
 احلمـد هلل الـذي جـعل العلمــاء يف كل زمـان ومكـان حجـة عىل النـاس ، فهم كـالـمعـامل عىل طـرقهم
وكالـنجوم هيتـدون هبا يف لـياليهـم ، والصالة والسالم عـىل إمام العلمــاء ، وقدوة األتقـياء ، وسيـد احلنفاء
نبينا وقدوتنا وإمامنـا وحبيبنا حممد صلوات اهلل وسالمه عليه ، وعىل آله وصحبه أئمة الهدى ، ومصابيح

جى ، وعىل التابعني هلم ، ومن تبعهم واقتفى أثرهم ، واستن بسنتهم إلى يوم الدين . الدُّ
 أمـا بعد : فقد متلكتني احلرية قبيل إطـاللة هذا الشهر ، وطال تفكـريي عن أّي موضوع سيكون مقال
شهرنا هذا ، هل سأكتبه عـن النظام النصريّي البعثي يف سوريا ، وفـظائعه التي مل نسمع بمثلها ، ومؤازرة
ملل الكفـر كلها لـه ؛ ليبقى درعاً واقـيًا إلرسائيل ودولـة الرافضـة بإيـران ، وهل سأكـتبه عن تيـار الزنـدقة
املتنـامي واملتفـاقم يف بالدنـا ، أو هل سيـكون مـوضوع مـقال هـذا الشهـر عن النـيل من كتـاب اهلل ، وما
تفــاجئنـا به حـاميــة الصلـيبيـة احلـاقـدة أمـريكـا كل حني مـن انتهـاك مقـدسـاتنـا وحـرمـاتنـا ، واستفـزازنـا

بأساليبهم القذرة .
 وال ريب أن أهـل العلم قد قـاموا بـمـا به تربأ الـذمم ، وما ُأسهـم به إنمـا هـو من باب إلقـاء دلوي بني

الدالء ، وما دلوي بني تلك الدالء إال َشّن جييء بحمأة وقليل من املاء .
ة للمضاجع ألكتب عن جانب من جوانب الصلة بيني  ولعيّل أنتزع نفيس من بني هذه اهلمـوم المُقِضَّ
وبني شيخي اإلمام العالمة اجلهبذ الشيخ حممد سامل بن عبدالودود الشنقيطّي رمحه اهلل تعاىل ، وجزاه عنا

خري ما جيزي عاملًا عن طالبه ، وَعَلمـًا عن أمته ، وذلك ألمر مفاجئ يل ، سيأت يف آخر املقال .
 إن صلتي بشيخنـا بدأت مع ميالد املرشوع العلـمّي الذي بدأت العـمل فيه يف أواخر 1418هـ حيث
نشأْت يف نفيس رغبة جاحمة يف الطلب مـن شيخنا رمحه اهلل تعاىل أن ينظم لنا متن )) عمدة الفقه (( لإلمام
ابن قــدامه احلنـبيّل رمحه اهلل تعـاىل ، وتـشـاورت مع تلـميـذه املعـروف الـشـيخ حممـد احلـسن يف هـذا األمـر
وعرضـت عليه فكـرة كتـابة خـطاب يـتضمـن هذه الـرغبـة ، فأقـرين عىل ذلك ، وبعـثت له يف صيـف عام

ا ، ختمته بأبيات منها : 1419هـ خطابـًا نثريًّ

ههه ()
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ُ تَـَعاَل ِحَُهbاللَّ د ، رَ و يِْخنَا  اْبِ عَدُّ ِحِل شصَ ا َخِسَ أَهُْل اْلِْلِ  ِبَ مَاذصَ

)1(



ا ، حيـث رشع يف صيف العام نفـسه بنظـم هذا املتن ، وعـاد شيخنـا احلسن ّد رسيعـًـا جدًّ  ولقد كـان الرَّ
مع بداية الدراسة بنظم أكثر من ثالثمـائة بيت ، تضمن كتاب الطهارة ، وبعض أبواب الصالة ، ثم تابع
الشيخ النظم ، يف جمـالس متفرقـة ، ويف بالد متعددة ، حسب مـا يتاح له من وقـت ، رغم شواغله الكثرية
وأعمـاله العلميـة الكبرية ، وبعض أبواب العـمدة ومسائلهـا نظمه يف قريتـه )) أم القرى (( وبعضها نظمه
يف مكـة واملديـنة ، وبعـضها يف املغـرب واإلمارات ، وغـريها من الـبلدان الـتي يسـافر إلـيها ، وممـا نظمه يف
املدينة )) كتاب الديات (( ويف معرض نظمه لدية اخلطأ وخالف أهل العلم يف ذلك ، قال رمحه اهلل تعاىل :

