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 سوق المؤمنین فى الدنیا واآلخرة: الموضوع 

اب الكريم، والصالة والسالم على سيدنا محمد الرءوف هالحمد هللا الفتاح العليم الو بسم هللا الرحمن الرحیم 
 :الرحيم الذى أنبأ عن قدره العظيم ومقامه الكريم فقال فيه صّلى اهللا عليه وسّلم 

له الطيبين وصحابته صّلى اهللا عليه وعلى آ )128:التوبة( ﴾ِسُكْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـْفُ  ﴿
أما .. المباركين وكل من إهتدى بهديه وسار على منواله إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين 

 :ين بعد فيا إخوانى ويا أحبابى فى رسول اهللا أجمع

خراه إال وبينه له فى كتاب اهللا ووضحه له على لسان أإن اهللا عزوجّل لم يترك للمؤمن شيئًا ينفعه فى دنياه أو يرفعه فى 
على منهج الرحمن وقال مشيرًا إلى ذلك رها اإلنسان حبيب اهللا ومصطفاه صلى اهللا عليه وسلم، لقد جعل اهللا عزوجّل الدنيا ليعمِّ 

 :فى القرآن 

ن نعمرها على المبادئ أوأمرنا بعمارتها و أنشأنا من األرض ) 61:هود( ﴾أَْنَشَأُكْم ِمَن االْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها ُهَو  ﴿
وجعل اهللا عزوجّل الدنيا فى اإلساس كلها للمؤمن سوقاً  صلى اهللا عليه وسلماإللهية والسنن التشريعية التى جاء بها خير البرية 

 .خذ به ما يستعين به على الحياة الباقية بجوار الباقى تبارك وتعالى أويشترى منه سلع الجنة ويـخرة يُحّصل منه بضاعة اآل

 :وكّرم اله وجهه  رضى اهللا عنهوفى ذلك يقول اإلمام على 

 سوق يتاجر فيه من الناس من يتاجرفالدنيا كلها للمؤمن ]  الدنيا كسوق إنفض ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر[ 
وحظه، لكن المحمود عند اهللا والذى ناك من يتاجر لحظ نفسه ومنهم من يتاجر فيه لهوى طبعه ومنهم من يشتغل فيه بشهواته ه

 :أمرنا أن نكون على ُهداه فى كتاب اهللا هو ما قال فيه اهللا منادياً علينا اجمعين 

جارة التى تال ) 10:الصف( ﴾َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  َهْل َأُدلُُّكمْ  ..يا رب  نعم.. يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  ﴿
هى تجارة الدنيا كلها مهما عال شأنها من أجل إشباع التجارة المهمة التى يحرص عليها المؤمن .. تُنجى اإلنسان من عذاب السعير 

ن أجل الحصول على شهوات فانية و مأفى عالم الناس،  و من أجل الظهورأ، بغير الحقالبطن أو من أجل العلو فى فى األرض 
 :وإنما التجارة الحقة التى دعانا إليها اهللا .. تدوم لها لّذة ال

اِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم تـُْؤِمُنوَن بِاهللا َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل اهللا بِأَْموَ ) 10(َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  ﴿
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن   )12:الصف( ﴾) 11(َذِلُكْم َخيـْ

هى تجارة اإليمان باهللا ورسوله وال بد لها من الجهاد فى سبيل اهللا وفى تأييد رسوله فالتجارة التى تنجى من عذاب أليم 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمونصرته 

 .أن يكون مع اإليمان الجهاد فى سبيل اهللا و البد  فاإليمان وحده ال يكفى لكن

هذه التجارة ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا كلها للمؤمن الكّيس الفطن التقى النقى من لحظة بلوغه إلى ساعة خروجه وهو 
جٍر  أو ثمن عظيم يتاجر مع اهللا حتى وهو نائم حتى يأكل وهو يشرب وهو يعمل وهو يداعب أوالده كل حركاته وسكناته بثمن، و 

 ؟ يشترى هذه البضاعة الذى كريم ومن 
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 : القرآن  ىفأين هذا الكالم ؟ .. وكماله وأسمائه وجماله وصفاته سبحانه وتعالى هو اهللا عزوجّل بذاته 

من الذى يريد أن يبيع هللا ؟ نحن كلنا ) 111:التوبة(اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة  ِإنَّ اهللاَ  ﴿
 :لكن هذه البضاعة من يشتريها ؟ اهللا عزوجّل .. ومن يخدعنا ومن يغشنا ومن ينصب علينا وبضاعة الدنيا كلنا نبيعها لخلق اهللا، 

