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 ممخص البحث
 مف لمعديد الدينية لؤلغنية العربية الغنائية التسجيالت مف كبيرة مجموعة الي الدارسة استماع بعد

 عف تختمؼ  الحديثة الفترة تمؾ الدينيةفي اناالغنية الحظت  الثالثة االلفية بداية في والمغنييف الممحنيف
 .والمقامات  ميالنغ والتحويؿ المحنية واالنتقاالت البنائي التركيب حيث مف التقميدية الدينية االغنية

 بداية في الدينية لالغنية الممحنيف اسموب الديني، الغناء تاريخ عمي التعرؼ إلي البحث وييدؼ
 الدينية لالغنية المقامي والتحويؿ المحنية االنتقاالت عمى التعرؼ وكذلؾ ليا، الفنية والعناصر الثالثة، االلفية

 .الثالثة االلفية بداية في
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Abestract 
After listening to a large collection of Arabic music recordings of many of the 

composers and singers at the beginning of the third millennium, I noticed that 

the religious song in this modern period is different from the traditional religious 

song in terms of structural structure, melody transitions, 

The research aims to identify the history of religious singing, the style of 

composers of the religious song at the beginning of the third millennium, and its 

technical elements, as well as the identification of melody transitions and the 

conversion of the religious song at   the   beginning   of  the   third  millennium.  
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 : المقدمة
 الى وسمـ عمي اهلل صمى الرسوؿ ىجرة وبعد  مكة في اإلسالـ ظيور مع الدينية األلحاف ظيرت

 فاجتمعوا الصالة، الى المصميف لدعوة صيغة عف البحث في البداية ،فكانت(عمينا البدر طمع) المنورة المدينة
 صوتو لجماؿ االذاف ألداء بالؿ واختار الخمس لمصموات المصميف لجمع موعده في باآلذاف وأمرىـ بالرسوؿ
 تابك مثؿ القديمة والموروثات التراث كتب مف عديد وفي الصوت، وجماؿ خامة بيف ارتباط ىناؾ فأصبح
 .عمراف لمحمد اإلنشاد في والمتغير الثابت وكتاب ، لؤلصفياني األغاني

 الذي الرسوؿ شاعر ثابت بف حساف ظير األذاف، في بالؿ صوت ظيور مع الديني اإلنشاد ظير
 .النبي مدح في لقصائده" المنشديف أبو" اعتبروه

 والتثقيفية الدينية المفاىيـ لترسيخ ـالقد منذ العربية المجتمعات اىتماـ محور الدينية األغنية تعتبر
 ومصر عامة بصفة العربي القطر في الممحنيف مف العديد انظار محط تعد وكما العربي المجتمع افراد لدي

 مف وغيرىا النبوي والمولد واالعياد رمضاف كشير المتعددة الدينية المناسبات في جميا ويظير خاصة بصفة
 .االخري الدينية المناسبات

 الغنائي التاليؼ انماط مف والعديد بالعديد زاخر العشريف القرف مف الثاني النصؼ القرف اف دونج
 الشائعة االشكاؿ مف وغيرىا طقطوقة او موشح او دور أو قصيدة سواء اشكاليا بمختمؼ الدينية لالغنية

 بالمحف التعبير في الرواد الممحنيف كبار  ليا التمحيف في وتسابؽ برع والتي العربية موسيقانا في االستخداـ
 .الدينية والعقيدة القيـ لغرس الدينية لالغنية الكالمي النص فحوي عف

  لالنشاد الغنائية الفرؽ فظيرت الديني الغناء مف متنوعة  انماط  الثالثة االلفية بداية  مع انتشرت
 والغناء الديني الغناء بيف مجمعل والمغنييف المطربيف بعض اتجاه وايضا العربية البمداف مختمؼ في  الديني
 زيف وماىر يوسؼ سامي مثؿ لغات بعدة بو والتغني  فقط الديني الغناء الداء جديدة فئة ىناؾ وايضا الدنيوي
 .وغيرىـ

 المجاؿ في واالجنبية العربية الثقافات مختمؼ بيف جمعت التي الحديثة التكنولوجية الثورة وتعتبر
 والفرنسية واالنجميزية كالعربية  كثيرة بمغات بيا والتغني  الدينية غنيةاال انتشار عمي ساعد الموسيقي
  وغيرىا واالذربيجانية والتركية
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 مشكمة البحث:
 مف لمعديد الدينية لؤلغنية العربية الغنائية التسجيالت مف كبيرة مجموعة الي الدارسة استماع بعد

 عف تختمؼ  الحديثة الفترة تمؾ الدينيةفي اناالغنية حظتال  الثالثة االلفية بداية في والمغنييف الممحنيف
 .والمقامات  النغمي والتحويؿ المحنية واالنتقاالت البنائي التركيب حيث مف التقميدية الدينية االغنية

  اىداؼ البحث:
 . الديني الغناء تاريخ عمي التعرؼ .ٔ
 .  الثالثة االلفية بداية في الدينية لالغنية الممحنيف اسموب عمى التعرؼ .ٕ
  الثالثة االلفية بداية في الدينية لالغنية  الفنية العناصر عمي التعرؼ .ٖ
 . الثالثة االلفية بداية في الدينية االغنية المقامي والتحويؿ المحنية االنتقاالت التعرؼ .ٗ

 اسئمة البحث:
 الديني؟ الغناء تاريخ عمي ىو ما .ٔ
 ؟ الثالثة االلفية بداية في الدينية لالغنية الممحنيف اسموب ىو ما .ٕ
 ؟ الثالثة االلفية بداية في الدينية لالغنية  الفنية العناصر ىي ما .ٖ
 بداية في الدينية لالغنية الممحنيف  عمييا اعتمد التي النغمي والتحويؿ المحنية االنتقاالت ىي ما .ٗ

 ؟ الثالثة االلفية
 اىمية البحث 

 عمى إيجابي تأثير ليا يكوف والتي عميقة اخالقية قيـ مف تحتويو وما االسالمية الدينية االغنية دور احياء
 .والشباب النشئ وسموكيات اخالقيات
 الى وتنقسـ:  البحث حدود
   العربية مصر جميورية:  مكانية حدود
   الثالثة االلفية بداية:زمانية حدود
  الثالثة االلفية بداية في الدينية االغنية: فنية حدود

 :البحث اجراءات
 : البحث عينة - أ
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 جسار. وائؿ   دارنا ياممح –
 زيف. ماىر عميؾ السالـ –
 عاطؼ. مصطفي  سيدنا قمروف –

 .محتوى تحميؿ  الوصفى المنيج: البحث منيج-ب
 :البحث ادوات-ج

 . البحث لعينة موسيقية مدونات –
 .  البحث لعينة صوتية تسجيالت –
 .العممية والمراجع الكتب –

 مصطمحات البحث
 المقاـ Mode : 
 الزمف في تمثؿ بحيث محدد ايقاع عمي محدد جمع في محددة اجناس أو نغمات ترتيب مف تتألؼ يةلحن ىيئة
 . (ٔ)تاـ لحف صورة
 متماسكا نغميا نسيجا تصبح حتي وتتمازج تتألؼ الصوتية الدرجات مف مجموعة ىو:  لممقاـ اخر تعريؼ
 . (ٕ) مميزا وطابعا لونا يحمؿ
 أسموب(ٖ): 
    أو الجغرافي أو الزمني بالعامؿ أو بالمؤلؼ الخاصة الموسيقية لمخصائص األداء أو التعبير طريقة ىو

 .االجتماعي
ِغَناءٌ   (ٗ:) 

