
كراسة 

األناشيد 

تربوية



أ رشقت مشس نا

أشرقت شمسنا على جمعيتنا

ترسل إلينا بأشعتها

خيوط مرسوم عليها مكتوب

صباح سعيد صباح سعيد



مشيسةهادي 

علينا طالتشميسةهادي 

فالجمعية\فالمخيم

وتقول لينا جميعا هيوا إلى النشاط

ال ال ال ال ال ال ال ال

فالجمعية مجتمعين\فالمخيمأطروأطفال

كي نشدو أناشيد دائما تربوية

ال ال ال ال ال ال ال ال



من كوة لنا

من كوة لــــنا    

البابخصاصو من 

دخل خيمــتنا   

بــال نـــقابـصب

ما سال رأينا

حــــــقا لـــنا الــعــتـاب 

أو نال إذنــنا    

يا عـــــجب الــعجاب

دخلت خيمتكم 

فــــــقط ألخـــــبركـــم 

الليل قد ولى  

و الصــــبح قـــد أتــى



ضحك الصباح

ضحك الصباح لشمس الصباح

أهال وسهال عروسة الفجر

أهال وسهال صديقة البدر

شمس الصباح توقظ الفالح

قد غنى وصاحو البلبل الصداح 



الفجر مجيل

الفجر جميل        كله أنوار 

الفجر جميل        نبع الحياة

2سرور نشاط        أبدا نغنى

انهض يا فتى      إلى العمل 

انهضي يا فتاة     إلى العمل



أقبل الصبح بهيجا

أقبل الصبح بهيجا        

يمأل الجو حياة

وانبرى الطير غناء    

ينعش الصدر صداه

فأفيقوا يا رفاقي      

وتناجوا يا صحاب

كل من يهوى الطبيعة    

ينبغي أن ال ينام 



الح الصباح

ن الح الصباح والطير صاح  فوق الغصو

بين البطاح 

يا نائمين قوموا اعمــلوا  ودعــوا المنام

ال تكسلوا

النحل طاف بين الغصون تـــرك الوالء

واتى يدور

ي يجني من الزهر العســـل أرأيـــت كم يبغ
العمل



هاهي تبدو من بعيد

هاهي تبدو من بعيد

تبشـــرنا بيـــــــوم جـــــــــديد

فافــرحوا وامـرحوا

ــــــــــــدـــــــــــهذا يـوم سـعي

قومـوا في الصبـاح

ـــــــــــــــــالحــــــالفـرفقــــة 

لتقـطفوا الـــــنجاح
ـــــاحــــــــــبــــالجــــد والكفــ



صباح سعيد

يدصباح سعيد             بحلول يوم جد

(2)قوموا قوموا يا نيام

لاللاللاللاللال

كل شئ في الصباح    هو أساس 

النجاح

(2)قوموا قوموا يا نيام

لاللاللاللاللال



مق بــاكر

افيرقم باكر قم باكر        قبل مطير العص

عينقل بابا صباح الخير   قل ماما يا نور ال

ماما يا نور العينباب صباح 

يلغسل وجهك ثم يديك       نشفهما بالمندإ

ماما يا نور العينباب صباح الخير



أ صباح اخلري

   2*أأصباح الخير شميسة طليتي 

2*أاألطفال صالة الفجريفيقتأو 

   2*أأجناني طاب أو دار الغلة 

2*تفاح وليمون بنان وكمثرى

2*أأحجيت أو جيت في جبل عرفة 

2*ةففي الشرلكانوااألصدقاء زرتأو 



أطل الصباح

أطل الصباح وعاد النهار

فقام الكبار وقام الصغار

فحمدا وشكرا لرب األنام

على الشمس والنور بعد الظالم



حل الصباح

حل الصباح والليل راح

و الزهر فاح على الخيام

هيا أخي هيا أختي

نحيي الصباح نحيي الرباح

نحيي الصبااااااح

نحي الرباااااااح



قالت عصفورتنا

قالت عصفورتنا عجبتها جنينتنا

سكنت فوق شجرتنا على غصن التفاحة

حدانة لقات الراحة  حدانة لقات الراحة

تتفاسحورد وفل مفاتح ونحلة 

و العصفور سابح للخلق مداحة

حدانة لقات الراحة حدانة لقات الراحة

نودوهانعزوها نحبوهاجارتنا 

بمالحةنعملوهانحترموهاالزم 

حدانة لقات الراحة حدانة لقات الراحة



اي جنوما يف السامء

أأيا نجوما في السماء 

يا آللئ الفضاء

العنااااااااءأحجبي عنا 

ليلة هذا المساء

آآآ( اسم الجمعية )في جمعية 

كلنا إخوان صفاء

الغناااااااءشاركينا في 

ليلة هذا المساء



الدنيا ما أحالها

الدنيا ما أحالها والنفس ما أهناها

نجوم في األعالي تشع كالآللئ

مساء النور مساء النور

البدر في عاله يهيم في سماه

رباه ما أصفاهرباه ما أبهاه

مساء النور مساء النور



أهال بالمساء

أهال بالمساء أهال بنجوم السماء

يا إخوان هيوا يا إخوان

يا فتيان هيوا يا فتيان

ورحبوا بالمساء

ورحبوا بنجوم السماء

كم سهرنا من ليالي

كم تعبنا ولم نبالي

تعال أخي

تعالي أختي

ورحبوا بالمساء



غابت الشمس

الظالمعمغابت الشمس وقد 

ام ودنـــا للـــطـــــفل  وقــت لــــكي ينـــــ

(2)

