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 حب اهلل االستفادة من رباعيات في

 في مادة الصولفيج العربي لمممحن وليد سعد

 1د/ شيريف صالح محمد مصطفى 

 مقدمة البحث :

تعميـ في  أو المطالعة الغنائية لأللحاف العربية عنصرًا أساسياً العربي  يعتبر الصولفيج
القدرة الموسيقية  الموسيقى العربية إف لـ يكف أساس تعميميا ، فيو ييدؼ إلى تنمية

األساسية لمتربية  رتقاء باألداء الموسيقى لمطالب ، وذلؾ بتمكينيـ مف المياراتواال
مالء ، وييدؼ أيضًا إلى تنمية التذكر الموسيقية مف ا ستماع وغناء وقراءة وتدويف وا 

دراج  السمعى والقدرة عمى تميز األجناس المحنية وأبعادىا والمسافات المكونة ليا وا 
سترجاع األلحاف ية والزمف واإليقاع والقدرة عمى ارجات الصوتية لممقامات العربالد

 2المحفوظة وكيفية غناءىا أو تدوينيا

 الوطففي  اشتير وليد سعد بأنو صاحب أوؿ نجاح وأوؿ بصمة لكثير مف نجوـ الغناء
صؿ حتى األف ، لتالعربي  ،ولحف الكثير مف األعماؿ الناجحة مع جميع نجوـ مصر والوطفالعربي

العربي  مصاؼ كبار ممحنيف الوطففي  لحف، وأستطاع وليد سعد أف يقؼ 0722إلى مايزيد عف 
الناجحة حتى أنو لقب "بسمطاف األلحاف" "وبميغ حمدى الجيؿ الجديد" األلحاف وقدـ مئات مف 

 .يف والمطربات مف تأليؼ نبيؿ خمؼ رباعية لكثير مف المطرب 313.ولحف أيضًا حوالى 

 كمة البحث :مش

حب اهلل مادة موسيقية جذابة وغنية بالعناصر في  لحاف وليد سعد لرباعياتبالرغـ مف أف أ
ممكف أف تخدـ مادة والتي  نتغنى بيا أثناء سماعياوالتي  الموسيقية العربية كالمقامات والضروب 

ىذا الموضوع قميمة لكميات والمعاىد المتخصصةإال أف الدراسات التى تناولت االعربي في  الصولفيج

                                                           
9
 تخصص موسيقى عربية النوعية جامعة القاهرةمدرس بكلية الترببية  

أالء مصطفى محمد على : االستفادة من النماذج اللحنية عند فؤاد الظاهرى في فيلم )أميرة حبى أنا( في مادة الصولفيج العربي ، بحث 2

 599، ص2192منشور ، المؤتمر الدولى األول، كلية التربية النوعية ،جامعة القاهرة ، ابريل 
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المعالجة في  التعرؼ عمى الجانب النغمىالصولفائى المتمثؿفي  ومف ىذا المنطمؽ بدأت الباحثة
 حب اهلل. في  أعماؿ وليد سعد لرباعياتفي  المحنية المقامية

 أىداؼ البحث :

 .حب اهلل ألحاف وليد سعد في  التعرؼ عمى رباعيات -1
 .ىذه المؤلفاتفي  نب النغمىالصولفائىالتعرؼ عمى الجا -0
في  ستفادة مف التدريبات المبتكرةاالو عيات ابيبات صولفائية مبتكرة مف ىذه الر استمياـ تدر  -3

 .الكميات والمعاىد المتخصصةفي  تدريس مادة الصولفيج العربي

 أىمية البحث :

ة مادفي  حب اهلل(في  ستفادة مف مؤلفات وليد سعد )رباعياتالبتحقيؽ األىداؼ السابقة يتـ ا
الصولفيج العربي مف خالؿ النماذج المختارة وقد يؤدى ذلؾ إلى رفع مستوى أداء الصولفيج 

 العربي.

 البحث :تساؤالت 

 حب اهلل (؟في  ماىى ألحاف وليد سعد )رباعيات -1
 ؟حب اهلل( في  تتميز مؤلفات وليد سعد )رباعيات بما -0
 ؟ تدريبات صولفائية مبتكرة مف ىذه المؤلفات استمياـيمكف  كيؼ -3
المعاىد والكميات في  تدريس مادة الصولفيج العربيفي  التدريبات المبتكرة ما ىى -4

 المتخصصة؟

 إجراءات البحث :

 أواًل :المنهج البحث :

 ستمـز ىذا البحث المنيج الوصفى التحميمي)تحميؿ محتوى(.ا

 حدود البحث :
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والعشريف فى جميورية  بعض الرباعيات فى حب اهلل لمممحف وليد سعد بالقرف العشريف والحادى
 مصر العربية .

 عينة البحث :

 . المقامات في  ( فييا تنوعحب اهللفي  ختارت الباحثة مجموعة مف مؤلفات وليد سعد )رباعياتا

 اسم المطرب اسم الرباعية ـ
 وائؿ جسار قولت لنبينا المصطفى 1
 أنغاـ أـ ايمف 0
 حسيف الجسمى سبحانؾ 3

 : ثانيًا: أدوات البحث

 المدونات الموسيقية لمنماذج المختارة. -1
 تسجيؿ ليذه المؤلفات . -0

 مصطمحات البحث :

 :الصولفيج العربي

ىو نوع مف الدراسات الصوتية تتضمف تدريبيا القراءة الوىمية ،الصولفيج مادة تكسب الطالب عمى 
فائى تتـ العممية األولية الصولالتدريب،وبوتزويدىا إما بالغناء أو الكتابةقراءة وكتابة النوتة الموسيقية 

بناء وتنمية اإلحساس ومف خاللو يعد الطالب إعدادًا عالميًا لمتعرؼ بدقة وكفاءة في  واألساسية
 1موسيقية لمعزؼ عمى آلة موسيقية .