ـُ  التَّْطِريبُ :  -: ِغَناءً  َيَتَطرَّبُ  -[. : ي ف غ]   ِبَيا. َمْصُحوبٍ  َغْيرَ  َأوْ  ِباْلُموِسيَقى َمْصُحوباً  ِبالَكاَلـِ  َوالتََّرنُّ
 

                                                           
(

1
, رسبلت دكتىراة غير مىشىرة , كليت التربيت المىسيقيت , جبمعت حلىان , : " الرخد العرتي ًشأذح و ذطىرج الفٌي "( وبيل شىرة 

 14م ,ص1891القبهرة , 
 

(
2

القبهرة  , علىم وفىىن المىسيقي , كليت التربيت المىسيقيت , جبمعت حلىان , :" هقاهاخ هثركرج في الوىسيقي العرتيح"( محمد هشبم 

 .16م,ص 2002
 

)
3

 ( The new Grove's Dictionary of Music: Ibd, P. 283       
 

(
4
) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1  
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 : السابقة الدراسات
  الدينية باألغنية خاصة دراسات

 : االولي الدراسة-
  .(٘)"تحميمية دراسة العشريف القرف في مصر في الديني الغناء"

  اعماؿ بعض عمى الضوء تسميط خالؿ مف العشريف القرف في الديني الغناء مراحؿ الدراسة ىذه تناولت
 العشريف بالقرف مصر في الديني ناءالغ واساليب اشكاؿ عرض الى وىدفت الفترة تمؾ في والمطربيف الممحنيف

 .الفترة تمؾ ومطربي ممحني لكبار االعماؿ بعض تحميؿ خالؿ مف
 نتائج ىذه الدراسة:

 -احمد رامى-بيـر التونسى-اىـ مؤلفى كممات الغناء الدينى فى القرف العشريف)عبد الفتاح مصطفى –
 .عمى الفقى( -احمد شوقى

محمود  -رياض السنباطى -عبد العظيـ محمد -ة )زكريا احمداىـ ممحنى الغناء الدينى فى تمؾ الفتر  –
 .جماؿ سالمة( -بميغ حمدى–سيد مكاوى  -محمد الكحالوى–الشريؼ 

عفاؼ -اسماعيؿ شبانو-ياسميف الخياـ -محمدالكحالوى-اىـ مطربى الغناء الدينى تمؾ الفترة)اـ كمثوـ –
 .راضى(

االداء الحر(الى جانب االبتياالت  -الطقطوقة -اىـ القوالب الغنائية الدينية المستخدمة)القصيدة –
 .واالدعية الدينية

-عاشوراء -اىـ المناسبات المختمفة التى يؤدى فييا الغناء الدينى فى مصر)المولد النبوى الشريؼ –
 الحجاج(.-عيد الفطر -النص مف شعباف -شير رمضاف-راس السنو اليجرية

 الدراسة الثانية:
 .(ٙ)مصر وامكانية االستفادة منيا في اداء الغناء العربي ""اسموب اداء االبتياالت في 

تناولت السمات االساسية لالبتياالت وتحميؿ بعض النماذج ألعالـ المنشديف والمبتيميف.تيدؼ الستنتاج بعض 
 التدريبات المحنية ألداء الغناء العربي مف خالؿ اداء الشيوخ لالبتياالت الدينية.

 نتائج ىذه الدراسة:
                                                           

(
5
 .2012آيت هللا صالح محمد السيد :رسبلت مبجستير, كليت التربيت المىسيقيت,جبمعت حلىان, (

 .2005اكبديميت الفىىن, : رسبلت دكتىراي  ,معهد المىسيقً العربيت,( عمرو مصطفً وبج6ً)
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 -لمنشديف حامميف لكتاب اهلل وعمـو تجويده لذلؾ مخاج الحروؼ منضبطةكؿ ا 
 اف كؿ المبتيميف يجمعوا بيف النفس الطويؿ وحالوة الصوت والمساحة الصوتية العريضة. 
 استخداـ الحميات فى االداء خاصة حمية الرعشة مثؿ الشيخ النقشبندى والفراف والفيومى. 
 الدليب(النو يعطى مساحة الظيار امكانياتيـ الصوتيةيميؿ المبتيميف الى االداء الحر )ا. 
 ىزاـ(-صبا–نياوند –)بياتى المقامات المستخدمة فى االبتياالت الدينية. 
  يميؿ كال مف النقشبندى وعمى محمود الى الطبقة الحادة فى االداء مع القدرة عمى الحفاظ عمى

 .المقاـ
 : االطار النظري 
 الغناء الديني 

التي صورىا القرآف الكريـ أحسف تصوير وجال -لعرب في الفترة الجاىمية األخيرةمف المعروؼ أف ا
كانوا يقدسوف الكعبة واألوثاف القائمة فييا، وكذلؾ األنصاب -الشعر الجاىمي عف بعض جوانبيا

تقيـ، وكانوا يعكفوف عمييا ويطوفوف بيا، -عمى زعميـ-حيث كانت آليتيـ“والصخور واألشجار 
َـّ ينحروف عمييا الذبائح، يقدمونيا قرابيف لآلليةويرقصوف حوليا   ”ويغنوف ليا، وييمموف ويمبوف ث

وقيؿ إف ابف عباس ذكر ” كانت ُمكاًء وتصدية“وقد أشار القرآف الكريـ إلى أف َصالتيـ عند البيت 
في تفسير ذلؾ أف قريشًا كانت تطوؼ بالبيت، وىـ عراة يصفروف ويصفقوف بينما أشار ربيع بف 

، وىو صنـ في مشارؼ الشاـ ”األقيصر“الفزاري بأف العرب كانوا يسبحوف وييمموف حوؿ ضبع 
 بقولو

 فإنني والذي نغـ األناـ لو *** حوؿ األقيصر، تسبيح وتيميؿ
أف العرب كانوا يسموف طوافيـ باألنصاب، الدوار، وفي ذلؾ يقوؿ عامر بف “وقد ذكر ابف الكمبي 

، فوجدىـ يطوفوف بنصب ليـ، فرأى في فتياتيـ ”بف أعصر غني“طفيؿ يـو أف جاء إلى قبيمة 
 جمااًل، وىف يطفف بو

 أال ليت أخوالي غنيا *** عمييـ كّمما أمسوا دوار
 ووصؼ امرؤ القيس ىذا الطواؼ ورقص العذارى حوؿ الصنـ بقولو

 َفَعفَّ لنا ِسرٌب كأف ِنعاَجو *** عذارى دوار في مالٍء ُمذيَّؿِ 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ٕٛٔٓ - السابع العدد –بية النوعية مجمة التر 

1- 75 - 
| 

ـ شعائر وطقوس كثيرة في الحج، مف بينيا ىذه التمبية التي تتكوف مف جمؿ ويبدو أنو كانت عندى
 وجيزة موزونة عمى أبحر بسيطة قصد بيا الغناء عمى ما يظير مف ذلؾ قوليـ
 لبيؾ الميـ لبيؾ، ال شريؾ لؾ إال شريؾ ىو لؾ، تممكو وما ممؾ

 قوليـ أيضاً ” ىمداف“وفي تمبية 
 بناء المموؾ تدعوؾلبيؾ مع كؿ قبيؿ لبوؾ *** ىمداف أ

 قد تركوا أصناميـ وانتابوؾ *** فاسمع دعاء في جميع األمموؾ
تقسيـ أنواع الغناء الديني التقميدي وقد اتفؽ معظـ المنشديف الدينييف بشتي طوائفيـ في مصر عمي 

