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 منوذجا  أالنشيد السوري  :املعاصر النشيد اإلسالمي
Contemporary Islamic Song: A Case Study of Syrian Nash┘d 

 د. خنساء اجلاجي*
 د. ظالل اجلاجي**

Abstract 
Having different connotations in various Islamic countries, nash┘d mainly stands for an 
Islamic Song. The present article introduces nash┘d, explains its importance and sheds 
light on its numerous aspects and usages in the society such as: teaching, preaching, and 
entertainment. The article also discusses difference between Islamic and Religious 
nash┘ds; difficulties faced by the Islamic nash┘d; most important schools of Islamic 
nash┘d, famous Munshid┴n in Arabic countries and all over the world and famous poets 
whose poems were converted to songs, such as ‘Umar Bah┐ al-D┘n al-Am┘ri. 
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ملصطلح النشيد،  التعرف على النشيد اإلسالمي يف العصر احلديث من خالل تناول البحثىل يهدف هذا البحث إ

ودوافعه مث توظيفه يف جمال التعليم والدعوة والتطور يف دالالته واستعماالته، ليصل إىل النشيد يف العصر احلديث، 
والرتفيه، وتناول البحث أهم ما مييز النشيد اإلسالمي عن غريه من النشيد الوطين والديين والغناء، مث حاول البحُث 
 اإلحاطَة أبهم العقبات اليت تواجه النشيد اإلسالمي يف مسريته، وأهم مقاصد املستمع للنشيد اإلسالمي، مث اإلملام

 أبهم املدارس اإلنشادية اإلسالمية وأبرز املنشدين يف الدول العربية واإلسالمية.
وحدود البحث هي النشيد املتصف ابإلسالمية يف الدول العربية بشكل عام، ويف سوراي ابلتحديد منوذجاً، وقصائد 

ود" وأبو دجانة". واملنهج الوصفي للشاعر عمر هباء الدين األمريي اليت اختريت من قبل منشَدين سوريني مها "أبو اجل
وُختم البحث بنتائج من أمهها: أن املدرسة السورية يف النشيد كان هلا املنزلة األقدم واألقوى، البحث، هو املناسب هلذا 

 النشيد وإمداده ابلشعر اإلسالمي يف عملية اإلنشاد.  رفد وأبرز املنشدين فيها أبو اجلود، وأمهية دور الشعراء يف
 ب اختيار موضوع البحث:أسبا

 إبراز أمهية دور النشيد يف إحياء املعاين اإلسالمية يف النفوس.  .１
 التعريف أبهم املنشدين يف الدول العربية وغريها.  .２
التقريب بني املسلمني يف شىت أحناء األرض، مبشاركة اهلموم واآلمال وذلك من خالل نشر النشيد مبا   .３

 حيمله من معاٍن وأفكار وتعبري عن املسلم بغض النظر عن مكانه وموقعه. 
وأحلانه، وملا ملا للنشيد من جاذبية لألذن مبوسيقاه وإبراز أثره النشيد اإلسالمي  تقدمي اهلدف من هذا البحث:

لألشعار املختارة بعناية من متيز يف األدب العريب اإلسالمي يف العصر احلديث، ومبا تربط هذه األشعار املسلم أبخيه 
وال خيفى على القارئ مدى أمهية تسهيل حفظ األشعار عند  .املسلم أينما كان مبعاانته وآالمه وأحالمه وتطلعاته

، ومن شواهد التاريخ أن يقوم كثري من املربني واملعلمني بنظم قواعد اللغة أو التجويد الطالب ابستخدام اللحن والتنغيم

                                                 
*
 جامعة بيشاور. /ُُماِضرة يف قسم اللغة العربية 

جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن.قسم اللغة العربية/ ُُماِضرة سابقة يف   **
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أو الفقه ُمّتِبعني حبور الشعر املعروفة ليسّهلوا لتالمذهتم حفظ تلك القواعد واألحكام، فكيف بنا حني جتتمع الكلمة 
 وأعظم إمتاعاً.!! فال شك أهنا ستكون أكثر أتثرياً واللحن اجلميل املفيدة البّناءة

 املنهج الوصفي ملناسبته ملوضوع البحث. يعتمد منهجية البحث: 
 هذه، ومنها:  الكتب واألحباث اليت سبقت دراستنا من بعضفاد البحث است: الدراسات السابقة

 هـ. ١٤١٣كتاب: حقيقة النشيد وحكمه، لصاحل بن أمحد بن ُممد الغزايل،  -
انتشار األانشيد يف الساحة"، لعبد القادر الزين، الدمام، جريدة اليوم، "جدل ساخن حول : بعنوان مقالة -

 م.٢٠٠٩
 م.٢٠١٥وائل قاقيش، جملة شرق غرب، ل: "مدخل إىل اإلنشاد الديين يف العامل العريب، بعنوان مقالة -
 هـ.١٤٣١ م/٢٠١٠، فاطمة عبد الرؤوفل "،النشيد اإلسالمي ... الفن يف املواجهةمقالة بعنوان: "  -
جملة لنجدت الطة، رابطة أدابء الشام، و لنشيد اإلسالمي من املسجد إىل الفيديو كليب" مقالة بعنوان: "ا -

 م.٢٠٠٥ ،"فلسطني املسلمة"
د. علي بن محزة الُعمري، رئيس جامعة مكة املكرمة لالفن املعاصر صورة وآاثره ... فلسفته وأحكامه، كتاب:  -

 م.٢٠١٠إلسالمي العاملية، العاملية واألمني العام لرابطة الفن ا
 تعريف النشيد:

النشيد واإلنشاد: رفع الصوت. ومنه َنَشَد الشعر وأنشده، فنشده: أشاد بذكره، وأنشده إذا رفعه. وتناشدوا: أنشد 
ين القوم ينشد بعضهم بعضاً. والنشيد من ْفَعل، والنشيد: الشعر املتناشدبعضهم بعضاً. والنشيد: فعيٌل مبعىن مُ 

والنشيد هو: رفع الصوت بشعر أو رجز أو نثر، بنوع فيه 1شعره فأنشدنيه.ما يُتناَشُد. واستنشدُت فالانً  األشعار:
 2ترجيع وترقيق وتنغيم، ألجل إاثرة احلماس والعواطف والغرية الدينية، يف أوقات وأماكن متنوعة.

هذا العصر ... ويتمّيز عن السماعات ومن خالل تعريف النشيد يتبنّي أن النشيد نوع جديد من السماع ُأحدث يف 
 والغناء والسماع الصويف.  4والَنْصب 3القدمية املعروفة ابحلُداء

فمن أوجه خمالفته للُحداء والَنْصب: أنه ُيسمع ويُنشد يف أماكن وأوقات متنوعة، وغري مقصورة على ما كان يُنشد يف 
 يف احلُداء والَنْصب، كإاثرة احلماس والغرية والعواطف الدينية.  احلُداء والَنْصب، كما أن يف النشيد من املقاصد ما ليس

الغناء ومن أوجه خمالفته للغناء: أنه ليس مما يقصد به جمرد التطريب كالغناء، وليس يف كلماته ما هو يف جنس كلمات 
 من احلب والتشبيب والعشق الذي يقدم ليثري الغرائز ويغري هبا.

 صويف: أن معىن التعبد والتقرب إىل هللا مما البد منه يف السماع الصويف خبالف النشيدومن أوجه خمالفته للسماع ال
، وكذلك آالت اللهو وكلمات احلب والعشق والغزل الزمة للسماع الذي حياول أن ال ينحصر يف هذا اجلانب فقط

 5الصويف دون النشيد.
يطرب له، والتاريخ يروي لنا ولع العرب ابحلداء واإلنسان بفطرته حيب اجلمال، ويلقي انتباهه للصوت اجلميل، و 

يف -وختريهم لصاحب الصوت اجلميل، فيختارونه ليسرّي قوافلهم من اإلبل ويسرع هبا، فنرى اإلبل تشبه أصحاهبا 
السري وتقطع الفيايف، يتغلب شغفها ابلصوت  حتثّ ادي فتنسى تعبها و يف انسياقها خلف احل -أتثرها ابلصوت اجلميل

اجلميل على ما تالقيه من تعب يف سفر الصحراء الشاق، من مشس الهبة هنارًا أو برد قارس لياًل. والباحث واللحن 
جوزيف البدوي يرى أن أول حركة إيقاعية عرفت عند العرب هي احلداء ملا ُتشّكل يف السري الطويل على اجلمال من 

