
 خطر مشاركة المرأة لمرجل في ميدان عممه

 

  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى رسولو األمين، وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:
فإن الدعوة إلى نزول المرأة لمعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى االختالط سواء كان ذلك عمى جية 

ر جدا لو التصريح أو التمويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطمبات الحضارة أمر خطي
تبعاتو الخطيرة، وثمراتو المرة، وعواقبو الوخيمة، رغم مصادمتو لمنصوص الشرعية التي تأمر المرأة 

 بالقرار في بيتيا والقيام باألعمال التي تخصيا في بيتيا ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه االختالط من المفاسد التي ال تحصى فمينظر إلى تمك 

وقعت في ىذا البالء العظيم اختياًرا أو اضطراًرا بإنصاف من نفسو وتجرد لمحق  المجتمعات التي
عما عداه يجد التذمر عمى المستوى الفردي والجماعي، والتحسر عمى انفالت المرأة من بيتيا وتفكك 

األسر، ويجد ذلك واضحا عمى لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل اإلعالم وما ذلك إال 
 ىدم لممجتمع وتقويض لبنائو. ألن ىذا

واألدلة الصحيحة الصريحة الدالة عمى تحريم الخموة باألجنبية وتحريم النظر إلييا، وتحريم الوسائل 
الموصمة إلى الوقوع فيما حرم اهلل أدلة كثيرة قاضية بتحريم االختالط؛ ألنو يؤدي إلى ما ال تحمد 

 عقباه.
خراج المرأة من بيتيا الذي ىو مممكت يا ومنطمقيا الحيوي في ىذه الحياة إخراج ليا عما تقتضيو وا 
 فطرتيا وطبيعتيا التي جبميا اهلل عمييا.

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير عمى المجتمع اإلسالمي، ومن 
 قيمو وأخالقو.أعظم آثاره االختالط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع وييدم 

ومعموم أن اهلل تبارك وتعالى جعل لممرأة تركيبا خاصا يختمف تماما عن تركيب الرجال ىيأىا بو 
 لمقيام باألعمال التي في داخل بيتيا واألعمال التي بين بنات جنسو.

ومعنى ىذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بيم يعتبر إخراجا ليا عن تركيبيا وطبيعتيا، 
وفي ىذا جناية كبيرة عمى المرأة وقضاء عمى معنوياتيا وتحطيم لشخصيتيا، ويتعدى ذلك إلى أوالد 
ناث؛ ألنيم يفقدون التربية والحنان ذو العطف، فالذي يقوم بيذا الدور ىو األم قد  الجيل من ذكور وا 

مأنينة إال فييا فصمت منو وعزلت تماما عن مممكتيا التي ال يمكن أن تجد الراحة واالستقرار والط
 وواقع المجتمعات التي تورطت في ىذا أصدق شاىد عمى ما نقول.



واإلسالم جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة عمى كل واحد منيما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء 
 المجتمع في داخل البيت وفي خارجو.

لعطف والحنان والرضاعة والحضانة فالرجل يقوم بالنفقة واالكتساب، والمرأة تقوم بتربية األوالد وا
دارة مدارسين والتطبيب والتمريض لين ونحو ذلك من  واألعمال التي تناسبيا لتعميم الصغار وا 

األعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعًا لمبيت بمن فيو، ويترتب 
 مجتمع شكاًل وصورة ال حقيقة ومعنى.عميو تفكك األسرة حسيًا ومعنويًا وعند ذلك يصبح ال

َل المَُّه َبْعَضُهْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن  قال اهلل جل وعال: }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ
، فسنة اهلل في خمقو أن القوامة لمرجل بفضمو عمييا كما دلت اآلية الكريمة عمى ذلك، [1]َأْمَواِلِهْم{

وأمر اهلل سبحانو لممرأة بقرارىا في بيتيا ونيييا عن التبرج معناه: النيي عن االختالط وىو: اجتماع 
السفر أو نحو الرجال بالنساء األجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزىة أو 

ذلك؛ ألن اقتحام المرأة في ىذا الميدان يؤدي بيا إلى الوقوع في المنيي عنو، وفي ذلك مخالفة ألمر 
 اهلل وتضييع لحقوقو المطموب شرعا من المسممة أن تقوم بو.