 المعروؼ باإلنشاد إلي خمسة أقساـ كالتالى
 :أوال القصائد الدينية 

فصحي مثؿ : يامف يراني وال أراه/ أنظر بعيف الرضي وتكوف معظـ نصوصو مف أشعار ال
لحالي/ والطؼ بعبادؾ في كؿ ىوؿ/ فضال ومنيا ذا الجالؿ/ وارحـ بعفوؾ ضعفي وذلي/ وكف لي 

 .(ٚ)عونًا عند السؤاؿ
 :ثانيا االبتياالت 

وىذا النوع مف اإلنشاد يعتمد عمي ارتجاؿ المنشد الفوري أثناء إلقاء الشعر، ويؤدي دوف 
 .(ٛ)مصاحبة آلية أوتقيد بإيقاع محدد لمغناءأية 

  :ثالثا التواشيح 
ويؤدييا مف يؤدوف االبتياالت ومعظميـ مف المشايخ ممف يمموف بقواعد قراءة القرآف 

 الكريـ وأحكامو، وتؤدي أيضا أداًء حرا مسترساًل ولكف بمصاحبة بطانة المنشد.
 :رابعا المدائح النبوية الشعبية 

ع مف اإلنشاد عف مدح الرسوؿ)ص( والثناء عميو وعمي أصحابو، ُويغني واليخرج ىذا النو 
إما بأدٍء منفرد أو بمصاحبة بطانة المنشد. تصاغ كمماتو بالعامية الدارجة وبميجة محافظة كؿ 

 ، ولحف (ٜ)منشد، وغالبا مايصاحب المدائح آالت موسيقية بسيطة كالدفوؼ أو الناي أو كالىما

                                                           
)
7

 .60م , ص 1885مرجع سبق ذكري, ,ذقٌياخ االداء عٌذ الشيىخ القراء فى جوهىريح هصر العرتيح( عمرو مصطفً وبجً : 7

 .1, ص رجع سببق:م أهويح االًشاد الذيٌي في الغٌاء العرتي واآلسلىب اآلهثل لرقذيوه( عبد القبدر صبري : 9)
 

(
8

 م , 1880, الهيئننننننننت المصننننننننريت العبمننننننننت لل تننننننننبة , القننننننننبهرة ,  هنننننننني أجننننننننل أتننننننننى سننننننننيذ دروينننننننن ( حسننننننننه دروينننننننن  : 

 .  354ص 
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ال يتجاوز الثماني نغمات، يستخدـ فيو إيقاعات شعبية في موازيف بسيطة، المدائح النبوية بسيط 
ونذكر مف ىذه المدائح: النبي ياحاضريف/ جالو جبريؿ األميف/ قاؿ لو رب العالميف/ طالبؾ تحظي 

 بجاللو/ والبراؽ جالو ممجـ/ جؿ مف أنشاه وأنظـ إلي آخره.
 االموشحات الدينية خامس(ٔٓ): 
 عميو البطانة فى المذىب ولكف بصحبة الضرب او االيقاع واليحتوى عمى اجزاء  ويؤدييا المنشد ويرد

 وىناؾ بعض القوالب االخرى كالتالى: حرة.
 الموالد 

وىى قصة المولد النبوى الشريؼ وقد جاء تعريؼ المولد ؼ مؤتمر الموسيقى العربيو 
فالرد عبارة عف تمحيف بيتيف  كالتالى  طرؽ المولد قسماف: قسـ يسمى بالرد، وقسـ يمسنى بالدراج ،

مف أوؿ قصيدة ينشدىا الجماعة ويعقبيـ رئيسيـ بالقاء بيتيف غير االوليف، اال انيما ال يخرجاف 
عف المقاـ االوؿ الذى لحف منو البيتاف االوالف، ثـ تردد الجماعة البيتيف االوليف ثانيا وىكذا، ويوزف 

ا الدراج فيو قصيدة تمحف كميا ينشدىا الجماعة وفى ذلؾ بالوحدة المتوسطة أو السماعى الدراج، أم
وسط إنشادىـ يستوقفيـ الرئيس ويغنى شطرا أو بيتا مف القصيدة مف غير التمحيف االوؿ ويمحقو 

 إخوانو فى الباقى( 
وفى تعريؼ آخر يذكر الدكتور محمود الحفنى بأف الموسيقى االيقاعية قؿ أف توجد بمصر 

وبتعبير آخر ال يوجد نثر يؤدى غناء بعد  صطمح عميو بالقصة الشريفة،فى غير المولد النبوى الم
القرآف الكريـ سوى قصة المولد النبوى حيث يبدأ القراء غالبا بمولد المنادى مف قولة: "الحمدهلل الذى 

، ولكف ىذا النثر يمتاز بنوع مف يدنا محمد عميو الصالة والسالـ"أنار الوجود بطمعة خير البرية، س
، كما أف أكثر قصائد المولد تجرى يو ضروب خاصة تجمعو شبييا بالشعرى والقافية، وتمتـز فالرو 

عمى اسموب التواشيح، ويكثر فييا التربيع والتخميس كما أف بعضيا تستعمؿ فيو لغة الغزؿ الرمزى 
إال كشعر عمر بف الفارض، وىكذا الزمت الموسيقى قصة المولد فى شعرىا ونثرىا فما تكاد تسمعيا 

فى غناء وترتيؿ يشترؾ فيو أكثر مف منشد، واستطاعت الموسيقى أف تعيش مع ىذه القصة الكريمة 
 بيف غناء منفرد وترتيؿ جماعى.

 

                                                           
 .37, مرجع سببق, ص الطرب فى العصر الوولىكى( محمد قىديل البقلً : 10)
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 حمقات الذكر 
، ويؤدى الذكر فى ممة التوحيد " ال الو اال اهلل "يكوف بداية بذكر لفظ الجاللة " اهلل " أو ك

ـ فييا الذاكروف بتكرار لفظ الجاللة " اهلل " أو تكرار كممة مجموعات تعرؼ بحمقات الذكر التى يمتز 
وطرؽ  (ٔٔ)التوحيد " ال الو اال اهلل " فى صورة لحنية ثابتة يؤد نغمتيا فى حركة ايقاعية منتظمة

الذكر قسماف : قسـ يسمى باالرضية . وىذا القسـ ىو قياس أبيات عمى تمحيف كممات )ال الو اال اهلل 
الجموس ، غير اف منشد األبيات يغنى مف جوانب تمحيف الذكر. أما القسـ الثانى ( أو )اهلل( حاؿ 

، وغاية ما يفعمو وف الذكر غير ممحف فى ىذه الحالةفيو أبيات تمحف تمحينا ينشده الجماعة ، ويك
الذاكر ىو حفظ أساس المقاـ الذى تمحف منو الطريقة ، وال يمحف كؿ ىذا إال عمى الوحدة الموسطة، 

  .(ٕٔ)ف الذاكر كفيال بحفظيا لممند فى جميع الحاالتويكو
  : يحضر المندوف جموسا فى صفيف متقابميف يتوسطيـ الشيخ الكبير ، وىو  -وطريقة الذكر كالتالى

رئيس الجمسة ويضبط ليـ الطبقة النغمية بصوتو مع تحديد المقاـ الغنائى بصوتو أيضا حسب ما 
ية ، ثـ يبدأ مساعدة األوؿ وىو مف المتمرسيف فى ىذا الفف يريد االنشاد منو بدوف اى الو موسيق