دة  ولقد زرتـه يف مكة أثنـاء انعقاد مـؤمتر املـجمع الفقهي التـابع لرابطـة العامل اإلسالمـّي ، فرأيت مـسوَّ
النـظم بجـانبه ، وكـان قـد وصل يف ذلك الـوقت إىل هنـايـة كتـاب الـحـج ، وقـد سـمعت مـنه كتـاب احلج
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قَــْد كُنُت أَْحـَسُب أَنَّ الْعِلْـَم قَْد َرَحـَل
ـتَنَـا - يَــالَْلََســى - َعقِـمَْت َوأَنَّ أُمَـّ
َوبَيْــنَـمَـــا أَنَــاْ يِف نَْجــَواَي مُـنْـغَلٌِق

ومنها : 
نـِــي طَـَربًا َسمِعْـُت مِنbنَظْمِـُكْم مَا َهـــزَّ
لَـْو كُـنُت أَْصلُُحb تِـلْمِيـًذا لَُكـْم لَهَفَْت
ـغْـُل َأثْــَقــَلــِني ــِكنَّــِني َعـاِجـٌز َوالـشُّ لَـ
ودَ يَــا مَْن َحلَّ بُـــْردَتَـهُ أَيَــا ابَْن َعـدُّ
ـا بِـهِ\ َزَخـــَرْت َوِعلْـُم أَمْثَــالِـهِ\ مِـمَـّ
ُ أَكْـَرمَُكْم اْ اللَّ ْرِق مِمَـّ أَمْـِطـْر َعلَى الـشَّ
ِتي نََسَجْت اِنِْظْم لَنَا ))ُعمَْدةَ الْفِـقْـهِ(( الَـّ
فَــإِنَّ ذَا طَلَـٌب تَـْحـقِــيـقُـهُ َشـــَرٌف

ـ ـ ـ

بَـَل مََع اْلََوائـِِل أَْعـَلمِ الْـهُــَدى الــنُـّ
فَـلَْم تَلِــْد ذَا نُـبُــوٍغ يَـــْرتُـُق الْـَخـلََل
إِذْ َجـاءَ ِذكْـٌر لَـُكْم أَْحـيَـى بِــَي اْلَمَـَل

َوَعـن تََصـانِـيـفِـُكْم مَـا َزاَدنـِـي َجـَذَل
نَْفــيِس إِلَى ُسـوِحُكْم َأبـْــِغي بِهَـا الْمُثَُل
أَنَـاْ اْلَِسـريُ َوَركُْب الْـمَـْجِد قَـْدbفَـَصَل
ِعـلُْم ابِْن مَـالٍِك الــنَّْحــِويِّ مُــنـتَـَخـَل
َواوِيـِن مِمَّاْ اْعـتَاَص أَْو َسهَُل َشـتَّي الدَّ
هْـَل َوالَْجبََل مِْن فَـيِْض ِعلْـمٍ يَعُمُّ الـسَّ
يَــُد الْمُــَوفَِّق مَــا تَْحــوِيهِ مُـمْـتَـثََل
ِلــَطـــاِلـبـي الْـعِلْمِ يَــا مَْن ِعـلْمَهُ بَــَذَل //

نَهْ أـْمِْسكيِ 	ال 	 	 	نَـــفأْـِسَ 	 	 	 ي	 	أُبَـــَرّ 	 َومَا
ْ ُمهَّ 			الأْ فيِ 		اْخـتِـلاَ َا			،			َوفيِ َوهْـَي				بيِ