والكتاب والسنة دال عمى تحريم االختالط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليو قال اهلل جل 
الَة وآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن ا}َوَقرْ وعال: لمََّه َن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِميَِّة اْْلُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ

ا ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد المَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا َواْذُكْرَن مَ 
وجميع المسممات -، فأمر اهلل أميات المؤمنين [2]ِمْن آَياِت المَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ المََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبيرًا{

بعادىن عن وسائل بالقرار في البيوت  -والمؤمنات داخالت في ذلك لما في ذلك من صيانتين وا 
الفساد؛ ألن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرىن 
يتائين الزكاة  باألعمال الصالحة التي تنياىن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتين الصالة وا 

لى ما يعود عميين بالنفع في الدنيا واآلخرة وطاعتين هلل ولرسولو صمى اهلل عميو وسمم، ثم وجيين إ
وذلك بأن يكن عمى اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطيرة المذين فييما ما يجمو صدأ 

}َيا َأيَُّها النَِّبيُّ  القموب ويطيرىا من األرجاس واألنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال اهلل تعالى:
َبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن ُقْل ِْلَْزَواِجَك وَ 

أن يقول  -وىو المبمغ عن ربو-والسالم  ، فأمر اهلل نبيو عميو الصالة[3]َوَكاَن المَُّه َغُفورًا َرِحيًما{
ألزواجو وبناتو وعامة نساء المؤمنين يدنين عميين من جالبيبين وذلك يتضمن ستر باقي أجسامين 
بالجالبيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثاًل لئال تحصل لين األذية من مرضى القموب. فإذا كان 

بداء حاجتيا إلييم بحكم األمر بيذه المثابة فما بالك بنزوليا إلى ميد ان الرجال واختالطيا معيم، وا 
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الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتيا لتنزل في مستواىم وذىاب كثير من حيائيا ليحصل بذلك 
 االنسجام بين الجنسين المختمفين معنى وصورة.

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحفَ  قال اهلل جل وعال: ُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ المََّه َخِبيٌر }ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ِإال َما  ِبَما َيْصَنُعوَن َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

{َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبهِ   اآليتان. ،[4]نَّ
يأمر اهلل نبيو عميو الصالة والسالم أن يبمغ المؤمنين والمؤمنات أن يمتزموا بغض النظر وحفظ الفرج 

إنما يكون  عن الزنا ثم أوضح سبحانو أن ىذا األمر أزكى ليم. ومعموم أن حفظ الفرج من الفاحشة
باجتناب وسائميا وال شك أن إطالق البصر واختالط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين 

العمل وغيرىا من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وىذان األمران المطموبان من المؤمن يستحيل تحققيما 
ميا ىذا الميدان معو منو وىو يعمل مع المرأة األجنبية كزميمة أو مشاركة في العمل لو. فاقتحا

حصان الفرج  واقتحامو الميدان معيا ال شك أنو من األمور التي يستحيل معيا غض البصر وا 
 والحصول عمى زكاة النفس وطيارتو.

وىكذا أمر اهلل المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إال ما ظير منيا، وأمرىن اهلل 
ن ستر رأسيا ووجييا؛ ألن الجيب محل الرأس والوجو، فكيف بإسدال الخمار عمى الجيوب المتضم

يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختالطيا معيم 
في األعمال؟ واالختالط كفيل بالوقوع في ىذه المحاذير، كيف يحصل لممرأة المسممة أن تغض 

نبًا إلى جنب بحجة أنيا تشاركو في األعمال أو تساويو في بصرىا وىي تسير مع الرجل األجنبي ج
  جميع ما تقوم بو؟