وما هو الثمن َسُهْم َوأَْمَواَلُهْم أَنـْفُ وماذا يشترى منهم ؟ .. فهذه بضاعة من ؟ من المؤمنين اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  ِإنَّ اهللاَ  ﴿
فالبد من .. واإليمان والجهاد : وكيف يستلم منهم البضاعة وكيف يأخذها منهم ؟ كما قال ربنا   بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ الذى يدفعه لهم ؟ 

 يقاتلون فى سبيل اهللا اإلثنين 

منهم من .. من يقاتل فى سبيل اهللا لن يقاتل اليهود والكفار فقط  )111:التوبة( ﴾فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن  يـَُقاتُِلوَن ِفي َسبِيِل اهللاِ 
 : يقاتل الشيطان وهذا قال فيه 

يقاتل  من، وهناك هذا قتال، وهناك قتاٌل آخر وهو قتال النفس)  6:فاطر(  ﴾ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوُه َعُدوًّا ﴿
واألحساد واألنكاد الموجودة فى صدره وفؤاده ويجعلها ال تؤثّر وتتأثر تل الهوى وهناك من يقاتل األحقاد الحظ والشهوة، ومن يقا

 ..بخلق اهللا 

 .جهاد طويل وكله فى سبيل اهللا عزوجّل، وهذه يا إخوانا هى تجارة المؤمنين مع اهللا عزوجّل 

حد يستطيع أ؟ ماهى البضاعة التى يشتريها منا اهللا ؟ وال وماذا يشترى منهم ..  لبضاعة كريما فالمؤمنين الذى يشترى منهم
عندما .. هل يستطيع أحٌد أن يشترى منا الكالم ؟ بضاعة الكالم .. أن يشتريها من عالم الدنيا وال من مزاد البشر من أهل الدنيا 

نوى لشيء أو أعمله هل أ؟ عندما  من الذى يشترى منا النية.. يتكلم الواحد منا ساعتين أو ثالثة ويشترى منه هذه البضاعة 
 .ال بعد إتمامه إسيحاسبنى عليها أحد ؟ لن يحاسبنى أحد على عمٍل 

 : بمجرد أنك تنوى العمل يُعطيك أجرك لكن الكريم 

فكونك ) من هّم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها ُكتبت له عشر حسنات واهللا عزوجّل يضاعف لمن يشاء ( 
فعلى الفور تخرج لك قلبك وتنوى بخاطرك أو يخطر ببالك فعل خير أو عمل بر أو رغبة فى عمل للدار اآلخرة، أنت ُتحّرك 

 :الفاتورة من ملك الملوك ويحاسبك على هذا العمل ويقول فى هذا الشأن 

 و بضاعته مع اهللا عزوجّل،أته خدع فى تجار ع أحدًا ولن يلن يضيّ ) 30:الكهف( ﴾إِنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال  ﴿
فيكون العمل البسيط الذى تعمله يها زكّ بضاعتك ويستثمرها لك ويُنميها ويُ ه عزوجّل أنه يشترك معه فيأخذ البضاعة، يأخذ مومن كر 

لكن إذا تكلمت  حان اهللا مع النية ُتكتب لك حسنة،سب: فإذا تحدثت وقلت .. أنت ال تُعّده شيئاً، ويوم القيامة تجده عمًال كثيرًا 
 :ونطقت أى شيٍء من ذكر اهللا مثل 

يحة بسويجعله روح وكل تيأخذه  ،سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر، أو إستغفار أو أى شيٍء من ذكر اهللا
رش تُردد عحول الطوف يخلق اهللا عزوجّل فى عالم ملكوته روٌح فيها حياة وفيها حركة، وهذه الروح تتحرك وتصل إلى عرش اهللا وت

 .هللا يوم القيامة، وكل هذا يذهب إلى رصيدك الذكر الذى ذكرته بها 

صّلى اهللا وهذا حبيب اهللا ومصطفاه من الذى يستطيع أن يحسب هذا اإلستثمار يا إخوانا ؟ هل هناك من يعرف ؟ ال يوجد 
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 :يقول فيه  عليه وسّلم

ى النحل، فيهن روٌح خلقها دوٌى كدوّ  نَّ هُ التحميدات والتكبيرات يخرجن ولإن ما تذكرون به من التسبيحات والتهليالت و ( 
 .. ) اهللا حتى يصلن إلى العرش فيطفن حوله يُذكرن بصاحبهن إلى يوم القيامة 

