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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حكم قلب الدين على املدين

�حلمد هلل رب �لعاملني  و�صلى �هلل و�صلم على ر�صول �هلل حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني 

وبعد.

 فاإن �مل�صرفية �لإ�صالمية و�مل�صرفية �لتقليدية جتتمعان يف قا�صم م�صرتك بينهما هو 

�لتمويل لطالبه من �لعمالء �صو�ء �أكان �لعميل �صخ�صا طبيعيا �أم كان �صخ�صا معنويا، 

�إن �مل�صرف �صندوق مايل وظيفته وهدفه توفري �ملال لطالبه �لعاجز يف �لغالب  حيث 

عن توفريه لنف�صه وقت �حتياجه فيح�صل عليه حال �حتياجه ي�صدده للم�صرف يف وقت 

��صتطاعته بزيادة تقابل �لتاأجيل.

�لتمويل.  لتلبية طلبات عمالئه لأخ��ذ  بها  ياأخذ  �مل�صرفيتني طرق متويلية  ولكل من 

ول �صك �أن �جتاه �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �لتمويل يختلف �ختالفا جذريا عن �لتمويل 

�لتقليدي. حيث �إن �لتمويل �لتقليدي يخت�صر �إجر�ء�ت �لتمويل �لتباديل ول يحتاج 

�إىل و�صيلة للتبادل فيبا�صر تقدمي �لنقد للعميل بفائدة تخ�صع لالأجل طول وق�صرً�ة 

�لتمويل،  م��ن  �لعائد  حتديد  يف  تقليدي  �صلطان  �ملركزية  �لبنوك  يف  �مل��ايل  وللموؤ�صر 

ول  وزي��ادة  �لنقود مبثلها  تقدمي  مبا�صرة يف  بالتمويل  ت��رتدد  ل  �لتقليدية  فامل�صرفية 

ترتد يف �ل�صتجابة لإعادة هيكلة �ملديونية بزيادتها و�متد�د �أجلها. ول ترتدد يف �ملتاجرة 

تقبلها  لقاء  منها  ج��زء  ح�صم  بعد  مبالغها  بت�صديد  �لكمبيالت  وحت�صيل  �لديون  يف 

للتح�صيل وذلك على �صبيل بيع �لديون و�صر�ئها، كما ل ترتدد يف �ملتاجرة و�لو�صاطة 

�إ�صد�رها. ول يف �ملتاجرة يف �لئتمان  يف �ل�صند�ت �ملبنية على �لفائدة �لدورية ول يف 

تاأجيال وتفا�صال. وهكذ� فاإن كل متويل من �مل�صرفية �لتقليدية باب تنفيذه مفتوح على 

�ملطلقة  وم�صدر هذه �حلرية  بال�صمان.  يتعلق  فيما  �إل  �صرط  ول  قيد  بال  م�صر�عيه 

�إ�صقاط �صرط �لتعامل �مل�صريف بانتفاء �لربا وكذ� قبول �لعقود �ل�صورية �أو �مل�صابهة دون 

�أن يكون يف �لعقود تبادل حقيقي.

�أما �مل�صرفية �لإ�صالمية فابتناوؤها قائم على حرمة �لربا و�ل�صورية يف �لعقود و�نتفاء 

�جلهالة و�لغرر و�لغ�س و�لتدلي�س و�لغنب وغري ذلك مما يتنافى مع �حلقيقة و�لو�قع، 

�لإ�صالمية  �مل�صرفية  باإيجاد  �مل�صرفيني  و�لإمي��ان من  و�لتقوى  �ل�صالح  �أهل  قام  ولهذ� 

و�لعمل يف �ملجال �مل�صريف بقيودها و�صروطها و�لتعلق مبنتجاتها.

