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 بسم هللا الرمحن الرحيم
  مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر الوقفيةمقدمة 

ه هللا، فال ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد   ه، ونتوب إليه، ونعوذ  هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفر   احلمد  
 ، فال هادي له.ل  ضل  له، ومن ي   مضل  
به، عليه وعلى آله وصح وس ل م   ه ورسوله، صلى هللاه ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبد  أن ال إله إال هللا وحد   وأشهد  

 ن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.وم  
 أما بعد: 

، مجع وترتيب مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر الوقفية (اليت حفظها اإلسالم املرأةحقوق ) رسالة هفهذ
، الذي اهتم ببيان عظمة اإلسالم، وحفظه حلقوق اإلنسان،  من نتاج فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر وهي
الذي  حكمة العليم اخلبري  بي    ما ي   نات واألحاديث الصحيحة الثابتةمن اآلايت البي     يف مؤلفاته وكتاابتهأودع  وقد 

ي: حفظ العقيدة والنفس حقوق اإلنسان احلقيقية يف دين اإلسالم، ويف مقدمتها احلقوق اخلمسة الكربى، وهت ك ف ل  حبفظ 
   .والعقل والع ر ض واملال

م ذكره من احلقوق؛ ألن اإلنسان يشمل املرأة حقوق املرأة، وهي داخلة فيما تقد   على ةاملبارك رسالةال ههذ توقد اشتمل
 .شأن املرأة يف اإلسالم وأكرمها جبميع الكرامات رفع والرجل، ومن ذلك أن هللا 

  
وأن يغفر لفضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر، ويرفع  خالًصا لوجهه الكرمي، اه، وأن جيعل  االعظيم أن ينفع هب سأل هللا  ن

 .     جميب   إنه مسيع   درجته يف املهديي، ويسكنه الفردوس األعلى من اجلنة بغري حساب وال سابقة عذاب ...
 .م  ل  آله وصحبه وس  على نا حممد و نبي   وصلى هللا على                                   

 
 الوقفيةالعمر  مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد

 4252049/00966011: هاتف
 00966540974499:  جوال

 sheikh.a.h.alomar@gmail.com:  إلكرتوين بريد
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 (1)اليت حفظها اإلسالم املرأةحقوق                                 
يف مقدمتها: احلقوق حقوق عظيمة وهامة، وأييت  هللا ساااااااابحانه حبفظها يف دين اإلسااااااااالم ل  ف  ك  حقوق اإلنسااااااااان احلقيقية ال  ت  

  .حفظ العقيدة والنفس والعقل والعرض واملالاخلمسة الكربى وهي: 

ألن اإلنسااااااااان يشاااااااامل املرأة  داخلة فيما تقدم ذكره من احلقوق؛ وهي اإلسااااااااالم ابملرأة اهتماًما ابلًغا، وحفظ حقوقها،قد اهتم و 
، وإليك أيها العاقل املنصف بعضاً من حقوق املرأة ضمن للمرأة كرامتها ومجيع حقوقهااإلسالم هو الدين احلق الذي و  والرجل،

شاااااارعها هللا ساااااابحانه خالق املرأة والرجل وكل شااااااي  وهو العاي بنفسااااااية املرأة و بيعتها اجلنسااااااية ال  ضاااااامنها الا اإلسااااااالم وال  
  :فجعل حقوقها وفق علمه هبا الذي ال سعادة الا إال مبنحها الا، ومن هذه احلقوق ما يلي ،واجلسمية

أن ُي  ر ج هللا سااااابحانه  وقبل ،-عليهما  الساااااالم-وهي يف الساااااما  قبل أن يبو هي و وجها آدم  أكرمها هللا  -1
ف يف ل  ك  ا ابلزوج، فهو املنفاق خاصااااا  لعمل خارج املنزل واالكتسااااااب واإلبين آدم من صااااالبه وذلك لن جعل التكليف اب

أما املرأة فليس عليها مسااااؤولية العمل خارج منزالا وإ ا  دين اإلسااااالم ابالكتساااااب واإلنفاق على نفسااااه و وجته وأوالده،
رية اخلروج إبذن  وجها إىل قضاااااااا  حاجايا من يح يف منزالا مصاااااااونة مساااااااتورة م ك ر م ة، والا حن تسااااااا  ل  أكرمها هللا