 المقام كمصطمح لغوى :

ب المغة العربية ىو موضع األقداـ أو المنزلة أو المكاف الذى يعتميو الشاعر أو المطر في  المقاـ
 أثناء اإلنشاد أو الغناء .
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 المقام كمصطمح فنى :

القرف الرابع عشر الميالدى لمداللة عمى تركيز الجممة الموسيقية عمى في  دخؿ مصطمح مقاـ
مختمؼ درجات السمـ الموسيقي حيث تحدث تأثيرًا معينًا عمى مؤدييا ثـ سامعييا فالمقاـ مركب مف 

 1ـ مخصوص.نغمات ورتب ترتيبًا مخصوصًا وسمي باس

 الموسيقي: في  المقام

ساسى باألصؿ والجنس الثانى بالفرع ،ويختص كؿ مقاـ و الجمع بيف جنسيف يسمى الجنس االى
بأبعاد مختمفة بحسب أنواع الجنس ويحدد اسـ المقاـ عف طريؽ النغمة األساسية )درجة الركوز( 

وضع التي  جموع الساللـ الموسيقيةاغمب البالد العربية لمداللة عمى مفي  كما استخدمت كممة مقاـ
فالمقاـ عبارة عف مجموعة مف الدرجات الصوتية  0لكؿ منيا ترتيب خاص بيف مختمؼ درجاتيا .

تكوف فيما بينيما خاليا نغمية متنوعة ذات أنسجة لحنية خاصة ،تتشابؾ وتتزاوج ىذه الخاليا مع 
تستطيع األذف المدربة أف تتعرؼ عمييا بعضيا لتعطى طابعًا خاصًا ليذه التوليفة المسبوكة بحيث 

اطؽ الصوتية الثالثة نويتـ مف الخاليا النغمية لكؿ مقاـ بناءًا لحنيًا ذا أىمية متميزة لتجمع بيف الم
 3)القرارات ػػػػػ الوسطى ػػػػػػ الجوابات (.

 : البعد

 4الدرجة .في  الموسيقي ىو المسافة الصوتية بيف نغمتيف مختمفتيففي  البعد

 : غمازال

                                                           

 ـ 1991نبيؿ شورة :دليؿ الموسيقي العربية ،دار عالء الديف لمطباعة والنشر ، القاىرة ،1
صالح ميدى : مقامات الموسيقى العربية :المعيد الرشيدى لمموسيقى التونسية ، مطبعة الشركة التونسية لفنوف 0

 7، ص1980،تونس ، الرسـ

نبيؿ شورة  :المقاـ في الموسيقى العربية ، بحث إنتاج ، مجمة دراسات وبحوث ، جامعة حمواف ، القاىرة 3
 ـ.1983،
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جناس المحنى وتعتبر نقطة التحويؿ واالنطالؽ لالالمسار في  ستخداـ وذلؾىو النغمة الشائعة اال
يبدأ منيا جنس الفرعدوف التقيد بأنيا الدرجة الثالثة أو الرابعة أو التي  األخرى وغالبًا ما تكوف

 1ى .المسار المحنفي  األىمية وذلؾفي  الخامسة ،ونغمة الغماز تمى نغمة األساس

 المسار المحنى :

يتحدد المسار المحنى أو أسموب العمؿ لمقاـ ما ثالثة عناصر) المبدأ( أو الدخوؿ إلى المقاـ 
 0األساس. نغمةستقرار( بالمقاـ عمى االنغـ األساسية والثانوية ثـ )اال)المركز( أو مستقرات 

 الجنس : 

تحصر بينيا ثالث أبعاد واألربع درجات ىو البعد ذو األربع )التتراكورد( ويتألؼ مف أربع درجات 
 3وطابع متميز . ما خمية لحنية نشطة تقسـ بموف خاصالصوتية المتحركة تكونفيما بيني

 السابقة المرتبطة بالبحث:والبحوث الدراسات 

تساعد الطالب عمى التي  الدراسة األوؿ بعنواف :فعالية برنامج مقترح مبنى عمى المؤلفات الغنائية
 4.لفيج والتدويف الموسيقى العربيأداء الصو 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى جمع المؤلفات الغنائية المشيورة وتصنيفيا ، كذلؾ وضع برنامج مقترح 
مبنى عمى المؤلفات الغنائية والذى بدوره يساعد الطالب عمى أداء الصولفيج والتدويف الموسيقى 

مادة الصولفيج في  رفع مستوى األداء في العربي وأخيرًا قياس أثر استخداـ البرنامج المقترح
التي  نتائجالوالتدويف الموسيقى العربي ، وقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج التجريبى ، ومف أىـ 

 مادة الصولفيج والتدويف الموسيقيفي  رفع مستوى األداءفي  توصؿ إلييا الباحث ظيور أثر واضح
ثة اف ىذه الدراسة ترتبط بالبحث الراىف  ارتباطا بعد إستخداـ البرنامج المقترح وترى الباحالعربي 

رفع المستوى التحصيمي لمطالب إال اف في  مف حيث اليدؼ وىو االستفادة مف األعماؿ الغنائية

                                                           

 04سيير عبد العظيـ :أجندة الموسيقى العربية ،مرجع سابؽ ص1

 61ـ ،ص1970ود أحمد الحفنى : موسيقى المماليؾ القديمة ، القاىرة ، دار الكتب ، الطبعة الثانية ،محم0

نبيؿ شورة :المقاـ في الموسيقى العربية )تركيبة، تدوينة، تدويف مطمبو( ،بحث مقدـ لمجمة حمواف ،المجمد الحادى 3
 58، ص 1988عشر ، العدد الثانى ، مايو 
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رفع المستوى في  حب اهلل( واألستفادة منيافي  البحث الراىف يختص بألحاف وليد سعد )رباعيات
 . لمطالب مف خالؿ ابتكار تدريبات صولفائية

تنوع مقامات الموسيقى العربية في  الدراسة الثانية :توظيؼ بعض األغانى الشائعة
 1. لمطالب المبتدئ

الطالب  وسيمة إضافية مشوقة وظيفتيا تنبيوتيدؼ ىذه الدراسة إلى االستفادة مف ألحاف األغانى ك
منيج الوصفى مراحؿ تذكر المقاـ واإلحساس بطابعو ، وقد اتبعت ىذه الدراسة الفي  المبتدئ

غنية الدينية الشائعة توصمت إلييا الباحثة أف استخداـ األالتي  )تحميؿ محتوى ( ، ومف أىـ النتائج
التعرؼ عمى المقاـ وتذوقو واإلحساس بطابعو وتذكره عند االستماع إليو في  سوؼ تساعد الطالب

عزفًا  وظريا يسمعن وأو مف خالؿ مجموعة مف التماريف الصولفائية وذلؾ تمشيا مع ما يدرس
وغناءًا، وترى الباحثة أف ىذه الدراسة ترتبط بموضوع البحث الراىف ارتباطًا مف حيث اليدؼ وىو 