فجاء �لتمويل عن طريقها مبنتجات م�صتمدة من عقود �لتعامالت �لإ�صالمية من بيوع 

و�إجارة وم�صاركة وعقود مر�بحات وبيوع �صلم وعقود ��صت�صناع وبيوع تورق وتق�صيط ومن 

ذلك �لتمويالت لأجل. ويف حال رغبة �ملدين للم�صرف يف متديد �أجل �صد�د مديونيته 



فاإن �مل�صرف �لإ�صالمي يطالب �ملدين بت�صديد مديونيته �ل�صابقة ثم يتفق معه باإن�صاء 

مديونية جديدة. وقد يكون �ملدين عاجز� عن �ل�صد�د ويطلب مديونية جديدة لل�صد�د 

فهذه �مل�صاألة معروفة لدى �لفقهاء بقلب �لدين على �ملدين وهي طريقة بديلة عن �إعادة 

هيكلة �ل�صد�د يف �لبنوك �لربوية حيث �إنهم  - �أعني �مل�صرفية �لتقليدية- ياأخذون مبا 

عليه جاهلية زمن بعثة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أتربي �أم تق�صي؟ حيث يخري 

�مل��دي��ن. و�أه��ل  �أج��ل �ل�صد�د مع زي��ادة �لدين على  �أو متديد  �مل��دي��َن بني �ل�صد�د  �ل��د�ئ��ن 

�لإمي��ان ين�صوؤون على �ملدين مديونية جديدة يطالبون �ملدين ب�صد�د �لدين �لأول من 

مبلغ �ملديونية �جلديدة حيث ي�صمى هذ� �لإجر�ء مب�صاألة قلب �لدين على �ملدين. وقد 

�ختلف �أهل �لعلم يف جو�زها. فاإذ� كان �ملدين مع�صر� فيكاد �لإجماع ينعقد على حرمتها 

مل�صادمتها قول �هلل تعاىل : » و�إن كان ذو ع�صرة فنظرة �إىل مي�صرة«. فقلب �لدين على 

�ملع�صر حر�م وظلم وعدو�ن.

و�أما �إذ� كان �ملدين قادر� على �لوفاء بال�صد�د �إل �أنه يختار �أخذ مديونية جديدة لي�صدد 

بها مديونيته �لقائمة فقد �ختلف �لعلماء يف جو�ز قلب �لد�ئن على �لقادر على �لوفاء 

�أم ق��ادر� لأنه �إن كان مع�صر�  �أك��ان �ملدين مع�صر�  فبع�صهم قال مبنع ذلك مطلقا �صو�ء 

فالآية: »و�إن كان ذو ع�صرة« �صريحة يف وجوب �لإنظار وعدم �ملطالبة و�إن كان مو�صرً� فهو 

ل يلجاأ �إىل تكر�ر �ملديونية �إل على �صبيل �لإ�صطر�ر ول يجوز ��صتغالل �مل�صطر. وقد 

نهى �صلى �هلل عليه و�صلم عن ذلك.

وبع�س �أهل �لعلم قال بجو�ز قلب �لدين على �ملدين �ملو�صر �لقادر لأنه لي�س م�صطر� �إىل 

�أخذ �ملديونية �جلديدة لأنه ب�صفته مو�صر� قادر ي�صتطيع �أن ي�صدد مديونيته �لقائمة 

دون �أن ياأخذ مديونية جديدة، �إل �أنه �آثر بناء على م�صلحته �أخذ مديونية جديدة من 

غري �أن يبلغ ذلك منه مبلغ �ل�صطر�ر و�لإكر�ه. 

وفيما يلي ن�صو�س من �أقو�ل فقهائنا �ملتاأخرين يف �مل�صاألة:

قال �ل�صيخ عبد �هلل بن حممد بن عبد �لوهاب بعد �أن ذكر قول �لإمام مالك رحمه �هلل يف 

منع قلب �لدين مطلقا قال رحمه �هلل:

»و�أما �لأئمة �لثالثة �أبو حنيفة و�ل�صافعي و�أحمد فيفرقون بني �ملليء �لباذل و�ملع�صر. 

فاملع�صر ل يجوز قلب �لدين عليه و�لو�جب �إنظاره، قال �هلل تعاىل: »و�إن كان ذو ع�صرة 

فنظرة �إىل مي�صرة«. و�أم��ا �ملليء �لباذل فظاهر كالمهم جو�ز �ل�صلم �إليه ولو �أوف��اه من 

�لدر�هم �لتي �أ�صلمها �إليه �إذ� كان على غري وجه �حليلة« )1( م.ه�. و�صورة �مل�صاألة �مل�صوؤول 
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عنها �ل�صيخ و�ملنطبقة عليها م�صاألة قلب �لدين هي �أن يكون لأحد �لد�ئنني دين على 

مز�رع فيدخل �لد�ئن مع �ملدين �ملز�رع يف عقد �صلم مبثل مبلغ �لدين ثم ي�صدده �لدين 

بذلك �ملبلغ وي�صتقر يف ذمته �أخري� �لثمرة �مل�صلم فيها.