 6اجلمال.حسب مشيئة سائق  إيقاع منظوم ُيسرع أحياانً ويُبطئ أحياانً 
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للصوت اجلميل ما رواه النسائي من اختياره الذوقي جلميل  -صلى هللا عليه وسلم-ومما ورد إلينا من تفضيل الرسول 
الصوت يف واجب بالغ الصالة؟ حىت اختار هلا أاب ُمذورة، ووصفه أبنه "إنسان حسن الصوت" وأمره أن يؤذن عند 

 7البيت احلرام.
وما رواه ابن حبان بسند صحيح عن  8: "رفقًا ابلقوارير اي أجنشة".-هللا عليه وسلمصلى -وما رواه مسلم من قوله 

جها فرقصت من حدائه اجلميل، مما حدا ك اإلبل وهيّ مع عامر بن األكوع الذي حرّ  -صلى هللا عليه وسلم-موقفه 
رضي هللا -عمر بن اخلطاب  أن يسأل عنه ويدعو له: "َمْن هذا غفر هللا له؟". فقال -صلى هللا عليه وسلم-ابلنيب 

 9: أال أمتعتنا به؟!.-عنه
ويبني الشيخ ُممد صاحل املنجد أن النصوص الشرعية الصرحية جاءت بدالالت متنوعة على إابحة إنشاد الشعر 

قد مسعوا الشعر،  -رضوان هللا عليهم-والصحابة الكرام  -صلى هللا عليه وسلم-واستماعه فقد صح عن النيب 
نشدوه من غريهم يف سفرهم وحضرهم ويف جمالسهم وأعماهلم، أبصوات فردية كما يف إنشاد حسان بن وأنشدوه واست

يف قصة  -رضي هللا عنه-حديث أنس ، وأبصوات مجاعية كما يف -رضي هللا عنهم-اثبت وعامر بن األكوع وأجنشة 
ما بنا من النصب واجلوع، قال: اللهم ال عيش إال  -صلى هللا عليه وسلم-حفر اخلندق، قال: فلما رأى رسول هللا 

. وأكد 10عيش اآلخرة، فاغفر لألنصار واملهاجرة، فقالوا جميبني حنن الذين ابيعوا ُممدًا على اجلهاد ما بقينا أبدا
 مل يكونوا منحرفني وال متماوتني بل كانوا يتناشدون األشعار يف -صلى هللا عليه وسلم-أن أصحاب النيب املنجد 

 11جمالسهم ينكرون أمر جاهليتهم فإن أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت محاليق عينه.
: أصبح لإلنشاد الديين أمهية كبرية يف بداايت القرن العشرين، وزاد من أمهيته مشاركة كبار النشيد يف العصر احلديث

ي أدى إىل تزايد ُميب هذا الفن فأصبحت له املشايخ واملنشدين يف إحياء الليايل الرمضانية، واملناسبات الدينية، والذ
أشكال متعددة وأمساء كثرية. حيث برز العديد من املنشدين يف القرن العشرين أمثال الشيخ طه الفشين والشيخ سيد 
النقشبندي من مصر، والشيخ توفيق املنجد ومحزة شكور من سوراي، والشيخ محزة الزغري وايسني الرميثي من العراق، 

 12الشيوخ املنشدين الشاعر احلليب الكبري الشيخ ُممد الوراق. ومن أبرز
فإن  –حىت ابلنسبة لغري املسلمني يف الدول العربية  –وابلنسبة لكل من املسنني والشباب، واملتدينني وغري املتدينني 

املسيحيني أو اليهود مة ال ميكن جتاهلها. ومثة كثري من املهاجرين من مهتالوة القرآن واألذان يعدان عناصر حضارية 
ون تالوة القرآن ودعوة املؤذن بعض العناصر احلضارية اليت يتذكروهنا متاماً ويفتقدوهنا ين منوا يف الدول اإلسالمية يعدّ الذ

 13من عهد طفولتهم.
الد الشام وقد تنوعت األانشيد تبعاً للمكان، وطبيعة البلد، واختالف هلجاته وأحلانه وإيقاعاته، فعلى سبيل املثال يف ب

ومصر متيزت بوجود تنوع كبري من تقاليد اإلنشاد الديين فيها، حيث كان يتخلل اإلنشاد الديين كثري من احلوارات 
الغنائية بني "املنشد الرئيسي" وبني جمموعة املنشدين من خلفه، وكان املنشد يتوسط احللقة، ويلتف من حوله جمموعة 

تار مقطعاً من القصيدة أو مجلة عجعلها ُموراً تدور حوهلا كل الردود من "السنيدة" "الّسنِّيدة" بعد ذلك. وكان املنشد خي
 14فريددوهنا وراءه مث يعودون إليها بعد املنشد.

 دوافع النشيد:
كان القدماء يغنون آلهلتهم اليت اعتقدوا أبهنا ُتسرّي الظواهر واألحداث الطبيعية، وكانت العرب قبل اإلسالم تليب نداء 

 ومن تلبياهتم ما كانت قبيلة نزار تردده يف طريقها إىل مكة حيث ينشد أفرادها: وهتلل حول الكعبة، احلج 
 لبيك اللهم لبيْك ... لبيك ال شريك لكْ 

 إال شريكاً هو لْك ... متلكه وما ملـكْ 
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يف مناسك احلج معداًل التلبية والتهليل مبا يتناسب  ولقد أنعم هللا على العرب ابإلسالم، الذي مسح هلم ابلتلبية والتهليل
والعقيدة اإلسالمية. ولقد سار املسلمون يف أمصارهم على االحتفال ابألعياد، واملناسبات اإلسالمية ابلغناء من إنشاد 

ء والنشيد يف تعليم أانشيد دينية خمتلفة املواضيع ابلعامية والفصحى، كما استفاد املربون واملعلمون العرب من موهبة الغنا
 األطفال الفكر واألصول اإلسالمية وتثبيتها يف نفوسهم. 

يرى جوزيف البدوي أن اإلهلام احلقيقي لتأليف النشيد يف العصر احلديث يتمثل يف احلركات الوطنية واحلروب و 
عبريًا عن مناداة الشعب م، وت١٩١٧والثورات وحركات التحرر ضد االستعمار. فبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل عام 

 املصري ابالستقالل وحقه ابحلرية وضع الفنان سيد درويش نشيده األول: 
 كْ يْ ادِ نَ تْـ مصر دامياً بِ  ... يْ رِ صْ اي مَ  مْ وْ قُـ 
 عليكْ  واجبْ  نْ يْ دَ  نصريْ  يْ رِ صْ نَ بِ  ذْ خُ 

م ووسط هتاف املتظاهرين الذين رددوا وراء سيد درويش الذي لقب بفنان الشعب عبارة ١٩١٩وإابن ثورة مصر سنة 
"بالدي بالدي لك حيب وفؤادي" أصبح هذا الشعار املأخوذ أصاًل عن مصطفى كامل، أول نشيد عريب اعُتمد رمسياً 

َم يف أكثر من بلد عريب.    نشيداً للدولة حيث ُعمِّ
 م اليت أّججت الشعور الوطين والفين، فقد أهلمت الشاعر علي ُممود طه بقصيدته: ١٩٤٨ها نكبة فلسطني عام مث تلت

 الفدى اجلهاد وحق   أخي جاوز الظاملون املدى فحق  
 !!ؤدداــأنرتكهم يغصبون العروبة جمد األبوة والس

الثقافية والتقنية والسياسية والعسكرية، وبعدما كان ويصور النشيد واألغنية الوطنية الواقع العريب احلديث يف حيثياته 
النشيد أو األغنية تتغىن ابحلاكم أو الزعيم أضحت موضوعًا وطنيًا يعاجل العزة والعنفوان، وحيث على القتال حبماسة 

مة إىل درجة والعودة إىل األرض املغتصبة. واملالحظ منذ مثانينيات القرن العشرين انداثر األغنية الوطنية العربية عا
لتظهر مكاهنا األغنية السياسية االنتقادية، كظاهرة  –ابستثناء بعض األعمال اليت تظهر من حني إىل آخر  –فقداهنا 

 15الشيخ إمام يف مصر ومارسيل خليفة يف لبنان.
يرى الكاتب أجمد قاسم أن األانشيد أصبحت ُتستخدم لتثبيت التوجيهات الرتبوية اليت تدعو إىل  األانشيد والتعليم:

الفضائل يف التعامل مع اآلخرين، وجعل التصرفات الالئقة عادات راسخة يقوم هبا الفرد بصورة تلقائية بعد اكتساهبا 
التعلم اليت أثبتت جناعتها، فالعرب صاغوا كثرياً يف مراحل مبكرة من عمره. ومل ختل طرق التدريس القدمية من وسائل 