 االستفادة منيافي  ستفادة مف ما ىو شائع وجاذب مف األلحاف الموسيقية وتوظيؼ تمؾ األلحافاال
 .سعد )رباعيات فىحب اهلل ( البحث الراىف يختص بالحاف وليد  إفمادة الصولفيج العربي  إال في 

تدريس في  الدراسة الثالثة بعنواف :المقدمات الموسيقية عند زكريا أحمد واالستفادة منيا
 2" الصولفيج العربيفي  المقاـ

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إيجاد حؿ لغناء بعض المقامات العربية مف خالؿ التعرؼ عمى أسموب 
قاـ مف خالؿ نماذج مف المقدمات الموسيقية ، كذلؾ زكريا أحمد وفى االستعراض النغمى لمم

الصولفيج العربي ، وقد اتبعت ىذه الدراسة في  توظيؼ تمؾ المقدمات الموسيقية لتدريس المقاـ
في  توصؿ إلييا الباحث أسموب زكريا أحمدالتي  المنيج الوصفى )تحميؿ محتوى( ومف أىـ النتائج

تعميـ مقرر الصولفيج في  ية تحقيؽ عنصر التشويؽصياغة المقدمات الموسيقية وكذلؾ إمكان
العربي مف خالؿ االستماع إلى نماذج مف المقدمات الموسيقية المعروفة وغناءىا بسيولة ،وترى 

 ةيحاف الموسيقف حيث اليدؼ وىو االستفادة مف األلالباحثة أف ىذه الدراسة ترتبط بالبحث الراىف م
في  حاف وليد سعد )رباعياتاف البحث الراىف يختص بأل طالب إالرفع المستوى التحصيمى لمفي 

 حب اهلل( .
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الدراسة الرابعة بعنواف : برنامج مقترح لغناء المقامات العربية مف خالؿ ألحاف األغانى المصرية 
 1.لمطالب المعمـ

تذكر المقامات العربية مف خالؿ في  رفع مستوى الطالبفي  تيدؼ ىذه الدراسة إلى المساىمو
جناس الموسيقية المختمفة ،وتتبع ىذه مصرية عف طريؽ تنمية اإلحساس باأللحاف األغانى البعض أ

مادة في  رفع مستوى األداءفي  الدراسة المنيج التجريبى ومف نتائج ىذه الدراسة ظيور أثر واضح
الراىف ستخداـ البرنامج المقترح وترى الباحثة أف ىذه الدراسة ترتبط بالبحث بعد االعربي  الصولفيج

رفع المستوى التحصيمى لمطالب في  مف حيث اليدؼ وىو االستفادة مف ألحاف األغانى المصرية 
 حب اهلل( .في  البحث الراىف يختص بالحاف وليد سعد )رباعيات أفإال 

الدراسة الخامسة بعنواف : استمياـ تدريبات صولفائية مبتكرة مف الدائرة النغمية لنماذج مف مؤلفات 
 2.ةنبيؿ شور 

 واستمياـذج المختارة لمؤلفات نبيؿ شورة النغمية لمنما ئرتيدؼ ىذه الدراسة إلى استنباط الدوا
تدريس في  تدريبات صولفائية مبتكرة مف ىذه الدوائر النغمية واالستفادة مف ىذه التدريبات المبتكرة

ىذه الدراسة المنيج ة ، وتتبع يالكميات التخصصفي  مادة الصولفيج العربي لطالب الفرقة الرابعة
الوصفى التحميؿ )تحميؿ محتوى( ، ومف نتائج ىذه الدراسة استمياـ تدريبات صولفائية مف مؤلفات 

رفع مستوى أداء الصولفيج العربي وترى الباحثة أف ىذه الدراسة ترتبط في  نبيؿ شورة تساعد
في  مؤلفات نبيؿ شورة بالبحث الراىف مف حيث اليدؼ وىو استمياـ تدريبات صولفائية مبتكرة مف

حب في  رفع المستوى التحصيمى لمطالب إال اف البحث الراىف يختص بالحاف وليد سعد )رباعيات
 اهلل( .

 جزئين :في  ستعرض الباحثة مفهوم هذا البحث

 ويشتمؿ عمى األتى:الجزء األوؿ: ويتناوؿ المفاىيـ النظرية لمبحث

 أوال:الصولفيج العربي 

 ية لمممحف وليد سعد.السيرة الذاتثانيًا:
                                                           

 ـ .0210،غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة القاىرة ، أمانى جيد خمؼ اهلل : رسالة ماجيستير  1

 ـ .0221صفاء محمد شوقى ميدى : بحث منشور، مجمة عمـو وفنوف الموسيقى ، المجمد السادس ،إبريؿ  -0



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9544 

 

 ويشتمؿ عمى األتى:ويتناوؿ اإلطار التطبيقىالجزء الثانى :

 تحميل عينة البحث المختارة .أواًل :

 إبتكار تدريبات صولفائية من كل عينة .ثانيًا:

 أواًل: اإلطار النظرى: 

 أوال:الصولفيج العربي 

 العربى طرؽ تدريس مادة الصولفيج

 ـ الطريقة التقميدية : 1

مع توضيح عالمات  يسو مف خالؿ عزؼ المدرس عمى اآللةستماع إلى المقاـ المراد تدر ػ االػ 
 التحويؿ .

 ػػ غناء المقاـ بدوف آلة .  

 .ػ عرض التمريف الخاص بالمقاـ واالستماع إليو مف المدرس أو اآللةػ 

 .اء التمريف بدوف المدرس أو اآللةػػ غن 

س بطابع المقاـ مف خالؿ األجناس ولكف طابع المقاـ ككؿ ، ىذه الطريقة ال تعطى لمطالب اإلحسا
 وحيث أف الجنس أساس المقاـ فيو يعطيو ىيئتو الخاصة بو .

 ستماع :عن طريق االالعربي  طريقة تدريس الصولفيج 2

 ت .يستماع إلى المقاـ المراد الغناء فيو عف طريؽ شريط الكاساالػػ  

 ت .يكاسستخداـ شريط الػػ غناء المقاـ مع ا 

 ت .يكاسالستخداـ شريط ػػ غناء المقاـ بدوف ا 

 .ستماع إلى فاصؿ مف التقاسيـ مف نفس المقاـ ػػ اال 
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 نفس المقاـ دوف الغناء مع متابعة العزؼ بالنظر إلى النوتة الموسيقية .في  ستماع إلى تمريفاالػػ  

أداء في  اـ اآللة لو دور كبيرستخدمستوى اإلحساس بطابع المقاـ ، وا رفعفي  ىذه الطريقة تساىـ
قاـ ، ولكف مف مواطف الضعؼ ىو قد تساعد الطالب عمى التعايشمع الجو المحنى لممالتي  األلحاف

 ستخداـ اآللة .اءتيا سواء مف شريط الكاسيت أو باستماع لمتماريف الغنائية أواًل قبؿ قر اال

 ألساس : عن طريق نغمة الغماز واالعربي  ـ طريقة تدريس الصولفيج 3

التي  رتكاز لممقاـ وفصيمتو ، وكذلؾ بيف المقامات األساسيةالمالحظ أف نغمة الغماز محور اػػ 
نغمة األساس ونغمة الغماز فقط ، لذلؾ يمكف الربط بيف ىذه المقامات عف طريؽ في  تشترؾ

 ىاتيف النغمتيف .

