني.

• بني الدجلة و الفرات
 عوكر امليات املتع�سب و االرهابي 

ّ
بني الدجلة و الفرات بابل و حمورابي و يلي

فيها  مناكل  بالذات  هالبالد  قله  العرباين  اليهودي  عالويالت  �سجعوا  ايل  و 

العنابي ايل �ساكنها من �سنني حله يفل و ين�سيها منعمل ارهاب و تهويل يهربوا 

ايل قاطنيها.

اهلل معك وجوده معك قوة اإميان ترجعك انت اال�سا�ض اجنيلك اقوى ولو اح�سا�ض 

�سليبك عدرتك حتميك خلي االرهاب  عالباب با�سم الرب ي�سوع االله يبعد ال�رش 

يبعد االزية عن الوالد.

الف�صـل االول
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• ابي ال�صماوي
تعالوا ايل يا جميع املتعبني وانا اريحكم 

ا�سعدوا عند ابي اىل عر�ض ال�سماوات بعد املمات

ابي رحوم غفور حمب م�سامل وهو العليم ال�سميع املطاع

تعالوا اليا انتم جميعا من لديه اميان ومن لي�ض لديه هو الراعي ونحن القطيع 

يهتم فينا علينا ان نطيع.

ي�سوع غفور حمب لل�سالم ال ير�سى احلروب ال ير�سى االأالم يحب الب�رش حمبة 

االخ غيور كاالب طاعة و�سالم ي�سوع الطريق احلق واحلياة ن�سلي اليه ب�سوت 

و�ساح يحب املو�سيقى يحب الغناء بكل توا�سع ت�سمع ال�سماء.

• جرحك ي�صوع
دربي  رفيق  احلياة  بعد  ي�سوع حياتي  اأالمي  بعّد عني  احياين  النازف  جرحك 

حتى املمات.

ي�سوع �رشاجي يف الظلمة ي�سوع حاميني من العتمة اليه بنادي ب�سوتي العايل 

االآهي ربي انت احلياة.

• العني
كان يف �سبية حد العني عم بتملي جرتها طلب منها �رشبة ماي لبت دعوتها.

قال حلقيني اتركي اهلك و اتبعيني ومن وقتا �ساروا ال�سبايا ينطروا حد العني 

العري�ض اجلاي عط�سان ل�رشبة ماي كل ايل طلوا عليهن حاملني اميان  ميكن 

بايديهن ب�سارة بالرب ي�سوع عمادة غفران وثالوث االقد�ض يحييهن حد النبعة 

يكرث فيهن �سبايا جرارهن مليانة �سالة و�سمع وماي.

• حبي�س افكاري
لعبت فيي الدين ولعبتني بني الف�سول و الف�سول مرجحتني.

وينك االه النور ي�سوع اجندين.

هطل املطر وال�ساقية �سارت نهر

�سلق اجلبل والوحل ملى ال�سهل
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وانا حبي�ض افكاري نادي االه الكون  يطل عداري.

من  كلمة  كم  �سالة  بتمتم  وينا  مالأالأة  جنوم  بالكون  اللي  هامللكة  ومرمي 

حافظ  الكون  رب  يا  وينك  هال�ستي  �سو  نارا  ت�رشقط  واملوقدة  وهون  هون 

الكلمة وانت انت  ا�رشاري 

بلون  لون  غمر  ازهاري  مروجه  من  قطف  عداري  يطل  الربيع   خلي  الكون 

املتجلي  ي�سوع  ندي  �سبع  ع�سليب  و�سلي  اركع  بيوم  يوم  كل  مرمي  عمزار 

قو�ض وقزح يطال الدين.

تقله  مليانة  بروح  اميان  و  �سالة  تطلب  عط�سانة  نب�ض  الفرح  يدب  والكون 

بفديك  بعمري  وانا  قربانة  بكرى  م�ض  اليوم  ناولني  الكون  رب  انت  اهلل  ال 

يا غايل. ي�سوع 

• �صالة هون و هونيك
اهلي  الكون يحفظ  انا واقف �سلي هون وهو ب�سلي عني عم يطلب من رب 

. واقف يت�رشع عني  �سبقني عال�سما  ويّلي  و يحفظني 

ي�سفق علي ويعاملني الكون  عم يطلب من رب 

وغني  احكي  با�سمه  بريدين  اهلل  لكن  باجلنة  معه  وامرح  �سوفه  اين  حاببني 

عجايبه  بيق�سع  جيل  وكل  احللوة  كلماته  وت�سمع  حويل  تلتف  والنا�ض 

وال�سعب يهلل للرب ي�سوع املحبة كمل حياتي عاالر�ض وبعدا عي�ض باجلنة.

• كاهن رعية
مني كاهن رعية و لني عاي�ض بالربية

امل�سيحية اين عاي�ض  لكني بعرف كل يوم 

لوال وجودي بهالكون ما كان �رشوري وجوده اهلل �سبحانه كل يوم علمني 

وكل  وال�سالم  واالأبانا  فيي  تت�سفع  للعدرا  الوردية  امل�سبحة  عهوده  �سلي 

ال�سماوية. ال�سلوات 

امياين بحمل م�سبحتي وبقول ربي قوي 

التوبة  مكتوب  �سي  كل  باجنيلك  وعنفواين  عزمي  انت  ي�سوع  يا  بحبك  انا 

النور بعينيي. انت  انت حمبوب  الب�رش  وغفرانك من 
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•  جرا�س الفرح
كاأين �سمعت �سوت حاكاين

قلي ما تخاف ياها االن�سان

كيف ما جار زمانك

بيوقف حلظة عند زماين

وجرا�ض تدق بفرحة اعرا�ض

قلي نف�ض ال�سوت هي هدية �سماوية

اهلل احلبك القوة عطاك تتقوى باالميان

ما ت�سعف و تن�سان وتوقع بحرية وانهزام

عطيتك االميان ما تزعزع اميانك

انا ربك االآهك اأ�سل وجدانك.

الف�صـل الثاين
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   •  ي�سوع

انت النور املنري ي�سوع

انت ملك امللوك ي�سوع

انت كل الوجود ي�سوع

انت احلياة النف�ض والروح

التجي اليك كالطري املجروح

التجي اليك ربي ي�سوع

التجي اليك بفرح عظيم

انت اعظم العظماء ي�سوع

ا�سع عمري بني يديك

انت الرحيم  الغفور ال�سموح

التجي اليك كل يوم ي�سوع

ا�سع عمري بني يديك

انام واغفو عند قدميك

ارتاح ان �سئت فخذين ي�سوع اليك

•  العراق
ال�رشق االو�سط يا ي�سوع ويالت بكي ودموع بابل �سقطت يا ي�سوع العراق حزين 

امل�سيحية م�سطهدين وين القد�سني وين االميان �ساع االجرام بال�ساحة ا�ستباح 

كل املوؤمنني من يوم جميئك ع االر�ض ودعوتنا با�سمك �سلبوك ونكلوا فينا 

الرومان واليوم املتع�سنب وبكرى عباد اال�سنام  وايل هن بال اديان االرهاب 

دينن وال�سالم.

•  لي�س ناطر بكرى
يا رب  ي�سوع وتقله  بالرب  تتاأمن  بكرا  اليوم حلتى ناطر  او  لي�ض م�ض مبارح 

القدره ي�سوع ناطر ا�سارة حتى يعطيك ب�سارة فتحلو قلبك يا خي وعزمه لعندك 
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زيارة االميان ربح م�ض خ�سارة والهو �سفطة �سيجارة وال هو طرة ونق�سة والنه 

�رشب جتارة املحبة هي االميان وامل�سيحية دارى وبال�سلى وال�سيام برتبح 

اجلنة وا�رشارى ي�سوع الإلك طريق عزنده بتنام و تفيق بالرحلة احلى �سديق 

باجنيلو وا�سفاره اهلل بحبك يا خي ردله هاحلنية كل ما وقفت ت�سلي تذكر انه 

م�ض خملي اجلمرة تلدعك بنارى ما تفوت دقيقة بعمرك اعطي للرب ي�سوع امرك 

جمد  بطهارة  روحك  غ�سل  بالنور  عاي�سة  نف�سك  خلي  الفجور  حياة  تعي�ض  ما 

ا�سمه وين ما كان ي�سوع غافر اخلطايا.

•  اجنيل
يلي واقف بالعتمة من �سو خايف

مديل ايدك حتى و�سلك �سوب النور 

بعد عنك الظلمة يا العاي�ض عمرك مقهور

رح اعطيك كتاب �سغري باملعنى امروه �سي كبري

رح تفرح ملا تقراه تن�سى همك والتعتري

هو بداية التكوين والنهاية قول اآمني قربوا كل امل�ساكني نظروا للرب جمدوه 

وقّدي�ض منهم حبوه حتى �ساروا قد�سني.

