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 إلى روح الش��اب الصالح رّيان،  ال��ذي كانت حياته 
ووفاته نرباسًا مضيئًا لمن عاشره أوعرف سيرته.

 وإل��ى ابنه )فهد( الذي لم تمتل��ئ عيناه بعُد من رؤية 
أبي��ه:  اعلم ي��ا ُبنّي أّن والدك قدوة صالحة تس��ير عليها، 

وشرف كبير لك بأن تنتسب لهذا األّب الصالح.

 وإلى والديه الّلَذْين ربياه على الخير وأعاناه عليه.

 وإلى كل شاب وفتاة يحتاجون لقدوات حّية.

 أهدي هذا السيرة.
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الحمد هلل ربِّ العالمين، يصطفي للهداية من شاء، فُيحبّب 
إليهم اإليمان وُيزّينه يف قلوهبم، وُيّكره إليهم الكفر والفس��وق 
والعصي��ان ويجعله��م م��ن الراش��دين الموفقي��ن المهتدي��ن، 
والصاة والس��ام على من بّش��ر الش��اب الناش��ئ يف طاعة اهلل 
بالف��وز بظل ع��رش الرحمن يف ي��وم الحّر الش��ديد ليعتني كّل 
ش��اب وفتاة بف��رة العمر هذه، ويس��عوا جاهدي��ن الغتنام هذا 

الفضل بصاح أنفسهم يف هذا السّن الممّيز، وبعُد/

فك��م نحتاج يف زماننا إلظهار الصور الُمش��رقة للش��باب 
والفتيات الصالحين الذين أظهروا الصورة الحقيقية للش��اب 
المس��لم، وللفتاة المسلمة المس��تقيَمين على أمر رهبم، وبيننا 
من ه��ؤالء أع��داد ال حصر له��م، ت��رى فيهم ص��دق التدّين، 
واالجته��اد يف العب��ادة، واالغتن��ام للعم��ر، ولذا ج��اءت هذه 
الكتابة يف س��يرة أحدهم، مّمن س��طروا س��يرة حس��نة للشاب 
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المتدّي��ن الح��ق -نحس��به كذل��ك وال نّزكي عل��ى اهلل أحدًا- 
وألن��ه قد قض��ى نحبه، ورحل ع��ن الدنيا جاءت ه��ذه الكتابة 
-وفاًء له، وإظهارًا للواقع الذي يعيش��ه كثير من أبنائنا وفتياتنا 
الصالحين- أس��أل اهلل أن ُيبارك يف هذه األس��طر، وأن يجعلها 
ثباتًا للمهتدين، وتش��جيعًا لغيرهم ليس��لكوا طري��ق الكرامة 

والِعزة باالستقامة على شرع اهلل.

***
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L   توطئة  J

ال أخفيك أخي القارئ أّني تعّجبت من انتشار ذكر الشاب 
الصال��ح: رّي��ان ب��ن عب��داهلل الموس��ى  ألّن��ي ال أعرفه 
ش��خصيًا، وإّنما ذْكره الطيب جعلني أبحث يف س��يرته، فيس��ر 
اهلل لي جمعها وكتابة هذه الس��يرة له رجاَء انتفاعه وانتفاعنا من 

كتابتها، فتكون صدقة جارية للجميع بإذن اهلل.

وعندما بدأُت يف جمعها أدركُت بعض أس��رار ثناء النّاس 
علي��ه، فأنت أمام س��يرة ش��اب صال��ح بالمعن��ى الحقيقي لهذا 

الوصف -وال ُنّزكي على اهلل أحدًا- فقد أفضى إلى ما قّدم.

وال��ذي دع��اين –أيض��ًا- لكتابته��ا يقيني بحاجة ش��باب 
وفتيات األّمة لس��ير أمثالهم، ومن هم يف س��نهم، ويعيش��ون يف 

زماهنم، ولكنّهم حققوا التدّين بمعناها الحقيقي.

فنحت��اج يف زماننا هذا لنش��ر هذه الس��ير ليوقن الجميع أّن 
الخير ب��اق يف األّمة، وأّن االس��تقامة الحق��ة، والتدّين الصادق 
يس��تطيع كل واح��د من ش��باب األّم��ة وفتياهتا التحل��ي به، وال 
يمنعه عنه مانع، فليس بينه وبين هذا الشرف المنيف إال صدق 

العزيمة والصدق مع اهلل.
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وإّن��ك لتعجب وتقول: هل ال زال بينن��ا مثل هذه النماذج 
الفريدة لشباب وفتيات صالحين يعيشون يف عصر هذا االنفتاح 

وهذه الفتن!؟

وهل ال زال يوجد بيننا من ينش��أ على الصاة منذ صغره، 
وال يركها حتى يلقى اهلل تعالى!؟

وه��ل ال زال يوج��د بينن��ا م��ن لديه حاّس��ة ال��ورع يف أكل 
المال الحال هب��ذه الصورة، وحفظ جوارحه هبذه الدرجة من 

االحتياط!؟

وه��ل ال زال يوج��د بينن��ا من ُيجم��ع على محبت��ه كل من 
لقيه!؟

ويش��هد له كل من عاش��ره -م��ن زوجة وقراب��ه وأصدقاء 
وزماء عمل- على ُحِسن خلقه!؟

وغيرها من الصفات التي سراها يف ثنايا هذه الرسالة لهذا 
الشاب الصالح.

وإّن��ك إذا تأّملت يف ثنايا س��يرته  تلح��ظ توفيق اهلل 
ل��ه يف كلِّ فرة من ف��رات حياته، وتبع ه��ذا التوفيق الصدق يف 
االستقامة، وأخذ الدين بقوة، وتشعر بعظيم المراقبة هلل يف سائر 
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أعماله، وهذا -لعمر اهلل- ما يحتاّجه كلُّ س��ائر لربه، وس��الك 
طري��ق مرضاته بأن يكون صادق��ًا يف هذا الطري��ق، مراقبًا نيته 

على الدوام ال يلتفت للخلق بأي نوع من أنواع االلتفات.

***
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L   نشأته  J

ولِد الش��اب الصالح/ رّيان بن عبداهلل بن س��عد الموسى 
 يف مدينة الرياض يف ش��هر ش��عبان عام أل��ف وأربع مئة 

وأحد عش��ر للهجرة، ونش��أ نش��أة عجيبة يف الصاح، فقد زرع 
اهلُل يف قلبه حّب التدين، وأس��كنه فؤاَده وهو يف سّن مبكرة جدًا 
حيث تقول والدُته -حفظها اهلل-: )أحبَّ الصاة وحافظ عليها 
وهو يف الخامس��ة من عمره –قبل أن ُيؤمر هبا شرعًا- وهو أمٌر 
ين��در عند األطفال، ولكنّه التوفيق والرحمة من اهلل إذا س��بقت 
لعبده، فما ترك الصاة منذ أن عرفها حتى لقي رَبه( وهذا فضل 

كريم من اهلل لعبده.

ومن المواقف العجيبة يف نش��أته أّنه ذهب لرحلة عمره مع 
ه والتقت به يف ساحات الحرم تقول:  زمائه ثّم سافرت بعده أمُّ
)فرأيُته وقد حمل حقيبته فوق رأس��ه مقب��اً علّي، فلم أتمالك 
نفسي من ش��دة الفرح، فبكيُت بكاء األمُّ  الجْذلة الفرحة بفلدة 
كبدها -والتي بدأَت ُتش��اهد بوادر صاحه ماثلة بين ناظريها- 
فقد كنُت أتمنى أن ينشأ ابني صالحًا فإذا اهلل ُيريني هذا الشيء 

ماثاً بين يدي وهو يف هذا السّن، فلله الحمد أّواًل وآخرًا(.
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تق��ول: )فدخل��ُت الح��رم وأن��ا متأثرة ج��دًا هب��ذا المنظر، 
فس��جدُت س��جدة ش��كٍر هلل، ودعوُت له دع��اًء كثي��رًا حتى أّنه 
اس��تغرق دعائ��ي كله، وش��عرُت بقب��ول اهلل لدعائي، واس��تمر 
 يف الجدِّ والنش��اط واإلقب��ال على فعل الخي��ر؛ فأيقنُت 

بأثر الدعاء، ورأيُته متحققًا فيه، فلله الحمد وحده والمنّة(.

ويف هذا رس��الة للوالدي��ن أن ُيكثروا من الدع��اء ألبنائهم 
وُيحسنوا الظّن باهلل يف إجابته.

***
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L   طلُبه للعلم  J

)ليس مثل العلم ش��يء لمن صّحت نيت��ه( كما قال اإلمام 
أحم��د  وكان الس��لف يستبش��رون بالش��اب الصالح إذا 
أقب��ل على العل��م ألّنه س��يحميه من الزل��ل والخطأ إذا س��لكه 
بطريق صحيح، وس��يثبته -بإذن اهلل-على طريق الهداية، وهذا 

ما ُوفِق –فيما نحسب– له الشاب رّيان.

فقد َحّبب اهلل إليه العلم والشغف به منذ صغره، تقول والدته: 
)أذك��ر -يف طفولته- أننا حينما نس��أله عما يتمن��ى أن يكون إذا 

كرب، كان يجيب: أتمنى أصير مفتي المملكة(.

وه��داه اهلل إلى الب��دء بالطريق الصحي��ح لتحصيله وذلك 
بحف��ظ كت��اب اهلل  وكان لوالدي��ه -حفظهم��ا اهلل- الدور 
األكرب يف ذلك حيث ألحقاه بحلقات تحفيظ  وهو السادسة من 
عمره تقريبًا، وكان لرغبته الش��ديدة األثر يف تيسير هذا األمر له 

)وقبل ذلك ما سبق له من توفيق اهلل(.

وق��د وهب��ه اهلُل ذاك��رة قوية، ف��كان ال يكاد ُيخط��ئ من قوة 
  حفظ��ه؛ قال عنه مدّرس��ه يف الحلقة: )خت��م عندي رّيان

وهو يف الصف الثالث متوسط؛ وكان حفظه متقنًا(.
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وقد ع��ّزز هذه الذاك��رة بالحّب الكبير للق��رآن واالتصال 
الدائم به فاجتمعت له هذه الخيرات لُتثمر حفظًا قويًا للقرآن.

وه��ذه منقبة جليل��ة يرنو لها كلُّ مؤم��ن ومؤمنة بأن يكون 
حافظ��ًا متقن��ًا ماه��رًا بالقرآن متى م��ا أراد قرأَته ق��رأ، ومتى ما 
رغ��ب يف تردي��ده لم يخنه حفظ��ه، وهو مّما ُيغب��ط عليه المرء، 
فق��د روى البخاري يف صحيحه عن النبي  أنه قال: 
يل  "ال حسد إال يف اثنتين: رجٌل آتاه اهلُل القرآَن فهو يتلوه آناء اللَّ
وآناء النَّهار، ورجل آتاه اهلل مااًل فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار".

