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انا ربي  بالني  فيك بلوى عشقتك   احالم احبك موت 305

احسن ما دام انك زعلت احسن و عمرك احالم احسن 1140
المحبه ارض  و الفرقه اراضي و الز احالم المحبه 311

صار المكان بدون  شوفك وال شي حزي احالم المكان 307
تدري ليش  ازعل عليك اعشقك  و امو احالم تدري ليش 231

تغير الوقت الدنيا و قلوب الناس و احالم تغير الوقت 1145
احد معاه خله  و يناظر الساعه احد احالم تناظر الساعه 1205
اسمع انا  اسمع انا عنك آالم و آل احالم توصلني اخبارك 322

راضي بحبك و انت بالحب  راضي عدون احالم راضي بحبك 317
راعي المعارض  قام يتحدى جاب الشب احالم راعي المعارض 318
سكوتك لألسف خانك و قلبك هز ميزان احالم سكوت 1144

مانا باللي  ما يبينا مانا باللي احالم شاف نفسه 319
شرق و غرب  في عيني عذبني  يا مبت احالم شرق و غرب 321

بديت احس اذا  جيتك بلهفه لشارعك احالم شكلي حبيتك 320
ضحكتني ضحكتني بكلمة  احبك و تكمن احالم ضحكتني 308
عايش حياتك  ويش عليك مرتاح و قلب احالم عايش حياتك 303

عجيبه واهللا  هالدنيا عجيبه تجيبه احالم عجيبه 304
حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي عل احالم علشانك 1139

غلت امي  غلت امي غلت ارويها  حتى احالم غلت امي 309
باهللا  يا ولد الناس ابعد عن دروب احالم قول عني ما تقول 325

ال تصدقونه ال تصدقونه ال تصدقونه احالم ال تصدقونه 186
اه اه اه اه اه اه ال تعيد وال تز احالم ال تعيد 1141

ال تقول  انك تحب  وينك  و وين  ا احالم ال تقول 720
لك عيوني اذا بعيوني ليك راحه و ل احالم لك عيوني 1142

ليه مضايق و ايش فيك يا عمري صدقن احالم ليه مضايق 1143
مختلف  ما أحد مثلك وال بعدك  وال احالم مختلف 315
مع السالمه  تبي تبعد  بحسب اهللا احالم مع السالمه 313

انت بحياتي  آل شئ و انا بحياتك   احالم من اآون 314
لهيب النار  يحرقني و انا قاعد  ع احالم ناسي 316
هالحين جيت و جابك  اهللا لمكاني م احالم هالحين جيت 310
واهللا  احتاجك انا خليك بجنبي  قر احالم واهللا احتاجك انا 306

ويش فيك غايب طعنت القلب  بغيابك احالم ويش فيك غايب 323
يا ليل  يا ليل يا ليل  يا جامع ع احالم يا ليل 324
يا واحشنا يا واحشنا يا واحشنا يا احالم يا واحشنا 1146
قالوا منين الجمال الجمال انا قلت احمد االسمر البلدي 413
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني احمد الشوآي البت آيتي 924

خايف من ايه حبيبي و يا اغلى النا احمد العطار عندي بالدنيا 106
ما آانش قصدي اني اجرحك و اشوف دم احمد العطار ما آانش قصدي 116

االرموطي رايح جاي من اللي جراله احمد آدم االرموطي رايح جاي 1162
معلش احنا بنتكلم و شناآب شيم شند احمد آدم معلش احنا بنتكلم 1163

انا ليك انا ليك بناديك يا حبيبي احمد براده انا ليك 117
قمر البلد دي عيون ليلها سهران لو احمد براده قمر البلد دي 44

هاتلي قلبك ده و انا اقوله البعيد احمد جوهر هاتلي قلبك 1164
ياللي ساآنه العاللي حوشي عني جما احمد جوهر ياللي ساآنه العاللي 958
يا بنت السلطان حني على الغلبان ا احمد عدوية بنت السلطان 327

ما تاخدوناش في دوآه و اتعلموها ب احمد عدويه اتعلموها 329
يا عم يا يا عم يا يا عم يا عم يا احمد عدويه السح ادح امبو 328

Page 1 of 28



MyArabicKaraoke.com
Page 2 of 28

FIRST LYRIC SINGER TITLE SN
البدر ساآن فوق و انا اللي ساآن ت احمد عدويه حبه فوق 326
زحمه يا دنيا زحمه زحمه و تاهوا ا احمد عدويه زحمه 333
سالمتها ام حسن من العين و من الح احمد عدويه سالمتها ام حسن 332
آله على آله لما تشوفه قوله آله ع احمد عدويه آله على آله 331
ما بالش اللون ده معانا راح تتعب احمد عدويه ما بالش اللون ده معانا 1233
يادوب قال آلمتين و التالته فهمته احمد ماهر يادوب 925

صدقني يا صاحبي ان خفت ما تقولشي احمد منيب صدقني يا صاحبي 1165
يا ليله  عودي تاني يا ليله  آوني احمد منيب يا ليله عودي تاني 1166
و بدنا نتزوج عالعيد و بدنا نعمر ارآان فؤاد بدنا نتزوج عالعيد 808

اتهمتك و ابتديت اغرق في ظني تهت اصاله اتهمتك 399
اسكت بقى آفاياك آالم عن حبنا اسك اصاله اسكت بقى 398
انتهينا من العتاب ال سؤال وال جو اصاله انتهينا 397
انت و انا واقفين سوا على مرآبه م اصاله انت و انا 1239

اي حاجه نفسي اصدق اي حاجه آل حاج اصاله اي حاجه 1238
باألصول اديك عينيا باألصول و بسم اصاله باالصول اديك عيني 396
غريبه غريبه غريبه ليالي الحنين غ اصاله تصور 1076

زعلت وال عرفت ارضيك زعلت وال عرف اصاله حقيقة وجعي 1236
زي الحلم بقت ايامك زي الحلم في ب اصاله زي الحلم 419

ساعدني ساعدني ابعدك و امحي صورتك اصاله ساعدني 410
سامحتك سامحتك سامحتك آتير سامحتك اصاله سامحتك آتير 411
شئ يرجعلك جاي تقولي انك راحل علش اصاله شئ يرجعلك 412
عاشت يا عمري األسامي يا فرحة عمر اصاله عاشت األسامي 1074

و عللي جرى من مراسيلك عللي جرى ب اصاله عللي جرى 241
غيار اوي مش عارفه ليه غيار اوي غ اصاله غيار اوي 1240
فوق من وهمك فوق و اسمعني ما بقاش اصاله فوق من وهمك 400

قلبي بيرتاحلك مشتاق نفسه يلمحلك اصاله قلبي بيرتاحلك 242
آتبتك غنوه على بابي رسمتك ورده ف اصاله آتبتك 402
شفت محبوب  غيرك آتر اهللا  خيرك م اصاله آتر اهللا خيرك 191

ليه آل الناس بتتكلم على آل الناس اصاله آل الناس 1241
لما جت عينك في عيني و إبتدا بينه اصاله لما جت عينك 403
قبلك ياما سنين في حياتي تهت في ع اصاله لون عمري 1075
ما بحبش حد اال انت وال نفسي آمان اصاله ما بحبش حد اال انت 405
لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا ل اصاله مابقاش انا 404
ما تسألنيش عن األحزان و عن حبنا اصاله ما تسألنيش 407

مجروح  صوت الساعات جارح صوت السك اصاله مجروح صوت الساعات 406
مخادع و بايع و قلبك حجر وال شوفت اصاله مخادع 409
عيشني ثواني وياك من تاني عيشني ث اصاله مشتاقه 395
عيني عيني عليك ربي ليا يخليك عين اصاله معجبه فيك 408
هي آده ايامنا هي آده تسرق ساعات اصاله هي آده 401
وال تصدق وال تصدق يقولوا في غرام اصاله وال تصدق 414

يا اخي اسأل  يعني لو ما اسأل انا اصاله يا اخي اسأل 192
ماله باله هادي حاله عادي آده آده اصاله يا با 417

يا عيني شيلتك في عيني و قلبي غنى اصاله يا عيني 415
يا مجنون مش انا ليلى وال بنسمة ه اصاله يا مجنون 416
يمين اهللا احبك حب ماله حدود و خل اصاله يمين اهللا 418
اتمختري يا حلوه يا زينه يا ورده اغاني افراح اتمختري يا حلوه 811
دقوا المزاهر يال يا اهل البيت تع اغاني افراح دقوا المزاهر 516
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زغروده حلوه رنت في بيتنا زغروده اغاني افراح زغروده حلوه 816

مبروك عليكي عريسك الخفه يا عروسه اغاني افراح عريسك الخفه 806
طلعت يا محلى نورها شمس الشموسه ي اغاني قديمه طلعت يا محلى نورها 815

ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما اغاني قديمه ما تزوقيني يا ماما 814
قولوا لمأزون البلد ييجي يتمم فرح اغاني قديمه مأزون البلد 813
واحشني  يا حبيبي يا عيني  يا عمر الشاب جيالني و اميره واحشني يا حبيبي 49

اجمل احساس في الكون انك تعشق  بج اليسا اجمل احساس 479
احترت اشكي وال احكي وال ابكي من اليسا احلى دنيا 119
شاغلني و شاغل بالي عيني عليك يا اليسا شاغلني 484
شافونا اتنين قالوا يا عين وين ما اليسا شافونا اتنين 483

عايشالك احلى سنين في العمر يا ضي اليسا عايشالك 478
آان نفسي اعرف قد ايه حبيتني و فا اليسا آان نفسي اعرف 118

عمري يطول و انت قريب قلبي يدوب ب اليسا ال تروح 480
مليون احبك حبيبي يا روحي و عمري اليسا مليون احبك 481
باوعى على  حالي بالليل عم باحكي اليسا و اخرتها معاك 482
ازاي قدرت تبيع و سيبت قلبي يضيع الين خلف ازاي قدرت 1151
اللي عملت حسابه لقيته اللي جرحني الين خلف اللي عملت حسابه 1198
آانت على لساني من قبل ما تقولها الين خلف بحبك 1197
حاولت انساك وال بانسى آأني معاك الين خلف حاولت انساك 486
ليل ليل ليل يا ليل ليل ليل ليل ي الين خلف خافف نومي 1153

يبليك بالشوق ياللي بعدك على عيني الين خلف دلع الحبايب 487
عز عليا  تهجرني عز عليا  تنساني الين خلف عز عليا 485
قالولك ايه ايه غيروك مني قالولك الين خلف قالولك ايه 64

لو عندك آالم قوله و السالم على ق الين خلف لو عندك آالم 489
هايمانه بحبه هايمانه و عيوني لقر الين خلف هايمانه 488
و اهللا واحشني حبيب عيني ياللي شا الين خلف و اهللا واحشني 490

يا ترى واحشاك لسه صورتي معاك لسه الين خلف يا ترى واحشاك 491
و من الشوق رسول بيننا و نديم قدم ام آلثوم االطالل 1281
يا حبيبي يا حبيبي الليل و سماه و ام آلثوم الف ليله و ليله 1282
انا في انتظارك خليت انا في انتظا ام آلثوم انا في انتظارك 1283

رجعوني عينيك أليامي اللي راحوا ع ام آلثوم انت عمري 1284
نسيت النوم و احالمه نسيت لياليه ام آلثوم بعيد عنك 819

طول عمري بخاف من الحب و سيرة الح ام آلثوم سيرة الحب 1286
غنيلي شوي شوي غنيلي و خد عينيا غ ام آلثوم غنيلي شوي شوي 100

فات الميعاد و بقينا بعاد بعاد بع ام آلثوم فات الميعاد 1285
آلموني  تاني عنك فكروني  فكروني ام آلثوم فكروني 820
قولي وال تخبيش يا زين إيش تقول ا ام آلثوم قولي وال تخبيش 1034

هو صحيح صحيح الهوى غالب ما اعرفش ام آلثوم هو صحيح 821
و حريري يا احالم الصبا يا براءه امريكانا شو حريري 1189

سهارا و البدر طالع و منور آل الش امريكانا شو سهارا 1190
يا ليلي يا ليل  يا ليلي يا ليلي امل حجازي اخر غرام 342

طول الليل  ما عب نام حتى نهاري   امل حجازي زمان 344
عينك عينك  عينك باعشق نظرة  عينك امل حجازي عينك عينك 341
آل الحال  موجود بين  العيون السو امل حجازي ويل ويل من عيونك 343
ما تمرش فيه الشوآاالته جابلي الح امل وهبي الشوآاالته 47

اآتبني حب اقراني شوق دوبني شمع ف انغام اسرقني 1105
اال انا اال انا اال انا اال انا انغام اال انا 388
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انا واخده منك على خاطري ايوه مخا انغام انا مخاصماك 1103
انا آل ما احتاج اتكلم مع حد قلبي انغام باحتاج اتكلم 1104

ببساطه آده و بكل وضوح انا عايشه انغام ببساطه 1235
بتحبها وال بتفكرك بيا هي انا وال انغام بتحبها وال 387
بحبك قولها للعالم و ما يهمكشي لو انغام بحبك قولها 386

بعتلي نظره بعتله بعتلي همسه سمعت انغام بعتلي نظره 1234
تضحك عليا  بهديه آم آلمه  شاعريه انغام تضحك عليا 390

نمرة تليفونك آام اديني النمره قو انغام تليفونك آام 391
رجعنا  في آالمنا ليه رجعنا  في ك انغام رجعنا في آالمنا 1107

زيك مافيش غيرك ماليش زيك غرامه م انغام زيك مافيش 57
سيدي وصالك زاد عليا حنيني زادني انغام سيدي وصالك 203
ياه استنيت الفرصه تجيني و احكي م انغام عمري معاك 1102
بحلم لو ليله يعودلي هواك تحضني ع انغام فينك 1106
لو حسيت انك عطشان قوم لهوايا افت انغام لو حسيت 825
هو انت ليه سيبتها هو انت ليه عذب انغام ليه سيبتها 227
ما جابش سيرتي ما قالش حاجه ما آا انغام ما جابش سيرتي 389
قالي يا ام رشرش  حرير شنكله احمر انغام وحدانيه 392
حبيتك من آل قلبي و اديتك عمري و انوشكا حبيتك 1192
اه من الهوى و نار الهوى اه من ال انوشكا عيني عليه 1191

آداب آداب آداب آداب آداب آداب بت انوشكا آداب 1193
نفسي اآون اول و آخر حب ليك نفسي انوشكا نفسي اآون 393

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي انوشكا يا ليلي 394
اهي شغلتنا آده يا افنديه نفضل نح ايمان البحر درويش الجرسونات 492
يا ملتقى الصحبه يا الللي يا ورده ايمان البحر درويش الصحبجيه 493

الموني الناس على حبي الموني النا ايمان البحر درويش الموني الناس 494
ايدي واحده و انتي ايدك برضه واحد ايمان البحر درويش نفسي 495
اللي ما بيني و بينك ها يعيش بيني ايهاب توفيق اجمل حب 461
اشمعنه يا قلبي اخترت ده اشمعنه ه ايهاب توفيق اشمعنه 468

