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  الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

  

 1890 في قرية شعشاع في المنوفيـة مـن عـام            الشعشاعي محمود   الفتاح عبد   الشيخولد  
حفـظ   .قرية بأسم جده شعـشاع    الوسميت   الشعشاعيبراهيم  ا محمود   الشيخ ووالده   اميالدي

ي عام  قران ف ال أتم حفظ     فأتم  في عشر سنوات   الشعشاعي محمود   الشيخه  دقران على يد وال   ال
  . ميالدي1900

   
  محمـود  الـشيخ  ترسمت شخصيته وتأثرت بوالده      الشعشاعي الفتاحعبد   الشيخال شك أن    

 وتعلـم التجويـد     علم من المسجد األحمـدي    الى طنطا لطلب    السافر   .الشعشاعي براهيم  ا
 وتميزه بصوت عذب فقد نصحه المشايخ للسفر        الشيخ ولتفوق   عاديةالمد بالطريقة   الأصول  و
 بيـومي   الـشيخ قراءات على يـد     الشريف ودرس هناك    التحاق باألزهر   لقاهرة واال لاى  ال

  .والشيخ علي سبيع
  

 ليشق  ى القاهرة مرة أخرى   الصرارعنيد على العودة    اى قريته وبين جوانحه     ال الشيخوعاد  
عباقرة نحو القمة وكان في القاهرة حشد هائل من عباقرة التالوة وعندما            الطريقه في زحام    

شاب سينجح حتـى فـي      ال الشيخمتفائلين يشك أن    القاهرة كان أكثر    الى  اللشيخ رحلته   بدأ ا 
  .كسب عيشه
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 زكريـا   الـشيخ  وكان في بطانته     دينيةال فرقة للتواشيح    الشعشاعي الفتاح عبد   الشيخوكون  
 الفتـاح  عبـد    الـشيخ  وسرعان مـا بـدأ       عبقري والذي ذاع صيته فيما بعد     الملحن  الأحمد  

ولكن فرقة التواشيح لم تكـن ترضـي         .وفلويلمع وأصبح له عشاق باأل    ق  لأ يت الشعشاعي
عمالقة الذي يتصارع فيه    القى بنفسه في البحر     لأ فغامر و  الشعشاعي الفتاح عبد   الشيخطموح  

) نـه ع اهللا يرض(حسين  المام  االشهيد  الختامية لمولد   الليلة  الدخل ليقرأ في    في ذات مساء    و
 محمد رفعت والشيخ أحمـد نـدا        الشيخقرن أمثال   الية هذا   ئين في بدا  رمقالمع أعظم وأنبغ    

ليلة طـار صـوت     الوفي تلك    .اهللاعيساوي الشيخ محمد جاد     الوالشيخ علي محمود والشيخ     
قمة وأصبح له معجبين وتالميذ ومـنهم       السالمي وأصبح له مكانا فوق      عالم اال الى  ال الشيخ
  .ع وغيرهما كثيرشعيشالعينين البنا والشيخ أبو ال محمود علي الشيخ

  

  
  

ى غير رجعة ومع ذلك     التواشيح  الوترك  كريم  القران  ال لتالوة   الشيخ تفرغ   1930ومنذ سنة   
فتتـاح  اوبعـد   .  رفاقه في الدرب فقرر تخصيص رواتب شهرية لهم حتى وفـاتهم           لم ينس 

ذاعة في أول األمـر     في اال   على أنه رفض التالوة    أل يتأل الشيخ بدأ نجم    1936ذاعة عام   اال
قـرار بعـد    ال من المحرمات ولكنه تراجع عن ذلك        وة في األذاعة  تالالخشية من أن تكون     
وكان يتقاضـى راتبـا     . ذاعة رفعت لعرض اال   الشيخظواهري وقبول   الفتوى شيخ األزهر    

  . جنيه مصري500سنويا قدره 
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ى لاقران في رمضان ثم أقسم بعدها أن ال يعود          الملك لقراءة   ال لقصر   الشيخوذات عام دخل    
ملك يفسق فـي  القصر كان القران في جناح   المرة أخرى فقد علم أنه بينما كان يقرأ         تالوة  ال

  .جناح آخر
  

 قـراء ال طريقة خاصة لألداء ومتميزة عن طرق بقيـة          الشعشاعي الفتاحوكان للشيخ عبد    
ى أصوات الشيخ رفعت وعلي محمـود حيـث         ال يستمع   الشعشاعي الفتاح عبد   الشيخوكان  

م أساتذة و عمالقة ال يتكررون ويعتبر أنهم مدارس ووصف مدرسة رفعت بأنها             يصفهم بأنه 
  . رفعتالشيخ نتهت ولن تتكرر بوفاةامدرسة 

  

 دعوة عاجلة من الـسفير       جاءتني:  يقول الشيخ أبوالعينين شعيشع     : رحلته األولى للعراق  
 على رغبة من القـصر      ملكة العراق بناء  )) عالية  ((  مأتم الملكة     العراقي بالقاهرة إلحياء  

الملكي الذي أرسل إلى السفارة بطلب القارىء الشيخ أبوالعينين شعيشع والقـارىء الـشيخ              
والوقت ال  .  كثيراً فلم أجده     سماعيلإ مصطفى إسماعيل فوافقت وبحثت عن الشيخ مصطفى      