ٌر أََمال  ﴿ ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ  . )46:الكهف( ﴾َوالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخيـْ

فلو قلت سبحان اهللا .. تستهتر بها، فالتسبيحة الواحدة تجعلك من كبار اإلقطاعيين يوم القيامة  هذه هى التسبيحات التى
إلى .. وليس كما تنام أنت ، ألنه اليوجد نوم عندها تصعد حول العرش وتطوف وتقول سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا ليل ونهار

أال تريد هذا .. نت ترى هذا الربح العظيم أتحّول إلى رصيدك، فكيف تغفل لحظة و وكل هذا إلى أين ؟ والعّداد يُعد وي.. يوم القرار 
 الربح ؟ 

.. ن يكون فى مسجد وال على وضوء وال حتى على طهارة أفهو ال يحتاج غلى موضع خاص وال إلى هيئة خاصة وال شرط 
 :فكله يّصح نائم أو راقد أو مستلقى على ظهره أو مسترخى 

على أى حال، فأنظروا إلى التجارة مع اهللا ماهى  )191:آل عمران( ﴾ُروَن اهللا ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوبِِهْم الَِّذيَن يَذْكُ  ﴿
فقال " فتة " كانوا يأتون له بالخبز ومعه الغموس، وفى يوم من األيام صنعوا له   رضى اهللا عنهعمر و شكلها ؟ ولذلك سيدنا أهيئتها 

 : لهم بعدها 

 : لماذا ؟ فقال لهم : نى بطعام إال فُتيت، فقالوا له ال تأتو 

أنا حسبت عندما آكل ] نا أولى بهن عند اهللا عزوجّل يوم القيامة أبين أكلى الُفتيت والخبز الجاف خمسين تسبيحة و [ 
 .القيامة فانا أولى بهن عند اهللا يوم  مسين تسبيحة أكثر من الخيز الجافالعيش الجاف وآكل الفتة بسرعة وأسّبح خ

 ما أعطانى اهللا ؟ ولو أعطيت م.. عرفوا هذه التجارة 

ليس لى شيء منها، ال أحد ينزل إلى الدنيا وليس معه شيئًا وال  )7:الحديد( ﴾َوأَنِْفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه  ﴿
 : يخرج من الدنيا بغير الكفن يوضع فيه شيء

إمشوا فمن أين هذا ؟ إنه جمال اهللا أعطاه لنا وقال لنا )  94:األنعام(  ﴾ َولََقْد ِجْئُتُمونَا فـَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرَّةٍ  ﴿
يشرحها لما البند العالى الذى ال تعرفوه فإذهبوا للمذكرة التفسيرية أوائح الموجودة فى الدستور، لعليه على حسب التشريعات وال

كانت تأكل ُقطفاً من تفعل،  ، يعنى الواحد لو يأكل كما كانت السيدة عائشة صّلى اهللا عليه وسّلمصاحب القلب الكبير والنور لكم 
 :واحدة فنظر فيها وكأنه يستصغرها ويتعجب، فقالت له " حّبة " العنب فجاءها سائل فأعطت له 

وأكل نصفها  ،أن أحدكم يأكل تمرة ول: ، والنبى قال ترون بالحّبةيسته] إن فيها لمثاقيل كثيرة من الحسنات لو تعلمون [ 
وجاءه سائل وأعطاه النصف اآلخر ــ نصف تمرة ــ ماذا يحدث ؟ يجدها مثل جبل أحد حسنات وثواب عند اهللا عزوجّل، فيقول اهللا 

ــ هذه صدقتك التى تصدقت بها فى يوم   هذا ثواب عملك: يقول له يا رب ماهذا ؟ إنه ليس لى ؟ : خذ هذا، فيقول له : تعالى له 
 ماهذا الكرم العظيم ؟  )أخذناها وربيناها لك فسارت كما ترى كذا 

ال يوجد إال رب العالمين  ؟ أين هذا البنك الذى يعطى هذه األرباح فى الدنيا واآلخرة ؟ نصف التمرة تكون كجبل أحد
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 : واكرم األكرمين عزوجّل 

َفُد  ﴿ إفرض أنى فّرطت فى طلب طلبه .. هذه هى التجارة مع اهللا عزوجّل ) 96:النحل( ﴾بَاٍق  َوَما ِعْنَد اهللاِ َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
لك أضعافاً  فى عمٍل أمرتك به البد وأن أعوضهأى شيء تُنفقه .. ال : منى وإدخرت عشرة آالف جنيًا وذهبت أحج بهم، قال 

