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 األول بابال

 مقدمة

 البحث لفيةاخل .أ

جزء من قانون املرياث. فهم وصية بيان من قبل شخص ما  هيالوصااي 

يف حني الوصية الواجبة هي سياسة  1سيتم القيام به على ممتلكاته بعد املوت.

 احلكام الذين يضطرون إىل إعطاء الوصية لشخص معني يف ظروف معينة.

الوصية الواجبة هو شهادة أن تليب الورثة أو األقارب الذين ليس لديهم جزء يف 

يف الواقع هناك  2املرياث من الناس الذين ماتو بسبب وجود عقبة شخصية.

. هو تنفيده بشكل صحيحمن أجل أن تتحقق اليت جيب  بعض املصطلحات

 تعريف الوصية املتعلقة الكنوز يف قانون املرياث.

                                                           
1 Sajuti Thalib, 2000, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 104. 
2 Abdul Aziz Dahlan, 2000. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 

6, hal. 1930. 
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خالق لشخص ما على الوفاء حبقوق اآلخرين األهو التزام  يف االساس

أو األقارب ألن الرجل لديه العديد من جدارة أو مساعدة حياة العمل، يف حني 

الذين لديهم جزء من املرياث. داللة أن هذه أن الشخص ال تشمل األسر 

السنة  القرآن الكرمي و يفالوصية هو إكمال من حكم املرياث الذي مشروع 

 مجاع. يف القرآن، قال هللا تعاىل:وإل

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي 
 (180) سورة البقرة:  .3َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ۖ  ِِبْلَمْعُروِف 

 
وصول عالمات املوت  يشعرونيتطلب أن الناس الذين  املذكورةاآلية  

هو يف األساس  بل يعطي الوصية إىل الورثة تتعلق ِبلكنوزه. إذا كنوز كثرية، الذي 

يعين الفريضة، ولذلك كثري من  ةاملذكور كلمة "كتب" اليت تستخدم  يف اآلية 

، وخاصة اآلية اخلتامية يؤكد أنه هو احلق. يف حني  أن العلماء الذي يلزم الوصية

                                                           
3 Departemen Agama RI: al-Qur’an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara 

Penerjemahan/Penafsir al-Qur’an, (Jakarta: 2005), hal. 27. 
 



3 
 

بعض  ىت هو نسيب جدا، يف القرآن و احلديث ال يفسر كيف املبلغ حاملال كثري

 4ميتلكها.قولون أن الوصية أوصى أو املطلوبة أي كمية من الكنوز اليت العلماء ي

 بشأن مشروعية املرياث 12-11عندما نزلت سورة النساء اآلية  

إىل ورثة ال حمدود بشيئني: أوال، الوصية ، الوصية يف الشريعة اإلسالم تفصيلِبل

عليه وسلم، صلى هللا  تنفذ إال إبذن الورثة اآلخرين استنادا إىل حديث النيب

 اخلطبة يف حجة الوداع:

"َعْن  َأِب أَُماَمَة الَباَهِليِ  َقَل: َسَِْعُت َرُسْوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ُقْوُل يف 
 َك  َوتَ َعاىَل َقْد أَْعَطى ُكلَّ ِذي َحقَّ َحقَُّه َفالَ : ِإنَّ هللا تَ َبارَ ُخْطَبِتِه َعاَم َحَجِة الَوَداعِ 

الَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر  احَلجُر َو ِحَساهبُْم َعَلى هللا تَ َعاىَل، َوَمْن  َوِصَيَة ِلَواِرِث.
لتَّاِبَعُة  ِإىَل يَ ْوِم ا ادَّعى ِإىَل َغرْيِ أَبِْيِه أو انْ َتمى ِإىل َغرْيِ َمَوالِْيِه  فَ َعَلْيِه  َلْعَنُة هللا

اَل تُ ْنِفُق اْمرَأٌَة  ِمْن بَ ْيِت َزْوِجَها ِإالَّ إبِِْذِن َزْوِجَها، ِقْيَل اَي َرُسْوَل هللا: َوالَ  الِقَياَمِة.
يْ الطََعاِم؟ قَاَل: َذاَك أَْفَضُل أَْمَوالَِنا . وقال:  ُن الَعارِيَُة ُمَؤدَّاٌة، واملِْنَحُة َمْرُدْوَدٌة، والدَّ

 " )رواه الرتمذي(5َمْقِضيٌّ، والزَِّعْيُم َغارٌِم.
 