 16من قواعد اللغة وكثرياً من املوضوعات يف أشعار ينشدوهنا ومن أمثلتها ألفية ابن مالك.
م أن االبتهال مدرسة ١٩٨٨يوضح الشيخ فوزي عبد الغفار املبتهل املعتمد ابإلذاعة املصرية عام  االبتهاالت الدينية:

اليت يتم أتليفها بواسطة   17فرقة تبدأ من ثالثة إىل عشرة أفراد والذين يرددون نفس املقطوعة تقوم على أساس وجود
كبار امللحنني، مشرياً إىل أن االبتهاالت اآلن عبارة عن فن ارجتايل، أي يقوم به مبتهل منفرد بدون أحلان، ويشري إىل 

م، ١٩٧٢ى الشيخ علي الزاوي املعتمد يف اإلذاعة عام من املبتهلني اآلن ال عجيدون املقامات املوسيقية. وير  ٪٥٠أن 
أن عودة االبتهال إىل ما كان عليه يتطلب إجادة املبتهلني للمقامات املوسيقية على حدة، ويف نفس الوقت حفظ 

 18القرآن الكرمي، مشرياً إىل أنه حفظ القرآن على يد الشيخ أمحد عامر ودرس املوسيقى على يد الشيخ علي ُممود.
تقد السيد جنم أن اآلراء قد ذهبت إىل أن اإلنشاد الديين عموماً، أكثر ضروب الغناء صرامة وثبااًت يف االحتفاظ ويع

ابلطابع القومي للشعوب ... ألنه أقل من غريه عرضة للمتغريات املستمرة بفعل عدم ثبات الذوق العام، وتقلب 
 19األهواء، بل ونزوات الفنانني أنفسهم.
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: فإن األغاين واألانشيد إىل جانب أهنا ذات فوائد عظيمة للرتبية وارتقاء احلس والذوق، فإن هلا الرتفيهي اجملالوأما يف 
فوائد كبرية على النفس البشرية، خاصة يف الرتويح عن النفس، أو حىت يف تغيري حالة اإلنسان النفسية من حالة إىل 

من األغاين واألانشيد فيخفف عنه ويرحيه، وقد تنقله األغاين أخرى، فقد يكون اإلنسان حزينًا مبتئسًا فيسمع نوعًا 
 20واألانشيد إىل وضع فيه حيوية وفرح ينسيه ما كان فيه من حزن وبؤس.

وهكذا فقد صار النشيد يتميز عن سائر الفنون أبنه يهدف إىل البناء: يعين بناء األسرة وبناء الذات وبناء حسن 
 ذلك من خالل أمرين مها: الصوت احلسن والكلمة الطيبة املختارة يف اإلنشاد.  دّ عاملة مع خالقنا جل جالله، ويعامل

 النشيد اإلسالمي: 
ة املشهور أبيب راتب أن كل نشيد ملتزم ابملنهج اإلسالمي والفكر اإلسالمي والرؤية قَ يؤكد املنشد ُممد مصطفى مسف  

خيتلف عن النشيد الديين الذي كان مقرتاًن ابجللسات اإلسالمية هو نشيد إسالمي، وهو يرى أن النشيد اإلسالمي 
الصوفية، وهو يؤد ى عادة يف دور العبادة وكثري منه حيتوي على مغاالة غري مقبولة شرعاً، أما النشيد اإلسالمي فهو 

نشودة أعم ألنه يشمل االبتهال واملديح واألانشيد احلماسية والفكرية والدعوية واحلياتية. ومن انحية اثنية فاأل
وتعاصر وتواكب  وآماهلا، األمة ركة اإلسالمية، وتغين آالماإلسالمية أصبحت تنطق بفكر الصحوة اإلسالمية واحل

 21م حىت اآلن.١٩٧٠األحداث اليت أصابت األمة اإلسالمية منذ 
ا وبني املغنني هو ويف حوار مع املنشد األقدم ُممد منذر سرميين املشهور أبيب اجلود قال: اخلالف األساسي الذي بينن

الكلمة، فالكلمة امللتزمة واهلادفة هي اليت حتكم هل هذا نشيد أم غناء، ومبجرد أن يتخلى النشيد عن الكلمة امللتزمة 
 22هو الكلمة.أصبح غناء، حىت ولو بدون موسيقى، فالفاصل بيننا وبني املغنني 

سم الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة امللك فهد ويقول الشيخ د. عصام بن عبد احملسن احلميدان أستاذ مساعد بق
ابلظهران عن األانشيد اإلسالمية: هي من الفن اإلسالمي، فالبد أن تكون سليمة مما خيالف الشرع اإلسالمي كالقيم 
اليت حتث على مكارم األخالق أو حتث على بر الوالدين، أو حتث على محاية األوطان من األعداء، فيجب أن تكون 

 ،ساليب واضحة ليس فيها خمالفة للشرع احلنيف، مثل ما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الشعر: )حسنه حسنأب
 وهو البديل عن تلك املشاهد السلبية اليت نشاهدها على الشاشات الفضائية. 23وقبيحه قبيح(

ام ساحرة، بل هو إعادة صناعة والفن يف ساحة اإلعالم ليس تروعجًا فحسب لطرف ضاحكة، أو أفالم ماتعة، أو أنغ
 لإلنسان وسلوكه وفق تصورات وتوجيهات أصحاهبا.

ني أصحاب الرسالة. حتييها روائع اإلعالميني والفنانإن فطرة النفس اليت يفسدها الغشاشون املاكرون البد أن توقظها و 
قلوب الناس وينفذوا إىل ساحاهتم مبلغني.. كل إىل إن معهم اإلسالم الذي فتح هلم كل األبواب ليلجوا من خالهلا 

 ساحات الدنيا هلم حالل. 
إن الفن عندان حق وحقيقة، فحقيقة إسالمنا املرح والفرج واالبتهاج، والرايضة واللهو الربيء، واملشاركة االجتماعية، 

تنا ورؤاان وعدلنا ومساحتنا.. وإدارة وسعادة البشرية، وتعليم اإلنسانية. وهو احلق لتبصري الناس بقضاايان ومهومنا ومقدسا
الصراع اليوم بيد اإلعالم وأرابب الفن، أفال ندخل دائرة الصراع ابحلق؟ فإن احلق حني ينتصر تتغري حياة الناس من 

 24أعماقها.
عرب بشقِّه الشعري مع النشيد اإلسالمي، ويعضده ويقويه وميده ويثريه، واألدب اإلسالمي املويرتافق األدب اإلسالمي 

عن وقع الكون على اإلنسان املسلم بكل دقائقه، يستقبله النشيد فيصوغه حلناً مجياًل يطرب األمساع، وتردده األلسنة، 
 وحتتفظ به األفئدة، لسهولة احلفظ مع اللحن.
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اولنا كاتب كلمات معظم أانشيد أيب اجلود يف مقدمته لكتاب "نشيدان": لقد حزجنري  ويقول األستاذ سليم عبد القادر 
ابختصار أن جنمع يف نشيدان التوازن بني شىت نواحي اإلسالم، إضافة إىل العمق ... العمق يف املشاعر والتصورات 

. إضافة إىل مشاركة عناصر الطبيعة اجلميلة وكلها خملوقات هللا، تسبح حبمده وتقدس له ... وله نشيدة ؤىوالر 
 25"نشيدان" أفضل ما نعرف به هذا النشيد.

 –ُممد العمري يف كتابه "الفن املعاصر": إين ألسجل كلمة للتاريخ: على طول قراءيت واتصايل هبذا املوضوع ويقول 
أتصياًل ومتابعة ملا كتب، رأيت من النادر من مجع يف كتابته بني التأصيل الشرعي،  -يقصد الفن اإلسالمي 

 26من بد ع احلديث يف الفن اإلسالمي. واالستقصاء اجلمعي، والتحقيق العلمي، والفهم املعريف، هذا عدا
يف حبثنا هذا لن نتطرق إىل حكم األانشيد اإلسالمية من الناحية الفقهية وارتباطها ابملوسيقى أو اإليقاع أو وحنن 

، وحنن 27خلوها منهما، فكل ذلك يعود إىل رأي العلماء ونظرهتم الفقهية اليت يُبحث عنها يف مظاهنا من كتب الفقه
نا هنا النشيد اإلسالمي كونه شعرًا خُيتار ويُنتقى لَيخضع للحٍن ما، مث يقّدم للسامعني بنغم مجيل، يطرب نقصد ببحث

وعجذب. ولن ندخل يف حترمي أو حتليل املوسيقى أو نورد أي رأي فقهي يف هذه األمور ألهنا ُمل جدل وخالف 
 حبثنا هذا هبذه الداللة املذكورة. مصطلح "النشيد اإلسالمي" يفوليست من هدف هذا البحث، وسنستخدم 

م، مقدمة جملموعة من األانشيد الدينية للشاعر ُممود أبو الوفاء، ١٩٥٤عام  –رمحه هللا  –كتب األستاذ سيد قطب 
وضمنها معىن األانشيد اإلسالمية اليوم، وقال: "هذه الطبعة اجلديدة من األانشيد، قد متت بناًء على رغبة بعض 

غريهم ممن يريد أولياؤهم أن  حركة اإلحياء اإلسالمي، لتنتفع هبا انشئة اإلخوان املسلمني، أو ينتفع هباالعاملني يف 
وكان هلم ما أرادوا من انتشار األانشيد بني الشباب املسلم  28وا يف ظالل اإلميان، أو يتذوقوا حالوة روح الدين.ينشؤ 

مل تكتمل بصورهتا  ية وغريها، إال أن فكرة األانشيدالعربفيما بعد ليس يف مصر فقط، ولكن يف كثري من البلدان 
 29احلاضرة قبل العقد األخري من القرن الرابع عشر اهلجري.