 ث��ّم بعد الحفظ جعل جّل وقته لكتاب اهلل تعالى -يراجعه 
ويجته��د يف تثبيت��ه- فصار وقته عزي��زًا عليه ال ي��كاد ُيضّيع منه 

شيئًا.

المصطف��ى  ُس��نّة  م��ّن اهلل علي��ه بحف��ظ  بع��د ذل��ك  ث��ّم 
. فالتح��ق ب��دورة حف��ظ الصحيحين يف المس��جد 
النبوي وعمره إذ ذاك س��ت عش��رة س��نة، وكانت مدهتا أربعين 
يوم��ًا ال يخرج م��ن الحرم إال للنوم فقط، ولصغر س��نه كاد أن 
ينسحب منها يف البداية ولكّن اهلل ربط على قلبه فاستمر )وثَبَت 
حت��ى َنَب��ت( فم��ّن اهلل عليه بحف��ظ الكت��اب وصحيح الُس��نّة، 
فاجتم��ع له الخي��ر من جمي��ع أطرافه، وح��از الفخ��َر العظيم، 
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والمج��َد التليد، ورحمه اهلل هبذا العطاء الذي يعدل كنوز الدنيا 
بأسرها.

وكان هذا الحفظ س��ببًا لنقلة نوعية للش��يخ الشاب، فبدأ 
الج��ّد يف طل��ب العل��م، وآث��ره عل��ى كلِّ محب��وب ل��دى لّداته 
وأقرانه، فلم يزل حريصًا على تلقيه على يدي أهله المتوافرون 
يف مدين��ة الرياض، فحِف��ظ كثيرًا من المتون المق��ّررة عند أهل 
العلم كعمدة األحكام للمقدس��ي وكتاب التوحيد وقطر الندى 

وتائية اإللبيري وغيرها من المتون العلمية.

وانص��رف للعل��م انصرافًا كلي��ًا فكّون له مكتب��ة كبيرة يف 
بيت��ه تس��بق عمره الصغي��ر، وكان كثير الجلوس فيه��ا وال يكاد 
ال يخ��رج منها إال قلياً، وكانت هي م��كان منامه، فغالب وقته 
فيه��ا، يقرأ ويتزّود من هذا الخير، وينهل من كام أهله الثقات، 
وربم��ا دخلت عليه والدُت��ه وقد نام والكت��اب على صدره من 

شدة تعّلقه بالقراءة وصْرف الوقت لها.

وق��رأ العديد من الكت��ب، وحّقق الغاية م��ن العلم، فكان 
ش��ابًا ناس��كًا ُيعامل من حوله كم��ا أمر اهلُل –تعال��ى- فثمرُت 
العل��م: األثر الظاه��ر على صاحب��ه يف عاقته برب��ه بإكثاره من 
العبادة، والزه��د يف الدنيا، والرغبة يف اآلخ��رة، وكذلك ظهور 
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أثره يف س��مته، وهديه مع النّاس، فُيراق��ب اهلل فيهم، وُيعاملهم 
كما أمر اهلل.

يقول أح��د رفاقه: )كان رّيان  محًب��ا للعلم حريًصا 
علي��ه وعلى تحصيله، م��ع عنايته التامة بحفظ كتاب اهلل وس��نة 
النبي ، وقد سافر يف  طلبه وتحصيله والقراءة على 

أهله ومازمتهم. 

وكان  ُمكث��ًرا م��ن ق��راءة أخبار الصالحي��ن والعباد 
منجذًب��ا إليها ومقت��ٍف آلثار أصحاهبا، وكثيًرا م��ا كان يذكر لي 
بعض األخبار من قراءته ل�"حلية األولياء" ألبي ُنعيم أو"صفوة 

الصفوة" البن الجوزي(.

وهذا المس��لك هو الذي يحتاجه طالب العلم، والصادق 
يف س��يره إلى ربه، ففي قراءة س��ير الس��لف معرفة هدي القوم، 
وما كان عليه من س��بقنا من الصالحين من التأله والتعّبد وإفناء 
العم��ر يف الطاعات، وص��دق المعاملة مع اهلل تعالى، فُوفق هذا 
الش��اب الصالح لهذا ليسلك درب من س��بقه، ويقتفي أثرهم، 

ويسير على ما ساروا عليه.

واليوم ومع كثرة الفتن والصوارف، وقلة الُقدوات الماثلة 
بين أعيننا يكون سلوك هذا الطريق من األهمية بمكان.
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L   عباداته وُنُسِكه  J

من أظهر مظاهر صدق العبد يف تدّينه: �

كث��رة عبادته ومداومته عليه��ا يف أحوالها كلها، ويف جميع 
األزمنة.

ولعل هذا يظهر جليًا من حال هذا الشاب الصالح، فإّنك 
ترى يف عبادت��ه الِجدُّ واالجته��اد والمداومة وع��دم االنقطاع، 
وه��ذا من توفي��ق اهلل له أواًل ث��ّم الجدية الت��ي كان عليها، وكم 
نحت��اج للِجدّية يف زمان تس��اقط في��ه كثير مّمن كان ُيش��ار لهم 

بالبنان.

لقد ش��هد كل من عاش��ر ريان  أّنه كان ش��ابًا عابدًا 
ناس��كًا قد أشغل وقته هبذا الشرف  الرفيع الذي ُيعلي صاحَبها 
يف الدنيا واآلخرة -فا أش��رف من االس��تقامة على ش��رع اهلل- 
حين تمض��ي ليلك وهنارك متقلِّبًا بين الطاعة وأختها، ُتس��ارع 
الزم��ان، وُتبادر الوقت، ويك��ون هّمك فعل الخي��رات، فإهنّن 

الباقيات الصالحات، فحياتنا قصيرة ال تحتمل التفريط.
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يق��ول أح��د أصحابه: )وق��د جمع ري��ان  مع علمه 
وتواضعه وخلقه الرفيع؛ ُحّسن التأله والتعّبد، فقد كان حريًصا 
على قيام الليل وصاة الضحى وقد ش��اهدُت ذلك يف س��فري 

معه مرات(.

وهذا طرفًا من سيرته يف العبادة.

***
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L   حاله مع الصالة  J

من أعظم العبادات التي اهتم بش��أهنا هذا الشاب الصالح 
ه��ي عب��ادة: )الص��اة( ولع��ل ه��ذا -واهلل أعلم-هو الس��بب 

األعظم للتوفيق لبقية األعمال.

فالصاُة لها ش��أهنا األج��ّل يف صاح الم��رء، وتوفيقه لِما 
بعده��ا من القربات، فمن نظر يف نصوص الوحيين عرف منزلة 
ه��ذه العب��ادة، وأّنه��ا أعظم العب��ادات -أجرًا وثواب��ًا- وأقوى 
 : العب��ادات -أث��رًا- عل��ى صاحبها، يقول ابن مس��عود
"س��ألُت رسوَل اهلل : أيُّ العمل أحبُّ إلى اهلل؟ قال: 

الصالة على وقتها...." الحديث، رواه الشيخان.

وقال رس��وُل اهلل : " اس��َتقيموا وَل��ن ُتحصوا 
��الَة" راوه ابن ماجه وهو حديث  واعَلم��وا أنَّ خيَر أعمالُِكُم الصَّ

صحيح.

فمن رام -التوفيق يف حياته، واالس��تقامة لحاله، وصاح 
أمره كله- فعليه باالهتمام بعبادة الصاة.



19

 رّيان بن عبد اهلل املوسى

وتظهر عناية رّيان  بالصالة بصور كثرية، منها:  �

م��ا ذكرته عنه والدت��ه –كما تقّدم- من حرص��ه عليها منذ 
نعومة أظفاره.

وم��ن ذلك: ظه��ور اهتمامه هبا وعمره لم يصل إلى س��بع 
س��نوات، وله يف ذلك صورًا عجيبة: ف��كان ال يمكن أن يذهب 
إل��ى المدرس��ة دون أن يصلي الفجر -ولو ق��ام متأخرًا- فكان 
يتوض��أ وضوءًا كام��اً ليس كحال أقرانه من الصغ��ار، بل ُيتمه 
عل��ى أكم��ل صف��ة، ويصلي عل��ى أحس��ن هيئة ول��و تأخر عن 

المدرسة.

وكان أّول ما يستيقظ يصلي دون أن يأمره أحد.

تق��ول والدته -حفظها اهلل-: )وأذكر أّن��ه قام يومًا ، وكان 
ال��ربُد ش��ديدًا -وكان يف الص��ف األّول االبتدائ��ي- وألبس��ته 

المابس الشتوية بسرعة، وقلت له عّجل ألّنك تأخرت.

فقال لها: لم أصلِّ بعُد، وكان البس��ًا شراب فقلُت توضأ، 
فقال أنا لبس��ته على غير طه��ارة فنزعه وتوضأ وضواًء كاماً ثّم 

صلى صاة كأحسن ما ُتؤدى( فرحمه اهلل رحمًة واسعة.

وتقول والدته -أيضًا-: )ال أذكر أّني أمرته بالصاة(.
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 وم��ن مظاه��ر حرص��ه عل��ى الص��الة ما ذك��ره أس��تاذه يف 
المدرس��ة، يقول: )دّرس��ت رّي��ان يف االبتدائ��ي وكان صاحُب 
ُخل��ق عظيم، ولم يكن يرك ُس��نّة الضحى أبًدا، وكان يس��تأذن 

مني ويذهب إلى المصلى يصلي(.

أّما الس��نن الرواتب ف��كان ال يكاد يركها أب��دًا، وكذا قيام 
الليل.

ومن ذلك: حرصه على الجلوس بعد الفجر إلى االشراق، 
ف��ا ي��كاد يركه هذه الُس��نّة -التي ُهج��رت زمانن��ا- إال نادرًا، 

ولعلها مّما باركت له وقته وسائر عمره.

وم��ن عباداته الت��ي كان محافًظا عليه��ا: االعتكاف؛ يقول 
أحد األئمة: )كان رّيان يعتكف يف مس��جدي يف العشر األواخر 
لع��دة س��نوات، وال ي��كاد يجلس معن��ا إال ل��أكل، وال أراه يف 

الليل إال مصلًيا باكيا(.

وب��دأ يعتكف وهو يف الص��ف األّول ثانوي واس��تمر ولم 
ينقط��ع عنه حت��ى يف العام التي ت��زوج في��ه -وكان  زواجه قبل 
رمضان بأربعة أش��هر- ومع ذا لم يرك ُسنّة االعتكاف لحرصه 

على دوام عمله الصالح.
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فهنيئ��ًا لمن عرف مقصد وجوده يف الدنيا، فس��عى جاهدًا 
لتحقيقه.

ويا سعادة من حّبب اهلل إليه الطاعات، فاَجَتهد يف فعلها.

