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  י ווא	ידיעות פו� ד
 éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå - úìëú àã èðééä æéà?  
íãá òåáö øîö "י אוי� דע� פסוק "די ווא� אי די סדרה ברענגט רש

÷åøé åòáöå ïåæìç" , א וואל וואס איז געפארבט מיט די בלוט פונע�ïåæìç 
  ?ïåæìçוואס איז דער . וואס זיי קאליר איז בלוי

�ר  �ביי די  שלח' אי אג ביי� יעד טוואס מיר זאג , úéöéöרשה פו
íäì úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã "ק "די תוה זאגט, שחרית או מעריב, דאווענע

úìëú ìéút óðëä úéöéö ìò åðúðå íúåøåãì íäéãâá éôðë ìò úéöéö íäì åùòå."  
 טע� פו 'שוט�דע� úìëú חזאז איז  ñàååמיט : מנחות' אי מסל "ג

האט אז די תורה , פארבאנדערש פו אלע אנדערע  úìëúרב פו אדער פ
ליכטיג  "  úìëúפו ווייל דער ק!ליר  ?úéöéöגעהייס ארויפלייג אוי� דאס 
 ,הימלפו י� איז גליי� צו� ק!ליר ליר פו !קדער , איז גליי� צו� י� "בלוי 

דער ברענגט דעריבער , צו� כסא הכבוד רב איז דומה כביכול%פ"דער הימל
ìëúú ספרי קבלה פ. צו יראת שמי� רשידענע %באזונדער זענע דא אי

  . י נסתר"�טעמי� אוי� תכלת ע
 ïéàגעווע  úìëúאי די צייט פו די ימי האמוראי� איז נא� דער 

 ïðáø éàøåáñאוי� אי די תקופה פו די  .טרעפט אי די גמרא'מווי , באנו&
  .úìëúווערט נא� אוי� דערמאנט דער 

, חלזו פישוי� פו די יאר איז אבער ווי פארגעס געוואר דער אי ל
èìòèùòâtאו ממילא איז אוי�  Èà  דער באנו& פו תכלת אוי� די געוואר

ררעכנט פו איינע פו די עניני המצוות וועלכע %ציצית או דאס איז געווע פ
האט דאס אזוי . זענע במש� הגלות אוועקגענומע געוואר פו כלל ישראל

  .אנגעהאלט פאר הונדעטער יאר
יאר צוריק איז געווע א גרויסער צדיק מיט  100ביז ווע מיט איבער 

 אבער וועלכער  האט  ,øòðéæãàøéáø דער ïåùøâ éáø êéðòäöæ øòðééì" ì נאמע
 היינטיג טעכניק'מעגלי� אז מיטאומאיז 'געהאלט אז ס" פ!רשריט פו זיי
, דע� תכלת î'î Çàèëע שט קענע טרעפ דע� חלזו פו וועלכדור ז!ל מע ני

או נאכ מברר זיי אז אוי� בזמ הזה איז מע מחויב אי די מצוה פו תכלת 
רפ מיט לייב !האט ער זי� אריינגעוו, מעגליכקייט דערצוא איז דא 'אויב ס

ע� או צוליב דע� האט ער באקומע ד .או לעב אפירצוזוכ דע� חלזו
   .ìëúä ìòáúנאמע ביז היינטיג טאג דער 

áøò úåòåáù îøú"ç  האט ער געענדיגט זיינע חקירות או בירורי� אי
חלזו èñéäàïùéøמיט פ%רבינדונג  , באשטימט  úìëú ìéútאי זיי ספר או

�נא� פילע ער אז  רואוואונגע איז אי� ענדלי� געלונגע ארויפצוברענגע
   !טינט דערי" טמי" ïåæìçדע� 
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áåè ùøåã  
 :לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבוויקחו 