مِن َمـيْـِلـهَا لِمَْذهَِب الْـَمـِدينَـْه
ْحَْه 	 غصَيْـرِ  بَاِب  اِلعْتِـقصَاِد  رَ فيِ
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كاماًل بصـوته  ، ثم تتابع عقده هلـذا الـمتن املبارك إلى أن فـرغ منه يف زهاء سنتني ، ينـقطع فيها عن النظم
أحيانًـا بسبب أعامله العلمية الـكثرية ، وقد ختللها بعض التـعديل والزيادات واملراجعـات املتعلقة بأصول
الـعمدة اخلـطية ، وكـان معظـم النظم يـصلني عن طـريق ابنه األكرب الـدكتور الـشيخ : حممـد عّدود ، ألنه
مقيم يف الريـاض ، بل إنه جزاه اهلل خرًيا سجل يل قـسم املعامالت تـسجياًل صوتـيًّا ، ألنني مل أتعـّود على
ا ، فـاستعنت قـراءة اخلط الكـويّف األندلـيّس الذي يكـتب به مشـاخينا الـشناقـطة ، وخـط الشيخ دقـيق جدًّ

بالتسجيل عىل قراءته .
 ولـقد كـان انتهـاء شيخنـا من نـظم العمـدة فتحـًـا علينـا كبرًيا ، محـدُت اهلل عليـه محًدا كـثرًيا ، وال زلت
أمحده عىل هذه النعـمة ، رغم أن الشيخ مل يقترص عىل نظم املـتن ، وإنام أضاف إليه قسم املعامالت وجل
مـا يف رشحه )) العدة (( لـبهاء الـدين املقـديّس ، مع استيفـاء عزو األحـاديث واآلثـار واحلكم عىل أكثـرها
صحة وضعفـًا ، وهـو أمر ال ُيـْعـَرف يف أّي متن من املتون املنظـومة يف علم الفقه حسب علمي ، وإّن متنًا
يقـارب عدد أبـياته أربـعة آالف بيـت ، حيتاج إىل مهـة عاليـة ، ومع هذا فـإن عدًدا قلـياًل من طالب العلم

حفظوه ، وبعضهم رشع يف حفظه ، واهلَل تعاىل أسأل أن يرزقنا وطالب العلم اهلمة العالية .
 ولقد كـان الشيخ مرجـًعا يل أكرمني اهلل به ، أجلـأ إليه يف أشد املعضـالت العلمية التي ال أجـد ِلُعَقِدَها
حالًّ  يف كتب أهل العلم ، أو يف مـشافهة من أسـأهلم من األحياء إال عنـده ، وكنت أغتنم فـرصة جميئه إىل
مكة  ، فأقيم بجـواره إىل أن يسافر ، أو أتصل بـه هاتفيـًّا حينام ينـزل إىل العاصمة )) نواكـشوط (( أو يسافر
إىل بعض الـبلدان حلـضور بعـض املؤمتـرات العلميـة ، فأجـد يف االتصـال به فرصـة لسـؤاله عن بعـض ما

يعرض يل من املشكالت العلمية ، وأدّون إجاباته السديدة عليها .
 ويف أعقـاب فراغه من نظم العمدة ، والذي اختار له اسـم )) املوثق من عمدة املوفق (( أبديت له رغبة
أخرى من رغبات الـتي تعتلج يف صدري ، يف أن ينظم لنـا متنًا يف أصول التفـسري ، فقال يل : هل تعرفون

ه إلينا هذا السؤال ؟  متـنـًا مناسبـًا للَعـْقد ؟ قلت : سبحان اهلل يا شيخنا ، هل نصلح أن ُيـَوجَّ
 إننـي وأمثايل من طالب العـلم أجهل من أن نقرتح عىل شيـخنا كتبـًـا للَعـْقد ، ومع ذلك تنـاقشُت معه

يف ذكر بعض الكتب التي هلا عالقة هبذا العلم ، من أمهها ثالثة ، وهي :
 1( اإلكسري يف قواعد التفسري  للعالمة الطويّف ، املتوىف سنة 716هـ .
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 2( التيسري يف قواعد التفسري  للعالمة الكافيجّي ، املتوىف سنة 879هـ .
 3( التحبري يف علم التفسري   للعالمة السيوطّي ، املتوىف سنة 911هـ .