ـاد يا فتهيأ للرقفتهيأ للرقــاد يا غــالم 

(2)غـالم 

لك وقبيل النوم ال تنسى السالم    حي أه
بعز واحترام



ادلنيا ما أ حالها

الدنيا ما أحالها والنفس ما أهناها

نجوم في األعالي تشع كالآللئ

مساء النور مساء النور

البدر في عاله يهيم في سماه

رباه ما أصفاهرباه ما أبهاه

مساء النور مساء النور



أهال بالمساء

بنجوم السماءاهالأهال بالمساء        

يا إخوانهيواا هيويا إخوان 

يا فتيانهيواهيوايا فتيان 

ورحبوا بنجوم السماء و رحبوا بالمساء 

اليلم نبوكم سهرنا من الليالي كم تعبنا 

تعالي أختي اخيتعالى 



سأرحل إلى هناك

سأرحل إلى هناك

ألرى شمسي تغيب

شمس األصيل بدت تميل

ألرى شمسي تغيب

ها هاأهاو أغني للحبيب 

و أقول محلى المغيب



من وراء اجلبالهناك

هناك هناك هناك         من وراء اجلبال

هناك مشس تغيب 

هناك هناك هناك         من وراء اجلبال 

هناك مصت رهيب

ىل هناك ناءغ وصوتنا لكه هيا بنا ا 

اجلبال هناك هناك هناك من وراء

واملعامل ابقياتذكرايت خادلاتهناك

اجلبال هناك هناك هناكبعدان من وراء 



غابت الشمس

غابــــــت الشـــــمـس      

واسودت الــــــدنيا الدنيا

يا ليلة اجتمـــــعنا فيها     

يا لــــــيلة ســـهرنا فيها

مع الظالم والســـكون    

مع الظــــــالم والسكون

ترشدنا  السمانجمة في 

و يحضر الهالل مجلسنا

يا ليلة اجتمـــــعنا فيها     

يا ليلة ســــــهرنا فـــيها 



ا مشس ليل وين تغيب

ححين ترواشمس الليل وين تغيباأو شمس ليل 

حين تروحاوين تغيب ا

القمر يبان قريبوالقمر يبان بعيد و

يبان قريبويبان بعيد و

وال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

فلسطين أرض الجدود

الزم تعود الزم تعود

وال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال



سالمياحمليا نسيم 

نيسالمي للذي قد غاب عاحمليا نسيم 

ني و لـــما أنت جــــافي قل له البعد يض

بو لــما أنـــت جافي لألحباب لألصحا

ي مــــــن كـــــل قـــــلبي مــــــن كل قلب



اي مشس هذا املساء

يا شمس هذا المساء هذا المســـــــاء

أراك اآلن ترحلــــي تاركة لنا الظالم

يحوم حول الخيـــام  يحوم حول الخيـام

أمالنا أن ترسلي  أن ترسلي أن ترسلي

أن ترسلي لنا القمــــر ينير لنا الدروب

و يرفع عنا الظالم



هو ذا الليل أ ىت

هو ذا الليل أ ىت ذا الليل أ ىت

هو ذا أ هـــــــــاأ هـــــــــاأ هــــــــا

الليل أ ىت ذا الليل أ ىت

ذا الليل أ ىتابسطا جنح الظالم 

الرىب      ذا الليل أ ىتفوقلك من 

أ ىتقد تغـــىن ثـــم نـــام      ذا الليل



للل اي ليل

للل ياليل للل ياليل
للل ياليل للل ياليل 
واشدوا معيغنوا معي

أحلى األغانيغنوا معي 

لحن األمانيواشدوا معي
الالزمة

رقصت له رقص كل األوتار فرحت به
شدت له لحن نالخيام

الوئـــــــــــــــــــــــــــــام
الالزمة



ياك الليل راح علينا

ياك الليل راح علينا            والخيام بعيدا علينا

شعل لي النارإطارشعل لي النار         يا إطاريا 

شوف الليل كيف سواد         ما تسمع غير حس الواد