ويمسؾ القرار بصوتو بقولو )ال الو اال اهلل( ويبدأ المنشدوف بالقوؿ السابؽ بطبقة أعمى مف طبقتو 
ثـ يبدأ الرئيس باالنشاد بالطبقة االعمى مستيال بالصالة عمى النبى والو ... الخ ويستعرض الرئيس 

 .(ٖٔ)طبقات العالية وذوقو وفنوفنو وانشاده مف ال
 

 :النبوية التعطيرة
 ومكانة ونسبو، ميالده تشتمؿ وفاتو حتى ميالده مف وسمـ عميو اهلل صمى النبى حياة مف الينا مانقؿ ىى

 أجراىا التي ومعجزاتو حياتو، وطريقة وأخالقو، عميو، الوحي ونزوؿ بعثتو، ووقائع وشبابو، وطفولتو عشيرتو،
 السنة لمعنى مرادة السيرة تكوف وقد. وغزواتو وجياده والمدنية، المكية الدعوة ومراحؿ يديو، ىعم تعالى اهلل
 عمماء عند تعني كما. صفة أو تقرير أو فعؿ أو قوؿ مف النبي إلى أضيؼ ما وىو الحديث، عمماء عند

 تقديمو يتـ الديني واإلنشاد أخبار تعني فإنيا التاريخ عمماء عند أما وىديو، النبي طريقة الديف وأصوؿ العقيدة
 وخارج(. الجمعة خطبة ماقبؿ وتواشيح العيديف وتكبيرات رمضاف شير ابتياالت) مثؿ المساجد في إما

                                                           
                                                354م, ص1880 القبهرة, لل تبة, العبمت المصريت ,الهيئتدروي  ىسيذ بألأج هيحسه دروي  : ( 11)

 652, ص هرجع ساتق( كتبة مؤتمر المىسيقً العربيت : 12)

 , بحث غير مىشىر , مؤتمر المىسيقً العربيت الثبوً ,  االًشاد الذيٌى الصىفى فى الغٌاء العرتى( عبد العزيز محمىد عىبوً : 13)

 34,ص 1883القبهرة         
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 المسحراتي يؤدييا والتي الذكر، حمقات وفي المختمفة، المناسبات في النبوية المدائح إنشاد مثؿ المساجد
  .الدينية السيرات وفي رمضاف، شير في أحيانا
 البردة
 المواكب فى بعده مف العباسية الدولة فى محمد النبى خمفاء يمبسيا كاف والتى بو يمتحؼ مخطط كساء

 .واالعياد
 البرية خير مدح في الدريَّة الكواكب أو الُبرأة قصيدة أو البردة قصيدة: 

 القرف في صيريالبو  سعيد بف محمد كتبيا وسمـ، عميو اهلل صؿ محمد النبي مدح في القصائد أحدأشير 
 مف القصيدة ىذه أف عمى الباحثيف معظـ أجمع وقد الميالدي عشر الحادي القرف الموافؽ اليجري السابع
 العربي الشعر في مدح قصيدة أشير إنيا: قيؿ حتى أفضميا، تكف لـ إف النبوي المديح قصائد وأعجب أفضؿ
 المسمموف بعض يقرأىا اإلسالمية، البالد في سًعاوا انتشاًرا القصيدة ىذه انتشرت وقد.  والخاصة العامة بيف
 الصالة مجالس أو الشريفة، البردة مجالس بػ عرفت مجالس ليا وأقاموا. جمعة ليمة كؿ اإلسالـ بالد معظـ في

 المسمميف، لجماىير األعظـ األستاذ ىو البردة بيذه البوصيري: »مبارؾ زكي الدكتور يقوؿ. النبي عمى
 والتعابير األلفاظ مف طوائؼ الناس تّمقى البردة فعف واألخالؽ، والتاريخ األدب ميميـتع في أثر ولقصيدتو

 كـر في درس أبمغ تّمقوا البردة وعف النبوية، السيرة مف أبواًبا عرفوا البردة وعف التخاطب، لغة بيا غنيت
 وأف اإلسالمية، األقطار مختمؼ إلى األخاذ بسحرىا القصيدة ىذه تنفذ أف القميؿ مف وليس. والخالؿ الشمائؿ
 البوصيري بردة أف مف الرغـ وعمى والرسوؿ اهلل إلى التقرب وسائؿ مف وحفظيا تالوتيا عمى الحرص يكوف
 النبي مدح في غمو أنو يروف ما القصيدة عمى عابوا السمفية عمماء أف إال األدبية، والمكانة التبجيؿ ىذا ليا

 .محمد
 ٓالمعاصرة رةفت فى الدينى الغناء اعالـ مف 

 ٜٔٛٔ يوليو ٙٔزيف ماىر
 ىو الموسيقى في األوؿ مميمو كاف الجنسية، سويدي األصؿ لبناني مسمـ بي أند آر مغني ، لبناف في ولد

 وعمره موسيقية آلة أوؿ عمى وحصؿ الموسيقى، عمى فنشأ. لبناف - بيروت مدينة في يغني والده كاف والده،
 ٛ وعمره السويد إلى أىمو مع انتقؿ. حياتو في ميما جزءا الموسيقى أصبحت الوقت ذلؾ ومنذ سنوات، عشر

 دراستو وبعد الطيراف، ىندسة في البكالوريوس عمى وحصؿ الجامعة دخؿ ثـ تعميمو، واصؿ حيث ،  سنوات
 . السويد في الموسيقى صناعة مجاؿ دخؿ الجامعية
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 قديمة موجة بيف جدا قوي بشكؿ العربية دالبال إلى طريقو األخيرة المدة في الديني الغناء شؽّ  ومع -
 إلى الوصوؿ نريد نحف ذلؾ حوؿ زيف ماىر الفناف يقوؿ ، لممعطيات مواكبا يجعمو أف حاوؿ حديثة وموجة
 المولع الشباب فبعض الغربية، الموسيقى في األغنية مف أخرى أنواع إلى جذبتيـ التي الطريقة بنفس الشباب

 مضطر ألنو يسمعيا فيو لذا البديؿ، بانعداـ ذلؾ يبرروف الميجر في سيما الحديثة، الغربية بالموسيقى
 .يقولوف ما بحسب سماعو عمى يحفزه ما القديـ الممتـز الغناء في واليوجد

 تنوعا يعطي ألنو جدا، جيد أمر الممتزميف الفنانيف مف الجديدة الموجة ىذه بروز أف زيف ويعتبر -
 تعديؿ في اليادؼ الغناء دور عف دافع كما. مطروح ىو عما وبدائؿ اختيارات وبالتالي الشباب أماـ وانتشارا
 فئاتيـ، اختالؼ عمى والمواطنيف لمشباب ىامة رسائؿ يوصؿ الغناء قاؿ حيث والمفاىيـ السموكيات مف الكثير
 .لسنوات الزمتيـ التي السمبية وذىنياتيـ سموكياتيـ تغيير بإمكانو أنو كما
 Awakening أوايكننغ تسجيالت شركة مع جديد البـو عمى العمؿ ماىر بدأ ،ٜٕٓٓ عاـ في -

Records نوفمبر ٔ في إطالقو تـ وقد أغنية ٖٔ عمى يحتوى الذي هلل الحمد األوؿ البومو اطمقت حيث 
ٕٜٜٓٓ. 