 ويف ذلك احلني أبدى الشيخ حتفظه عىل الطويّف بسبب ما أثري حول شخصه من قضايا االعتقاد .
 وإىل هنا انتهى علمي هبذا املـوضوع ، واعتقدُت أن الشيخ رصف النظـر عن هذا املطلب لينكفئ عىل
إنجـاز مرشوعه العلـمّي الكبري الـذي ينتظـره مجاهـري املالكـية علـامء وطالبـًا ، وهـو : نظم مـخـترص خليل
رمحه اهلل تعـاىل ورشوحه وحواشيـه ، وغريه من األعامل العلـمية ، ومـواصلة التـدريس يف حمـرضة آل عّدود
العـامرة ، وهي حمرضة يفـد إليها مئـات الطالب من خمتلف اجلنـسيات ، ثم ألَـمَّ به املـرض العضال إىل أن

رحل عن دنيانا الفانية يوم األربعاء الرابع من مجادى األوىل سنة 1430هـ .
 وبـرحيله غابت املرجعية العلميـة التي تستوعب مجيع العلوم العقليـة والنقلية ، ورحلت برحيله مئات
الفـوائـد النـادرة التي كـان ينـظمهـا لـطالب العلـم ، واحتجـبت شمـس العلـوم الـتي كنـا نـبرص بـضيـائهـا

املشكالت العلمية الدقيقة .
 وجتّسدت الفاجعة برحيله من جديد ؛ حني أرسل إيلَّ ابنه األكرب الدكتور الشيخ : حممد بن حممد سامل
من نحـو شهـر مقـدمـة نـظمه ألصـول التفـسري وقـواعـده عن طـريق الربيــد الشـبكّي ، وقـد وجـدهـا بني
األوراق التي حيتفـظ هبا لوالده ، رمحه اهلل تعاىل ، وحني أرسل إيلَّ هذه املقدمة أجهشت بالبكاء ، وعلمت
عظم حرماننا نحن طالب العلم من نظم متن يف علم ال نجد فيه متنًا منظوًما إال حماوالت يسرية ال ُيَميَّز
فيها بني أصـول التفسري وعلوم القـرآن ، ومتوهنم املنظومـة التي اطلعت عليها يـغلب عليها ضعف النظم

ره ، وهو احلكيم العليم . ره ، وعىل كل تقدير يقدِّ واإلجياز املخّل ، واحلمد هلل عىل كل أمر يدبِّ
 ومن عـجائب أقداره ، وعظيم حكمته ، أنه يقيض باملـوت عىل املرء فجأة ، وهناك أعامل كثرية قد رشع

فيها فـتـتوقف بموته ، ويف  مثل هذه األحوال ال نملك إال التسليم والرضا .
له  ومع مـا أصابني مـن أمل احلرمان ، أعـلم يقينًا أن ذلـك مقدر يف لوحـه املحفوظ ، والذي نـرجوه ونؤمِّ
أن اهلل سيجزيه عىل هذا العـمل الذي رشع فيه ومل يكمله خري اجلزاء ، ونسأله تعـاىل أن يأجرنا يف مصيبتنا

وخيلف لنا خرًيا منها .
 وإىل طالب العلم الـذين يعرفـون منزلـة الشيخ أهـدي هذه املقـدمة لنـظم أصول الـتفسري الـذي كان

ينوي إمتامه : 
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 * ويل مع هذه املقدمة الرائعة بعض الوقفات : 
 أولـهـا : مسـارعة الـشيخ لـتلبيـة مطـالب تالميـذه وحمبـيه ؛ لعلمه أن هـذه املطـالب صـادرة عن حـاجة

منهم لتحقيقها .
ح باسم املتن الذي رشع يف نظمه يف البيت الثاين من مقدمته ، وهو  ثانياً : أن الشيخ رمحه اهلل تعاىل رصَّ

)) وسيلة الوصول ملا لدى التفسري من أصول (( أو )) ملا للتفسري من أصول (( .

 ثالثاً : شدة تواضع الشيخ الذي َقلَّ من يتصف به يف زماننا ه^ذا ، فقد وصف نفسه بالغباء  ، يف آخر
املـرصاع الثــاين من البـيت الثـالث ، وحـاشـاه ، ثم ذكـر يف آخـر املـرصاع الثـاين من الـبيت الـرابع : أن من
الـشقاء أن يـتفرد بـالسـؤدد ، أي املجد والـرشف ، لرُيَجع إليـه يف أمور العلـم ، وُيطلب مـنه نظم املـتون يف