واإلسالم حرم جميع الوسائل والذرائع الموصمة إلى األمور المحرمة، وكذلك حرم اإلسالم عمى النساء 
}َيا ِنَساَء النَِّبيِّ  خضوعين بالقول لمرجال لكونو يفضي إلى الطمع فيين كما في قولو عز وجل:

، يعني [5]ْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِه َمَرٌض{لَ 
 مرض الشيوة. فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع االختالط؟

أنيا إذا نزلت إلى ميدان الرجال ال بد أن تكمميم وأن يكمموىا، وال بد أن ترقق ليم  ومن البدىي
الكالم وأن يرققوا ليا الكالم، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا 

اجر فريسة لو، واهلل حكيم عميم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إال ألن الناس فييم البر والف
من الفتنة ويحجز دواعييا، وتحصل بو طيارة قموب  -بإذن اهلل -والطاىر والعاىر فالحجاب يمنع

َذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتَاًعا َفاْسأَُلوُهنَّ ِمْن  الرجال والنساء، والبعد عن مظان التيمة قال اهلل عز وجل: }َواِ 
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{َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُموِبُكْم َوُقُمو   اآلية. [6]ِبِهنَّ
وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجييا بالمباس ىو بيتو. وحرم عمييا اإلسالم مخالطة الرجال 

األجانب؛ لئال تعرض نفسيا لمفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرىا بالقرار في البيت وعدم 
لخروج منو إال لحاجة مباحة مع لزوم األدب الشرعي، وقد سمى اهلل مكث المرأة في بيتيا قرارا، وىذا ا

المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيو استقرار لنفسيا وراحة لقمبيا وانشراح لصدره. فخروجيا عن 
مد عقباه، ىذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسيا وقمق قمبيا وضيق صدرىا وتعريضيا لما ال تح

ونيى اإلسالم عن الخموة بالمرأة األجنبية عمى اإلطالق إال مع ذي محرم وعن السفر إال مع ذي 
غالقا لباب اإلثم وحسما ألسباب الشر، وحماية لمنوعين من مكايد  محرم، سدا لذريعة الفساد وا 

))ما تركت بعدي فتنة أضر عمى  الشيطان، وليذا صح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال:
))اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول  وصح عنو صمى اهلل عميو وسمم أنو قال: الرجال من النساء((

 فتنة بني إسرائيل كانت في النساء((.
وقد يتعمق بعض دعاة االختالط ببعض ظواىر النصوص الشرعية التي ال يدرك مغزاىا إال من نور 

في الدين وضم األدلة الشرعية بعضيا إلى بعض وكانت في تصوره وحدة ال يتجزأ اهلل قمبو وتفقو 
بعضيا عن بعض، ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صمى اهلل عميو وسمم في بعض 

الغزوات، والجواب عن ذلك أن خروجين كان مع محارمين لمصالح كثيرة ال يترتب عميو ما يخشى 
شراف محارمين عميين وعنايتين بالحجاب بعد نزول آيتو عميين من الفساد، إليمانين و  تقواىن وا 

بخالف حال الكثير من نساء العصر، ومعموم أن خروج المرأة من بيتيا إلى العمل يختمف تماما عن 
الحالة التي خرجن بيا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الغزو فقياس ىذه عمى تمك يعتبر 

فما الذي فيمو السمف الصالح حول ىذا، وىم ال شك أدرى بمعاني قياسا مع الفارق. وأيضا 
النصوص من غيرىم، وأقرب إلى التطبيق العممي لكتاب اهلل وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم فما 
ىو الذي نقل عنيم عمى مدار الزمن؟ ىل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة االختالط فنقموا ما ورد في 

أة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحميم ويزاحمونيا وتختمط ذلك إلى أن تعمل المر 
  معيم ويختمطون معيا؟ أم أنيم فيموا أن تمك قضايا معينة ال تتعداىا إلى غيرىا؟

