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  צליית הפסח כאחד
  ביסוד הדין וביאור הפלוגתא

  שיטות הראשונים בחובת צליית הפסח בשלמות

נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו. ובדומה אל תאכלו ממנו (שמות י"ב ט') מקרא אומר א) 

  .ופרשוא) ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו "לזה הוא אומר בשריפת פרים (ויקרא ד' י

כרעיו כולו כאחד עם ראשו ועם כרעיו ועם קרבו, ולשון על צליית הפסח תהיה כאן חידשה תורה שת פירש ד"י עה"וברש

  כל בשרו משלם. –ועל קרבו בא לומר כמות שהוא 

ה חתכו) שכל שחתך בשרו (יותר ממידת "א ד"ה ע"י (פסחים ע"ובפרטי הלכה זו נאמרו בראשונים שלש שיטות. שיטת רש

זה , ויותר הרחיב בה נחתך)"א סוד"ד ע"ראשו כרעיו וקרבו) קודם צליה פסלו, וכמו שהביאו תוס' את שיטתו לעיל מינה (ע

  .א"בתוס' רשב

דלכתחילה מצוה לעשותו שלם כולו כאחד, אבל אם חתכו  שיטת תוס' (הנזכר) שהלכה זו מצוה היא לכתחילה ואינה לעכב,

  לא פסל.

שר ובין חיסר אבר, דכתב שאין מחתכין אותו אלא צולין א) ממוצעת, דחילק בין חתך ב"פ הי"י מק"ם (פ"ושיטת הרמב

והוא שלא יחסר אבר, נמצאת שיטתו שחסרון אבר פוסל, אבל כל שכולו קיים אלא  –כשר  ואם חתכו חתיכותאותו שלם, 

  1אין בו פסול. שבשרו מנותח נתחים

י את "ז גופא אמר רש"ל. אמנם מה שהקשו מההלכה של 'חתכו' הרי ע"א הנ"י הקשו תוס' ובהרחבה בתורשב"על שיטת רש

ח פינשטיין "דבריו ששם מיירי בחתכו ולא ניתקו. ובמה שהוכיחו מחמשה שנתערבו עורות פסחיהם, עיין מה שהשיב יפה הגר

ט. וכיון שאין הכרח לכל שיטה אין לנו לפרש אלא שנחלקו בסברא, ויש להבין מה "ו עמ' קמ"בקובץ קול מהיכל ניסן תשס

  '.י ותוס"יסוד הסברא ושורש הפלוגתא בין רש

ואין לתלות את הנידון בביאור תיבות המקרא, האם דרישת ראשו על קרבו וכרעיו מתפרשת לכתחילה או בדיעבד. שהרי 

מ שתיבות המקרא "כמו שהזכרנו תיבות אלו נמצאות גם בדין פרים הנשרפים, ושם לא מצאנו מי שאמר שזו חובה לעכב, ש

  יכולות להתפרש אף לכתחילה.

ם חילק בין חסרון אבר לחיתוך בשר שזה לכתחילה וזה מעכב, וזה ודאי צריך מובן "דהרמבמה, ם יותר חתו"ושיטת הרמב

  בסברא מה החילוק ומה יסודו.

                         
במי  יםוסי, בשר' שחתך'במי שהרי פתח דבריו  '.או שאין בשיטתו פלוגתא על תוס, ע האם שיטה זו היא שיטה אמצעית"אמנם לקושטא יל 1

  .ולא דיבר על מי שחתך אבר ולא על מי שחיסר בשר, אבר' שחיסר'

אם חתך אבר וצלאו עם כל  וכן'חסרון' אבר, אבל חיסר בשר ולא צלאו עם הכל לא פסל. האם המכוון בדבריו הוא לפסול רק ס "לכך ילה
  וכתוס'. -ם מכשיר "הקרבן כאחת גם הרמב