 كوز عمى درجة األساس ػػ نبدأ بغناء نغمة الغماز ىابطًا إلى جنس األصؿ، حتى يكوف الر  

نفس درجة الغماز والركوز ، مع استبداؿ عالمات التحويؿ في  ػػ غناء األجناس األصمية المشتركة 
. 

 درجة الغماز حتى درجة الجواب .في  ػػ غناء أجناس الفروع المشتركة 

 ػػ بذلؾ يمكف لمطالب التوصؿ إلى غناء المقامات كميا بنفس الطريقة . 

الجنس تيسر عمى الطالب غناء المقاـ بطريقة درجة الغماز ، فيقوـ الطالب  اإلحساس بنغمات
 1أداء التماريف الغنائية .في  مجموعة لحنية ، وذلؾ قد يفيد الطالبفي  بغناء المقاـ

 : السيرة الذاتية لمممحف وليد سعدثانيًا:

، لصغر حب الموسيقى معممو األوؿ ، حيث زرع فيو مف اواعتبره  تأثر بوالده كثيرًا وليد سعد 
التي  ة الطرب ، وأتاح لو االطالع عمى الثقافات الموسيقية المختمفةقوجعمو ينشأ عمى أغنيات عمال

 شكمت ىويتو الموسيقية فيما بعد .

                                                           

سيير مختار المصرى : طريقة مقترحة لتدريس الصولفيج العربي  ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية  -1
 ـ . 1998الموسيقية ، جامعة حمواف ، القاىرة ،  التربية
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 1993مى البكالوريوس عاـ لتحؽ بالمعيد العالى لمموسيقى العربية وحصؿ عموىبتو ا ثقؿولكي ي
معيدا بالمعيد  األوؿ عمى الدفعة ، عيف عقب تخرجووترتيب متياز مع مرتبة الشرؼ بتقدير ا

 كاديمى والتفرغ لمتمحيف والغناء .ى لمموسيقى العربية ولكنو فضؿ االبتعاد عف العمؿ األالعال

ثـ ذلؾ الوقت في  أثارت ضجةوالتي  وؿ أغنية مف ألحانوبأ 1994أ مشواره مع االحتراؼ عاـ بد
 ب " لممطرب إبراىيـ عبد القادرىر ، أعقبيا بأغنية ىى "أوؿ حبيأغنية "أوعدؾ " لممطرب أحمد جو 

الغراـ" ليشاـ عباس ، بعدىا توالت أعمالو الناجحة مع جميع نجـو في  ، أعقبيا بأغنية "يارامينى
 وأستطاع وليد سعد أف يقؼ لحف 0722، لتصؿ حتى األف إلى مايزيد عف العربي  مصر والوطف

حتى أنو لقب "بسمطاف  حاف الناجحةاأللوقدـ مئات مف العربي  مصاؼ كبار ممحنيف الوطففي 
 بميغ حمدى الجيؿ الجديد" .األلحاف" و"

ستفتاءات وناؿ التكريـ مف عده مؤسسات فنية العديد مف االفي  حصؿ عمى العديد مف الجوائز
عالمية  العربي  مصر والوطففي  وا 

ثاؿ وليس مف أجياؿ مختمفة عمى سبيؿ المبي العر  الوطففي  تعاوف وليد سعد مع أبرز نجوـ الغناء
 الحصر

 اسم المطرب اسم االغنية
 وردة الجزائرية أنا ليا ميف غيرؾ
 وردة الجزائرية سالـ االحباب

 وردة الجزائرية منؾ هلل
 وردة الجزائرية لوكاف عميو

 وليد توفيؽ متغرب
 عمر الدياب لو كاف يرضيؾ

 عمر الدياب ولسو بتحبو
 محمد فؤاد ليوتحرمنى 
 محمد فؤاد خسارة
 محمد فؤاد حبيبؾ انا لو

 محمد فؤاد مش حبيبة حد فينا
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 محمد منير بتبعدينى
 محمد منير البعد نار

 أليسا خذ بالؾ عميا
 أليسا عكس المىشيفينيا

 أليسا تصدؽ بميف
 أليسا مصدومة
 شيريف بطمنؾ
 شيريف ختاروميف ا

 نانسي عجـر خذوا بالكـ
 نانسي عجـر رساف

 وائؿ جسار مشيت خالص
 وائؿ جسار غريبة الناس
 وائؿ جسار خميني ذكرة
 وائؿ جسار بتوحشينى

 أصالة أسفة
 أصالة فوؽ مف وىمؾ

 حسيف الجسمى رحمة الحياه
 حسيف الجسمى نت طيبكؿ سنو وأ

 حسيف الجسمى قوؿ رجعت ليو
 حسيف الجسمى بحبؾ وحشتينى

 مىحسيف الجس ستو الصبح
 راغب عالمة يغيب مايصعبش

 راغب عالمة ليالينا القديمة
 جورج وسوؼ الصبر طيب

 جورج وسوؼ شكرا
 جورج وسوؼ كالمؾ ياحبيبى
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 جورج وسوؼ خسرت كؿ الدنيا
 سميرة سعيد قابمتؾ ليو