                                                           
4  M. Quraish Shihab, 2005, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Lentera 

Hati, Jakarta, hal. 398. 
 .432، )بريوت: دار الفكر(، صفحة. عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، اجمللد الرابع، 1995الرتمذي،   5
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وأما الوالدين يستأهالن جزء معني من املرياث و الوصية حكمها السنة لغري 

أما بقية من الثلث احلد األقصى الوصية ِبلثلث الكنز فقط.  . الثاين،الورثة

الزايدة مل الكنوز هو حق الورثة حىت أن الشخص الذي يعطي تركة على هذه 

 6تنفذ ولكن إذا كان هناك رغبة و موافقة الورثة.

 استند إىل حديث النيب: الوصية ال جيوز أكثر من الثلث الكنوز 

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َعْن َسْعِد  ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم َحدَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُعوُدين َوَأََن ِبَكََّة  ْبِن َأِب َوقَّاٍص َرِضيَ  ُ َعْنُه قَاَل َجاَء النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

َها قَاَل يَ ْرَحُم اَّللَُّ اْبَن َعْفرَاَء قُ ْلُت اَي  َوُهَو َيْكرَُه َأْن مَيُوَت ِِبأْلَْرِض الَّيِت َهاَجَر ِمن ْ
قَاَل اَل قُ ْلُت فَالشَّْطُر قَاَل اَل قُ ْلُت الث ُُّلُث قَاَل فَالث ُُّلُث  َرُسوَل اَّللَِّ أُوِصي ِبَاِل ُكلِ هِ 

َوالث ُُّلُث َكِثرٌي ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس 
َا َصَدَقٌة َحىتَّ اللُّْقَمُة الَّيِت تَ ْرفَ ُعَها ِإىَل  يف أَْيِديِهْم َوِإنََّك َمْهَما أَنْ َفْقَت ِمْن نَ َفَقةٍ  فَِإَّنَّ

َتِفَع ِبَك ََنٌس َوُيَضرَّ ِبَك آَخُروَن َوملَْ َيُكْن لَُه  يف اْمرَأَِتَك َوَعَسى اَّللَُّ َأْن يَ ْرفَ َعَك فَ يَ ن ْ
 (2537)رواه البخاري، رقم احلديث  .7يَ ْوَمِئٍذ ِإالَّ ابْ َنةٌ 

 

                                                           
 .154)بريوت: دار الفكر(، صفحة. ، الفقه اإلسالمي وأدلته، اجلزء الثامن، 2011وهبة الزحيلي،   6
 م( 1987، 4، )بريوت: دار ابن كثري، طاجلامع الصحيح، حتقيق مصطفى البغاالبخاري، حممد بن إَساعيل:   7
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الوصية ال يتجاوز ثلث املرياث املوتى، يعين إذا كان املوصى شيء الذي  

قال واجب على احلد من الوصية ِبلثلث اإلمجاع من العلماء  ميلك الورثة. ألن

 من الكنز، وفق هدي النيب يف احلديث أعاله.

املؤجلة و املفصلة إىل اإلذن من الورثة. إذا  الوصية يتجاوز كمية من ثلث  

وإذا كانوا يرفضون  إذن الوصية تنفيد اإلرادة، ن الثلثكانت جيوز أبكثر م

 8يتجاوز ثلث إذن اإلزالة كمية أكثر من الثلث.