حىت ال تعرض نفسها إلهانة ؛ ولزايرة أقارهبا وصديقايا يف احتشام وب عٍد عن االختالط أو اخللوة لي رجل آخر ،السوق
 .املنحرفي ابلتحرش هبا وإغوائها

ائية، كتدريس البنات، و ب األساااااااااااااانان، والعمل مع  وجها يف مهنته داخل املنزل أو حرية العمل يف مهنة نساااااااااااااا -2
خارجه يف عمل خاص معزول كما يف مزرعة أو مصاااانع الما، أو  ارة يف سااااوق خاص ابلنسااااا ، وذلك العمل املساااامو  

ا على ذلك العمل وليس لزوجها الا مبمارسااااااااااااته إبذن  وجها ليس واجًبا عليها، وإ ا هقيًقا لرغبتها إذا رغبت، والا أجري
احلق يف أخذ شي  من كسبها إال برضاها، والا احلق أن تش ط أن تعمل يف وظيفة نسائية عند عقد الزواج وحينئذ ليس 

واألدلاة على ماا ذكر ه لن التكليف ابلعمال لزوجهاا احلق يف منعهاا أن تعمال؛ تنفياذاً لشاااااااااااااار هاا يف وظيفاة نساااااااااااااااائياة؛ 
إِنَّ  }فَقُلْنَا يَاآدَم  يف اإلساااالم واجب على الزوج فقو كثرية؛ ومنها: قول هللا تعاىل يف القرآن العظيم: واالكتسااااب واإلنفاق 

قَ  ؛ ففي هذه اآلية جعل هللا الكد  والعمل يف الدنيا [117طه:{]ڎ هَذَا عَد وٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَالَ ي خْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْْْْ
ا ابلزوج والذا أفرد هللا ساااابحانه آدم  يف اخلطاب ابلنساااابة للعمل والتكليف ابلنفقة فقال: قفتشااااقى: وي يقل:  خاصاااا 

و بْ عَلَ  فََْوا وَفِمَا  َ  َقُواْ مِنْ  تشاااااااااااااقيان:، وقال هللا تعاىل يف آية أخرى:قف عَ اللمه  فََْلَْْْْْْ اا فِمَا فَلَّْْْْْْ }الرِّجَالُ قَوَّام ونَ عَلَ  النِّسَْْْْْْ

ما تتزوج ابلقوامة ؛ ففي هذه اآلية الكرمية ك ر م  هللا سااابحانه املرأة بتكليف أبيها وإخواوا و وجها بعد [34 َمْوَالِوِبْ{]النسْاا:
على املرأة منذ  فولتها حىت آخر حيايا؛ فإن  وجها وأبنا ها مساااااااااؤولون عنها مساااااااااؤولية كاملة مبا جعل هللا للرجال من 
القوة اجلساااااااامية وااليبة والرجولة ال  ال مطمع لفاسااااااااق معها يف الرجل؛ فصااااااااار قا ي ًما عليها م ط الًبا حبمايتها والدفاع عنها 

                                                           

                                                                 .                     أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمروصحبه الكرام(  يف بيان ما عليه النيب  اإلسالم)من كتاب  (1)
 (. الوقفية عبدالرمحن بن محاد العمر)مجع وترتيب مؤسسة 
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الساااافر فال تسااااافر وحدها بدون حمرم الا من الرجال، وصااااار الرجال مكلفي ابإلنفاق عليها أواًل األب قبل ومرافقتها يف 
الزواج، مث الزوج بعدما تتزوج، وليس إكرام املرأة يف اإلساااااااااااالم متوقًفا عند هذا احلد  ، بل إن الزوج مساااااااااااؤول أمام هللا عن 

جت إىل السااااااااااااااوق، و هل ما يف االختالط ابلرجال من غري أقارهبا من  وجته إن كانت  هل ما يف التربج ابلزينة إذا خر 
الشااار   الذي يعرضاااها لالعتدا  عليها، أو كانت  هل الواجبات الدينية، كال  ال هسااان الطهارة وال تصااالي أو ال هسااان 

