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 !لم يكتمل...لحن مالئكي 

 
وهو , لم يكن يتخيل وهو طفل صغير يترنم بينه وبين نفسه بمدح رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

بل إلى أن يتفوق علي . يستمع إلى المداحين أن يصل في يوم من األيام إلى مكانه هؤالء المداحين
 .بع بعذوبة صوته في قلوب مستمعيهبعضهم ويتر

 
ن هؤالء إنه بحق  طويلة أستطاع خاللها الشيخ سيد النقشبندي ابن طنطا أن يجد نفسه بيرحلة أيام

 .إمام المداحين 
 

 م ثم انتقل وهو 1920مرآز طلخا بمحافظة الدقهلية عام ) دميرة(الشيخ النقشبندي في قرية ولد 
سها االيمان طفل بصحبه والدته إلى مدينة طهطا بمحافظة سوهاج وهناك تربي تربية صوفيه أسا

باهللا وحب الرسول صلي اهللا عليه وسلم من منطلق الفطرة الصافيه وحفظ القرآن الكريم والتفقه 
في الدين وهو في سن مبكرة من عمره فانطبع على حب اهللا وعلي الصفاء المحمدي النادر الذي 

 .هدا فيما أيدي الناس بصدق ووفاءجعله فردا في ذاته زا
 

ل يرحمه اهللا وعرفته االذاعات الدينية والعربية وذلك خالل احياءه الليلة بدأ شهرة الشيخ الجلي
الختامية لمولد االمام  الحسين رضي اهللا عنه وآانت بدعوه من صديقه الحميم الحاج سيد محمد 
محمد من القاهرة فلبي الشيخ النقشبندي الدعوه واقام حفال ترنم فيه بصوته وشدا بمدح الرسول 

 عليه وسلم بابتهاالته الدينية المميزة في ساحة سيد الشهداء وأدهش مستمعيه فذاع الكريم صلي اهللا
 .وتناقلته االذاعات عبر موجاتهاصيته 

 
الباحث عن (برنامج : عمل برامج دينية منها  وبدات االذاعة في 1967سعت اليه الشهرة في عام 

نية بصوت الشيخ حتى أصبح صوته باالضافة الي االبتهاالت الدي)  سليمان الفارسي–الحقيقة 
بالغي األداء مظهرا من المظاهر الدينية خالل شهر رمضان والذي ارتبط في أذهاننا بصوتين 

لقرآءة القرآن والشيخ السيد النقشبندي في أدعيه االفطار ) قيثارة السماء(الشيخ محمد رفعت 
 .وتسابيح الفجر

 
آان  . فتتفتح لمدحه آل القلوباويا يغزو القلوبآان مدحه للرسول صلي اهللا عليه وسلم نبضا سم

يدعو الناس على بصيرة من ربه فتقبل الناس على مختلف مذاهبه هذا الحب الرباني الصافي 
فعاش الشيخ في حياتهم وفي آل أمورهم وصار صوته عالمة بارزة في عصر ولقبه آبار األدباء 

قيثارة السماء وامام المداحين وقد وصفه والكتاب في مصر بالصوت الخاشع والكروان الرباني و
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يم الدآتور مصطفي محمود في برنامجه التلفزيوني العلم وااليمان ذات مرة بأنه مثل النور الكر
 .الفريد الذي لم يصل إليه أحد

 
دنيا شيئا يذآر عاش الشيخ عبدا فقيرا زاهدا عابدا محبا مخلصا آريما لم يترك من حطام ال

وتزوج بشريكه عمره وآانت على شاآلته آرما وصفاء وعطاء واخالصا وأنجب منها البنين 
 .ت فتزوج من آخرى وأنجب منها ايضاوالبنات ثم توفي

 
ترك الشيخ النقشبندي تراثا اسالميا آبيرا وضخما من االبتهاالت واالناشيد والموشحات الدينية 

طريقة مختلفة عن بقية قراء عصره ووقته وإن آانت شهرته آمداح وآان قارئا للقرآن الكريم ب
وقد ترك تراثا صوتيا  .هل ديني هي الصفة التي اقترنت بهللرسول صلي اهللا عليه وسلم ومبت

 .مسجال لألذاعة والتلفزيون فيما نسمعه ونراه
 

المية والعربية اشترك الشيخ في حفالت وابتهاالت واناشيد وتواشيح دينية في معظم الدول االس
بدعوه من هذه الدول وحكامها فزار ابو ظبي وسوريا واالردن وايران والمغرب العربي 

 .والسعودية واليمن ودول الخليج العربي واندونيسيا آما زار معظم الدول االفريقية واالسيوية 
 

لم يكن حصل الشيخ النقشبندي العديد من االوسمة والنياشين من مختلف الدول التي زارها ف
 فحصل على 1979تكريمه محليا فقط بل دوليا واسالميا وقد آرمه الرئيس الراحل السادات عام 
بوسام الجمهورية من وسام الدولة من الدرجة االولي وفي ليلة القدر آرمه الرئيس حسني مبارك 

وقد  .سلمينالدرجة االولي عرفانا لما قدمه الشيخ من ابتهاالت وتواشيح دينية تخدم االسالم والم
 .آرمته محافظة الغربية التي عاش ودفن بها باطالق اسمه على اآبر شوارع مدينة طنطا

 
قد آان الشيخ قمة في االداء والتعبير حيث آان يبتهل الي اهللا من اعماق قلبه ويمدح الرسول 

د معانيه صلي اهللا عليه وسلم باجود االلفاظ واحسنها والمستقاه من الشعر العربي الذي آان يستم
من تعاليم االسالم ومقرراته وآان من خالل مدحه يحرص على غرس القيم الدينية وحب الرسول 

 .محمد صلي اهللا عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام 
 

 .الشيخ السيد النقشبندي رحمه اهللا عاما توفي 56 وعن 1976وفي الرابع عشر من فبراير عام 
 

 ي العصر الحديث ألحمد البلكمن آتاب اشهر من قرأ القرآن ف
   