 2األية  195الفصل  KHI (Kompilasi Hukum Islam)يف وصف أيضا  

 يعين الوصية مسموح فقط بقدر ثلث من املرياث إال إذا كان مجيع الورثة توافق.

، مث ال يلزمه الوصية. ألنه يقوم على إذا كان شخص ما ترك كنز قليال 

ان ك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن  النيب قال سعد بن أِب وقاص: "...

 (1213 )رواه البخاري "9...تذرهم عالة

                                                           
 .238، )بريوت: دار الفكر(، صفحة. الفقه اإلسالمي وأدلته، اجلزء الثامن، 2011الزحيلي، وهبة   8
 .240، املرجع السابق  9
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, حىت أنه ترك الورثة يف قليال من الكنوز فالوصيةإذا كان الشخص لديه  

هو وصف إعطاء الوصية الواجبة جيب  املذكور. ذكر احلديث حالة من الفقراء

ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثَ َتَك  كثري.  الثلثوفقا رسول هللا و أن ال يتجاوز الثلث املرياث،

 أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهْم.

فقط إىل اآلخرين  موجه ةهي يف األساسيالوصية يف الشريعة اإلسالمية  

عند الورثة  ليست الورثة أو حصوصا إىل الورثة ألن أسباب آخر مثل مهجوب

أن الوصية  إىل الورثة مسموح إذا   ذلك احلالاآلخرون ال حتصل على املرياث. 

 كان الورثة اآلخر وافق على منح الوصية من املوصى.

ذه احلالة شيئا ما عن اعتماد أحكام قانونية جديدة، يف ه التبينعملية 

سوف حيدث احلادث، وأسفر عن وفاة ضد اآلِبء ِبلتبين مث التغيري االجتماعي 

تشجيع أو  حول تقسيم املرياث. هي املوقف الذي يتم تعيني الطفل املعتمدة

اآلِبء على ورثة القانونية يف القانون العريف سواء ورثة موروثة وحيق لقدر ثلث 
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رعاية أو  فقا لرتمجة الشريعة اإلسالمية اعتمدت الطفلواجيبة العهد يف األطفال و 

الوالدين الكفالة ال تقبل املرياث. ويف حني يستبعد الكتاب من القانون املدين 

 .ويف الشريعة اإلسالمية على حد سواء ورثة 832قانون القسم 

مجهورية مصر  يبني الدولة السكان املسلمني أن تلتزم الوصية الواجبة ه

الوصية  ،1946لسنة  71القانون رقم  76العربية على النحو الوارد يف الفصل 

 الواجبة هي األساس يف نفس الوقت مع اآلية الوصية تتجسد يف القرآن، ولكن

اآلية املشار إليها هي سورة البقرة  10وصية منسوخ.آية ال ل بعض العلماءقا

َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضرَ :  180

 11.َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ۖ  َواأْلَق َْرِبنَي ِِبْلَمْعُروِف 

مشاكل أساس القانون ضد احلد من الثلث يف توفري الوصية هناك  

الواجبة اليت تعيينها يف شريعة اإلسالم على أساس القرآن واحلديث النيب صلى هللا 

                                                           
 خصوصا تفسري اآلايت القانونية.هذه اآلية، أصبح جدِل مطول كما ميكن دراستها يف خمتلف الكتب التفسري،  منسوخ حول 10

11  M. Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2004),  hal. 134. 
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واملعاصرة حىت جتميع الشريعة  سلفيةعليه وسلم و آراء العلماء الفقه يف كل من 

 الواجبة.الثلث يف الوصية  مت تعيني مستوايت (KHI) اإلسالم

ابن حزم هو عاملا من العصور الكالسيكية القدمية، فهو ذكي جدا  

ويعيش يف بين أمية فيها العديد من العلماء الشهرية ولقد تعلمت الكثري منهم. 