 والدوؿ العربية الدوؿ في اإلنترنت مستخدمى مف ىائؿ عدد موسيقاه جذبت ٕٓٔٓ عاـ بداية مع و -
 .الغربية الدوؿ في المسمـ الشباب وأيضا ةاإلسالمي

 البـو. ماليزيا في كبير تجارى نجاح حقؽ وأيضا. ماليزيا في جدا مشيورا أصبح ٕٓٔٓ عاـ بنياية -
Thank You Allah لعاـ مبيعات يحقؽ البـو كأكثر ميوزيؾ وارنر ماليزيا خالؿ مف بالتينية جوائز ٛ حقؽ 

 ميوزيؾ سونى شركة مف مزدوجة بالتيف جائزة عمى حصؿ Thank You Allah البـو أيضا ،ٕٓٔٓ
 أخرى، بمغات مشيورة أغانى بعض قدـ ولكنو أساسي بشكؿ اإلنجميزية بالمغة زيف ماىر يغنى... االندونيسية

 الماليزية، التركية، العربية، الفرنسية، اإلنجميزية، بالمغة متوافرة اآلف اهلل شاء إف المثاألغنية سبيؿ عمى
 أصؿ مف الكندى المطرب مع االوردية بالمغة بغنائيا قاـ اهلل اهلل ىي أيضا أخرى أغنية. ونيسيةاالند

 .مكي عرفاف. باكستاني
 الشقيري أحمد لؤلستاذ السابع الموسـ خواطر برنامج تتر بغناء قاـ  -
 التاسع الموسـ خواطر تتر بغناء قاـ -
- ٕٖٓٔ  :This worldly life "جميع مف مغنوف فيو شارؾ الذي السالـ لوافأ البـو مف"الدنيا 

 العالـ أنحاء



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 احبؾ برنامج تتر بغناء قاـ:ٕٓٔٓ حسني مصطفى لمداعية المحظة عيش برنامج تتر بغناء قاـ"  -
 حسنى مصطفى لمداعية ربى

 وباإلنجميزية" سعيد عيد"" أغنية في مقطع بغناء زيف ماىر قاـ"EidunSa'eed "مع باإلشتراؾ 
 كرتس ودمسع الفناف

- ٕٓٔٙ " :The Power" "بالذكر "Ft. Amakhono We Sintu زيف ماىر ألبـو مف One 
- ٕٓٔٙ " :Medina" "مدينة "Ft. Aya Zain زيف ماىر ألبـو مف One 
- ٕٓٔٙ " :Good Day" "جيد يـو "Ft. Issam Kamal زيف ماىر ألبـو مف One 
- ٕٓٔٙ " :I'm Alive" "حي انا "Ft. Atif Aslam زيف ماىر ألبـو مف On 
 ٜٙٚٔجسار وائؿ

 حافظ الحميـ عبد والعندليب كمثـو أـ السيدة منيـ العربي الغناء عمالقة ألغاني الترديد دائـ كاف
 الشيرة طموحات إلى ووصوال عشقا الطفولية وائؿ أحالـ دائرة وتوسعت. الوىاب عبد محمد والموسيقار
 والنجومية

 محافظة في رياؽ منطقة في أقيمت التي المحمية جاناتالمير  أحد في المشاركة فرصة انتيز وقد
 بصوتو وأشاد( تغنى الحروؼ) الشيير البرنامج في اشترؾ ثـ األوؿ المركز وحقؽ فيو واشترؾ بمبناف البقاع
 .وشيرتو اسمو وذاع( المعجزة الطفؿ) لقب عميو وأطمقوا الصوتية وبإمكانياتو الحاضريف جميع

 والينكر المتداولة األسماء مف أحدا يقمد ولـ خارجية عوامؿ بأي يتأثر ولـ الطربى الموف لنفسو اختار
 المتميزة األلحاف مف مجموعة  لو وقدـ الموف ىذا اختيار في ساعده قد نخمة سعادة نقوال المبناني الممحف أف

 مف وغيرىا( حبؾأ بدى اراضيكى، قمب، يابو طير، يا) أغاني منيا الجماىير قموب إلى عبوره بوابة كانت والتي
 .. الناجحة األغاني

 العربية الغنائية الساحة عمى نفسو يثبت أف واستطاع الماضية القميمة السنوات خالؿ اسمو وبرز
 .العربية االستفتاءات جميع في األوؿ بالمركز( عممتني الدنيا)الجميمة أغنيتو حازت أف بعد وخاصة
  .واسع انتشار ذات دينية عماؿا لو واصبح واشتير الدينى الغناء الى اتجو ثـ -
 .الدينية االلبومات في نفسو واثبت قوية صوت بخامة يتميز -
 الدينية اعمالو

 دارنا ممح يا -



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يانبى حنيف قمبؾ- -
 اهلل حب في رباعيات -
 المحبوب حضرة في -
 الزيف نبينا -

 عمييا حصؿ التي الجوائز
 شعبة كرمتوٕٓٔٓ دور الموركس حفؿ في "الناس غريبة: "عربّية أغنية أفضؿ جائزة عمى حصؿ -

 اعمالو مجمؿ عف الفف التميز جائزة ومنحتو مصر في والشورى الشعب بمجمسى البرلمانييف المحرريف
 عربي مطرب كأفضؿ ٕٓٔٓ عاـ لؤلغنية اإلسكندرية ميرجاف مف الثامنة لمدورة الختامي الحفؿ في تكريمو تـ

 (اآلخرة في ساعة أوؿ)  أغنية أفضؿ جائزة و(  المحبوب حضرة في)  البـو أفضؿ وجائزة
 ٜٜٓٔعاطؼ مصطفى

 .الديني اإلنشاد بنقابة إدارة مجمس عضو -
 .الكريـ القرآف وتالوة حفظ أتـ أزىرى، عمـ طالب -
 .األزىر جامعة واإلسالمية العربية الدراسات بكمية ممتحؽ -

 : في شارؾ
 والداعية" حسني مصطفى" والداعية ،"عمروخالد" ورالدكت: مع والمؤتمرات الندوات مف مجموعة تقديـ –

 و،" ىاشـ عمر أحمد" والدكتور ،"جمعو عمي" والدكتور ،"البوطي"  والشيخ ،"الجفري عمي الحبيب"
 ". عمروميراف" والداعية

 مدمح" الشيخ مع -َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى لمنبي حب رسالة بمثابة كاف والذى -( حبيبي شكراً ) حفؿ –
 . ٕٕٔٓ عاـ" حوى يحيى" والمنشد ،" حسني مصطفى" والداعية ،"المنقوش عوض

 ... األمريكية، والجامعة وطنطا،، والمنصورة، القاىرة: جامعات فى الندوات مف مجموعة –
قناة  عمى" الجواد عبد إبراىيـ" اإلعالمي مع( األسبوع آخر) لبرنامج األسبوعية الحمقات مف مجموعة –

Mbc مصر. 
 رمضاف" والشيخ" الميثي عمرو" اإلعالمي مع( بوضوح) لبرنامج األسبوعية الحمقات مف عةمجمو  –

 .الحياة قناة عمى" عبدالمعز
 ".عمروخالد" الدكتور و النيار قناة برعاية المثالية لؤلـ" ُأمنا" مسابقة –



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ".الميثي عمرو" اإلعالمي مع المثاليات األميات لتكريـ" رسالة" جمعية حفؿ –
 :ـبتقدي قاـ