وقال �ل�صيخ حمد بن نا�صر بن معمر يف معر�س كالمه عن حكم بيع �لدين بالدين قال 

رحمه �هلل:

»و�أنه ينق�صم �إىل �أربع �صور: بيع و�جب بو�جب، وو�جب ب�صاقط و�صاقط بو�جب و�صاقط 

ب�صاقط، ثم قال: و�أما بيع �لو�جب بال�صاقط فكما لو كان لرجل در�هم يف ذمة رجل �آخر 

فجعل �لدر�هم �صلما يف طعام يف ذمته فقد وجب عليه دين و�صقط عنه دين �آخر وقد 

حكى �بن �ملنذر �إجماع من يحفظ عنه من �أهل �لعلم �أنه ل يجوز. ولي�س يف ذلك �إجماع 

بل قد �أجاز بع�س �أهل �لعلم ذلك لكن �لقول باملنع هو قول �جلمهور« )2(. �أه� 

وميكن �أن ي�صاف �إىل ما ذكره �ل�صيخ حمد عن �بن �ملنذر رحمه �هلل �أنه يعني مبن يحفظ 

عنه علماء �ملالكية و�لإمام مالك و�أ�صحابه مذهبهم معروف يف منع قلب �لدين مطلقا. 

وقال �ل�صيخ حمد رحمه �هلل:

»من كان له دين على مليء �أو مفل�س و�أر�د �صاحب �لدين �أن ي�صلم على �ملدين ويق�صيه 

�إياه هل يجوز �أم ل؟

�إذ� كان �ملدين مفل�صا فال يجوز ذلك لأن ذلك يكون حيلة على �لربا و�حليل ل جتوز 

يف �لدين. و�أما �إذ� كان �ملدين مليئا وكل من �أر�د �أن ي�صلم عليه يف ذمته فعل �صو�ء كان 

رب �لدين �أو غريه. وكل يود �أن ي�صلم �إليه لأجل مالءته فال �أعلم يف ذلك باأ�صا عند �أكرث 

�لعلماء« )3(. �أه�. ويفهم مما ذكره �ل�صيخ حمد رحمه �هلل �أنه يرى جو�ز قلب �لدين على 

�ملدين �ملليء ويتفق مع عموم �أهل �لعلم على �أن قلب �لدين على �ملدين �ملع�صر ل يجوز.

وقال �ل�صيخ عبد �هلل �أبابطني مفتي �لديار �لنجدية يف وقته : »�أما قلب �لدين ف�صيخ 

�لإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل ذكر حكم �لقلب على �ملع�صر يف �ل�صورة �لتي ل خالف فيها 

�أي يف عدم جو�زها وعلله بالإكر�ه . و�أما غريها من �صور �لقلب �لتي ل �إكر�ه فيها ورمبا 

يجوزها من ل مينع بع�س �حليل من �حلنفية و�ل�صافعية فلم ي�صرح بها يف هذ� �ملو�صع 

– �إىل �أن قال- وبع�س �أهل زماننا �أخذ من قول �ل�صيخ يف �مل�صاألة �أنه �إذ� كان ذلك بر�صى 
�لغرمي فال باأ�س به« )4(. �أه�.
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وغالب �لظن �أن �صيخ �لإ�صالم يرى جو�ز قلب �لدين على �ملدين �ملليء لنتفاء �إكر�هه 

على �لقلب ولقدرته على �لوفاء بال�صد�د دون قلب �لدين عليه ولختياره �لقلب على 

�ل�صد�د لظهور م�صلحته يف ذلك. و�هلل �أعلم.

ولل�صيخ عبد �لرحمن بن ح�صن رحمه �هلل جو�ب عن م�صاألة قلب �لدين على �ملدين جاء 

فيها �أن حال �ملدين ل تخلو من حال من �أحو�ل ثالثة:

�حلال �لأوىل : �أن يكون �ملدين مع�صر� فال يجوز قلب �لدين على �ملدين �ملع�صر لظلمه 

بذلك وخمالفة قول �هلل تعاىل: »و�إن كان ذو ع�صرة فنظرة مي�صرة«. ومل�صاعفة �صغل ذمته 

مبا ل ي�صتطيع تربئتها منه.