الذي  ابن حزم تلتزم املذهب الظاهر وهو معروف جدا النصية يف حتديد احلكم

 يستند إىل القرآن واحلديث على اإلمجاع العلماء.

وهبة الزحيلي هو العلماء املعاصرين و اهل تفسري أيضا. وقد كتب  

العديد من الكتب الفقهية. املذهب املتبع هو الغمام الشافعي. لكنه يكون 

و رابط بعض الرأي يف ذلك، معتقدا أنه ليس    حمايدا يف كتاب من الفقه

الهتمام أن الدراسة النصية. وِبلتاِل فإن التفكري من العاملان يرى الكاتب املثري ل

 ألن لديهم خلفية الفكر الشريعة الغسالمية خمتلفة. 
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الوصية الواجبة يف قول وهبه الزهيل و ابن ملعرفة  يهمين، إنطالقا السابقة 

حد الثلث يف وصية الواجبة  " وضعت العنوان هلذا حبث. لذلك، هذا هو حزم

  ."عند ابن حزم و وهبة الزحيلي

 البحثحتديد   .ب

ركزت على أحكام اليت توسع يف هذه الدراسة  أبتعدهذه الدراسة يف 

ابن  عندالوصية الواجبة والقيود املفروضة على الثلث يف الوصية الواجبة الكنوز 

 .حزم و وهبة الزحيلي

 البحث مشكلة  .ج

البحث يف هذه الدراسة هي   أحددخلفية والقيود من املشاكل املذكورة، إنطالقا 

 كما يلي:

عن قسمة الثلث للوصية الواجبة  عند ابن حزم و وهبة الزحيلي موقفكيف  .1

 ؟
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عن قسمة الثلث للوصية  ابن حزم و وهبة الزحيلي بني موقفما الفرق  .2

 ؟الواجبة

 البحث الغرض  .د

 الغرض البحث عن هذه الدراسة كما يلي:

الثلث للوصية  قسمةعن  احلكمعن حتليل  وهبة الزحيلي ملعرفة آراء ابن حزم .1

 الواجبة.

 الثلث للوصية الواجبة عند ابن حزم و وهبة الزحيلي. موقف الفرقملعرفة  .2

 فوائد البحث .ه

 الفوائد النظرية .1

 بناءنظرية هذا البحث ومن املتوقع أن تعطي شرح ِبلتفصيل عن 

الثلث يف الوصية الواجبة  احلكم اراء منصبألحكام القانون وكذلك حتليل ا

تطوير  كون يعطي املساعدة الفكرةابن حزم و وهبة الزحيلي. حىت أن ي عند
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العلوم دراية جمال احلكم الوصية الرتكة، فضال عن القراءة و قائمة املرجع يف 

للبحث متجانس يف املرة  جمال األعمال العلمية و األساس املنطقي الكلية

 القادمة.

 العمليةالفواعد  .2

أن تفتح اخلطاب اجلديد ملزيد من البحث أن تكون قادرا  ومن املتوقع

 على القراءة ظاهرة جديدة حيدث يف الوقت الراهن واملستقبل.

مواد القراءة للقارئ يف فهم الغلوم الدينية، وخاصة علوم الشريعة 

 اإلسالمية عن الوصية الواجبة عند ابن حزم و وهبة الزحيلي.

 الفوائد الكاتب .3

 يف اجلامعة احملمدية ماالنج. فقيه اإلسالمدرجة  كشرط للحصول على
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 دراسات السابقة .و

احلكم اإلسالم و احلكم الوضعي  عندلورثة غري املسلمني الوصية الواجبة ل .1

(، يف هذا 07120017/07400280عند افرايليسدس طالب الربَنجمني )

األشخاص الذين حيق هلم احلصول عل الوصية الواجبة مناقسة حول  البحث

اهلدواء احلكم بينها هي: اعتمدت األطفال ِبلتبين. لذلك هذا البحث 

الوصية الواجبة إىل غري املسلم بسبب اليزال عالقة القرابة عاطفى إىل 

القانونية و  املوصى، رأى اإلعتبارات النفسية من الورثة على أساس املدرج

 .Kompilasi Hukum Islam (KHI)املعيارية 

حالة  أحكام احلد األقص الوصية الواجبة ) الدراسة حتليل حكم .2

(، 109044100008بواسطة عهدى موالَن ) Pdt.G/2000/PA.JB/339)رقم.