•  رجعت لالأ�صل
اله زمان ناطر قدام بابك كم مرة دق وانت م�ض �سئالن

بتقول بل�سان حالك مايل وله مني عط�سان وال باجلوع ال اله جوعان

عم القي كل ايل بدي من ايد ال�سيطان

كل يوم يدق وانت بتنقهر و بتنق حل عني

ما بدي ياك ما بدي االميان انا هيك مب�سوط انا هيك فرحان

وبيوم وقعت ولل�سما تلفتت وبا�سمه ا�ستنجدت توجعت و تاأملت وباأعلى �سوت 

�رشخت قلك ال�سيطان �سبعت يا جوعان ارتويت يا عط�سان زلة �سغرية نكرت 

وجودي ورجعت لال�سل لالإميان. 
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• �صو واثق من ربي
�سو واثق من ربي 

ي�سوع حامل زنبي 

ي�سوع هوي االميان

ي�سوع االهي ربي 

ي�سوع هو املحبة  

عاي�ض لك عمري كله  

�سو واثق من حايل 

بوجودك يا ربي

حامل �سمع و بخور 

قدم للفادي ال�سكر  

مبعد عني االثام 

بقله من قلبي

�سو حبه ابدي

اليه التجي

دربه درب االحالم

اجنيلك �رشمدي

ب�سليلك من كل قلبي

بال�سلى وال�سيام

�سو حبي قوي

كل �سي بينجلي

اميان غمرة زهور

العاطيني االأمان

مقويني باالميان

يحفظ �سعب لبنان

الف�صـل الثالث
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•  نعمة
نعمة حلت علينا قد�سني حوالينا

من �سمالو جلنوبو لبنان اهلل حمبوبو

كرت عرتابة االديان امل�سيحية هي بابه

يف قدي�ض وطوباوي راهب عم يدق بابي

ب�ستقبلهن بحفاوي ب�سدر الدار النور �ساوي

ن�سلي ناكل ن�رشب قربان بالقدا�ض ال�سماوي

•  الب�سمة
فرحتي اإلك يا ي�سوع بتمحي عن وجي العب�سة مع اين عاي�ض بجوع داميا للرب 

والكلمة من جروحاتك مقوي يف االميان ي�سوع بتداوي التعبان

برت�سم ب�سمة ع الوجوه املوجوعة بحاجة لب�سمة

يا رايح لي�ض بعك�سي طريق الرب م�ض �سدفة 

طريقه هو الربكة ريحني با�سمك عمدين

•  بقلبي مطرحك
كل يوم با�سمك بنادي ان كنت ع تلي او وادي

انت عارف و�سامع اين با�سمك عم نادي

عم ب�رش كل االمم ب�سارة ي�سوع الفادي

ي�سوع بقلبي مطرحك قوين ع �سدري بعلقك

ما بر�سى غري مو�سعك النك بقلبي ي�سوع

•  القدا�س
و�سلت ماأخر  عالقدا�ض �ساحمني يا ربي

�سو بدي من كالم النا�ض انت وحدك حبي 

انت ايل قايلي بال�رش بتو�سلي وباخلفى قدملي القربان ملن تركع ت�سلي

ب�سلي م�سبحتي كال وعنك ما بتخلي

انت بقلبي يا ي�سوع روحي ملكك واهلل



11

�سامي منري �رشفان

•  حنونة
ما يف متال حنونة امي العدرا يا عيوين ايل حا�سنة بحبا كل النا�ض

بركع �سليال كل يوم بطلب منها املعوين

يا عدرا حملتي ي�سوع بتوا�سع وخ�سوع

ما تاأففتي للموجوع وايل نف�سه حزينة

يا �سفيعة كل النا�ض يا ملكي بتعلي الرا�ض

حني علينا عطينا العون ما تخلي نف�سي حمزونة

ت�رشعي الأجلي يا امي و الأجل كل امل�سكونة. 

•  م�صينا
م�سينا م�سينا تكلينا جينا لعندك على طول ي�سوع احلامي احمينا من ال�رشير 

وكل ال�رشور

عمذبحك و�سلنا وركعنا حرقنا لقيامتك بخور

ي�سوع الفادي افدينا من اخلطيئة ع كل الدهور

بتعمدنا باالميان ي�سوع �سموع ن�سوي

روح القد�ض يرفرف فوقنا يقربنا من اجلنة

مزامريك داوود ن�سمعها نحنا قربك بالفردو�ض

ي�سوع �ساحمني ارحمني حياتي الك رموز

م�سينا م�سينا حتى و�سلنا قدمنا كل الطقو�ض 

ي�سوع املحبة منك انت بل�سم النفو�ض

•  ي�سوع الغايل
�سوفو يلي بحبو كتري ي�سوع ربي الغايل

ع �سالتو بغفا وبفيق حبو دوبني زيادي

ي�سوع الفادي عني حبه خالين غني

افرح بوجوده عندي خدودي بتبتهج عني

بعرف انه ي�سوع مب�سوط من �سالتي وفني
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غني للرب اخلالد ابتهاالت و متجيد

وكل يوم حلن للخالق مواعظ ومواعيد

ار�سي اهلل يا قلبي �سوي �سموع و�رشاج للعيد

•  مزار
باحلقلي  ب�سيعتنا عّمرتلك مزار حجار يا عدرا انا ب�سليلك ملا بت�رشق �سم�ض النهار

يا مرمي بال�ستوية ملا االمطار تهبط حجار الربية

عندي غرفة بالعلية بزاوية منها اللك مزار

�سموع �سموع ب�سويلك كاين منور النهار

اجمل ازهار بزينلك حو�ض ايل ع اإجرين املزار

بركع يا عدرا �سليلك بتطلع �سالتي ا�سعار

ما بخفي عليكي حياتي �سفحة بي�سا بال ا�رشار

يا عدرا انتي بداري وببايل ليل نهار.

•  قدي�س لبنان
يا قدي�ض اللبناين �سو ما ت�سميت

قويت يّف الديانة يا ركن البيت

ان كان ا�سمك نقوال وال انطون

مرتي جري�ض اليا�ض و�سيمون

بت�سلك مراية م�سواية بكل الكون

يا قدي�ض اللبناين يل بيتك هون

�سو �سوت جر�سك عايل وانت غايل

بكني�ستك وحمب�ستك �سموع تاليل

وبال�سلى ت�سفع يّف وا�سفي املر�ض حوايّل

ما تخلي م�سكني تعبان راكع طالب الغفران

الأهلل هو جوعان واجنيل الكلمة عط�سان

يا قدي�ض اللبناين ارحم لبنان



13

�سامي منري �رشفان

كهنته مبزبحه يقدموا خمر وقربان

ت�سفع للرب ي�سوع ل�سعبه يعي�ض باأمان

•  �صيدة النجاة
يا مرمي حاكينا يا ام البارينا

بكني�ستك �سع النور

�سو �سموع ريحة بخور

�سيدة النجاة جنينا

يا عدرا �سو �رشيل �سهور

بكتب ومبحي �سطور

�سو م�ستاق و�سو مقهور

اجي زورك بباقة زهور

اقدر اركع �سلي وقول

�سيدة النجاة �سفينا

•  عنوان ملهوف
ي�سوع لعندك جاي متل امللهوف

ثبت امياين لعهدك وبا�سمك طوف

احمل �سليبي بفرحة متل اخلروف

احكي وب�رش العامل كله بال خوف 

ي�سوع ايل دعينا للمحبة

ال�سالم �سعارك نور دربي

واملحبة اإيل عطيتا بقوة واميان

للجنة هي �سالم وامان

للموؤمن بتعاليمك هي وجدان

ي�سوع العاي�ض فينا كل العافية عاطينا

حياتنا الك عمران
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•  بال�صيق
حيارى من غري اميان 

نحنا �سهوات االن�سان

يا عدرا انت الطريق

وي�سوع اخلي وال�سديق

منلتجي بوقت ال�سيق 

مرنكع ن�سلي االديان

•  التوبة
جايك يا اهلل وتايب انت اغلى احلبايب

وعيت بنف�سي االميان غريت يف االن�سان

كنت تايه وتعبان بايع نف�سي لل�سيطان

عم خرب�ض ع احليطان خممور ووجودك عايف

حطيت بقلبي ال�سالم بعدت عني االوهام

من ال�رش بطلت خايف بوج اخلطيئة واقف

بتحديها باالميان بحبك انت وال�سالم

•  بحر من احلنان
بحر من احلنان انت يا ي�سوع

وايل بيم�سي بدربك بعمره ما بتوه

 ايل رباين ما قدر عطاين ت�سامح وخ�سوع
ّ
بي

ي�سوع االماين لعمري خالين ما اعرف طعم اجلوع

انت الفرحة الكربى يا االه القدرة

بكل امل�سكونة ت�سجد لك اجلموع

•  امليالد
ياهاًل بفرحة العيد ميالد الطفل ال�سعيد

ع امللقى يال يا احباب تراتيل �سلى ومواعيد يا هاًل بفرحة العيد
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حب فاي�ض على دربي وجنمي �سهراين

جرا�ض تغني جرا�ض تعيد وقلوب فرحانة

مبيالد اجيال جديدة ب�رشية �سعيدة

اهلل العايل من االعايل حملال بربكة جميدة

ياهاًل ياهاًل ياهاًل ياهاًل بفرحة العيد ميالد ي�سوع ال�سعيد

يارب اإيل كلك قوة من مزود طفل وفتوه

يتكلل جمدك بالعايل ايل م�سعلك فينا م�سوي

وحولك �ساجدة �سعوب الكون حاملة هدايا مبية لون

ياهاًل ياهاًل ياهاًل ياهاًل بفرحة العيد ميالد الطفل ال�سعيد

ياهاًل بطلة العيد فرحة ميالد املجيد

دقة جرا�ض هي�سة ونا�ض جنم �سهيل بهاك الليل تال امل�سكونة اإح�سا�ض

•  بتعرف
بتعرف يا ربي كل �سي يلي بعقلي بفكر فيه

�سو ما بدي وزيادة بتعرف يا ربي العادة

بتعرف يلي بفكر فيه بتعرف اين ب�سلي و�سوم

ما بهمل يوم و�سليه انت اخلالق كل الكون 

بتعرف كل �سي عني وعن الب�رش بكل الكون

مهما كانت الوانا بتعرف �سو يف بفكري هون

•  مار مارون
اإنت جمالك بالدين احلى جمال اهلل عطاك الرحمة وطولة البال

من قدا�ستك �سّلي اهلل معك وطالب منك تعلم كل هالنا�ض

مار مارون يابي الهمة ب�سالتك جمعت االمة

من جمدك تو�سل لبنان يحمل للنا�ض مهمة

�سو مر بكني�ستك اجيال زعما روؤ�سا ع قد احلال بلبنان هني الر�سمال 

لوالك وين كانوا هني مار مارون
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�سكنت اجلرد لوحدك �سليت امل�سلوب ي�سوع

عمرت كني�ستك عال�سخر خاليق زارتك بالوعر

�سو قدموا دبايح بوجودك المل الرب

يا قدي�ض اللبناين مارون حامل امانة

من بعدك هالقدي�سني عملوا بلبنان زبايح

�سلوا لرب االميان وزعوا للنا�ض ن�سايح

•  زيارة
زوريني يا مرمي يا نور ال�سالم

�سلي معي يا مرمي م�سبحة االن�سجام

و�سليني يا مرمي على بر االمان

خففي عني يا مرمي وجعي واالآم االيام

�سلي معي يا مرمي �سالتك  هي اميان

عمديني بحبك يا وردة بالب�ستان

�ساعديني يا مرمي خففي عني االآالم

•   ا�صطفان
يف يوم ال�سبح بكري رحت راقب احلراثة

القمح مكوم عالبيدر ناطر عمال الدرا�سة

خطرت ببايل ا�سطفان يا طوباوي بلبنان

ملن تنزل عاحلقلة تراقب امل�سا�سة

نعمة ا�سطفان نعمة بامل�سبحة والكرا�سي

باحلقلة بتدر�ض القمح واجنيلك احلى درا�سة

بتحمل منجل ومعدول ت�سوي االر�ض تت�سيل

الزهور ت�سلي تت�رشع للرب وتقول هو فوق را�سي

�سو حلوة العي�سة للرب ي�سوع هو خال�سي

باخد منك هاالمثال عربة تنور اح�سا�سي

اهلل راأك ا�سطفان وانا مثلك يراين
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•  رفقا
كانت وحدي حزينة ما�سية بها لليل