�حلال �لثانية: �أن يكون ماله �أكرث من دينه �إل �أنه ل ي�صتطيع وفاء دينه �إل بقلب �لدين 

عليه فهذه �حلال تلحق بالأوىل لأنه يف حكم �ملع�صر لعجزه عن �صد�د دينه بدون قلب 

�لدين عليه. فال يجوز قلب �لدين عليه لأن توجهه �إىل قلب �لدين عليه كان على �صبيل 

�ل�صطر�ر و�لإكر�ه ل على �صبيل �لختيار و�لر�صى.

�حلال �لثالثة: �أن يكون عليه دين ويف يده مال يقدر على �لوفاء من غري ��صتد�نة فهذ� 

مليء.)1( �أه� . ويفهم من �ل�صيخ عبد �لرحمن عن هذه �حلالة �لثالثة �جلو�ز لكنه قال 

بعد ذلك: لكن منع بع�س �لعلماء قلب �لدين عليه ح�صما للمادة و�صد� للذريعة.

و�صئل رحمه �هلل – عبد �لرحمن بن ح�صن – عن رجل ��صرتى ثمر� ن�صيئة من �آخر ثم 

رده عما يف ذمته. فاأجاب: »�إن كان قب�صه قب�صا �صحيحا جاز �أن يوفيه به �مل�صرتي �إذ� 

كان له قدرة على �أن يوفيه دينه من غريه بخالف ما �إذ� كان ل يقدر على �لوفاء لع�صرته. 

و��صطره �إىل �أن ي�صتدين من نف�صه ليفيه فهذ� ل يجوز«. )2( �أه�

 وبتاأمل ما ذكره �أهل �لعلم يف تعليل �حلكم بعدم جو�ز قلب �لدين �أو �لقول بجو�زه يظهر 

من ذلك �أن قلب �لدين على �ملدين �إما �أن يكون على �صبيل �لإكر�ه و�ل�صطر�ر كاملع�صر �أو 

من يف حكمه ممن عنده مال ل ي�صتطيع �لنتفاع به حلجزه �أو لوجود م�صاكل ق�صائية 

عليه فهذ� ل يجوز قلب �لدين عليه ويجب �إنظاره �إىل مي�صرة لقوله تعاىل : » و�إن كان 

ذو ع�صرة فنظرة مي�صرة«.

و�إم��ا �أن يكون ملدين ق��ادر� على �ل�صد�د بدون قلب �لدين عليه ولكنه �ختار قلب �لدين 

�ل�صرعي فهذ�  �أه��ل للت�صرف  ذل��ك من م�صلحته ولر�صاه بذلك وه��و  ي��رى يف  ملا  عليه 

1- بت�صرف ي�صري.
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حمل نظر من �ملحققني من �أهل �لعلم ويتجه جو�ز ذلك لنتفاء �ل�صرر و�لأ�صر�ر: ولأن 

�لت�صرف بذلك �صدر من عاقل موؤهل لإدر�ك �آثار ت�صرفاته.

وبناء على ذلك فاإن طالب قلب �لدين عليه ل تخلو حاله من �إحدى �حلالت �لتالية:

1- �أن يكون م�صطر� �إىل قبول قلب �لدين عليه لإحلاح �لد�ئن عليه ب�صد�د دينه وعجزه 

عن ذلك لإع�صاره فالذي عليه �أكرث �أهل �لعلم �إن مل يكن �إجماعًا �أنه ل يجوز قلب �لدين 

عليه ويجب �إنظاره �إىل مي�صرة.

2- �أن يكون م�صطر� �إىل قبول قلب �لدين عليه لإحلاح �لد�ئن عليه ب�صد�د دينه وعجزه 

عن ذلك لتعلق ما لديه من مال مب�صاكل حتول بينه وبني �لت�صرف يف ماله كاحلجز 

على �أمو�له �أو تعر�صها لدعوى حتول بينه وبني حرية �لت�صرف فيها. فهذ� حكمه حكم 

�ملع�صر يف �لوجوب �إنظاره �إىل �لقدرة على �لت�صرف يف ماله.