يقول عبد هللا انصح علوان يف مقدمته لكتاب "نشيدان": "يف تقديري وتقدير أصحاب البصائر النرية أن هذا اإلنشاد 
... ومن سار سريهم، ومشى على درهبم ليس من قبيل  31خ أبو مازن، واأل30الذي انتهجه األخ منذر، واألخ الرببور

التسلية املباحة، والرتفيه احلالل ... وإمنا هو أسلوب جديد من أساليب الدعوة إىل هللا عز وجل، حيرر املسلم من 
صل لبناء العزة اإلميانية يف العبودية لغري هللا عز وجل، ويربطه ابألجماد والتاريخ، ويدفعه إىل اجلهاد الدائم، والعمل املتوا

أرض اإلسالم، ويثري يف نفسه مشاعر دعوية، وأحاسيس إسالمية ... ملتابعة املسرية يف طريق الدعوة إىل هللا حىت أيذن 
هللا ابلنصر املؤزر، والفتح املبني، ويصّعد من أعماقه آهات من احلزن واألمل على احلالة املرتدية األليمة اليت وصلت إليها 

تمعات اإلسالمية يف عصور االنتكاس والضالل!! هذا عدا عن إخراس األغاين اخلليعة اليت بثها أمواج األثري يف اجمل
البيت املسلم لوجود البديل اجليد الذي تبثه حناجر منذر والرببور وأيب مازن،، مبا خيرجونه للناس من إنشاد هادف، 

 32ووصالت دعوية مؤثرة."
 إلسالمي: عقبات يف مسرية النشيد ا

 يرى أبو راتب أن مسرية النشيد اإلسالمي تواجه عقبات جدية حتتاج ملعاجلة ومواجهة، وهي: 
 عدم اهتمام وسائل اإلعالم الرمسية وحىت اخلاصة بنشر الفن الراقي.  .１
 عدم نضوج بعض املنشدين يف تقدمي اللحن الصحيح والكلمة اجلميلة. .２
بينما  .ليسوا ابحلجم الكبري كما هو احلال ابلنسبة لألغنية العربيةقلة عدد مؤلفي األانشيد اإلسالمية فهم  .３

 هناك مشكلة )غياب الشاعر( الذي يتقن أتليف األنشودة. يرى أبو اجلود أن
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زهد بعض املربني والعلماء لألسف يف أتصيل هذا الفن، فحىت اآلن يوجد خالفات حول مشروعية هذا  .４
وا هلذا األمر ويدرسوه ليتاح اجملال أمام من ميلك صواًت مجياًل الفن ...لذلك عجب على علمائنا أن يؤصل

ونضًجا فكراًي أن يدخل هذا املضمار وأن يطور يف هذا الفن سواء كان شخًصا، أو مؤسسة صغرية تقوم 
 إبنتاجه، وحىت اآلن ال يوجد نضوج مؤسسايت كبري حول هذا الفن.

ا خاصاً ومل يصل إىل العمل اجلماعي ... ومع ذلك فاحلمد النشيد اإلسالمي ما يزال عماًل فرداًي أو مؤسسيً  .５
هلل رب العاملني بدأان نشاهد ظهور بعض املؤسسات مثل مؤسسة سنا وسفري املصرية، ولكن ال بد أن تكثر 
املؤسسات لتكون ابلعشرات، بل ابملئات حىت يتطور هذا الفن، وأيًضا فن املسرح اإلسالمي وحىت يظهر 

 .فن إسالمي متكامل
االنقطاع بني الفنانني والعاملني يف جمال النشيد اإلسالمي، بعبارة أخرى هناك كثري من املنشدين ال يذهبون  .６

إىل ملحن ليأخذوا اللحن ونفس الشيء ابلنسبة لكتاب األغنية، ولكن بدأت اآلن تظهر بعض بوادر 
تبون مؤلفي األغاين ولكن ما لذلك التعاون املفقود فأصبح املنشدون أيخذون أحلاهنم من ملحنني ويستك

 .يزال هذا احلال يشكل عائًقا أمام انتشار وتطوير األنشودة اإلسالمية
بعض املنشدين )وليسوا كلهم( يف وضع ثقايف فين متدٍن، فال بد للفنان املسلم واملنشد أن يعلم املقامات  .７

ى( فال يؤدي نشاًزا أو ارجتااًل، والعلوم املوسيقية حىت يستطيع أن يطور نفسه ويؤدي بطريقة صحيحة )ُمثل
 .وال بد أن يستخدم وخيتار اللحن الصحيح والكلمة الصحيحة

وأبو اجلود يرى الوضع الثقايف من انحية فأخرى فهو يقول: "... هناك غياب الثقافة عند املنشد، الثقافة   .８
قصيدة املكتوبة ابلعامية. اليت تعينه على حسن اختيار القصيدة ... وابلتايل جند أن املنشد مييل إىل ال

واملشكلة األخرى أنه يناصر هذا الشيء، وأان برأيي أن هذا سد للعجز ليس أكثر، واإلنشاد ابللغة العامية 
 ساقط منذ بدايته."

: خيتلف حال املستمع لألانشيد من شخص إىل شخص آخر، املقاصد املرتبطة حبال مستمع األانشيد وقصده
 يلي: اع األانشيد ماولكن من أبرز املقاصد لسم

 عن األغاين اخلليعة احملرمة، السيما ملن اعتاد مساعها.به االستعاضة  -
 الرتويح عن النفس، ودفع السآمة، وامللل حني الضعف واخلور. -
إاثرة املعاين اإلميانية وحتريكها كاخلشية واإلانبة وترقيق القلب وتذكر اآلخرة بسماع األانشيد الوعظية  -

 الزهدية.
 االستعانة ابألانشيد على أداء العمل وقطع املفاوز البعيدة دون ملل. -
 اختاذها وسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا يتوب هبا العصاة. -
 اإلطراب واللذة بسماع أحلان النشيد، وما يصحبه من آلة دف إن وجد. -
 33، كاألعراس واحلفالت.ميةوالتعبري عنه ابألانشيد اإلساللمناسبات االجتماعية إظهار الطابع اإلسالمي ل -

 املدارس اإلنشادية اإلسالمية:
ترى الباحثة فاطمة عبد الرؤوف يف مقاهلا املعنون بـ"النشيد اإلسالمي ... الفن يف املواجهة" أن الصحوة اإلسالمية قد 
أبدعت فن النشيد اإلسالمي، وجعلته وسيلة من أهم الوسائل اليت تواجه هبا قضاايها وقضااي أمتها اإلسالمية ... 

 عرشه الذي داسته قصيدة النثر وشعراء العامية... ولو مل يكن للنشيد ولقد أعاد النشيد اإلسالمي الشعر العريب إىل
اإلسالمي إال دعمه للغة العربية الفصحى لكفى هبذا إجنازًا يف زمن احتل التغريب مساحة كبرية من العقل الثقايف 
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األساسية يف التعليم.  اجلمعي، وأصبح الناس يتهافتون على تعلم اللغات األجنبية وتعليمها ألبنائهم، وجعلها اللغة
فأصبح كثري من الشباب مغرتبني عن اللغة العربية متباعدين عنها، بل رمبا حىت ال يفهموهنا، فجاء النشيد مبثابة خطوة 

 إحيائية مهمة. 
وأكثر ما مييز النشيد اإلسالمي من جهة املضمون هو اهتمامه بواقع األمة احلايل وعمله على رفع وحتفيز األمة 

والتذكري ابجملد التليد الذي كان، واجلرح األليم الذي ينزف، وإشعال جذوة اجلهاد يف النفوس اليت ركنت  للنهضة،
 34لألرض طوياًل طوياًل.