ت�ساأل حاال وين رايحة م�رشدة احليل وبالويل

اهلل ما بدو ياها هالبنت ت�سيع

و�سلها باجريها ملطرح منيح

فرجاها ايل حواليها كومة قطيع 

كم دجاجة بيا�سة وديك عم ي�سيح

دقت ع باب احلارة مفكرة �سي بيت

والراهبات ب�سطارة ح�سنوا هاخليط

بتحب تروح زيارة على هالدير

رفقا قدي�سة احلارة منورة البيت

رفقا قدي�سة طاهرة لتجت للدير

كانت نف�سها حزينة وعاي�سة بالويل

علموها ت�سلي للرب ي�سوع مع انه من القلي

اوجاعا جنون ما يوم طلبت منهم �سي نقطة ماي

وال تاأففت من �سغال وال �سافت �سوي

عطول بايدى م�سبحتا ت�سلي وت�سوم

رفقا العميا ب�سفعاتا �سو �سفيت قوم

•   الطريق
اتيت اليك ي�سوع ظافرا

منت�رشا على ال�رش با�سما

انت يل الطريق دربي وال�سديق

ي�سوع حياتي لديك واالخرة بني يديك

ا�سمك ل�سمعي بل�سم جراحي

ا�سلي واطلب ان تبقى جناحي

تراأف بحايل اعطني االمل

ي�سوع االهي عطول االزل
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•  نور ال�صم�س ال�صاطع
ربعنا اجلر�ض ب�سيعتنا ربنا ي�سوع كان معنا

بالكني�سة �سلى وتراتيل وعر�ض قانا بيجمعنا

و�سل جر�سنا للقاطع �سدى دوى ب�سوت قاطع

اهلل املحبة وهو قاطع درب ايل م�سي عليها وحبنا

جتمعت ال�سبيبة تنادي والقاطع يرد ال�سدى

ي�سوع الفادي معنا كنور ال�سم�ض ال�ساطع

ي�سوع احلق والكلمة جامع حواليه الب�سمة

هبت عوا�سف ون�سمة بكلمة منه امر العا�سفة توقف ب�سوته القاطع

ي�سوع حمبة عدربي ودرب االحبا هي دربي

م�ض رايد غري املحبة النه عامل بقلبي كل عرق بقلبي ناب�ض

•  االمواج
يا �سختورة احلا�سنتنا بني املياة

ي�سوع احلامي معنا مهدى االمواج

مهما البحر تعب منينا ي�سوع هو مقوينا من املوج ما نخاف

ملن بفكر با�سمك ب�سعر باأمان

ي�سوع ايل ا�سمك اقوى من الزمان

يا االه املحبة وال�سالم من البحر الهايج جنينا خدنا لرب االمان

•  ا�صمك ب�صارة
كلما ب�رشت با�سمك كلما زدت فرحا

ي�سوع اعطيني قوتا وقودا ومرح

�سيء عجيب ا�سابني كالمك ابهجني

فرح عظيم فرحني عند لفظ ا�سمك يا ي�سوع

ل�ست خائفا ان عريوين او اهانوين
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لن اتراجع عن امياين لب�سارتك عنواين 

خمل�سي خمل�ض االن�سان انت االميان

ي�سوع انت امياين

•  ال�رشق االو�سط
ال�رشق االو�سط يا ي�سوع ويالت بكي ودموع

بابل �سقطت يا ي�سوع العراق حزين

امل�سيحية م�سطهدين وين القد�سني

وين االميان �ساع واالجرام بال�ساحة ا�ستباح كل املوؤمنني

من يوم جميئك ع االر�ض دعوتنا با�سمك

الرومان �سلبونا واليوم ال�سعوب نحرونا

وبكرى عباد اال�سنام وايل هن بال اديان االرهاب دينن وال�سالم

•  اجلهاد
اجلهاد باب من ابواب جهنم يا عاقل قرب وتعلم

انه االرادة للله هو بيعطي وهو االعلم

االنتحار خطية موجودة بالتعاليم امل�سيحية

اهلل ما بري�سانا منوت اال بقدرته االلهية

اهلل بيتمنالنا نعي�ض حتى ن�سلي ون�سبحه

وال�سيطان بردلنا املوت حتى تقوى مملكته

جهنم هي اخلطية واجلهاد هو العبودية

لنزوات ال�سيطان ايل عاطيها الوهية.
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•  فتـــح لـي �صـو بعيونــي                  
ميكن هني ن�سيوين ما عادوا يحبوا  يحكوين 

ملا زرتن بي�سوع قربوا يل كلهن و با�سوين

حياتي بال معنى ي�سوع وعاين بالفطرة

كلمني عن العدرا فتح يل �سو عيوين  

يا ربي عطيني القوة حتى حارب لك ال�رش

وارمي ال�سالم بقوة كل موؤمن عنده حب

من روح اهلل عمدين خذين م�سوار بينحب

ي�سوع دخلك عبطني العتمي عميت يل الدرب

يا عدرا اأنت كوين مطرح اأمي املرحومي

عطيني منك �سالم يا ملكة كل امل�سكونة

الف�صـل الرابع
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•  روح القد�س
يا روح القد�ض اأدخل علي

و اأعطي حياتي معنى

مات�سل حيا اهلل 

يا روح القد�ض

قوم حياتي

و�سلني للعبادة لعند اهلل

يا روح املحبة

و روح االأميان

من قد�سك ي�سوع عطيتني احالم

ومن هاالحالم حققت يف االأميان

روح القد�ض اأحياين قوى وجودي كاأن�سان

اأنت ما بعدت عني الأنه البعد بالفكر جافاين يا اإخوان

•  �رشبل يا �صموخ لبنان
�رشبل يا �سموخ لبنان 

يا عنفوان االأرز مبجد االديان

يا �سخرة االأميان

يا �رشبل يا قدي�ض لبنان

�سو فرحت عنايا

و انب�سط مار مارون

ملا �رشبل بالطاعة و االأميان
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عمل عجايب و�سلت كتري بلدان

�رشبل قدي�ض من لبنان 

�سو حلوة اجلوقة ترمن اأ�سمك

�رشبل كل النا�ض بتبت�سملك

ملا تك�رش حاجز ال�سمت 

�سمر عزنوده  فلح االر�ض �سحل العرعر 

�سلى الوردية برجا لل�سالم

•  ر�صالة لكل الكون
�رشبل بعنايا ر�سالة لكل الكون

�رشبل يا ترنيمة �سلى من قلب حمروق

باحلياة حمروم من كل اخلري م�ض طالب

اال �سوية �سلى منك الوجاعي و عرتاب 

قربك نام ما اوعا و تخل�ض هون عندك

ق�سة حياتي وكون معك مطرح ما تكون

•  دربي تراب
بت�سمحلي اطلب ها الطلبة

ي�سوع فاحتلك قلبي

دربي تراب و انت الدرب و عالرتاب

الراكع �سلي لك ي�سوع راجع من غربة

ي�سوع اله الربايا و مرمي ام احلنايا
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اأبنك حي هنا واحلي �سحى عني حتى

�رشت ا�سمع منه الو�سايا

ياروح القد�ض الغفور كل نف�ض يف

بقول يا اهلل اأرحم روحي بعد عني

اخلطايا ما اأخجل منك يا ربي

اأطلطا بالزوايا

بيكفي يو�سا�ض اخلانك تلميذك ملا 

با�سك باعك بكومة فلو�ض ن�سي

حبك و حنانك

بت�سمحلي قلك يا رب اأنك عاطي

العطايا من غري ما متنن اأن�سان طالب

مغفرة اخلطايا

يا ربي افتحلي قلبك خبيني من ال�رش

اأحميني بال�سلى و االأميان قويني بالعطايا 

قدو�ض العايل منك يا فادي مرمي اأمك

خليتلي دربي مفتوح حتى توب و ارفع راية �سليبك

•  يا عدرا
يا عدرا بامل�سكونة اأنتي اأمي احلنونة

لوالكي كنت رح �سري روح هامية بال عونة

ي�سوع الفادي عطاين احلى حكاية

احكيها طهرين عمدين و  ع طرقه وجهني

بعهد جديد و يوم جديد ل�سالته وجهني
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•  كا�س املر
ي�سوع يا فادي الب�رش

ايل من حبك عطيت حياتك للقدر

�سليت و متنيت بيك و روح القد�ض

يبعد عنك كا�ض املر املنتظر

ي�سوع ثالث ايام زلزلت الدين

و تقومي ميالدك �سار تقومي ال�سني

اأنت اهلل املنتظر اللي بيعبده كل الب�رش 

بكني�ستي �سليت و ع مذبحك عليت كا�ض احلب يا قمر

قربان قدم اخونا الراهب املحبوب

حتى قلوب النا�ض ترجعلك و توب

وعيت يف احل�ض بوجود احلبيب

انت يا نبع احلب ربي املنتظر

تهنيت يا راعي خراف هالدين ال�سالة

جامعهن كلهن بهونيك خرب

يا رب اأنت املودة و احلنان عاطي

ربيع الزهر بقلوب الب�رش يا مبعد احلزن

و عاطي اال نام لكل طالب حب فيك

قدو�ض االب قدو�ض االأبن قدو�ض الذي ال ميوت ارحمنا
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•  عتبة الدار
مهما جرى و مهما �سار �سورتك بقلبي