ريعة اإلسالمية و القانون اإلجياىب أن الوصية يف هذا البحث مناقسة حول الش
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حتليل القاضى جمموعة الوصية الواجبة  الواجبة أكثر من الثلث قسم و مناقسة 

 أكثر من الثلث.

البحث أعاله واضح خمتلف مع البحث اليت أريد أن تكون من املراجعة 

أحكام الوصية الواجبة و حدود شاملة، ألنه ىف مناقسة أطروحىت، يعين 

الثلث كحد أقصى الوصية الواجبة. ِبملبحث "دراسة حتليل القانونية عن حد 

ة الواجبة وفقا ابن حزم و وهبة الزحيلي". يف هذا البحث أقول الثلث للوصي

ملاذا الجيوز اإلرادة أكثر من الثلث إال هذا املوضوع مثري جدا لألهتمام، 

  إبذن الورثة.

 البحث ةقيطر  .ز

 نوع البحث .1
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اليت تشري إىل مكتبة مرجعية   املعيارية البحث، دراسة نوع هذا البحث هو

لذلك مت احلصول على املصادر من الكتب أو  ، (األدب )البحوث املكتبة

 كتب أو مراجع أخرى ذات صلة مباشرة ِبملوضوع.

 عة البحثطبي .2

كاتب يف القيام هبذا البحث هو التحليل، وهذا هو البحث اليت تنوى شرح 

احلدود الثلث يف الوصية الواجبة اليت نظمت يف الشريعة اإلسالمية خاصة 

 وفق ابن حزم و وهبة الزحيلي.

 نواع املواد القانونيةأ .3

هناك ثالثة مصادر املواد القانونية اليت سيتم استخدامها بوصفها مصدر 

اإلحالة أو مؤسسة رئيسية يف هذا البحث وهي: مصدر القانون األساس، 

 معين القانون الثالث هو : . واماالقانون الثانوى، القانون القطاع الثالث
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ة ملزمة و هو القاعدة األساسية يف أي هو مادة قانوني ،القانون األساس .أ

مناقشة املشكلة. يعين : القرآن. حديث النيب  صلى هللا عليه وسلم. 

 حزم و وهبة الزحيلي اليت تناقش عن القانون الوصية الواجبة.رآي ابن 

 12وصف النظرية اليت يتم إنتاجها من املصادر األولية. ،القانون الثانوى  .ب

البالغ إىل املواد اليت ميكن أن تعطي شرح احلالة يشري صاحب  ذايف ه

الد يدعم مصدر البياَنت األساسي يف احلصول التفسري التفسري و شرح 

العمل العلمى ونتائج البحوث اليت  على الفهم واملعرفة  كله، منه يعين :

راء و األخبار أن تشكل األوراق، مقاالت، اجملالت العلمية، أميكن 

 نوقشت.ليت  ااملتعلقة املسائال

                                                           
12 Djarwanto PS, 1984, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Penulisan Skripsi, 

Liberty,Yogyakarta, hal. 14. 
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ث، و هي املواد اليت توفر إرشادات وتوضيحات لالقطاع الثاالقانون   .ت

القانوين القواميس، األولية واملواد القانونية األساس و الثانوية، مثل: 

 13لك.ذواملوسوعات، واجملالة وما إىل 

 تقنية مجع مادة قانونية .4

 ونية يف هذه الكتابة هي :تقنية مجع مادة قان

 ملرجعية بحثال .أ

هنا حماولة إلجياد وتطوير وتقييم  املقصود فهم املكتبة البحث

يف إجراء مراجعة  14واختبار حقيقة املعرفة ِبستخدام األساليب العلمية.