  ., וכן 'חיסר' בשר פסלצלאו עם הכל בתנור נפסל, ולא כתוס' ד כל שניתק אבר, אפילו"א

, כיון בדין 'חסר' אין אנו יודעים מה שיטת תוס'ש אי אפשר לומר שאם זה פסול זה לא כתוס', כיון אלא שבחלק של חיסר מהצליה לגמרי
  שהם לא התייחסו לפרט זה כלל.
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  ם בין אבר שחיסרו ובין אבר שנטמא ונשרף"חילוק הרמב

מאו ב) פסק שאם נט"פ ה"ד מק"דלעיל מינה (פ ם שהוא נראה כסותר משנתו"דבר נוסף עוררו המפרשים בדברי הרמבב) 

מ שאיחד את ההלכה עם מה שאמרו בתוספתא לגבי נטמאו "ש בכס"מקצת איברים שורף את הטמאים ואוכל את הטהורים. ועי

כ "כ גם שלמדנו משם נטמא 'אבר' מדובר אפילו בנטמא קודם זריקה, וא"מיירי בנטמאו קודם זריקת הדם, ואושם , 'החלבים'

קודם צליה (ולא שיצלה גם את החתיכה הטמאה בתנור קודם שריפה).  ם היא לשורפו"ודאי שאמרו לשורפו סתימת הרמב

י שאם חיסר "בפל שחיסר אבר, ונסתרה משנתו "ם שיש הכשר קרבן בצלית החלקים הטהורים, ולא איכפ"מ פסק הרמב"ומ

  אבר פסול.

ובין דבר  שאבדבין דבר  שיש חילוק) דוגמת מה שמצאנו הרבה 92ע "פ (מתנו"בזה הוא כמו שחילק בצ םהמורוהחילוק 

שקיים ולא נעשה משפטו, שגם דבר שכאשר הוא קיים עשייתו מעכבת (הקטרת אימורים מעכבת אכילה) כאשר הוא נאבד אינו 

ה הכא כאשר האבר קיים ניתוקו מהצליה מעכב, אך אם הוא נאבד אין בו כדי "כ אבדו אימורים הבשר נאכל), וה"מעכב (ע

  לעכב את הצליה.

א אין זה מספיק כלל, דכל מה שמצאנו חילוקים אלו הם בהלכות של 'סדר' המעשים, שבהם אם הדבר קיים אך לקושט

שזו  עשייתו מעכבת את הסדר, ואם אינו קיים אינו מעכב את הסדר. אבל כאשר אנו מדברים על תבנית הקרבן בשעת הצליה

לעולם תעכב, ואם תבניתו בשלמות אינה  –ו מעכבת תבניתו בשלמות אברי, אם ראשו על כרעיו ועל קרבו''כ לצלותו "גזה

ם עדיין צריכה ביאור וסברא מה החילוק בין נטמאו אברים ובין אברים קיימים ולא "וסתירת הרמבלעולם לא תעכב,  –מעכבת 

  צלאן כאחד.

  דיני תמים ובעל מום בקרבן שנפל בו פגם באמצע העבודות

ד את הגדרת הדין של 'צליה כאחד'. ומקופיא דין זה נראה חדש בתורה, שהרי להעמי הואתחילת העיון הנרצה להלכה זו ג)  

תכלית הצליה היא רק תיקון אכילה לקרבן שהושלם, ומה מקום יש לתיקון משפטו בתבניתו שיעמוד בה בשעת הכשרו 

  לאכילה בין אם זה משפט מעכב ובין אם זה משפטו למצוה.

ית הצורה במשפטי הקרבנות בזמנים ושלבים שונים נמצא כי דבר זה אינו אך באמת כאשר נזכיר כמה הלכות בחובת תבנ

  , ומצאנו דינים רבים הדורשים את שלמות תבנית הקרבן גם בפעולות הקרבה שבאמצע העשיה.כ גדול"חידוש כ

ולקח כ קיבל את דמו פסול, שנאמר "ב) הצורם אזן הפר ואח"ה ע"הדין הראשון שנזכיר הוא מה שאמרו בגמרא (זבחים כ

פר שהיה כבר. ופירשו הראשונים שהתחדש בהלכה זו שמצות הפר להיות 'תמים' נוהגת גם בשעת קבלה. וכבר  –מדם הפר 