وال تظن -أّيها الق��ارئ الكريم- أّن هذه األمور ال تحتاج 
مجاهدة وص��رب، فنصوص الوحيين جاءت ببي��ان ذلك، فعلى 
العب��د الصادق م��ع ربه أن يوق��ن أّنه ال بد م��ن مجاهدة النفس 
حت��ى ُتدرك الخير يف الدني��ا، والمنازل العالية يف الجنّة، ولينظر 
النظرة الصحيحة للدنيا، فمتاعه زائل، وعمر المرء فيها قصير، 
ف��ا تغرك بزينتها الظاهرة، وزخرفه��ا الخادع، فهو بريق قد غّر 

الكثير فخسروا خسرانًا مبينًا.

***
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L   حاله مع القرآن الكريم  J
ومن العبادات التي كانت ُتشغل وقت هذا الشاب الصالح 

: )تاوة القرآن الكريم(.

فإّن��ه بعدما م��ّن اهلل علي��ه بحفظه صار مازم��ًا له مازمة 
شديدة ظاهرة لمن حوله.

ف��كان يق��رأ على كل أحواله ما اس��تطاع إلى ذلك س��بياً، 
فيقرأه يف بيته ويف س��يارته ويف أوقات فراغه يف عمله، وربما قرأ 

ثاثة أجزاء يف جلسة واحدة.

فص��ار يص��دق علي��ه الوص��ف الش��ريف أّن��ه: )صاحب 
الق��رآن( فقد أخ��رج البخاري ومس��لم يف الصحيح من حديث 
عبداهلل بن عمر : أّن رس��ول اهلل  قال: "إنما 
َلِة؛ إن عاهد  َمَث��ُل )صاحب الق��رآن( كَمَثل صاحب اإلب��ل الُمعقَّ

عليها أمَسَكها، وإن أطَلقها ذهبت".

وصاح��ب القرآن: ه��و كثير االتص��ال به، ال��ذي يتعاهده 
بالليل والنهار، البعيد كل البعد عن هجره.

وقد وصفه القاضي عياض بقوله: الذي ألِفه، فالمصاحبة: 
المؤالفة.
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ونحسب أّن الشيخ ريان قد ألفه، وأنِس القرب منه.

تقول زوجته: )كان مصاحبًا للقرآن، ال س��يما يف األش��هر 
األخي��رة من حياته، حي��ث فتح اهلل عليه بكث��رة التاوة، وصار 
أكثر وقت فراغه يقضيه معه القرآن، يقرأ يف البيت ويف الس��يارة 
ويف المكتب وعلى سرير نومه، وعندما فتحنا جهازه الكمبيوتر 
المحم��ول بع��د وفات��ه وجدن��ا الشاش��ة مفتوح��ة عل��ى تطبيق 

المصحف، فكان كتاب اهلل آخر شيء فتحه يف الجهاز(.

ويق��ول عنه صاحب��ه يف العم��ل: )كنت أعج��ب من أخي 
ري��ان  لش��دة تعلقه بكتاب اهلل، فق��د كان له ورد ثابت ال 
يكاد ينفك عنه، وكنت أجده يف س��اعات متفرقة عندما يفرغ يف 
العمل يفتح المصحف تارة من كمبيوتر الدوام، وتارة يقرأ من 
الجوال أو من مصحف يحضره معه، حتى أين من شدة تعجبي 
حاول��ت أن أَتَتبَّع قراءته ألعرف عدد األجزاء التي يقرأها يوميا 
يف ورده، فوجدهت��ا ثاث��ة أج��زاء تقريًبا-ه��ذا يف أثن��اء أوق��ات 
الف��راغ يف العم��ل فقط- واهلل أعل��م كم يقرأ باق��ي اليوم! ومما 
يزيد عجبي: حرصه على إخفاء عمله، فكان حاَلما يراين مقباً 
إلى مكتبه وهو يق��رأ يف المصحف من الكمبيوتر يبادر بإغاق 

شاشة المصحف لكيا أراه، فرحمه اهلل رحمة واسعة(.
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إن هذه المازمة لكتاب اهلل تذّكرنا بما رواه أنس بن مالك 
 عن رس��ول اهلل  أنه ق��ال: "إن هلل أهلين من 
الناس، قالوا: يا رسول اهلل من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل اهلل 

وخاصته" رواه ابن ماجة وصححه األلباين. جعله اهلل منهم.

وقد كان الس��لف ُيعّظمون صاحب الق��رآن،  يقول عبداهلل 
ب��ن أحمد ب��ن حنبل: س��ألُت أبي عن حم��اد وعاص��م، فقال: 

إلينا؛ ألّنه من أصحاب القرآن". "عاصٌم أحبُّ 

وق��د اش��تّدت مصاحبته للقران يف الس��نة األخي��ر من حياته 
-كما تقّدم- وكأّنه يريد يودع الدنيا بأحسن حال.

وكان من هديه الثابت يف هذه العبادة: المداومة على ِوْرده 
الواج��ب م��ن الق��رآن، وقد حصل أّن��ه تأخر يوم��ًا يف الخروج 
م��ع أهله فاموه على ذلك التأخر، فق��ال لهم: أحببُت أن ُأهني 

ِوْردي من القرآن قبل الخروج.

فه��ذه الس��يرة لهذا الش��اب الصال��ح مع كت��اب اهلل تدعو 
الجميع ) ش��يبًا وش��بابًا، رجااًل ونس��اًء( أن يجددوا العهد مع 
القرآن، ويزيدوا الصلة به، فليس مثل كتاب اهلل أنيسًا وصاحبًا 

للعبد.
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  فالحث على تاوة القرآن هي وصية الرسول
فق��د قال ألب��ي ذر : "وعليك بت��اوة الق��رآن، فإنه نور 
ل��ك يف األرض، وذخٌر ل��ك يف الس��ماء" والحديث يف صحيح 

الرغيب.

)ول��ن تتقّرب إلى اهلل بمثل تاوة كتابه( كما ورد ذلك عن 
. ابن مسعود

فهنيئ��ًا لعبد جع��ل ج��ّل وقته للق��رآن )ت��اوة، وحفظًا، 
ومراجعة، ومدارس��ة، وبحثًا( فصاحبه يف س��عادة دائمة وحياة 

طيبة.

***
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L   حاله مع عبادة الصيام والصدقة   J

  وم��ن العب��ادات الت��ي كان الش��اب الصال��ح ريان
حريًصا عليها: عبادة الصيام.

تقول والدته: كان ريان مداومًا على الصيام ال يكاد يفّوت 
صي��ام األّيام الفاضلة، ويقول أحد زمائه: )وكان حريًصا على 
إخف��اء أعمال��ه الصالح��ة خصوًصا صيام��ه -مع كث��رة ما كان 

يصوم-( بل من عجيب أمره أّنه يف يوم زفافه كان صائًما.

وم��ن عبادات��ه الظاهرة: )حرص��ه على الصدق��ة( فقد كان 
معروفًا عنه عدم ترك الصدقة قْدر اس��تطاعته إّما منه مباش��رة، 
أو س��عًيا منه يف هذه العبادة الجليلة، وس��يأيت مزي��د بيان لها يف 

رحمته بالمستضعفين.

***
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L   حاله مع الذكر   J

ومن عباداته التي اشُتهر بها: )كثرة ذكر اهلل(

ق��ال ابن القيم : "الذكر أيس��ر العبادات ومن أجّلها 
وأفضلها، فإّن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، 
ولو تحرك عضو من اإلنس��ان بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية 
المشقة" )ومع أّن الذكر من أيسر العبادات إال أّنه ال ُيوفق له إال 

.القيل( كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين

وقد كان الشاب ريان  يحرص على الذكر واإلكثار 
من��ه ال س��يما أّول النه��ار، فقد كان ُيلزم نفس��ه ب��ورد معين من 
األذكار، وحت��ى ل��و غلبه النوم، فإنه يقضي��ه وال يكاد يركه إال 

نادرًا، ولعل هذا مّما بارك له وقته وسائر عمره.

يق��ول عنه أهل بيت��ه: )وكان لرّيان   يف الذكر طريقة 
 خاّص��ة، وه��ي: إلزام النفس ب��أذكار معينة كأن يق��ول الحوقلة 
)ال ح��ول وال قوة إال ب��اهلل( خمس مرات بع��د الصاة،  ويردد 
الحبيبتي��ن: )وه��ي: س��بحان اهلل بحمده، س��بحان اهلل العظيم( 
مرتي��ن بعد الص��اة، وقد ُوِجد يف أح��د جداول��ه العبادية التي 
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يضعها لنفسه أّنه كان ُيلزم نفسه باالستغفار ألف مرة بالصباح، 
وألف مرة بالمساء وغيره من األذكار(.

وقد كان كثير من الس��لف يفعل ذلك -وهو: إلزام النفس 
 : بعبادات لها أصل يف الشرع- كما كان يفعل أبو هريرة

)فقد كان ُيسّبح يف اليوم ثنتي عشرة ألف مرة(.

فهنيئ��ًا لنفس جعلت وقتها لذكر اهلل، وتجّولت يف التنويع 
فيه، فاللذكر ميزة: )اليس��ر والس��هولة، وعظمة األجر( وأعظم 
س��بب ُيعينك على كثرة الذكر -بعد توفيق اهلل-: )التعّود عليه(
فعّود نفس��ك فرة م��ن الزمن بإلزامها أذكار الصباح والمس��اء، 
وأذكار الن��وم، وكثرة الذك��ر المطلق لتجدها -ب��إذن اهلل- بعد 

فرة من الذاكرين اهلل كثيرًا.

-ويا سعادة روحك، وعظيم أجرك- إذا ُوفقت لذلك.

***
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L   حاله مع احلجِّ والُعمرة  J

تتاب��ع الفض��ل عل��ى عب��ده ال ح��ّد ل��ه، ومن ذل��ك -فيما 
نحسُب- ما وفق اهلل له عبَده رّيان  لعبادة الحج والعمرة.

فق��د كان محبًا لمك��ة حريصًا على ع��دم االنقطاع عنها، 
فاعتمر مرات كثيرة.

وم��ّن اهلل بالحج أربع مرات -مع عم��ره القصير- بل كان 
عازم��ًا على الحجِّ يف الس��نة األخيرة من حياته ولم تتيس��ر له، 

كتبه اهلل له أجر ما نوى.

*** 
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L   إخفائه لعمله الصاحل  J

ومّم��ا تمّيز ب��ه :حرص��ه على إخف��اء طاعات��ه قدر 
اس��تطاعته، فالمؤمُن مهم��ا كان صالحًا وعابدًا ناس��كًا فيبقى 
على وجٍل من عدم قبول عمله، فراه خائفًا من رده كما وصف 

اهلُل حال الصالحين بقوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ(  ]س��ورة المؤمنون: آية 60[ فلذا تجده يسعى جهده 

يف إخفاء عمله الصالح.

يق��ول عنه أحد زمالئه: )رحم اهلُل رّيان وغفر له، زاملته يف 
مقاعد كلية الش��ريعة، وكان متواضًعا بشوًشا، بعيًدا عن الربوز 
والظهور، وهو يحفظ ما يحفظ من المتون العلمية، فأس��أل اهلل 

تعالى أن ُيعلي درجته ويرفعه عنده(.