اآتر من آده ايه عمري و خدته و قل ايهاب توفيق اآتر من آده ايه 462
األيام الحلوه األيام الحلوه بتعد ايهاب توفيق األيام الحلوه 217

الحلو حلو و مين قده العين في بعد ايهاب توفيق الحلو حلو 59
الحلوه عيونك عدت شبكت عيني و رمش ايهاب توفيق الحلوه عيونك 972

العالم ما انتهاش في يوم ما ودعون ايهاب توفيق العالم ما انتهاش 467
اهللا عليك  يا سيدي قلبك داب  في ايهاب توفيق اهللا عليك يا سيدي 463
اهللا يكون في عونك ياللي ياللي جو ايهاب توفيق اهللا يكون في عونك 969

اللي مدوبني في ليل و آهات بيحن ع ايهاب توفيق اللي مدوبني 1082
انت حبيبي انت و انت نصيبي انت ده ايهاب توفيق النصيب غالب 60
انا دوبت دوب دوبني تاني انا في ا ايهاب توفيق انا دوبت دوب 970
انا و انت و الغرام انا و انت و س ايهاب توفيق انا و انت و الغرام 465

انتي مش عارفه حاجه انتي مش واخده ايهاب توفيق انتي مش عارفه 1195
اول آلمه باقولها بحبك و اول آلمه ايهاب توفيق اول آلمه 1079
بحبه بحبه ويلي ويلي من سماره يكو ايهاب توفيق بحبه 971
انسى انساني ما تقولش نرجع تاني ا ايهاب توفيق تترجى فيا 474

حبيب القلب طريقه صعب و باقوله حب ايهاب توفيق حبيب القلب 458
ده اللي بحلم بيه طول عمري و اللي ايهاب توفيق حبيبي 125
حبيبي بلدي و حالوته بلدي حبيبي ب ايهاب توفيق حبيبي بلدي 976
في يوم  ما حبيبي ودعني باحزانه   ايهاب توفيق حبيبي ودعني 1194
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انا عارف قلبك معايا و انا اللي س ايهاب توفيق حبيبي و نور عينيا 122

انا مش مصدق حلم السنين اللي حلمت ايهاب توفيق حلم السنين 459
حلو اوي مش حلو و بس الليالي معاه ايهاب توفيق حلو اوي 102
طلت بصت بيا اتوصت مالت ليا في ثا ايهاب توفيق خلصت 61
بحبك بحبك بحبك بحبك دق القلب اله ايهاب توفيق دق القلب 1081
دمعتي ليه مش لما آلمتك انا قلتي ايهاب توفيق دمعتي ليه 1080

راجعين انا و انت و الدمع في عيني ايهاب توفيق راجعين 123
سامحني خالص سامحني يا ريت انا غل ايهاب توفيق سامحني 974

سحراني ليل و نهار اه من الهوى و ايهاب توفيق سحراني 210
سلمتله اه قربتله اه طب رحتله اه ايهاب توفيق سلمتله 1086

و عدى الليل على مهله على مهله و ايهاب توفيق عدى الليل 456
انا مين علمني الحب اال انت انا م ايهاب توفيق علمني الحب 457

علمي علمي في القلب ارسمي الحب اب ايهاب توفيق علمي 1068
قدك انا انا قدك وال وال قدك هنا ايهاب توفيق قدك 460
قلبي يا ابو القلوب يا متحمل يا م ايهاب توفيق قلبي يا ابو القلوب 476
قمر الليالي لما ندالي زاد انشغال ايهاب توفيق قمر الليالي 464

قول آده اهو آده آان فين يا حبيبي ايهاب توفيق قول آده 1085
آالم عيونك يا قمر آالم يحير و لي ايهاب توفيق آالم عيونك 973
آلموه آلموه و اسألوه اسألوه فكرو ايهاب توفيق آلموه 1156

آله آله آله منه هو خلى عيوني حنو ايهاب توفيق آله منه 470
ال خطر إال منك ال خوف إال عليك ك ايهاب توفيق ال خطر 62

ليالتي يا حبيبي ليالتي باناديلك ايهاب توفيق ليالتي 471
مالهمش في الطيب يا قلبي يا طيب م ايهاب توفيق مالهمش في الطيب 472
مشتاق و هواك هوايا و مالوش نهايه ايهاب توفيق مشتاق 473

انا عايزك مالك حارس بيحرسني من ا ايهاب توفيق مالك حارس 1084
هما آلمتين جوه قلبي ليك حبيبي بح ايهاب توفيق هما آلمتين 469
هو هو هو دايما اناني هو مش حد تا ايهاب توفيق هو 1083
يا اسمراني ما انا آنت خالي يا اس ايهاب توفيق يا اسمراني 63

يا رموشها حلوه و زي السيف يا رمو ايهاب توفيق يا رموشها 975
يا صاحبي زمنا غير زمن اللي شافوا ايهاب توفيق يا صاحبي 1196
يا غزال يا ابو قصه و شال حبك في ايهاب توفيق يا غزال 103

اه اه يا ويلي اه اه يا ويلي منه ايهاب توفيق يا ويلي 477
هو اللي يعشق القمر يقدر في يوم ي ايهاب توفيق يعشق قمر 466

عيونك غرامك رموشك آالمك و آل حاج ايهاب توفيق عيونك 124
وال عارف قلبي مين حبيبه وال عارف ايهاب توفيق و ذآرى وال عارف 475

حبيبي قلبي بيهواك ما بقدر وال يو ايوان دايما على بالي 128
قلبي سهران يناديك ياللي وحشاني ع ايوان قلبي سهران 126
امانه ياللي غايب تعودلي من تاني ايوان وحياة الحب 127
لعلمك بس  الاآثر أنا ال يمكن  ات أحالم لعلمك بس 312

آارآاشانجي دبح آبشه يا محلى مرقة أحمد عدويه آارآاشانجي 330
ادعيلي و انت بتصلي و قول يا رب ج أمل حجازي ادعيلي 1174
يا بت بيقولك ابوآي ما تطلعيش في أمل وهبي الخياله 120
بحسبك شاريني يا عزيز العين واهللا أمل وهبي بحسبك شاريني 121
و اهللا حرام ابعد عنك لحظه ثانيه إلين خلف و اهللا حرام 1152

زي غيرها صوتها لونها شوق عيونها إيساف زي غيرها 1131
جاي وال نسيت حبيبي ياريت تقولي ا باسكال مشعالني جاي وال نسيت 1077
مجنونه بيه و بغير عليه دوبني دوب باسكال مشعالني خياله 822
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و لو  نشفتلي دمي و لو و لو و لو باسكال مشعالني نشفتلي دمي 823
ياني  من غرامه ياه اللي  مدوبني باسكال مشعالني ياني من غرامه 824

بتقول  مش فارقه معاك بتقول  ان ا بسكال مشعالني أل فارقه معاك 1078
يا ابن ادم تملي تميل  على اللي ب بهاء سلطان ابن ادم 427

احلف احلف احلف ان انت اتعلمت  ال بهاء سلطان احلف 425
الشوك الشوك بقى مالي الورد من او بهاء سلطان الشوك 428
جرحني مره و آان اناني سامحته لكن بهاء سلطان جرحني مره 429
حبيبي روحي فيك عمري ليك و ليل و بهاء سلطان روحي فيك 431
عللي بيحصلي عللي بيجرالي عللي بي بهاء سلطان عللي بيحصلي 129
قالي قلبي لك قالي عمري لك قالي ا بهاء سلطان قالي 426
لو بعتني قولي خدعتني قولي لو بعت بهاء سلطان لو بعتني 1057
فضلت احايله ما يردش اقوله حبيبي بهاء سلطان ما يردش 430

قولنالكم قولنالكم قولنالكم  ها ت بهاء سلطان ها تندموا 424
يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين ي بهاء سلطان يا ترى 433
ياللي ماشي و ناسي اني ليا في عيو بهاء سلطان ياللي ماشي 434

يا هاجرني طالت مواعيدك يا هاجرني بهاء سلطان يا هاجرني 432
اه يومين و عدوا يومين و راحوا و بهاء سلطان يومين و عدوا 1243
حبيبي و انت بعيد مشتاق للمسة ايد تامر حسني حبيبي و انت بعيد 927

تعرف اني ماليش في الدنيا دي غيرك تامر سيف تعرف 130
لو خايفه اضمك تالقي األمان لو تا تامر و شيرين لو خايفه 914

لو آنت نسيت ما انا آنت نسيت لو ك تامر و شيرين لو آنت نسيت 915
زيدي جوه قلبي املي عيني يوم بيوم جواد النيل زيدي 131
ابو علي  وله يا حسن ابو علي  عين جواهر ابو علي 981
حبيبي يا اسماريكا حبيبي حرام علي جواهر اسماريكا 532
حبيبي على طول تليفونك دايما مشغو جواهر تليفونك 534
حماده  حماده حماده  حماده حماده جواهر حماده 980

عالكورنيش عز الظهريه عالكورنيش ع جواهر عالكورنيش 531
حكمت محكمة الحياه حكمت محكمة الح جواهر محكمة الحياه 533
اتأخرت آتير يا حبيبي اتأخرت آتير جورج وسوف اتأخرت آتير 133

ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب ارضى جورج وسوف ارضى بالنصيب 541
اصل الهوى لعبة نظر هو آده بالمخت جورج وسوف اصل الهوى 544

يا قلبي مين مين مين يداويك يا قل جورج وسوف الحب األوالني 539
حياتي انا روحي انا حبيبتي انا ان جورج وسوف انا اسف 1247

انا راضي بالسهر لو سهري يريحك ها جورج وسوف انا راضي بالسهر 1055
انت غيرهم يا حبيبي انت غيرهم قلب جورج وسوف انت غيرهم 540
بنفكر في الناس وال حد فكر فينا و جورج وسوف بنفكر في الناس 1124

جرحونا برمش عين يا عين آالمهم مس جورج وسوف جرحونا برمش عين 1248
حارمنا من انسك ليه هو اللي اخدك جورج وسوف حارمنا من انسك ليه 982

حبيبي و الزمن رضيوا بجرحك  يا قل جورج وسوف حبيبي و الزمن 535
خدني الحنين لعينيكي حبيته من وقت جورج وسوف خدني الحنين 115
يا عمري  اه اه يا قلبي  انسى دول جورج وسوف دول مش حبايب 538
روحوله  و اسألوه قولوله فكروه و جورج وسوف روحوله و اسألوه 1249
ال بالجمال وال آتر مال ال بالجما جورج وسوف زمن العجايب 549

صابر و راضي عللي ناسيني و روحي ف جورج وسوف صابر و راضي 1125
طبيب جراح قلوب الناس  اداويها يا جورج وسوف طبيب جراح 547
قلب العاشق  دليله قلب العاشق  دل جورج وسوف قلب العاشق دليله 536
قول الكلمتين يال قولهم لو آده ير جورج وسوف قول الكلمتين 132
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آده آفايه آده تجريح آده آفايه آد جورج وسوف آده آفايه 542
آالم الناس ال بيقدم وال يأخر آال جورج وسـوف آالم الناس 1207

آلنا مجاريح آلنا مجاريح رايحين ج جورج وسوف آلنا مجاريح 543
لسه الدنيا بخير يا حبيبي لسه الد جورج وسوف لسه الدنيا بخير 546

لو آل عاشق في الهوى اختار نصيبه جورج وسوف لو آل عاشق 722
يا ليل العاشقين اهل الغرام مساآي جورج وسوف ليل العاشقين 545
ما تقولوا ليه انا ليه  بقول اسمه جورج وسوف ما تقولوا ليه 537

يا بياعين الهوى شوفوا دوا ليا عا جورج وسوف يا بياعين الهوى 548
يوم الوداع الحب ضاع ضاع و القلب جورج وسوف يوم الوداع 1250
بفكر فيك و انا جنبك و لسه معاك ب حسام حبيب بفكر فيك 135
ايامي في بعدي عنك مشتاقه لكل آلم حسام حبيب رجوعك 134
آل البنات بتحبك آل البنات حلوين حسام حسني آل البنات 1069

ادلع يا ادلع يا ادلع يا حلو حلو حسن االسمر ادلع يا حلو 136
الواد ده ايه ايه الواد ده اه اه حسن االسمر الواد ده ايه 608
انا انا انا اهو انا اهو و انت و حسن االسمر انا اهو 606

دنيا ايه اللي بتجرحنا ده احنا ال حسن االسمر دنيا ايه 607
طعم االيام طعم االيام يا زمان طع حسن االسمر طعم االيام 609
عيني في عينه و قلبي في ايده و ال حسن االسمر عيني في عينه 7

ما سألتش  مره روحك مين بيطيب  جر حسن االسمر ما سألتش مره روحك 1157
ما يغرآش  يا حلو جمالك و الورد ا حسن االسمر ما يغرآش 993
عدي يا ليله عدي يا ليله عدي يا ل حسن األسمر عدي يا ليله 605
ساعة التالقي في عينيك بالقي لهفه حكيم اسمع ياللي 557
اه ياني منك اه ياني ياني بتشكي ل حكيم افرض 216

اه يا واد  يا حته مني ايه اخرة   حكيم الحق عليه 555
اس اس السالم عليكو طب اس أأاس ال حكيم السالم عليكو 220

الكالم ده الكالم ده آبير الكالم حكيم الكالم ده 336
الواد ده حلو سابق سنه الواد ده ح حكيم الواد ده حلو 1
قلبي يا هوو حب يا هوو و األحباب حكيم اه يا قلبي 553

ياه ياه ياه ياه ياه على الحالوه حكيم ايه اللي بيحصل ده 222
ايه ايه ده ايه ده بقى ايه ده بقى حكيم ايه ده بقى 137

بيني و بينك خطوه و نص نص ال بتسل حكيم بيني و بينك 554
اهو آده تالآيك هاشكيك لعينيك و ا حكيم تالآيك 563

تليفون صغير منك طمني عليك تليفون حكيم تليفون صغير 987
جاني جاني جاني بعد ما بكاني يتمن حكيم جاني 984

شوق و حب و نار و جرح آله من الهو حكيم جرح الهوا 558
عيونه نار شفايفه نار خدوده وردتي حكيم عيونه نار 552

لو آنت بتحبني ما آنت تجرحني لو ك حكيم قال بيحبني 551
اللي باريده و روحي في ايده بحب د حكيم قولوله 562

ماتبصليش من تحت لتحت انا تبت عن حكيم ماتبصليش 986
ما حدش يلومني وال يعتب عليا ما ح حكيم ما حدش يلومني 560
ياللي حبيبك قاسي و سابك ويا عذاب حكيم نار 556
قالي القمر زغلل عيوني و تاه سهم حكيم نظره 561
ايه ايه وحياة عيونك يا قمر تسأل حكيم هابوسه 138
ياللي قلبك ده حبيبه ده حبيبه زي حكيم هاتيجي 985

هايل هايل هايل و مسوي الهوايل ها حكيم هايل 559
الحب ناداني الحب ناداني جابني و حكيم وال واحد وال ميه 564
ال ال وال ال  وال ال يا حلو ال ل حكيم يا حلو ال 98
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يا خسارتك يا قلبي في البكا و الض حكيم يا خسارتك يا قلبي 68