  הצורם. –הבאנו את הדברים באריכות בזבחים סימן 

בזבחים שם הביא מדברי רבינו פרץ שדין זה נוהג גם בשעת הולכה, שגם בשעת הולכת דם למזבח צריך הקרבן  ק"ובשטמ

  ל)."מ ה"א מפסוה"ם (נדפס על הגליון פ"א לומר בשיטת הרמב"להיות תמים. וכזאת נטה הגרעק

  יקה.י) מצאנו יותר שמצות הקרבן שיהיה תמים נוהגת אפילו בשעת זר"ה ה"ובירושלמי (פסחים פ

ח שנשחט. אך באמת טענה זו טעות היא, "מ גדול מבע"והנה כל אחד תמה מה 'תמים' שייך בקרבן שחוט, והרי אין לך בע

שהרי גם במנחות ישנם ' כמום, 'חבלה ומכהכיון שהמושג 'מום' הנזכר בקרבנות אינו במובן הרגיל בלשון בני אדם המכנים 

אלא המום בקרבן הוא כל שבר  ,א)"ט ע"ק - ב "ח ע"ר 'בעל מום' (תוס' זבחים קמומין, ואפילו קומץ שחסר קודם הקטרה מוגד

בשלמות בנין הקרבן, שההחלטה הראשונה היא מה התבנית קרבן הנצרכת, וההחלטה השניה היא שתבנית זו אינה 'אסופת 

נית הוא עצמו של מום, כל פגם המחסר את התבש ואחר הקדמת שתי מושכלות אלו נבנה הדיןפרטים' אלא היא 'חפצא אחת', 

  שכלפי 'תבנית קרבן' אנו רואים בזה 'קרבן שבור'.
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ושחיטתו אינה מום, דכאשר המום בא כפגם בתבנית קרבן, הרי  -ט גם קרבן שחוט יכול להיות בעל מום "ומעתה פשוט מ

א שזאת חידשה תורה צורתו כשחוט היא שלמותו, דאדרבה צורת קרבן דידיה צריכה להיות 'שחוט' אחר עבודת השחיטה. אל

שגם אחר שחיטה צריך שאר גופו להיות שלם בלי מומים נוספים, דתבנית הקרבן הנצרך לקבלה והולכה ואולי אפילו זריקה 

  .והיא תמימותו בעל גוף שלםשחוט היא תבנית קרבן 

על ידי שמים, אלא גם ומהדין שהזכרנו במומי המנחה נלמד כי המום בקרבן אינו דוקא בפגם וקלקול מתבניתו שנקבעה לו 

תבנית קרבן הבאה בידי אדם, אף היא חפצא אחת שיש בה תמימות, וכל פגם באותו בנין המחויב לקרבן היא שבר תבניתו וזה 

  מומו, ולכך הקומץ שחסר נידון כקרבן בעל מום.

  החילוק בין חובת הצורה בצליית קרבן פסח ובין חובת הצורה בשריפת פרים

ם כי תבנית הקרבן יכולה לחייב צורות רבות ושונות, וגם צורות המתחדשות ובאות במהלך העבודה נמצאנו למדיד) 

, אלא שפעמים צורה זו מעכבת, ופעמים אינה אלא נין מסוים שהקרבן צריך לעמוד בהמקבלות תואר חפצא בעל תבנית ב

  .למצוה לחוד

דרישת הדין היא שהקרבן ש -  מעתה נבין כי תחילת ההלכה בצליית קרבן פסח ראשו על קרבו וכרעיו בא ללמד דבר זה

  נית זו בשעת צלייתו לא רק כאסופת פרטים אלא כחפצא אחת בעלת צורת קרבן בתבניתו זו.יעמוד בתב

ט דפסח עיקרו לאכילה בא, ולכך תיקונו "אמנם הגדרה זו אינה יפה אלא בקרבן פסח, אבל בפרים הנשרפים רחוקה היא, וה

בחלק מהבנין והתבנית של הקרבן בעת לאכילה מתפרש כחלק עיקר בקרבן, ומובן לפרש את דרישת הדין על צורת התיקון 

כ רחוק לפרש שמצות שריפתם על ראשו ועל כרעו "תיקונו לעיקר תכליתו. אבל בפרים הנשרפים עיקרם אינו בשריפת הבשר, ע

הסברא נותנת לפרש את ההלכה כצורת מצות אלא בהם ועל קרבו באים לבקש תבנית קרבן מאוחדת בצורתו בשעת שריפה, 

  המעשה לחוד.