ويق��ول عنه أهُل��ه وأصحاُب��ه: )كان ُيخفي شاش��ة القرآن 
إذا دخ��ل عليه أحد وه��و يقرأ من الجهاز، وإذا أراد أن يتّس��نن 
أو ُيوت��ر ُيغل��ق الب��اب، وكان إذا أراد أن يستش��ير أحًدا يف عمل 
خيري أو دعوي ينوي القي��ام به، يوري بأصحابه، فا يذكر أنه 
هو من س��يقوم به، وقد أخف��ى الكثير من األعمال الخيرية التي 
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كان يق��وم هبا، فلم يعلم هبا أهُله إال بعد وفاته ، كما كان 
يخفي عنا صيامه(.

ويقول أحد زمالء دراس��ته: )كثيرًا م��ا كنت أراه مختبًئا يف 
أحد زوايا الكلية قائًما يصلي الضحى(

ولع��ل هذا األم��ر كان س��بًبا لثباته ، قال اب��ن القيم 
: "عب��ادة الخف��اء أص��ل الثب��ات، والذن��وب الخفّيات 

أسباب االنتكاسات".

وقال الحس��ن : "لقد أدركُت أقواًما ما كان أحدهم 
يقدر على أن ُيِسرَّ عَمَله فيعلنه أبدًا، قد علموا أن أحرز الَعَملين 

من الشيطان: عمل السر".

***
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L   ُه يف حياته J  ِجدُّ

إّن المتأم��ل يف حياة الش��اب الراحل، الب��د أن يلفت نظَره 
َملم��ٌح ب��ارٌز يف س��يرته  وهو الِج��ّد والحرص الش��ديد 
على الوقت، والس��عي الحثيث الس��تغال الدقائق فضًا عما 
فوقه��ا، وكأن اهلل أراد أن يعّوضه عما ُكتِب عليه من قصر البقاء 
يف الدني��ا، فألهم��ه استش��عار قيمة العم��ر، ووفَّقه الس��تثماره، 

وعمارته بالخير -فأْعظِم هبا من نعمة-.

يق��ول عن��ه أهل بيت��ه: )من أكث��ر ما يمّي��زه : حفظه 
لوقت��ه، فين��ذر أن ترى وقته يمضي فيما ال ينفع، وكان يس��تعين 
على ذلك بأمور، منها على س��بيل المثال: ساعات نومه قليلة، 
ف��ا ينام إال قلياً، صارفًا س��اعات عم��ره يف طاعة مواله، فهو 
بي��ن عب��ادات متنّوعة من ص��اة أو طلب عل��م، أو أداء حقوق 
واجب��ة من صلة رحم أو مؤانس��ة أهل ونحو ذل��ك، فأثمر هذا 

خيرات كثيرة له(.

ومن أخباره عندما كان يف الصف األول الثانوي، أّن والده 
كان يش��فق علي��ه من قلة نومه، وكان يش��ير علي��ه بالنوم ويفتح 
علي��ه باب الغرفة ليطمئن عليه، فكان ريان ال يجادله، بل يعمد 
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إلى حيلة بس��يطة لُيَطْمئن والديه عليه، فكان يفتح باب الخزانة 
حتى إذا ما ُفتح باب الغرفة ال يشاهدونه فيظنونه قد نام.

ومن مظاهر حرصه على وقته: �

أّنه ليس لديه أي حس��ابات يف مواقع التواصل االجتماعي 
تقريبًا، كما قد ألزم نفس��ه أّنه إذا احتاج الدخول إلى أحد منها، 
أاّل يدخ��ل إليها م��ن الجوال أب��دًا، وإّنما من جه��از الكمبيوتر 

فقط، حتى ال تتمادى نفسه بكثرة الدخول إليها.

وكان إذا جل��س يف مكتبت��ه ي��رك جه��ازه الج��ّوال خارج 
الغرفة حتى ال يشغله، بل كان إذا جلس يف الدور العلوي يركه 

يف الدور السفلي ونحو ذلك.

وك��م نحن بحاجة لهذا المس��لك الرش��يد، فأكثر ما يعانيه 
النّاُس اليوم -شيبًا وشبابًا- ضياع الوقت وصرفه على التوافه.

وقد قال مرة  متأسفًا لحال الناس مع األجهزة وبرامج 
التواص��ل: )إين ألحزن كثي��ًرا -خاصًة إذا رأي��ت الكهول وكبار 
الس��ن- وقد انش��غلوا بتقلي��ب أجهزهتم ومتابعة م��ا يف برامجها 
بالمس��جد، وقد بلغوا م��ن العمر ما بلغوا ومض��ى من أعمارهم 

األكثر وبقي األقل وآن لهم التفرغ واالجتهاد آلخرهتم(.
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وق��د صدق فيما قال، فإّن من نعم��ة اهلل على عبده أن يمد 
بعمره ليس��تكثر من العمل الصالح ال سيما عندما يكرب وتخف 

مشاغله ومسؤولياته.

ويف ه��ذا ن��داء لأبناء والبن��ات الذين يجته��دون يف إقناع 
والِديهم باالنضم��ام والدخول إلى برام��ج التواصل المختلفة 

رغبًة منهم يف الرويح عن والديهم.

ي��ا أيها األبناء: أحس��نوا إلى والِديكم وال تكونوا س��بًبا يف 
إضاعة ما تبقى من أعمارهم، فكم من تسبيحة ستحرموهنم منها 
بسبب متابعة هذه الربامج، وكم من آية فاهتم ثواب قراءهتا وهم 
يتنقل��ون من حس��اب آلخر، وكم من صورة محرمة س��تعرض 

لهم وقد حموا أبصارهم من أمثالها طوال أعمارهم....؟

كونوا عونًا لهم على م��ا يصلح آخرهتم، ودلوهم على ما 
ينفعهم، فهذا أحسن ما تقدمونه لهم.

وكان  يهتم باس��تغال الدقائ��ق العابرة -فضاً عن 
  الساعات- يحكي عنه أحد زمائه يف العمل قائاً: )كان
نِعم الصاحب المعين، فقد كان يحّرصني على استغال الوقت 
الضائ��ع يف الدوام فيما ينف��ع ويعينني يف ذلك، فاتفق معي على 
أن ُنس��ّمع س��وًيا بعض المت��ون العلمية وبلوغ الم��رام يف وقت 
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الفراغ ووقت االسراحة(.

وهك��ذا هو ح��ال الجاّدين الذي��ن علموا أّن الحي��اة الدنيا 
هات واألمور التافهة،  قصيرة ال تحتمل تضييع الوقت على التُّرَّ
ففطِ��ن ه��ذا الش��اب الموف��ق لذلك، ف��كان ش��حيحًا بوقته ال 
يصرف��ه إال عل��ى معالي األم��ور، وما كان يعل��م بقصر عمره!، 
لكّن اهلل أعانه ووفقه إلى المبادرة باغتنامه قبل أن ُيغادر الدنيا.

واألعم��ار يف حقيق��ة األمر -ل��و عقلنا- قصي��رة، فما هي 
الستون سنة أو السبعون سنة يف الزمان!؟ هذا إن بلغناها.

فالموف��ق من تصل لقلب��ه هذه الحقيقة، فيكون ش��حيحًا 
بوقته، عارفًا بقيمة الساعة والدقيقة، لُيقّدم لنفسه صالحًا.

وم��ن حزمه وِجّده ما حكاه عنه أهله: )كان كثير المحاس��بة 
لنفس��ه، وقد كان ُيعدُّ -بش��كل دوري ومس��تمر- جداول فيها 
خطط لازدياد م��ن األعمال الصالحة، يلزم نفس��ه هبا، ويضع 
فيها خانة لتقييم نفس��ه ومدى قيامه هبا، كما وجدنا أحد دفاتره 
الت��ي كان ق��د وضعه لمحاس��بة نفس��ه وقد عنونه هب��ذا العنوان 

"دفر محاسبة الجوارح"!(

***
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L   أخالُقه ومسُته  J

مّن اهلل على الش��اب الصالح رّيان  بحُس��ن الخلق، 
وجمال األدب، وظهور السمت الحسن عليه،  فا يراه أحٌد إال 
أحّبه، وال يجلس إليه جليس إال واستأنس بمجالسته، ذلك أّنه 
كان هادي الطبع، س��هل قريب، لّي��ن الجانب، كثير التودد لمن 

يجالسه.

يق��ول أح��د أصحاب��ه: )كان ريان  يلتم��س الكام 
الطّيب الذي ُيفرح المخاط��ب ويحرص على ذلك، ويبدو لي 
أنه يس��تحضر كثيًرا أن "الكلمة الطيبة صدقة" وأذكر أنه قال لي 

ض ب� "يا دكتور"؛ حتى يفرحه(. مرة، أنه ينادي الُممرِّ

ويق��ول أحُد قرابت��ه: )واهلل ال أتذكر أّنه قد أس��اء ألحد أو 
حصل��ت بينه وبين أحد أفراد العائل��ة مخاصمة؛ لقد كان حبيًبا 
ودوًدا يف أم��ره بالمعروف وهنيه عن المنكر، وإن رأى يف مكان 

ما ال يعجبه تسلل خفية وخرج(.

ويق��ول أحد معلميه: )خت��م ريان القرآن عن��دي كاماً يف 
الحلق��ة وهو يف الص��ف الثالث المتوس��ط، وكان حافظًا متقنًا 
حريصًا، لم تصرفه الصوارف ولم تش��غله الزخارف، نحس��به 
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مم��ن كان خلقه القرآن، فقد كان ذا أدب جم، وخلق س��اٍم منذ 
ا رحيًما(. صغره وريعان شبابه، كان حليًما كريًما، وقوًرا باشًّ

ويق��ول عنه أحد أصحابه: )كان إنس��ان ويفّ، حيّي، كريم، 
محّب للعلم، كل الصفات كنت أجدها فيه مجموعة(.

 زامل��ه الكثير وأجمعوا كلهم على س��امة صدره، وطِيب 
نفسه، وُحِس��ن خلقه، وأهنم يحس��بونه -واهلل حسيبه-مخموم 

القلب ال يحمل ِغّاً على أحد.

يق��ول أح��ُد معلميه: )كن��ت أح��ّدث أوالدي عن أخاق 
رّي��ان  منذ أي��ام، وقد قرأ عل��ّي القرآن كام��اً من حفظه 
يف رمضان يف مس��جد الش��يخ عبد العزيز بن باز منذ ثاثة عشر 

عاًما، وكنت أستحي منه ألخاقه العالية(.

-تخّيل أس��تاذ يستحي من طالبه لجمال خلقه- فلله دّرك 
يا ريان.

ويقول أحُد أصدقائه: )أّول ما يشدك يف رّيان هو نقاء قلبه 
وس��امة ص��دره، فأنت يف حديث��ك معه ال تحت��اج إلى تكّلف 

إيضاٍح أو تربير. 