 سميرة سعيد ماضمنش نفسي
 فضؿ شاكر بياع القموب
 فضؿ شاكر الحب القديـ

 نواؿ الزغبى عايزاؾ
 نواؿ الزغبى بتسأؿ

 ميرياـ فارس   اناقمبى ليؾ
 أماؿ ماىر ياناسينى

 أماؿ ماىر بتكره
 لطيفة يا أغمى قمب

 لطيفة عمرى ما ىنساؾ
 صابر الرباعى بعشقؾ

 صابر الرباعى واهلل ما تستاىؿ
 ذكرى يـو ليؾ

 ذكرى لو يا حبيبى
 أنغاـ رغـ الصعب

 ـأنغا ألبوـ الحكاية المحمدية كامالً 
 عاصىالحالنى تيانينا

 ىشاـ عباس مش ىايف عميو
 ىشاـ عباس يارامينى
 إيياب توفيؽ   حبيبى

 إيياب توفيؽ   عممنى الحب
 جنات الطفمة البريئة
 جنات افيمنىحبيبى

 محمد محى ديمًا عمى بالى
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 ديانا حداد ىفضؿ أحبؾ
 ديانا حداد خسرت إيو
 حماده ىالؿ جرح الزمف

 ىالؿحماده  حبيبى
 راشد الماجد سنو تحمى
 نبيؿ شعيؿ ليو يا غراـ
 نبيؿ شعيؿ اهلل ييديؾ

 حكيـ   صموا بينا عمى النبى
 بياء سمطاف ومالنا

 بياء سمطاف جرحنى مرة
 عبد الفتاح الجرينى اشوؼ فيؾ يـو

 عبد الفتاح الجرينى كؿ يـو
 ميادة الحناوى يا اعز حبيب
 ميادة الحناوى فيف الحبايب
 ىانى شاكر لورحت بعيد

 ىانى شاكر إال دموعؾ انت
 ىانى شاكر بحبؾ يا غالى

 ىانى شاكر جرحى انا
 ىانى شاكر عممنى أسباب الفرح

 ىانى شاكر الحب مش ألبوـ صور
 عامر منيب حبيت ليو

 رامى جماؿ تعدى السنيف
 دياب غمازات

 تامر عاشور مف غيرؾ
 أحمد سعد تصدؽ كذابيف

 خالد سميـ الحب في الكالـ
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 ىيثـ شاكر جرح الناس
 خالد عجاج   الغراـ

 خالد عجاج   ماتتغرش
 والعديد مف األعماؿ الفنية األخرى مف الموسيقى التصويرية  عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر:

 اسم المطرب اسم العمل
 حسيف الجسمى تتر مسمسؿ أىؿ كايرو

 أدـ وتتر مسمسؿ العار
  ومسمسؿ الكابوس
 ابراىيمالحكمى اغنية حب ياذى

  وتتر مسمسؿ ازمو نسب
  وتتر مسمسؿ أبو البنات
 احمد زعيـ وتتر مسمسؿ رأس الغوؿ
 حسيف الجسمى وتتر مسمسؿ الوالده باشا
  وتتر مسمسؿ االكسالنس

  وتتر مسمسؿ كشكوؿ لكؿ مواطف
 صابر الرباعى وتتر مسمسؿ ذىاب وعودة
  وتتر مسمسؿ دلع البنات

 فضؿ شاكر وتتر مسمسؿ الرياف
 كاروؿ سماحة وتتر مسمسؿ وعد

 نانسى عجـر وتتر مسمسؿ حالو عشؽ
 نانسى عجـر وتتر مسمسؿ حكايات بنات
 ىشاـ عباس وتتر مسمسؿ امراطورية ميف

 حماقى وتتر مسمسؿ تسعة جامعة الدوؿ
 محمد فؤاد وتتر مسمسؿ ارض النعاـ

 محمد فؤاد وتتر مسمسؿ خطوط حمراء
 وائؿ جسار وتتر مسمسؿ الشؾ
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  وتتر فيمـ رشو جريئة
  وتتر فيمـ الثالثو يشتغمونيا

رباعية مف تأليؼ نبيؿ خمؼ  313حب اهلل " لحف الفناف وليد سعد حوالى في  أما عف "رباعيات
 ثاؿ ليس الحصر :المطربات نذكر منيـ عمى سبيؿ الملكثير مف المطربيف و 

 اسم المؤلف المطرب اسم الرباعيةاسم 
 نبيؿ خمؼ  حسيف الجسمى سبحانؾ 

 نبيؿ خمؼ ايياب توفيؽ احمينىيارب
 نبيؿ خمؼ ايياب توفيؽ بعطش

 نبيؿ خمؼ وائؿ جسار  حضرة المحبوب
 نبيؿ خمؼ وائؿ جسار يارب سمـ
 نبيؿ خمؼ وائؿ جسار قمت لنبينا
 نبيؿ خمؼ انغاـ  اـ ايمف 

 يؿ خمؼنب انغاـ فاطمة بنت الرسوؿ
 نبيؿ خمؼ عمى الحجار اهلل اكبر

 نبيؿ خمؼ ىانى شاكر بوحت ياربى
 نبيؿ خمؼ وائؿ جسار  امؾ وابوؾ
 نبيؿ خمؼ ىانى شاكر الفجر باف

 نبيؿ خمؼ حسف االسمر الممؾ ممؾ اهلل
 نبيؿ خمؼ وائؿ جسار سيدنا بالؿ
 نبيؿ خمؼ محمد منير  ليمة القدرفي  انابدعى
 نبيؿ خمؼ سمرحسف األ حب اهلل

 نبيؿ خمؼ عاصىالحالنى ربى راضينىونجينى
 نبيؿ خمؼ عاصىالحالنى الو الجباؿ
 نبيؿ خمؼ مدحت صالح  اهلل اعمـ 

 نبيؿ خمؼ مدحت صالح ما تزعميش منى يا أمى
 نبيؿ خمؼ مدحت صالح سامحنىياربى
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 نبيؿ خمؼ عمى الحجار  أنا بحمـ وانا واعى 
 نبيؿ خمؼ لحجارعمى ا ليو تزعؿ مف الناس

 نبيؿ خمؼ حسيف الجسمى ياريتنى
نذكر منيا جائزة أفضؿ ممحف بميرجاف الموسيقى العربية بدار  حصؿ عمى العديد مف الجوائز

وعاـ  0229وعاـ 0227األوبرا المصرية ،وجائزة أفضؿ ممحف بالميدياليست ميوزيؾ اورد  لعاـ 
ميرجاف ديرجست لعاـ في  ممحف ،حصؿ عمى جائزة أفضؿ 0214وعاـ  0213وعاـ  0210
موىبو بالميدؿ ايست  األكثر، حصؿ عمى جائزة 0214وعاـ  0213وعاـ  0210وعاـ 0212

 1ـ . 0215ميوزيؾ اورد لعاـ 

 ثانيا اإلطار التطبيقى

بعد أف إستعرضت الباحثة مشكمة البحث وأىدافة وأىميتو والدراسات المرتبطة بموضوع البحث 
لمصولفيج العربي والسيرة الذاتيو لمممحف وليد سعد تقوـ الباحثة فى ف واإلطار النظرى المتضم

ستنباط تدريبات صولفائية منيا اإلطار التطبيقى بتحميؿ عينة البحث  .وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D81
%AF 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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 تحميؿ العينة األولى:

 
 كممات الرباعية 

 قولت لنبينا المصطفى .... ىو السالـ ليو إختفى

 مافيش الغار .... وقاؿ عشاففي  صرخ اليماـ

 لحظة صفا .              