 .أرابيسؾ راديو عمى My name is Islam برنامج –
 . قبيمة قناة عمى( النبي ُشفت) برنامج –
 .GTV 2012 الجميورية قناة عمى( حبيبي شكرأ) برنامج –
 . ٖٕٔٓ رمضاف فى دريـ قناة عمى( ُصحبة) برنامج –
 .ٕٔٓ رمضاف fmميجا  إذاعة عمى( الرجاء باب/ عاطؼ مصطفى ابتياالت) –
 :لو صدر
َـّ  زءج) تسجيؿ – افَّاتِ  - الرَّْحَمفُ ) وسور( َع  صوت شركة مع( َمْرَيـُ  – اْلَكْيؼِ  – َص  – َيس – الصَّ

 . توت وكينج القاىرة
 .ٕٗٔٓ عاـ( قوى طيب) ألبـو –
 (النبى سيدنا قمر) واشيرىا بصمة تركت ولكنيا بالكثيرة ليست اعماال قدـ –
 :المعاصرة الفترة فى التمحيف رواد مف
 :ٖٜٚٔ(سعد وليد)عةجم سعد حسف وليد 
 وأحد األوؿ، السمسمية مطرب ، سعد حسف الفناف ىو فوالده فنية، أسرة في نشأ  اإلسماعيمية مواليد مف 

 . العالـ أنحاء جميع في وأغنياتو بحفالتو مصر مثؿ والذى القناة، منطقة في الغناء رموز
 بالدراسة موىبتو يصقؿ كيل والده، نصيحة عمى بناء العربية لمموسيقى العالى بالمعيد لتحؽ •

 .األكاديمية
 الشرؼ، مرتبة مع امتياز بتقدير ٖٜٜٔ عاـ العربية لمموسيقى العالي المعيد بكالوريوس عمى حصؿ •

 . الدفعة عمى األوؿ وترتيب
 األكاديمي العمؿ عف االبتعاد فضؿ ولكنو العربية، لمموسيقى العالى بالمعيد معيًدا تخرجو عقب عيف •

 .الغناء و فلمتمحي والتفرغ
 ىى و الوقت ذلؾ في ضجو أثارت والتي ألحانو مف أغنيو بأوؿ ٜٜٗٔ عاـ االحتراؼ مع مشواره بدأ  •

 يا" بأغنية أعقبيا جوىر، أحمد لممطرب" أوعدؾ" أغنية ثـ ، القادر عبد إبراىيـ لممطرب" حبيب أوؿ"



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العربى، والوطف مصر نجـو ميعج مع الناجحة أعمالو توالت بعدىا ،"عباس ىشاـ"لػ" الغراـ فى رامينى
 .أغنية  ٕٓٓٚ  عف يزيد ما إلى اآلف حتى لتصؿ

 الناجحو األلحاف مف مئات ويقدـ العربى، الوطف  ممحنيف كبار مصاؼ في يقؼ أف سعد وليد استطاع •
 ".الجديد الجيؿ حمدى بميغ" و" األلحاف سمطاف"بػ لقب أنو حتى

 فنية مؤسسات عدة مف التكريـ وناؿ االستفتاءات، مف العديد في الجوائز مف الكثير عمى حصد •
عالمية  .العربي والوطف مصر في وا 

 االطار التطبيقي:
 يا ممح دارنا

 كممات :نبيؿ خمؼ
 الحاف : وليد سعد
 غناء :وائؿ جسار

 التحميؿ الييكمى:
 5:مــــ1المقدمة:مـــ
 11:مـــ6المذىب:مـــ

 92:مـــ11:مـــ1كوبمية
 13ـــ:مـ13فاصل موسيقى:مـــ

 16:مــــ13:مـــ9كوبميو

 الميزاف والضرب: 
 الحسيني الكردالمقاـ: مقاـ 

 
 طقطوقة دينية نوع التاليؼ:



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عود(-ناى -ايقاع-)اورج االالت المستخدمة
 الكممات

 ياممح دارنا كتر صغارنا سيدنا محمد فى الحمـ زارنا
 اطرناسيدنا ونبينا المى ىادينا سمـ عمينا وجبر خ

 فى الحمـ جنة قراف وسنة وىالؿ ومدنة وستار ساترنا
 ابوبكر كبر اهلل اكبر الخير بيكتر وبندى جارنا

 يدينا عافيو ومخدنا دافية وبنية صافية بنرضى بقدرنا
 نشكر ونحمد وال حد يحسد ولما نسجد ندعى لكبارنا

 خامسا التحميؿ التفصيمى
 ٘:مػػػػٔالمقدمة:مػػػ

 
لتدريب  جنس كرد عمى الحسينى بالة الناى والعود يستفاد منيا ؾ)تيمة( بدات المقدمة فى –

 الطالب
 ٖٔ:مػػػػٙالمذىب:مػػ

 
بدا المذىب بمحف فى مقاـ الكرد عمى الحسيبنى ولـ يستعرض المقاـ واستعاف الممحف بالكوراؿ مف  -

 االطفاؿ                      
   ٜٕ:مػػػٗٔ:مػػػٔكوبمية



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 محف فى مقاـ الكرد عمى الحسينى وعاد لممذىب استعرض الم -

 ٖٛ:مػػػػٖٓفاصؿ موسيقى:مػػػ

 

 
 استعرض الممحف مقاـ الكرد عمى الحسينى-

 ٙٗ:مػػػػٖٛ:مػػػٕكوبميو

 

 



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كرر الممحف لحف الكوبمية الثالث بنفس لحف الكوبميو االوؿ مع اختالؼ الكممات-
 تعميؽ الباحثة

  استخدـ الممحف مقاـ الكرد فقط-
 المحف متكرر وليس بو تجديد فى المقاـ او االيقاعات-
 العمؿ مناسب لفئة االطفاؿ ويستفاد منو لتدريبيـ-

 رقت عيني شوقا
 كممات:صالح جالؿ
 لحف: ماىر زيف
 غناء: ماىر زيف

 التحميؿ الييكمى:
 ٜ:مػػػٔالمقدمة :مػػػ

 ٜٔ:مػػٓٔ:مػػػٔالكوبمية
 ٖٔ:مػػػٕٓمذىب:مػػػ

 ٜٖ:مػػػػٕٖفاصؿ موسيقى:مػػػػ
 ٔٙ:مػػػٓٗ:مػػػٕكوبمية

 ٛٚ:مػػػٕٙفاصؿ موسيقى:مػػػػ
 ٘ٓٔ:مػػػٛٚ:مػػػٖكوببمية 

 الميزاف والضرب: 
 النوا البياتى مقامالمقاـ:

 
 طقطوقة دينية نوع التأليؼ:



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كماف( -ايقاع-)اورج االالت المستخدمة
 الكممات

 رقت عيناي شوقا   ولطيبة ذرفت عشقا
 إلي حبيبي فأىدأ يا قمب ورفقا فأتيت

 صمي عمى محمد
 اهلل رسوؿ يا اهلل نبي يا حبيبي يا عميؾ السالـ رسوؿ اهلل السالـ عميؾ يا يا

 قمب بالحؽ تعمقوبغار حراء تألؽ
 محمد يا اقرأ اقرأ يبكي يسأؿ خالقو فأتاه الوحي فأشرؽ

 هللالسالـ عميؾ يا حبيبي يا نبي ا رسوؿ اهلل السالـ عميؾ يا يا
 رسوؿ اهلل السالـ عميؾ يا يا

 السالـ عميؾ يا حبيبي يا نبي اهلل يا رسوؿ اهلل
 بالروضة سكنت روحى يا طيبة جئتؾ صبا لرسوؿ اهلل محبا

 وجوار اليادي محمديا طيبة جئتؾ صبا لرسوؿ اهلل محبا
 رسوؿ اهلل السالـ عميؾ يا يا بالروضة سكنت روحي وجوار اليادي محمد