ترى مامح الصاح البادية على قس��مات وجهه الطاهر، 
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وكانت ظاهرة يف سلوكه وتصرفاته، فقد كان تدّينه فيما أحسبه 
-واهلل حس��يبه- تدّينًا صادًقا من غي��ر تكّلف أو تنطع، ثم تلك 

البشاشة المنبئة عن نية صادقة، ونفس طيبة(.

وتقول زوجته عن أخالق��ه: )كان رّيان  ليس كبقية 
الرجال يف أدبه وحسن تعامله معي، فلم يكن غليظًا وال جافيًا، 
بل كان س��هاً قريبًا هادي الطباع. الطِيُب هديه الظاهر، محبًا 
للجمي��ع، لّينًا موطًأ الكنف، كريم س��خي النف��س، من يتعامل 
مع��ه يرت��اح له ويحبه. رأي��ُت فيه الصدق وِعّفة اللس��ان، وكان 

يخدم نفسه وال يكاد يرك أحًدا يخدمه(

وأص��دق ش��هادة للعب��د: ه��ي ش��هادة أه��ل بيت��ه ل��ه ألّنه 
يعاش��رهم عن ُقرب وعلى الدوام، فا يتّصنع -يف الغالب- يف 

التعامل معهم، وإّنما ُيراقب اهلل فيهم.

فهنيئ��ًا ل��روح أجم��ع كل من عاش��رها على رفعة ش��أهنا، 
وُعلُّو مكانتها، وشهدوا له هبذه األخاق الحسنة.

وأّي طاعة أرفع للعبد من: )ُحس��ن الخل��ق( فدونك هذه 
الطاع��ة الت��ي تنال هب��ا درجة الصائم القائم، وتتش��ّرف بس��ببها 

بالقرب من النبي  يف الجنّة.
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ولن نس��َع الناس بأموالنا ولكن يس��عهم ُحسن الخلق منّا 
)ونعم الِحلية هي(

ومن سمات ُخلقه الرفيعة: رقة قلبه. فقد كان  رقيق 
القلب، بعيدًا أش��ّد البع��د عن الغلظة والجف��اء، وكان يتألم إذا 
شك أّنه جرح أحًدا أو آذاه، وتجده كثيًرا ما يعود إليه ليعتذر له 
وُيرضي��ه، ولعله مّمن قال فيه��م النّبي : "…وَأْهُل 
ِة َثاَلَثٌة: -وذكر منه��م-: َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق الَقْلِب لُِكلِّ ِذي  الَجنَّ

ُقْرَبى َوُمْسِلٍم" رواه مسلم

فحّس��ن خلقك ما استطعت إلى ذلك سبياً، متذكرًا عظم 
ثواهبا، ورفعة صاحبها يف الدارين.

***
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L   ِبّرُه العجيب بوالديه  J

من أعظم مِنن اهلل على عبده أن يوفقه لبِّر والديه، فيس��عى 
إلرضائهم بكل وس��يلة، ويحرص على خدمتهم يف كل وقت، 

ويعرف بتقصيره معهم مهما فعل.

ولقد ُوفِ��ق صاحب هذه الس��يرة –فيما نحس��ب-لذلك، 
ف��كان بِّره لوالديه هو الرجمة الواقعي��ة لحياته معهم، والقدوة 

الماثلة لمعاين هذه العبادة الجليلة لكل من رأه.

فكان ش��عاره الخضوع وخفض الجن��اح لهما، واالئتمار 
بأمرهما، تطبيقًا لقول اهلل –تعالى-: )ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(  ]س��ورة اإلس��راء: آية 

.]24

 ُمْلِزمًا نفسه قول اهلل تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ (
 ]سورة لقمان: آية 15[.

فكان ُحْس��ن الصحبة معهم��ا هو هديه الدائ��م، يقول عنه 
والده -حاكيًا حس��ن صحبت��ه له-: ) واهلل لم أس��مع من ريان 
ط��ول حياته معي كلمة تضيق صدري، وكان يخفض صوته إذا 
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كلمن��ي جًدا -تأّدًب��ا واحراًما- حتى أين كنت أحياًنا أْس��َتفِهمه 
عّما يقول من ش��دة خفض صوته لي، وكان يداريني ويعاملني 

أنا ووالدته بلطف شديد، وكنُت كلما رأيته ُأَسّر وأفرح(.

وال أخفي��ك أخي الق��ارئ أنني وقفُت عن��د هذا الوصف 
لوالد ريان.

تأّمل��ه وهو يقول: لم يس��مع من��ه والُده كلم��ة تضيق عليه 
صدره، أو تكّدر عليه حياته، وتأّمل خفض الصوت مع الوالد، 

والمداراة والتّلطف مع الوالدين.

وواسطة العقد يف هذا التعامل: فرح الوالد برؤيته والسرور 
بذلك، وهذا -لعمر واهلل- ش��رٌف كبير لأبن حين يشعر األبُّ 

بذلك؛ فكم فيه من رسائل لأبناء لُيحسنوا صحبة والديهم.

وتق��ول والدُت��ه: ) كان ال يرّد على وال��ده البتة -حتى وإن 
رأى أّن الح��ق معه- إج��ااًل ألبيه، فلم يعهد علي��ه أّنه عارضه 

يومًا أو خالف رأيه ساعة(.

ومن المواقف اللطيف��ة يف حياته  مع والدته أّنه كان 
منذ صغره يكتب لها بعض الرس��ائل، كما يف أول مرة حج فيها 
-وكان عمره إذ ذاك س��ت عش��رة س��نة-، وكذا يف يوم زواجه، 
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حيث جّه��ز لها هدية وكتب لها رس��الة طويلة مؤثرة يش��كرها 
عل��ى تربيته��ا ل��ه واهتمامها به طيل��ة حياته، ويعت��ذر منها على 
تقصي��ره، ومّما جاء فيها: )أرجو أن تس��امحيني وتصفحي عن 

ابنك الذي يتقطع قلبه على فراقك(.

وكان إذا زار والدي��ه ه��و وزوجت��ه يلّزم عليهم��ا بإحضار 
العشاء معه من الخارج حتى ال تنشغل أمه.

وإذا اتصل��ت عليه والدت��ه ُيبادر بالرد ف��ورًا، وكان يقول: 
"إين أرى أّن اتصال والديك عليك، بمثابة ندائهما لك، فينبغي 

أن ُيباَدرا بالرد على اتصاالهتما كما نباِدرهما بإجابة ندائهما".

ول��م يك��ن ب��ره  وإحس��انه لوالدي��ه مقتص��رًا على 
الجوانب الدنيوية فحس��ب، بل قد تعداها، فهذه زوجته تحكي 
ش��يًئا م��ن لطي��ف ب��ره، فتق��ول: )كان  غالًب��ا ال يش��اهد 
حاالت "الواتس أب" ألهنا تش��غله ع��ن برنامجه اليومي، لكنه 
كان يس��تثني م��ا تضعه والدته من فوائ��د ومواعظ يف حاالهتا يف 
)الواتس أب( فقد كان يحرص على مش��اهدهتا وقراءة ما فيها، 
وكان يقول: "إين أحرص على مش��اهدة حاالت أمي وقراءة ما 
فيه��ا من فوائد، رجاء أن تكس��ب أمي أجر قراءيت وانتفاعي بما 

تضع(.
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فهنيئ��ًا لنفس عاملَت والديها أحس��ن المعاملة، وتاجرت 
م��ع اهلل هب��ذه التج��ارة الرابح��ة، فُب��رُّ الوالدين خي��ر األعمال، 
وأرفعها للعبد درجًة يف الثواب، فعن ابن مس��عود  قال: 
"َس��َأْلُت النب��يَّ : أيُّ الَعَم��ِل أَح��بُّ إل��ى اهللِ؟ قاَل: 
؟ قاَل: ُثمَّ ب��رُّ الوالَِدْيِن، قاَل: ُثمَّ  ��الُة عَلى وْقتِها، ق��اَل: ُثمَّ أيٌّ الصَّ
َزْدُتُه  ، وَلِو اْس��تَ َثني بِهنَّ ؟ ق��اَل: الِجهاُد يف َس��بيِل اهللِ، قاَل: حدَّ أيٌّ

َلزاَدنِي" رواه البخاري ومسلم.

فكم نح��ن بحاجة له��ذه النم��اذج التي ن��درت يف زماننا، 
فكثير من الش��باب والفتيات ال يرفعون رأس��ًا برأي الوالدين، 

بل يريدون فرض رأيهم على أبويهم يف جفاء ظاهر. 

واليلتفت��ان لخفظ الجناح لهم��ا، بل هو آخر ما يفكران به 
وكأهنما صاروا ندًا للوالدين. 

إّنن��ا وإن كنّا نكتب س��يرة أبناء ب��ررة رحلوا، فإّنما ُنس��لط 
الضوء على جوانب القدوة فيه��م لُيقتفى أثرهم، وليبقى للعبد 
ذك��رًا طيبًا بعد المم��ات وقبل ذلك لينال ب��ه عظيم األجر عند 
لق��اء اهلل -تعالى- فبِرُّ الوالدين من أرج��ى األعمال لصاحبها، 

ومن أحسن الحسنات التي يّدخرها المؤمن.
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L   صلته لرمحه  J

ل��م يكن رّي��ان  باًرا بوالديه فحس��ب، ب��ل كان بارًا 
واصاً لسائر قرابته، وجميعهم يذكرون حسن صلته هبم. 

 وكان ال يهتم فقط يف شؤون نفسه أو بيته؛ بل يهتم بجميع 
عائلته، ويحرص على نفعهم.

تق��ول أخته: )كان أخ��ي رّيان يجمعنا يف حلق��ه قرآن نتلو 
القرآن ويصّحح لنا القراءة(.

وكان  حريصًا عل��ى اجتماعات العائلة وأال يفوته 
منها ش��يء، حتى أنه صادف يف بداية أيام تعبه -قبل وفاته بأيام 
يس��يرة- اجتماع ألقاربه، فتحامل على نفسه وحضر االجتماع 

دون أن يبدي تعبه.

كم��ا كان يتعاهد أقارب��ه بالزيارة، ويزور بع��ض قريباته يف 
بيوهت��ن واح��دة واحدة، وكان يقول: )لأس��ف كثيرًا م��ا ُيْغَفل 
عن أداء حق األخوال أو األعمام غير األش��قاء يف الصلة( فكان 

يجتهد يف صلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيًا.
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تق��ول عن��ه عمته: )عرفت��ه  صدوق اللس��ان، طاهر 
القل��ب، ذا تواضع جم، يحتف��ي بالكبير والصغي��ر، قد مأ اهلُل 
قلب��ه رحمة وحنانًا..ل��م ولن أنس��ى تواصله الدائ��م وعباراته 
الجميلة يف كل مكالمة أو زيارة، يف كل مرة ألتقي به لم أره يوًما 
ساخًطا أو متشكًيا أو عابس الوجه، كان دائمًا ما يرسم البسمة 
على وجوه أقاربه ومحبيه ويدخل السرور على قلوهبم، وكانت 

ابتسامته ال تفارق وجهه البشوش -حّرمه اهلل على النار- (.