ذا استعرضنا الفتوحات اإلسالمية والغزوات عمى مدار التاريخ لم نجد ىذه الظاىرة، أما ما يدعى  وا 
يا كجندي يحمل السالح ويقاتل، كالرجل فيو ال يتعدى أن يكون وسيمة في ىذا العصر من إدخال

إلفساد وتذويب أخالق الجيوش باسم الترفيو عن الجنود؛ ألن طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة 
المرأة كان منيما عند الخموة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل واألنس واالستراحة إلى الحديث 
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غالق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.والكالم، وبعض   الشيء يجر إلى بعض، وا 
فاإلسالم حريص جدا عمى جمب المصالح ودرء المفاسد وغمق األبواب المؤدية إلييا، والختالط المرأة 
مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط األمة وفساد مجتمعيا كما سبق؛ ألن المعروف 

يا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوىما أن من أعظم أسباب االنحطاط تاريخ
واالنييار الواقع بيا ىو خروج المرأة من ميدانيا الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتيم مما أدى إلى 

خارج  وانشغال المرأة  فساد أخالق الرجال، وتركيم لما يدفع بأمتيم إلى الرقي المادي والمعنوي..
البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران األمة، وعدم انسجام األسرة وانييار صرحيا، وفساد أخالق 
األوالد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر اهلل بو في كتابو من قوامة الرجل عمى المرأة. وقد 

ية العامة كرئاسة حرص اإلسالم أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتيا فمنعيا من تولي الوال
))لن يفمح قوم ولوا أمرىم  الدولة والقضاء وجميع ما فيو مسئوليات عامة لقولو صمى اهلل عميو وسمم:

رواه البخاري في صحيحو. ففتح الباب ليا بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده  امرأة((
المرأة في غير ميدانيا األصيل، وقد ثبت من اإلسالم من سعادتيا واستقراره. فاإلسالم يمنع تجنيد 

أن الرجل والمرأة ال يتساويان فطريًا وال طبيعيًا،  -وخاصة في المجتمع المختمط-التجارب المختمفة 
فضاًل عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جميا في اختالف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون 

بالرجال، يجيمون أو  -مية وىو في الخصام غير مبينالمنشأ في الح-بمساواة الجنس المطيف 
 يتجاىمون الفوارق األساسية بينيم.

لقد ذكرنا من األدلة الشرعية والواقع الممموس ما يدل عمى تحريم االختالط واشتراك المرأة في أعمال 
مات الرجال ما فيو كفاية ومقنع لطالب الحق، ولكن نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كم

رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كالم اهلل وكالم رسولو صمى اهلل عميو وسمم وكالم 
عمماء المسممين، رأينا أن ننقل ليم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار االختالط 
ن ومفاسده لعميم يقتنعون بذلك، ويعممون أن ما جاء بو دينيم العظيم من منع االختالط ىو عي

 الكرامة والصيانة لمنساء وحمايتين من وسائل اإلضرار بين واالنتياك ألعراضين.
قالت الكاتبة اإلنجميزية الالدي كوك: )إن االختالط يألفو الرجال، وليذا طمعت المرأة بما يخالف 

ى أن فطرتيا، وعمى قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنا وىينا البالء العظيم عمى المرأة... إل
 قالت: عمموىن االبتعاد عن الرجال أخبروىن بعاقبة الكيد الكامن لين بالمرصاد(.

وقال شوبنيور األلماني: )قل ىو الخمل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في 
ثة بقوى عمو مجده وباذخ رفعتو، وسيل عمييا التعالي في مطامعيا الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحدي



 سمطانيا ودنيء آرائيا(.
وقال المورد بيرون: )لو تفكرت أييا المطالع فيما كانت عميو المرأة في عيد قدماء اليونان لوجدتيا 
في حالة مصطنعة مخالفة لمطبيعة ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة باألعمال المنزلية مع تحسن 

 غير( اىـ.غذائيا وممبسيا فيو وضرورة حجبيا عن االختالط بال
)إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل ميما نشأ عنو  وقال سامويل سمايمس اإلنجميزي:

