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 كيف حنقق الزهد
 مقدمة :
 هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  احلمد

 

 أما بعد
ثاين من هذه الدروس وهو بعنوان : كيف حنققق ضمن دروس ) خمتارات من كالم ابن القيم ( فهذا هو الدرس ال

الزهققد ف فقققد ذكققر رعققه س بعققل األسققباب الققيت لقققق  ققا املسققلم الزهققد ف وقبققل ذكققر هققذه األسققباب مققع تعليققق 
 خفيف عليها ف أذكر مقدمة فأقول مستعيناً باهلل مصلياً على رسول س عليه الصالة والسالم :

 رك ما ال ينفع يف اآلخرة .الزهد عرفه ابن تيمية بقوله : ت
 إن الزهد يف الدنيا شعار الصاحلني .
 إن الزهد يف الدنيا دليل اليقني .

 إن الزهد يف الدنيا شعار األنبياء والصاحلني .
منزلة رفيعة ف وعالمة عظيمة ف دليل على اليقني واإلميان باهلل تعاىل وبوعده  –أيها اإلخوة  –إن الزهد يف الدنيا 

. 
ان الزهد يف هذه القدنيا سقبحمل حملبقة س تعقاىل ف كمقا  قاء يف احلقديث عنقد ابقن ما قه عقن سقهل ققال ) ولذلك ك

فقققال : يققا رسققول س ع دلققل علققى عمققل إذا عملتققه أ بققل س ا فقققال : ا هققد يف الققدنيا   ققاء ر ققل إىل النقق  
 لبك س ( .

لى أن اإلنسان عنده رغبة يف اجلنة ف ولو مل يكن يف بغل : ألن الزهد يف الدنيا دليل اإلنابة والتقوى ف ودليل ع
 الدنيا و الزهد يف الدنيا إال هذه املنقبة لكفى  ا شرفاً وفضاًل .

 يقول الشيخ  حممد بن عثيمني رعة س : من فوائد هذا احلديث :
 أن من  هد يف الدنيا أ به س ف ألن الزهد يف الدنيا يستلزم الرغبة يف اآلخرة . -1
] مهقر اجلنقة تققرك أن الطمقع يف القدنيا والتعلققق  قا سقبحمل لققبغل س تبقارك وتعقاىل ف وقققد ققال بعقل السققلف  -2

 الدنيا [ .
 

ف ألن اإلنسقان ال يزهقد يف القدنيا  قيققة إال مقن أيققن باجلنقققة ف كمقا سقيأ  بعقد فالزهد يف القدنيا سقبحمل حملبقة س 
 إن شاء س . قليل

) إمنقا أنقا  ف فقد كان يقول اض عنها مع متكنه من التوسع فيهاعلى غايٍة من اإلعر  ولذلك كان رسول س 
 ف آكل كما يأكل العبد ف أ لس كما جيلس العبد ( عبد

 وكان مير عليه شهران وال يُوقد يف بيوته مصابيح وال نار لطبخ ف وإمنا كان طعامهم التمر واملاء .
 ن لبنها ف وكان يبيت الليايل املتتابعة طاوياً هو وأهله ال جيدون عشاء .وكان له  ريان هلم غنم فريسقلون له م

 وأيضا أيها اإلخوة الزهد يف الدنيا يريح القلحمل والبدن
 :  الزهد يف الدنيا يريح القلحمل والبدن  . قال احلسن
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سقد مقن أ لهقا ف : فقنن الزاهقد يف القدنيا ال ينقافس يف عزهقا ف وال يغضقحمل مقن نقصقها ف وال ل وصدق رمحه هللا
 وال يهتم لذها ا وال يركل وراءها .