ويق��ول عنه قريبه: )ريان -اب��ن خالي- ومنذ أن كان صبًيا 
صغيًرا وه��و يحب الوصل، فكان كلما أطلُت الَغيبة عن بعض 
االجتماع��ات العائلية يس��أل عني ويوصل س��امه مع إخويت، 
وإذا ما التقينا بعد فرة أقرأ يف وجهه الشعور الصادق يف المحبة 
واألمل يف أن ال أنقطع فرة طويلة عن أرحامي، ولما كرب الفتى 
ري��ان أصبح واصًا لرحمه إلى درج��ة كبيرة، فصلة الرحم من 
أج��ّل الصفات التي زّينت حياته وخّل��دت ذكره يف قلوب أهله 

وقرابته ومحبيه(.

ومن لطيف ما ُحكي عنه يف هذا الس��ياق، ما ذكرته زوجته، 
تقول: )حصل أن ُدعيت يوًما الجتماعين كبيرين يف نفس اليوم، 
أحدهما اجتماٌع ألعمامي واآلخر اجتماٌع ألهل زوجي - أهل 
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ريان-، فاحرت بينهما واستش��رته، فقال ل��ي كلمة -ينبغي أن 
ُتجَع��ل قاعدة للمرء يف ش��تى أموره- ، وهي: "أّن��ه إذا احرِت 
بي��ن أمرين؛ فانظ��ري أي األمرين أحب إلى اهلل؟ ثم عليك به". 
وأش��ار عل��ّي بالذه��اب الجتم��اع أعمامي ألن في��ه صلة رحم 

يحبها اهلل، وأوجب من غيرها(.

 ويق��ول أحد قرابته -واس��مه نايف-: )ل��م أحضر يف عيد 
األضح��ى الماض��ي وذل��ك لظ��روف س��فري واّطلع��ت على 
جوالي الس��اعة الثامنة صباًحا وقت ذبح األضاحي  فإذا برسالة 
صوتية من ريان: يس��ّلم ويصّبح عل��ّي ويعايدين بعيد األضحى 
ويدع��و لي ثم قال: لك فقدة يا أبو فيصل حقيقة فقدناك، ومثل 
ما قالوا: )ويف الليلة الظلماء ُيفتقد البدُر( اهلُل يوصلكم سالمين 

غانمين ويحفظكم(.

 يقول نايف: لم يرسل لي أحد غيره.

فانظ��ر لهذا الحس المره��ف عنده، وكي��ف يتفّقد قرابته، 
وياطفهم هذه الماطفة الجميلة.

 وتأمل حس��ن وصله وطيب عشرته لئا تعجب من مدى 
محب��ة قرابته ل��ه وصدق ثنائهم عليه ودعائهم له وش��دة حزهنم 

لفقده.
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ومن ش��أنه  أّنه ال يقابل أحدًا إال بابتس��امة تسّر من 
لقيه هبا.

)صف��ا قلُبه فا ِغّل وال حقد وال حس��د ألحد، فاجتمعت 
القلوب على حبه والثناء عليه(.

***
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L   رمحته باملستضعفني  J

كان  يحم��ل بي��ن جنبيه قلب��ًا رقيقًا ل��كل ضعيف 
ومحتاج، وهذه من صفات أهل الجنّة كما بّش��ر بذلك رس��ول 
اهلل ، ولذا تجده  ساعًيا يف حاجات إخوانه، 
حريًصا على نفع المس��لمين، ومساعدة المحتاجين منهم بقدر 
استطاعته، فيبذل من أجلهم جاهه، ويحضُّ من حوله على سد 

حاجتهم ومعونتهم.

يقول أحد أقاربه المحس��نين: )بعد وفاته فتحت محادثتي 
مع��ه عل��ى الوات��س أب، وبقي��ت أتأم��ل مراس��اتنا، فوجدت 
معظمها -إن لم يكن كلها- يدور حول َسْعيِه يف قضاء حاجات 
الفقراء وتفري��ج الكربات وإباغي بظروفه��م وإتاحة المجال 

لمساعدهتم(.

ويق��ول عن��ه زميله: )زارين ري��ان مرة يف مكت��ب المحاماة 
الخ��اص ب��ي، وبينما كنا نتج��اذب أطراف الحدي��ث اتصل بي 
ش��خص يبك��ي، إذ ألمت به ملم��ة فُأوقفت خدمات��ه وتعطلت 
مصالح��ه ولدي��ه أس��رة وال يدري م��اذا يفعل، فأش��ار لي ريان 
مباش��رة وقال "أنا سأتكفل بموضوعه عن طريقي إن شاء اهلل"، 
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وفعا ُأهنيت مش��كلة هذا الرج��ل بفضل اهلل ثم عن طريق ريان 
رحم��ه هلل، ولي��س هذا ه��و الموق��ف الوحيد الذي أش��هد فيه 
بنفس��ي جانًبا من جوانب إحسانه إلى الخلق، رحمه اهلل رحمة 

واسعة(.

ومن عجيب ش��أنه يف هذا أّنه إذا تبِع جنازته وقف على قرب 
الميت كثيرًا يدع��و له ويقول: أحوج ما يكون له الميت الدعاء 
له، فس��ّخر اهلل له أصحاَبه بعد موته فوقفوا على قربه بالعشرات 

مدة طويلة وهم يدعون له.

كما كان حريصًا على إنش��اء األوقاف والمساهمة فيها ولو 
بالقلي��ل لعلمه بفضلها وجريان أجرها بفض��ل اهلل، وكان ينتهز 

الفرص لتشجيع غيره للمشاركة فيها.

***
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L   ِعفته وورعه  J

مّم��ا تمّيز به  الِعّفة يف جوارحه فكان كثير الصمت، 
يتحّرز من َسَقطات اللسان لعلمه بآثارها الوخيمة على صاحبها 
)فربم��ا تكّلم العبد بالكلمة من س��خط اهلل فته��دم له جبال من 
الحس��نات( "وربم��ا تكّلم بالكلمة من س��خط اهلل فتهوي به يف 
  جهنم" كم��ا صح بذلك الحديث عن رس��ول اهلل

وهو يف البخاري.

فكان ال يتكلم فيما ال يعنيه، حافظًا لس��انه عّما يضره وال 
ينفعه.

ول��ه يف ذلك حكاي��ا ومواقف، يقول عنه قريبه: )ش��اهدت 
مقطًع��ا مضحًكا وعفويًّا لش��اب يقع يف موق��ف محرج، فأردت 
أن ُأِرَي��ه ريان، فلم يوافق على مش��اهدته، وقال لي: "هذي غيبة 
لصاح��ب المقط��ع وال أظن��ه يرضى بانتش��اره" ف��كان هو أول 
شخص يلفت انتباهي إلى أن مفهوم الغيبة يشمل هذه األمور!(.

ومّما تمّيز به: حفظه لبصره.

ف��كان  يك��ره الذهاب الى األماك��ن أو البلدان التي 
يظهر فيها السفور والمعاصي؛ ألن رؤية المنكرات والسكوت 
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ع��ن إنكارها في��ه تحميل للذمة م��ا كانت يف عافية من��ه، بل إّنه 
 كان يتحاش��ى دخول األس��واق الكبيرة م��ا أمكنه حفًظا 
لبص��ره ودين��ه، ولئا يألف قلبه مش��اهدة المنك��رات، قال ابن 
النح��اس يف كتابه تنبيه الغافلين: "قد تقوم كثرة رؤية المنكرات 
مق��ام ارتكاهب��ا )يف س��لب القلب ن��ور التمييز واإلن��كار(، ألن 
المنك��رات إذا كث��ر عل��ى القل��ب ورودها، وتكرر عل��ى العين 
ش��هودها، ذهبت عظمتها من القلوب شيًئا فشيًئا، إلى أن يراها 
اإلنس��ان فا يخطر بباله أهنا منك��رات؛ لِما أحدث تكرارها من 

تأّلف القلب لها".

وكذا ما قاله الش��يخ تق��ي الدين ابن تيمي��ة : "ليس 
لإلنس��ان أن يحض��ر األماكن التي يش��هد فيه��ا المنكرات وال 
يمكن��ه اإلنكار، إال لموجب ش��رعي، مثل أن يك��ون هناك أمر 
يحت��اج إليه لمصلح��ة دينه أو دني��اه ال بد فيه م��ن حضوره، أو 

يكون مكرها" مجموع الفتاوی: 239/28.

ويف الزم��ن ال��ذي ابتل��ي الن��اس بالنظ��ر المح��رم ابت��اًء 
ش��ديًدا، كان  مم��ن وفقه اهلل لغض البص��ر، فكان حذًرا 
ًيا مظاّنه -نحس��به وال نزكي��ه-، يقول بعض أهله:  محرًزا ُمَتوقِّ
)كان يح��ذف أي تطبي��ق يف الج��وال تظهر في��ه دعايات تحوي 
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صورًا نس��ائية، أو يقوم بش��رائه حتى يمكن��ه التحكم يف حجب 
الدعايات(.

أّما ورعه يف كس��ب الم��ال، فقد ُنقل عن��ه يف ذلك مواقف 
عجيب��ة، منها م��ا حكاه مس��ؤول يف مقر عمله، يق��ول: )حصل 
موقف مع ريان تعجبت منه كثيًرا، كان بين فرة وأخرى يسألني 
عن رقم حس��اب الش��ركة، فأقول له ليس عندي، حتى تبّين لي 
بع��د ذلك أنه حصل عليه، وأنه كان يح��ّول جزء من راتبه عليه 
يف بعض الشهور مقابل األوقات التي يرى أنه ال يستحق عليها 

راتب!(.

كذلك م��ا قاله مدي��ره: )أحس��به -واهلل حس��يبه- أنه كان 
حريصًا على تنقية راتبه الذي يأخذه، فقد أتاين يستأذن يف قراءة 
بعض الكتب النافعة يف الس��اعات التي يفرغ فيها أثناء دوامه يف 

الشركة(.

وا المتقين؛ ألهنم   قال س��فيان الث��وري : "إنما ُس��مُّ
اتقوا ما ال ُيتَّقى".

وقال أحد الس��لف: "من َضُعف يف الدني��ا َوَرُعه، َعُظم يف 
القيامة َخَطُره".
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L   أمره باملعروف ونهيه عن املنكر  J

كان يهت��م  باألم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنكر، 
وق��د ُوِجد يف جه��ازه ملف فيه عدد من الرس��ائل التي قد كتبها 
كنصائح لبعض األش��خاص، ويذكر أح��د أصدقاءه المقربين: 
)يق��ول حلقُت لحيتي ولم��ا رآين رّيان، فعرفُت أّنه س��يلومني، 
فُقلت: الحاق اهلل يهديه قصّرها زيادة.  فقال له رّيان:  إن ش��اء 

اهلل تطول وال تقصرها مرة أخرى(.

كما كان من ش��أنه أّنه إذا س��نحت له فرصة للنصح نصح، 
وإذا رأى فرص��ة للتذكي��ر والنفع ذّكر ونف��ع، وكان يحاول أال 

يجلس مجلسًا إال ويطرح فيه ولو فائدة واحدة.