  .י לי לשמי"ברש

לכאורה דאר� מע� פארשטיי� דע� אריכות 

מאת כל איש אשר ידבנו לבו , ויקחו לי תרומה, הלשו�

, וזאת התרומה אשר תקחו מאת�, תקחו את תרומתי

ויקחו לי תרומה זאה וכס� � עס וואלט געדארפט שטיי

  .ונחשת

 ל"זצוק בעל דברי יואלק מר� רבינו "כ ענטפערט

זאגט אז דאס  ע"זושא זי' ק רבי ר"הרהמיט דע� וואס 

וואס דער אייבערשטער איז מצר� א מחשבה טובה 

איז ווייל אלע איד� ווער� , ביי א איד ווי א מעשה

איי� איד  או� אז, גערעכנט ביי� אייבערשט� ווי איי� גו�

או� א צווייטער איד , טוט א מצוה א� קיי� מחשבה

האט א מחשבה או� א רצו� שטעלט דאס דער 

אייבערשטער צוזאמע� או� די מצוה ווערט א 

  .דיגע מצוה דור� צוויי מענטש�'שלימות

די , ויקחו לי תרומהדאס זאגט דער פסוק 

זאל� , מענטש� וואס טוע� די מצוה א� קיי� מחשבה

 מאת כל אישדי מחשבה פו� , לי לשמיע� נעמע� ד

, האב� די מחשבה א� קיי� מעשה אשר ידבנו לבו וואס

 וזאת התרומה אשר. או� קענע� עס נישט אויספיר�

ווייל אזוי וועט זיי� א , תקחו מאת� זהב וכס� ונחשת

  .שלימותדיגע מצוה דור� ביידע מענטש�



êï−ôþð −ñ−ôêï−ôþð −ñ−ôêï−ôþð −ñ−ôêï−ôþð −ñ−ô        

ברענגט דער מדרש דע�  ,ת מנורת זהבועשיאויפ� פסוק  :ועשית מנורת זהב

  .די אנהייב פו� דיינע ווערטער לייכט� פתח דברי� יאירפסוק 

) קני�( רער� 7די מנורה האט געהאט  :פשט אזוי גאו� ווילנערזאגט דער 

די מנורה האט  .ווערטער 7 דער ערשטער פסוק פו� חומש בראשית האט - 

 11ק פו� חומש שמות האט דער ערשטער פסו - ) כפתורי�(קנעפ  11געהאט 

דער ערשטער פסוק פו�  -) פרחי�( בלומע� 9די מנורה האט געהאט  .ווערטער

 איי�לויט ( טפחי� 17די מנורה איז געווע� הויע�  .ווערטער 9 חומש ויקרא האט

די מנורה  .ווערטער 17דער ערשטער פסוק פו� חומש במדבר האט  - ) ד"מ

דער ערשטער פסוק פו� חומש דברי�  - ) גביעי�(  בעכערס 22 האט געהאט

  .ווערטער 22 האט

אי� די אנהייב פו� די פסוקי� פו� די פתח דברי� דאס זאגט דער מדרש 

  .דארט איז מרומז די חלקי� פו� די מנורה וואס לייכט, טוט לייכט� יאיר, תורה

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô        

ה ויקחו לי "בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב

  :תרומה

זאגט א תירו$ אוי� דע� מדרש  ל"מר� רבינו בעל בר� משה זצוקק "כ

אז וועג� דע� האט דער אויבערשטער  סופר חת�מיט דע� וואס עס שטייט אי� 

געהייס� לייג� פיר רינגעלע� אוי� די ארו� א רמז אוי� די פיר וועג� ווי אזוי מע� 

עס איז א רמז אז , )וד'רוש ס'מז ד'ירוש ר'פ( 'ס'ד'ר'פ קע� לערנע� די הייליגע תורה

פונקט ווי א רינגעלע ענדיגט זי� קיינמאל נישט אזוי אוי� די תורה ענדיגט זי� 

  .קיינמאל נישט

" נעשה"עס ווערט געברענגט א טע� פארוואס די איד� האב� געזאגט  

וויבאלד די תורה ענדיגט זי� קיינמאל נישט במילא וועט זי� די ,  "נשמע"פאר 

וועג� דע� האב� זיי , )מיינט לערנע�" נשמע("ישט אויפהער� קיינמאל נ" נשמע"