و �سليبك ععتبة الدار

اأنت املحبة و املغفرة

اأنت التوا�سع و املفخرة

اأنت ايل عاطي االر�ض قد�سني

و للنا�ض حب لل�سلى و املقدرة

ي�سوع �سو بتمنى و متنيت

ملا دخلت داري

و �سليت باخلفى هيك اأمرت زواري

لي�ض اخلفى يا رب ما كل النا�ض عاريف

اأنك خالق هالدين و ما حدى عنك

قدر يخلق جمال  باجمل ما عندك وفيه وفا

•  جمبول
جمبول بكتلة اأميان طباوي اأ�سطفان

ملا زرتو بكفيفان عطاين �سالم

قوى يف اأمياين عي�سني باأمان

ملا يجي الوقت حتى طيب ميكن اأ�سارة

من اأ�سطفان احلبيب برجع لعنده كل 

ما ح�سيت اين رح طيب يا اأ�سطفان

ايل قولك املاأثور اهلل يراين مثل ما يراك

يا طباوي كذلك هو يراين من خاللك اأ�سطفان
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•  ينبوع 
حلم الطفولة و احللم ي�سوع

رب الكون ايل اله كل الب�رش اأهتدوا

ينبوع حب و حمبة و اأميان

م�سع�سع نوره عالهدى

ومرمي يا ام الكل يا نور الهدى

يلي جمالك ما نو�سف مثله و ال ملثله هدى

اليوم عيد انتقالك ع ال�سما فرح قلوب 

كان احلزن اإليها و منها ما ا رتوى

يا مرمي البتول يا ام الب�رش ي�سوع من 

روح القد�ض فيكي انت�رش اميان من االن�سان ال اهلل عرب

مرمي كل يوم يف الك ق�سة بها الكون عجايب

قد ما النا�ض منك تطلبا و انتي

ما�سفهتي حدى منهن عطيتيهن

ع قد النوايابتح�سدى
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•  ملكة
يا ملكة �سافوكي النا�ض جمال فتان ما بينقا�ض 

�سوره �سورها اهلل جمبولة فرح و ا ح�سا�ض

ملا ظهرتي بداري �سع�سع نورك كالالما�ض

جمالك اقوى برهان و عا يف كل اح�سا�ض 

يا عدرا ما بقدر قول كيف رح او�سف

هاجلمال بحري املا بيتحري حالكي

حامل او�ساف مثل الوردة اجلورية 

�سحرك عطاين حيوية فيك طلة 

بهية يا مرمي اإنت االأ�سا�ض

لوالكي ما كان يل وجود و ال كان يف م�سيحية

الف�صـل اخلام�س



30

�سامي منري �رشفان

•  عي�س احلرية
ما بدي ذهب و ق�سور بدي عي�ض احلرية

حامل �سليب امل�سقول من حبي لالبدية

فاحت قلبي لي�سوع تيدخل كله يّف

عمل �سلي وقول ربي عيني على طول

حتملني انا املزلول با�سمك ب�رش

و قول رعاين كاأين خروف �رشد عن البقية

يا ربي انا حمتار �سايع بال اميان

بدي منك يا اهلل ترحمني ع مدى االزمان

حياتي بني ايديك وروحي براحة ايديك

و اوجاعي عند اجريك ارحم اوجاعي ايل يف

•  غزل ملرمي
قالويل انت اجلمال الب�سع منك والكمال 

ح�سلتي ع ر�سى اهلل ملكة ر�سمك للحال

يا مرمي يا ام الفادي ايل حا�سني جبل و وادي

وردة يا�سمني و فل عطرك عابق و زيادة

باحلقلي زهور و جمال ملى التلي و الوادي

يا عدرا �سو حبوكي و ع جمالك ح�سدوكي

حتى منك �سع النور خ�سعوا ملا �سافوكي

ياحلوة جمال فتان تعدى حدود كل االأزمان

�سورة ما قدر ر�سام ير�سم جمال ملوكي

والطبيعة لوالكي ما زهرت بكل الكون 

تفتحت ا�سكال الوان فيها غمرة عز وعون

بجمالك امللوكي اعطيتي عجايب كتار 

حتى للمجد حللوكي
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•  يا حلوه كالطيب
يا حلوه احلى من الطيب

ع�سقتك كاأين احلبيب

ما قدر يلحقني طبيب

حتى من ولهي طيب

يا عرو�سة كل االجيال

بكل ق�سة الك جمال 

متدي ايدك ع املوجوع

ب�رشعة ي�سفى يطيب للحال

كل مني حبك يا مرمي

يا ام الفادي ايل تاأمل 

تركتي النا�ض تركتي االر�ض 

و من العايل �رشتي تطلي 

عجايب عطيتي باح�سا�ض 

حلتاآ ع�سقوقي النا�ض 

�سلوا لك  هللولك

الك يا ام االأمم حنونة ع قلوب النا�ض

•  مرمي و الرحمة 
�سليتلك ما كليت انا و جال�ض جوى البيت

القي حايل ع كر�سي و الكر�سي م�سنود باحليط

مرمي ايل كلك رحمة فهمان عنك م�ض معمي

دخل اجريكي يا امي خففي عني حملي �سوي

�سليتلك ما كليت يا عدرا العذارى 

فيكي احل�سن و اجلمال معلق ع باب احلارة

ربي دخلك خليني ع اجريكي خليني 

م�سح اجريكي بالعطر العدرا حالوة برتويني 
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•  ع�صل و �صكر
يا فرحة قلب موعود باالميان �سوته بجود 

يا نا�رشه نورك ع الكل ورود عجايب و زهور 

يا حلوة احلى من ال�سكر 

بال�ساحة وقفلك ع�سكر 

ماليكة ترفرف حواليكي 

ظهورك خلى ال�ساحة تعمر 

مرمي قوتك من ي�سوع 

عطاكي حكم الوجود 

عالكي بني امللوك 

حتى �رشتي ع�سل و �سكر 

جيتي و حبوكي النا�ض

 نورتي كل القلوب ت�رشتي فرح املوجوع 

بل�سم لكل الوجوه ايل راكعة ت�سلي  تت�رشع 

من�سبحك يا ملكة امللوك 

ايل بعر�ض الرب الك مطرح 

و حواليكي االرواح عم ت�رشح 

و القلوب الطاهرة مترح

•  �صني عن �صني
�سني عن �سني عم تكرب بقلبي حمبتك بالدين

ي�سوع االهي ربي واقف داميًا  ع دربي تدلني ع الطريق

ي�سوع حبيبي ملجئي ن�سيبي بالفرح بوا�سيني 

بافراحي باحزاين و اتراحي �سديقي بالفرح انيني باجلرح

ن�سايح بيعطيني حنانه بيكفيني 
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حبه اقوى من حب الوطن

ي�سوع عمري و حياتي كل انفا�سي و اأهاتي داميا تقبله نعم 

ابراهيم حاول ي�سحي اهلل عطاه النعجة بدل ابنه الولد

ي�سوع �سحى بذاته ت�سلني م�ستقيم

غ�سل عني زنوبي من خطية جدودي و ال�سيطان الرجيم اأمني

•  احل�صاب
ما تعريين ببكرى تاخذ مني عرب ي�سوع هو بكرى املهدي املنتظر

جاي يحا�سبنا كلنا يعطينا عرب حتى الظامل فينا وايل ما عنده نظر 

ي�سوع هو املحبة لنف�سي و حبي يروي عقلي نقطة اأمل

لريوي عقلي الظماأن و قلبي يل اهلل 

لهفة حرارة و اميان

تي�رشع له ايل عن خطاياي ن�سلب

قوي يف االميان رفعني انا االن�سان

باحلب و احلنان نوره عني ما حجب

•  املطلوب �صلي يل اهلل
�سحيت بروحي و اهلل لالآتي با�سم الرب

م�ض مطلوب مني �سحي املطلوب �سلي

 اهلل اقفل على نف�سي الغرفة �سلي
َ
لـ

 اهلل بيبقى �رش 
َ
بال�رش لربي و هو بي�ستجيب طلبي و طلبي لـ

يا ربي ارحم يا رب ارحم نور ايل بروحي 

مذنب و بدي اخلال�ض خال�سي من ذنوبي

ي�سوع الفادي عني بنوره الهادي

رحلتي تب�رش با�سم الرب للحب

�سالم و حمبة
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•  عر�س
بعر�سه املوجود بال�سما مالئكة حوله بتدور

و ابنه ع ميينه و حمامة الروح ما بتزول

قوة نور و قوة جمد مرمي حامية

وجود العر�ض ١٢ جنمة ع تاجا

بالكون وجودا هو جمد 

ي�سوع عاطيني الهنا  مبعد عني االنا

تقطف من خريات الرب فواكه ت�سبع

م�سكونة و اعطي حبي لكل حمب طالب

من اهلل �سوتة حتى الل�ض و املحتال املجرم

الها رب غري احمال لالميان اقوى مر�سال

و داين ي�سوع الرب للبهجة بقلوب 

النا�ض تغري املحزون الباكي ينادي 

ربي هدي البال احلالة معرتة زيادة

ودي للنا�ض بركة مالك مير عليهن يعطيهن

�سي حركة تغريلن معنى الكون

نعم تنزل عليهم و با�سمك ي�سكروا

االن م�ض الزم تبقى للغد اجلايع

و العط�سان كمان بطنه خاوي و عط�سان

بين�سى اخلالق و االأثام ينام وحدو

جوعان �سبعهن باحلقيقة و رويهم

بطريقة ما تخلي اجل�سد جوعان و ال 

نف�ض فيها عط�ست فيهن االميان

انت ايل قادر اإنك تروي الزرع للح�ساد
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وطعمي افواه �سغار ترت�سم ب�سمة 