د النقاس يف القدنياف وأنقتم أرغقحمل قف إنقه كقان أ هق : مقا أبعقد هقديكم مقن هقدك نبقيكم قـال مرـرو بـن ال ـا 
 .الناس فيها 

 . نطق باحلكمة وقال مالك : بلغل أنه ما  هد أ د يف الدنيا واتقى إال

 .  يف الدنيا  ىت تزهدوا اإلميان يحمل  الوةتص أنقلوبكم  وقال الفضيل :  رام على

 :  من  هد يف الدنيا هانت عليه املصيبات  . قال ملي
  .ف يا قوم فأضروا بالفاين للباقيف ومن أراد الدنيا أضر باآلخرة: من أراد اآلخرة أضر بالدنيا وقال ابن مس ود

: وهقم كقانوا أفضقل مقنكما قيقل لققه  الة وأكثقر ا تهقاداً مقن أصقحاب رسقول س:  أنقتم أطقول صق ومنـه قـال
 .بأك شيء ا قال : إهنم كانوا أ هد يف الدنيا وأرغحمل يف اآلخرة منكم 

 . من احللي على املرأة الناهد أ سنعليك بالزهد فنن الزهد على الزاهد : الربيع قال يل الشافعي  وقال

غال  ا ف ليتفرغ لطلحمل س ومعرفتقه والققرب منقه فالزهد يف الدنيا يُراد به تفريغ القلحمل من االشت قال ابن رجب :
 واألنس به والشوق إىل لقائه .

 :اليت تساعد يف الزهد  –بعل األسباب  –رعه س  –وقد ذكر ابن القيم 
 فقال رعه س :

ْـٌو اْمَلُرـوا َأَمَـا احْلَيَـاأحدها : ملم ال بد أهنا ظٌل زائل ، وخياٌل زائر ، وأهنا كرـا قـال ا ـا  ) َيا َل بـٌب َوَْ ُة الـدن ـْ
َنُكْم َوَاَكاثـٌُر ِفب اْْلَْمَوالب َواْْلَْوََلدب َكَرَثلب َغْيٍث َأْمَجَب اْلُكَفاَر  ـََبااُُه ثَُ  ُُ ُمْرـَفُرّا ُثَ َوزبيَنٌة َواـََفاُخٌر بـَيـْ َُ رـَاَـَرا ي ُب  َي

 اّ ( .َيُكوُن ُحطَام
 يزهد يف الدنيا  ىت يعرف  قيقتها .وصدق رعه س : فنن اإلنسان ال ميكن أن 

ص قالققزوال واالضققمحالل ف ملياققة بالغصقق ةفممققا يسققهل عليققك الزهققد فيهققا : علمققك يقينققاً أهنققا  ائلققة فانيققة ف سققريع
 واألنكاد .

فهققي دار نفققاد ال حمققل إخققالد ف ومركققحمل عبققور ال منققزل  بققور ف  ديققدها يبلققى ف وملكهققا يفقق  ف وعزيزهققا يققذل ف 
 يها ميوت ف وخريها يفوت .وكثريها يقل ف و 

 أحالم  وٍم أو كظٍل زائل      إن اللبيَب مبثلُا َل خيدع .
 فهي إذاً سريعة الفناء ف قريبة االنقضاء .

 العزيز يف وصفها : قال عمر بن عبد
بقاؤهقققا قليقققل ف وغنيهقققا فققققري ف وشقققا ا يهقققرم ف و يهقققا ميقققوت ف فقققال يغقققرنكم إقباهلقققا مقققع مققققعرفتكم بسقققرعة إدبارهقققا 
فاملغرور من اغرت  ا ف الركون إليها خطر ف والثقة  ا غرر ف كثرية التغري ف سريعة التنكري ف أمانيها كاذبة ف وآماهلا 
باطلقة ف عيشققها نكققد ف وصققفوها كقدر ف واملققرء منهققا علققى خطققر ف إن أضقحكت قلققياًل أبكققت كثققريا ف وإن سققر ت 
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ف وفر هققا يققإول إىل تققرح ف وهيهققات هيهققات أن يققدوم  ققا   يومققاً سققاءت أشققهراً وأعوامققاً ف  غناهققا مصققريه إىل فقققر
 قرار .