אונז וועל מיר טוה� אפילו עס וועט נא� נישט זיי� " נעשה"געזאגט קוד� 

  ".נשמע"געענדיגט די 

שאמרו ישראל נעשה  בשעהמיט דע� קענע� מיר שוי� פארשטיי� אז 

ענדיגט זי� ווייל די תורה  'נשמע'פאר  'נעשה'די איד� האב� געזאגט  ונשמע

אז מע� זאל מאכ� די ארו�  ויקחו לי תרומהה "קיינמאל נישט מיד אמר הקב

  .וואס איז אוי� מרמז אוי� דע�

 איצט ד%ר� מע זי� נעמע צו די ארבעט ארויסצונעמע
וואס , úìëúלאנג געזוכט בלויע פ%רב פו דע�  ïåæìç פונע�

ער האט מיט זיי גרויס . êéæר %ה פכמלאשווערע איז געווע א 
 טאראפאבריציר א באזונדער %חכמה געלאזט פ

ע� פיש או פ%רב די ארויסצונעמע דע� בלויע פארב פונ
  .úéöéöאי די  úìëúז!ל קענע אריינלייג 'פעדימער מ

ט האב איד !נגעהויב "דחנוכה תרמ' אענדלי� יו� 
גליי� איז ! תכלת רטעט%ערוו"  לאנגציצית מיט וקלייד!נצ

ר %רלאנג פ%געוואר א גאר אומגעהויערער גרויסער פ
שוט נישט געקענט � דזינער הוי� האט%תכלת או דער ר

נ האט מע "נהויב יאר תר!. רלאנגע%נאכקומע די אלע פ
או ארו� , א קוואנטו� פונע� תכלתנא� בריצירט %פ

חסידי� האב בשעתו ארויפגעלייגט תכלת אוי�  15,000
  זייערע בגדי� 

ïòîåðòâðהאב  éãéñç øáñòìáאוי�  Èà  דע� תכלת או
, ערע ציצית מיט תכלתדע� פו זיי!רבט איי פ%געפ
 'נדיג מקובל פו זייער רביעהאבäøä"éæ ïîçð éáø ÷"ò,  אז

   .úìëúפ%ר ביאת המשיח וועט נתגלה ווער דער 
האב זי� צוגעשטעלט צו  ìàøùé éìåãâאסא� פו די 

טייל אי דער עפענטליכקייט או טייל , אי�
צוליב דע� גרויס קריטיק וואס איז , נערהייטעב%ה%לט
 צוויש די גדולי ישראל וואס האב  .קעגדערגעווע

 זענע געווע די שיטה שטילערהייט מסכי� געווע צו זיי
או רבי יצחק אלחנ ל "זצלע קוטנער 'גאוני� רבי יהושע

אר!� אז שרייבט  ìòá úìëúäוואס דער , ל"זצס�עקטאר 
ע זיי זענר !נ, מסכי� געווע צו אי�האב זיי שטילערהייט 

  .גרייט ארויסצוקומע אי דער עפענטליכקייטנישט 
 מודה נישט  éìåãâ ìàøùéאסא� אבער לעומת זה האב

או האב אויסגעדרוקט התנגדות דערקעג , געווע דערצו
  .טעמי�מיט מערערע 

א  éæ éáø"òברענגט דער  )ד"מ' ד סי"יו( ìàåé éøáãת "אי שו
וואס האב צו די שיטה פו רוב גדולי ישראל ' ראי

ווייל די , אנגענומע אז מע דאר� נישט גיי מיט תכלת
גמרא זאגט דא� אז נאכ חורב הבית איז בטל געוואר די 

או דער רבי איז דאס מסביר מיט א , מצוה פו תכלת
טע�  ווייל די גמרא זאגט דא� אז דער גאנצער, שיינע� טע�

הימל וואס  פו תכלת איז נאר ווייל דאס איז אזוי ווי דער
אבער די גמרא , או דאס ברענגט יראת שמי�, איז בלוי

ק "אז ווע דער ביהמ) ט"ד� נ(זאגט דא� שוי אי מסכת ברכות 
איז חרוב געווע האט דער הימל פארלויר איר שיינער 