3- �أن يكون �ملدين ذ� مالءة مالية يقدر بها على �صد�د دينه ملدينه دون قلب �لدين عليه 

ولكنه يرى �أن من م�صلحته �أن يجري مع مدينه مد�ينة جديدة ي�صدد بها دينه �لأول 

قلب  �إج��ازة  �لعلم  �أه��ل  �ملحققون من  فالذي عليه  بع�س حاجاته،  باقيها  ويق�صي من 

�لدين يف هذه �حلال لنتفاء �ل�صطر�ر و�لإكر�ه على �لقلب.

 ومن �حلاجات �لتي ميكن �أن تطر�أ للمدين �ملليء كحاجة �صاحب م�صنع �إىل تو�صعة 

لتغطية م�صاريف  �صيولة  �أو �حل�صول على  م��و�د خام مل�صنعه  ��صتري�د  �إىل  �أو  م�صنعه 

�مل�صنع �أو كفرد يبني له منزل بتمويل تق�صيطي ل�صد�ده من ر�تبه �لكايف �أو دخله �ملتوفر 

ثم �حتاج �إىل ما يغطي تكملة بنائه �أو تاأثيثه مع قدرته على �ل�صد�د دون قلب �لدين 

عليه �أو نحو ذلك ممن يرى �أن متويله �لأول باملديونية ل يغطي حاجته ول يرى �أن من 

م�صلحته بيع �أي �أ�صل من �أ�صول متلكه فيتجه �إىل قلب �لدين عليه ملدينه. فكل ذلك 

جائز بناء على �نتفاء علة �ملنع يف هذه �لأحو�ل. وهي �ل�صطر�ر و�للتجاء.

وقلب �لدين على �ملدين بانتفاء علة عدم ج��و�زه يعترب بديال �صرعيا عن �إع��ادة هيكلة 

�أتق�صى  �لربوي  �جلاهلي  �لنهج  على  و�ملعتمدة  �لتقليدية  �مل�صارف  يف  �ملتبعة  �لديون 

�أو تربى، حيث يتفقون مع �ملدين على زيادة مبلغ �لدين وزي��ادة �لأجل يف مقابل زيادة 

�أن  دون  �ل�صد�د  �لقادر على  �ملليء  �ملدين  �لدين على  بقلب  �لأخ��ذ  �أن  �صك  �لدين. ول 

و��صتيفاء  و�ل�صر�ء  �لبيع  حيث  من  �صرعي  تعامل  على  مبني  بديل  �ل�صد�د  على  يكره 

كامل �صروط �لبيع و�نتفاء مو�نعه وتو�فر �لرت��صي بني �لطرفني �لد�ئن �لبائع و�ملدين 

�صد�د مديونية  ذلك  �ملدين من  �أن ق�صد  �لت�صرف  يوؤثر على �صحة هذ�  �مل�صرتي. ول 

�أو بغريه و�لنا�س  �لدين  �لأوىل. ف�صد�د مديونيته و�جب عليه لقدرته على ذلك بقلب 

ل ي�صاألون عن مقا�صدهم يف �لتعامالت و�إذ� ظهر للطرف �لآخر مق�صد �لطرف �لثاين 



وكان هذ� �ملق�صد مباحًا فال يوؤثر ذلك على �صحة �لتعامل كبيوع �لتورق. ول يخفى �أن 

�لغالب على �ملقا�صد يف �لتعامل بالتورق �حل�صول على �لنقد ومل تكن هذه �ملقا�صد 

�إج��ازت��ه لكن لو ظهر للبائع ق�صد  �أه��ل �لعلم وحمققيهم مانعًا �صرعيا من  �أك��رث  ل��دى 

حمرم للم�صرتي يف �ل�صر�ء كمز�رع عنب ياأتيه �صاحب م�صنع خمر لي�صرتي منه ثمرة 

عنبه فالذي عليه جمهور �أهل �لعلم وحمققيهم منع هذ� �لبيع و�أنه من قبيل �لتعاون 

على �لإثم و�لعدو�ن وكذلك �لتعامل يف جتارة �لأ�صلحة يف وقت وجود فنت بني �مل�صلمني 

ومن ذلك �ملتاجرة يف تاأ�صري�ت ��صتقد�م �لعمالة ل�صتمالها على �لظلم وخمالفة ولة 

�لأمر وهكذ� كل تعامل يف�صي �إىل �لو�صول �إىل �لأمور �ملحرمة فهو تعامل باطل وحمرم. 