ُر الرَّازِِقيَن : قال كيف يخلفه ؟ يُْخِلُفُه   َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهوَ  ﴿: مضاعفة  يعنى أى عمل أعمله هللا البد ) 39:سبأ( ﴾َوُهَو َخيـْ
 .لى ن يُعوّضه أو 

فما قدرها .. مثل هذه، أيضاً يُخلفها أضعافاً مضاعفة أتيت بسماعة .. إذا تبرعت بسجادة مثل هذه البد وأن يخلفها علّى 
 : هللا عليه وسّلمصّلى اقال فيها يا رسول اهللا ؟ 

نت ؟ ُشح نفسك فقط أوماذا تدفع .. ن يُعوضها أالبد و ) النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل اهللا الدرهم بمائة ألف درهم ( 
ُشّح نفسك موجود فتكون قد ضّيعت نفسك فى الدنيا ويوم لقاء إذا كان  ..ريع العظيم الكريم من ربك عزوجّل فتجد التعويض الس

 .عزوجّل  حضرة المعبود

فتجارة المؤمن مع اهللا بكل أنفاسه،  )9:الحشر( ﴾َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ﴿: قال عّز شأنه ولذلك 
حن كلنا يأتى يوم القيامة ــ ونولكن ينوى بقلبه أن هذا العمل هللا وتنوى فيه نية طيبة هللا فيكون هذا العمل على الفور يعمله أى عمل 

سعيكم كله مشكور ألن ) 22:اإلنسان( ﴾وََكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورًا  ﴿ماذا يقول ؟ .. بعد أن يعطينا العطاء والجزاء وُحسن المكافأة 
 :أبداً إال وأعطاه يترك أحداً  ربنا لن

وعندما يقول أجرًا عظيما فماذا يكون قدره ؟  )40:ءالنسا( ﴾َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدنُْه َأْجًرا َعِظيًما  ﴿
 .ليس له حدود وال نهاية لمن يتاجر مع اهللا عزوجّل 

فيكون المؤمن وقت البلوغ إلى لحظة الرجوع إلى ملك الملوك وهو يتاجر مع اهللا بأنفاسه وحركاته وسكناته وأقواله وأعماله 
مثالى أف بعض المؤمنين الذين هم يُعرّ هللا عزوجّل، وربنا سبحانه وتعالى لكى  التى هى على منوال الشرع الشريف ومعها نية كريمة

 .. يوم الجمعة  يأتىلآلخرة كل أسبوع لمن يريد أن يُعّوض حتى  اً نحن نعمل سوق: تاجر على الفور، فقال يُمقصرين وال يعرف أن 

َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا يَا أَيـُّ  ﴿: ولذلك المؤمن يجعلها هللا الجمعة سوق اآلخرة للمؤمنين، 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ    )9:الجمعة(  ﴾إَِلى ِذْكِر اهللا َوَذرُوا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

 :هناك تجارة تكون بعد صالة الجمعة هللا على الدوام وإجعلها هللا، هناك مصلحة و  من ليلة الخميس لصالة الجمعة وهذه

 : وماذا أيضاً فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانـَْتِشُروا ِفي االْرِض َوابـْتَـغُوا ِمْن َفْضِل اهللا  ﴿

ال طو  هلماذا ؟ ألن.. ألنها سوق المؤمن الذى يُعّوضه له  لماذا ؟ )10:الجمعة(  ﴾َواذُْكُروا اهللا َكثِيًرا لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
 .األسبوع يغفل قليالً عن اهللا، لكنه طالما بعيداً عن الكبائر فربنا يُّكفر عنه طوال األسبوع 

 : وفى الحديث الثانى قال لو إجتهد قليالً 

 وهذا الكالم إذا ًا ثالثة أيام من عنده،ربنا يُعطى له أجرًا وثواب) لى الجمعة كفارة لما بينهن وزيادة ثالثة أيام إمن الجمعة ( 
 .. هللا عزوجّل جعل ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
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األولى والتى هى مع تالوة القرآن، فماذا  نة أو توضأ وذهب للجامع فى الساعةنقول الس فإذا جاء يوم الجمعة وإغتسل كما
  .. نه ذبح جمالً وتصدق به على الفقراء والمساكينأيكتب له ربنا ؟ سكتب له أجراً ك