ממילא איז שוי דער תכלת אוי� בטל געוואר ווע , קאליר
  . ק איז חרוב געוואר"דער ביהמ
פ%רהויל ווידער וועלט קריג איז  עצווייטדי ביי 

אבער ש�עטער האט  ,געוואר דער תכלת פו בית ר%דזי
 מע דור� גרויס !נשטרענגעניש ווייטער באוויז צו טרעפ

האט  ìòá úìëúäוואס דער , חלזו "èðéè ùéô"דע� 
!נגעוויז אז דאס איז דער פיש מיט וועלכ מע האט 

, אינע� י� פו חיפה úìëúר פונע� געפארבט די פעדימע
  מיט !ראדזינער חסידי� האלט טאקע ווייטער או

  .úìëúפארב דע� 
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 −ð öè¼š ï−êîîîî’’’’  −ð öîê5  ó¼òîõ ¬òêí −ð öîõ ½þ¼èò−õ

 −ð öè¼š ï−ê öêô¼þêíííí’’’’ . öè−ñ−−í ó¼òîõ ðîì− ó¼ð ¬ê

³¼¾ë öëêí ö−ïò−ê ö¼ô ¹þêð ó¾’íšð® öë¼è ö.  

½ô ö−ê þ¼ëê ¬èêï íò¾ô −ð ’ ö−¾îð−š" öêô öêô öêô öêô

 ó−¾òí ó¼ îš½¼ð ó−¾òí ó¼ îš½¼ð ó−¾òí ó¼ îš½¼ð ó−¾òí ó¼ îš½¼ðóíô¼ ðì−−³− ñêóíô¼ ðì−−³− ñêóíô¼ ðì−−³− ñêóíô¼ ðì−−³− ñê""""  ï−ê ³î¬¾õë

ì ö−−ï þëî¼ ¬¾−ò þê¬ ö¼ô ïê ¬¾¬−−¬ þ¼ð" ¹−îê î

 ðîì− þî½−ê - þ þ¼è−ñ−−í þ¼ð þ¼ëê ¾¬¾−−¬ ’þ−êô’ ñ

 - ó−¾òí ó¼ îš½¼ð öêôó−¾òí ó¼ îš½¼ð öêôó−¾òí ó¼ îš½¼ð öêôó−¾òí ó¼ îš½¼ð öêô , öë¼è ¹þêð þ¼ò−−ê ë−îê

−îþõ ê þêõ íšð® ,íô¼ ðì−−³− ñêíô¼ ðì−−³− ñêíô¼ ðì−−³− ñêíô¼ ðì−−³− ñê,,,,  ¬¾−ò þ¼ ñêï

þ−ê ¬−ô ðîì− ó¼ð ö×êô ,ð.í . ¬¾−ò ñêï þ¼ ïê

¼ë−ê¬òêí þ−ê î® ¬òêí ö−−ï öîõ íšð® −ð öë¼èþ ,

êþîô ê µêð ¬èêï êþôè −ð ñ−−îî’ öî¾ñ ¼õþê¾ ¼è−ð

 ö−ê −îþõ ê þêõ µêï ê þ¼ë−ê ¬−è ½êîî ó¼ð ¹−îê

¬òêí −ð , µ−ï ¬−ô ðîì− ó¼ð ö×êô ñêï þ¼ þêò

ö−−ñê ,îò−−íð , ¼¬×¼þ ö−−ï öîõ öë¼èþ¼ë−ê ½êð ñêï þ¼

¬òêí ¼šò−ñ ö−−ï î®.  