�ل�صر�ء فالأ�صل �صالمة �ملقا�صد  �لبائع معرفة ق�صد �مل�صرتي من  �إل��ز�م  وه��ذ� ل يعني 

حتى يقوم �أ�صل �آخر يعار�صه طبقا لقاعدة �لرب�ءة �لأ�صيلة و�لأخذ بها حتى ينقلها ما 

يعار�صها.

�ل�صيء  �ل�صرعية معيار للحكم على  �ملقا�صد  �أن  وبعد: فبناء على ما تقدم وبناء على 

�إباحة �أو حظر� وعلى �أن �لأ�صل يف �ملعامالت �لإباحة وعلى �أن �لظلم و�جلهالة و�لغرر 

و�لإكر�ه و�ل�صطر�ر من �لأمور �لتي يجب رعايتها يف �حلكم �إجازة �أو منعا فاإنني �أرى يف 

حكم قلب �لدين على �ملدين ما يلي:

�أول: �ملدين �ملع�صر ل يجوز قلب �لدين عليه لقوله تعاىل : »و�إن كان ذو ع�صرة فنظرة 

مي�صرة«. فيجب �إنظاره ول جتوز مطالبته بالدين حتى يقدر على �ل�صد�د وهذ� �لقول 

قول عامة �أهل �لعلم �إن مل يكن حمل �إجماع منهم.

ثانيا: من كان مدينا لغريه وكان ذ� مال �إل �أن ماله مرتبط مبا يحول دون ت�صرفه فيه 

كاأن يكون حمجوز� لدى �لدولة �أو مرتبطا بدعاوى ق�صائية ولي�س لديه غري ذلك لل�صد�د 

له  تتم  �لدين عليه حتى  بقلب  بال�صد�د ول  �ملع�صر فال جت��وز مطالبته  فهذ� يف حكم 

�لقدرة على �لت�صرف مباله.

ثالثا: من كان مدينا لغريه وكان ذ� مال يقدر به على �صد�د دينه من غري �أن ُيقلب �لدين 

عليه ولكنه �آثر مل�صلحته قلب �لدين عليه باختياره ور�صاه ل�صتخد�م ما يقابل �صد�د 

دينه من ماله فيما ير�ه م�صلحة له دون ��صتخد�مه لل�صد�د فهذه �حلال �أرى جو�ز قلب 

�لدين على �ملدين لقدرته على �ل�صد�د و�ختياره قلب �لدين عليه دون ��صطر�ر ول �إكر�ه 

ول �لتجاء.

و�إمن��ا  و�أ�صرهم  لأنف�صهم  �لت�صرف  يح�صنون  ل  �ملدينني ممن  من  هناك جملة   : ر�بعا 

همهم �أن يظهرو� �أما �لنا�س مبظاهر تزييفية ل متثل و�قعهم ول م�صتو�هم �لجتماعي 

وهم عاجزون عن �ل�صد�د �إل بقلب �لدين عليهم وقد يكونون ذوي دخول كافية �إل �أن 



ت�صرفاتهم تطغى على دخولهم فهوؤلء �أرى �إحلاقهم باملع�صرين وعدم جو�ز قلب �لديون 

ذلك  ونحو  و�صيار�تهم  �أث��اث منازلهم  �لقادرين على  يناف�س  لهوؤلء مبن  و�أمثل  عليهم 

�إل بالديون و��صتهانة ذممهم يف حتملها فهم بذلك  وهم عاجزون عن تنفيذ رغباتهم 

مدينون حتى �ملوت و�أمتنى �أن يكون لدى �لبنوك مركز معلومات عنهم يف عدم �لتعامل 

بقلب  يتعلق  فيما  �لتعامل معهم ل�صيما  عن  بالتحذير  بينهم  فيما  و�لتعميم  معهم 

�لدين عليهم. 

هذ� ما تي�صر �إير�ده و�هلل �مل�صتعان و�صلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه 

�أجمعني.