يق��ول أحدهم: )كنت أتجاذب أطراف الحديث مع ريان، 
ونحك��ي عن أهمية نفع اآلخرين، فأخربين أنه عازم -أو بصدد 
العم��ل- عل��ى إعداد دف��ر يجمع في��ه فوائد مختص��رة ونافعة 
وش��يقة، ليط��رح كل مرة واح��دة منها يف مجالس��ه، لكي تكون 

عادة له أال يغادر مجلًسا إال وقد أفاد ولو باليسير(

***
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L   معرفته حلقيقة احلياة الدنيا، وتعّلق قلبه باآلخرة  J

كان  يس��تحضر قضية قرب الموت، وقصر العمر، 
وق��د كتب وصيته وهو يف العش��رينات من عم��ره، وكان يعّدل 

عليها من فرة ألخرى.

فتأّم��ل حقيقة تعّلق قلبه يف اآلخرة، وزهده يف الدنيا -وهو 
يف سنٍّ أش��ّد ما يكون التعّلق هبا يف العادة- لُتدرك بعض أسرار 

. التوفيق الذي كان عليه

وكان قد عّلق ف��وق مكتبه مقولة البن الجوزي التي يقول 
فيها:

َأيَها المشغول باللذات الفانيات.

 َمتى تستعد لملمات اْلَمَمات.

َمتى تستدرك هفوات اْلَفوات.

أتطمع َمَع حب الوسادات.

فِي لحاق السادات. 

وأنى تجعلك مثلهم َأنى وهيهات.



55

 رّيان بن عبد اهلل املوسى

وكذل��ك ما وجد أصحابه يف العم��ل على مكتبه بعد وفاته 
 إذ كان ق��د ت��رك ورق��ة لخطب��ة طبعه��ا عن االس��تعداد 
للموت، عنواهنا "أين زادك للرحيل" وكان مما ورد فيها أبيات 
مؤثرة تحكي حال أغلب الخلق إال من رحم اهلل، يقول قائلها:

أال أي�ه���ا الن�اس���ي ل�ي���وم رح�ي�ل�ه
ق الهيا أراك ع��ن الم�وت الم�ف���رِّ
وال تْرَع��ِوي بالظاعني��ن إل��ى البِلى
وق��د تركوا الدني��ا ج�م�يًعا كما هيا
ولم يخرج���وا إال بقط���ٍن وِخ�رق�ٍة

��روا من من��زل ظ��لَّ خاوًيا وم��ا َعمَّ
وأن��ت غ���ًدا أو بع��ده يف ج�واره�م
وح�ي���ًدا فري��ًدا يف الم�ق�اب��ر ث�اوًي��ا

أّيها القارئ الكريم: �

إّن الدني��ا مهم��ا ط��ال الزمان فيه��ا -فهو قصي��ر- وجدير 
بالعاق��ل أن ال يلتف��ت لها -فض��اً أن تكون ه��ي هّمه األّول- 
وليعت��رب بالراحلي��ن الذين يرحل��ون يف مقتبل عمره��م )وريان 
الش��اب أعظم الش��واهد على ذلك( مع من ه��م مثله من الذين 
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ماتوا يف سن الش��باب ولم يمهلهم الموت حتى يكربوا؛ فعودة 
صادقة لنا جميعًا، ولنضع األمور يف مواضعها الائقة هبا.

  ويكفي العاقل أن ينظر يف كتاب ربه وسنة نبيه
ليص��ل إلى قلب��ه حقيقة الدني��ا، وهواهنا وس��رعة انقضاء أعمار 

أهلها.

ولينظر كيف تخدع المغرور هبا، فبينما هو يف قوته إذ صار 
خربًا بع��د عين، وأثرًا بعد ذات، وُتحك��ى قصته لمن جاء بعده 

زمنًا ثم ُينسى، وُيطوى ذكره، شأنه شأن غيره ممن رحلوا.

فما متاع الدنيا إذا كان بعده الموت!؟

وما نسبة عمر أهلها يف عمر أهل الجنة!؟

وما نسبة لذائذهم فيها يف جنب لذائذ جنّة الخلود!؟

فَيَقَظًة ُعجلى قبل فوات االوان.

***
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L   مرضه ووفاته  J

هناية اإلنس��ان الوفاة، والرحيل م��ن الدنيا، والنقلة من دار 
العمل، إلى دار الحساب والجزاء.

وم��دة بق��اء العب��د يف الدني��ا ال يعلمه��ا إال اهلل -تعال��ى- 
فاآلج��ال مضروب��ة، واألعمار مح��دودة، والعاقل من اس��تعد 
للموت قبل نزوله، وتزود من الباقيات الصالحات قبل رحيله، 
فالموت يأيت بغتة، والمرض ينزل فجأة، ولذا شأن العاقل عدم 

االغرار بالصحة والشباب، واستبعاد الموت.

فقد َفَجَأ الموت الش��اب الصال��ح ريان  ولم يمهله 
طويا، وإنما كانت أيام مرضه معدودة.

 فقد كان  يف س��فرة عائلية مع والدته وإخوته، وبعد 
عودت��ه بأيام ش��عر فج��أة بص��داع -وكان قبله��ا بكامل صحته 
وعافيت��ه- ثم بدأ الصداع ينتابه م��ن حين آلخر عدة أيام، وكان 
يتجّم��ل بالص��رب، ويح��اول أداء واجبات��ه وأعمال��ه، ولم يخرب 
والديه بش��يء، وأجاب دعوة اجتماٍع ألقاربه، ولم  يرك صاة 
الجماع��ة يف المس��جد طيل��ة أيام تعب��ه، إال آخ��ر ثاثة فروض 
حين اش��تّد علي��ه الوجع وألزمه الفراش حي��ث صاها يف بيته، 
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ثم دخل المستش��فى، لكنه لم يمكث فيه إال سويعات حتى بدأ 
بفقدان وعيه إلى أن دخل يف غيبوبة تامة، وُشّخصت حالته بأنه 
مصاب بنزيفين يف الدماغ، ولم يستطع األطباء إجراء أي تدخل 
جراحي له لخطورة حالته، فمكث يف غيبوبته أياًما يسيرة، حتى 
واف��اه األجل وفاض��ت روحه إل��ى بارئها ظهيرة يوم الس��بت، 
التاس��ع عشر من ش��هر اهلل المحرم، عام ألف وأربع مئة وثاثة 

وأربعين للهجرة، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

وق��د ُصلِّي عليه عص��ر األحد، وكانت جنازته مش��هودة، 
وواراه أهل��ه وأصحابه وأحبابه يف ق��ربه، ووقفوا عنده بعد دفنه 
يدعون له ويستغفرون له حتى قاربت الشمس على المغيب!.

ولع��ل ه��ذا م��ن ش��كر اهلل تعال��ى ل��ه ومج��ازاة إحس��انه 
باإلحسان، فيذكر عنه أهله أنه كان يقول: "إين أرى بعض الناس 
يدفن��ون مّيتهم ثم ينصرفون عنه عجلين، فأرحمه وأجلس عند 

قربه أستغفر له وأدعو له بالثبات وأنا ال أعرفه"  

كما يقول أح��د الحاضرين: )كانت جنازة ريان من أعظم 
الجنائ��ز الت��ي حضرهتا يف حيايت، فالمس��جد مغل��ق بالناس مع 
امتاء الساحات الخارجية، وكذا المقربة ممتلئة بالمشيعين(.
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سقى الغيُث غيًثا وارِت األرُض شخَصه
قط��ر  وال  س��حاٌب  في��ه  يك��ن  ل��م  وإن 

 مضى ط��اه��ر األث���واب لم تبَق روض�ٌة
ق�ب���ر أنه��ا  اش���ت�ه�ت  إال  ث��وى  غ���داة 
ع��ل��ي���ك س�����������الم اهلل وْق�ف�ًا ف�إنن�ي
رأي��ت الك�ري���م الح���ر لي��س ل��ه ُعْم��ر

 وهن��ا طويت صفح��ة حياته التي لم تتع��دَّ واحًدا وثاثين 
س��نة فرحمة اهلل على الش��يخ الش��اب الصالح/ريان الموسى، 
وأنزل على قربه شآبيب الرحمات، وجعله يف أمن ونعيم مقيم.

***
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L   ُرؤى ومبشرات له بعد وفاته  J

مّما رح��م اهلُل به هذه األّمة بعد فقدان أحبائهم أن يتذكروا 
اجتماعهم هبم يف جنّات النعيم، فيكون هذا سلوان وعزاًء لمن 

فقدوا.

ومّم��ا ُبّش��ر ب��ه أف��راد ه��ذه األّمة ماج��اء يف فض��ل الرؤى 
الصالحة التي ُترى ألمواهتم، فيستبش��رون هبا ويطمئنون لمآل 
أحباهبم -حس��ن ظٍن برهبم، وأمل يف حسن العاقبة لهم- فنبُينا 
 بّش��رنا ب��أّن الرؤي��ا الصالحة هي عاجل ُبش��رى 

للمؤمن )وهي التي يراها المؤمن أو ُترى له(.

وأصدق المرائي يف األموات ألّنهم يف دار حق.

وق��د رؤيت ُروئ صالحة مبِش��رة للش��اب الصال��ح رّيان 
 وكما قيل: ال َنكُِله إال إلى رحمة اهلل.

ولكنّ��ي أذكره��ا -هنا- بش��رى ألهل��ه ومحبي��ه، وتذكيرًا 
للصالحي��ن وغيرهم بأّن مآل الصالح يف اآلخرة خير ليثبت من 
س��لك الطريق، وُيبادر من الزال مرددًا، وُيقبل ويعود لربه من 

كان بعيدًا.
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والعجي��ب يف ه��ذه ال��رؤى أّنها م��ن أش��خاص متفرقين، 
بعضهم ال يعرفه، فمن هذه الرؤى: 

ما رأته إحدى النس��اء الالتي لم يكّن يعرفنه، ولم يسمعن 
ب��ه إال حين ُمِرض وانتش��ر خبره، تقول: بعد م��ا علمت بوفاته، 
كنُت نائمة قبيل الفجر، فرأيُت كأن صورة رّيان أمامي يف المنام 

وس��معت قارًئا يقرأ قول اهلل تعالى: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب(  ]سورة 

يس: آية 27-26[.

ومن الرؤى ما رآه أحدهم وكأن رّيان يقول: ليش تغسلوين، 
أنا أصاً مغّسل وجاهز.

وكذلك ما رأته صديقة والدته يف فترة مرضه- تقول: كنُت 
نائمة قبيل العصر، وإذا بي أس��مع منادًيا يوقظني ويقول: قومي 

قومي.. رّيان طاب.

تقول فاس��تيقظُت متعّجبة ولم ألبث قلي��اً حتى وصلتني 
. رسالة خرب وفاته

ولع��ل ه��ذه الرؤي��ا ُتذّك��ر باآلي��ات الكريمة م��ن قول اهلل 
تعالى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(  ]سورة النحل: آية 32-30[.