−−¬ ó¼ð ¬−ôšî½õ ó¼ð ö¼ô ¬¾¬ : −ñ îìš−î −ñ îìš−î −ñ îìš−î −ñ îìš−î

íôîþ³íôîþ³íôîþ³íôîþ³,,,,  ¬õþêð¼è µêð ¬ñêîî ½¼ þ¼îî¾ µêð ï−ê

 ö−−¬¾îò³−îîò³−îîò³−îîò³−î íôîþ³ −ñ ,ö¼ô ¬−è íšð® ñ−−îî , ö¼ô ¬¾−ò

¬ô¼ò ,¾þ ¬þ¼õ¬ò¼ ó¼ð ¹−îê" −−ô¾ñ −ñ−ô¾ñ −ñ−ô¾ñ −ñ−ô¾ñ −ñ,,,,  ï−ê ½¼

 ö−−ê öîõ íšð® ö¼ô¼ò ¹þêð ö¼ô ö¼îî ñêôê êð

¼¬−−îî® −ð î® ¬òêí , öíî¬î® ¬êí ½¼ ö¼îî ï−ê ½êð

¬−ô "−ô¾ñ−ô¾ñ−ô¾ñ−ô¾ñ " ó¾ ó¼ð−−−− - - - -íííí----îîîî - - - -íííí  ¬¾−ò ö¼š ö¼ô ½êîî

−îþõ ê þêõ íšð® ¬−è ö¼ô ö¼îî ö−−ï ðì−−ô , ½¬ñêô¼ð

 î® ¬òêí ö−−ê öîõ íšð® −ð ö¼ô¼ò š−þî® ö¼ô ¹þêð

¼¬−−îî® −ð.  

áø äùòî  



  

  

 

 ïâéãðòîå÷ùò"øô ÷ 'äåöú ,ïåô èééöøàé éã æéà  

äøä"÷åöæ áåìà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"ì  
æ øèôð 'ô÷ú øãà"ôì à"÷  

äøä" ÷÷éæééà éáø' ìáåìà÷'éæ øò"ò  ÊÈ‡ ÔÈ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ô¯ÈÂ·Ú‚ ¯‡ÈÈ˜˙"‡ ÙÏ"˜ , ¯ËÙ� ÊÈ‡ ¯Ú ÔÂ‡

Ê Ô¯‡ÂÂÚ‚ 'Ù˜˙ ¯„‡"‡ ÙÏ"˜.  

˜ÈÊÈÈ‡ È·¯ ÊÈ‡ ËÏÈÈˆ¯Ú„ Ë¯ÚÂÂ ÒÚ ÈÂÂ ËÈÂÏ'‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÏÒÏ „�È˜ ,ÍÚÏÚÙÚ˘ ÔÂÙ ÍÂËÒ‡Ù ‡ , ¯Ú ÔÂ‡

‡ ¯Ú„ÏÚÙ È„ ÛÈÂ‡ ‚‡Ë Ôˆ�‡‚ ‡ ÔÚÈÈ¯„ÓÂ¯‡ ÍÈÊ Ë‚ÚÏÙÛ‡˘ ÔÚ˘‡Ù ÔÂ , Ë‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ ËÏÚ‚ Ò‡„ ËÈÓ ÔÂ‡

Ï ‰�ÓÏ‡ ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ¯ÚËÂÓ ÔÈÈÊ ËÊÈÈÙ˘Ú‚ ¯Ú Ë‡‰ Ë�È„¯‡Ù"Ú .  

¯Ú‚ÈÏÈÈ‰ ¯Ú„ äøä ÷éãö" ÷äøù áééì éáø'ñ éæ"ò ËÚË˘ È„ ¯Ú·È‡ Ô¯Ú„�‡ÂÂÓÂ¯‡ ÒÏ‡ Ë‚ÚÏÙ , ÔÂ‡

‰¯ˆ ‡ ÔÈ‡ ÍÈÊ Ë�ÂÙÚ‚ Ò‡ÂÂ „È‡ ‡ ÔÙÏÚ‰ÒÈÂ¯‡ ÔÚ˜ ¯Ú Â‡ÂÂ ËÎÂÊÚ‚,  ¯Ú Ë‡‰ Ï‡Ó‡ Ò�‚ÚÂÂ¯ÚË�Â‡

ÍÂËÒ‡Ù ÌÚ„ ÔÙ‡¯ËÚ‚ -‰Ó˘� ÚÎÈÂ‰ ‡ ¯‡‚ Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ Ë¯ÈÙ˘Ú‚ ÛÎÈ˙ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ Ï‚�È‡ , Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡

¯Â„‰ È˜È„ˆ ÚËÒÚ¯‚ È„ ÔÂÙ ÔÈÈÊ ¯Ú ÔÚ˜ ˙Â„ÈÒÁ Âˆ Ô¯ÚÂÂ ·¯˜˙� „�È˜ Ò‡„ ËÚÂÂ ·ÈÂ‡ Ê‡ ÔÚÊÚ‚ , ¯Ú Ë‡‰

ÍÈÊ ËÈÓ „�È˜ Ò‡„ ÔÚÓÚ�ÂˆËÈÓ ÔÚÂÂÚ‚ ËÈÏÁÓ.  

¯Ú  Âˆ Ë‚�Ú¯·Ú‚ ÌÈ‡ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ ¯ÚËÂÓ È„ ÔÂÙ ˘È�Ú·ÈÂÏ¯Ú ÔËÚ·Ú‚ Ë‡‰äøä"ø éáø ÷ ' ò÷ìòîù
éæ âøåáñìò÷éðî"ò,  ÊÈ‡ ¯Ú Ò‡ÂÂ Ò‡„ ÔÒ˜‡ÂÂÚ‚ÒÈÂ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ÔÚÂÂ ÊÈ· ‰¯Â˙ Ë�¯ÚÏÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÚÓÚÂÂ ÈÈ·

ÔÒ˜‡ÂÂÚ‚ÒÈÂ‡.  

 ÍÈÂ‡ Ë‡‰ Ï˜ÈÊÈÈ‡ È·¯ ÌÈÈ· ÔÚÂÂÚ‚ Ï·˜Ó Í‡Ò‡ ¯‡‚éáø'æ êìîéìà éáø ïé"î ò'÷ñðòæéì.  

¯ È·¯ ¯Ú„ '˜ÈÊÈÈ‡'ÈÊ Ï"„ÈÒÁ ¯ÚË˘¯Ú ¯Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ú' Ò‡„ ÔÚÂÂÚ‚ ıÈÙÓ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ È·¯ ¯Ú˘È

Ô¯‡‚�Â‡ ÔÈ‡ ˙Â„ÈÒÁ .Ë‚ÈÏÈÈ‰¯‡Ù ¯ÚÈÈÊ ÔÚÂÂÚ‚ ˜�Ú„�‡ ÔÈÈÊ ÊÈ‡ Ô„È‡ Ú˘È¯‡‚�Â‡ È„ ÈÈ· ÔÂ‡ ,Ê ¯‡È ÒÚ„ÚÈ '

‚ÈÏÈÈ‰ ÔÈÈÊ Âˆ Ô¯‡Ù Âˆ ÔÚÓÂ˜Ú‚ Ô„È‡ ¯ÚË�ÚÊÈÂË ÔÚ�ÚÊ ¯„‡ ˙ÂÚÂ˘È ÔËÚ·Ú‚ÒÈÂ‡ Ë‡‰ ÔÚÓ Â‡ÂÂ ÔÂÈˆ Ô

Ë¯Ù Ô¯‡Ù ÔÂ‡ ÏÏÎ Ô¯‡Ù ˙Â‡ÂÙ¯Â.  

¯Ú„ áåìà÷ øòâéìééä'éæ øò"ò  ÔÂ‚È� ÌÚ„ ÔÂÙ ¯·ÁÓ ¯Ú„ ÒÏ‡ Ë�‡˜‡· ÍÈÂ‡ ÊÈ‡"úåìâ úåìâ"  ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ

Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎ· Ë�‡˜‡· ,‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚ È„ Âˆ ˙Â˜˜Â˙˘‰ ÔÂ‡ ÔÈÙÂÒÈÎ ËÈÓ ÏÂÙ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ÔÂ‚È� ‡ ÒÏ‡ .

Ê‡ ÔÂ‚È� ¯Ú„ ÍÈÂ‡ ÈÂ"øàî ùà÷à÷ äà àìàñ "Í‡¯Ù˘ Ú˘È¯‡‚�Â‡ È„ ÛÈÂ‡.  

ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæ  

  

ê−š−ð®ð êñîñ−í  