حينئذ شاارع هللا اإلحسااان الصااالة، وكال   هل حق الزوج فال ه مه وال تسااتجيب لطلباته الواجبة عليها وتتمرد عليه؛ ف
 عليها بتقومي خلقها املعوج مبا يلي:

:  . واح ام ونصحابإلرشاد والتوجيه هبدو  وحب   أوًلا
م اعوجاجها هبجرها يف الفراش ملدة ثالثة أايم لعلها رشاد والتوجيه والنصيحة فإنه يعاجلها ويقو   : إذا ي ينفع معها اإلاثنياا 

عندئذ تتأساااااف واالبتساااااامة ال  تعرفها عنه تدرمت أن  ردها عليه يؤدي إىل غضااااابه وكراهته الا فعندما بفقد معاشااااارته الا 
 .وت مت تصرفها اخلا ئ

بها معها النصاايحة واالقناع واالجر فإنه يعاجلها بضاارب خفيف يظهر به اهتمامه هبا و سااكه هبا وأنه ح : إذا ي  د  اثلثاا 
 .خري الذي ليس بعده إال الطالقاألنذار ال يريد  القها وأن هذا اإل

يف النساااااا  األرامل  ر  ك   ف  ساااااتا  ؛ وعند ذلك ول والثاين وجيعل الثالث: التهديد ابلطالقاأل: أن يكتفي ابلعالج واألفضللللل 
فإذا فكرت يف تلك  ،الاليت حرمن من األ واج بسااااااااااابب الطالق أو املوت أو عدم تقدم أحد من الرجال يطلب  واجهن

من احلياة الزوجية عرفت النعمة ال  أكرمها هللا هبا وهي أوا متزوجة برجل حم م بذل ما يف وسعه لكي  النسا  احملرومات
فيصاااااااااااري ذلك  ؛فيكون ذلك التدرج معها يف التوجيه رمحة هبا وداال  على قدرها الرفيع عند هذا الزوج ،تعود إىل رشااااااااااادها

  .ية سعيدةالعالج لنشو ها و ردها السبب يف بقائها يف حياة  وج
 عن وهبذا يتبي أن عالج الزوج العاقل احمل م لزوجته عند  ردها بتدرجه ابلنصاااااااااااح مث ابالجر مث ابلضااااااااااارب اخلفيف املعرب  

يتبي بذلك أن هذا حق عظيم من حقوق املرأة جعله هللا  ا يف عصااااامته أو التهديد ابلطالق؛شااااافقته وحرصاااااه على بقائه
يع وال احلبل الا على الغارب تضااااااااااا بعد الزواج وليس كما هي احلال عند الغربيي ب مت بقوامة والدها قبل  واجها وبزوجه

  . د من حميها من شر نفسها ومن شر شيا ي االنس واجلن
إن جعل القوامة للرجل على املرأة واعطائه الصاااالحية يف قوقد يقول قائل ممن ال يعرفون حكمة هللا سااابحانه يف تشاااريعه: 

 !!!:. وأتديبها إهانة الا عند املسلمينصيحتها 

 واجلواب على ذلك من وجهي:

ابل  ال تعرف واجبها حنو رهبا إبخالص العبادة له سبحانه  هو خاص   ال ينطبق على مجيع النسا  وإ ا : أن ذلكاألول 
ا ا املرأة املسلمة حق  أم  ، نفاق عليهاإلا أنه يكرمها ويقوم حبمايتها واوحنو  وجها إبكرامه مثل م ،ومراقبته يف السر والعالنية

 آبداب الشريعة اإلسالمية . ة  م ت أ د  ب العارفة بواجبايا املؤدية الا  اه رهبا و اه  وجها فهذه ال هتاج إىل أتديب ألوا
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ال يزوجها إال الرجل خويا إذا كان والدها غري موجود أن وإ لزم والديهاأن هللا ساااااااااااااابحانه أكرم املرأة لن أ: الوجه الثاين
 .معه احلياة السعيدة-مبشيئة هللا تعاىل-املرضي يف دينه ويف خلقه الذي تضمن