من الثروة لمبالد فإن نتيجتو كانت ىادمة لبناء الحياة المنزلية، ألنو ىاجم ىيكل المنزل، وقوض 
ألوالد من أقاربيم فصار أركان األسرة، ومزق الروابط االجتماعية، فإنو يسمب الزوجة من زوجيا وا

بنوع خاص ال نتيجة لو إال تسفيل أخالق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية ىي القيام بالواجبات 
المنزلية مثل ترتيب مسكنيا وتربية أوالدىا واالقتصاد في وسائل معيشتيا مع القيام باالحتياجات 

أصبحت المنازل خالية وأضحت األوالد البيتية، ولكن المعامل تسمخيا من كل ىذه الواجبات بحيث 
تشب عمى عدم التربية، وتمقى في زوايا اإلىمال وأطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونيا 

الزوجة الظريفة والقرينة المحبة لمرجل، وصارت زميمتو في العمل والمشاق، وباتت معرضة لمتأثيرات 
 ذي عميو مدار حفظ الفضيمة(.التي تمحو غالبا التواضع الفكري واألخالقي ال

)إن سبب األزمات العائمية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع ىو أن  وقالت الدكتورة إيدايمين:
الزوجة تركت بيتيا لتضاعف دخل األسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى األخالق ثم قالت: إن 

يدة إلنقاذ الجيل الجديد من التدىور الذي التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم ىو الطريقة الوح
 يسير فيو(.

وقال أحد أعضاء الكونجرس األمريكي: )إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت 
 الذي ىو كيان األسرة(.

وقال عضو آخر: )إن اهلل عندما منح المرأة ميزة إنجاب األوالد لم يطمب منيا أن تتركيم لتعمل في 
 ارج بل جعل ميمتيا البقاء في المنزل لرعاية ىؤالء األطفال(.الخ

وقال شوبنيور األلماني أيضا: )اتركوا لممرأة حريتيا المطمقة كاممة بدون رقيب ثم قابموني بعد عام 
ذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب  لتروا النتيجة وال تنسوا أنكم سترثون معي لمفضيمة والعفة واألدب وا 

ذكر ىذه النقول كميا الدكتور مصطفى حسني السباعي رحمو اهلل في كتابو )المرأة بين كبد الحقيقة(، 
 الفقو والقانون(.

ولو أردنا أن نستقصي ما قالو منصفو الغرب في مضار االختالط التي ىي نتيجة نزول المرأة إلى 
 ميدان أعمال الرجال لطال المقال ولكن اإلشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة.



الخالصة: أن استقرار المرأة في بيتيا والقيام بما يجب عمييا من تدبيره بعد القيام بأمور دينيا ىو و 
األمر الذي يناسب طبيعتيا وفطرتيا وكيانيا، وفيو صالحيا وصالح المجتمع وصالح الناشئة فإن 

بيب والتمريض لين كان عندىا فضل ففي اإلمكان تشغيميا في الميادين النسائية كالتعميم لمنساء والتط
ذلك مما يكون من األعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، وفييا شغل لين 
شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقيو، كل في جية اختصاصو، وال ننسى ىنا 

تعميم لألمة وتوجيو  دور أميات المؤمنين رضي اهلل عنين ومن سار في سبيمين، وما قمن بو من
رشاد، وتبميغ عن اهلل سبحانو وعن رسولو صمى اهلل عميو وسمم فجزاىن اهلل عن ذلك خيرًا، وَأْكَثَر  وا 
 في المسممين اليوم أمثالين مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعماليم.

دائو عمى الوجو الذي يرضيو، وأن يقي واهلل المسئول أن يبصر الجميع بواجبيم، وأن يعينيم عمى أ
الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان، إنو جواد كريم وصمى اهلل عمى عبده ورسولو 

 نبينا محمد وآلو وصحبو وسمم.
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