
ال��ش��ي��خ مصطفى إس��م��اع��ي��ل معجزة 
التالوة ونبوءة الشيخ محمد رفعت رحمه 
ال��ل��ه، ص��اح��ب احل��ن��ج��رة الذهبية ال��ذي 
متيز بأداء فريد في القراءة واالنتقال بني 
النغمات واملقامات بأسلوب بديع ليس 
له مثيل، جمع بني علم ال��ق��راءات وأحكام 
التالوة وعلم التفسير وعلم املقامات حتى 
أصبح القارئ األول في مصر. كان متمكنا 
من األحل��ان واألن��غ��ام إل��ى حد لم يضاهه 

أحد فيها( .
كان رائ��ع الصوت مهيب الطلعة أنيق 
الهندام وقور الهيئة عفيف النفس سريع 
البديهة، امتلك القدرة على االرجت��ال وفن 
التأليف اآللي من خالل صوته الذي ينتمي 
لطبقة “تينور”. عرف عنه وهو طفل كثرة 
احلركة وحدة الطباع وميله إلى االنعزال 
حيث ك��ان يجلس حتت شجرة، وعندما 
يخلو املكان من الناس يرفع صوته بالقرآن 
فيجتمع عليه أهل القرية من شدة جمال 
صوته، فقد كان صوته بحق أداة أراد الله 

من خاللها أن يحببنا في القرآن( .
ول��د الشيخ مصطفى إسماعيل فى 17 
يونيو 1905 بقرية ميت غ��زال بالقرب 

من طنطا محافظة الغربية مبصر من بيت 
عريق وث���ري، ع��رف بالكرم وحبه ألهل 
القرآن، وهو الولد البكر لوالديه وله ثالثة 
إخوة ذكور وأربع إناث، حفظ ربع القرآن 
الكرمي وتعلم الكتابة وال��ق��راءة وعمره 
سنتان عند شيخ القرية عبد الرحمن أبو 
العينني، ثم انتقل إل��ى كتاب الشيخ عبد 
الله شحاته ليتم حفظ ال��ق��رآن وإتقان 
القراءة والكتابة وعمره عشر سنوات. وملا 
علم أبوه وجده مبوهبته وح��الوة صوته 
وكان عمره اثني عشر عاما دفعوا به إلى 
الشيخ محمد حشيش ال���ذي تعلم منه 
التجويد والقراءة، ومع مرور األيام انتقل 
إلى إمتام دراس��ة جتويد القرآن وتالواته 
بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس 
فاخر مفتش الكتاتيب الذي راجع مصطفى 
إسماعيل ثالثني م��رة وأج���ازه على ذلك 
وه��و في سن السادسة عشرة من عمره. 
ثم انتقل إلي مدينة طنطا ليدرس العلوم 
األزهرية في املسجد األحمدي، ولكنه لم 
يكمل دراسته باملعهد وتفرغ لقراءة القرآن 
الكرمي ليمتع محبيه ومستمعيه بقراءته 
اجلميلة وبصوته الساحر وأدائ��ه اجلديد 

الذي لم يكن يقلد فيه أحدا.
يتحدث الشيخ عن نفسه قائال: كان لي 
أستاذ في املعهد اسمه الشيخ مصطفى 
املروج إذا سمعنى أقرأ القرآن يقول لي: “يا 
بنى إن العلم هو القرآن أنت صوتك حلو 
واتفرغ لقراءة القرآن أحسن لك واجعله 

وقفا للقرآن…”(.
بدأت شهرة الشيخ تتسع في محافظة 
ال��غ��رب��ي��ة ث��م م���دن ال��دل��ت��ا ث��م ال��ق��اه��رة، 
وتوسعت قاعدة مستمعيه حتى أصبح 
له في كل مكان من مصر “سميعة”. لكن 
الفرصة احلقيقة في حياة الشيخ مصطفى 
إسماعيل عندما التقى بالشيخ محمد 
الصيفى )أب��و ال��ق��راء( رحمه الله رئيس 
رابطة تضامن قراء القرآن الكرمي، ورشحه 
للقراءة في اإلذاعة مكان الشيخ عبد الفتاح 
الشعشاعى رحمه الله الذي كان مريضا، 
وذلك يوم اجلمعة 22 فبراير سنة 1943 
باملسجد احلسينى بالقاهرة ال��ذي كانت 
منه االنطالقة إلى الشهرة، ليس في مصر 

وحدها ولكن في العالم االسالمى كله.
بعد قراءة الشيخ باإلذاعة تعاقد القصر 
امللكي معه ي��وم 1943/4/28 إلحياء 