شعل لي النارإطارشعل لي النار         يا إطاريا 



البدر ليال

(2) الــــــــبدر ليال ينير غربتنا 

(2) و الـياسمين يفوح من حولنا 

يا هذا الليل ال ال يا هذا الليل ال ال

ســــافر بــــــعيدا أوضـــــح قلـيال 

فنـــحن في انتـــظارك يا هذا الليل



حلمت ذات ليلة بان لي زورق

حلمت ذات ليلة بان لي زورق

أطوف في السماء في لونها األزرق

نني صياد اصطاد بالشباكأو

سربا من النجوم كأنها اسماك

الالزمة

وان لي شباك يشع منها النور

دقيقة شفافة كأنها البلور

الالزمة



عىل فراشك

(2)على فراشك يا صغيرة نامي إلى الصباح 

(2) و احـــــــلمي حـــــلما لــــذيذا كله أفراح 

ةال ال ال ال ال نـــــم نــــم يــــا صـــــغـــــــــير

حال ال ال ال ال غــــــــــــــدا يـــــــأتي الصــــبا



عواد يا عواد

عواد يا عواد سمعنا نغمة حزينة

هنيناجنب الواد ومن الهم احنار

عواد عواد عواد يا عواد
فكرنا فالماضيفيامنانسينا 

هما حنا وال الزمان بنا غادياحناواش 
عواد عواد عواد يا عواد

الالزمة

الدمعة وعلى خدي نزليياديكخرجي 
ألصلك وليوالشمعة معاكطفي

عواد عواد عواد يا عواد
الالزمة

مسقياياليو الحمرالخدود انتيا

لكن في هاذ المرة نسينا رياح الشتوية
عواد عواد عواد يا عواد

الالزمة



سمعوا لحكاية

ها هامبياسمعوا لحكاية أيا يا يا تعرفوا 
ودار علينالخلنا هكذا 

عسلورحيق ودتيزن زن زن زن يا نحل  
لدوا فينا حصلوكلتنا غير بالمهل  

نهار وتجني هي هييجير يانسيني أيا يا يا يس
سامحني هي هي ساعة تكون ضيعتنيتكوليو 

كنا وردة فجنان كنا سكة وثران
هجنا وصرنا ثيران تابعين الزيف لحمر

الالزمة

الليلةتسليشوحكايتنا طويلة وما 
كيف نحلو عينناادينانحلوها بين 

ما بنا ها هاوعرفتوالحكاية أيا يا يا سمعتوا
الخلنا هكذا ودارت علين





بين األشجار

األزهار وصدى األطياروشدىبين األشجار 

قد سار قطار قد سار قطار
بوم تك تك بوم

أمسك بيدي أو خذ عضدي

ال تبتعدي

ها نحن قطار
بوم تك تك بوم

سر قدامي خذ بزمامي وبق أمامي

ها نحن قطار

بوم تك تك يوم



طائر يغني

طائر يغني بصوته يغني

لالا ياللأهلاليا اللبلحنه يغني    

ينشر السالم والحب والوئام

لاليا اللأهلاليا اللطائر يغني 

في أفق الح  يحرك الجناح

لاليا اللأهلاليا اللطائر يغني 



رمي

ريم ريم مر نسيم 

في بستان اللوز

قالت زهرة لوز

اسم الزهر قديم

سميناها ريم



أ ركــــــــــــــَان

------------------------------------------

أرَكان يا هبة السماء

ر يا إرث الجدود يا شمعة تذوب يا فخ

الجنوب
واليالالالياليالال

م أرَكان تنادي كل العالم تنادي باس

الحب

باسم الرجاء تأمل في البقاء
واليالالالياليالال



غزاةل

هللا يهديك يا غزالة يا غزالة

خليتي قلبي في حالة في حالة

عمرتي قلبي بتخمام 

وعليك يا غزالة رانــي حيران

وردة شميها شميـها هاكي

وفهمي المعنى لي فيها لي فيها

2

2

2



نش يد التعارف

أو ال ال أو ال ال

أو ال ال أو ال ال

ما جانافالن

أحنا نمشيوا لو

لونهديوأشنو