 .جل عليها لصاحلها من مجيع الوجوهسالم للمرأة وهو قوامة الر الذي منحه هللا سبحانه يف دين اإلوهبذا يتبي احلق الثاين 
عليه  رم  ولو  لقها ح    ،سااااااالم من تكاليف الزواجشااااااي  يف اإلوليس عليها أي املهر واجب على الزوج يدفعه الا   -3

عليه أن يؤذيها لكي تفتدي نفسااااااها منه إبرجاع املهر له بعدما دخل  رم  كما ح     ،ا مما أعطاها مهراً لزواجهاأن أيخذ شاااااايئً 
وإن  ،رج من العدةحىت خت ؛بل جيب عليه أن يعطيها عند الطالق مصاااااروفها ملدة ثالثة أشاااااهر بعد الطالق ،هبا وجامعها

  حىت تضع احلمل . كانت حاماًل 

ه منها ما وليس له أخذ ،ه: أن يدفع الا أجرة حضاااانته وإرضااااعه، وعلى الزوج قأبيوالا احلق يف حضاااانة  فلها وإرضااااعه
إىل حىت تتزوج برجل آخر ال يريد  فلها معها وهي موافقة على ذلك فإوا ترده  ،هافظ عليه دامت امرأة عاقلة مؤمنة

 أبيه .

أما الشااروط املباحة كأن  ،اا حمرمً ا وجب الوفا  هبا إال شاار ً إذا اشاا  ت املرأة عند عقد الزواج على الزوج شاارو ً   -4
أو أن ال  ،أو أن تبقى يف منزالا مع أمها وأبيها مثاًل  ،أو تتوظف يف وظيفة نساااااائية تليق ابملرأة الشاااااريفة ،تكمل دراساااااتها

. والا أن تشااا ط عدم الزواج إذا تنا لت عن شاااي  منها برغبتها عليه الوفا  هبذه الشاااروط إال ب  ج  يساااافر هبا من بلدها و  
بشي  من هذه الشروط فإن الا الفسخ منه بدون إذنه وليس  اثنية أي أن تكون  وجته الوحيدة، فلو ي يف  عليها ابمرأة 

 .ا مما أعطاها أو أنفقه عليهاله احلق أن أيخذ شيئً 

املرأة يف اإلسااااااااالم لن أراحها وأعفاها من مجيع املعا ة واملشاااااااااكل احلياتية ال  يتعرض الا الرجال،  أكرم هللا   -5
فمن ذلك: أنه أعفاها من الشااااهادة مع أحد أو على أحد؛ حىت ال تتعرض ملطالبة القاضااااي الا ابحلضااااور إىل احملكمة أو 

بشاااااااااااااهاديا وتتعرض أحياً  إىل املساااااااااااااا لة واحملاكمة لو أخطأت، أما  أجهزة األمن إىل احلضاااااااااااااور إىل امل افر لكي تدي
الشااهادة يف النواحي املالية وفيما يتعلق ابلنسااا  خاصااة، كالشااهادة على الرضاااع، أو على ب كارة املرأة، أو على حالة من 

 ها لو نسيت أو أخطأت.حاالت الوالدة فشهاديا مقبولة ومعتربة، وابلنسبة للمال فيطلب معها شاهدة اثنية؛ لتذكر 
أو رئيساااة على  للدولة، أو قاضاااية يف حمكمة طتلطة، كرئيساااة  ،وهكذا يف توليها الوظائف الرجالية ذات املساااؤولية الكبرية

وخترجها  ،كل هذه الوظائف ال  تعرضااااااها للمشاااااااكل وكيد الرجال واالعتدا  عليها  ،أو قائدة جيش ،شاااااار ة من الرجال
ا جيد إىل يف بيتها ال  تعيشاااااااااااها يف ساااااااااااالم وقلب مطمئن مع  وجها إذا رجع من عمله متعبً  من حياة الساااااااااااعادة االادئة
فة خارج املنزل  يلة ومع أ فاالا الذين يسااااااااااااااعدون بوجودها بينهم وعدم فراقهم الا يف وظي ،جانبها السااااااااااااااكينة والراحة