 : التعريفيةبطاقة ال

 قولت لنبينا المصطفى  اسـ الرباعية 
 وائؿ جسار اسـ المطرب
 غنائى نوع التاليؼ
 رباعية دينية ةنوع الصياغ

 :ػػػػػػػػػ49 زمف الرباعية 
 حجاز ال المقاـ 
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 تدويف المقاـ 

 
 الدويؾ الضرب
  ضربتدويف ال
  الميزاف 

 مازورة 13 عدد الموازير
 الييكؿ البنائي

 
 0إلى ـ  1مقدمة موسيقية مف ـ 
  13إلى ـ  3كوبيميةغنائى مف ـ 

 األداء الغنائي :

بدوف  3ـالمازورةفي  ثـ يبدا المطرب )وائؿ جسار( بالغناء 0إلى ـ 1تبدأ الرباعية بموسيقى مف ـ
  12ـفي  جعويوجد مر  13فواصؿ حتى ـ 

 الميزاففي  حتى نيايتيا وال يوجد تغير الرباعيةمف بداية : :ميزاف اإليقاع

 اإليقاعات األكثر إستخدامًاىى:التراكيب اإليقاعية

 .واإليقاعية الت الوتريةموسيقى بواسطة اآل:التاآل

 : استعراض لمقاـ الحجاز عمى درجة الحسينى .التحميل المقامى

 

 
 

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9511 

 

 :  األوؿالتمريف 

 
 : األهداف التعميمية لمتمرين

 مسافة الثانية الصاعدة واليابطة عمي تأكيد لا -1
تأكيد وتركيز المقاـ )الحجاز( بشكؿ عاـ وربطة بروحالنموذج المحنى بشكؿ  -0

 مباشر)عينة قولت لنبينا المصطفى( 
 (  النموذج المحنى )في  التأكيد عمى اإليقاعات المستخدمة -3

 
 : الثانىالتمريف 

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9515 

 

 : األهداف التعميمية لمتمرين

 . صعودًا وىبوطا لممقاـ بجنسية األصؿ والفرع التأكيد عمى غناء النغمات المتتابعة -1
 مقاـ )الحجاز( بشكؿ عاـ وربطة بروح النموذج المحنى بشكؿ مباشر تأكيد وتركيز  -0
 (النموذج المحنى ) في  التأكيد عمى اإليقاعات المستخدمة -3

 :ة الثانيةالعين

نأيم أم 

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9511 

 

 
 :كممات الرباعية 

 دمى في  حبيا بيجرى الرسوؿ قاؿ شيمة ىمى

 يىأمى بعد أمىجارية لكف أـ أيمن

 الطريؽ مف غير طعاـ في  لما ىجرت المدينة 

 روحيا شبعت مف الصياـ  لجؿ ما تحصؿ نبينا

 الرسوؿ الكريـ بالنخيؿ بيراضييا

 لما تغضب بيتدييا كاف عمى خمؽ عظيـ

 أيدهفي  الرسوؿ ربي يزيدة  تشرب الميو

 قاؿ لعيشة ما تزعميش ربي ارحـ مف عبيده 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9551 

 

 يامؤمناتويامؤمنيف  طيره الروح والجسد 

 أحد في  تسقى كؿ العطشنينوداوت الجرحى

 مات وأنيا  زوجياكانت حزينة النيا  

 بعد مامات الرسولماقدرش أوصؼ حزنيا 

 والوصية مش كتابة بأمره بتزورىاالصحاب

 ويبكوا ويا أـ ايمف كاف حنيف عمى الغالب

 الحياه والموت مابينا في  الرسوؿ قاؿ واحده منا

 كؿ جنة ىتقبمنافي  مف بقية أىؿ بيتى

 فية :يعر تالبطاقة ال

 اـ أيمف اسـ الرباعية
 أنغاـ  اسـ المطرب
 غنائى نوع التاليؼ

 رباعية دينية نوع الصياغة 
 3:04 زمف الرباعية 

 الصبا المقاـ 
 تدويف المقاـ 

 
 الدويؾ الضرب

  تدويف الضرب
  الميزاف 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9559 

 

 مازورة42 عدد الموازير
 0إلى ـ  1مقدمة موسيقية مف ـ الييكؿ البنائي

 34إلى ـ 3الكوبيميةاالوؿ مف ـ
 39إلى ـ 35موسيقى مف ـ
 إعادة لحف الكوبميياالوؿالكوبميةالثانى
 42ـ في  ألة الكمافتقاسيـ عمى 

مقاـ الصبا المصور عمى درجة الراست في  تبدأ الرباعية بتقاسيـ عمى ألة القانوف:األداء الغنائي
في  ألة الناى والقانوف يؤديو ثـ فاصؿ موسيقى 3ـ في  األوؿ  بدا المطربة أنغاـ بغناء الكوبميةثـ ت
تقاسيـ عمى ألة بالرباعيةوؿ ثـ إنتياءاألانى وذلؾ بإعادة لحف الكوبمية ثـ غناء الكوبميةالث 35ـ

 مقاـ الصبا المصور عمى درجة الراست .في  الكماف وذلؾ

 .الميزاف في  وال يوجد تغير ميزاف  اإليقاع:

 كثر إستخدامًاىوألاإليقاع ا:يقاعيةاإليب التراك

 :قانوف ناى كماف إيقاعاألالت

 .المصور عمى درجة الراست : إستعراض لمقاـ الصبا التحميل المقامى

 
 :التمريف االوؿ

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9552 

 

 : األهداف التعميمية لمتمرين

 الفرع)صبا عمي الدوكاه( وجنس  بجنسيو األصؿوتركيز مقاـ )الصبا( تأكيد  -1
 عف طريؽ نغمات متتالية صاعدًا وىابطًا.حجاز عمي اليكاه()
 ( يقاع المستخدـ )إلكيد عمى االتأ -0

 