ايه ايه ليه ليه مين مين ايوه ايو حكيم يا هو 233
علشان خاطري اسكت ابعد ارجع انسى حلمي عبد الباقي علشان خاطري 611
يا جرح قلبي طيب طيب و ما تحوجناش حلمي عبد الباقي يا جرح قلبي 72

ارجعوا ارجعوا عيني عليكم آل يوم حماده هالل ارجعوا 953
األيام  يا حبيبي األيام  يا حبيب حماده هالل األيام 952

الحب حلو حلو اوي اوي ده الحب حلو حماده هالل الحب حلو 254
بص بص بص بص بص على الحالوه بص عل حماده هالل بص بص 252

ادي اللي آان ايام زمان بندلعه و حماده هالل بطلت احبه 251
آنت بحايل آنت بدادي آنت بطبطب آن حماده هالل تيجي منك 954

دايما دموع دموع دموع دايما دموع حماده هالل دموع 253
عارف و انت مش معايا ما بقيتش حاج حماده هالل عارف 250

حبيب قلبي عزيز عيني و روح روحي ف حماده هالل عزيز عيني 43
و قال ايه بيتشطر عليا آالمه لعين حماده هالل قال ايه 249
آفايه و قوليلي يا عين بتجيبي الد حماده هالل آفايه 255

آل ما افكر فيك آل ما احن اليك آل حماده هالل آل ما افكر فيك 256
مش اي حد يقولك عني آالم تصدق تصد حماده هالل مش اي حد 257

ايه ايه الحكايه ايه ايه الروايه حمدي بشتان ايه االساتوك ده 658
يا ام الفستان االسود شكلك حلو و حميد الشاعري الفستان االسود 567

اموت و اعرف عينيكي الحلوه ليه سا حميد الشاعري اموت و اعرف 2
بتحبني طبعا يا حياتي بتحبني و با حميد الشاعري بتحبني 988
بطلوا ده و اسمعوا ده ياما لسه نش حميد الشاعري بطلوا ده و اسمعوا ده 568

جلجلي جلجله صهللي صهلله جلجلي جل حميد الشاعري جلجلي 3
خدني بين ايديك وديني القمره في ا حميد الشاعري خدني بين ايديك 571

ال تلوموني يا اصحاب ان غبت سنين حميد الشاعري سنين 6
شوف يا حبيبي انت هوايا و دوايا و حميد الشاعري شوف يا حبيبي 577

على مين قلبي مايل على مين غيرك ا حميد الشاعري على مين 992
غريب غريب غريب غريب غريب غريب ال حميد الشاعري غريب الدار 569

فطومه فطومه فطومه فطومه فطومه ما حميد الشاعري فطومه 1011
لو بتحبني لو بتحبني لو آنت صحيح حميد الشاعري لو بتحبني 572

لو تقدر تنساني انسى و انا ابيع ا حميد الشاعري لو تقدر تنسانى 989
لو آنتي ليل انا فجرك لو آنتي فجر حميد الشاعري لو آنتي 4
لون عينيك دايما بالقى سنيني و ذك حميد الشاعري لون عينيك 573

ليالينا الحلوه ليالينا الحلوه لي حميد الشاعري ليالينا الحلوه 38
منديل الحلو يا منديله على دقة قل حميد الشاعري منديل الحلو 574

من عيونك من رموشك ياما جرالي قلب حميد الشاعري من عيونك 575
مهما يحاولوا يغيروك او يبعدوك عن حميد الشاعري مهما يحاولوا يغيروك 990

ميلي ميليلي ميله قلبي  في بعادك حميد الشاعري ميلي 5
وله يا وله ارحمني يا وله و النبي حميد الشاعري وله يا وله 578

و النبي لهشه  يا العصفور و انكشل حميد الشاعري يا العصفور 579
وه يا غزالي وه يا غزالي وه يا غز حميد الشاعري يا غزالي 570
وال يا سماره يا غايب من زمان امت حميد الشاعري يا مصطفى 991

يا نجم الليل يا نجم الليل يا نجم حميد الشاعري يا نجم الليل 69
عايش بيك عايش في غرامك آيف انساك حميد الشاعري و مايا نصري عايش بيك 703

ال آان  على الخاطر ال آان  في ال حميد و هشام عباس عيني 619
نايمه الشوارع و البيوت و الخطوه حنان ماضي شباك قديم 581

امايا يا اما امايا يا اما شدي ال حنان ماضي شدي الضفاير 582
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في ليلة عشق  وخداني على شط الهوى حنان ماضي ليلة عشق 580

اللل لل لل  لل لل لل لل لل  لل ل خالد ذآي الواد ده مين 675
اصعب حب لما تالقي اللي انت تحبه خالد عجاج اصعب حب 11
انت يا اقرب صاحب ليا نابك ايه من خالد عجاج اقرب صاحب 139

الحب مش حبك و بس الحب مش عندك و خالد عجاج الحب 657
يا حبيبي الشوق لو اتكلم ها تعرف خالد عجاج الشوق 661
العسل المر اللي شربته في بعادك م خالد عجاج العسل المر 660

اه يا مالك رمشك رمشك ملك روحي خد خالد عجاج اه يا مالك 656
بيعهم يشتروك دول ياما باعوك اوعى خالد عجاج بيعهم 659
و اه بس لو تسمعني حبيبي نفسي يوم خالد عجاج تعال ودعني 668

تعاللي ال تبعد بعيد تعاللي يا قا خالد عجاج تعاللي 669
مش آل حلم بنحلمه الزم في يوم ها خالد عجاج حقيقه واحده 655
سبنا بعض مع اننا بنحب بعض لكننا خالد عجاج سبنا بعض 667
عليا و على اشواقي الطيب ما بقاش خالد عجاج عليا و على اشواقي 140

عمرك عمرك ما حبتني ما حستني ما ه خالد عجاج عمرك 654
و عملها فينا الهوى عملها فينا سه خالد عجاج عملها فينا الهوى 78

في ناس بتحب تاخد آل حاجه مع انها خالد عجاج في ناس 662
الموني و الموا عليا الموني و الم خالد عجاج الموني 663

ليه يا ليالي يا ليالي يا ليالي ف خالد عجاج ليه يا ليالي 664
ما بيسألشي عليا ابدا وال بتشوفه خالد عجاج ما بيسألش عليا 665

مخوفاني اقول بحبك قد ايه عارفه ل خالد عجاج مخوفاني 666
املي عمري زعالن ليه مالك امري بت خالد عجاج وحداني 670
وحشتني عدد نجوم السما وحشتني عدد خالد عجاج وحشتني 1260
وحياتك انت  يا غالي انا مش هاسيب خالد عجاج وحياتك انت 673

و اهللا وال دمعه و اهللا وال دمعه خالد عجاج وال دمعه 671
وال مره تجيني مره تجيني تسأل عني خالد عجاج وال مره 672

يا ليل يا عيني يا عين يا ليلي يا خالد عجاج يا ليل يا عيني 998
محتار اختار  مين فيهم هما االتني خالد علي محتار 12
انا بحبك انت بحبك زي ما انت انا داليا بحبك انت 965
ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه داليدا احسن ناس 435
في الدنيا الكبيره و بالدها الكتي داليدا سالمه يا سالمه 229

الحلوه دي قامت تعجن في البدريه و دانيا الحلوه دي 436
حبيبي و ادلع عليك اجيك وال ما اج ديانا حداد ادلع عليك 438
اللي في بالي وال على باله حير با ديانا حداد اللي في بالي 441
امانيه امانيه امان االمانيه امان ديانا حداد امانيه 440

امشي ورا آدبهم من تاني و روحلهم ديانا حداد امشي ورا آدبهم 967
باريه انا منك يا خاين عهودي باري ديانا حداد باريه 966
مادام انت بعيد مادام انت بعيد آل ديانا حداد بعد عيونك 1244

احس براحتي قربه و آل شئ يحلى بعي ديانا حداد تسوى هالعالم 1245
تقول ما احبك و انا ميته فيك تقول ديانا حداد تقول ما احبك 451
اال يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش ديانا حداد جرح الحبيب 442
حسبته راح  متغلي فدا روحه  انا ك ديانا حداد حسبته 437

خسرت ايه خسرت ايه مين يا حبيبي ا ديانا حداد خسرت ايه 445
ساآن  قلبي ساآن عقلي ساآن  روح ا ديانا حداد ساآن 449
شي يصير بالدنيا ليه قلتلي آسف لو ديانا حداد شي يصير بالدنيا 450

قاسي و لمين اشتكيك اهللا يعوضني ف ديانا حداد قاسي 444
آن آما آما آماآم آن آماآم  ما شا ديانا حداد آما آما 443
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لو يسألوني  عنك شو اللي جرالي  م ديانا حداد لو يسألوني عنك 195
ليتني يوم شفتك ما وهبتك غالي ليت ديانا حداد ليتني ما عرفتك 446
ال واهللا ماني ماني غير االسمر عش ديانا حداد ماني ماني 447
حبيبي و نور عينيا نور عينيا ما ك ديانا حداد نور عينيا 448
وينهم  احباب قلبي وينهم وينهم را ديانا حداد وينهم 452

يا امايا يا امايا يا امايا يا ام ديانا حداد يا امايا 454
يا اهل العشق دلوني وينه الصبر ين ديانا حداد يا اهل العشق 439

حبي و حبك مش اشاعه قصتنا اآيده م ديانا حداد يا سيدي 968
يا قلبي ارتاح يال ارتاح و جدد ما ديانا حداد يا قلبي ارتاح 453
ماعرفتش معنى الدنيا غير لما قابل ديانا آرزون عمري لو ليله 141

حبك حنان قلبك امان قربك حبيبي عم دينا حايك سحر الغرام 455
اهللا غالب انا احبك و اهللا غالب ل ذآرى اهللا غالب 1051

انا زي زمان على وعدي انا على وعد ذآرى انا زي زمان 1052
انت وال غيرك انت و اشمعنى انت حب ذآرى انت 1053
حبك عجب غدرك عجب شفت اللي قالوا ذآرى حبك عجب 1050

عزيز غالي وال غيره على بالي على ذآرى عزيز غالي 143
يا عزيز عيني يا عيني عز عليا لقا ذآرى يا عزيز عيني 853
يا هاجري طال البعاد بيني و بينك ذآرى يا هاجري 97

يوم ليك و يوم عليك مش آل يوم معا ذآرى يوم عليك 142
يحيزوا  من مر لي  يا حيه الزين ن رابح صقر نجدي 1062

اخيرا جيت  وايش حالك حبيبي وايش راشد الماجد اخيرا جيت 189
ألف رحمه  عليا ألف رحمه  عليا حب راشد الماجد ألف رحمه 843
انت غير  الناس عندي انت عندي  شئ راشد الماجد انت غير الناس 846
حبكم  وسط الحشا  سعدي لو يقبل  م راشد الماجد حبكم وسط الحشا سعدي 848

سعادة القلب  وياه الماء يعود  لم راشد الماجد حبيبي معايا 841
حبيت اسلم  عليك و اخد اخبارك  و راشد الماجد حبيت اسلم 842
حي اهللا  اللي يواعدني  وال جاني راشد الماجد حي اهللا 847
ردتك االيام يا مغرور يا مدلع يال راشد الماجد ردتك االيام 1063

لي صاحب خدني  بزينه عن آل مزيون راشد الماجد رعبوب 190
قلت بصراحه آل ما فيك جذاب قالت و راشد الماجد سر اإلعجاب 1064
شيلي الطرحه على الوجه  السموح نو راشد الماجد شيلي الطرحه 851
طاير من  الفرحه طاير و قلبي على راشد الماجد طاير من الفرحه 1287

حبيت غرشوب ولعني و لوعني و سقاني راشد الماجد غرشوب 1148
غالها غالها غالها يا آبر عندي غل راشد الماجد غالها 1149
غلطة األيام احنا ما غلطنا آنا مش راشد الماجد غلطة األيام 1147
ال يهمونك ال يهمونك ال يهمونك ال راشد الماجد آده عقلي 1150
لو دان دانا  اللي داني  داني و و راشد الماجد مشكلني 849

ويش هل الذي  عيني تشوفه وجه البد راشد الماجد مطلع الشمس 187
يال نعيش الدنيا غير مليانه حب مل راشد الماجد ويلي 852
يا بعدهم  آلهم يا سراجي  بينهم ي راشد الماجد يا بعدهم آلهم 188

انت الدنيا  و آل شجوني واغلى شي راشد الماجد يا حبيبي 845
اهللا اهللا اهللا اهللا اهللا يا زين راشد الماجد يا راشد 850

هذاك الليل تبين الخير اعشق غيرك راشد الماجد يا قلبي 854
يا ناسينا  يا ناسينا ويش اللي  ذ راشد الماجد يا ناسينا 855
انتي ليله من الليالي ألف ليله يا راغب عالمه اجمل اميره 829

ال ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك ابعد راغب عالمه ارجوك 26
برافو عليكي برافو عليكي بغار علي راغب عالمه برافو عليكي 1036
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آان في قلبي آلمه واحده و لقلبك ش راغب عالمه بسحب آلمتي 40

اجمل حاجه يا روحي انك توأم روحي راغب عالمه توأم روحي 1288
جميل يا غرام جميل يا غرام سكوت و راغب عالمه جميل يا غرام 830
حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني اللي راغب عالمه حبيب قلبي 828

ازاي اطفي ناري حبيبي يا ناسي و ي راغب عالمه حبيبي يا ناسي 221
حمد هللا على السالمه يا جاي من ال راغب عالمه حمد هللا على السالمه 338

يا يا يا يا يا يا حبيبي يا يا يا راغب عالمه سهروني الليل 248
سيد الغاليين حبيبي لو تطلب عمري راغب عالمه سيد الغاليين 27
سيدتي الجميله ممكن تسمحيلي انا د راغب عالمه سيدتي الجميله 835

طب ليه آده  تشغل قلبي و تشغل عقل راغب عالمه طب ليه 230
عشت ليكي اشتريكي روحي فيكي قلبي راغب عالمه عشت ليكي 91
علمتيني احب الدنيا علمتيني احب و راغب عالمه علمتيني 1035

فرق آبير بينك و بين غيرك فرق آبي راغب عالمه فرق آبير 247
قلبي عشقها  و العيون هويته و اهل راغب عالمه قلبي عشقها 228
لو دارت األيام األيام عليكو و ال راغب عالمه لو دارت األيام 1037
يا غايب تعال بعادنا استحاله يا م راغب عالمه ليالينا القديمه 831

بحبك ما تقوليش بعدين انا ما يهمن راغب عالمه ما تقوليش بعدين 832
مغرم يا ليل يا ليلي مغرم يا ليلي راغب عالمه مغرم يا ليل 833