 .ساعات العمل

منزالا ال يسااااااااااااااتطيع عدد من الرجال بل وال عدد من سااااااااااااااالم املرأة لن جعل الا وظائف متعددة داخل أكرم اإل  -6
ألوا تشاااااااااااعر أوا يف احلقيقة ختدم نفساااااااااااها  وحدها بكل رغبة و مأنينة ورضاااااااااااا؛ اخلادمات أن يقمن بتلك ال  تقوم هبا

و خيانتها أو وتشاااااااااعر ابلساااااااااعادة كلما وجدت نفساااااااااها تطمئن على تربيتهم ال ختاف عليهم من ظلم خادمة أ ،وأ فاالا
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فمن هذه الوظائف: أتمي احلياة الزوجية السااااااااااااااعيدة الا ولزوجها وأل فاالا ببقائها يف املنزل يي   إمهال حال غيبتها،
كما تقوم   ،وتعاون بعضااهم مع بع  ،لكرمية يف أقواالم وتصاارفايمسااالمية اافة أ فاالا وتربيتهم ال بية اإلالطعام وتقوم بنظ

ول وجمامالت مع ودون مراقبة مسااااااااااااااؤ  ،فودون تكل   تقوم به يف هدو  وبساااااااااااااااا ة دون عجلة، كل ذلك  ،بنظافة منزالا
 اآلخرين.

ال  ترهق إذا  لبت ذلك أما  ،ن املنزللتعاون معها خبادمة ختدمها يف شااااااااااؤو سااااااااااالم للمرأة حق ا يف اإلجعل هللا  -7
ا مهما من الوظائف الطبيعية املناساااااااااابة الا ويمل عددً  واحدةاملنزل فهي تؤدي وظيفة اجتماعية  نفسااااااااااها ابلوظيفة خارج

 :فهي حباجة إىل ،ا وجسدايً نفسيً 

  فاالا يف دار احلضانة مببلغ كذا قد يكون أكرب من مرتبها.إدخال أ    -أ
املنزل ومع هذا فهي غري مطمئنة على أوالدها يف دار احلضااااانة وعلى هتاج إىل خادمة أو أكثر تشااااتغل يف أعمال     -ب

جور ب والقالب والذي سوف ختسره من األتصرفات اخلادمة يف املنزل فهي يف ساعات العمل خارج املنزل مشغولة القل
كمااا هو   ،إىل جااانااب العنااا  النفس واخلطر الااذي تتوقعااه يقع على أوالدهااا أو منزالااا ،للمربيااة واخلااادمااة أكثر من راتبهااا

فكم من قضاااااااي القتل والتعذيب والسااااارقة  ،معروف ومشااااااهد من أضااااارار املربيات واخلادمات املقصاااااودة وغري املقصاااااودة
ا كل من خالف سانة هللا تعاىل يف وهكذ ،ام واملربياتد  بل اخلادمات واخل  والساحر وقع على الزوجي وعلى األ فال من ق  

فإنه يندم -ساااابحانه العليم اخلبري مبا يصاااالح عباده-، وترمت وظيفته ال  اختارها هللاواشااااتغل بوظيفة ي جيعلها هللا له ،خلقه
 .على سو  تصرفه حي ال ينفعه الندم

فجعل ذلك من أعظم أساباب العشارة  ،ا واجتماعيً ا وجسادايً املرأة مبزاولة وظائفها املالئمة الا نفسايً   أكرم هللا  -8
 ،ألن  وجها جيد الراحة النفسية أثنا  عمله عندما يعلم أن  وجته وأ فاالا ينتظرونه بكل شغف وحب ؛والسعادة الزوجية

وهي كذلك عندما  ،ا لزوجته وأ فاالافيزداد حبً  ؛وفراش الراحة مهيأً  ،فإذا وصال وجد كل شاي  على ما يرام الطعام مهيأً 
نفسية مرحة تبادله التحية وأيكالن ويشرابن مها  ةوجيدها  وجها يف حال ،خل بيتها ال تشعر ابلقلق وال ابخلوفتكون دا