لو وردةنهديو

وردة على وردة

من بستان المخيم

أو ال ال أو ال ال
أو ال ال أو ال ال



عليك مني السالم

م عليك مني السالم يا أرض أجدادي    ففيك طاب المقا

انشاديوطاب 

قمر أحببت فيك السهر وبهجة النادي     أحببت ضوء ال

والكوكب الهادي

ر في والنهر والوادي   والفجر لما انتشاعتكرو الليل لما 

أرض أجدادي

الالزمة

سواقيها     أهوى ثلوج الجبل اهوىأهوى عيون العسل 

ذابت ألليها

هذي مجاري األمل سبحان مجريها    سالت كدمع المقل 

في أرض أجدادي

الالزمة

محن يا قوم هذا الوطن نفسي تناجيه         فعالجوا في ال

جراح أهليه

في إن تهجروه فمن في الخطب يحميه   يا ما أحيل السكن

أرض أجدادي    



بغيت نقرا بغيت نقرا

إنسانرانيأناحتى.......نقرابغيتنقرابغيت

ثمنبالبعتوني............هضرةشبعتوني

أوجدانقلبأنا.........صخرةحجرةماشي

أوياناسيا................القهرةهادوعالش

جيران

الالزمة

بالحنانليشهدوا...............مرةفينظروا

مكانكلأنزين................حمرةوردةنولي

الالزمة

يفيضبيها................خضرةبذرةهي

الحنان

غذا...........................بذرةزرعتواويال

لجنانيعمر



لك من هيوى مناك

كل من يهوى منــاك         يبحث السلوى هناك

ال أرضى خال سواك         دائما أسمع نداك

هـــواك          في كل حين أراكفي أنا متـــيم 

اكهللا جــــل حــــمـــاك          بالحسن فيه صد

كنه صباكإلىوعداكؤركن جميال في 

اكبالحسن في صداكبحـــــــهللا جــــل 

ريفريد املنصو : لكامت



ش يخ جعوز

شيخ عجوز دوما أجول

في كل أرض أنا غريب

لهيإولليقين أن 

غدا سوف يرحمني

أرحل إلى جوار ربي

أللتقي بأجدادي

هناك ألتقي بأمي

هناك تقر عيني



الليلو لو لو لو 

لو لوالليلو الليلو لو لو لو الليلو لو لو لو 

وقف الطير على الغصون ينشد اللحن الحنون

الليو يقول في سرور  لو لو لو لو 

قتل الطير الحبورشؤومجاء صياد 

الليمن يقول في سرور لو لو لو لو 

فبكى الغصن على العصفور قائال من سيقول

الليلو لو لو لو اليلو لو لو لو 



دميتي الصغيرة

دميــــتي الصـغيرة جــــميلة ما أحالها

تؤنســــني في نــــومي دمــــيتي أميرة

دميــــتي الصغيرة وديــعة ولها فستان

يشـــع عطفا وحنانيئوجهـــها البــــر

حيـن أغني لها بصوتي تعجبها األلحان

وحــين أنام أحضـنها في أمن وأمان



نحن األرانب

نحن األرانب نحن األرانب

نجري ونلعب في كل جانب

نحن الثعالب نحن الثعالب

نجري ونقفز على األرانب

باهلل عليك أشفق علي 

أنا واحد لوالدي 

كال وكال كال وكال 

أنا منذ األمس ما ذقت األكل 



موجتي
كلمات أمزيل             الحان شكيب الخليفي

موجتي موجتي موجتي موجتي

تحملني تداعبني تراقصني 

تنعشني موجتي



أبي يا مصدر األمان

مصدر األمانأبي أبي يا

أبي أبي راعيتني منذ زمان

علمتني صور القران

حكيت لي سير العدنان

شرحت لي أركان اإليمان

االيمانشرحت لي أركان 



قصة حياتي

ياتيقصة حياتي بدأت معك وأنت يا كشفيتي يا روحي ح
حققت االندماج وأنت هي العالج  قلبي يا عليك هاج