 ا حبيبي يا نبي اهللالسالـ عميؾ ي
 رسوؿ اهلل السالـ عميؾ يا يا

 السالـ عميؾ يا حبيبي يا نبي اهلل
 رسوؿ اهلل يا

 خامسا التحميؿ التفصيمى
 ٜ:مػػػٔالمقدمة :مػػػ

 

 
 استعرض الممحف فى المقدمة مقاـ البياتى عمى النوى-



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ٜٔ:مػػٓٔ:مػػػٔالكوبميو

 

 
 تى عمى الحسينىفي مقاـ البيا ٔبدا الممحف في الكوبمية-

 ٖٔ:مػػػٕٓالمذىب:مػػػ

 

 
 لحف المذىب فى مقاـ البياتى عمى الحسينى.-

 ٜٖ:مػػػػٕٖفاصؿ موسيقى:مػػػػ

 

 
 لحف الفاصؿ فى مقاـ البياتى عمى الحسينى واستعرضو بشكؿ جيد-

 ٔٙ:مػػػٓٗ:مػػػٕكوبمية

 



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 استعراض لمقاـ البياتى عمى الحسينى-

 ٛٚمػػػ:ٕٙفاصؿ موسيقى:مػػػػ

 

 

 
 استعراض لمقاـ البياتى عمى الحسينى-

 ٘ٓٔ:مػػػٛٚ:مػػػٖكوببمية 

 

 



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 استعرض الممحن مقام البياتى عمى الحسينى -

 تعميؽ الباحثة
 لحف ىذا العمؿ المطرب وىو المحف الوحيد مف اعمالو-
 لـ ينتقؿ الممحف الى مقامات اخرى-
 زية كوسيمة جذب لمشباب وتعريفيـ دينيـ وىذه ىى االضافة  وكمماتياغنى المطرب ىذا العمؿ بالمغة االنجمي-

My heart is so full of longing 

I wish to be close to my Beloved 

I dream to walk in the streets of Medina 

And to quench the thirst of my spirit 
By visiting you, O Muhammad! 

 سوؿ اهللالسالـ عميؾ يا.. يا ر 
 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 السالـ عميؾ يا.. يا رسوؿ اهلل

 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 يا رسوؿ اهلل

I left all my troubles and worries 
As I entered your Mosque so gently 

And as I finally stood there before you 
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I couldn't stop my tears from falling 
In your presence O Muhammad! 

 السالـ عميؾ يا.. يا رسوؿ اهلل
 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 السالـ عميؾ يا.. يا رسوؿ اهلل

 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 يا رسوؿ اهلل

O Taiba (Medina), your breeze is so blessed 

Indeed it brought life back to my spirit 

I've left my heart with my Beloved 

Sending blessings on Muhammad 
 السالـ عميؾ يا.. يا رسوؿ اهلل

 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 السالـ عميؾ يا.. يا رسوؿ اهلل

 السالـ عميؾ يا حبيبي.. يا نبي اهلل
 يا رسوؿ اهلل

 قمروف سيدنا النبي
 تراث صوفى كممات والحاف

  مصطفى عاطؼ غناء:
 التحميؿ الييكمى:

 ٚٔ:مػػػٔالمذىب:مػػ
 ٓٗ:مػػػٚٔ:مػػػٔالكوبمية
 ٗٙ:مػػػٓٗ:مػػٕالكوبمية

 الميزاف والضرب: 
 المقاـ: البياتى



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 طقطوقة دينية نوع التاليؼ:

 )دؼ( االالت المستخدمة
 الكممات

 تمد النساءُ  وأجمؿ منؾ لـ تر قط عيف وأجمؿ منؾ لـ
 خمقت مبرءًا مف كؿ عيِب كأنؾ قد ُخِمقت كما تشاءُ 

 قمر قمر سيدنا النبى قمر وجميؿ وجميؿ سيدنا النبى وجميؿ
 وراح المصطفى كالورد نادى وعطره يبقى لو مست أيادى

 وعـ نواليا كؿ العبادى ، حبيب اهلَل يا خير البري
 روناظر لو بؿ كاف نورا ، تناؿ الشمس منو والبدو 

 ولـ يكف اليدي لوال ظيوره ولـ يكف اليدي لولي ظيوره
 وكؿ الكوف أضاء بنور طو

 قمر قمر سيدنا النبى قمر وجميؿ وجميؿ سيدنا النبى وجميؿ
 التحميؿ التفصيمى

 ٚٔ:مػػػٔالمذىب:مػػ
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o )بدا االنشودة بابيات شعرية )واجمؿ منؾ لـ ترى قط عينى 
o -وفى االعادة صاحب صوتو الدؼ بدا بكممات المذىب بصوتو فقط 
o المذىب فى مقاـ البياتى عمى الحسينى 

 ٓٗ:مػػػٚٔ:مػػػٔالكوبمية –
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 استعرض الممحف الكوبمية فى مقاـ البياتى عمى الحسينى-
 راست النوا -

 ٗٙ:مػػػٓٗ:مػػٕالكوبمية
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 باقى االنشودة استعرض الممحف مقاـ البياتى عمى الحسينى بشكؿ متقارب مع  -
استخدـ الممحف الميزاف الثالثى فى ىذا الجزء فى المقطع)ولـ يكف اليدى( ثـ عاد لمميزاف الرباعى  -

 مرةاخرى
 تعميؽ الباحثة

المحف تراثى صوفى قديـ انشده المطرب باداء جميؿ واحسف المنشد مخارج الفاظو وكاف لو قدرة عمى التحكـ 
 االزىر وخاتـ لمقراف فتربى عمى اسموب مدرسة المشايخفى جيد الصوت وىذا النو احد طالب 

 نتائج البحث:

 ما ىو تاريخ الغناء الديني ؟ 
 وقامت الدارسة باإلجابة عف تاريخ الغناء الديني في االطار النظري.  

 ما ىو اسموب الممحنيف لالغنية الدينية في بداية االلفية الثالثة ؟ .ٓ
داية االلفية الثالثة  تحطيـ  كؿ القيود في التمحيف لالغنية الدينية امتاز الممحنيف لالغنية الدينية في ب -

 الذي كاف متبع  قديما.
استعراض المساحة الصوتية وتصوير المقامات مثؿ مقاـ البياتي مف درجة الحسيني وظير في اغنية  -

وفي غناء )يانبي سالـ عميؾ ()تمحيف وغناء ماىر زيف ( ، )قمرف سيدنا النبي( مف تراث الغناء الص
 غناء وائؿ جسار(.–مصطفي عاطؼ، يا ممح دارنا )تمحيف وليد سعد 

 االنسيابية في اختيار الجمؿ المحنية . -
 استطاع الممحنيف في بداية االلفية الثالثة لتطويع المحف لكي يتـ التغني بو بميجات ولغات مختمفة . -
دينية في مقاـ الحجاز والتطرؽ الي استطاع الممحنيف الخروج عف التقميدية في التمحيف لالغنية ال -

 مقامات مختمفة ؾ البياتي و الكرد والنياوند وغيرىا
 ما ىي العناصر الفنية  لالغنية الدينية في بداية االلفية الثالثة ؟ .ٔ

تعد لالغنية الدينية في بداية االلفية الثالثة ليا عناصر قد اثرت بشكؿ ايجابي عمي ظيور المؿ الفني متكامؿ 
 ت الباحثة بابرازىا واظيارىا مف خالؿ التحميؿ النغمي لالعماؿ وىي :وقد قام
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 الممحف : -
 الحظت الدارسة انو يوجد ثالثة انواع لمغناء الديني في بداية االلفية الثالثة 

o  النوع االوؿ ممحف يقـو بغناء االغنية الدينية في اغنية )رقت عيناي شوقا ()تمحيف وغناء ماىر زيف
.) 