 وكان اإلمام أعد يقول : يا دار ف ختربني وميوت سكاُنك .
ُا    لو كان ِف ال اَلَب من يسرعُ   قد  ادتب الد يا ملى  فسب

 كم واثٍق بال رر أرنياـُه         وجامٍع بَدْدُت ما ََيرعُ 
َا َهِذِه احلَْ قيَا قَ ه قال لقومه )قال تعاىل عن مإمن فرعون أن نْقَيا َمَتاٌع َوِإنم اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر قْوِم ِإمنم  ( .َياُة الدُّ

: واملتاع هو ما يَتمتع به صا ُبه برهًة مث ينقطقع ويفق  ف فمقا عيبقت القدنيا بقأبلغ مقن ذكقر فنائهقا  قال ابن رجب
قضائها و واهلقا ف فتتبقدل صقحتها بالسقْقم ف وو وُدهقا بالعقدم ف وشقبيبُتها وتقلحمل أ واهلا ف وهو أدل دليل على ان

بققاهلرم ف ونعيمهققا بققالبإس ف و ياوقققا بققاملوت ف وعماروققا بقققا راب ف وا تماعهققا بُفرقققة األ بقققاب ف وكققلُّ مققا فقققوَق 
 الرتاب تراُب .

الدنيا كراكحمل استظل حتت شقررة )  مايل و للدنيا إمنا مثلي ومثل  عن ابن مسعود رضي س عنه قال : قال 
 رواه الرتمذك .مث راح وتركها ( 

 البققققن عمققققر ) يققققا ابققققن عمققققر كققققن يف الققققدنيا كأنققققك غريققققحمل  أو عققققابر سققققبيل ( رواه الب ققققارك ويف روايققققة  وقققققال 
 ) وعد نفسك من أهل القبور ( .

 ه وأرضاه .البن عمر ف وهي يف الواقع وصية له ولألمة من بعده رضي س عن هذه وصية الن  
ققققال اإلمقققام النقققووك رعقققه س يف معققق  احلقققديث : ) ال تقققركن  إىل القققدنيا وال تت قققذها وطنقققا ف وال حتقققد   نفسقققك 

 ] كتاب رياض الصاحلني [ بطول البقاء فيها وال باالعتناء  ا ف وال تتعلق منها إال مبا يتعلق به الغريحمل يف غري وطنه ( . 

 .رواه الرتمذك د س  ناح بعوضة  ما سقا منها كافراً شربة ماء ( ) لو كانت الدنيا تزن عن قال 
نعم : فال ميكن أن تزهد يف الدنيا  ىت تعرف  قيقتها ف وهذه  قيقتها : لو كانت تقزن عنقد س  نقاح بعوضقة 

 ما سقى كافراً منها شربة ماء .
 .رواه مسلم يف اليم فلينظر مب ير ع (  ) وس ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أ دكم إصبعه وقال 

: مع  احلديث : مقا القدنيا بالنسقبة إىل اآلخقرة يف قصقر مقدوا وفنقاء لقذاوا ف ودوام اآلخقرة ف ودوام  قال النووي
 لذاوا ونعيمها إال كنسبة املاء الذك يعلق باإلصبع إىل باقي البحر .

ََ بِققِه نَقبَققاُت اأْلَْرِض فََأْصققَبَح َهِشققيماً َواْضققِرْب هَلُققم ممثَققَل احْلَيَققاِة قققال تعققاىل )  ققَماِء فَققاْختَقَل نْقَيا َكَمققاء أَنَزْلنَققاُه ِمققَن السم الققدُّ
 ( .َتْذُروُه الر ِيَاُح وََكاَن اَّللُم َعَلى ُكلِ  َشْيٍء مُّْقَتِدراً 

نْقَيا َكَمقاء أَنَزْلنَقاُه ِمقَن السمقوقال تعاىل )  َا َمثَقُل احْلَيَقاِة القدُّ ََ بِقِه نَقبَقاُت اأَلْرِض ِامقا يَْأُكقُل النمقاُس َواألَنْقَعقاُم ِإمنم َماِء فَقاْختَقَل
َهققا أَتَاَهقققا أَْمرُنَققا لَققْياًل أَْو نَقَهققاراً َفَرَعْلَناَهقققا  َ ققىتمَ ِإَذا َأَخققَذِت اأَلْرُض ُ ْخُرفَقَهققا َوا ميقمنَققْت َوَْقققنم أَْهُلَهققا أَنقمُهققْم قَققاِدُروَن َعَليقْ

  ( .ملْم تَقْغَن بِاأَلْمِس َكَذِلَك نُقَفصِ ُل اآليَاِت لَِقْوٍم يَقتَقَفكمُروَن  َ ِصيداً َكَأن
 الدنيا قنطره فاعربوها وال تعمروها . :   وقال موسى عليه الصالة والسالم

 وقال عيسى عليه السالم ألصحابه : من ذا الذك يبل على موج البحار داراً تلكم الدنيا فال تت ذوها قراراً .
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ال يونس بن عبيد : ما شبهت الدنيا إال كر ل نائم ف فرأى يف منامقه مقا يكقره ومقا لقحمل ف فبينمقا هقو كقذلك وق
 إذا انتبه .