وحدك يا الكشفية
والالال الالو والالوالال

ال خليل يواسينيكنت وحدي أجول 
وشكون يسمعنيأين هي الحلول 

حتى لقيت المدلول كشافة يفهموني
على طول وحدك يا الكشفيةمعاكنعيش 

والالال الالو والالوالال

ال تخافيمعاكأنا صافي انتحبي ليك 
نتياغير اجلكمن قطعت جبال وفيافي 

ذكرياتمعاكعندي طريقي في الحياة انت
وحدك يا الكشفيةنبقا فداك حتى الممات 

والالال الالو والالوالال

جنة خضرة   فيك تحلى ارضكما حالك يا معمورة 
السهرة وليلي القمرية

ي تربيتك الكشافة يفهموني الجوالة يسعدونعجبونيأشبالك 
يا الكشفية

والالال الالو والالوالال



أيا إخوان

أيا إخوان سمعوا ليا نحكي لكم ما جرى ليا

والكلمات عربية واأللحان اسبانية 

كلشي سعدانتررنتررنكلشي فرحان 

تررنتررن

الاللية

والسهول والجبال والطيور تغني ألحان 

كلشي سعدانتررنتررنكلشي فرحان 

تررنتررن

الاللية

دانيروادامي دامي   دامي 

اطانخيرواياخاناياب

كلشي سعدانتررنتررنكلشي فرحان 

تررن تررن
الاللية



كرة األرض تدور 

فظالم ثم نور 

أقبل الصبح يوافي

فهو جد  وسرور

بهجتي صحة البكور

ثم ترتيب سريري

فأدائي فرض ربي ربي ربي

قبل إعدادي فطوري

كرة األرض تدور 



الدنيا حلوة يا حالوة

ةغالوالدنيا حلوة يا حالوة  طبيعة جميلة يا 

هيا نرقص ونغنى   هيا نرقص ونغنى

إنسي همومك وتبعني إنسي همومك وغني

هيا نرقص ونغنى   هيا نرقص ونغنى

لي ال ال الليالليلي ال ال   اللياللي



يحكى أن العصفورة

يحكى أن العصفورة  قالت يوما لألوالد 

أنا للوحدة منظورة كونوا مثلي يا أوالد

طيروا في أرض العربي ال تعترفوا باألسوار

رباني أمي وأبي على الحرية واإلصرار 

طرنا مع العصفورة  نحن ماليين األوالد

حررنا األرض المفقودة حررنا وطن األجداد



عصفوري فر من البرد   

عصفوري فر من البرد   

وتسلق نافذة عندي

عصفوري جاء

والجو شتاء  

عصفوري الحلو 

سأحميه وسأطعمه أدفيه



طيري يا حمامتي

طيري ياحمامتي ياحمامتي ياحمامتي 

تشوفي حال الناسلفاسطيري 

وخبريني وخبريني بأحلى عبارة