o ممحف يقـو بصناعة المحف  لكي يتماشي مع امكانيات المطرب والمغني، يا ممح دارنا  النوع الثاني
 غناء وائؿ جسار( .–)تمحيف وليد سعد 

o  النوع الثالث ممحف يقـو باعاده صياغة االلحاف القديمة وتقديميا في شكؿ يتناسب مع ميوؿ ىذا
 عاطؼ.العصر)قمرف سيدنا النبي( مف تراث الغناء الصوفي غناء مصطفي 

 المغني: -
 امتاز المغنييف في تمؾ الفتره مف:

o  . التمكف مف غناء المقامات العربية الشائعة في جميع درجاتيا الصوتية 
o . االنسيابية وسيولو انتقاؿ الجممو المحنية 
o . القدرة عمي الغناء بمغات متعدده 
o سر .فيـ الثقافة الدينية والموسيقية ونقميا الي جميور المستمعيف بسيولو وي 
 الشاعر: -

o .التدقيؽ في اختيار المفاىيـ والقواعد الدينية وتبسيطيا 
o . سرد الشعر في شكؿ قصة 
o  كتابة اشعار لغرس القيـ الدينية 
o  اختيار اسموب مناسب لتبسيط الجممو الشعرية 
o . االىتماـ بوحده البيت والقافية 
 الموزع الموسيقي: -

o االىتماـ بالتفعيمة االيقاعية لمجممو المحنية . 
o  الربط بيف الضروب العربية الشائعة االستخداـ والتفعيالت االيقاعية المركبة 
o  استخداـ حروؼ المد الطويمة والقصيرة 



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ٕٛٔٓ - السابع العدد –بية النوعية مجمة التر 

1- 97 - 
| 

o  اعطاء مساحة لالستعراض الحر لممغنيكما في اغنية ) قمرف سيدنا النبي( مف تراث الغناء الصوفي
 غناء مصطفي عاطؼ

o لنفس العمؿ الفني البرازة واظياره استخداـ نوعي التوزيع الكورالي و الموسيقي 
o  غناء وائؿ –ادخاؿ مؤثرات مف الطبيعة كاصوات لمطيور و المياة كما يا ممح دارنا )تمحيف وليد سعد

 جسار( .
ما ىي االنتقاالت المحنية والتحويؿ النغمي التي اعتمد عمييا  الممحنيف لالغنية الدينية في بداية االلفية  .ٕ

 الثالثة  ؟
 قامي واالنتقاالت المحنيةالتحويؿ الم

 ياًثي سالم عليك قورى سيذًا الٌثي يا هلح دارًا

 تياذي الحسيٌي تياذي الحسيٌي كرد الحسيٌي 

 راسد الٌىا راسد الٌىا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تعميؽ الباحثة :
 مي الجممو السمسة الخفيفة اعتمد الممحنيف عمي المقاـ االساسي وعدـ التطرؽ لمتحويؿ النغمي الكثيرواالعتماد ع

 التوصيات المقترحة:
 يوصي الباحث بعد اف قاـ بدراستة بعدة توصيات وىي :

 االىتماـ بالدراسات التحميمية  وخاصة لالعماؿ المؤلفة في المقامات الشائعة و الغير شائعوأوال :
 االىتماـ بالتمحيف لالغنية الدينية و التطوير فييا . :ثانيا 
 كار تمارين صولفائية مستوحاه من االعمال الغنائية في االلفية الثالثة    يستفيد منيا ابت : ثالثا

 الدارسين في مواد الموسيقي العربية مثل الصولفيج العربي , التحميل العربي وغيره.

 االىتمام بتطوير المغة لنشر االعمال الغنائية ناطقة بمغات  مختمفة  رابعا:
  



  الثالثة األلفية بداية في الدينية لؤلغنية تحميمية دراسة
    العشى فرحى أحوذ هحوذ/ د.أ، هحسة الفراح عثذ هحوىد/ د.أ، هحوذ العظين عثذ سهير/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المراجػػػع
 -سائؿ والبحث العممية:أواًل: الر 
 ـ. ٜٜٛٔ، دار التحرير لمطبع والنشر، القاىرة، مجمع المغو العربيةالمعجـ الوجيز:  -
 .ٜٜٛٔ، دار قباء لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر، سنة حوار األجياؿحسف حنفي:  -
ير منشور، كمية التربية ، بحث دكتوراه غتنمية االبتكاريو الموسيقية ؼ مجاؿ االرتجاؿ التعميميسعاد عبد العزيز:  -

 .ـٜٜٚٔالموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة، 
، عالـ الفكر، المجمد السادس، العدد االوؿ، الكويت، االرتجاؿ وتقاليده فى الموسيقى العربية: سمحة أميف الخولى -

 ـ ٜ٘ٚٔيونيو  –مايو  –ابريؿ 
 ـ ٜٔٛٔدمشؽ   ،القومى ، منشورات وزارة الثقافة واالرشاداالغنية العربية: صميـ الشريؼ -
  .،مطبعة أسعد، المكتبة األىمية، بغدادالطرب عند العربعبد الكريـ عالؼ،  -
، بحث غير منشور، مؤتمر أىمية االنشاد الديني في الغناء العربي واآلسموب اآلمثؿ لتقديموعبد القادر صبرى:  -

 .يخ أعالـ الموسيقي الشرقيةعبد المنعـ عرفو تار ـ، ص  ٖٜٜٔالموسيقي العربية الثاني، القاىره، 
 1نقابة الفنانيف المحترفيف في لبناف ."وائؿ جسارٔ" -
 ـ.ٜٜٓٔحسف درويش : مف أجؿ أبىسيددرويش،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،  -
غناء العربى، بحث غير منشور، مؤتمر الموسيقى عبد العزيز محمود عنانى: االنشاد الدينى الصوفى فى ال1) ٔ -

 .ٖٜٜٔالعربية الثانى، القاىرة 
 . ٕٜٚٔ، دار الشعب زكى مبارؾ: المدائح النبوية في االدب العربى، -
دراسة فى الموسيقى الشعبية المصرية، الناشر سمسة الدراسات  -محمد عمراف: الثابت والمتغير فى االنشاد الدينى -

  الثقافة.العامة لييئة قصور 
، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة : " التخت العربي نشأتة و تطورة الفني "نبيؿ شورة  -

 ـ.ٜٔٛٔحمواف ، القاىرة ، 
، عمـو وفنوف الموسيقي ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة :" مقامات مبتكرة في الموسيقي العربية" محمد ىشاـ  -

 ـ.ٕٕٓٓقاىرة حمواف ، ال
 ٕٕٔٓجامعة حمواف، آية اهلل صالح محمد السيد :رسالة ماجستير ، كمية التربية الموسيقية، -
 .ـ ٜٜ٘ٔمرجع سبؽ ذكره، صر العربية،عمرو مصطفى ناجى : تقنيات االداء عند الشيوخ القراء فى جميورية م -
 .ـ ٜٜٓٔكتاب ، القاىرة ، حسف درويش : مف أجؿ أبى سيد درويش ، الييئة المصرية العامة لم -

-  http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/music/456364-insha-allah-.html 

- https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

http://alfananine.com/index/?p=1293
http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/music/456364-insha-allah-.html