 
 : التمريف الثانى

 
 : األهداف التعميمية لمتمرين

 لمقاـ الصبا .تأكيد مسافة الثالثة الصاعدة واليابطة والثانية الصاعدة واليابطة  -1
 ( تأكيد الشكؿ اإليقاعى ) -0

 
 

 

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9551 

 

 : التمريف الثالث

 
 : األهداف التعميمية لمتمرين

 )صبا عمي الدوكاه(.مى نغمات جنس األصؿ لمقاـ الصباتأكيد ع -1
 اإليقاعىتأكيد الشكؿ  -0
 كيد عمى غناء النغمات المتتابعة صعودًا وىبوطًا التأ -3
 التاكيد عمى غناء مسافة الثالثة الصاعدة واليابطة  -4

 العينة الثالثة :سبحانك 

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9552 

 

 كممات الرباعية :

 سبحانؾ سبحانؾ

 أه الميـ سبحانؾ 

 أرزقنىياربى بغفرانؾ         

 ال شبيو بصفاتؾ 

 وال ذاتؾ وأياتؾ وقرأنؾ 

 ياحبيىياحبيى يا اهلل

 : التعريفية بطاقةال

 سبحانؾ  اسـ الرباعية 
 حسيف الجسمى اسـ المطرب
 غنائى نوع التاليؼ

 رباعية دينية نوع الصياغة 
 1:35 زمف الرباعية 

 حجازكاركرد المقاـ 
 تدويف المقاـ 

 
 بدوف ضرب غناء حر الضرب

 ________ تدويف الضرب
 أداء حر ميزاف ال

 ________ عدد الموازير
 مقدمة موسيقية ثـ غناء الرباعية ثـ إعادة لغناء الرباعية . الييكؿ البنائي

 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9553 

 

 :األداء الغنائي

ب بغناء رد ثـ يبدأ المطر مقاـ الحجازكاركفي  الت الوتريةتبدأ الرباعية بمقدمة موسيقية تؤدييا اآل
اء )ياحبيبي ياحبيبى يا اهلل( ػػنتياء الرباعية بغناالرباعية ثمعادة غناء الرباعية ثـ وجود مرجع إل

 .ردمقاـ الحجاز الكاركفي  وذلؾ

 .: الرباعية بدوف ضرب غناء حر اإليقاع 

 ستخداما ىو ا  :اإليقاع االكثر  التراكيب اإليقاعية

ى درجة وىو تصوير لمقاـ الشييناز عم(الكاركرد)الحجاز استعراض لمقاـ :  التحميل المقامى
 .الراست

 
 : التمريف األوؿ

 
 : األهداف التعميمية لمتمرين

 والفرع. األصؿبجنسية ا تأكيد عمى غناء المقاـ كاماًل )الحجاز الكاركرد(ال -1
مسافة ثانية الصاعدة واليابطة ومسافة الثالثة والرابعة  غناء تأكيد عمى -0

 والخامسة الصاعدة .



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9554 

 

 
 : التمريف الثانى

 
 :مية لمتمريناالهداف التعمي

 رد )حجاز عمى النوا (كتأكيد عمى غناء جنس الفرع لمقاـ الحجاز كار  -1
 التأكيد عمى غناء مسافة الثالثة والرابعة الصاعدة والثانية الصاعدة واليابطة . -0
 التاكيد عمى الشكؿ اإليقاعى -3

 : نتائج البحث

 أوال اإلجابة عمى تساؤالت البحث :

 ما هى ألحان وليد سعد ؟-1

قد جاءت إجابة التساؤؿ األوؿ بإستعراض الباحثة العمالو فى الجزء الخاص بالسيرة الذاتية و 
 . لمممحف وليد سعد وذلؾ داخؿ اإلطار النظرى الخاص بالبحث

 بما تميزت مؤلفات وليد سعد )رباعيات فى حب اهلل (  -0

ت المختمفة والضروب وقد جاءت إجابة التساؤؿ الثانى  بأف ألحاف وليد سعد غنية بتعدد المقاما
كما أنيا بسيطة وسيمة الحفظ وتحتوى عمى نغمات متقاربة وسممية وتحتوى عمي تتابع لحنى 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9551 

 

وتكرار نغمى  ، الجمؿ المحنية بسيطة سيمة الحفظ وألحانيا عمى إيقاعات موزونة ، المناطؽ 
 . ى والقانوفالصوتية مالئمة لممساحة الصوتية لممطربيف إعطاء االألت أداء منفرد مثؿ النا

 ىؿ يمكف استمياـ تدريبات صولفائية مبتكرة مف ىذه المؤلفات ؟ -3

وقد جاءت إجابة التساؤؿ الثالث انعـ يمكف إستمياـ تدريبات  صولفائية مبتكرة مف ىذه 
 .وذلؾ فى الجزء الخاص باإلطار التطبيقى لمبحث المؤلفات 

بى فى المعاىد والكميات ماىى التدريبات المبتكرة فى تدريس مادة الصولفيج العر  -4
 المتخصصة ؟

وقد جائت إجابة التسائؿ الرابع  بإبتكار تدريبات صولفائية مف عينة البحث وذلؾ فى الجزء 
ألى غناء المسافة الثانية الصاعدة واليابطة ، تيدؼ التدريبات الخاص بافطار التطبيقى لمبحث 

اكيد مسافة الثالثة الصاعدة والثانية تغناء وتاكيد مقاـ الحجاز ، تاكيد وتركيز مقاـ الصبا 
اليابطة لمقاـ الصبا ، تاكيد الغناء النغمات المتتابعة صعودا وىبوطا ، تاكيد غناء مسافة 
الثالثة الصاعدة واليابطة ، تاكيد غناء مقاـ الحجازكاركرد ، تاكيد غناء مسافة الثالثة والرابعة 

 اـ الحجازكاركرد والخامسة الصاعدة ، تاكيد غناء جنس الفرع لمق

  



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  – مجلة علوم  فنووما موسمقو   

  0202يوايب 
9555 

 

 نتائج البحث :

 مادة الصولفيجفي  محنية المفيدةحب اهلل عند وليد سعد غنية بالتيمات الفي  رباعيات

 . العربي  مادة الصولفيجفي  ستفادة مف ألحاف وليد سعداال -1
 .حب اهلل في  تأليؼ الرباعياتفي  تميز وليد سعد -0
لنماذج المحنية )العينة ( تساعد عمى تحسيف مف ألحاف ا تماريف الصولفيج المستوحاةابتكار  -3