بأحلى عبارة

طيري ياحمامتي ياحمامتي ياحمامتي 

طيري للمدرسة تشوفي حالت دراسة

وخبريني وخبريني عن طفل الكراسة

عن طفل الكراسة

طيري ياحمامتي ياحمامتي ياحمامتي 

طيري لفلسطين تشوفي حال لمسكين

وخبريني وخبريني عن طفل الحجارة

طيري ياحمامتي ياحمامتي يحمامة



حنانشحالالوالدين 

حنانشحالالوالدين 

ربي ذكرهم في القران

الزم علينا نطيعوهم

أو بقلوبنا نحبوهم

يما هيا الكنز ديالي

سهرت علي الليالي

أو بويا راجل غالي

حب شعشع في بالي

محال ننسى خير الولدين

إلى ميعاد يوم الدين



يا رمانة

ساكنة في حيناياستييا رمانة يا رميمنة 

مشات رمانة تشتري الحليب

اتي النصيبالباقلكليها 

عطاها الحليبالنصايبعطاتو 

قليها اللة تشربي بالهنة

الالزمة

فالرمشات رمانة تشتري 

كليها اللة اتي دوالر

الفالرعطاها داليرعطاتو 

قليها اللة تلبسي بالهنة

الالزمة

مشات رمانة تشتري اللحم

كليها الجازر اتي الدرهم

عطاتو دراهم عطاها اللحم

قليها اللة تكلي بالهنة

الالزمة



قد قال لي اليوم صديق

قد قال لي اليوم صديق  كيف تسير في الطريق

قلت له مبتسما  أمشي بمظهر يليق

أنظر دوما لألمام  متابعا درب السالم

محافظا على النظام  مراعيا حق الطريق

الالزمة

أسير في أقصى اليمين  وفي ممر الراجلين

منتبها في كل حين  لكل أخطار الطريق

الالزمة

عون المرور مرشدي   لما يقول أقتدي

يأخذ دوما بيدي     يخرجني من كل ضيق

الالزمة



عصفور سجين في قفص

عصفور سجين في قفص

أسالكه تقاوم الفرص

يريد الخروج

للحقل والمروج

أخرجوه من هناك

أنقدوه من الهالك

ألوان الطبيعة تناديه

بحلة بديعة تناجيه

ليغني مع الطيور

في رقص وحبور

سعادتي أخذتها

حريتي أعدتها



تمتع بالطفولة تمتع بالحياة

تمتع بالطفولة تمتع بالحياة

فموعد الرجولة يأتي قبل األوان

تمتع يا صغيري ويا صغيرتي

بالعالم الكبير في كل نظرتي

تمتع باكتشاف الدنيا بأسرها

وعش مع األطيار والقصص المثيرة

و كل ما يفاجي من لعب صغيرة



الطفولة أحببتهافي كل عالم عندي عالم حبيبة هي 