وقد ظهرت كثري من املدارس اإلنشادية يف البالد العربية وأوىل هذه املدارس بدأت من سوراي وكانت الدائرة األوىل 
سة أيب مازن وهي املدرسة احلماسية اليت تغين لشعراء الدعوة أبسلوب محاسي مثل: للرواد، ومن أبرزها وأقدمها مدر 

مدرسة أيب اجلود اليت انتقل فيها ،و 35مدرسة الرتمذيقصيدة الشاعر هاشم الرفاعي اليت بعنوان: زوجة شهيد، وتليها 
ئة احللبية اليت ينحدر منها أبو اجلود إىل إدخال النوع الطريب يف النشيد اإلسالمي احلماسي، وذلك قد يكون أتثراً ابلبي

الذي ترك بصمات يف النشيد اإلسالمي  36ومتيز أهل حلب حببهم للطرب وذوقهم الراقي املعروف، يتبعهم أبو دجانة
 حراكاً ثورايً.وأرخ للحوادث اليت كانت متر يف تلك الفرتة من الثمانينات من القرن العشرين اليت كانت تشهد يف سوراي 

كان املنشدون األربعة "أبو مازن، أبو اجلود، أبو دجانة، الرتمذي" يتمتعون مبستوى فين عاٍل، من انحية الصوت 
على آذان اجلمهور اإلسالميني والقت أشرطتهم ترحيبًا وانتشارًا واسعاً. واألحلان، فكانت ألانشيدهم وقع السحر 

 37قيه.ويوازي املستوى الفين أليب راتب املستوى الفين لساب
م على يد املنشد السوري أيب مازن، مث ١٩٦٨فاألستاذ جندت الطه يبني أن أول شريط للنشيد اإلسالمي صدر عام 

حني توقف هؤالء عن إصدار أشرطة  ١٩٨٠تبعه الشيخ أمحد الرببور مث أبو اجلود مث الرتمذي، وأبو دجانة، حىت عام 
 جديدة. 
 بدأ ينقل ة يف إصدار أشرطة نشيد إسالمي، وميكن القول أبن أاب راتبسن ١٨م بدأ أبو راتب وعمره ١٩٨١ويف عام 

النشيد اإلسالمي من مدرسة النشيد اإلسالمي احلماسي إىل مدرسة فكر ومشولية يف التعبري عن مهوم وآمال وآالم 
منظمة هلا نقل النشيد إىل حركة  الشعوب اإلسالمية كلها، كفلسطني وكشمري وأفغانستان والشيشان وغريها، وقد

أسس وقواعد، مث أنشأ املؤسسات الفنية اليت هتتم إبصدار األشرطة، وأقام عدة مهرجاانت خاصة ابلنشيد، ودّرب 
 الفرق اإلنشادية، وشارك يف مسرحيات إسالمية كان إلنشاده فيها الدور األكرب يف جناحها. 

هؤالء املنشدين، ملا أتيح له من قوة املوهبة يف  ويرى األستاذ سليم عبد القادر زجنري أن أاب اجلود يبقى أحد أبرز
الصوت واألداء واألحلان، وهو الوحيد الذي تيسر له شاعر إىل جنبه يف الفرقة. وفضل أيب راتب أنه محل الراية وحده 

، وذلك من مجيع من املنشدين. ولعل املدرسة الشامية كان هلا قدم السبقلعقد كامل وميثل مبفرده اجليل الثاين 
 اجلهات: الكلمات، واألحلان واألصوات.

تلف أحناء الوطن العريب مدارس جديدة وكثرية يف خم املدارس كّملت بعضها ورسخت لنشأة ومن الطبيعي أن هذه
 واإلسالم،

ومن هذه  فنشأت كثري من الفرق اإلنشادية واملنشدين الذين جندهم اليوم منتشرين يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي،
 :واملنشدين الفرق

 حسنأبو مازن، أبو اجلود، الرببور، أبو دجانة، الرتمذي، أبو راتب، حيىي حوى، عماد رامي،  يف سوراي: -
ع، عماد رامي، عدانن احلالق، عبد القادر ، مازن السعدي، أمحد ويوسف املزرو احلفار، فايز احللو

 احلليب.املرعشلي، معتصم ابهلل العسلي، زكي العسلي، موسى مصطفى، هيثم 
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 والرباء، غسان أبو خضرة، أمين رمضان. يف األردن: فرقة الروايب والريموك وبدر -
زين العابدين الكحكي"، رامي أبو عابد "يف مصر: توجد فرقة الندا وشروق، ومن املنشدين املعروفني:  -

 ُممد.
فرق املعروفة: فرقة اإلسراء ومن ال هلا تنٍب لفن النشيد ودعم واضح يف اليمن: كانت املعاهد العلمية يف اليمن -

 من املنشدين: عبد القادر قوزع، هاين مقبل.و  والصحوة.
وأانشيد املعهد العلمي التابع جلامعة اإلمام ُممد بن  ء،وأانشيد الشفا، يف السعودية: فرقة ُممد املساعيد -

سعود جبدة. وفرقة "نداء وحداء" اليت متيزت ابألحلان اجلديدة، اجلامعة بني املدرسة الشامية اهلادئة اإليقاع، 
وة واخلليجية السريعة، مع تنوع نسيب يف املواضيع. إال أهنا مل تبتعد كثرياً عن قضااي األمة ومهوم شباب الصح

ُممد عبد العزيز عبد الغين،  سعد الغامدي، ماجد العثمان، مسري الزهراين،ومن املنشدين: ونشاطاهتم. 
 مهند الشمري.العمري، موسى العمرية، مسري البشريي، أبو 

وأشرطة الفجر بقيادة: نزار  عائلة البين: "عمران البين مث أخواه من بعده عمار وعاصم البين"،يف الكويت:  -
إبراهيم عادل الكندري،  ،38العرادةمشاري و الفدا، وسلسلة أشرطة صالح لدين بقيادة: أبو عاصم، أبو

، ميس شلش، مشاري بن راشد العفاسي، محود اخلضر، 39ُممد احلسيانعبد الفتاح عوينات، السعيد، 
 وأبو أنس، وأبو احلسن.أمحد اهلاجري، 

 ات: أمحد بو خاطر، أسامة الصايف.يف اإلمار  -
 العراق: ُممد العزاوي.يف  -
 يف لبنان: مصطفى اجلعفري. -
 يف قطر: عقيل اجلناحي. -
 يف البحرين: الدكتور سامي قنرب وجاسم هجرس وفرقة مجعية اإلصالح. -
 يف اجلزائر: فرقة الصحوة. -
 .40د القادر ُممد )قدور لرتيستو(تونس: عب -
 .، وسامي يوسف41يف بريطانيا: يوسف إسالم -
 .ماهر زينيف السويد:  -
 وفرقة سالم عليكم. ،فرنسا: فرقة صمت املساجد يف -
 فرقة النجوم واملنشد أبو احلسن وأبو أمين. اليت تعين "دين الفطرة"، و  Native Deenفرقة  يف أمريكا: -
منتشرون يف كافة أحناء املعمورة مثل تركيا والشيشان وأفغانستان وغريها وبلغات خمتلفة آخرون منشدون  وهناك

 ، ال ميكن هلذا البحث أن يلم أبمسائهم كلهم.وأحلان رائعةوأصوات مجيلة 
أما رابطة الفن اإلسالمي العاملية اليت ألول مرة مجعت يف املنطقة اخلليجية كبار املنشدين من كل أحناء العامل، وعقدت 

مهت يف تشجيع اجلادين املؤمترات العلمية، وأص ّلْت من الناحية الشرعية العمل اإلنشادي والفين وما حييط به، فقد سا
والعاملني من خالل جائزهتا العاملية الكربى "جائزة الشباب العاملية خلدمة العمل اإلسالمي"، وطبعت الكتب 

 .وشجعت على إنشاء قنوات خاصة ابلنشيد اإلسالمي ،والدورايت ورعت الدورات اخلاصة هبذا اجملال
 : قنوات النشيد اإلسالمي

يف حبث للدكتورة رحيمة الطيب عيساين احملاضرة يف جامعة ابتنة ابجلزائر بعنوان: "اجتاهات الشباب اجلزائري حنو 
الفضائيات الدينية اإلسالمية ودورها يف توعيته ضد التطرف والتعصب"، وجدت الباحثة أن من ضمن القنوات 
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الفجر، وقناة شدا، وقناة طيور اجلنة، وتتميز من هذه القنوات: الفضائية اليت تقدم األانشيد: قناة اجملد لألطفال، وقناة 
م، وتقوم القناة إبعداد برامج ٢٠٠٦قناة شدا، وهي قناة متخصصة يف بث األانشيد واألغاين اإلسالمية، وبدأ بثها يف 