 .العربي  مادة الصولفيجفي  مستوى أداء الطالب

 : توصيات البحث

خالؿ البحث الحالى تتقدـ ببعض توصمت إلييا الباحثة مف التي  فى ضوء النتائج
 قتراحات أىميا:اال

 ة لدى الطالبتنمية الميارات الموسيقيفي  لحاف المشيورة والدارجة السمعاستخداـ األ -1
 تحسيف أداء الطالب لمادة الصولفيجالعربى.في  حب اهللفي  استخداـ الرباعيات -0
المواد الدراسية في  ستفادة منياحب اهلل واالفي  الدراسة التحميمية لمرباعياتفي  التعمؽ -3

 المختمفة .
يد استمياـ فكر جدفي  ستفادة مف المؤلفات الموسيقية الجديدة لممؤلفيف المعاصريفاال -4

 الموسيقى العربية يضيؼ إلى الفكر المتواجد .في  معاصر

 



 

يووايب   –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  –مجلة علم  فنوما موسمق    

0202  
9551 

 

 المراجع :

فيمـ ) أميرة في  ستفادة مف النماذج المحنية عند فؤاد الظاىرىآالء مصطفى محمد عمى : اال -9
، بحث منشور ، المؤتمر الدولي األوؿ ، كمية التربية العربي  مادة الصولفيجفي  حبى أنا (

  0214، إبريؿ  النوعية جامعة القاىرة
أمانى جيد خمؼ اهلل : رسالة ماجيستير  ،غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة القاىرة ،  -2

 ـ .0210
 ـ 0228أيمف حمدى محمد: رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة القاىرة  -1
 ـ.1999اىرة ، سبتمبر إيياب حامد عبد العظيـ : مجمة عموـ وفنوف الموسيقى ، الق -2
 ـ.1990سيير عبد العظيـ : أجندة الموسيقي العربية ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة القاىرة ، -3
، رسالة ماجستير ، غير العربي  سيير مختار المصرى : طريقة مقترحة لتدريس الصولفيج -4

 ـ . 1998منشورة ، كمية التربية الموسيقيى ، جامعة حمواف ، القاىرة ، 
صالح ميدى : مقامات الموسيقى العربية :المعيد الرشيدى لمموسيقى التونسية ، مطبعة الشركة  -1

 .1980التونسية لفنوف الرسـ ،تونس ،
صفاء محمد شوقى ميدى : بحث منشور، مجمة عموـ وفنوف الموسيقى ، المجمد السادس ،ابريؿ  -5

 ـ .0221
 ـ.0223، يونيو 9وسيقى، جعفت عبد السالـ : بحث منشور ، مجمة عموـ وفنوف الم -1
 ـ 1970محمود أحمد الحفنى : موسيقى المماليؾ القديمة ، القاىرة ، دار الكتب ، الطبعة الثانية ، -91
الموسيقى العربية ، بحث إنتاج ، مجمة دراسات وبحوث ، جامعة حمواف ، في  نبيؿ شورة  :المقاـ -99

 ـ.1983القاىرة ،
 ـ 1991ء الديف لمطباعة والنشر ، القاىرة ،______ :دليؿ الموسيقي العربية ،دار عال -92
الموسيقى العربية )تركيبة، تدوينة، تدويف مطمبو( ،بحث مقدـ لمجمة حمواف في  ______ :المقاـ -91

  1988،المجمد الحادى عشر ، العدد الثانى ، مايو 
 ـ .1964، دار القمـ ،القاىرة ، نصر الديف الطوبي : رسالة في عمـ الموسيقي  -92
 

 
 

 



 

يووايب   –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  –مجلة علم  فنوما موسمق    

0202  
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 البحث ممخص

 االستفادة من رباعيات فى حب اهلل 

 العربى لمممحن وليد سعد فى مادة الصولفيج

 مقدمة : 

اشتير وليد سعد بأنو صاحب أوؿ نجاح وأوؿ بصمة لكثير مف نجوـ الغناء فى الوطف العربى ، ولحف 
يزيد عف  الكثير مف األعماؿ الناجحة مع جميع نجوـ مصر والوطف العربى ، لتصؿ حتى األف إلى ما

لحف وأستطاع وليد سعد أف يقؼ فى مصاؼ كبار ممحنيف الوطف العربى وقدـ مئات مف المحاف  0722
الناجحة حتى أنو لقب "بسمطاف األلحاف" "وبميغ حمدى الجيؿ الجديد" .ولحف الفناف وليد سعد حوالى 

 رباعية لكثير مف المطربيف والمطربات مف تأليؼ نبيؿ خمؼ  . 313

مقدمة، مشكمة البحث، أىداؼ البحث، أىمية البحث، أسئمة البحث، إجراءات ث عمى :ويشمؿ البح
 البحث، مصطمحات البحث، دراسات سابقة ترتبط بموضوع البحث .البحث، عينة 

 ثـ ينقسـ ىذا البحث إلي جزءاف:
 ويتناوؿ المفاىيـ النظرية لمبحث ويشتمؿ عمي اآلتي: الجزء األول:

 أوال: الصولفيج العربي.
 ثانيًا: السيرة الذاتية لمممحف وليد سعد .        

 :ػ ويتناوؿ اإلطار التطبيقى ويشتمؿ عمى اآلتى: الجزء الثانى    

 أوال: التحميؿ لمعينة المختارة.      

 ثانيا: بتكار تدريبات صولفائية مف كؿ عينة .    
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Summary 

 

Benefiting from the quartets in god's love for composer walidsaad in the 

Arabic solfege 

An introduction: 

WalidSaad was  famousss  for his first success and first footprint of many 

singing starts in the Arab World.He composed a lot of successful works with all 

the stars of Egypt and the Arab world, so far reaching more than 2700 melodies 

and Walidsaad was able to stand in the ranks of the great composers of the arab 

world  and presented hundreds of successful tunes until he was called "the 

Sultan of melodies" and eloquent Hamdy the new generation .the artist 

walidsaad composed about 313 quads for many male and female singers, 

composed by Nabil Khalaf .  

The research includes: introduction ,research problem, research objectives, the 

importance of research, research questions , research procedures , 

researchsample , search terms , previous studies related to the research topic. 

Then this research is divided into two parts:  

The first part: It deals with theoretical concepts of research and includes the 

following:  

First: the arabSolfege. 

Second: the biography of the composer WalidSaad. 

Part  two:  It deals with the application framework and includes the following: 

First: the analysis of the selected sample. 

Second: Create steel training exercises from each sample.  