تقول للكبار ي�سوع عني ما ذهب ما

تركنا عرات لب�سنا و اطعمنا و طالبنا

نقول لالهل بيتمجد ا�سم امل�سيح

و الرب احلاكم بالعيد ملجد الكون �سجد

•  القلم و الورق 
ملا القلم مرق عالورق كتب ق�سيدة

�سوق و ب�سمات �ساف اجلمال 

ال�ساكن بالنعيم مالئكة عر�ض 

حدائق و جنات 

يا رب يا حامل هالدين  كل الدين نغمات 

مغنى و ا�سوات نايات و رعيان و �سهول 

ووديان و برائة طفل �سغري حامل حمل 

عم يلعبوا بال�سهل و الوديان

يا رب يا رحوم غري كالمي عالورق 

و اعطيني من عندك الهام اكتب �سطور 

احلب و غري ما انالم اعبد طريقك 

كون رفيقك يا رب يا موزع االحالم

•  املزار و الع�صفور 
غط الدوري ع االرميد تنقل �سوي �سوي 

�ساف الوردة من بعيد طار و غط بحنية

�ساف الدورية املنده�سة بعطر الوردة 

اجلورية بل�ض يتغزل فيها فرحت



36

�سامي منري �رشفان

زقزقت كتري

نقودت عرق الوردة قط�سته حملته 

تتطري قلها ب�ساعدك بها احلمل قالتله ممنونه

منك بدي حطه باملزار ايل موجود بقرنة الدار 

يف متثال للعدرا بيعطيني افكار كبار 

حملوا هالوردة �سوية طاروا فيها للمزار

قالتله هي احلى هدية 

و�سعوها بخ�سوع قدام التمثال 

�سكرت مرمي العذرا ع هال�سدفة

امليمونة و الدوري قدم نف�سه قلها

يا حلوة انتي بالبال نبني ع�سنا 

�سوية نتجوز و جنيب �سغار ن�سكر  اهلل

الغايل ايل و�سلنا للمزار

•  مار مارون
عاي�ض مب�سوط ببالدي متهنى مع والدي

موؤمن بقدي�ض مارون حامي رئا�سة بالدي 

اجا من زمان كثري �سكن جبل لبنان العتيد

مغاور حولها كناي�ض اجلرد ال�سهل

والوادي جمد ا�سم الرب ي�سوع

حفر �سليب على عود علم النا�ض 

الكلمة طلع من بلدي قدا�سة جمع حوله قدي�سني 

لبنان يا وطني ال�سغري ا�سمك عايل عايل 

كتري مارون عال مرباتك كرب فيك مرياثك

علم بالدك عال و بالعايل رفرف و طار 
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مار مارون مت�سى من هون  و �سل قرب�ض 

و روما و رح يو�سل لكل الكون يب�رش با�سمك 

ي�سوع يلي حام كل الكون 

مار ماون ب�سوتي العايل بطلب منك 

ت�سفيني ت�ساعدين و تعيني و ت�سفي

كل طالب وحمب من ا�سحابي و احبابي

و ايل عن حايل غريب عدوي و ت�سفي جاري

مارون ت�سفع بالكل و اعطينا منك نعمة 

خلي بيتي مليان فل عطره فايح بريوي 

بروما �سلك ما تفل انَت اخلامت درب الكل

•  م�صيناكم  
م�سيناكم باخلري لي�ض م�ض رايدين مت�سونا 

 منا اعدائكم نحنا قبلونا و م�سونا رح

نتكلم با�سم الرب اهلل ايل جامع الكل 

نحنا عندكن ا�ستقبلونا ي�سوع كلمته 

حلوه و �سمعوه بها االجنيل هو جامع

كل النا�ض بتقوى  واميان ي�سوع

طريق ال�سالم  �سو قلتوا يا احباب 

حابني ت�سمعونا و ال مرنحل لغري درب

ميكن غريكن يحبونا ي�ستقبلونا بح�سن الدار 

نحنا منب�رش بالرب ي�سوع هو اخونا 

كلمته بتحي النفو�ض للم�سيحية فانو�ض 

فتحوا قلوبكن للمحرو�ض ما تخافو م�ض 

طالب فلو�ض طالب منكم حمبة و اميانكم 
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فيه كاحلبة  ايل بتزرعها بكل نفو�ض 

م�سيناكم م�سونا �سو حابني ت�ستقبلونا 

حبه اللكن بيكفيكن ي�سوع منكم و فيكن 

بدنا نحنا نرا�سيكم تيغفر ح�سب النامو�ض

•  مار جرج�س
�سهران وحدي بها الليل و تهيئلي 

بخيايل مار جرج�ض ع�سهر اخليل 

مار جرج�ض اإنت رحوم بتخل�سني من 

الهموم بتدع�ض عرا�ض ال�سيطان عندك 

هيبة عزم يدوم

يا�سبحان اهلل العاطي قوة حتافظ عاملظلوم

مار جرج�ض قليل كتري تن�سمع عن اخبارك 

مع انك نف�سك طويل م�سلم ربك 

ا�رشارك حتى حتمي املظلوم توقف 

بوجه ابلي�ض ت�سحتوا لهيدا امللعون 

مار جرج�ض بطلب منك �ساعدين 

انا املهموم افكاري م�ض عاجبتني 

عقلي �سايع و حمموم و م�سيطرة علي 

اوجاعي خملعتني هالكني ج�سمي ولعان 

بيحرقني خل�سني من عذابي خليني 

عي�ض بر�سى ربي على دوم 

مار جرج�ض ع �سهر اخليل 

حمرابه برا�ض ال�سيطان بقله الويل ثم

الويل ان تعديت ع ان�سان يا ابلي�ض التلبي�ض
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• الطلب
طالب منك يا ربي طلب �سغري انت 

نور املحبة و قلبك كبري 

�سديقي الكان رفيقي باملا�سي بي�سكي 

االأالم بكون يا رب ممنون منك ان عطيته

عطف و حنان �سويلو النور بعيونوا يقوى 

نظروا و لو �سوي الين بحبه يا رب هو �سديقي 

و عندي المره قلبي مرتاح 

با اهلل بخ�سوعي بطلب بحرارة و اميان 

ما تخلي ان�سان موجوع ال ارملة 

و ال مفجوع تخفف عنهن اال من 

تعطي املحبة بال دموع و �سالم بقلنب 

ع طول دخلك  �سيلون من احزانن 

بت�رشع لك يا ي�سوع

• ي�صوع موايل 
يف عندي برا�سي موال ي�سوع انت موايل 

مبارك املعذب املقهور احلاكم و احلرامي 

وايل ببيته �رشاج النور خافت و �سوه ناي�ض

ي�سوع ارحم املوؤمن ايل و ايل مولع ق�سة عود 

عطي ال�سعيف ربي �سي ا�سارة حتى ي�سوي

كاملنارة و اميانه يوعى و يتوب يطلب 

منك يا اهلل ايل ن�ساك بلحظة �سعف 

حتى تعطي الب�سارة تنمية باميان و حب 

يدفى من حطبة ولعانة جمرتها ما تهلك فيه ال�سعف
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بطلب منك يا ربي االن�سان لعنده 

حمبة تقوي بقلبه هاالميان ما مير�ض 

و ما ين�سان ي�سبح ربه باالحلان اهلل لقلبه حمبة

• حبة حبة 
غط عليهن هالقمحات ينقرهم حبة حبة

يتطلع �سوب ال�سما  ي�سكر ربه ع هالنعمة

�سافه ال�سياد من بعيد قال بنف�سه 

هالكلمة هي غنيمته بها العيد ت�سيدها 

ولنها نتفة 

ح�ض الع�سفور باخلطوات ما حترك من 

مكانه هيدى ي�سوع املا مات جاي يوا�سي احالمه

احالمه تال�ست بكري ملا �سمع �سوت �سالح

عم بتنت�ض من وراه لتفت و �ساف ال�سياد 

عم يتهيا للقوا�ض رف جناحه

وطار بعد بعد بالعايل قال يا ربي 

ال�ستار �سو بعتلي يا اهلل ان�سان 

جمرم حتى موت و ع�سفرته كون

وليمة لل�سيطان م�ض وليمة

ي�سوع مبذبحه وليمة اللك و امللوك

وقربانك بلون الياقوت اكل منه 

و احتلى و ال�سمك يا رب الكون 

ب�رش طيور ال�سما كلها ي�سوع قلبه 

ع�سفور من نعمه اعطى �سالم �سالمه 

برف حمام و الروح بطري احلمام 

مكلل ال�سما كلها 
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•  الفرح 
افرحي يا دنيا فينا افرحي بوجود الرب

ي�سوع هو احلامينا هو الفرحة بكل

درب و انت يا ربي عاطينا بقلوبنا 

حمبة و حب و �سفينة تر�سي عاملينا

فيها امللقى لكل حمب 

ي�سوع هو دربي هو التقوى للحب 

هو امللقى ع دربي فا�سل ال�رش من 

القلب بيعطي كالم و مواعيد 

للموؤمن و يف عنده عيد ي�سوع هاحلمل 

الوديع ب�سامح كل �سخ�ض مطيع و ال�رشير 

لالطاعة بينمى من الوداعة ياخد 

مثل من ي�سوع و يب�رش بني ال�ساعة 

ايل من احلب حمرومني حياتن كلها 

جحيم ير�سملن �سليب الرب تيفهموا

انه احلب م�ض رايد اإزاعة

ي�سوع منور الطريق طريقه �سعب 

و ب�سيق حتى حت�سل عالطاعة 

وال�سالم املا ب�سيع و احلنية و الب�سمة

عوز املوؤمن ر�سمة �سحكة �سبايا عذارى 

للكلمة اجلاي من الرب 

و ع كل ل�سان يف �سحكة 

من غري ما يحكيهم الرب عرفوا طريقه و الكلمة 
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•  �صتي   
�ستي و برق و رعد و برد و انا قاعد 

بالغرفة عم بكتب كالم للرب و م�ض 

مهتم بهالظلمة 

انقطعت الكهربا باحلي اخدت ال�سمعة 

و ولعتا  حتتا كمل كالم الرب و ما اخ�رش 

منه وقت و احرق بايل بالطق�ض 

و تهرب من ذاتي الكلمة 

م�ض كل يوم بكتب احلب العاطي 

من ال�سما و ال افكاري بع�رشى حتتى 

تعطيني منها الكلمة ايل جاي من الرب 

و ما بدها زمن و وقت حتتى اكتبا 

ما هي ق�سيدة �سعر للحبيبة الناطرتا 

و ال هي ن�رشة ع الظلم ايل ال�سيا�سة 

فا�سحتا 

هي من لون البخور و نور ال�سمعة 

اخلافت و ايل اهلل ما بده نور 

نوره عالب�رش كال اقوى و ا�سطع 

نور بيا�ض احلى و ال احلى 

و الكلمة املجبولة بنور املوؤمن منها 

حتلى ت�سبح فيها و بها النور 

لربه ركع و �سلى �سكره كل ما�سع 

النور ب�رش للنا�ض هيدى هو 

نور الرب الفيه للب�رش قلبه ولع
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•  املرياث
مرياثك يا رب الكون عال يف مراثي 