 يسمح بالتأخير فاتصلت بالسفير العراقي وأخبرته بصعوبة الحصول على الشيخ مـصطفى           
 فـاخترت المرحـوم الـشيخ       ختر قارئاً من القراء الكبار معك      فقال السفير إ    اليوم عيلسماإ

 وعلى الرغم من أن العالقة كانت مقطوعة بيننا وبينهم لكن السيد فؤاد             عبدالفتاح الشعشاعي 
سراج الدين وزير الداخلية آنذاك سهل لنا اإلجراءات وأنهينا إجـراءات الـسفر بـسرعة               

إستقبال رسـمي لنـا بالمطـار كاسـتقبال         .. توقعها  نووصلنا مطار بغداد وإذا بمفاجأة لم       
وين الشيخ مصطفى   : مفاجأة أصبحت مفاجأتين قالوا   المعزين من الملوك والرؤساء ولكن ال     

والوقت كان  . إنه غير موجود بالقاهرة ولم نعرف مكانه      : ؟ وين الشيخ مصطفى ؟ فقلت لهم      
ضيقا فأحضرت معي فضيلة الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وهو أستاذنا ومن مشاهير قـراء             

تغير تماماً وظهرت عليه     الشعشاعي مصر وشيخ القراء وفوجئت بأن وجه الشيخ عبدالفتاح       
لو كنت قلت لي ونحن بالقاهرة إنني لست        : عالمات الغضب ألنه كان يعتز بنفسه جداً وقال       

مطلوبا باإلسم من القصر ما كنت وافقت أبدا ولكنني اآلن سأعود إلى القاهرة كل هذا فـي                 
 . مطار بغداد 
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 ة المسئولين العـراقيين   عد على العودة إلى مصر وبمسا     الشعشاعي وأصر الشيخ عبدالفتاح  
 الشعشاعي عن قراره الصعب وخرجنا من المطار وسط         الفتاح عبد   إستطعنا أن نثني الشيخ   

جمهور محتشد الستقبالنا ال حصر له ونزلنا بأكبر فنادق بغداد واسترحنا بعـض الوقـت               
وك وكانت الليلة األولى على مستوى المل      .ذلك إلى القصر الملكي حيث العزاء     وتوجهنا بعد   

والرؤساء واألمراء والثانية على مـستوى كبـار     
رجال الدولة والضيوف والثالثة على المـستوى       
الشعبي ووفقنا في الليلة األولى ولكن أثر الموقف        

 الشعـشاعي   الفتاح عبد   مازال عالقاً بكيان الشيخ   
فلما رجعنا إلى مقر اإلقامة بالفندق قال لي الشيخ         

الليلـة علـشان     أنا انتظرت    الشعشاعي عبدالفتاح
خاطرك وباكراً سأتجه إلى القاهرة فحاولـت أن        
أقنعه ولكنه كان مصراً إصراراً لم أره على أحد         

خنا وفي الصباح تسافر    من قبل فقلت له نم يا شي      
.  الشعشاعي عن قراره   الفتاح عبد   وقضيت الليل في التفكير كيف أثني الشيخ      . أو كما تحب  

هل يرضيك أن يقال عنك     : ح المقيم به بالفندق وقلت له     وجاءتني فكرة وذهبت إليه في الجنا     
 القراءة وإنك لم تعجب     إنك ذهبت إلى العراق إلحياء مأتم الملكة ورجعت ألنك لم توفق في           

؟ فسكت لحظات ونظر إلي وربت على كتفي بحنان األبوة وسماحة أهل القـرآن               العراقيين
برك سناً  ير منك رغم حداثة سنك وأنا أك      كيف يصدر هذا التفك   )) أبوالعينين  (( يا  : وقال لي 

ووافق على البقاء إلستكمال العزاء ومدة الدعوة التي كان مقـررا           ! ولم أفكر مثل تفكيرك ؟    
 وكان موفقاً توفيقاً ال     لها سبعة أيام وقرأ في المساء قراءة وكأنه في الجنة وتجلى عليه ربنا            

وسـام  في نهاية األسبوع حصلنا علـى       وعاد إلى الفندق في حالة نفسية ممتازة و       . حدود له 
كارية وودعنا المسئولون بالبالط الملكي العراقي كما اسـتقبلونا         الرافدين وبعض الهدايا التذ   

  .رسميا وعدنا بسالمة اهللا إلى مصرنا الغالية
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عراقيون وأصبحت له شهرة واسعة في العراق       الوبعد تلك الزيارة وهي األولى للعراق أحبه        
 للعراق مرات عـدة     الشيخوقد تكررت زيارات    . ذاعة العراقية األوائل  االوأصبح من قراء    

   . وقت و حتى آخر عام من وفاتهالمنذ ذلك 
  

صوت في مكـة    الكريم بمكبرات   القرأن  ال أول من تلى     الشعشاعي الفتاح عبد   الشيخويعتبر  
  .1948نبوي ووقفة عرفات من عام الوالمسجد 

  

  
  

 عن عمر يناهز الثانية والـسبعين عامـا         1962 في عام    اعيالشعش الفتاح عبد   الشيخ وفيت
قران الكريم وكانت حياته حافلة بالعطاء وخلف ورائه تراثا قيما سـيظل            القضاها في خدمة    

مسلمين كـل   ال وجزاه عن    الشعشاعي الفتاح  عبد    الشيخ على   اهللاخالدا خلود القران فرحمة     
  .خيرال