 وقال أبو  ا م : من عرف الدنيا مل يفرح فيها برخاء ف ومل لزن على بلوى .
اليقوم أكثقر صقالة وعبقادة مقن أصقحاب الرسقول يققول : أنقتم  -يف كلمة مهمة فيقه الفقرق الكبقري بيننقا وبقني السقف  -وقال ابن مسعود 

 . وكانوا خرياً منكم ف فقيل ملا ا قال كانوا أ هد يف الدنيا وأرغحمل يف اآلخرة منكم 
وقال احلسن البصرك : أن عمر مر علي مزبلة ووقف عندها وقال ألصحابه وققد تقأذوا منهقا : ققال هقذه دنيقاكم 

 اليت حترصون عليها .
 ولذلك قال الشاعر 

 من الرزقب ما كفى  ........ومن ال يشب ما صفى خذ
 كلن هذا سينقضي ......... كسراٍج إذا ا طفى

قال بعل السلف : ما من َ ربٍة إال يتبعها عربة ف ومقا كقان َضقِحك يف القدنيا إال كقان بعقده بكقاء ف ومقن عقرف 
 الدنيا  ق معرفتها  قرها وأبغضها .
ز و ل قد أهان الدنيا ومل يرضها  زاء ألوليائه ف وأهنا عنده  قرية ذليلقة ف وملا علم أهل الفضل والنهى أن س ع

 هققد فيهققا ف و ققذر أصققحابه مققن فتنتهققا ف أكلققوا منهققا قلققياًل ف وقققدموا كثققرياً ف وأخققذوا منهققا مققا  وأن رسققول س 
ة ف نظقروا إىل القدنيا يكفي وتركوا ما يلهقي ف لبسقوا مقن الثيقاب مقا سقرت العقورة ف وأكلقوا مقن الطعقام مقا سقد اجلوعق

بعني فا صة ف فعلموا أهنا فانية ف وإىل اآلخرة فعلموا أهنا باقية ف فتزودوا من الدنيا كزاد الراكقحمل ومقا بققي عمقروا 
 به اآلخرة ف مث تفكروا ملياً يف أمر اآلخرة فارحتلوا إليها بقلو م قبل أن ترحتل إليها أبداهنم .

 طلقوا الد يا وخاروا الفانا   إن هلل مبادّا رطنا              
  ظروا إليُا رلرا ملروا             أهنا ليست حلي وطنا

 ج لوها جلّة واختذوا            صاحل اْلمرال ريُا سفنا .
: إن الدنيا  أدبرت ف وإن اآلخرة أقبلت ف ولكل بنون ف فكونقوا مقن أبنقاء اآلخقرة و ال تكونقوا مقن  قال علي 

 نن اليوم عمل وال  ساب وغداً  ساب وال عمل .أبناء الدنيا ف ف
 قال لي بن معاذ : مسكني ابن آدم لو خاف من النار كما خياف الفقر لدخل اجلنة .

 وقال احلسن البصرك : من أ حمل الدنيا وسرته خرج  حمل اآلخرة من قلبه .
 غحمل باآلخرة .وقد سال مرة من املرات من الفقيه يا أبا سعيد ا فقال الزاهد يف الدنيا الرا 

 إذاً األمر األول  املعني على حتقيق الزهد هو معرفة  قيقة الدنيا وسرعة  واهلا وانقضائها وغصصها وأنكادها .
 وصدق ابن عرالن  ني قال : من  عل املوت نصحمل عينيه مل يبال بضيق الدنيا وال بسعتها .