لنبيل من خالل لتنمية واكتشاف املواهب املتميزة يف اإلنشاد الديين، وتسعى إىل بث املعاين الفاضلة واملضمون ا
قول، وينشر الكلمة الطيبة املعربة ومن خالل اللحن واألداء اجلميلني، لتكون "شدا" البديل املناسب الذي حيرتم الع

عّما يستخف ابلعقول ويشوه األمزجة ويفسد األخالق واألذواق وحيافظ على الذوق والفطرة السليمة بعيدًا الفضيلة، 
لنفسها قاعدة راسخة  اة شدا الفضائية لتنفرد بكوهنا القناة األوىل يف ميداهنا، ولتضعويثري الغرائز. ومن هنا جاءت قن

يف عامل البث الفضائي، متخصصة بكل ما يتعلق ابلنشيد اإلسالمي، ولتكون النافذة املقبولة للمجتمع املسلم واألسرة 
 42، منوعات إنشادية.امللتزمة، ومن أشهر براجمها، مسعنا صوتك، شدا مع كل الناس، ألوان شعبية

 أشهر شعراء النشيد: 
متيز شعراء األدب اإلسالمي أبهنم الشرحية األكثر قبواًل عند املنشدين وملحنيهم، وذلك للتوافق املشرتك بني املبادئ 

أبرز السمات املطلوب نشدين واجلمهور املستمع. ولعل من الشعراء واملواملشاعر واإلحساس واألفكار واألهداف 
اختيار نغم جذاب ومجيل،  لحن يفاإليقاع واملوسيقى الشعرية، اليت ستساعد امل يف األشعار املختارة للنشيد هيها توفر 

 .ليس كل شعر يصلح للنشيدف
وليد األعظمي، ُممود صيام، يوسف ُممد إقبال، العالمة ومن أبرز الشعراء الذين اختريت أشعارهم لإلنشاد: 

 ، ُممد عيسى سالمة، سليم عبد القادر زجنري،حيىي احلاج حيىيهاشم الرفاعي، األمريي، عمر هباء الدين ضاوي، ر الق
 ، وغريهم ...عبد الرمحن العشماوي

 فهما مثال حي   وأبو دجانة، اجلود ومها: أبو-ألن البحث ال يتسع ألكثر-بذكر اثنني من املنشدين هنا  كتفيوسن
املسلم من  تعبري عما يعتمل يف قلب هما اختارا من األشعار ما فيهالألشعار اليت ينشدوهنا، ف للمنشدين يف اختيارهم

ركز يف ، وسن، فجمعوا بني الكلمة اهلادفة واللحن اجلميل ليوظفوه يف خدمة الدينمشاعر وآمال وآالم أينما كان
رن املاضي، ألهنا أصبحت لثمانينات من القأشرطة مسجلة كلها قبل ا اجلود القدمية اليت تتكون من سبعةجمموعة أيب 

ملا بعدها من األشرطة واألانشيد، مع أن أاب اجلود مستمر إىل يومنا هذا يف إصدار  اً تذى به ومقياسحيُ  مثاالً بعد ذلك 
نه مل جاء بعدها، وأ نْ أانشيد جديدة إال أن تلك الفرتة الزمنية كان هلا من اخلصوصية أهنا هي البداية واملنطلق لكل مَ 

يكن يف متناوله يف ذلك الوقت هذا الكم الكبري من الشعراء اإلسالميني، مقارنة بيومنا احلاضر، ومع ذلك فقد 
لألنظار، موقظًا فيه كثري من املواهب عند املنشدين  اً ملفت بناء اجلود أن يثبت أقدامه وينطلق ويبين استطاع أبو

اآلخرين، وابلقليل القليل الذي كان بني يديه، ونرى أن أاب اجلود يف كثري من األشرطة كان يعتمد على األشعار اليت  
ن يف كتابة ًا ويتشاركاأو أهنما كاان عجلسان مع ،زجنري سليم عبد القادرزميله الشاعر كان يكتبها بنفسه أو يكتبها 

 أنشودة ما.
واملتمعن يف القصائد اليت اختارها سيجد أما أبو دجانة فإن اختياره لألشعار يدل على ذوق فين وإحساس راٍق عنده، 

أهنا شديدة االرتباط بواقع األمة يف ذلك الوقت، آبماله وآالمه، ومل تكن يف معزل عما حيدث يف بالد املسلمني، 
وابختياراته الشعرية كان خري  ،يف سوراي زمة مشتعلة بني احلكومة واإلسالمينياأل فأشرطته صدرت يف وقت كانت

أن ينشر ويذيع ر ملشاعر املسلم يف تلك الفرتة الزمنية، فبأانشيده تلك استطاع مدّون لذلك التاريخ، وأصدق مصوّ 
من األحيان كان الشاعر  تدور على كل لسان، ويف كثريتلك األشعار، فأصبحت تلك األشعار مبعانيها العميقة 

كان هلما الفضل   دجانة ولعل املنشدين أاب اجلود وأاب جمهول اهلوية عند كثري ممن يرددون هذه األانشيد وحيفظوهنا،
 . الكبري يف هذا
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، ومن أشهر ما يتعلق شهرة إسالمية عاملية وله (،شاعر اإلنسانية املؤمنة) ـوصف بالذي يُ  :عمر هباء الدين األمريي
ي على "أب" الذي مسُ  هديوان، و احلديث األدب العريبمساء يف  مع هللا" الذي كان له صدى كبريابألمريي ديوانه "

هـ: "لو كان لألدب العاملي ١٣٨١ ات منزله يفيف ندوة من ندو العقاد  عنها كما قال  تعدّ اليت قصيدته "أب" عنوان 
عرّب  وقدشديد العناية ابملعاين اإلميانية،  وقد كان األمريي43"ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة يف طليعته ...

 من أصدق الشعراء الذينوعمق إحساسه، ومجيل تعبريه،  كان بشموليته وسعة أفقه،ا يف كثري من قصائده، و عنه
م، ١٩١٦ولد األمريي يف مدينة حلب يف مشال سوراي  وأحالمها. آالم األمة اإلسالمية وآماهلا عن واأن يعرب  وااستطاع

أوفد وزيراً  يف التعليم داخل سوراي وخارجها، وعمل يف حقل الدبلوماسية حيثم، عمل ١٩٩٢وتويف يف الرايض 
مفوضًا فيها إىل ابكستان، مث سفريًا يف اململكة العربية السعودية، وتقلد منصب أستاذ كرسي اإلسالم والتيارات 

له و  السعودية وقطر والكويت واإلمارات،ة يف دار احلديث احلسنية يف الرابط/ املغرب، وعمل أستاذًا زائرًا يف املعاصر 
 .44اً مطبوع ديواانً أربعني أكثر من 

 يلي:  ومن القصائد اليت اختارها أبو اجلود وحلنها وقدمها نشيداً، ما
 45وما يف كونه من يسمعقليب وهم الكون يف خفقاته اندى  قصيدة "شكوى" مطلعها:  .１

 وهي األنشودة األوىل من الشريط الثاين أليب اجلود.
 أتملت يف كنه هذا الوجود وغصت على كشف أسراره  مطلعها: "شعاع" و قصيدة  .２

 46وارهــت الوهاد وطفت النجود وجلت أبجواء أنفجب    
 يف شريطه الثاين. وهي األنشودة الثانية

 لكيف غوره الرهيب جال تُ ك مِشْ الَ أمعن الدجى وحتََ كلما  : "صالة" ومطلعها قصيدته .３
 47وتراءت لعني قليب برااي من مجاٍل، آنسُت فيه مجالـــك    

 يف شريطه الثالث.  وهي النشيدة التاسعة
 48رابه قد ضج األمل والكون انم ومل أمن خمتارات من قصيدة "يف أسر احلياة" اليت مطلعها:  .４

 الشريط اخلامس.وهي األنشودة اخلامسة يف 
 احلجر األسود قبلته بشفيت قليب وكلي وله  مطلعها: و قصيدة "صلة"  .５

 49هلَ ال العتقادي أنه انفع بل هليامي ابلذي قبـ  
 شريطه اخلامس. وهي األنشودة العاشرة يف

 أما أبو دجانة فقد اختار من أشعار األمريي قصيدتني متتاليتني ومها من مخاسيات األمريي، ومها: 
 واعتمر عبدك اي رابه لّب  رة، ومطلعها: قصيدة بعنوان: عم  .１

 طوف ابلبيت العتيق وذكر
 رِب من روحي ووجداين أدعوك اي وقصيدة بعنوان: دعاء، ومطلعها:  .２

 50أدعوك من قلب آالمي وأشجاين
 دراسة فنية لنص خمتار من األانشيد اإلسالمية: 

احية )ُشعاع( لنحاول تقدمي أبرز ما تتميز به هذه القصيدة من الناخرتان قصيدة األمريي اخلماسية اليت عنواهنا 
 : فيها يقول األمريياملوضوعية والناحية الفنية، 

 أتملُت يف ُكنه هذا الوجوْد 
 وُغصُت على كشف أسرارهِ 
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 فجبُت الوهاَد وطُفُت النجوْد 
 وُجلُت أبجواِء أنوارهِ 

 وفّكرُت يف حنِسِه والسعوْد 
يِه وأش  رارِِه ويف خريِّ

 وإْذ كاَد يعرو شعوري اجلموْد 
 ويَثنيِه عن َسرْبِ أغوارِهِ 

 تألألَ يل من خفااي اخللوْد 
 شعاٌع؛ فِصحُت إبكباره!