و عاين ع ذاتي اليوم و اعطاين منه درا�سة

ي�سوع انت مرياثي كتابك عطاين اليوم 

اين حبك يا ربي اكرث من نف�سي و ذا تي 

و اخذ من حبك عرب  و زع حبك ع النا�ض 

وما ان�سى فيك اح�سا�سي و منك 

عم ياخذ اح�سا�ض يغري جمرى 

اح�سا�سي اإتاأمل فيك بعرب مرياثك 

هو االميان اتعبط بها االيام حتى 

اح�سل ع االميان و حبك ميليلي 

را�سي و ي�سع نورك بقلبي و خبي 

بع�سه حلوا�سي و وزع الباقي للنا�ض 

قلهن ما تن�سوا انه ي�سوع فدانا

من  قربنا  العطايا  و  باملحبة  بالنريون  جبينا  م�سح  اخلطايا  عنا  غ�سل  بدمه 

النوايا حبيت اإكتب هالكلمة ميكن توعي  القربان بعد عنا اخلطايا ح�سن فينا 

الوجدان، بحياتي يف ظلمة ومعها �سو عندي اإميان نور اهلل م�ساكم باحلب واالإميان 

وزادكم عاطفة و�سالم واإطمئنان بدعي لربي يحميكم ويخلي جمعة هالعيلة ايل 

قولكن  مبكان  بتكون  �سنة  كل  هال�سهرة  حلوة  �سو  كان«  من  »مني  رئي�سها 

اإخوان درع ايل عطيتوين ياه عن منري خليل  ال�سنة اجلاية رح كون بينكم يا 

االأب يو�سف �رشفان » املوؤ�س�ض«  العا�سوا بزمانه ما تن�سوا  نخلة �رشفان وكل 

والراهب االأنطوين البري �رشفان 

اإن�ساهلل ت�سلوا بهالهمة ايل هي فخر االن�سان

اهلل عطاين الكلمة تاإ�سكر جورج كميل �رشفان
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يحميه اهلل والعيلة ويزيده حب واإميان

وكل  لهالعيلة  والبحبوحة  بال�سالم  بدعيلكم  عم  االآمي  ومن  �سامي  اإ�سمي 

عيل بني �رشفان باإ�سم العدرا وي�سوع ايل افتدانا بحياته ان�سلب عنا يا اإخوان 

عم اإ�سمع �سوته بنادي اإحتدوا يا والد االأعمام 

•  ال�صعف
كله  وحبه  فينا  يت�سفع  نطلب  مرنكع  املطلوب  اإجرين  ع  من�سعف  ملا  اهلل  يا 

يعطينا ومن  اأوجاعنا ي�سفينا

يا ربي �سو اأنا طميع بدي منك ما�سي ي�سيع وحياتي عي�سا مرتاح اإح�سد فيها 

حتى ال�سباع وما اإ�ستغل  بخ�سي�ض

دقة  ا�سمع  وما  ديني  بنادي طم�ض  العم  الرب  ا�سمع �سوب  وما  باالر�ض  ملل 

جر�سك بنادي احتم�ض نتفي الإ�سمك  طن�ض ابقى عالباقي.

من االأر�ض املال عم اجمع م�ض هاممني من االآتي

يا ربي كيف بدي اإرجع اإترك جاهي وجمايل وكل خريات الدنيا اإركع لوطني 

وبالدي وبالقفة بايع وطني وديني ووالدي.

ميكن التوبة غفران تقوى اإميان و�سالم واإرجع ان�سان عاي�ض حلظة بلحظة كانها 

اآخر الزمان م�سلم روحي للديان عط�سي وجوعي لوجوده اأقوى اإميان

•  اإمي خربيني
يا اأمي خربيني عن ي�سوع امل�سلوب وكيف مبوته غفر خطايانا.

يا اإمي دليني كيف بدي توب اإغ�سل خطاياي و�سري متله حمبوب

يا اإمي دليني منني دربه لروح لعنده واطلب منه يخبيني

وحمب  موؤمن  وكل  خي  يا  �سوفك  وبتمنى   
ّ
لبي و�سوفه  ربي  يا  �سوفك  م�ستاق 

تركنا �سبقنا يا اإمي عال�سما
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•  حد مزارك
يا عدرا احلبيتيني حد مزارك ركعتيني تاإطلب منك غفران الأوجاعي لبيتيني

يا مرمي اإ�سمك م�سموع بني العامل واجلموع 

انتي جيتي ع هاالأر�ض بطفلك حتى تخل�سيني

املالك ب�رشك باخلرب بابن اهلل من الروح والقد�ض ايل كله خري �سالم على كل النفو�ض

التاين وطفلك بت�سمي  العمر  الكون ربيع  لها  قال لك اهلل و�ساكي حتى تكوين 

ي�سوع غافريل كل اأحزاين هيدي كلمة من الرب وب�سارة الك يا مرمي اإنك تكوين 

للنا�ض �سالم وحب وبل�سم عمدتيني ببحر احلب ومن حبك عم بتعلم الف�سيلة هي 

احلب ولقلبي دوا وبل�سم ل�سبحك بال�سالم مب�سبحتك بعي�ض االحالم ايل ي�سوع 

رب االأنام كرمايل اأنا تاأمل.

•  ب�صاط وع�صا الزواده
يا راعي مبرج الكفار يلي حامي غنماتك

طلوا لعندك هال�سغار يطلبوا منك معونة

نزل ي�سوع عالوادي مت�سكت فيه االيادي

هيدي ايل مدت الب�ساط وهيدى مد الزواده

حط اخلروف ع كتافوا قلهن ال تخافوا يا والدي 

ركعوا �سلوا بحرارة �سكروا ي�سوع بالت�سبيح

قالوا هيدى هو امل�سيح نف�سه طفل املغارة.

•  احلب
ما تقلي ما فيني حب احلب حملل من اهلل

الزيجة هي هالدرب ت�سنع معروف ل اهلل

خلي االإميان فيه كبري وعرو�سك كرمها لوجه اهلل

حب والدك �سغري وكبري علمهم يحبوا اهلل

زراع الب�سمة وين ما كان حتى يوفقك اهلل
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ما ت�سمت برب الكون وال تلعن وجود اهلل

كل ما �سابك م�ساب هيدى منه من اهلل

هيدى ال�سيطان بجرب كل اللي بحبوا ل اهلل

ا�سمع مني يا ان�سان هي ن�سيحة لوجه اهلل

•  النار
�رشلك زمان يا ها العمر عم ت�رشح يف

اإمتني رح تطفي �سعلة نور عيني

وتاخدين لبعيد ع درب الرب القدير

ايل من الظلمة نور عاطيني حمبة وحنية

انت يا رب الكون موجود حدي هون 

عم تقرا اأفكاري عارف حريق النار بحايل

�سو  ناطر مني بعد

�سو يف جفا هالبعد

انت يا اإالآهي ال�ساكن داري

مبزار حدي عاملقعد العتيق مطفية ناري

ولع يف االميان واعطيني ال�سالم 

وما تن�سى يا رب اين جمرد ان�سان حمتار من حايل

•  طمني يا قلبي
طمني يا قلبي ع ايل جرى

وين راحوا حبابنا يا هل ترى

ما عاد باقي غري كم�سة تراب

ال�سخر داب وزحل

وكل �سي باالر�ض ومن هاالر�ض رحل 

يتيم هالنا�سك امل�سكني عاي�ض بكهف االمل
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كم حبة تني وجوز وحياة فيها زهد وبرد وعط�ض للرب واالميان

للحب للكالم للمجد لالأوطان �ساجد للملك 

يا رب يا عاطي كل ان�سان نوايا طيبة ورزق وامان

�سالم ارمي بني النا�ض ولهني ب�سمعة ونتفة بخور و�سلى حتى االن�سان يرجع 

الك يا اهلل 

ب�سوية اميان ولقلبي الالطمئنان من كل ايل جرى

•  امل�صبحة
مب�سبحة الوردية �سليتلك يا اهلل

ويا مرمي العدرا بكل حبة فيها اميان وحنية

مب�سبحة الوردية وجودك يا عدرا معنا 

خليتي للكلمة معنى وكل بيت مب�سبحتك 

عطيت قدي�ض واميان وحب اخلالق كمان

وب�سارة من املالك انك رح حتملي

عنوان قدي�سة وطوباوية حبلك من رب االكوان

طفلك خل�ض  االن�سان

من نري العبودية ومن ال�رش واخلطية

ملا افتدانا ي�سوع من حبه للب�رشية

اهلل يا رب احلنان االآه كل االديان

عرفانك احلى اميان  لالديان ال�سماوية

•  رفقا
يا رفقا انا حزين وانتي كمان حزينة

بطلب منك يا رفقا ايل من حبك لي�سوع انك جتي وت�سفيني

يا رفقا حملتي االوجاع ع�سام خملعة واأالم

مع انه الب�سمة بتن�ساف على خدودك يا قدي�سة
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يا رفقا �سو حتميتي باالجنيل والر�سايل

من اوجاعك ع�ستي الروح وي�سوع

من دموعك �سالت ع خدود حزينة

يا رفقا يا قدي�سة �سو �سليتي ملرمي حتى و�سلتي للجنة

يا رفقا �سليلي ومرمي وي�سوع طليبيلي ي�سفوا نف�سي احلزينة

•  يا �رشبل
يا مارق من بيت لبيت يا �رشبل 

يا قدي�ض من عنايا الهل البيت �سايف قلوب احلزينة

�سافيهن من اخلطايا يا �رشبل حبي�ض اجلرد

باملاي �سويت �رشاجك

نور ع لبنان وكل حي عمر حبك

ابراجك �رشبل قدي�ض كل النا�ض 

عاطيك رب الربايا �سلطان تتغلب ع ال�رش

يا �رشبل منك كلمة بتزيح عني اخلطايا 

عندك قوة �سماوية من ي�سوع وامه مرمي ايل هي كل احلكاية

•  ال�صاحب واملال
جاي لعندك يا عدرا حتى حتر�سيني

ما عاد عندي �ساحب اال باملال بيحكيني

انتي عاريف حايل ل ب�سالتي ربحت حبك

وحبك يا ي�سوع الرب اكرب واقوى حب

واقوى من مال الب�رش من الغني والقدر

وانت كمان يا عدرا حبك خالين ح�ض

انك مبعدي عني ال�رش فكر مبجد الرب 

ايل عطاكي �سلطان حتكي عنه للب�رش
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حبك ي�سوع خالين عي�ض حبك بثواين