موافق مش هاغني غنوه تاني تجرحك م راغب عالمه موافق 834
ال عمري  قلت االه وال حد  قالهال راغب عالمه نقطة ضعفي 41
يرخص الغالي ليك يا حبيبي يا مالك راغب عالمه يرخص الغالي 836
بتغيب بتروح راح تبقى  يا حياتي ب راغب عالمه و اليسا بتروح بتغيب 246
احالمك أوامر و آالمك على عيني لو رامي عياش احالمك 837
الحنان و الحب ده عمري انا ما عشت رامي عياش الحنان و الحب 144

بغنيلها  و بدقلها و غير بحبك  ما رامي عياش بغنيلها 838
واهللا واهللا يا مصاروه واهللا حبكم رامي عياش سواد النني 840

هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي رامي عياش هي هي 839
اليوم في بعده يفوت سنتين سنتين س رجاء بالمليح سنتين 146
آل ده جواك طب ليه بتقول للناس ان رجاء بالمليح آل ده جواك 826
يا عالم بالغيب و بالنصيب و بالمك رجاء بالمليح يا عالم بالغيب 145
آل الكالم قلته بعينيك آل الغرام رجاء بلمليح شوق العيون 827
اه منك اه يا اناني يا قاسي  يا خ رحمه اه منك 334
ابقى قابلني لو ناموا عينيك وال ل روبي ابقى قابلني 147
ليه غاوي تفارق ليه و تبعد ليه لي روبي غاوي 150

انا عمري ما استنيت حد وال يوم بك روبي ليه بيداري آده 148
بقالي ليالي بنادي حبيبي ما جالي روبي ليه بيداري آده 149
ميل يا ليل و ناداني ما دريتش بال روبي ميل يا ليل 152
نظره من عينه ليا و نظره من عينيا روبي نظره 151
قالوا منين الجدع قالوا منين الجد روح الفؤاد سوق بينا يا اسطى 860
ايه حكاية قلبك معايا قولي ايه آل روال ليه تعمل آده 153
علقتني  بالهوى لما الهوى  نداني ريدا علقتني 856

بتقولي خالص هاسيبك و نصيبي مش نص ريكو الدوالر 857
شبرا و بنات شبرا سبتيه و الحيتيه ريكو شبرا 858
ااااااااااااااه طهقان زهقان مضاي ريكو طهقان 859

و هكذا يجرحني ديما هكذا و هكذا ب ريكو و هكذا 92
انا ليك انا ليك انا اقرب من الدن سامو زين انا ليك 891

بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بم سعاد حسني بمبي 35
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لتجيبلي شاآاالته ال بالش يا وله سعاد حسني شاآاالته 36
يا يا يا واد يا تقيل يا يا يا مش سعاد حسني يا واد يا تقيل 977

قلب القاسي يحب و يصبح ناسي يشغل سعد عبد الوهاب قلب القاسي 1038
قولي ويش  جابك علي ويش ذآرك  بين سعدون جابر ويش جابك 1289

البعيد عن عيني قريب من القلب وال سموزين البعيد عن عيني 96
احساسي احساسي احساسي بحبك  مش زي سميره سعيد احساسي 876

طب ايه اخر المشوار الزم قلبك يخت سميره سعيد اخر المشوار 1039
اهللا يسهلك ياللي صغرت في عينيا ا سميره سعيد اهللا يسهلك 873

انا ده انا آده انا بالشكل ده و ا سميره سعيد انا آده 874
اه بحبك يا حبيبي قلبي عندك اسأله سميره سعيد اه بحبك 872
انا ايه سهرني و ايه حيرني و ايه سميره سعيد ايه مسهرني 1041
ايوه باشتاقلك ساعات ايوه باحتاجل سميره سعيد باشتاقلك ساعات 1040
بالسالمه السالمه يا حبيب قلبي اه سميره سعيد بالسالمه 155

تقدر تقولي بنقابل بعض ليه تقدر ت سميره سعيد تقدر تقولي 887
خايفه انا خايفه منك او عليك مش ع سميره سعيد خايفه 1204

و دي تاخدك و دي تجيبك و دي تسيبه سميره سعيد دي تاخدك 95
روحي روحي في محبوبي نار الهوى في سميره سعيد روحي 886
بتحبني ضحكتني آان فين بقى حبك لم سميره سعيد ضحكتني 875
عالبال يا عيني حبك حبك على بالي سميره سعيد عالبال 869

عمري ما اسيبك زيد في لهيبك مش فا سميره سعيد عمري ما اسيبك 870
قابلتك ليه دي صدفه مش على بالي ي سميره سعيد قابلتك ليه 871

قال جاني بعد يومين يبكيلي بدمع ا سميره سعيد قال جاني بعد يومين 1290
عيني لعينيك حبيبي انا آلي ليك حب سميره سعيد قلبي 154

عايشه ليك عمري ايه لو مش وياك اي سميره سعيد قويني بيك 156
آان مالي مالي مالي مالي مالي آان سميره سعيد آان مالي 877
آل األوقات  بناديلك لو قلبي  بعي سميره سعيد آل األوقات 879

آل دي  اشاعات و آالم مالهوش عندك سميره سعيد آل دي اشاعات 878
ما خليتكش تحبني و ادي انت شفت ان سميره سعيد ال بينا حلم 882

ال تلوم عليا لو هجرت قلبك ال تلو سميره سعيد ال تلوم عليا 880
لسه عيونك احلى عيون في العالم ده سميره سعيد لسه عيونك 883
ليله يا حبيبي يا حبيبي بس ليله ل سميره سعيد ليله حبيبي 881

ما خالص عايز ايه مني ايه ابعد بق سميره سعيد ما خالص 157
مايالله روحي مايالله مايالله و ق سميره سعيد مايالله 884

انا مش عايزه اتعذب تاني ارجوك اب سميره سعيد مش عايزه اتعذب 158
يا اللي اديت لحياتي في حبك طعم و سميره سعيد مش هاتنازل عنك 1202
خليتني ادوب في هواك خليتني واحده سميره سعيد من يومي 885
هو انا جيت جنبك طب ده انا بالذات سميره سعيد هو انا جيت جنبك 93

هو هو هو طيب معاآي هو حنين وياآي سميره سعيد هو طيب معاآي 94
يا حبيبي انا محتاجالك سيبك من ال سميره سعيد هي جت عليا 159

واهللا عيونك  قالت واهللا واهللا وا سميره سعيد واهللا عيونك قالت 1291
ال انساك وال تنساني ال اهواك وال سميره سعيد وال تنساني 888
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ي سميره سعيد يا ليل 889

انا راجعه يا اغلى حبيب باقولك ال سميره سعيد و الشاب مامي يوم ورا يوم 890
شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك سيد درويش شد الحزام 28
االرض بتتكلم  عربي االرض االرض ا سيد مكاوي االرض بتتكلم عربي 29

حلوين من يومنا و اهللا و قلوبنا ك سيد مكاوي حلوين من يومنا 1042
يا حالوة الدنيا يا حالوه يا حلول سيد مكاوي يا حالوه 30
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بتكلم جد جد ما تقولش لحد حد بتكل سيمون بتكلم جد 1044
الو الو إحنا هنا و نجحنا اهو في شاديه التليفون 896

إن راح منك يا عين ها يروح من قلب شاديه إن راح منك يا عين 1212
خطابك آتير  و قالولي تستاهلي الد شاديه حبيبي اهو 105

خمسه في سته بتالتين يوم غايب عني شاديه خمسه في سته 897
يا دبلة الخطوبه عقبالنا آلنا و ن شاديه دبلة الخطوبه 809

دور عليه تلقاه دور عليه دور يالل شاديه دور عليه 31
و حياة عينيك و فداها عينيا انا ب شاديه و حياة عينيك 898

يا سالم على حبي و حبك وعد و مكتو شاديه و فريد االطرش يا سالم على حبي و حبك 1043
عبد الهادي يا مزاجه عبد الهادي ي شاندو عبد الهادي 160
على ايه البعد بينا يكون و ازاي ت شاهيناز على ايه 1121
إزاي ليه قلبي بيحبك معقول ايه ما شاهيناز قولي قولي 899
واحد زائد واحد يساوي اتنين و ده شاهيناز واحد 1122
وال غيري لك وال ليا إالك و يقولو شاهيناز وال غيري لك 1123
ال ده اللي جرالي ما آان على بالي شذى جرى ايه 161

ازاي حبيتني اذا آنت قدرت بسرعه ت شريف مكاوي ازاي حبيتني 906
احب اعمل آده احب اعمل آده احب اع شعبان عبد الرحيم احب اعمل آده 892

آفايه آفايه آفايه بقى  تالآيك هي شعبان عبد الرحيم العراق 894
انا باآره اسرائيل هاقولها لو اتس شعبان عبد الرحيم انا باآره اسرائيل 893

هابطل السجاير و اآون انسان جديد شعبان عبد الرحيم هابطل السجاير 895
اه لو جاني  تاني اللي جرحني و بك شيرين اه لو 907

اه يا ليلي يا ليلي يا ليل اه يا شيرين اه يا ليل 908
بحبك اوي بحبك لدرجة ما علت مشاعر شيرين بحبك اوي 909
بص بقى علشان  تبقى عارف قلبي نسي شيرين بص بقى 910
جرح تاني هو قلبي  لسه طاب من اال شيرين جرح تاني 911
انتهينا خالص ودع اإلخالص انتهينا شيرين آالم 912

ال يا حبيبي ال يا حبيبي ال ال ال شيرين ال يا حبيبي 913
نسيني و هو  نور عيني نسيني و فات شيرين نسيني 34

ماليش في الدنيا إال انت مفيش في شيرين وجدي ارجعلي 916
عايشه على االيام و عيوني وال بتن شيرين وجدي عايشه على االيام 214

غرامي ليك اول ما شفت عينيك خليتن شيرين وجدي غرامي ليك 917
آل ده يطلع منك انت يا قاسي يا نا شيرين وجدي آل ده 162
امانه يا رايح بالد الحبايب تقول شيرين وجدي لو بينا ايه 920
ها تبعد ما تبعد ما انت معايا و م شيرين وجدي ها تبعد 918

و ده يرضي مين يا غرام اسهر ما بن شيرين وجدي و ده يرضي مين 922
يا شوقي إليك يا واخد قلبي و مساف شيرين وجدي وال ليله 921

يانا يانا يانا يانا آده آده آده شيرين وجدي يانا 923
لفيت بالد اهللا وال حاجه بإيديا و شيرين وجدي لفيت بالد اهللا 919

عايزنا نتصالح ال ال  و الف ال آا شيماء الشايب عايزنا نتصالح 33
اهه اهه اهة قلبك  اهه اهه اهه اه شيماء سعيد اهه 900
انا ليه بحبك اوي آده و ازاي ده ح شيماء سعيد بحبك اوي 32
دايبه و عيونه غايبه مش حاسه بيا شيماء سعيد دايبه 902
ده ماله ده هو ليه فرحان بجماله د شيماء سعيد ده ماله ده 163

عشان الحب بديتك على نفسي عشان ال شيماء سعيد عشان الحب 901
غدار خليتني احبك غدار يا ظالمني شيماء سعيد غدار 903
و لسه الليالي بتدور عليك و عينيا شيماء سعيد لسه الليالي 904

نفسي الف و اجيلك تاني آل حاجه في شيماء سعيد نفسي ألف 905
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اتذآرك يغمرني شوق الوصال و اتصور صابر الرباعي اتذآرك 863

قوله واحشني آتير  واهللا قوله مشت صابر الرباعي اعتذاري 1118
وين اللي آانوا اعز الحبايب راحوا صابر الرباعي اعز الحبايب 865
حيروني عينيك السود سهروني و انا صابر الرباعي حيروني 866

ارضي غرورك اجرح فيا اقسى عليا و صابر الرباعي خلص تارك 867
يااااا يااااا يااااا يااا يا يا صابر الرباعي سيدي منصور 868

فينك يا عمري يا آل عمري فينك يا صابر الرباعي فينك يا عمري 1119
انا لو لفيت الدنيا بحالها هارجعل صابر الرباعي لو لفيت الدنيا 164
هما اللي  نسيونا خلونا ننساهم هم صابر الرباعي هما اللي نسيونا 864
واهللا ما تستاهل حزن قلبي عليك وا صابر الرباعي واهللا ما تستاهل 1120

قابلت آتير فرشولي عشاني االرض حر صباح زي العسل 862
بيقولولي توبي توبي توبي توبي بيق صباح عاشقه و غلبانه 861

يانا يانا يانا يانا في حبيبي امو صباح يانا يانا 1065
نفسي نفسي احب يا دنيا  نفسي نفسي طارق الشيخ نفسي يا دنيا 929
دوال دوال دوال دوال دوال دوال هم طارق شريف هما بيطلعوا امتى 339
يا واد يا واد عللي جرالي يا واد طارق عبد الحليم يا واد 928

رضا واهللا  و راضيناك  دلع حتى  و طالل سالمه رضا واهللا 198
وين على اهللا يا رايح وين على الل طالل سالمه وين رايح 926
ما دام  معايا القمر مالي و مال ا طالل مداح ما دام معايا القمر 1066

احلى العيون عيونك و ادفع بيهم عم عاصي الحالني احلى عيون 961
هور  يا ابو الهوارى هايدي الدنيا عاصي الحالني الهوارى 421

منين جبتي منين هالجمال  مش معقول عاصي الحالني بحبك و بغار 197
طول عمري باسمعهم باسمع ما بتكلمش عاصي الحالني طول عمري باسمعهم 422

قول يا  عطر المحبه قول يا  نور ا عاصي الحالني عطر المحبه 420
مالي صبر  يا ناس ال ال تلوموني م عاصي الحالني مالي صبر 243
مثل الكذبه حلوه عيونك و القمر دا عاصي الحالني مثل الكذبه 962

و اني مارك مريت جنب ابواب البيت عاصي الحالني و اني مارج مريت 1242
يمين اهللا باقول األه على حالي و عاصي الحالني يا عيني على الغرام 58

يا ميمه  جنب الخيمه دعس خيول معل عاصي الحالني يا ميمه 964
يا ناآر المعروف اه و يا  ويلي و عاصي الحالني يا ناآر المعروف 963
قلت يوم يومين شهر وال اثنين ارتا عاصي الحالني يوم يومين 423
ياه يا اغلى من عيني قربك دوا عين عامر منيب اغلى من عيني 345
ايام و ليالي ما فارقت خيالي من ن عامر منيب ايام و ليالي 346
اول مره قابلتك فيها و اول آلمه ن عامر منيب فاآر 347
قلبي قلبي فكروك بالغالي عليا علي عامر منيب فكروك 165

نظره واحده و ضحكه واحده سهم عدى عامر منيب نظره واحده 48
يعجبني آلك يا ولى آلك عاجبني ماف عبد الباسط حموده آلك عاجبني 262
احبك احبك احبك  احبك احبك احبك ك عبد الحليم حافظ احبك 1219

اسبقني يا قلبي  اسبقني عالجنه ال عبد الحليم حافظ اسبقني يا قلبي 276
اسمر يا اسمراني مين قساك عليا لو عبد الحليم حافظ اسمر يا اسمراني 1220