 السجود يل فؤادي عندَ  أنرْ 
 اخلبرُي أبطوارِهِ فأنت 

 اجلانب املوضوعي:
املعاين الكبرية واألهداف الرئيسة اليت ينطلق النشيد اإلسالمي من أركان العقيدة اإلسالمية وروحها، وال بد أن حيقق 

حيملها، واليت ترفع من مستوى البشرية يف مجيع جوانبها: النفسية والعقلية والفكرية واإلميانية والعملية السلوكية... 
فالدعوة )للتأمل( يف الكون والوجود وحقيقته لكشف األسرار واآلايت والدالئل واملعجزات ال تبتعد عن أول دعوة 

.. وكأن .وقراءة الكون بكل ما فيه ال تتم إال ابلتأمل والتدبر والتفكر  ،فقراءة القرآن ،ية لإلنسان، أال وهي )اقرأ(مساو 
النشيد ينادي اإلنسان ليأخذ مكانه يف هذا الكون الفسيح، بكل ما يضمه وحيويه ويقود العامل الذي وُكِّل إبعماره، 

؛ بل هي تدبر ومتعن وتقييم وده للعمل والتغيري، فالقراءة ليست فعاًل آلياً وينهض به بفكره العميق الذي ال بد أن يق
يتبعه تقومي... وهبذا يكون التأمل هنا أول خطوة يف طريق التغيري وحترير اإلنسان من اجلهل واخلرافة، فبحجم هذا 

ا كانت األحداث من الكون الفسيح ميتد أتمل اإلنسان ويتسع، وال حتده حدود وال تقف يف وجهه احلواجز مهم
يهدئ  حوله، ومهما تعاقب اخلري والشر يف هذا الكون، ويبقى التأمل اباًب مفتوحًا لينتقل اإلنسان من خالله إىل ما

ويسكن الروح ... فهذا العقل الذي ملك أدواته وخرب صنوف احلياة ال ميكنه لوحده أن يصنع إنسااًن ...  الروع ...
وجل، الذي خلق فأحكم  .. وقبس من نور ... وعالقة موصولة دائمة ابخلالق عز بل حيتاج إىل شعاع من إميان

خلقه، وهو األقدر على فهم طبيعة البشر وما حيتاجونه، فالعقل حيتاج إىل قلب مفعم ابإلميان؛ ليتمكن من السري وفق 
وك ادات واملناسك واألفعال، فالسلابلتفكر والتدبر فقط؛ بل ابلعب اإلميان ال يكون وهذاقوانني الكون وشريعة اخلالق، 
 القومي ينبع من العقل املتأمل. 

 املظاهر الفنية:
ظاهرة تكرار الفعل املاضي واتصاله بضمري املتكلم: )أتملُت، غصُت، جبُت، طفُت، جلُت، فكرُت( وداللة  أواًل:

القدمية البعيدة اليت جاءت هبا الشريعة، فالتأمل ال يرتبط ابلسكون واجلمود بل  املاضي يف الفعل تشري إىل الداللة
ابحلركة والسعي، فتتالت األفعال اليت تنسجم مع داللة التأمل والتدبر، وتنوعت للداللة على تنوع طرق التأمل وأدواته، 

 فليس هناك طريق واحدة بل طرق متعددة، ومتنوعة، وواسعة بوسع هذا الكون. 
 صُت: النفاذ للعمق من أجل الوصول إىل املقصد. غ

 ُجبُت: قطع املسافات طواًل وعرضاً، "أو قطعها سرياً". 
 طُفُت: االنتقال حىت اإلحاطة ابلشيء. 

 ُجلُت: التطواف والتنقل. 



  السوري النشيد: المعاصر اإلسالمي النشيد 2،العدد8پشاوراسالميكس: اجمللد
 
أنموذجا   2017ديسمرب_يوليو 

 

 131 

 فّكرُت: إعمال العقل للوصول إىل نتيجة أو حل أو قرار. 
لكل ما سبق هي الوصول إىل اهلدف الذي ال ينتهي أو ال يتوقف ...  كل األفعال وتنوعها توصلنا للتفكري، فالنهاية

 ألن التأمل يقود إىل أتمل أعمق أو أوسع ... وهكذا ... ال ينتهي فعل التأمل وال يتوقف ... 
إال أما اتصال الضمري ابلفعل: فيدل على االرتباط الوثيق بني الفعل واإلرادة ... إن أردان فعلنا ... فالتأمل ال يقف 

 إن وقفت اإلرادة أو ماتت اهلمة. 
جاء التعبري عن شعاع اإلميان بـ )تألأل( كذلك ابملاضي ... للداللة على أن غذاء الروح حاضر موجود ... هو  اثنياً:

فقط حيتاج إىل استدعاء ... وتناغمًا معه جاء الفعل )صحُت( كذلك ابملاضي ... وكأن اإلميان مغروس هبذه الروح 
 قة ... فعند حضوره استعادت الروح ماضيها معه ... وعرفت قدره ومكانته يف سر وجودها ...منذ اخللي

 جاء فعل األمر )أنْر(: للداللة على الطلب والدعاء ... فال نور يف الوجود إال إن كان مصدره اخلالق.  اثلثاً:
ه بكل ما فيه وحيتويه: )أسراره، أنواره، احلديث عن الكون والوجود مل يتكرر بلفظه، بل ابلضمري العائد علي رابعاً:

ِْيِه، أشراره، أغواره( ليعيدان يف كل لفظة إىل ذلك الوجود ويربطنا به ومبكانتنا فيه.   َخريِّ
 اجلانب اإليقاعي  :خامساً 

ابلفعل واحلركة، جاء  يتميز اإليقاع الشعري للنشيد اإلسالمي مبناسبته للمضمون، فكما جاء النص الشعري ممتلئاً 
)فعولن،  معه إبيقاعه احليوي الذي يبعث النشاط واحلركة. فاألبيات من حبر املتقارب التام اإليقاع الشعري منسجماً 
وبعضهم يصف نغمه بـ )الثوري(، كما أن متناغم،  وهذا البحر الشعري يتسم أبنه سلسفعولن، فعولن، فعول(. 

واتده أبسبابه، أي تقارب أجزائه أي متاثلها وعدم طوهلا، فكلها مخاسية للمتقارب خصوصية أال وهي تقارب أ
)فعولن( يف الغالب، وهذا التناغم يف البحر العروضي عجعلها منسجمة ومتوائمة يف مستوى حتويل القصيدة إىل نشيدة 

 ملحنة. 
 أهم مدارسه والعقبات ، وبنّي وتطور عنهامر هبا اليت  ه للمراحلتناولقّدم هذا البحث النشيد اإلسالمي وذلك باخلامتة: 

كله، مث انتقل البحث   ، يف البالد العربية والعاملقائمني على رعايتهاليت تواجهه يف العصر احلاضر، وأبرز املنشدين وال
الدين األمريي  ألهم شاعر اختاره املنشدون ليعتمدوا على أشعاره يف تقدمي أانشيدهم وهو الشاعر السوري: عمر هباء

ُممد خشفة املعروف أبيب اجلود و منذر سرميين املنشد السوري املعروف  املنشَدين املشهوَرين: ُممد رمحه هللا، واخرتان
 ومن أبرز ما وصل إليه البحث:  أبيب دجانة،

 ينبثق النشيد اإلسالمي من روح الشريعة اإلسالمية وتعاليمها وآداهبا وروحانياهتا. -
اإلسالم والشعور ابلعزة واحلماسة للعمل يف رفع شأن املسلمني والعودة إىل يف بث روح أمهية دور النشيد  -

دينهم، وإحياء احلس اإلسالمي والرتابط بني املسلمني يف شىت أحناء األرض، والشعور آبالم وآمال األمة 
 اإلسالمية.