 ث قال ابن القيم رمحه هللا :
 أمظم منُا قدرّا وأجل خطرّا وهي دار البقاء . ثا ياّ : ملره أن وراءها داراّ 
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وهقققذا مقققن أعظقققم مقققا لققققق الزهقققد ف أن يقققوقن اإلنسقققان إيقانقققاً كقققاماًل باجلنقققة ف وأن ينظقققر فيهقققا ويف إقباهلقققا و ياهقققا 
 ودوامها ف وشرف ما فيها من ا ريات واملسرات ف والتفاوت العظيم بينها وبني هذه الدار احلقرية .

 كن أن يزهد يف شيٍء إال إذا أيقن أن بعد هذا الشيء ف شيء أعظم وأ ل .فنن اإلنسان ال مي
 قال س تعاىل ) واآلخرة خري وأبقى (  فهي خريات كاملة دائمة ف والدنيا خياالت ناقصقة منقطعة مضمحلة .

 م ( وهققذا ) مققن يققدخلها يققنعم ال ييققأس ف وخيلققد ال ميققوت ف ال تبلققى  يققا م ف وال يفقق  شققبا اجلنققة كمققا قققال 
إشققارة إىل بقققاء اجلنققة ف وبقققاء مجيققع مققا فيهققا مققن النعققيم ف وأن صققفات أهلهققا كاملققة مققن الشققباب ال تتغققري أبققداً ف 

 ومالبسهم اليت عليهم من الثياب ال تبلى أبداً .
يبققى أل قرت مقا يبققى علقى مقا يفق  فكيقف  خقزف اآلخقرةو  فالقدنيا ذهقحمل يفق   لقو كانقت : ققال أ قد السقلف

 .  يف  خزف ذهحمل يبقى و الدنيا واآلخرة
 ( .َفاَل تَقْعَلُم نَقْفٌس مما ُأْخِفَي هَلُم مِ ن قُقرمِة أَْعنُيٍ َ زَاء مبَا َكانُوا يَقْعَمُلوَن اجلنة : فيها : ) 

 اجلنة : ) فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلحمل بشر ( .
 ري من الدنيا وما فيها ( .) موضع سوط أ دكم يف اجلنة خ اجلنة : قال 

 اجلنة : دار النعيم والسرور  .
ْقٍر لمقذمةٍ اجلنة : )  َْ ل ِلشمقارِِبنَي َوأَنْقَهقاٌر مِ قْن  ِفيَها أَنْقَهاٌر مِ ن مماء َغرْيِ آِسٍن َوأَنْقَهاٌر ِمن لمََبٍ ملْم يَقتَقَغيقمْر َطْعُمُه َوأَنْقَهقاٌر مِ قْن 

 ( .ا ِمن ُكلِ  الثمَمرَاِت َوَمْغِفَرٌة مِ ن رم ِ ِْم َعَسٍل مَُّصفًّى َوهَلُْم ِفيهَ 
 اجلنة : ) فيه شررة يسري الراكحمل يف ْلها مائة عام ال يقطعها ( .

)  ( ف ويف احلققديثَوقَققاُلوا احلَْْمققُد َّلِلِم المققِذك أَْذَهقحمَل َعنمققا احْلَققَزَن ِإنم رَبقمنَقا َلَغُفققوٌر َشققُكوٌر اجلنقة : ال مققوت فيهققا و قزن )
 يقال يا أهل اجلنة خلود فال موت (

 . ْم حُتْبَقققُرونَ قُ ُلوا اجْلَنمققَة أَنققُتْم َوأَْ َواُ كقققاْدُخققتصققور نفسققك يققا أخققي الكققرن إن كنققت مققن أهققل اجلنققة يققوم يقققال لققك )
َوتِْلقَك . ْعقنُيُ َوأَنقُتْم ِفيَهقا َخالِقُدوَن يُطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف مِ ن َذَهحمٍل َوَأْكقَواٍب َوِفيَهقا َمقا َتْشقَتِهيِه اأْلَنُفقُس َوتَقلَقذُّ اأْلَ 

 ( . اجْلَنمُة الميِت أُورِ ْقُتُموَها مبَا ُكنُتْم تَقْعَمُلونَ 
 ( .تَقْعِرُف يف ُوُ وِهِهْم َنْضَرَة النمِعيِم أهل اجلنة يا أخي  : ) 
 ( .يف َ نماٍت َوُعُيوٍن أهل اجلنة يا أخي  : ) 
 ( .ُشُغٍل فَاِكُهوَن  أهل اجلنة يا أخي : ) يف
 ( .ُيْسَقْوَن ِمن رمِ يٍق خممُْتوٍم أهل اجلنة يا أخي : ) 
 ( . َفرِِ نَي مبَا آتَاُهُم اَّللُ  ِمن َفْضِلهِ أهل اجلنة يا أخي : ) 
 أتراب ( .َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطمْرِف أهل اجلنة يا أخي : ) 