و انا آل ما اقول التوبه يا ابويا عبد الحليم حافظ التوبه 274
الحلو حياتي و روحي و اقوله ايه ا عبد الحليم حافظ الحلو حياتي 275
الحلوه الحلوه الحلوه الحلوه برمو عبد الحليم حافظ الحلوه 272

آل آلمة حب حلوه قلتهالي آل همسة عبد الحليم حافظ الليالي 273
الهوى هوايا ابنيلك قصر عالي و اخ عبد الحليم حافظ الهوى هوايا 1225
انا لك  على طول خليك ليا خد عين عبد الحليم حافظ انا لك على طول 269
اهواك و اتمنى لو انساك و انسى رو عبد الحليم حافظ اهواك 209
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اول مره تحب يا قلبي و اول يوم ات عبد الحليم حافظ اول مره 211
اي دمعة حزن ال ال ال ال اي جرح ف عبد الحليم حافظ اي دمعة حزن 1221
بأمر الحب افتح للهوى و سلم بأمر عبد الحليم حافظ بأمر الحب 1223
بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلومو عبد الحليم حافظ بتلوموني ليه 1224
بحلم بيك انا بحلم بيك و بأشواقي عبد الحليم حافظ بحلم بيك 234

بالش العتاب بالش عتاب يا حبيبي ب عبد الحليم حافظ بالش عتاب 1222
بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين عبد الحليم حافظ بيع قلبك 271
بيني و بينك ايه ياريت تقولي عليه عبد الحليم حافظ بيني و بينك 270
توبه توبه توبه ان آنت احبك تاني عبد الحليم حافظ توبه 286
جانا الهوى جانا و رمانا الهوى رم عبد الحليم حافظ جانا الهوى 277

جبار جبار في رقته جبار جبار في ق عبد الحليم حافظ جبار 1227
نار نار حبك نار بعدك نار قربك نا عبد الحليم حافظ حبك نار 1218
حلفني حلفني حلفني بأيامينا حلفني عبد الحليم حافظ حلفني 1217

حلو و آداب ليه صدقتك حلو و آداب عبد الحليم حافظ حلو و آداب 267
خايف مره احب و عارف ليه انا قلبي عبد الحليم حافظ خايف مره 1228
خساره خساره فراقك يا جاره خساره عبد الحليم حافظ خساره 280
دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا ا عبد الحليم حافظ دقوا الشماسي 268
زي الهوى يا حبيبي زي الهوى و اه عبد الحليم حافظ زي الهوى 1211
سواح و ماشي في البالد سواح و الخ عبد الحليم حافظ سواح 235
شغلوني و شغلوا النوم عن عيني ليا عبد الحليم حافظ شغلوني 284

صافيني مره و جافيني مره صافيني م عبد الحليم حافظ صافيني مره 283
آان يوم حبك اجمل صدفه لما قابلتك عبد الحليم حافظ صدفه 285

ضحك و لعب و جد و حب ضحك و لعب و عبد الحليم حافظ ضحك و لعب 1208
عشانك يا قمر اطلعلك القمر عشانك عبد الحليم حافظ عشانك يا قمر 265
عقبالك يوم ميالدك لما تنول اللي عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميالدك 266

على حسب و داب قلبي يا ابوي راح ا عبد الحليم حافظ على حسب و داب 1215
على قد الشوق اللي في عيوني يا جم عبد الحليم حافظ على قد الشوق 264
في يوم من االيام آان ليا قلب في عبد الحليم حافظ في يوم من االيام 1226

يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي يا عبد الحليم حافظ قلبي يا خالي 610
قولوله قولوله قولوله قولوله الحق عبد الحليم حافظ قولوله 1210

آامل االوصاف فتني و العيون السود عبد الحليم حافظ آامل االوصاف 1209
آفايه نورك عليا نورلي روحي و قلب عبد الحليم حافظ آفايه نورك 279
آنت فين و انا فين جيتلي منين و ا عبد الحليم حافظ آنت فين 281

هاشوفك امتى مشغول و حياتك مشغول عبد الحليم حافظ مشغول 1173
مغرور مغرور مغرور حبيبي آتير عاي عبد الحليم حافظ مغرور 1229

موعود موعود موعود معايا بالعذاب عبد الحليم حافظ موعود 1230
يا حبيبي يا حبيبي نعم  يا حبيبي عبد الحليم حافظ نعم يا حبيبي 282

هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي عبد الحليم حافظ هي دي هي 278
و حياة قلبي و افراحه و هناه في م عبد الحليم حافظ و حياة قلبي 287
يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا ا عبد الحليم حافظ يا حلو يا اسمر 288
يا خلي القلب يا حبيبي يا حبيبي ي عبد الحليم حافظ يا خلي القلب 1232

يا سيدي امرك امرك يا سيدي و الجل عبد الحليم حافظ يا سيدي امرك 957
يا يا مالكا قلبي يا يا آسرا حبي عبد الحليم حافظ يا مالكا قلبي 289

تخونوه و عمره ما خانكم وال اشتكى عبد الحليم حافظ تخونوه 1231
حاجه غريبه حاجه غريبه حاجه غريبه عبد الحليم حافظ و شاديه حاجه غريبه 1216

يا تاآسي الغرام يا مقرب البعيد ب عبد العزيز محمود تاآسي الغرام 261
مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت عبد العزيز محمود مرحب شهر الصوم 718
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على الحلوه و المره مش آنا متعاهد عبد الغني السيد الحلوه و المره 263

انا بتبع  قلبي و بسمع  عليه النا عبد اهللا الرويشد اتبع قلبي 258
اآيد انا احبك  اآيد ال تروح بافك عبد اهللا الرويشد اآيد 955

وين رايح ها السهوله هانت العشره عبد اهللا الرويشد وين رايح 1214
و ليلي و ليلي و ليلي وا وياله و عبد اهللا بو الخير ويلي ليه 295
لون ذا الليله رمادي لونها ما  آا عبد اهللا رويشد ليله رمادي 1213
ادلع يا آايدهم ادلع يا آايدهم خل عبد المجيد عبد اهللا ادلع 293

يا حبيب  عمري انا يا حياة  روحي عبد المجيد عبد اهللا اعز الناس 290
مين يزعلها يزعلني انا و مين يضاي عبد المجيد عبد اهللا العزيزه 292
انت انت انت انت العزيز انت و انت عبد المجيد عبد اهللا انت العزيز 236
على اهللا  تسمح ظروفك و اشوفك  بع عبد المجيد عبد اهللا على اهللا تسمح ظروفك 291
نفسي تجيني و أجي و أعاتبك و أشتك عبد المجيد عبد اهللا قلبي يسلم عليك 193

مطر صيف مطر صيف مطر صيف حبيبي شو عبد المجيد عبد اهللا مطر صيف 565
يا طيب القلب وينك حرام تهجر طنين عبد المجيد عبد اهللا يا طيب القلب 294
يا ورد يا ورد مين علمك تجرح يا و عبد المجيد عبد اهللا يا ورد 296
اش اش اش النهارده النجه و لو امب عبد المنعم مدبولي اش اش 817

توت توت توت توت توت توت توت توت عبد المنعم مدبولي توت توت 259
فرفش فرفش  فرفرفش اها الزقططه ما عبد المنعم مدبولي دا دا 1159

لي لي آوا لي لي آوا ربنا يخليه ل عبد المنعم مدبولي لي لي آو 844
لولولو لواللي لولولو لواللي لولو عصام آاريكا روميو 1130
الواد الواد ده ايه  شنكوتي الواد عصام آاريكا شنكوتي 496

ياللي عيونك خضرا خضرا و شعرك آار عصام آاريكا عيونك خضرا 497
آان يا مكان آان يا مكان آان يا م عفاف راضي الشاطر شريف 978

بص شوف الكوره بتعمل  ايه بص شوف عفاف راضي الكوره 1160
بريال بريال  برليال بريال بريال عفاف راضي بريال بريال 299
تاتا تاتا تاتا واحد اتنين تالته عفاف راضي تاتا تاتا 301

تعالوا يا والد تعالوا يا بنات ها عفاف راضي تعالوا يا والد 1161
حادي بادي حادي بادي صوت جاي آده عفاف راضي حادي بادي 298
يا شمس يا شموسه خدي سنة الننوسه عفاف راضي شمس الشموسه 302

ابه ابه ابه طيري طيري فوق طيري ف عفاف راضي طيري فوق 1018
واحد اتنين تالته هاااي واحد اتني عفاف راضي عيد ميالد 297
هم النم يا روحي يال جايبالك مم ك عفاف راضي هم النم 300

يال بينا يال يال يال يال بينا دي عفاف راضي يال بينا 786
يا حياتي حياتي مغامره انا يعني ه عالء زلزلي حياتي مغامره 46
قالوا الجمال سمار احتار السمر في عالء عبد الخالق بحبك باستمرار 959
ها يجننوه  ها يتوهوه ها يدوبوه ه عالء عبد الخالق بحري 1167

داري رموشك عني و داري داري داري عالء عبد الخالق داري رموشك 1072
يوم من عمرك  خدني احلم و انت  في عالء عبد الخالق يوم من عمرك 45

اللي مكتوب فوق جبيني شئ ضروري تش علي الحجار اعذريني 1058
سمرا و بعيون آحيله و جديله ديل ا علي الحجار تجيش نعيش 1073
داري العيون داريها السحر ساآن في علي الحجار داري العيون 37
عنوان بيتنا زي ما آان بس انت نسي علي الحجار عنوان بيتنا 1168
في قلب الليل و عزف الصمت متهادي علي الحجار في قلب الليل 1056
من غير  ما تتكلمي مدي العيون  سل علي الحجار من غير ما تتكلمي 1169
ولد و بنت ولد و بنت آل الجنينه و علي الحجار ولد و بنت 1170
آوآو واوا آوآو واوا آوآوآوآو وا عليا آوآو واوا 42
احلف بالليالي و عيونك  يا غالي ا عمرو دياب احلف بالليالي 1177
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ناديتي بشوق ناديت قولتيلي تعالى عمرو دياب اديني رجعتلك 358
اعمل ايه في اللي انا حبيته و الل عمرو دياب اعمل ايه 357

شاغالني بحبها شاغالني بيها شاغال عمرو دياب اال هي 170
العالم اهللا قد ايه قلبي و روحي د عمرو دياب العالم اهللا 364

ادي المالك  البرئ ابو قلب  طيب ق عمرو دياب المالك البرئ 365
و انا باموت في حبك انا انا باشوف عمرو دياب انا 239
انا اآتر واحد  بيحبك في الدنيا و عمرو دياب انا اآتر واحد بيحبك 207
ال بارتاح في ليله وال بنساك وال عمرو دياب انا عايش 360

انا غيرت خالص عنواني و قدرت ارجع عمرو دياب انا غيرت خالص عنواني 52
انا مش هاضعف تاني قصادك انا مش ه عمرو دياب انا مش هاضعف 375
انا مهما آبرت صغير انا مهما عليت عمرو دياب انا مهما آبرت 361
انت ما قولتش ليه من األول ان هوا عمرو دياب انت ما قولتش ليه 366
الفراق ده نار و البعاد ده نار ان عمرو دياب انت ياللي 960
ها تالقي فين ايامنا ها تالقي فين عمرو دياب ايامنا 1178

باعترف قدام عينيك من النهارده ان عمرو دياب باعترف 363
ااااه  باعد الليالي و االيام  من عمرو دياب باعد الليالي 362

لو آنت قادر على البعاد انا مش قا عمرو دياب بتوحشني 348
ااااااه ااااااه تقدر تتكلم عن رو عمرو دياب تقدر تتكلم 380

تملي معاك و لو حتى  بعيد عني في عمرو دياب تملي معاك 232
ليه يا قلبي آل يوم بتحب واحده و عمرو دياب تنسى واحده 167

جالك قلب قلب ازاي تعشق آده و تسي عمرو دياب جالك قلب 1179
حبيبي يا مالك قلبي بالهوى يا مال عمرو دياب حبيبي 356
حبيبي و ال على باله شوقي اليه ول عمرو دياب حبيبي و ال على باله 237
حبيبي  يا عمري انا آلي جراح لو ك عمرو دياب حبيبي يا عمري 1175
حكاياتي  اللي انا عشتها آلها تشب عمرو دياب حكاياتي 51
حمد هللا عالسالمه هال هال اشتاقنا عمرو دياب حمد هللا عالسالمه 1180

حنيت لعينيك حنيت حنيت و اشتقت إل عمرو دياب حنيت 1176
عن حبك مش هاتوب عن قلبك مش هاتوه عمرو دياب حواليك 50

خد قلبي معاه حبيبي ماقدرش انساه عمرو دياب خد قلبي معاه 169
خلصت فيك آل الكالم يا معلم القلب عمرو دياب خلصت فيك آل الكالم 369
خليك فاآرني ياللي بجمالك و بعيون عمرو دياب خليك فاآرني 224

راجعين نعشق و ندوب و نعيش مع بعض عمرو دياب راجعين 377
يا روحي انا و يا قلبي انا مالناش عمرو دياب روحي انا 1185

آل يوم بيعدي تزيد غالوتك عندي و عمرو دياب سنين 379
شوقنا اآتر شوقنا شوقنا اآتر ما ا عمرو دياب شوقنا 1071

صدقني خالص من بين الناس حبيتك و عمرو دياب صدقني خالص 378
صعبان عليا  يا غالي من  اللي عمل عمرو دياب صعبان عليا 350

ضحكت عيون حبيبي ضحكت ليها الليال عمرو دياب ضحكت عيون حبيبي 1172
ايام ايام ايام  بنحزن ايام و ايا عمرو دياب طبع الحياه 1186

عايزين يغيروك عايزين يحيروك عايز عمرو دياب عايزين يغيروك 355
يا حبيبي و انت جنبي احلم و اتمنى عمرو دياب علم قلبي 353
علمني هواك ايه معنى الحيره علمني عمرو دياب علمني هواك 1171

آان عندك حق تدوب و ترق و ترجع تا عمرو دياب عندك حق 53
عشت عمري قبل منك يوم و اما جيتلي عمرو دياب عودوني 354

قالي الوداع و انا اقوله ايه هو ا عمرو دياب قالي الوداع 367
و بينا معاد لو احنا بعاد اآيد را عمرو دياب قصاد عيني 168
يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا عمرو دياب قلبي اختارك 238
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قلبي قلبي متعلق بيكي و انا سهران عمرو دياب قلبي متعلق 359

قبل الوداع قرب هنا قرب تعال ضمني عمرو دياب قلت ايه 55
واهللا ما آان  على بالي يا هوى وا عمرو دياب قمرين 205

خالص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت عمرو دياب آان طيب 368
آده عيني عينك تنكر هوى آان بيني عمرو دياب آده عيني عينك 1181
آلهم بيقولوا آده في االول و الكل عمرو دياب آلهم بيقولوا آده 1182

آنا حبايب اعز حبايب راح الحب آإن عمرو دياب آنا حبايب 54
لو عاشقاني  آالم تاني آالم ما اق عمرو دياب لو عاشقاني 371