اإلسالمية له،  عقبات من أمهها: عدم وجود الدعم الكايف وإمهال احلكومات يواجه النشيد اإلسالمي عدة -
 يف مقابل الدعم السخي لألغاين اخلليعة واملاجنة. 

بروز مدارس إنشادية ودورها يف نشر النشيد ورفع مستواه وتطوره، ومن أبرزها: مدرسة أيب اجلود، ومدرسة  -
 أيب راتب.

يت تعرب عن أمهية األدب اإلسالمي وشعرائه يف دعم النشيد اإلسالمي ورفده ابألشعار املناسبة للنشيد، وال -
 األمريي.الشعراء اإلسالميني: آمال األمة اإلسالمية وآالمها، ومن أبرز 
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أيب اجلود وأيب دجانة يف نشر الشعر اإلسالمي وإثراء )للنشيد السوري( املتمثل يف منوذج:  الدور املميز -
 النشيد اإلسالمي يف العصر احلديث.

 الدينية يف بث مضمونه.حات ليعتمد النشيد على األلفاظ اإلسالمية، واملصط -
 يعتمد على املقطوعات الصغرية وليس على القصائد الطوال، فهو يعتمد اإلعجاز ليسهل تداوله وحفظه. -
 يتكئ النشيد اإلسالمي على اللغة العربية الفصيحة، ويبتعد عن العامية. -
 ر.يستخدم الصور الشعرية اإلحيائية يف نصوصه وال يعتمد على األسلوب اخلطايب املباش -

 واحلمد هلل أواًل وآخراً، والصالة والسالم على سيدان ُممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
 

 :واملصادر اهلوامش
 

، ص ٣، ج٣هـ(، ط١٤١٤جزءاً، )بريوت: دار صادر، ١٥لسان العرب، ، ابن منظور، ُممد بن مكرم بن علي األنصاري -1
٤٢٢. 

 . ٤ص هـ،١٤٣٠تقريظ وتعليق: الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، حقيقة النشيد وحكمه،صاحل بن أمحد بن ُممد الغزايل،  -2
 .١٦٩، ص ١٤، جلسان العربانظر: ابن منظور، احلداء: سوق اإلبل والغناء هلا.  -3
 .٧٦٢، ص ١انظر: ابن منظور، لسان العرب، جمن غناء األعراب يشبه احلداء إال أنه أرق منه.  النصب: ضرب -4
 .٤الغزايل، حقيقة النشيد وحكمه، ص  -5
"األانشيد واألغنية الوطنية يف املوسيقى العربية"، جوزيف البدوي، جملة "املوسيقى العربية"، تصدر عن اجملمع العريب للموسيقى  -6

 م.٢٠١٧أكتوبر  ١٦عة الدول العربية، اتريخ: التابع جلام
، حتقيق: يوسف عبد الرمحن املرعشلي، )بريوت: دار السنن الكربى أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي، -7

 .٣٣٦هـ(، رقم احلديث: ١٤٠٦املعرفة، 
 .١٨١١/ ٤، ١هـ(، ط١٤١٤شرح صحيح مسلم، )دمشق: دار اخلري، ، النووي، حيىي بن شرف -8
، مؤسسة الرسالةصحيح ابن حبان، حتقيق: شعيب األرانؤوط، )بريوت: التميمي الدارمي الُبسيت، ُممد بن حبان ابن حبان،  -9

 .٢٣٢/ ٩، ٣هـ(، ط١٤١٨
عباس، )بريوت: مد ُمنبل الشيباين، فضائل الصحابة، جزءان، حتقيق: وصي هللا حأبو عبد هللا أمحد بن ُممد بن ابن حنبل،  -10

 .١٤٣٣، رقم احلديث: ٧٩٩، ص٢م(، ج١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، 
م، ٢٠٠٩يونيو  ١٢"جدل ساخن حول انتشار األانشيد يف الساحة"، عبد القادر الزين، الدمام، جريدة اليوم، اجلمعة املوافق  -11

 Alyaum.com. ١٣١٤٦العدد: 
م. ٢٠١٥/ ٢/٢، اتريخ: ٤"، وائل قاقيش، جملة شرق غرب، العدد: "مدخل إىل اإلنشاد الديين يف العامل العريب -12

Sharqgharb.net. 
 م.١٩٨٢مارس/ آذار  ٢١، ٢٩"وضع املوسيقى يف العامل املسلم"، ملياء الفاروقي، جملة املسلم املعاصر، لبنان، العدد  -13
م. ٢٠١٥/ ٢/٢، اتريخ: ٤"مدخل إىل اإلنشاد الديين يف العامل العريب"، وائل قاقيش، جملة شرق غرب، العدد:  -14

Sharqgharb.net. 
 م. ٢٠١٧أكتوبر  ١٦"األانشيد واألغنية الوطنية يف املوسيقى العربية"، جوزيف البدوي، جملة "املوسيقى العربية"،  -15
 ١٢التعليمية وأهداف تدريسها"، أجمد قاسم، من: موقع آفاق علمية وتربوية: ابب الرتبية والثقافة، "أمهية األانشيد يف العملية  -16

 م.٢٠١٣يونيو 
 هكذا! واألصح: املقطوعة نفسها. -17
ابملائة من املنشدين ال عجيدون اختيار النص وال املقامات املوسيقية"، أمساء قنديل هبة طلعت، نشر يف روز  ٥٠"املبتهلون:  -18

 م.٢٠٠٩/ ٩/ ١٠اليوسف اليومية، 
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 م.٢٠٠٥نيسان/ أبريل  ٣"اإلنشاد الديين"، السيد جنم، دار انشري للنشر اإللكرتوين، مقاالت، أدب وفن،  -19
 م.٢٠١٣يونيو  ١٢أمهية األانشيد يف العملية التعليمية وأهداف تدريسها"، أجمد قاسم، " -20
موقع الشبكة  من م،٢٠٠٢/ ٢٠/٤، بتاريخ: ابط"الفن اهليعيب ملنشد اإلسالمي أبو راتب امقالة بعنوان: " -21

  islamweb.net.اإلسالمية
أدابء الشام على االنرتنت حتت عنوان: "مع رائد النشيد اإلسالمي املنشد أبو اجلود"، حاوره: جندت الطة، يف موقع رابطة  -22

 م.  ٢٠٠٧/ كانون األول ٢٩بتاريخ 
، ١هـ( ط١٤٠٨حيىي بن شرف الدين، األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار، )مكتبة املؤيد، النووي، إسناده حسن، انظر:  - 23

 .٤٦٥رقم احلديث: 
.. فلسفته وأحكامه، الكتاب األول من سلسلة الثقافة احليوية رؤية وسطية .علي بن محزة الُعمري، الفن املعاصر صوره وآاثره  -24

 .١٣٨-١٣٦، ص ١م(، ط٢٠١٠هـ/ ١٤٣١لقضااي عصرية، )دار األمة، 
نشيدان"، سليم عبد القادر ومنذر سرميين، املقدمة: عبد هللا انصح علوان، )القاهرة وحلب وبريوت: دار انظر املقدمة لكتاب " -25

 .وما بعدها ١٦، ص ٥م(، ط١٩٧٨السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .١٩، الفن املعاصر، ص العمري -26
: الغزايل، كتاب حقيقة النشيد وحكمه، من كتب الفقه والفتاوى ومن ذلك  أراد البحث عن احلكم الفقهي للنشيد إىل نْ يرجع مَ  -27

بعنوان: "الرؤية الصحيحة  ٢٠١٣٦وآاثره ... فلسفته وأحكامه. وفتوى رقم  الفن املعاصر صوره كتاب . والعمري،٣٧ – ١٧ص 
م، يف موقف إسالم ويب، ٢٠٠٤/ ١٧/٢هـ/ ١٤٢٤ذي احلجة  ٢٦يخ يف حكم األانشيد اإلسالمية يف املسجد"، بتار 

islamweb.net..وغريها من مواقع الفتاوى أو مراجعة آراء العلماء يف ذلك مباشرة ، 
 م(.١٩٣٧ُممود أبو الوفا، ديوان أانشيد دينية، )القاهرة:  -28
 .٥الغزايل، حقيقة النشيد وحكمه، ص -29
 م.٢٠٠٢من سوراي، تويف  الشيخ أمحد الرببور من أرحيا -30
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