يا حامل هموم النا�ض من ال�سيطان 

واخلطر يا حامي عقول النا�ض ايل 

�سايعة بني حبك وحب املال عامي عيونا من اخلطر

وانت يا ي�سوع ناطر �سابر ع اهواء الب�رش

ايل حاطك بقلبه وايل ما حب يعرفك 

انت م�سامح كل النا�ض يا رب خالق الب�رش

•  يا جارة
يا جارة حني علي وعالنا�ض حوايل

�سيدة النجاة انتي بكل زيارة ملزارك

ب�سلي بخ�سوع واحرتام لوجودك وعهودك

يا مرمي انتي النجاة جنيتي اهل احلارة من الكوارث والويالت

واخدتي من مالك الرب احلى واجمل ب�سارة من احلبل االإهي يا عذراء العذارى

حليتي بكل بيت باركتي ايل حبوكي

ناطرة متل ابنك ي�سوع تزوريهم قبل ما هني يزوروكي

يا جارة انت بقلبي وروحي م�سواي

ليل ونهار �سعلة حبي منارة

•  اإالآهي
ي�سوع االآهي نورك منور قلبي وكياين 

وكل �سي م�سور بوجودك

امياين فيك يا ي�سوع كامل �سامل كياين

ي�سوع تعمدت بنورك عهدي الك ووعدي معك ب�سحوتي ومنامي

وانتي يا �سلطانة ال�سما يا مرمي البتول

يا ام الكون الف�سيح نولدتي بحلة جديدة
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حبلتي برب الكون العاطي العامل النعم

با�سمك عم بكتب كلمات ت�رشح كاخلراف باحلقالت 

ت�سوي �سموع الفرح تخلق غنيات انا�سيد ونغمات

ال�سمك يا ي�سوع امللك

•  جمد اهلل
ملا ب�رشح بالكلمة اللي هي جمد للرب

تعي�ض بامل جديد  حتيك حوايل احلرير

تغطيني بحب الرب من الب�سمة املليانة

جمد ان�سى اين موجوع كل ما قريت اجنيلك

بكل اأية انت رحوم

جيت تخل�ض عذابي حرمت حالك

نور ال�سم�ض حتى تخل�ض االن�سان

ايل كفر من زمان ما عاد يعرف

االميان نكر وجودك يا اهلل ون�سي 

انه من الرتاب وراجع للرتاب ايه واهلل

•  �صايف حايل �صغري
ميكن بعدما ظهرت بقلبك انا

بعدين �سغري باالميان

ي�سوع االآهي �سو بحبك يا حامي

االن�سان من ال�رش الفلتان ايل

حطك ع ال�سليب وم�سمرك ت�سال

دمك و�سقي االر�ض واخللجان وطهر  نفو�ض كترية من ميك

الكون كل الكون بحبك يا ملك حبي اإلك بعده �سغري

الك بعده �سغري وحبك ايل ما تغري

وحبي الك �سعف كتري لهيك �رشت �سايف حايل �سغري بحبك
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•  ي�سوع
ي�سوع اجلاي �سوبي حاملي حب وحنان

نور م�سوى عتم الليل هامة مكلله تيجان

بتمنى امل�ض ثوبك وتر�سى عني انا ان�سان

ي�سوع الفادي وجودك خل�سني من اخلطية

ايل ارتكبوها امي وبيي ادم و حوى من زمان

ي�سوع حبني ن�رشين انت�سارك ع ال�سيطان

وعانى  من غفوتي م�ساين �سكة احلب انت ي�سوع القدير يا هازم ال�رش باحلب

قوى يف امياين و�رشت ع عهدك من�سان

ايل من ال�رش ماأ�سينا والبالوي ايل فينا

بكلمة منك يا ي�سوع تنهر ال�سيطان

الغيور وع ال�سما ترتفع فينا

•  اأخر�س اأطر�س اأعمى
اأخر�ض اأطر�ض ما ب�سوف غري حبك يا ي�سوع

ايل عاطي عطف ونور ما بيهمد

وبينطفي فخالين قد�ض ا�سمك و�سمعك

تراتيل ع طول ما احرم حايل منك

واعرف يا ربي انك انت الفادي بها املو�سوع

انت النعمة حلياتي وانا اإلك ومنك را�سي

مع اين خملع موجوع

وحدك انت يا ي�سوع قادر متنع عني اأالآمي

ب�سفاعة البتول مرمي

�سيدة النعم من م�سبحتا الوردية ايل عطيت يل هدية من ر�سول املحبة

و�سلتلي باأمانة وحب

ي�سوع انت األف والياء والكلمة املليانة حب
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•  مار مارون 
مار مارون بهالغابة ا�س�ض طايفة

احبابي ودعا القدي�سني يتحدوا

حتت الراية حمبة و�سلم واميان

مكتوبة بعرق االن�سان ملحنة عالربابة

مار مارون بالطايفة ومار مرت عليه الهيبة 

وكل قدي�ض حامل �سليب ي�سوع الرب من غري عيبة

ي�سوع ما فرق فينا كلنا والدو باالميان

حبنا ومن حبو عطانا

حمبة وزهد واميان

طلب منا نكون رحمة ن�ساعد الفقري والعريان

ونطلب من الغني انو ي�ساعد لوجه اهلل خيه االن�سان

•  الكلمة احللوة
�سماع مني يا ان�سان الكلمة احللوة بتنقال

عكل ل�سان واجلل�سة بح�رشة اهلل بتحلى

ملا بت�سمع كلمة االميان

بتقراها باجنيلو كل جملة نوتة احلان

اهلل زرع فيها النعمة و قدمها امثال لالن�سان

قدملك ياها يا خيي حتى تنعم باحلرية و املحبة وال�سالم

اربعة اجنيليي كتبوا الق�سة من زمان

مع انو كل واحد منن كان عاي�ض مبكان بعيد بعده باق�سى البلدان

لوقا- مرق�ض- يوحنا- يعقوب

رووا كلهن الق�سة من وحيي اهلل لالن�سان

قالوا رح ينزل ينولد ملك الزمان من بتول مرمي

بظهور ب�سارة الرب اىل حلت فيها
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بالروح القد�ض ي�سوع ملك لكل االزمان

ولد مبزود بيت حلم وكرب و�سار �سب كبري

ان�سلب وغ�سل خطايانا �سحى بروحو حتى نتوب 

وعاهدنا بدمو وج�سدو قربان قدمو

�سامح اللي لعنوه طلبلن من بيه الغفران

•  التحية
�سلمت عليك بكلمة رد عليي التحية

اهلل علمنا الود جمعنا حتت جناحو

�سلمنا ابنه باحلب ي�سوع بتندمل جراحه

وينك من احلب اليوم رايح بالعلمانية 

ما عم حترتم القوم اللي نادوا بامل�سيحية

ي�سوع طبق النامو�ض  ون�سلب عن كتري نفو�ض

تانحيا من غري خطية

ي�سوع فرجانا االم اوجاعو الفيها اإن�سان

تاج �سوك عجبينو وم�سامري بايديه واجريه

وطعنة حربة بجنبه غريت و�سف تكاوينه

قرب وبعد 3 اأيام قام و فرجى االن�سان

انو املوت ما بيقدر يقهر رب االكوان

•  نعمة اهلل احلرديني
نعمة اهلل احلرديني راهب عا�ض بكفيفان 

ما عمره زار املدينة حب العزلة يا اخوان

حب وجوده مع اهلل اللي الربكة عطاه كلها

نعمة اهلل عوجه غريت �سورة االن�سان

بنيت فيه القدا�سة علت راية لبنان
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بكفيفان يف قدي�ض وطوباوي ا�سطفان نعمة 

بوجوده �سلم ي�سوع وعودو ملا نزل عاحلقلة يزرع و يقطف الغلة

كيف ما اتلفت حواليه اخل�سار ملة ال�سلة

الهام اجاه بهيك اليوم

اتكلم هالقول املاأثور

اهلل يراين كل يوم ويرى �سو هيي اعمايل

ميكن يرحمني بهاليوم وكل يوم احلى من التاين

طوباوي بعدو ا�سطفان  مع انو عجايبو كتار

ما خلى وال ان�سان يرجع خايب عدارو �سي ايل نورله عقله

ونفو�ض كترية الغفران خل�ست كلها عا�سموه

ان�ساهلل ت�سري قدي�ض بكري مت�سي عخطى الرب ت�ساعد الغني والفقري

•  املركب واملينا
يا اهلل �سو حلو ال�سوم وحياة التق�سف

نحنا ب�رش بهالكون حالتنا بتع�سف 

�سلك حدنا كل يوم يا اهلل وال ت�رشف

نظرك عنا نحنا القوم املن�سلي ما منخلى 

منمثل عليك ي�سوع منت�رشع ومنقول

منحب انك انت خمبينا حتت جناحك

ونحنا من االميان بعاد

متل املركب عاملينا

خل�سنا يا احلى االحباب خل�ض فينا خطايانا

وارحمنا قبل املمات من اخلطية االزلية

يا ربي ي�سوع انت حولت املي خمر طورت الب�رشية

�ساروا ي�سلولك عطول يا رحوم يا روؤوف

يا جامع حتت اقوا�ض الن�رش انت�سار امل�سيحية
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•  احلماية
ربي خدين وديني لي�سوع ايل هوي حنيني