لو آان يرضيك تفضل آده قدامي خالص عمرو دياب لو آان يرضيك 226
يا ليالي العمر ما آنتش داري بالل عمرو دياب ليالي العمر 372
ليله ليله ليله ليله من عمري ليله عمرو دياب ليله من عمري 370

ليلي نهاري تعال حبيبي ال مالمه ح عمرو دياب ليلي نهاري 166
ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافي عمرو دياب ما تخافيش 373
آه مالهاش حل تاني مالهاش حل تاني عمرو دياب مالهاش حل تاني 1184
ما يتحكيش عليها زي الماليكه اما عمرو دياب ما يتحكيش عليها 1183

ملك ايديك اسهر ليك عمري و روحي ف عمرو دياب ملك ايديك 374
من اول مره قابلتها صدقتها و عشقت عمرو دياب من اول مره 349
من آم سنه و انا ميال ميال و في ح عمرو دياب ميال 1070
نفس المكان اللي آان بيجمعنا سوا عمرو دياب نفس المكان 376
حبيبي يا نور العين يا ساآن خيالي عمرو دياب نور العين 208

بس انت تغني و احنا معاك بس انت ت عمرو دياب و احنا معاك 99
عيونك شايفها و حاسس ان انا عارفه عمرو دياب وحشتيني 107
و رجعت من السفر دايب من الفراق و عمرو دياب و رجعت من السفر 1187
و غالوتك و حالوتك و الشوق اللي م عمرو دياب و غالوتك 351

وال الليالي تهون وال اللي بينا ي عمرو دياب وال الليالي تهون 56
وال ليله  وال اجمل  من دي ليله ب عمرو دياب وال ليله 381
و لسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عمرو دياب و لسه 382

و هي عامله ايه دلوقت و مين هون ع عمرو دياب و هي عامله ايه 240
و يلوموني ما يلوموني قلبي راح لل عمرو دياب و يلوموني 1188

معقول هاقولك روح من غير ما اآون عمرو دياب يا حبيبي ال 352
تعبنا و دوبنا تعبنا و دوبنا تعبن عمرو دياب يا عمرنا 383
يا آنزي و آل ما ليا حياة قلبي و عمرو دياب يا آنزي 384

يوه منهم و ها ييجي غيرهم يا قلبي عمرو دياب يوه منهم 385
اتكلم عشت باحبك آنت في حبك راضي فارس اتكلم 512

احلف باهللا احلف باهللا انا باتمنا فارس احلف باهللا 510
الجميل ما سمعش عنا وال ناسي ان ا فارس الجميل ما سمعش عنا 511
انا و انت حبيبي رجعنا لبعض تاني فارس تاني 513
عينيها دوبوني انا دول ساقوني الض فارس عينيها السود 67
انا قلبي اليك ميال و مافيش غيرك فايزه احمد انا قلبي اليك ميال 523

بكره تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما ي فايزه احمد بكره تعرف 524
تهجرني بحكايه و تجيني بحكايه تهج فايزه احمد تهجرني بحكايه 1059
ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من ر فايزه احمد ست الحبايب 1246

ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي فايزه احمد ليه يا قلبي 979
من الباب للشباك رايحه و جايه ورا فايزه احمد من الباب للشباك 525
يا اما القمر على الباب نور قنادي فايزه احمد يا اما القمر 527
يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا ح فايزه احمد يا غالي عليا 526
الو الو الو الو بابا فين بابا هن فري بيبي بابا فين 529
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إيا إيا او إيا إيا او إيا إيا او فري بيبي هريدي 530

يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان يا فريد االطرش ابو ضحكه جنان 520
زينه زينه  زينه زينه زينه  زينه فريد االطرش زينه 1199

الآتب على اوراق الشجر سافر حبيبي فريد االطرش الآتب على اوراق الشجر 517
ما انحرمش العمر من عطفك عليا يال فريد االطرش ما انحرمش العمر منك 518

نورا نورا و يا نورا يا ورده نادي فريد االطرش نورا يا نورا 576
جميل جمال مالوش مثال جميل جمال م فريد األطرش جميل جمال 101

حبينا حبينا حبيناك حبينا حبينا ح فريد األطرش حبينا حبينا 514
قلبي و مفتاحه دول ملك ايديك و مس فريد األطرش قلبي و مفتاحه 515
يا زهرة في خيالي راعيتها في فؤاد فريد األطرش يا زهرة في خيالي 519
احبابي احبابي احبابي نسيوني راحو فضل شاآر احبابي 501

و اهللا مشتاقين مشتاقين يا قلبي و فضل شاآر الحب القديم 502
اهللا يا غرام اهللا يا سالم عالحب فضل شاآر اهللا يا غرام 503

انت اول حب ليا انت اول فرحتي انت فضل شاآر اول حب 66
بياع القلوب باعني حبيته ليه خدعن فضل شاآر بياع القلوب 504

حبك خيال وال انت حبك حقيقي رسيني فضل شاآر حبك خيال 500
هو ده حظك يا قلبي في الغرام ما ل فضل شاآر حظك يا قلبي 499
لو لومك ليا ها يجيبك ليا زيد الم فضل شاآر زيد المالم 1203

سواد العين فوقيه رمشين تقول حارس فضل شاآر سواد العين 507
عشقتك بس يا عمري في بعدك قلبي ها فضل شاآر عشقتك 498
حبيبي عيونه سود حبيبي زي القمر ب فضل شاآر عيونه سود 65
ممنوع عني الهوى محروم منه الغرام فضل شاآر ممنوع عني الهوى 505

من آتر حبي فيك خايف اطمنك و في ع فضل شاآر من آتر حبي فيك 506
و عهد اهللا بموت فيكي و نفسي في ح فضل شاآر و عهد اهللا 508

يا غايب ليه ما تسأل احبابك اللي فضل شاآر يا غايب 509
سنين سنين بعد غيابك عذبت و دار   فله تشكرات 528

بايام البرد و ايام الشتا و الرصي فيروز حبيتك 213
قد ايش آان في ناس عالمفرق تنطر ن فيروز قد ايش آان في ناس 521

يا أنا يا أنا أنا وياك صرنا من ا فيروز يا أنا يا أنا 522
امانه عليك يا ليل طول و هات العم آارم محمود امانه عليك 1255

على شط بحر الهوى رسيت مراآبنا و آارم محمود على شط بحر الهوى 956
عنابي يا عنابي يا خدود الحليوه ا آارم محمود عنابي 1256

ابحث عنكي بكل شجون يا سيدتي آالم آاظم الساهر ابحث عنكي 642
اآرهها و اشتهي وصلها و انني احب آاظم الساهر اآرهها 644

اشهد ان ال امرأة اتقنت اللعبة ال آاظم الساهر اال انتي 1258
احبك جدا و اعرف ان الطريق الى ال آاظم الساهر الحب المستحيل 1257

الليله احساسي  غريب عاشق و انا   آاظم الساهر الليله احساسي 647
زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات آاظم الساهر زيديني عشقا 1259
سالمتك من اآله سالمتك من اآله سل آاظم الساهر سالمتك من اآله 653

ضمني على صدرك و ابعدني عن الناس آاظم الساهر ضمني على صدرك 646
ظلي زيدي هذا احساسك عليا خلي آل آاظم الساهر ظلي زيدي 645

الالالال الال  الالالال الال الل آاظم الساهر قولي احبك 651
آل عام و انت حبيبتي آل عام و انا آاظم الساهر آل عام 649

آلك على بعضك  حلو و األحلى  الخج آاظم الساهر آلك على بعضك حلو 650
ال ال تتنهد ال ال ال ال تتنهد بع آاظم الساهر ال تتنهد 652

الغازلك غصب عنك ترضى ما ترضى و ا آاظم الساهر الغازلك 643
ها حبيبي مو على بعضك احسك ها حبي آاظم الساهر ها حبيبي 648
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يدرى بالحب شو بيذل يدرى بالحب شو آاظم الساهر يدرى بالحب 997

غالي عليا غالي عليا و اغلى عندي آمال حسني غالي عليا 1060
انا آده  و مافيش غير آده عندي ما لؤي انا آده 1109
اه يا عيني يا ليل ده اللي قلت عل لؤي اه يا عيني يا ليل 1108

اوعى تندم يوم ارضى بالمقسوم اوعى لؤي اوعى تندم 1110
و ليه أل ما دام قلبي في هواآي دق لؤي و ليه أل 1111
اديني فرصه تانيه اثبتلك فيها حبي لطيفه اديني فرصه تانيه 17
اصالحك و ماله و ماله و دي فيها ا لطيفه اصالحك و ماله 676

اآتر من روحي بحبك بحقيقي  بحبك ا لطيفه اآتر من روحي 1201
تعرف تتكلم بلدي و تشم الورد البل لطيفه المصري 678

آل دي اشواق آنت مخبيها متعذب فيه لطيفه انا عارفاك 14
انا ماتنسيش انا ماتنسيش خليك هاج لطيفه انا ماتنسيش 15
ان شاهللا ان شاهللا ترجع ليا ان شا لطيفه ان شاهللا 679

اه يا ليل  و اه اه يا ليل  و اه لطيفه اه يا ليل 13
الي الي الي الي الي الي ال الي ل لطيفه اوعى تغير 18

بحب في غرامك أالقي آالمك محدد قص لطيفه بحب في غرامك 677
بحبك بحبك آده آده زي ما انت بحبك لطيفه بحبك آده 1261
بدوب في حبك بدوب بدوب يسبني حبك لطيفه بدوب 1136

انا بطلب السماح لكل واحده في الح لطيفه بطلب السماح 1137
بقابلك بابتسامه و انا في قلبي نا لطيفه بقابلك 16

تاني و تالت و رابع بتحب وال تنسا لطيفه تاني و تالت و رابع 80
قلبي يا ليلي يا عيني يا ليلي في لطيفه حالة حب 1135

حبيبي يا رحلة الزمان يا عذابي يا لطيفه رحلة الزمان 683
لما يجيبوا سيرتك يحلو الكالم اتن لطيفه لما يجيبوا سيرتك 680
لو بعيني  شافوك واهللا  ما ها يلو لطيفه لو بعيني شافوك 1134

حبيبي ما تروحش بعيد يا حبيبي انا لطيفه ما تروحش بعيد 1133
مالك ايه اللي محير بالك انت بإيه لطيفه مالك 79
يوم و اتنين اهو مروا علينا ما ات لطيفه ما وحشتكش 682

مكتوب ربي عيني على المكتوب اعشق لطيفه مكتوب 681
و اخيرا  فقت و رقت اما اتبينت  م لطيفه و اخيرا 19

آل شئ في الحب واضح آل شئ يا حبيب لطيفه واضح 685
ودع الماضي و زماني و اشتري وهم و لطيفه ودع الماضي 684
في آل ذآرى  حبيبي في آل بكره  حب لطيفه يا حبيبي 1132

يا حياتي انا يا حياتي انا يا حيا لطيفه يا حياتي انا 686
يا سيدي مسي علينا او حتى لمح بكل لطيفه يا سيدي 687
يا غدار سيبني في حالي في حالي يا لطيفه يا غدار 999

جاري يا حموده حموده يا جاري جبار لورا خليل جاري يا حموده 812
اعتبرني زي قلبك زي روحك زي اقرب ليلى غفران اعتبرني 688
ساعة الزمن وقفت حداد يوم موت هوا ليلى غفران ساعة الزمن 1262
آل شئ في الكون بدونك مش مهم و ال ليلى غفران مش مهم 689
ابجد هوز حطي آلم شكل االستاذ بقى ليلى مراد ابجد هوز 690
اتمخطري و اتمايلي يا خيل و ارقصي ليلى مراد اتمخطري يا خيل 694
الحب جميل للي عايش فيه الحب جميل ليلى مراد الحب جميل 693

انا قلبي دليلي قالي ها تحبي انا ليلى مراد انا قلبي دليلي 691
بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم ب ليلى مراد بحب اتنين سوا 692
سنتين و انا احايل فيك و دموع الع ليلى مراد سنتين و انا احايل فيك 1263
يا اعز من عيني قلبي لقلبك مال يا ليلى مراد يا اعز من عيني 695
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يا مسافر و ناسي هواك رايداك و ال ليلى مراد يا مسافر و ناسي هواك 696

يسمعني حين يراقصني آلمات ليست آا ماجده الرومي آلمات 1264
انت تالعبني تهجرني تغلبني انت عل ماريا إلعب 171
اخبارك ايه حبيبي طمني عليك حبيبي مايا نصري اخبارك ايه 705

اه يا سالم يا سالم يا سالم اسهر مايا نصري اه يا سالم 1092
حبيبي و اهللا حياتي و اهللا حبيبي مايا نصري حبيبي و اهللا 704

روق علي شوي مشيني على الضو عطيتك مايا نصري خليني بالجو 706
طمن قلبك حبيبي عمري ما اعشق بعدك مايا نصري طمن قلبك 1094

لو آان لك قلب و بتحس بأحزان النا مايا نصري لو آان لك قلب 1093
يا تحبني ميه الميه و تخاف من الن مايا نصري ماذا و إال 707

يا ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي مايا نصري يا ليالي الهوى 708
الغالي الغالي الغالي الغالي الغا مجد القاسم الغالي 698

خاطرك حبيبي امرك حبيبي خاطرك حبي مجد القاسم امرك حبيبي 697
انت يا عمري مني قلبك حته مني انت مجد القاسم انت يا عمري 699
بأمر الهوى امنت و سلمت يا قلبي ب مجد القاسم بأمر الهوى 1001

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي مجد القاسم قسوة قلبك 1000
آالمك اتغير و قلبك اتغير آالمك ا مجد القاسم آالمك اتغير 340
من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكل مجد القاسم لحظة غرام 1002

لعبتك بقت النهارده ملك ناس عرفت مجد القاسم لعبتك 701
يا سارق روحي مني و في قلبي بتقاس مجد القاسم يا سارق 702
غمض عينيك و احلم معايا و هات ايد مجد القاسم و مي آساب غمض عينيك 700
على اول الطريق الزراعي و انا مسا مجموعة على اول الطريق الزراعي 1045
الحلوه داير شباآها شجرة فاآهه ول محرم فؤاد الحلوه داير شباآها 1023

اوعى تكون بتحب يا قلبي اوعى تكون محرم فؤاد اوعى تكون بتحب 1024
رمش عينه اللي جارحني رمش عينه رم محرم فؤاد رمش عينه 1025

و النبي لنكيد العزال و نقول اللي محرم فؤاد و النبي لنكيد العزال 1273
يا واحشني رد عليا ازيك سالمات ان محرم فؤاد يا واحشني رد عليا 1026

ابعدوا عني الولد ده ها يجنني الو محمد ابو الشيخ الولد ده 1005
يا حبيبي  آان زمان طلعة الورد  ب محمد الحلو يا حبيبي 1008
ردي البيبان يا بهيه ال في يوم يح محمد العزبي عيون بهيه 1272
يا اهال و اهللا  بها الطله اشتقنا محمد المازم الطله 725

حياتي عمري و هوايا حبيبي خليك مع محمد حماقي اوعد قلبي 1126
متى اشوفك يا غايب عن عيني قتاله محمد رشدي متى اشوفك 766