ف ويعقققرف  الققققرآن والسقققنة ف  قققىت يتعلقققق قلبقققه  قققا ققققرأ يف أوصقققافها يففعلقققى املسقققلم أن يعلقققق قلبقققه باجلنقققة ف وأن ي
  قيقتها وبقائها و سنها ومجاهلا .

فققال ميكققن أن يزهققد يف الققدنيا  ققىت يققوقن باجلنققة وبقائهققا و ياهققا وقققدومها وأهنققا  ققق ف  ققني ذلققك يزهققد يف هققذه 
 الدنيا احلقرية ف بل ال يلتفت إليها ف وال ينظر إليها .
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 القيم رمحه هللا : ث قال ابن
 .ُا َل َيلب له ما َل يقض له منُارصه مليمين ه شيئاّ كاب له منُا، وأن ح: م رراه أن زهدُ ريُا َل ثالثاّ 

وهقذا مقن األسققباب املهمقة يف الزهققد يف القدنيا ف أنققه إذا تقيقن هققذا الكقالم ف وعلققم علمقاً مإكققداً أن  هقده ال مينعققه 
الققدنيا ال ميكققن أن يققأ  لققه بشققيء منهققا إال مققا كتققحمل لققه ف فلققو عققرف ذلققك شققيااً مققن الققدنيا ف وأن  رصققه علققى 
  قيقة هان عليه الزهد يف الدنيا .

 . ف فا هد فيها تنل الدنيا واآلخرةفما هو مكتوب لك سيأتيكف  هدت يف الدنيا أو مل تزهدف فاطمان وارتح
تيك القدنيا مقن توفيقق س يزهدك يف الدنيا تأواعلم أن  هدك يف الدنيا ال يضيع عليك الدنيا ف بل العكس ف رمبا 

 .تعاىل 
 وقد قال ابن كثري : من طبع الدنيا اهلرب ان طلبها ف والطلحمل ملن هرب منها .

 ف ف سروا الدنيا واآلخرة .م ودينهم ومل لصلوا منها شيااً ف بل يبيعون أمياهنثري من الناس يركضون وراء الدنيافك
ءتققه الققدنيا ف فرمققع بققني الققدنيا واآلخققرة ف كحققال بعققل العلمققاء الربققانيون الزهققاد ف وبعققل النققاس  هققد فيهققا ف فرا

 فنهنم تركوا الدنيا ف فراءوم الدنيا من كل صوب و هة .
) إن روح القققدس  فمققا عنققد س أيهققا اإلخققوة ال ينققال مبعصققية س ف إمنققا ينققال بطاعققة س كمققا يف احلققديث قققال 

 نفس  ىت تستكمل ر قها فأمجلقوا يف الطلحمل فنن ما عند س ال ينال مبعصيته ( . نفث يف روعي ف أنه لن متوت
 ا احلسن البصرك عن سر  هده وقد سال 

 :ن فقال احلس

 . أن قل غريك فاطمق علمت أن ر قي ال يأخذه

 . غريك فاشتغلت به وعلمت أن عملي ال يقوم به

 .   ةعصيعلى م فاستحييت أن يراين وعلمت أن س مطلع علي  
   . ريب اءللق فأعددت الزاد وعلمت أن املوت ينتظرين

  فهذه األمور الثال ة تسهل على العبد الزهد يف الدنيا ف وتثبت قدمه يف مقامه . ث قال ابن القيم رمحه هللا :
ل خقري ف وأن يف ختام الدرس : أسأل س أن ير قنا اإلخقال  يف العلقم والعمقل ف وأن تكقون القدنيا  اداً لنقا يف كق

 ال تكون الدنيا أكرب مهنا .
 وصلى هللا وسلم ملى  بينا حمرد  .

 هـ1429/  4/  15اَلثنني 
 موقع جملة رياض املاقني
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