فنس��أل اهلل أن يجعل��ه من ه��ؤالء المتقين الذي��ن تتوفاهم 
المائكة طيبين.

ومن الُرؤى: م��ا رأته زوجته صبيحة وفات��ه، حيث تقول: 
رأي��ُت ري��ان وكأنه يخ��رج علّي وقد اس��تحم واغتس��ل، وكان 
وجه��ه مش��رق والس��عادة بلغت منه مبلغ��ًا ظاه��رًا، فقلت له: 

عساك تنّظفت يا ريان؟ 

قال لي: إيييه مررة تنّظفت، وقال أيضًا: كلمة -تأكيد- إيه 
وتفّركت )يعني من شدة التنظيف(. 

وق��د ُعبِّ��رت من أحد المعربي��ن بأن االغتس��ال هو مغفرة 
الذن��وب، والدخ��ول يف رحمة اهلل، والس��امة م��ن العذاب إن 
ش��اء اهلل، وأّن رؤيته وهو فرح وسعيد، فلعل اهلل قد أطلعه على 

منزلته يف الجنة.

فنس��أل اهلل أن يجعل��ه رؤى بش��ائر خي��ر، رفع��ه اهلل أعالي 
درجات الِجنان.
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 L   ثناء الّناس عليه  J

لق��د جعل اهلُل هذه األّمة ش��اهدة ألفرادها، فمن أثنوا عليه 
)وجبت له الجنّة( )وكانت عاجل بشرى له( كما صّحت بذلك 

. األحاديث عن رسول اهلل

ومم��ا مّن اهلل به على رّي��ان  اجتماع كلمة من حوله 
عل��ى الثن��اء عليه -س��واًء عائلته أو أصحاب��ه أو زماء العمل- 
فق��د اجتمعوا جميع��ًا على ذكره بخير بأحس��ن الذك��ر، وهذا 
قلما يجتمع إلنس��ان، ولعل ه��ذا من دالئل صدقه مع اهلل -وال 
نزكي على اهلل أحدًا- وكذلك بسبب ُحسن خلقه، وصفاء قلبه، 
وجمي��ل تعامله مع الجميع، وه��ي منقبة جليلة لصاحبها، ولذا 
حزن على فقده كل من عاشره، وبكاه الصغير والكبير، والمرأة 
والرج��ل، والزميل والصديق، ومن يعرفه ومن ال يعرفه، فكان 
محل ثناء الجميع؛ غفر اهلل له ورفع درجات هبذا الخلق العظيم.

يق��ول عن��ه أحُد جيران��ه: ) رح��م اهلل جارنا وأخان��ا رّيان،  
وأش��هد له بالمحافظة على صاة الجماعة بالمس��جد، وطول 
المكث فيه يف بعض األوقات، وحسن الخلق، وحرصه الشديد 
على التواصل مع جيرانه.  فأحس��ن اهلل عزاء والديه، وأهل بيته، 
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وال نقول إال ما يرضي ربنا، إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

وبعد/

فه��ذا ما تّم جمعه وكتابته، جعل��ه اهلل صدقة جارية لنا وله 
وجمعنا به يف جنّات النعيم.

وه��ي -الش��ك- س��يرة مبارك��ة، تف��وح ِعط��رًا وش��ذى 
لصاحبها  فحرٌي بمن قرأها أن يسلك سبيل الصالحين، 
وأن يكون هّمه األعظم رضا اهلل والدار اآلخرة، فها هو الشاب 
الصال��ح يعيش بيننا ولكنّه فقه أّن الدنيا ميدان عمل وتزّود لدار 
البقاء فسعى إلرضاء ربه، وأّن اللبث فيها يسير فزهد فيها، وأّن 

النقلة منها تأيت بغتة فاستعّد لها.

اللهم اغفر لي ولوالدّي ولعبدك رّيان بن عبداهلل الموس��ى 
ووالديه وعّوض زوجه واحفظ له ولده، واجعله وأبناءنا وأبناء 

المسلمين من عبادك الصالحين.

كتبه/ عادل بن عبدالعزيز الُجهني 

٩/1/1444 هجري 

والحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين.
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ُملحقات

L     مقالة كتبها ريان املوسى  J
وعمره مخس وعشرون سنة

)العبد بني أغراض النفس وسلطان العقل(  

تأملت حال اإلنس��ان يف هذه الدني��ا فوجدت أن الجهات 
الت��ي تصدر علي��ه األوامر وتقرح األفعال جهت��ان : ]النفس - 
والعق��ل [ وأيُّ أْمٍر تصدره النفس؛ مباش��رة ينهض ملُِك العقل 
معارض��ا ومحارب��ا ل��ه، والعكس كذل��ك، لكن ق��وة معارضة 
العقل تتفاوت من ش��خص إلى آخرعلى حس��ب قوة اإليمان، 

وعلو الهمة، وكثرة الطاعات وقلتها وهكذا.

ث��م إين تأمل��ت قليا وقلت: ل��و أّن رج��ًا  أراد أن يعيش 
عيش��ة الصالحي��ن الناجحين ول��و أليام يس��يرة، فعليه فقط أن 
يخل��ع البيعة عن هوى نفس��ه أيام��ًا قليلة ويلبس ت��اج الُحكم 
واألم��ر على العقل ثم يحرص عل��ى أن يأتمر بكل أْمٍر يوّجهُه 
إلي��ه عقل��ه، فإن��ه حينئذ س��يجد أن حيات��ه س��تتغّير تغي��رًا تاما 
��نا ال يوصف  وس��ياحظ تبّدال عجيب��ا لحال��ه وفعاله، وتحسُّ

لحسن سلوكه ومقاله.
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إن م��ن أعظم األمور الت��ي تجعل العبد يلقي أوامر عقله و 
مش��ورته خلف ظهره، وينهمك وراء حظوظ نفس��ه وشهواهتا: 
الكس��ُل والعجُز مع التسويف وطول األمل، فإن هذين كفيان 
هبدم مكام��ن المواهب التي تتفجر بين جوانح العبد ولم تظهر 
بع��د، وجديران بط��رد كلِّ فرصة س��انحة تع��رض للمرء إن يف 
دينه وإن يف دنياه، وأمر اإلنس��ان يف ه��ذه الدنيا عجٌب ال يدانيه 
عجب، ترسخ يف جذور قلبه أموٌر عظيمة، الواحدة منها كفيلة 
ه ودفِع��ه إل��ى طريق الج��د ومعاقل الح��زم وميادين  بحثِّ��ه وأزِّ

الصدق والصرب.

يعل��م أنه غدًا بين ي��دي اهلل موقوف، وع��ن أعماله وفعاله 
مس��ؤول محقوق، وعن ذنوبه محاسب وعلى جرائمه معاقب 

وال يدري أي المحلين ينزل.

يعلم أن الموت يأيت فجأة، وأن القرب الذي سيسكنه مملوء 
وحشة وظلمة إال إن يتغمده اهلل برحمة منه وفضل.. ومع ذلك 
ينخرط يف شهوات نفسه وحظوظها ونزغاهتا وعّاهتا والحول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ول��ذا ينبغ��ي عل��ى العب��د أن يقبل عل��ى ربه ويغتن��م دنياه 
آلخرت��ه، ويس��خر كل أوقات��ه له��ذا الش��أن العظي��م والخطب 
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الجس��يم، فإن الطريق طويل وهول المطلع شديد، ومهما بذل 
اإلنس��ان يف ه��ذه الدنيا فإن عمل��ه قلي��ل، وزاده ضئيل، فكيف 
بم��ن لم يعمل ولم يغتنم أوقاته ويهتبل لحظاته ويبادر أنفاس��ه 
وس��اعاته، فالب��دار الب��دار قبل هجم��ة األجل وجث��وم الموت 

ومباغتة القدر المحتوم ..

واهلل ول��ي التوفيق وهو الموفق لمن ش��اء بفضله ورحمته 
وال حول وال قوة إال باهلل.

كتبه /ريان الموسى

1436ه�

***
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L    قصيدة رثاء يف ريان املوسى  J
ُموَجعا؟ أراح��ٌل م��ن قب��ل أن تودِّعا؟  أخي��ك  قلَب  وتارًكا 
ِع�ب���رًة  لالحقي��ن  وأدُمع��ًا؟وت��ارًكا  وُغّص��ًة  وِقّص��ًة 
وأًب��ا ��ا  ُأمًّ خلف��ك  َتصّدع��ا؟وت��ارًكا  ربن��ا  رج��اء  ل��وال 
إذا  ث���م  �ًع���ا،  تفجُّ َمّر األس��ى لمُت ال��ذي َتفّجعاأق��ول�ه��ا 
والدع��ا؟ م��اذا إذا م��ات عل��ى صالحٍة بالثن��اء  وكّفن��وه 
ونرتج��ي نحس��ُبه  كم��ا  لروض��ٍة م��دَّ المدى وأوس��عاراح 
يف َمْرَب��ع م��ن اله��دى َتَرْعَرعالم َتبَق إال ذكري��اُت صاحٍب
عاُيْفضي إل��ى القلب بال َتكلٍُّف من جلس��ٍة تغ��دو أًخا ُمَش��فَّ
وبس��مٍة ��ٍد  َتَوقُّ يف  َتَشْعَش��عا ت��راُه  إذا  الصب��ُح  كأن��ه 
مقع��دِه م��ن  يقف��َز  أن  وَمْفَزع��اي��كاد  لدينِ��ه  حماس��ًة 
ثوب��ه أو  كالم��ه  يف  كِْب��ر  تطّبع��اال  غي��ره  ل��و  طبع��ه  أو 
فراغ��ه يف  بالق��رآن  ُمَمتَّع��اَيأن��س  ب��ه  كان  ب��ا  الصِّ م��ن 
ع��ًا  َتَورُّ مالِ��ه  فض��َل  وَق��لَّ يف األم��وال َم��ن تَوّرع��ا َي��ردُّ 
َأْرَوع��ايف وجهه سيما من الصدق، وإن قلًب��ا  رأي��ت  صحبت��ه 
إنن��ا  علي��ه  ال  علين��ا  نرجو ل��ه من الجن��ان موضعانبك��ي 
يزرع��ه  م��ا  يحص��د  كان  ماذا انتظار من نوى أن يزرعا؟ إن 
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ي��ا نف��س هن��ا م��وّدع  ع��اأق��ول  توقَّ وم��ا  الم��وُت  فاج��أه 
يامن ي��رى يف كل يوٍم َمصرعامات ش��بابًا يف غ�ن�ى وص�حٍة
وتركع��اهل لَك إن خفَت المآب يقظٌة تائًب��ا  تق��وَم  وأن 
ما الم��رُء إال إرُثه ال م��ا ادَّعىهل لك أن ت�ترك إرثًا صالحًا
قبضَت��ه إذا  ري��ان  ربَّ  فأنَت خيُر من نرى مس��توَدعاي��ا 

باسل بن سعود الرشود 

20 محرم 1443 هجري

***
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