تأخر قليالً  ..بقرًة وتصّدق بها على الفقراء والمساكين فى اللحظة الثانية يكتب له ربنا كأنه ذبح وإذا تأخر قليًال وذهب 
 .. وذهب وراح فى الساعة الثالثة يكتب له ربنا كأنه ذبح خروفاً وتصدق به على الفقراء والمساكين 

هب قبل األذان ولو ذ.. راء والمساكين األذان بخمس دقائق أو دقيقتين كانه ذبح دجاجة وتصدق بها على الفقراح قبل 
 ..تصدق ببيضة على اللفقراء والمساكين  كأنه  بلحظة

الف جنيها عشرة آماذا أخسر لو أننى أذهب قبل الجمعة بنصف ساعة ؟ كأنى إشتريت جمالً، وكم ثمن الجمل اآلن 
ربنا يكّبره ويستثمره ويأتى يوم القيامة وماذا يكون وهذا الجمل يأتى يوم القيامة ــ وعندما نحسب ذلك أن  وتصدقت به على الفقراء

السوق وال تاجرت وال أحد ضحك علّى وأعطانى جمًال مريضاً وال شيء من هذا  أنزل نا ماذا فعلت ؟ لم أدفع ماالً ولموأحجمه ؟ 
 .أبداً 

 بالطريقة التى بينها حبيب اهللا هو أننى حضرت ونفّذت أوامر اهللا وذهبت إلى صالة الجمعة كما ذكر كتاب اهللاكل ما فعلته 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمومصطفاه 

 : فربنا جعل يوم الجمعة تعويضاً له وهذا هو سوق المؤمن إجعله هللا على الدوام 

لذكر اهللا  شيء ؟إجعل سعيك يوم الجمعة، ألى  )9:الجمعة( ﴾ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إَِلى ِذْكِر اهللا  ﴿
 .للصالة على حضرة النبى و وتالوة القرآن 

  . ح تنفعك يوم لقاء الكريم الفتاح عزوجلّ با ر أاإلستغفار أى ذكر لكى تُعّوض فى هذا اليوم، وهذه 

هر رباح هذا الشاً وهو رمضان وأشهر  مكثوهذا أوكازيون يله كل سنة مرة  اً سوق عة وهناكيوم الجم اً للمؤمن سوقفجعل ربنا 
 .طويل  وقتٍ إلى يحتاج 

مرة وهو يوم عرفات ونحضره ولو فى العمر كله مرة، وهذه أرباحه ال يستطيع أحٌد ان يُحصيها يعمله فى السنة  اً وهناك سوق
 .أو يُعدها 

وهى أسواق طلب العلم ولذلك هذه هى أسواق المؤمن فى الدنيا وخير أسواق المؤمن هى السوق التى نحن فيها اآلن 
رأى سيدنا على فى يوم من األيام يجلس فى مسجد رسول اهللا يُدرس العلم والناس كانوا مشتغلين  رضى اهللا عنهأبو هريرة  سيدنا

 : وقال ، فخرج إلى السوق ونادى على أهل السوق قليالً فى التجارة

 ورأوا سيدنا على لم يوزّع شيئاً، افذهبو ] يُوزّع فى مسجده الشريف ؟  صّلى اهللا عليه وسّلمنتم هاهنا ومبراث رسول اهللا أ[ 
قال رسول اهللا : فقال لهم إن ميراث رسول اهللا يُوزّع، فما هو هذا الميراث ؟ : ماذا تريدون ؟ قالوا : سيدنا على تنّبه فقال لهم 

 : صّلى اهللا عليه وسّلم

ومن كرم اهللا عزوجّل أنه جعل للمؤمنين فى الجنة  )نحن معاشر األنبياء لم نُوّرث درهماً وال ديناراً وإنما نُوّرث علماً ونوراً ( 
 : صّلى اهللا عليه وسّلمأيضاً سوقاً، قال 
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ال شيء مايتمناه يُعطيه له اهللا، يجد فيه البضاعة التى تعفو إليها : إن فى الجنة سوقًا ــ ماذا يشترى اإلنسان منه ؟ قال ( 
يعطوها له فى هى البضاعة أين تجدها هناك ؟ البضاعة التى يراها ويتمناها  ويشتاق إليها القلب والفؤادالنفس وتتطلع إليها الروح 

 .نوا وما عملوا فى حياتهم الدنيا الحال، لن يدفع لها ثمن وال يحتاج لشيٍء ألبداً، لماذا ؟ ألن هذا جزاًء لهم بما أحسنوا وبما أتق

 .هذا سوق المؤمنين يا إخوانى الذى ربنا أمرنا به و 
 ى سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ وصلى هللا عل
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