د بالسؤدد . أهم العلوم ، يقول هذا وهو باتفاق علامء زمانه ممن يعرفونه أنه مـتـفـرِّ
 رابـًعــا : أن الـمتـأمل يف األبيـات الثالثـة األخرية يـتضح له جلــيًّا أن الـشيخ مل يـر أن أحد هـذه الكتب
الثالثة كافـيـًا يف أصـول التفسري ، فجعل كتاب )) التحبري (( للـسيوطّي أصاًل ، وجعل كتاب )) التيسري ((

مـًـا له ، ثم رأى أن يقتطف من كتاب )) اإلكسري (( للطويّف ما يراه مهمـًا . للكافيجّي متمِّ
 أال رحم اهلل شيخنـا اجلليل حممـد سامل بن عـّدود ، وجزاه عنـا وعن أهل العلم خري اجلـزاء ، ومجعنا به

يف دار كرامته ومستقر رمحته ، وصىل اهلل وسلم عىل خري خلقه ، وعىل آله وصحبه .
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َ      أَْحمَـُد     مَُصلِّيـًا    َعلَى اللَّ
َه^َذا ، َوِذي َوِسيلَـةُ الْـُوُصـوِل
أَنْــِظـمُـهَا اْستِــَجـابَـةاً لِـَرغَـبَا
لَــِكـنَِّني َورِثْـُت َسهَْم الْـقُـعْـُدِد
أَنـِسُج مَـا أَنِْظـُم مِْنbُخـيُــوِط
َوَحيْــثُـمَا لَْم أَِجـِد الَْكايِف ِجي
مَـا اقْـتَـطَـعُْت مِن bقُطُوِف َوُربَـّ

ـــٍد َواdلِـهِ\ َومَــن تَـَل مَُحــمَـّ
لِـمَـا لََدى التَّفِْسيْـرِ مِْن أُُصـوِل
ِت إِْخـــَوِت مََع اْعـِتــــَرايِف بِالْـغَبَا
ـْؤدُِد َومِـن َشقَـا َتـَفــــرُِّدي بِالـسُّ
يُـوِطي َجادَْت بِـفَـتْلـهَـا يَُد السُّ
بِـهِ\ أَمِـْل لَِشـيْـِخـهِ الَْكافِيَِجي
دَنَْت - َعلَى تََحفٍُّظ - ِللـطُّويِف

.....
^

)10(

)11()12(

)13(

)14(
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	*	اهلواشم		:
)1( قد يقول قائل : إن يف كالمك هذا مبالغة ، وكيف تقول هذا وأعالمنا الكبار موجودون .

وأقـول : إن من جالـس الشيخ عــرف عنه مثل معـرفتي ، ويف بالدنا - وال ريـب - أعالم كبار وأئمـة هدى ، وهم بحـــور يف علوم الـرشيعة ولكن
إملـامهم بعلوم اآللـة عىل قدر احلاجـة ، وليس عىل سبيل اإلحـاطة واملقدرة عـىل تدريس أهم مـتوهنا ، فلـو طلب طالب علـم من أحد علمــائنا أن
يرشح له المية األفعال البن مالك مع امحرارها ، أو الكافية الـشافية له ، أو متن الرامزة يف العروض والقوايف لضياء الدين اخلزرجّي ، العتذر إليه

، وقال : ليس يل هبذه العلوم اشتغال .
ود جامـع لعلوم املعقـول واملنقول ، وهـذا الصنف من الـعلمـاء قـليلون يف عـاملنا اإلسالمـّي اليوم ، بل هـم أندر من فام قصـدته أن شيخـنا ابن عـدُّ

الكربيت األمحر ، كمـا يقال .
)2( الـَجـَذل : هو الفرح .

)3( َهَفْت : أرسعت .
ُت َل طَالُو َ صَلَمَّا فصَ )4( مجلـة )) قــد فصال (( أي خـرج ركب املجـد مـرسعني ، وال يمـكن الّلحـاق هبم ، وهـذا الـلفظ مـقتبـس من قـوله تعـاىل : ) ف

ِريُ  ... ( يوسف : 94 . cلe لَِت َ لَمَّا فصَ ِد ... ( البقرة : 249 ، وقوله تعاىل : ) وَ cُجنُو بeِل
)5( اعتاص : َصُعـَب َوَعـُسـر .

)6( راجع )) متن املوثَّـق من عمدة املوفَّق (( ص )264( .
)7( راجع - إن شئت - ما كتبته يف مقدمة )) متن املوثَّـق من عمدة املوفَّق (( ص )47-48( وكذلك يف صفحات )43-40( .