حبيب قلبي حبيب عمري حبيب عيني حب محمد زياد حبيب قلبي 767
انا و العذاب و هواك عايشين لبعضي محمد عبد الوهاب انا و العذاب و هواك 721
بفكر  في اللي ناسيني بفكر  في ال محمد عبد الوهاب بفكر في اللي ناسيني 1266

خي خي حبيبي ليه قاسي ليه يا خي ي محمد عبد الوهاب خي خي 1267
قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت محمد عبد الوهاب قولي عملك ايه قلبي 244

ال هي نار وال هي ماء وال هي غيمه محمد عبده اعترف لك 1292
اختلفنا مين يحب الثاني  اآثر مين محمد عبده اختلفنا 724
و ليله آانت الفرقه و قالت لي في محمد عبده الرسايل 1268

انا عيوني على سورك  يا بنت النور محمد عبده بنت النور 723
سمي سمي  سمي يا العيون اللي  تصي محمد عبده سمي 1271

ال ال  ال تضايقونه الترف  ال تضا محمد عبده ال تضايقونه 1269
قالت من انت و قلت مجموعة انسان م محمد عبده مجموعة انسان 1270

االقصر بلدنا بلد سواح فيها االجا محمد عزبي االقصر بلدنا 1007
اسمعني قبل ما تبعد قبل ما تمشي ق محمد فؤاد اسمعني 1014
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الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي الحب محمد فؤاد الحب الحقيقي 219
القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قل محمد فؤاد القلب الطيب 730
اهللا لو نرضى و ماحدش فينا يخاصم محمد فؤاد اهللا لو نرضى 81
انا لو حبيبك ما آنتش يوم تسيبني محمد فؤاد انا لو حبيبك 729

انا لو قلت هاقولك آنت هاقولك مش محمد فؤاد انا لو قلت 172
انت و بس وال حد غيرك اللي شاغل ق محمد فؤاد انت و بس 731

بحلم و يحاللي احلم و انا مالي ال محمد فؤاد بحلم 82
حيران  آده ليه متغير  ليه حيران محمد فـؤاد حيران 727

خساره فيك قلبي خساره فيك حبي و خ محمد فؤاد خساره 737
النهارده آنت جايلك جاي اعوض وقت محمد فؤاد دمعتين 173

يا ليلي اه يا عيني يا ليلي اه يا محمد فؤاد روحي فيه 1112
شاهدين عليه بيعمل ايه فاآر حياتي محمد فؤاد شاهدين عليه 1017

صدقت ان انا ان انا  على حق صدقت محمد فؤاد صدقت 1016
علمناك الحب و قلبك حب علينا علمن محمد فـؤاد علمناك 1013
على عيني على عيني الدنيا لما بتد محمد فؤاد على عيني 726
فاآرك يا ناسيني بعدك على عيني فا محمد فؤاد فاآرك يا ناسيني 732
فينك يا حبيبي فينك يا حبيبي فينك محمد فؤاد فينك 733

اه آان قلبي و روحي  و عمري آان د محمد فؤاد قلبي و روحي 728
اآاتش آدر في االلولو آامننا حب ن محمد فؤاد آامننا 735
آبر الغرام في القلب في القلب ما محمد فؤاد آبر الغرام 736

آداب مغرور قال مش بيحبنا بيلف و محمد فؤاد آداب مغرور 734
عرفت انت مين و انا مين انا مين و محمد فؤاد ال اظن 738
للوهم ال ال و الحزن ال ال للهم ل محمد فؤاد ال ال 739

آل واحد مننا ليه ماضي ليه ذآرى ق محمد فؤاد لو 740
ليك حق تزعل ليك حق نرضيك بس انت محمد فؤاد ليك حق 741

ما تفكرش آتير يا حبيبي ما تفكرش محمد فؤاد ما تفكرش آتير 742
مش حبيبة حد فينا احنا االتنين ات محمد فؤاد مش حبيبة حد 1015
مشينا و قلنا ها ننسى و ادينا في محمد فؤاد مشينا 104
منه يا ليالي سحره يا ليالي خدني محمد فؤاد منه يا ليالي 1054
مين فينا اللي ابتدا و ضيع عمرنا محمد فؤاد مين فينا 743

و بحب  آل ما فيا بقلبي  و روحي   محمد فؤاد و بحب 744
وال يهمك وال يهمك لقيت ترياقي من محمد فؤاد وال يهمك 39
آلمة بحبك من القريب من الغريب و محمد فؤاد يا رب 747
يا عينيك يا آالمك يا عينيك يا آل محمد فؤاد يا عينيك يا آالمك 745

جرحتك حبيبي جرحتك سامحني بعادك ح محمد فؤاد يا ناسي روحي 746
يا هل ترى االيام ها تعود و اشوف محمد فؤاد يا هل ترى 1113

اه  اه اه اه  اه اه  اه اه اه  ا محمد فؤاد يال بينا يال 748
يال يا هوى يال يا شوق يال عشق و محمد فؤاد يال يا هوى 749
اي و اهللا اي و اهللا و اهللا وحشون محمد فوزي اي و اهللا 1010

تعب الهوى  قلبي و الحلو  مش داري محمد فوزي تعب الهوى قلبي 1158
حبيبي و عينيا لو في وسط ميه حبيب محمد فوزي حبيبي و عينيا 1009
ذهب الليل طلع الفجر و العصفور صو محمد فوزي ذهب الليل 641
آان بدري عليك عليك بدري آان بدري محمد فوزي آان بدري عليك 1012

مال القمر ماله ماجيناش على باله محمد فوزي مال القمر 21
يا اوالد بالدنا يوم الخميس هاآتب محمد فوزي يا اوالد بالدنا 713
بين شطين و ميه عشقتكم عينيا بين محمد قنديل بين شطين و ميه 1006

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح محمد قنديل يا حلو صبح 1061
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دايما بافتكرك يا حبيبي و دايما ع محمد محى دايما على بالي 1096
و اتكلم عليا و قول اللي ما يتقال محمد محي اتكلم عليا 754
اعاتبك على ايه وال ايه وال ايه ا محمد محي اعاتبك على ايه 751

آان مين يصدق الصغير اللي علمته ا محمد محي الصغير 752
انا بشكرك على اي حال صدقت فيا آل محمد محي انا بشكرك 1095

ياللي بتغيب عليا لو تعرف اللي بي محمد محي بتغيب عليا 758
هه هه هه هه هه هه انت نصيبي حبيب محمد محي بحبك 753

تاني تاني يا هوى بتقولي تاني تان محمد محي تاني 22
حاولت تعمل حاجه قدرت تعمل ايه ما محمد محي حاولت 750

حبيبك التاني قلتيله ايه عني طبعا محمد محي حبيبك التاني 83
آنت فاآرك مالك آنت برئ معاك آنت محمد محي فاآرك مالك 1097

في االول  سيبنا قلوبنا تسلم قولن محمد محي في االول 755
قادر و تعملها و تنسى هواك الغدر محمد محي قادر و تعملها 1099

آنت تقولي آده من األول ليه تخدعن محمد محي آنت تقولي 1101
ال لوم على قلبه وال ال لوم عليا محمد محي ال لوم 756

ليه بيفكروني عينيك ليه بيكلموني محمد محي ليه بيفكروني 757
ها تسيبني بجد بتقولها بجد انا اف محمد محي ها تسيبني بجد 1098
و ده مين يشغلني عنك انا ده هواك محمد محي و ده مين 174
يا هوا بلغ حبيبي عامله ايه فيا ا محمد محي يا هوا 1019

خلينا صحاب يا حبيبي انا و انت نص محمد محيي خلينا صحاب 1100
انا بحسد الكحل اللي آحل رموشك و محمد منير احمر شفايف 1115
اقر انا المذآور اعاله ساآن في ال محمد منير اقرار 1117

عيش وقتك عيش ايامك الدنيا براح ق محمد منير الفرحه 760
الكون آله بيدور و احنا وياه بندو محمد منير الكون آله بيدور 1021
الليله ديه هفه عليا زي القمر ما محمد منير الليله ديه 84

فين العم الواصي فين الخال الواصي محمد منير النواصي 175
انا باعشق البحر زيك يا حبيبتي حن محمد منير انا باعشق البحر 200
اه يا اسمراني  اللون حبيبي يا اس محمد منير اه يا اسمراني 1114

بالحظ و بالصدف قلبك نشن حدف بالح محمد منير بالحظ و بالصدف 759
بتبعديني عن حياتك  بالملل و خلتي محمد منير بتبعديني 765
انا قلبي برج حمام هج الحمام منه محمد منير برج حمام 176
بره الشبابيك  غيوم بره الشبابيك محمد منير بره الشبابيك 23
بنات بنات في بلد البنات آل البنا محمد منير بنات 1116

و خايف اوعدك ما اوفيش اقولك فيه محمد منير خايف 202
ربك لما يريد احالمنا ها تتحقق و محمد منير ربك لما يريد 762

سو يا سو حبيبي حبسوه سو يا سو حب محمد منير سو يا سو 764
شبابيك شبابيك الدنيا آلها شبابيك محمد منير شبابيك 763

آم عام و مواسم عدوا و شجر الليمو محمد منير شجر الليمون 1022
طلب السماح حبيبي قلت سماح حبيبي محمد منير طلب السماح 204
عللي صوتك بالغنا لسه االغاني ممك محمد منير عللي صوتك 1020
قالتلي بريدك  يا ولد عمي تعال دو محمد منير في عشق البنات 201
لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي محمد منير لما النسيم بيعدي 761
ليه يا دنيا الواحد بيقرب من ناس محمد منير و خالد عجاج ليه يا دنيا 674

عريس وارد باريس و النقطه بالدوال محمد هنيدي رقصونا 614
شوآوالته شوآوالته الواد ده يا نا محمد هنيدي شوآوالته 615

آاجولوه روشنوه آاجولوه روشنوه لب محمد هنيدي آاجولوه 612
اتش إم آم اسم الكريم همام اتش إم محمد هنيدي مدام امستردام 613
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يا ننه يا طاطا يا طاطا يا ننه يا محمد هنيدي يا طاطا يا ننه 616

فين حبيبي االسمراني اللي جاني حب مدحت صالح االسمراني 711
اهللا اهللا يا سيدي اهللا ماهو مش ب مدحت صالح اهللا يا سيدي 1003
و انا و يايا بعيش زي المليونيرات مدحت صالح المليونيرات 1004
قولولها عيونها بلون الشجر قولوله مدحت صالح قولولها 712
رافضك يا زماني يا اواني يا مكاني مدحت صالح آوآب تاني 20

وعدي اه يا وعدي وعدي يا ناسي وعد مدحت صالح وعدي 714
وال تسوى دموع و سفر و رجوع وال ت مدحت صالح وال تسوى دموع 715
في الرحله في الطريق صعب نقابل صد مصطفى قمر اصحاب انا و انت وال 772

آان يا ما آان العم نوح رغم الجرو مصطفى قمر البيانوله 218
ال انا قد شوقه وال قد جرحه وال ق مصطفى قمر السود عيونه 777

دا دا دا دا دا دا ايو ايو ايو اي مصطفى قمر الليله دوب 775
المره دي أل مش هاقدر  اسامحه وال مصطفى قمر المره دي أل 776
تبعد وال بانساك ارجعلي باستناك ف مصطفى قمر انا برضه اللي فين 771
اه من حبيبي حبيبي حلو في جنونه و مصطفى قمر اه من الهوى 85
بحبك اه منه الرمش اللي مخبي و ان مصطفى قمر بحبك 773
بحبك و انا آمان بحبك و انا آمان مصطفى قمر بحبك و انا آمان 1127

جات تصالحني و قعدت ياما تحايل في مصطفى قمر جات تصالحني 778
بابااااا برررارو بارا بابااااا ب مصطفى قمر حياتي 245

خبيني خبيني من برد الليل و احمين مصطفى قمر خبيني 781
راح و غاب عليا ليالي راح ما حس ب مصطفى قمر راح و غاب عليا 785
حبيبي حبيبي يا غالي انا روحي فيك مصطفى قمر روحي فيك 24
اه يا عيني على الهوى واهللا صعيب مصطفى قمر سلمولي 1028
شفايفه وردي يانا يا وعدي يا ليل مصطفى قمر شفايفه وردي 88

طمني عليا طمني على قلبي على روحي مصطفى قمر طمني 108
آان في مره طفل صغير آان في مره ا مصطفى قمر طياره 1128

ياما قلتلك جنب القمر خلينا نحضن مصطفى قمر عارف ليه 769
عالبحر آانوا الناس آتار تحت الشم مصطفى قمر عالبحر 774

لو آان قلبك قلب جرئ تبقى اخترت ا مصطفى قمر قلب جرئ 770
آلمة الشوق و الحنان عشت ليها من مصطفى قمر قلتها 768
آده اهو يا هوى آده اهو قلبي لما مصطفى قمر آده اهو يا هوى 86

آان قلبي  ماشي طريق شايفك بأخره مصطفى قمر البد نتفارق 782
لو سألوني لو سألوني انت حبيب عيو مصطفى قمر لو سألوني 225

من فضلك لو سمحت نزل ايدك تحت بعد مصطفى قمر لو سمحت 87
لو آنت غالي عليك خد بالك من روحك مصطفى قمر لو آنت غالي عليك 783

علمنا والنبي فهمنا والنبي علمنا مصطفى قمر ليل اسكندريه 89
مشوار مشوار ليه خليتني امشيه لما مصطفى قمر مشوار 784
منايا حبيبي تحس هوايا هوايا و يا مصطفى قمر منايا 206
ايه هاقولك ايه و اعيدلك ايه بحبك مصطفى قمر هاقولك ايه 779
ياه  على اللي مالي  حياتي هواه و مصطفى قمر هو 780
يا قلبي ايه اللي جرالك ايه اللي مصطفى قمر يا قلبي 1129

نار الحب نار الحب نار الحب و ااه مصطفي قمر نار الحب 1027
آان يا مكان آان يا مكان آان يا م مياده الحناوي الحب اللي آان 1237
انا انا باعشقك انا انا آلي لك ان مياده الحناوي انا باعشقك 1265

بينت الحب عليا مهما بحاول اخبيه مياده الحناوي بينت الحب عليا 709
يا شوق  يا شوق يا شوق اهدا يا شو مياده الحناوي يا شوق 710

حبيبي قالي قالك ايه قالي و قالي ميامي حبيبي قالي 717
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سلم سلم سلم سلم سلم علينا ياللي ميامي سلم علينا 719

يا خليفه نبغي نزورك سيدي المسجون ميحد حمد يا خليفه 716
من يوم ما شفت عينيه علموني انا ا نادر من يوم 1138
جاي في ايه و سافرت في ايه و ما ر ناديه مصطفى جاي في ايه 1029
طالعه من  بيت ابوها رايحه في بيت ناظم الغزالي طالعه من بيت ابوها 818
اخاصمك اه اسيبك ال و جوه الروح ه نانسي عجرم اخاصمك اه 260
حبك ليا غالي عليا احسه بقلبي و ا نانسي عجرم حبك ليا 109
يا سالم يا سالم قد ايه حلو الغرا نانسي عجرم يا سالم 791

