 ‐ 66193ﺣﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ
ﺳﻮال
ﻣﺮدی روزﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ را روزه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ روزهی او ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ را اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ
ﻗﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪی )ﯾﻌﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ (ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧ [اﺟﺎزهی روزه دارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۴۱از ﻧُﺒﯿﺸﻪی ﻫﺬَﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻖ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۶۰۸۱از ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﻠﻤ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺮدم در ﻣﻨ ﻣرﻓﺖ و ﻣﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روزﻫﺎ را روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۳۵۵اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۷۳۱۴و اﺑﻮداود ) (۲۴۱۸از اﺑﻮﻣﺮة واﺑﺴﺘﻪی ام ﻫﺎﻧ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻧﺰد
ﭘﺪرش ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رﻓﺖ ،ﭘﺲ وی ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻏﺬا آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر .او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روزهام .ﻋﻤﺮو
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ،روزﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣداد ﺗﺎ در آن اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ و روزه
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و آن روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ) (۱۴۵۹از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑ وﻗﺎص ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در اﯾﺎم ﻣﻨ ـ ﯾﻌﻨ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ـ ﻧﺪا زﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ روزهای در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
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و ﺑﺨﺎری ) (۱۹۹۸از ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺟﺎزهی روزه داده ﻧﺸﺪه ﻣﺮ
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ]در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ[ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮ ﻧﻬ از روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﻞ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ روزهی آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رای ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ (۵۱ /۳) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»روزهی ﻧﻔﻞ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻃﺒﻖ ﺳﺨﻦ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ آن
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺳﻮد ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و از اﺑ ﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو روز ﻋﯿﺪ ]ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن[ را روزه ﻧﻤﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻬ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزهی اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣرﺳﯿﺪ از آن
ﻧﻤﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی روزهی ﻓﺮض ]رﻣﻀﺎن[ در اﯾﻦ اﯾﺎم دو رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﯾ اﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا از روزه ﺑﻮدن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﻬ
ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ.
و دوم اﯾﻨﻪ :روزهی ﻓﺮض در آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزهی
اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎز ﻧﺸﺪه ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ]در ﺣﺎل ﺣﺞ[ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ﻫﺮ روزهی ﻓﺮض دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺷﻮد«.
اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ).(۳۴۲ /۲
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬﺷﺖ دال ﺑﺮ ﺟﻮاز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺘﻊ
ﯾﺎ ﻗﺮان اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ و ﺷﺎﻓﻌ در ﻗﻮل ﻗﺪﯾﻢ اوﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﻨﻔﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ روزهی آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤداﻧﻨﺪ.
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﯿﻬﺔ ).(۳۲۳ /۷
اﻣﺎ رای ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻫﻤﺎن رای ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻮاز روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۴۸۶ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﻣﺬﻫﺐ ]ﺷﺎﻓﻌ [ﻗﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻞ ،درﺳﺖ ﺑﻮدن روزه ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ در ﺟﻮاز آن وارد ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺢ؛ ﭘﺲ از آن ﻋﺪول
ﻧﻤﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﻪ :روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻓﺮض ،ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ ﻗﺮان اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧ (ﻧﯿﺎﺑﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روزهی روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﭼﻪ ﻓﺮض ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روزﻫﺎ،
روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎد اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﺴ
اﺟﺎزهی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاده ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻤﺘﻊ را ﻧﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۳۸۱ /۱۵
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺳﻪ روزِ ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد .درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﻪ روز رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ،روزﻫﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎد اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻋ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ذﮐﺮ اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ وﻗﺖ روزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺟﺎزهی روزهی اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ داده ﻧﺸﺪه ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺪی ﻧﯿﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ ﻗﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز را روزه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺠﺶ ﻗﺒﻞ از روزهی آن از دﺳﺖ
ﻧﺮود .و ﺟﺰ آن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ روزهی دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت روز ﻋﯿﺪ و ﺳﻪ روز ﭘﺲ از آن را اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ روزهاش را اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ« ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )/۲۰

4/3

.(۴۱۹
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﻪ روز اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از آن را ﺑﺪون آﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ ﻗﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﺑﺪ روزه
ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺎب ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از آن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎی روزﻫﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره آن ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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