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 رحم اهلل إمام احلرم

 

 املـوت حـل خيتطـف األحيــاء دائًمـا, ويف األسـبوع املاضـي فقــدت      

ة علًما من أعالمها املشهورين واملعروفني بـل أن شـهرته وصـلت    مكَّ

إىل  تلف أحناء العامل اإلسالمي, ذلكم هو الشـيخ عبـد اهلل بـن    

ي الشــريف الــذي طاملــا فــي إمــام وخطيــب احلــرم املّكــ مــد اخللي

مسعــه املســـلمون مـــن  تلـــف أحنـــاء العـــامل اإلســـالمي وهـــو يقـــرأ  

بالنـاس إمــا يف صـالة فريضــة أو يف صــالة قيـام أو تــراويح, يف أعــز    

مــة ومســجدها احلــرام, وهلل كــم ة املكّربقعــة مــن العــامل يف مكَّــ

 خاشـًعا هلل متـذلالً  لقـر ن, أو يـدعو   بكح وذرفت عيناه وهـو يقـرأ ا  

 يف قنوت.

رقيل القلـب يبكـي بـالقر ن, فيبكـي      ــ ر ه اهللــ فقد كان 

من يصلي ورائـه, وكـم مـرة قـدمت إليـه اجلنـائز ليصـلي عليهـا يف         

يقدم هو نفسه جنازة ليصـلي عليـه يف    ــ ر ه اهللــ احلرم, فإذا به 

ــذي كــان    ـــ نفــس املكــان, ال ـــ ر ــه اهللـ ــه وهــ   ـ ــاس في ــؤم الن م ي

يصلون علح اجلنائز, وكان خرب وفاته  دود االنتشار, ومل يعلـم  
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به إال طلبة العلم وأهل اخلري, وبع  من يهمهم أمر الشـيخ وأمثالـه   

وحيبونهم هلل, حتح ولو مل يلقوه ويتعرفوا عليه معرفة خاصة, وقـد  

علمنا بوفاته بعد أيام, من خالل إعالن مدفوع الثمن مـن قبـل أحـد    

 أحد صفحات اجلرائـد وقـد فزعـت هلـذا األمـر, ال       يب الشيخ يف

لشيء إال عتًبا علح صحافتنا اليت خبل الكثري منها أن يذكر مثـل  

ـــ خــرب وفــاة الشــيخ   ـــ ر ــه اهللـ يف مكــان بــارز لكــي يــدعوا لــه    ـ

 الناس الذين طاملا دعا هلم.

وحتح لو ضاقت صدور أرباب  ــ ومع األسف الشديدــ وحنن نعلم 

صحافتنا جتـد دائًمـا صـفحات كاملـة للكتابـة عـن        الصحافة, أن

حتح ولو بعد مـرور سـنوات طويلـة علـح وفـاتهم فقـد رأيـت         انينينالف

قبل أسابيع قليلة صـفحات كاملـة مبناسـبة مـرور سـبع عشـرة سـنة        

علــح وفــاة أحــد املطــربني العــرب, فتعجبــت كيــف مل ينســوا هــذه     

لسـبعة عشـر   الذكر , وأظن أنهم رمبا كتبـوا عنـه سـنوًيا خـالل ا    

سنة املاضية, كما قرأت قبل أيام مذكرات أحـد الفنـانني العـرب    

واليت دفعت تلك الصـحيفة مبـالً ضـخمة لورثتـه لتنشـرها مبناسـبة       

مرور بضع سنوات علـح وفـاة ذلـك الفنـان كمـا تابعـت وتـابع غـريي         

باهتمام قبل سنتني تقريًبـا وفـاة أب لالعـب مشـهور يف أحـد األنديـة       

هذا األب نفسه مل يكن معروًفا للناس قبـل وفاتـه    احمللية, ومع أن

علــح كــل حــال وهــذا حقــه علينــا, إال أن صــفحات    ــــ ر ــه اهللــــ 
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كاملة من الرثاء والنعي واألخبار وغري ذلك مألت الصحف يف تلك 

 الفرتة ألجل ذلك الالعب.

كمـــا أننـــا جنـــد يف صـــفحات الصـــحف اليوميـــة يف كـــثري مـــن 

قبـل   رأينـا ن تنشـر يف صـحفنا, فقـد    األحيان موضـوعات نسـتغرب أ  

مـن مكـان إىل    طأيام خرًبا مصـوًرا يف أحـدها عـن عبـور بعـ  الـب      

 خــر داخــل حديقــة حيوانــات لنــدن ممــا اســتدعح وجــود ثالثــني مــن   

موظفي احلديقة لتنظيم مسريتهن إىل غري ذلك مـن األخبـار التافهـة    

نــك جتــد يف بعــ  صــفحات تلــك   أالــيت يســتغربها اإلنســان, حتــح   

ا لــبع  العاديــة وليســت الفنيــة أخبــارً    ةحف, أعــين الصــحاف الصــ

الفنانني من عامل  خر من الشرق والغرب و خر تقليعاتهم, مع أنـين  

الـذين ينقلـون تلـك األخبـار يف صـفحاتنا       نواثل من أن نفس احملرري

لئك وال فنهم وال هم حيزنون, ــ كما يقال ــ وال يقـارن  وال يعرفون أ

ب حد من هؤالء أبًدا حاشاه, ولكـين   ــ ه اهللر ــ الشيخ اخلليفي 

ه اهلل ر ــ كما يعتب غريي علح صحافتنا احمللية, فالشيخ  بعتأ

ة خـالل  علـح املسـجد احلـرام مبكَّـ     له مكانته عند مجيع من مرَّ ــ

األربعني سنة املاضية, فالكل يعرف صوته ومييز قراءتـه, ويعـرف   

مـة  ة املكّرالسالم من مكَّـ خشوعه, بل أن من يسمعون إذاعة نداء 

يف خــارج اململكــة يعرفــون صــوت الشــيخ ومييــزون قراءتــه, وكــم    

مـــنهم مـــن ينتظـــره كالعـــادة ليســـمع صـــوته يف صـــالة املغـــرب مـــن  
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مســاحة مــن  ــــ اهلل هر ــــــ احلــرم, أفــال يســتحل مثــل هــذا الشــيخ  

ــاركة يف        فالصــح ــه مش ــت ل ــذي كان ــام ال ــو اإلم ــه, وه ــل وفات ملث

ومشــاركاته يف اإلذاعــة, ومشــاركاته يف بعــ    الرتبيــة والتعلــيم,

الصحف, أوال يستحل منهم وقفة وتـذكر, أوصـلنا إىل هـذا احلـد     

يف نكــران األصــل وإتبــاع اهلــو  وســيطرة أهــل الفــن وغريهــم علــح   

الصفحات واستئثارهم بها, وهل مثل هذا األمر واملثال الذي عشناه 

ل مـا ذكرنـاه   يف األسبوع املاضي عالمة خري أم نـذير سـوء ومـع كـ    

سـيدعح لـه مـن قبـل أهـل اخلـري        ـــ  ر ـه اهلل ـــ  فإننا نعلم أن الشيخ 

ــه         ــر ل ــاس فر ــه اهلل وغف ــد الن ــد اهلل خــري ممــا عن ــه عن وُيرجــح ل

وأســكنه فســيح جناتــه, هــدانا اهلل والصــحافة والصــحفيني لســبل  

 الرشاد.

 

       

 

 

 