و  15يف الوصية الواجبة.  اآلداب أن يناقش نظرية القانون احلد من الثلث

دراسة األدب هو أكثر تركيزا على دراسة اإلعتبارات القانونية حول 

 يود املفروضة على الثلث يف الوصية الواجبة.الق

                                                           
13  Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hal. 46. 
14  Dina Sujana, 1989, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru), hal. 4. 
15  Sunarjati Hartono, 1986, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Alumni), hal. 67. 
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يف هذه الدراسة ِبلكامل ِبستخدام مكتبة البياَنت إما يف شكل  

مواد املكتبة األخرى،  ، جملة، مقاالت، و، جمالتيوتقارير حبث ،كتب

مادامت هناك صلة القضااي اليت ستناقش و من املكتبة البياَنت ميكن 

 احلصول على البياَنت النوعية.

 التوثيق  .ب

 إىل دعم هذه األطروحة، يستخدم املؤلف تقنية مجع البياَنت

، هذه الطريقة تتم مع استخدام املواد القانونية من خالل الواثئق

وخاصة القانون، نظرية القانونية، ححج القانونية  األرشيف هو مكتوب

 أو غريها.
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املؤلف كما يستخدم الطريقة اإلستنتاجية، وهي رسم اإلستنتاج 

القواعد أو املبادئ العامة )مضاعفة من احلقيقة إىل مشكلة من   ملنطقيا

 16العامة(.

 طريقة حتليل املواد القانونية .5

 Contens املستخدمة يف هذه الدراسة هو األسلوبالتحليل 

Analisys  املعنية مع موضوع يعين التحليل متعمق من احملتوايت اآلداب

والبياَنت اليت مت احلصول املناقشة و حتليل يف املتعمق و بعناية من اآلداب 

الدراسة حتليل ما  عليها حىت كتابة هذه األطروحة موجهة وفقا للغرض من

 املقصود.

يشرح واضحة   ، يعين Deskriptif Kualitatifب فيه ِبلتحليل مكتو 

املفاهيم ذات و مفصلة منهجية، واقعية و دقيقة على األساس النظرية أو 

                                                           
16 Djarwanto PS, 1984, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Penulisan Skripsi, 

(Yogyakarta: Liberty), hal. 9. 
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التحقيق، أو يدل على املقارنة  الطبيعة العامة وتطبيقها على وصف املشكلة

  و العالقة مصادر القانون.

 كتابةالنظاميات  .ح

أربعة جتميع أطروحة منهجية تتكون من لتسهيل قراءة هذه األطروحة، فاملؤلف 

 الفصول، يعين:

 الفصل األول مقدمة

حيتوى هذا الفصل على اخللفية البحث، حتديد البحث، املشكلة 

البحث، عرض البحث، فوائد البحث، دراسات السابقة، طريقة البحث و 

 نظاميات الكتابة.

 الفصل الثاين دراسة نظرية 
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حيتوى هذا الفصل على استعراض نظرية أن حيتوى على حواىل: التفاهم 

حمتوايت، و األساس القانون الوصية الواجبة، أركان، و شروط الوصية، شكل، 

 تعريف، إلغاء الوصية.

 الفصل الثالث املناقشة و التحليل

حيتوي هذا الفصل على مناقشة وحتليل نتائج البحث ما يلي: سرية ابن 

دراسة حتليل القانونية عن حد الثلث ة الزحيلي، و عن البحث حزم و وهب

 .للوصية الواجبة وفقا ابن حزم و الدكتور وهبة الزحيلي

 الفصل الرابع إحتتام

دراسة حتليل القانونية الكاتب عن  حيتوي هذا الفصل إحتتام و إقرتاحات

 .عن حد الثلث للوصية الواجبة وفقا ابن حزم و الدكتور وهبة الزحيلي

 