انا مبثواي االخري بطلب منك تنجيني

باحلب املزروع فيي �سوف قلبي �سو عندو حنية

للقدي�ض والطوباوي اللي واقف قدام بابي

ي�سوع غامرين بحنان عاطيني امان ملا بذكر املا�سي بقلي اطلع لقدام

ي�سوع هوي الطهارة منرب بطل بزيارة لكل طالب امان 

لالأرامل احليارى 

ربي خليك جوا الدار قلبي مولع فيك بنار 

 اجلمعة احلوايل ي�سوع غافل االقدار
ّ
حي

 الك يا ي�سوع ما بيتزعزع حتى لو رميوين حجار
ّ
حبي

•  عيد الربيع االم
قرب عيدك يا امي انت يا احلى ام

بلفظ ا�سمك بتمي ملا �سمل العيلة فيك لتم

بالطبيعة الك لون زهور املرجة واخل�رشة

والوردة عطرا بين�سم مبزارك يا عدرا

قرب ربيع العمر يحكيكي يحيك قمي�ض حرير 

يهديكي انت يا نور الكون حبك مبية لون 

�سليلك ليل نهار تاأهلل يحميكي

•  ماما
يا احلى كلمي ع �سفايف يا ماما

يا احلى ب�سمة عرب ت انفا�سي انتي يا ماما

يا �سوت احلنون اللي بحبو بجنون

ياما خفت عليي من الن�سمة والومى
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يا ما حملتيني ب�رشيري هدهدتيني

م�ساوير اخدتيني وبااللعاب لعبتيني

وباالآخر تركتيني وطلعتي عال�سما

وحياتك يا ماما عم بكتب الكلمات ودموعي عخدودي

زهر ربيع العمر باجلنينات

وانتي ما طليتي حتاكيني

عم قدملك تراتيل وغنيات يا ماما

•  حار�س البوابة
يا حار�ض البوابة كيف فيي فوت لزور ي�سوع

ومرمي اىل هني حطوا بقلبي نور

يا حار�ض ال�سماوات دلني عاأ�سهل طريق

م�ستاق اركع عاإجرين ي�سوع احلبيب

يا حار�ض عباب اهلل طلبلي االذن من اهلل 

حتى اركع بو�ض اجرين مرمي العدرا

واإيل عني ن�سلب ي�سوع امل�سيح

يا حار�ض الكني�سة اللي داخل الها مولود واخلارج منها مفقود

ا�سمح يل دخلك لكالمي اللي عند اهلل م�سموع

ي�سوع حامل خطاياي ا�سكرو عاللي �سار 

�سحى عمرو الجلي

تاأخل�ض من جهنم  من املطهر والنار

العدرا امي الرحومة م�سبحة الوردية كل �سبحية �سليها بكومة ا�رشار

�سمحلي يا حار�ض الباب اطلع �سوب االحباب 

�سلب ايدي ع جبيني و �سوف رب العباد
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•  احلياة اجلديدة
ما يف كبري وال �سغري رح يخل�ض من هامل�سري املوت حمتم لكل النا�ض

 حتى يعي�سوا من جديد

عند ي�سوع القدير

جينا ع الدنيا حتى ن�سلي ونعبدك يا اهلل

وانت بتعرف كل النا�ض هني البحاجة للخال�ض

وايل الزم ي�سلي وي�سوم 

وي�سوم حياته حتى يح�سل ع ر�ساك

ي�سوفك فاحتله ذراعك ي�سحك خلالق الكون

ترتكه ي�رشح مبراحك

كل مرة والدة جديدة من كتبك والعقيدة 

ايل الها من بدء التكوين بتخلق تتكرم 

الرب ي�سوع بحلة جديدة.
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•  حط الب�صمة
حط الب�سمة ع �سفافك

وال�سحكة حجما رطلني

ما تتغطى  بلحافك

اال ما ت�سلي م�سبحتني

م�سبحة من عبكرى

والثانية من ع�سية

تا تغفا ملوى العينتني

•  طفران وتعبان
حاجي تقول كاأين وماين طفران حالتي تعباين

مت�سك نتفي باالإميان بت�سوف حالك غري اإن�سان

حظك بتالقيه قوام

مي�رش اأمورك يا فالن

الف�صـل ال�صاد�س
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مي�رشلك ربك اأ�سغالك حتى تذكر يا اإن�سان اإنك منك مهمول ملا بتطلب االإميان

ي�سوع ما بين�سى حبابه

م�ستعد ي�سحي بثيابه

بيكفي نطلب حتى يغفر عنك خطايا كانت حمل كبري عليك وعلى كل احبابه

•  االأفكار
ما ت�ستتلي اأفكاري وتلهيني عن ايل ببايل

عم حاول اكتب ا�سعار

ق�سايد عن رب االأقدار

ايل عاطي للنا�ض اأعمار

وعنده �سوره بداري 

اهلل الهن هو الكلمة

والكلمة ايل هي بتعلم

االآب واالبن وروح القد�ض

•  الكلمة بتطلع من متي
فاهم اإين عم بكتب عن ي�سوع يلي عاطيني النعمة

ر�سالة، اخلط ر�سالة مفتوحة مابتلحق تغفا تتوعا

من يوم ايل بتخلق فيه

كلمة ع جبينك من اهلل مطبوعة

عمر البتعي�سو كله من اهلل بقلبك تالقيه

�سوره م�سوره متله اإنت فيك كل �سي 

وجودك بالدنيا واملعمورة

�سلم ع بيك وامك �سلم عليهم باأبهى �سوره
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•  اإنت امللعقة بتمك
بتفرح وتعي�ض بق�سورا

ما بتبكي من �سوء حظك

بتطلب املوت والقبوره

وامرا�ض م�ض �سامع عنها

بت�سيبك ولو بعد حني

حتى لو كنت فالن

م�ض ناق�سك غري �ساله

•  و�صوية اأحالم
ملا خلقت بها الدنيا

كانت الولدين هي االأمان

ربك كربك عطاك العفة والكيان

عمر حولك �سوك وبالن

حتى يبعد روح النج�سة ومعها والد احلرام

ويرفعك بكلمة معه بكتاب االإميان

•  االأمانة
عارف حايل اإين اليوم ما راح يّف ودي االأمانة لرب الكون منها لواحد تاين نيال 

الباله فا�سي م�سكر بابه ع املا�سي ومن حوله منه �ساأالن عن فالن اأو فيلتان

حا�رش نف�سه بالزاويه ومغري عمر االإدمان بقول مايل ومال النا�ض كافيني اأنا 

م�سايبي

•  ه�صام البكر رقم 1
ه�سام بكر البيت بيتك يا جورج �رشفان

عال الراية فوق البيت عطف حمبة وحنان 

جنة عمره اأوالده زهرتني بفرد ب�ستان
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ليتي�سيا وكلوي وردن فتح االألوان

واإمهم امل�سونة باتري�سيا عّلت راية بيت �رشفان بال�رشف والعونة

حملت زواده االأيام

عم بطلبلك من اهلل يكملها وحتظى بجورج �سغري يكلل حياتك باإميان

ما تن�سى انه العاطي التقوى واالإميان قادر يعطي يا خي حلم لكل اإن�سان

حلمي اأين اإرجع �سوف بال اأوجاع وال اأحزان عجيبة

من رب الكون تاخدين لرب االأمان وانت متلي ت�سرب

اهلل كبري فينا يا اإن�سان

هكذا اأ�سف االآب واالإبن والروح القد�ض

كال�سجرة واالأوراق والثمر

ثالثة اأقانيم يف اإقنيم واحد

االأب هو ال�سجرة

واالإبن االأوراق 

وروح القد�ض الثمر

لعل هذا الو�سف يالقي ا�ستح�سان لديك وال�سالم

•  حتى فت�س هون وهون
ميكن القي حبابي بالنعمة من رب الكون

�سملت من بعد ال�سياع �سيعت بدر

الزمان بال�سفينة ايل كان ربانا اإختياري

اأخدين لرب االأمان حتى اإن�رش الكلمة ايل هي اأمانة

•  دلوين
دلوين وين بدي روح

وملني بريد اإ�سكي همي

عم بتفارقني الروح

وينك ي�سوع اإ�سعفني

نتفة مريون ع را�سي
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•  و�صلى يقوى اإح�صا�صي
وروحي وروح تقابل ايل عاطاين ياها بكلمة

هو ي�سوع امل�سيح ايل تعمدت ع اإ�سمه

ما بدي ولول و�سيح واطلب منه يعفيني

كا�ض ايل هو �رشبه ر�سفة واحدة بتكفيني

حتتا اأو�سل عنده

اأن كان هو را�سي علي

بجيه تاح�سل ع وده

•  ليكو النا�س
ليكو النا�ض �ستلقو النا�ض ولوه

يا ما راح منا االإح�سا�ض ملا قربنا من الرب

تغري فينا هاالإح�سا�ض عطريقة عي�سنا باحلب

اهلل ايل عاطي اال�سا�ض من اإ�سا�سه بنينا دربه

جامع فينا كل احلب ايل ما اجتمع باوقاته

اهلل ي�سوع وروح القد�ض ثالثة باإقنيم

واحد ميال ايل فهمان الدر�ض

ايل عطا منه الرب الربكة واالإميان عجايب على كل درب

وتوما ايل ما اآمن اال ما حط اإ�سبعه باجلرح واأمن اإنه ي�سوع فعاًل هو اإبن الرب

•  عيد االأم
عيدك اأحلى االأعياد ربيع الدنيا جديدة

اإنت االأم باالهات فداكي اأقوى عقيدة

يا ما ح�سنتيني وعلى زندك نيمتيني

حبلتي وحبلك يف االأ�سا�ض زهر بالطبيعة حياة

عمر الربيع الفيكي بعد ال�ستي والعذاب
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حليتيني باأبهى حلة ب�رشيري هدهدتيني

وع �سفايف ر�سمتي ب�سمة

وحياتك يا اإمي زرعتي الن�سمة والغالت

بعيدك غريتي الكلمات زهور املرج

واحلقالت ي�سوفوكي باأبهى حله

اإمي يا اأحلى اإم منك طل النور وغل بج�سمي خالين اإلفظ اإ�سمك 

ماما يا اإمي زرعتي يف النور وع �سفايف اأجمل �سحكة

•  ربيع العمر
قرب ليكي ربيع العمر قطفي من زهراته

يا اإمي يا اأحلى اإم بهديكي �سلة ورد وفل

بعيدك بقدم للحياة كلمة تخت�رش امل�سافات

يا ما فّكرتي فيي ومن عيد احلا�سد حميتيني

�سحيتي بروحك وحياتك حتى يا اإمي ربيتيني

خلقتي اجلو حتى ع طريق اخلري وديتيني

ح�سنتيني ومن قلب ناب�ض دفيتيني

ّ
اأنا اإمي ما بقدر اأو�سف غريتك اإمي علي
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