
 الموشحات و االرتجال

 الموشحات و االرتجال، موضوعان متعّلقان ببعضهما البعض. في هذه السلسة
و الغناء  حيث  من  للموشحات  أنماط  باستعراض  الخضري  ريبال  ا�ستاذ   يقوم 
اللفظ السليم و كيفية ا�حساس با�يقاع المصاحب  انتقال المقامات و كيفية 
 لهذه الموشحات، بعدها ينتقل ا�ستاذ ريبال إلى الشق الثاني من هذه السلسلة
 حيث يقوم بشرح و تعريف االرتجال، و كيفية حفظ االرتجاالت بهدف أخذ المعرفة
 و الخبرة منها، و كيفية صناعة الموال و االرتجال الخاص بالمغني و تحتوي هذه
لكل المفيدة  و  القيمة  المعلومات  من  العديد  على  الفيديوهات  من   السلسلة 
المحترف العربي  الغناء  و  خاص،  بشكل  االرتجاالت  و  بالموشحات  مهتم   مغني 

بشكل عام

المستوى :  متوسط ومتقدم
عدد الفيديوهات : 20

المدرس : ريبال الخضريالمدرس : ريبال الخضري



الدرس 1 - تعريف الموشحات 

بتعريف يقوم  كما  الدورة،  لمواضيع  سريع  بعرض  ريبال  ا�ستاذ   يقوم 
الموشحات و يعرض بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بها

 يقوم ا�ستاذ ريبال بمراجعة سريعة و مختصرة للمقامات العربية. يذكر
 ا�ستاذ ريبال أن هذه المقامات قام بشرحها بشكل أكبر في الدورات

السابقة من دورات الغناء العربي

الدرس 2 - نبذة عن المقامات



  الدرس ٢ - تابع

 في الدرس الثالث من هذه السلسلة، يقوم ا�ستاذ الخضري بعزف و غناء
 الموشح الجميل جداً، لّما بدى يتثنى، حيث يقوم بشرح و استعراض

ا�يقاع المصاحب له

الدرس ٣ - موشح لّما بدا يتثنى



الدرس ٣ - تابع

الدرس ٤ - العرب اللحنية



الدرس ٤ - موشح لّما بدا يتثنى – تابع

الدرس ٥ - موشح صحت وجداً يا ندامى

 موشح صحت وجداً يا ندامى لسيد درويش، هو الموشح الذي يقوم ريبال
بشرحه و غنائه و عزفه

متابعة لشرح و غناء موشح لّما بدا يتثنى



الدرس 5 -  تابع

دور ٢



الدرس ٥ -  تابع

الدرس ٦  -   موشح صحت وجداً يا ندامى – تابع

متابعة لشرح و غناء موشح صحت وجداً يا ندامى

غطاء



الدرس ٧  -  موشح يا بهجة الروح

 في الدرس السابع، يقوم ا�ستاذ ريبال بعرض موشح مشهور جداً و
 خصوصًا في مصر. موشح يا بهجة الروح هو الموشح الذي سنقوم

بالتعرف عليه مع ا�ستاذ ريبال في هذا الدرس



الدرس ٧ -  تابع

دور ٢

غطاء

الدرس ٨ - موشح يا بهجة الروح – تابع

متابعة لشرح و غناء موشح يا بهجة الروح



الدرس ٩  - موشح حبي دعاني للوصال

 موشح جديد في الدرس التاسع، موشح حبي دعاني للوصال. يستعرض
ا�ستاذ ريبال إيقاع هذا الموشح الغريب و الصعب المسمى بإيقاع العويص



الدرس ٩ - تابع

دور ٢

الدرس ١٠  - موشح حبي دعاني للوصال – تابع

متابعة لشرح و غناء موشح حبي دعاني للوصال



الدرس ١١  - تعريف االرتجال 

بعد االنتهاء من عرض و تعريف الموشحات، مع أمثلة شاملة و شرح وافي
من ا�ستاذ ريبال، ينتقل ا�ستاذ اËن إلى الشق الثاني من الدروس و هو 

االرتجال 

الدرس ١٢  - االرتجال على كلمة آمان 

االرتجال على كلمة آمان و و كيفية االنتقال بين المقامات أثناء االرتجال
و هو ما يقوم بشرحه ا�ستاذ ريبال في هذه السلسلة

الدرس ١٣  - االرتجال على يا ليل 

 في هذا الدرس يقوم ا�ستاذ ريبال باستعراض مقامات و أمثلة جديدة
عن كيفية االرتجال باستخدام جملة جديدة و هي يا ليل

الدرس ١٣  - االرتجال على يا ليل 

 في هذا الدرس يقوم ا�ستاذ ريبال باستعراض مقامات و أمثلة جديدة
عن كيفية االرتجال باستخدام جملة جديدة و هي يا ليل

الدرس ١٤  - االرتجال على كلمة أوف 

يعطي ا�ستاذ ريبال أمثلة جديدة و كلمة جديدة لالرتجال و هي كلمة أوف
حيث يشرح الفرق بينها و بين اËمان و والليالي 



الدرس ١٥  - ارتجال على أبيات شعرية للمتنبي

 في هذا الدرس، يقوم ا�ستاذ ريبال بتطبيق االرتجال من الكلمات إلى الجمل
و ا�بيات الشعرية، حيث يختار ا�ستاذ ريبال أبيات شعرية للمتنبي

الدرس ١٦  - ارتجال على أبيات شعرية لÐمام الشافعي

 في هذا الدرس يقوم ا�ستاذ ريبال باستعراض أبيات شعرية لÐمام
 الشافعي، حيث يتابع شرح و طريقة االرتجال و طريقة تغيير المقامات أثناء

الغناء



الدرس ١٧  - حفظ االرتجال

 في المرحلة ا�كثر تعقيداً في هذه السلسلة، يقوم ا�ستاذ ريبال الخضري
با�جابة عن سؤال مهم جداً و هو: كيف يمكن أن أحفظ ارتجاًال؟

الدرس ١٨  - حفظ االرتجال – تابع

 بعد أن قام ا�ستاذ ريبال بشرح كيفية حفظ االرتجال، يقوم اËن باستعراض
 الطريقة العملية لذلك، حيث يعطي مثا� من خالل موال من فاصل اسقي

العطاش



الدرس ١٩  -تدوين الموال – أشكي لمين الهوى لمحمد عبد الوهاب

 يعطي ا�ستاذ ريبال الخضري مواًال صعبًا للحفظ، حيث ينصح بأخذ هذا
 الموال كمرجع للمغني. الموال هو أشكي لمين الهوى ل×ستاذ محمد عبد

الوهاب

الدرس ٢٠  -تدوين الموال – مالحظات عامة

 في نهاية هذه الدورة، يقوم ا�ستاذ ريبال الخضري بإعطاء نصائح و
مالحظات عامة عن هذه الدورة