 . وأ فاالما بكل راحة وسعادة

زوجي يف والكآبة الزوجية طيمة على ال ،أم ا امل الفون الذا النظام اإلالي االسالمي العظيم فإن الطالق بينهم كثري 
حباالت من القلق واالضطراب النفسي والشذوذ -اغالبً -، ويصاب أ فاالموالنفقات تتضاعف عليهما ،وقايمغالب أ

هكذا ،  فال فحسب بل وبي األ واج الذين ال ُيافون هللا تعاىلا بي األوليس ذلك مقصورً  ،االجتماعي بل واجلنسي
}وَمَنْ  َعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه  مََِيشَةً  :وصدق هللا العظيم ،-ولو كان من املنتسبي إليه- يتمسك ابإلسالم تكون حال من ال

 .[124ضَنكًا وَ َحْش ر ه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  َعْمَ {]طه:
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 للذي قال له: هللا جعل حق األم على أوالدها يزيد على حق األب ثالث مرات فقد قال النيب   -9

 ،«ُثَّ ُأمُّكَ »ُثَّ َمْن؟ قَاَل:  قَاَل: ،«ُثَّ ُأمُّكَ »قَاَل: ُثَّ َمْن؟ قَاَل:  ،«ُأمُّكَ »َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُْسِن َصَحاَبيِت؟ قَاَل: 
 .(1)«اأَلقْلَرُب فَاأَلقْلَربُ ُثَّ » ويف لفظ أيب داود  ،«ُثَّ َأبُوكَ »قَاَل: ُثَّ َمْن؟ قَاَل: 

فقد ألزم هللا االبن والبنت إذا كربا أن يكرما والديهما كل  (2)«اْْلَنَُّة ََتَْت َأْقَداِم األمََّهاتِ » يف احلديث اآلخر: وقال  
عليهما إمهاالما واإلسا ة إليهما، وتوعدمها ابلعذاب إذا ي حسنا إليهما وخصوًصا عند اإلكرام ابلقول والفعل وحرم 

 كربمها وحاجتهما إىل أوالدمها لرعايتهم.
 جعل هللا سبحانه للزوج الذي يريب البنات وحسن إليهن من األجر أكثر من تربية األبنا .  -10

 أكرم املرأة ابختيار  وجها فال ت زو ج مبن ال ترضاه.  -11
حافظ اإلسالم كل احملافظة على شرفها وكرامتها فأمرها إذا خرجت من بيتها أن خترج متس ة حمتشمة، وأن ال   -12

 تعرض نفسها للرجال ابالختالط هبم حىت ال ينتهك الفساق عرضها وكرامتها.

تالط املباشر الم، واخللوة ابلرجل الذي ليس قريًبا الا كالزوج واألب واالبن عليها التشبه ابلرجال واالخ م  ر  ح     -13
 والعم واخلال واألخ محاية لعرضها وكرامتها.

 ، [19}وَعَاشِر وه نَّ فِالْمََْر وفِ{]النساا:أوجب على الزوج إكرامها واإلحسان إليها، قال هللا تعاىل:    -14

  .(1)«َوَأََن َخْْيُُكْم أِلَْهِلي َخْْيُُكْم َخْْيُُكْم أِلَْهِلِه،» : وقال النيب                            

ال  ضاااامنها الا اإلسااااالم وال  شاااارعها هللا ساااابحانه  هذه احلقوق ،سااااالم من حقوق املرأة وتكرميها يف اإلما قدمناه بع   
وهو العاي بنفسية املرأة و بيعتها اجلنسية واجلسمية فجعل حقوقها وفق علمه هبا الذي ال  ،خالق املرأة والرجل وكل شي 

 .سعادة الا إال مبنحها الا

 

 انتهت هذه املادة.

 بن محاد العمر، ورمحه، وابرك يف علمه وأثره ... آمني. غفر هللا لفضيلة الشيخ عبدالرمحن

 وصلَّى هللا وَسلََّم على نبينا حممد وآله.  

                                                           

 (.1897( والرتمذي )5139(، وأبو داود )2548)( مسلم 5971( أخرجه البخاري )1)
 (.2/231(، واخلطيب يف اْلامع )119( أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب ) 2)

 (.3314(، وصححه األلباين يف صحيح اْلامع )1977( وابن ماجه )3895( أخرجه الرتمذي )1)
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