)8( ذكر يل الشـيخ أن بعض طالب املحرضة أحرضوا له كـتباً معارصة يف أصـول التفسري ، ورغبـوا إليه أن ينظمهـا ، فأجاهبـم قائاًل هلم : إن كتب
املعـارصين ال تصـلح للعقد ، وصـدق رمحه اهلل تعاىل ، وهـو البصري هبـا ، فإهنـا ليسـت متونًـا متقنـة كمتـون العلمــاء السـابقني ، وفيهـا من الركـاكة

واالستطراد ، وعدم فهم بعض ما ينقلونه من كالم أهل العلم أحيانًا . 
)9( علمت أخرًيا أنه حتت الطبع ، وسيصدر قريبًا بإذن اهلل تعاىل .

)10( هذا يسمى إدماًجا وتداخاًل ، كام قال العالمة العلوي يف )) جمد العوايف (( :

ِد (( )11( سألت ابنه الدكتور الشيخ حممد بـن حممد سامل - وهو يعرف عن والده  ما مل نعـرفه - عن مراده بقوله : )) لَــِكنَِّني َورِثُْت َسهَْم الْـقُـعْـَدُ
فأجابني أن مراده رمحه اهلل تعـاىل هبذا املرصاع خماطبته ملن رغب إليه نظم هـذا املتن بأنه ال فرق بينه وبيننـا إال بتقدمه يف السن ، وقربه إىل األشياخ

الـمتقدمني وجلوسه للتعليم بعدهم ، فانظر إىل هذا التواضع العجيب .
ومعنى لفظ )) القعدد (( هو من كان قريب اآلباء إىل اجلد األكرب ، ويف هذا املرصاع تلميح إىل قول الشاعر : 

يت ، ص : )102( حتقيق : أمحد شاكر ، وعبدالسالم هارون - طبعة دار املعارف بمرص . كِّ راجع )) إصالح املنطق (( البن السِّ
)12( شقا : بالقرص وهي لغة صحيحة .

)13( جي : بالتسهيل ؛ لوقوعها قافية .

ءَ مُـتَـَداِخــلاً َوَجـاءَ مُـْدمَـَجـا .......مَا َجمَعَْت كَـلِمَةٌ َشـطْـَريْـهِ َجـا

ِد طَرِفوَن َل يَـرِثُوَن َسهَْم الْقُعَْدُ دُوَن كُلَّ مُـبَــاَرٍك أَمِــــُروَن َولاَّ



ـُظه عىل العاّلمـة الطـويّف رمحه اهلل تعـاىل بـسبب مــا نقل عنه مـن ترصحيه بـالـرفض ، وقـد وصفه احلـافظ الـذهبي هبـذا يف )) ذيل تـاريخ )14( حتفُّ
اإلسـالم (( ثم قال : )) وقيل تـاب يف اآلخر مـن الرفض واهلجـاء ((  وحتامل عليه احلـافظ ابن رجب حتـاماًل شديـًدا يف كتابه )) الـذيل عىل طبقات
احلـنابلـة (( ودافع عنه عـدد من املشـايخ املعـارصين كـ )) مصـطفى زيـد ، ومحزة الـفعر ، وسـامل القريّن ، وإبـراهيم آل إبـراهيم ، وعبـداهلل الرتكّي ((
وغريهم ، وأثبتوا أن وصـفه بالرفض هو بسبـب حسد بعض معارصيه له ، وبسـبب نقوله عن الرافضة ، وأبـلغ رد عىل هذا االهتام أنه كان يرتضى

عن الصحابة ريض اهلل عنهم ، ويرد عىل الرافضة ، ويفند آراءهم .
 وانـظر دراسة مفـصلة عنه ألخينـا الفاضل الدكـتور : حممد الفـاضل ، ضمن املقدمـة الدراسية لـتحقيق كتاب )) الـصعقة الغضـبية يف الرد عىل

منكري العربية (( للعالمة الطويّف ، رمحه اهلل تعاىل ، ورحم مشاخينا مجيًعا .
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بقلم العبد املفتقر إىل عفو ربه ومغفرته 
عبداهلل بن حممد سفيان احلكمّي املذِحِجّي
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