عينك على مين على مين يا ابو طبع نبيل شعيل عينك على مين 787
هممم هم هو حبكم  و الحب للعاشق ج نبيل شعيل قاهر 788

ليه يا غرام آلنا مساآين واهللا حر نبيل شعيل ليه يا غرام 199
القريب منك بعيد و البعيد عنك قري نجاة القريب منك 1280

انا باستناك انا انا باستناك انا نجاة انا باستناك 1279
اه لو تعرف يا حبيب قلبي و انت مع نجاة اه لو تعرف 1277
حمد اهللا  على السالمه يا ابو اجم نجاة حمد اهللا على السالمه 789
عاليادي اليادي اليادي يا قلوب مد نجاة عاليادي 1275
عيون القلب سهرانه ما بتنامشي ال نجاة عيون القلب 1276
بتقول حبيبه حبيبه و انا غريبه غر نجاة غريبه 1278

آل شئ راح راح و انقضى و اللي بين نجاة وحياة اللي فات 790
عايز جواباتك يعني افترقنا خالص ع نجاح سالم عايز جواباتك 1274
اتهموني بغرامه  بغرامي اتهموه ات نجوى آرم اتهموني 196
عطشانه اسقيني بردانه دفيني عطشان نجوى آرم عطشانه 1030

نا نا نا  ني نا نا  نا ني نا نا نوال الزغبي اترآني روح 802
اللي اتمنيته في احالمي دلوقتي لق نوال الزغبي اللي اتمنيته 795
الليالي  رجعتلي تاني حب قلبي  من نوال الزغبي الليالي 212

منعوني و الممنوع الممنوع مرغوب ح نوال الزغبي الممنوع مرغوب 794
بيلبقلك لو شفت عليهن حالك مين قد نوال الزغبي بيلبقلك 793
حبيته سنين طوال و إليه القلب مال نوال الزغبي حبيته 792
حبيت يا ليل يا ليل يا ليل و حبيب نوال الزغبي حبيت يا ليل 1031

طول عمري بحلم يا غالي ان انت حلم نوال الزغبي طول عمري 801
ياما الهوى رماني وال مره هناني ت نوال الزغبي على اليمامه 335
على فين يا هوى  موديني ده الشوق نوال الزغبي على فين 90
عينيك آدابين قولي خايف ليه تقوله نوال الزغبي عينيك آدابين 110

غصب عني و انت بتضيعني منك بعد خو نوال الزغبي غيب عن عينيا 796
على ما اللوم لون احب و ادوب في ح نوال الزغبي قلبي دق 1032

هي يا ياي يا ياي يا يا يا بالعين نوال الزغبي آم ليله 223
ال مالمه عليا ال مالمه حبيبي يام نوال الزغبي ال مالمه 566

على قلبي آان حبك حاآم يا ما آان نوال الزغبي ما اندم عليك 797
ناسيني ليه خالي البال يابا قلبي نوال الزغبي ناسيني ليه 799

نجوم السما اقربلك من قلبي اللي ا نوال الزغبي نجوم السما 805
نص القلب  رسمتله على الورقه و بع نوال الزغبي نص القلب 800

وال بيهمني ابدا منهم ايه يعني اك نوال الزغبي وال بيهمني 25
اه يانا يانا  من اللي احبه  يانا نوال الزغبي يانا يانا 803

قال ايه بيحسدوني عليه بيفكروا قل نوال الكويتيه بيحسدوني عليه 114
بالي بيك مشغول على طول عاشقاك و نيكول سابا بالي بيك مشغول 111
عاشقاك من اول يوم في لقاك و آلخر نيكول سابا عاشقاك 177
من النهارده يا حبيبي حبنا الزم ي هاني شاآر اتكلم 592
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اجمل ما في الدنيا حبيبي تبقى معا هاني شاآر اجمل ما في الدنيا 583

اال دموعك انت اال دموعك انت صعب هاني شاآر اال دموعك انت 589
و فضيت علينا الدار و الوحده زي ا هاني شاآر الحلم الجميل 588

اللي بيحلم يشفي جراحه يداوي جرحه هاني شاآر اللي بيحلم 590
انا حذرتك منه و انتي عشقتي هواه هاني شاآر انا حذرتك 584
انسحابي جه في وقته آل فجر و له ا هاني شاآر انسحابي 591

آل دموعك مش ها تكفي ناري و جرحي هاني شاآر انسى آل دموعك 70
بادعيلك تنساني و بحاول انساك ال هاني شاآر بادعيلك تنساني 586

قد ما عمري يطول هافضل احبك انا ل هاني شاآر بحبك انا 585
حبيت معاك حياتي يا اغلى ما في حي هاني شاآر بحبك يا غالي 1087
بكل العمر حبيته في حضن القلب خبي هاني شاآر بكل العمر 1088
هو انتي بنت قلبي بخاف عليكي خوف هاني شاآر بنت قلبي 1089
تخسري و انا هابتدي اآتب السطر ال هاني شاآر تخسري 602
تقدر تقول ان احنا ما قدرناش عن ب هاني شاآر تقدر تقول 1091
عدت سنه و الليله هاطفي شمعة الجر هاني شاآر جرحي انا 1251
جيتلك هنا حسب المعاد جيتلك عشان هاني شاآر دعوة فرح 587
شاور و انا انا ملك ايديك شاور و هاني شاآر شاور 601

علي الضحكايه علي هلي في سمايا هل هاني شاآر علي الضحكايه 215
غلطه ندمان عليها و باقولك و اسمع هاني شاآر غلطه 1252

آده برضه يا قمر تصاحبني على السه هاني شاآر آده برضه 1253
آله يهون آله يهون علشان خاطر احل هاني شاآر آله يهون 593

هو انتي لسه بتسألي انتي بالنسبال هاني شاآر لسه بتسألي 598
لو بتحب حقيقي صحيح آنت وقفت في و هاني شاآر لو بتحب حقيقي 595

و اهللا لو شغلوني ده في قلبي و عي هاني شاآر لو شغلوني 596
لو عارف لو عارف لو عارف لو عارف هاني شاآر لو عارف 594

طب ليه ما نحلمشي ويا الهوى نمشي هاني شاآر ليه ما نحلمشي 597
ما تهدديش باالنسحاب من حياتي و ا هاني شاآر ما تهدديش 599

متهم انا بالخيانه و الخداع و الخ هاني شاآر متهم 600
مش حب و بس دي حجات  مش ممكن من غ هاني شاآر مش حب و بس 1090

مشوار الدنيا مكتوب بالثانيه مين هاني شاآر مشوار 71
نسيانك صعب أآيد مالوش غير حل وحي هاني شاآر نسيانك صعب أآيد 1254

ياريتني قابلتك قبل ما اقابل حد ي هاني شاآر ياريتني 603
يا ويل ويلك يا ويل ويلي ويل ويلي هاني شاآر يا ويل ويلك 604

رق الزمان و ضحك ليا خلى الحبيب ي هاني مهنى رق الزمان 804
اه اه اه اه يا ناري اه اه اه اه هدى انا بين نارين 1033

ان آنت ناسي افكرك ان آنت ناسي اف هدى سلطان ان آنت ناسي 337
احلى ما فيكي آل ما فيكي احلى ما هشام عباس احلى ما فيكي 622
اللي رماني في بحر زماني إمتى تان هشام عباس العيون السود 618
أمي الحبيبه من ابنك حبيبك اللي م هشام عباس أمي الحبيبه 629
اه يا ليل اه يا ليل البيت آان  ق هشام عباس اه يا ليل 624

بالليل تنام العيون عيني ما تدوقش هشام عباس بالليل تنام العيون 178
تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تا هشام عباس تيجي تيجي 75
ياللي جمالك خطر دابت عيني سهر ار هشام عباس جمالك خطر 179
جوابك من سطوره قلبك بين غروره جو هشام عباس جوابك 625

مين اللي جوه في قلبي حبيب قلبي م هشام عباس جوه في قلبي 626
قلبي عارف إنه بيحلم يجي من تاني هشام عباس حاله من حالي 621
حبيبك انا من غيري ها يكون حبيبك هشام عباس حبيبك انا 182
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وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا هشام عباس حبيتها 8

راميني و ناسيني و آاويني و مالين هشام عباس راميني 630
زمان زمان  و انا صغير آنت بحلم   هشام عباس زمان 638
ساعه لقلبك يا جميل اتهنى و حب و هشام عباس ساعه لقلبك 996
سيبها ها تحبك يا قلبي حبها تسيبك هشام عباس سيبها تحبك 183

شوفي بالحب ها تاخدي عيني هاالقيك هشام عباس شوفي 632
شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا هشام عباس شيل ايدك 631
على اهللا تحن على اهللا على اهللا ت هشام عباس على اهللا 617

عينك في عيني يا نور عيني عينك في هشام عباس عينك في عيني 995
فينه حبيبي فينه قلبي اهللا يعينه هشام عباس فينه 194

قد الدنيا ديه قد عينيا ديه قد حي هشام عباس قد الدنيا 623
قلت ايه ايه ايه ها تعمل ايه ايه هشام عباس قلت ايه 180

وراك انا و الزمن طويل انا مش هاس هشام عباس قول عليا 181
قولوا لحبيبي يسلم عليا يسلم عليا هشام عباس قولوا لحبيبي 994

آام مره يا قلبي تدوب وال قادر مر هشام عباس آام مره 627
آالم الليل يفتن قلوب و عيونه ياد هشام عباس آالم الليل 9

ال آالم في الهوى وال جرحه دوا ول هشام عباس ال آالم في الهوى 73
مش هاين عليا انا و انت من النهار هشام عباس مش هاين عليا 628

ناري نارين ناري نارين ناري من جم هشام عباس ناري نارين 620
ناوي ايه ناوي ايه ناوي ايه ناوي هشام عباس ناوي ايه 74

و انا و انا و انا و انا و انا اع هشام عباس و انا و انا 633
و انا وياك و انا وياك حبيبي سنه هشام عباس و انا وياك 10
واهللا ما هاآلمها وال حتى هاجي و هشام عباس و خالص 185
ويله اللي ما له حبيب ويله اللي و هشام عباس ويلي 184
يا راميني  في الغرام و تاعبني با هشام عباس يا راميني في الغرام 636
يا قمرنا الليله طل ده قدرنا يا ق هشام عباس يا قمرنا 76

لوال و لوال عيونك دوال عيونك دول هشام عباس يا ليله 634
يا من هواه عاش دوما في خيالي و ب هشام عباس يا من هواه 635
عمال يحكيلي عنها عمال يوصفلي فيه هشام عباس يحكيلي 637
يصعب عليا اشوف قسيه من نور عينيا هشام عباس يصعب عليا 77
حبيبي غاب يا قمر الليل و غاب ويا هشام نور حبيبي غاب 639

مش عارف ليه مشغول بيكي مش عارف م هشام نور مش عارف 640
اللي شافوا حالي قالوا ما همنيش ا هيثم شاآر احلف باهللا 550
بقى انت تعمل آده فيا و تفوتني اس هيثم شاآر اهون عليك 112

طول عمري عيني شايفاك من قبل حتى هيفاء وهبي طول عمري 113
ابعتلي جواب جواب جواب و طمني و ل وائل جسار ابعتلي جواب 810

الدنيا علمتني غربتني عذبتني و خد وائل جسار الدنيا علمتني 931
بدي اشوفك آل يوم يا حبيبي وال تغ وائل جسار بدي اشوفك 807

حبيبي آلمني فهمني علمني طمني على وائل جسار حبيبي آلمني 930
خدتوا ايه خدتوا ايه خدتوا ايه خد وائل جسار خدتوا ايه 1155
ال بعدك حبيبي وال قبلك حبيبي ال وائل جسار ال بعدك حبيبي 1154

اوعى تداوي جرح بجرح اوعى  يا قلب وائل جسار مجروح 932
بعترف لك اني بحبك و دي اول  مره وائل آافوري بعترف لك 935
يا هوى روح  و قوله قوله آتير  اش وائل آافوري عمري آله 933
مين حبيبي  انا ردي عليا  و قولي وائل آافوري و نوال الزغبي مين حبيبي انا 798
إال االشواق إال االشواق إال االش وائل آفوري إال االشواق 1293
آه آه آه آه في هواآي انا عارف رو وائل آفوري بهواآي 934
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ال ال ال ال ال ال انت وحدك حبيبي وائل آفوري ال يا حبيبي 936
دار يا دار يا دار يا دار قوليلي وديع الصافي دار يا دار 1047

على رمش عيونها قابلت هوى طار عقل وديع الصافي على رمش عيونها 1046
ال تنحني مثل  البشر حياتي ال ضل وديع مراد ال تنحني 983
احضنوا االيام لتجري من ايدينا اح ورده احضنوا االيام 943

ارجع لحياتك  من تاني علشانك و آم ورده ارجع لحياتك 1295
اسأل دموع عينيا و اسأل مخدتي اسأ ورده اسأل دموع عينيا 1067
يا اهل الهوى قبل ما تظلموني اسمع ورده اسمعوني 1296

اآدب عليك اآدب عليك اآدب عليك اك ورده اآدب عليك 941
انا ليا مين غيرك و ها اعيش لمين ورده انا ليا مين غيرك 942
بتونس بيك و انت معايا بتونس بيك ورده بتونس بيك 1294

حرمت احبك احبك ما تحبنيش و ابعد ورده حرمت احبك 1206
انا انا اللي بينكم هنا رضيت بالع ورده حكايتي مع الزمان 940

السنين ياما دوبت من عمرنا آتير ا ورده خليك هنا 944
شعوري ناحيتك شعور آبير آبير شعور ورده شعوري ناحيتك 947
فين ايامك فين و فينك فين ضحكة عي ورده فين ايامك 1297

في يوم و ليله يوم و ليله خدنا حل ورده في يوم و ليله 1298
لو محتاجلي ارجوك قولي مش محتاجه ورده لو محتاجلي 945
محتاجالك محتاجالك فوق ما يتصور خ ورده محتاجالك 1300

على بالي بالي و شوقي طال ده انا ورده مواسم 946
جرب نار الغيره جرب نار الغيره و ورده نار الغيره 1299

هاسهرك و اشغل بالك و احيرك و بقو ورده هاسهرك 1049
وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني ورده وحشتوني 948

يا نخلتين في العاللي يا بلحهم دو ورده يا نخلتين 949
عطشان  يا صبايا دلوني  على السبي وليد توفيق عطشان 1200
هابي بيرزداي تو يو هابي بيرزداي وليد توفيق عيد الميالد 937
هاااااي محالها السمره يا ليله حب وليد توفيق محالها السمره 938

يا ليل  يا ليل يا ليل  اه يا ليل وليد توفيق يا ليل 939
سابني و راح يا هوى آلي جراح من ا وليد سعد سابني و راح 1048
الناس  تخلت عني  ما عاد  أحدا يس يوري مرقدي المرأه العربيه 951
عربي انا اخشيني ويل اذا احببتني يوري مرقدي عربي انا 950
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