ذكرى امللك فؤاد والد امللك فاروق مت أصبح 
ق��ارئ��ا للقصر امللكي ف��ي ليالي رمضان 
إل��ى سنة 1952 وك��ان��ت ه��ذه احلفالت 
تنقل على اإلذاع��ة املصرية، ليبدأ الشيخ 
مرحلة جديدة من خالل سفره إلى خارج 
مصر حيث استمتع املسلمون بصوته 
ال��س��اح��ر ف��ي ل��ب��ن��ان وس��وري��ا وامل��غ��رب 
والكويت وتركيا وإيران وفي أمريكا وآسيا 
وأستراليا وكندا ولندن وباريس وكراتشي 
وكواالملبور وس��ان فرانسيسكو… وفي 
جميع العواصم العربية. وظل على هذا 
احلال ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن دولة 
إلى دولة ومن سرادق إلى آخر حتى توفي 
يوم اإلثنني 25 ديسمبر 1978 ودفن ببيته 

في القرية التي ولد فيها مبيت غزال.
عاصر الشيخ مصطفى إسماعيل عمالقة 
ال��ق��راءة كالشيخ إبراهيم س��الم ومحمد 
رف��ع��ت والشيخ ع��وض والشيخ شفيق 
شهبه والشيخ محمد السعودي والشيخ 
محمد العقله وغيرهم، الذين استفاد منهم 
واحتك بهم وزاحمهم بالركب في املناسبات 
والليالي وه��و صبي يستمع إل��ى آرائهم 
ونصائحهم ويتعلم منهم طريقة القراءة 

وأداء االن��ت��ق��االت.. حتى أصبح من كبار 
املقرئني. يقول الشيخ علي الضباع شيخ 
املقارئ املصرية األسبق في تقدمي للشيخ 
مصطفى إسماعيل: إنه كوكب خاص متفرد 
بني قراء عصره، مبناخه ومحيطاته وعبقه 

وتضاريسه…(.
كان مصطفى إسماعيل أول قارئ للقران 
ال��ك��رمي يحصل على وس��ام ال��دول��ة إب��ان 
االحتفال بعيد العلم 1965. من الرئيس 
ج��م��ال عبد ال��ن��اص��ر سنة  )16  ديسمبر 
 1965( وح��ظ��ي بتكرمي رؤس���اء ال��دول 
كالرئيس اللبناني األس��ب��ق ش��ارل حلو 
الذي منحه وشاح األرز من رتبه كوماندوز 
تقديرا ل��ه ف��ي يناير  1965 . وف��ي تركيا 
استقبله الرئيس فخري ك��ورت��ورك في 
القصر اجلمهوري وأه��داه مصحفا أثريا 
مكتوبا مب��اء ال��ذه��ب  سنة 1973 وفي 
إندونيسيا مت تكرميه م��ن ملك ف��ي ذلك 

الوقت.
وقرأ في القدس مرتني األولى عام 1960 
والثانية ع��ام 1977( ف��ي عهد الرئيس 
أن��ور السادات ال��ذي اصطحبه معه  ليقرأ 
في صالة الفجر باملسجد األقصى في عيد 

األضحى املبارك، كما كان أول قارئ سجل 
القرآن الكرمي على اسطوانات ويعد ثاني 
أعظم ق��ارئ آلي��ات الذكر احلكيم أجنبته 
األرض العربية بعد شيخنا اجلليل املغفور 

له الشيخ محمد رفعت(.
ونختم حديثنا ع��ن معجزة ال��ت��الوة 
مصطفى إسماعيل مبا قاله الناقد الفني 
املرموق األستاذ كمال جنمي رحمه الله – إن 
صوت الشيخ مصطفى إسماعيل كان أوسع 
مساحة وأكبر حجما من أص��وات املقرئني 
جميعا، ولم يكن ممكنا وصف جمله وقوته 
في الثالثينيات واألربعينيات، ومر صوته 
مبراحل متعاقبة من شبابه وحتى رحيله 
وك��ان أداؤه يساير ه��ذه املرحلة فيجيئ 
منه في كل مرحلة مقرئ جديد ذو صوت 
جديد.. إنه قارئ فنان يبدأ بترتيب النغمات 
وينتقل من نغمة إلى أخرى، أو من مقام إلى 
آخ��ر في سهولة ويسر مع األداء املتميز 
والصوت اجلميل وعلى يديه أشهر الكثير 
من الناس إسالمهم، بل إنه حني كان يذهب 
إلى بلد من بلدان العالم اإلسالمي يتهافت 
عليه املستمعون، كقطب كبير يريدون أن 

يقبلوا أكمامه واألرض التي يسير عليها(.

أول قارئ للقران الكرمي يحصل على وسام الدولة املصرية

مصطفى إسماعيل
إعداد:

وليد سماحة

فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في القصر امللكي بحضور امللك فاروق
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في إحدى املناسبات من أمام املسجد األقصى
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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من 
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة، هؤالء 
العلماء ذاع صيتهم قدمياً، وتبارى كل منهم في 
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة 

وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
 ونحن ب��دورن��ا في »ال��وس��ط« نحاول إلقاء الضوء على 
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة ، سواء على 
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي، محاولني مجدداً منحهم 
القدر اليسير من حقهم علينا ، وليتواصل اجليل احلالي مع 
ذكراهم العطرة. فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات 

رموزنا، لننهل من علمهم الوفير، ونتعلم كيف 
برع كل منهم في مجاله، آملني التوفيق في عرض 

مسيرتهم.