  ם בין אבר שנשרף ובין אבר שלא צלאו סתם"וק הרמבחיל

ם בין אבר שנטמא ונשרף בפני עצמו שלא פסל "נוסיף מדרגה ונבין מה חילוק הרמבהדין  להבנת שורש זכינוה) וכאשר 

שכאשר נטמא אבר מעתה צורת הקרבן הנאכל באה לתבנית חדשה, דאחר  .ובין צלה כולו חוץ מאבר אחד שהפסיד הקרבן

כילתו היא ללא האבר שנטמא ממילא תבנית תיקונו לאכילה עומדת עליו כצורתו במה שיש בו, ואינו צורה שבורה. שמצות א

ורתו לתיקון אכילתו היא צורתו המושלמת המורכבת מאחדות כל צתבנית  אלא שהוא מנותק, עדייןאבל כל שהאבר קיים 

  ם."התבנית, וזהו פסולו לדעת הרמבאת ת שחיהצורה ובאבריו וקיבוצם כאחד, וכיון שחיסר אבר אחד פגם 

  ם בין קרבן שחתכו ובין מחוסר אבר"חילוק הרמב

ה הצורה של הצליה מתקבצת על ידי "ם לחלק בין 'חתך בשר' ובין 'חיסר אבר', דאחר שבלא"ומינה באה סברת הרמב

מ כיון "להוסיף ולפרקו, מפ שיש מצוה שלא "אסיפת פרטים של 'ראש' 'גוף' 'כרעים' 'קרבים' למעשה צליה אחת, אע

, ולכך אין זה (וכמו שנרחיב להלן) , יש בו כח לקבץ גם חתיכות נוספות שנחתכותשהמעשה צליה משמש 'מקבץ' לתבנית אח

  2פוסל, ורק חיסר אבר שזה שינוי מוחלט בתבנית הנצרכת, רק זה פסל.

                         
וכך פשוטו של לשון . שחיסר את האבר ולא צלאו יחד עם כולם. א. דבר זה יכול להתפרש בשתי פניםש -כבר הזכרנו לעיל בהערה ו 2

כמו שהוא , יחד עם האבר המנותק -אך במעשה הצליה צלה הכל בבת אחת , שחתך אבר שלם. ב. הסברא פשוטה כמו שאמרנו ובזה. ם"הרמב
  . מצרף את הכרעים והבני מעיים
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  י לתוס'"יסוד הנידון בין רש

על ידי שנרחיב במידת  י ותוס'"ז במחלוקת רש"ם נבא להשתדל עד"שיטת הרמבו) וכאשר זכינו לבינת היסוד, ולביאור 

  .'צירוף בקודש'

ם את הכח המקבץ ומצרף הקיים במעשה צליה כפעולה המאחדת ומחברת נפרדים לראותם "כבר הזכרנו בדברי הרמבד

  וכאשר נרחיב את היריעה במידה זו שבתורה בעוד כמה מקומות נעמוד על שורש המחלוקת ויסודה. חפצא אחת.

  ן טומאה ולענין הכשר קמיצהכלי מצרף בקודש לעני

כף אחת מייתי לה מקרא 'רב חנין סבר שצירוף זה דאורייתא, וב) הכלי מצרף מה שבתוכו בקודש, ו"אמרו בחגיגה (כ' ע

צריך לכלי הכלי דוקא אורייתא מד ט גמרא, ושוב אמרו"ושו .הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת 'רתועשרה זהב מלאה קט

אמנם כל זה היא שיטת ר' חנין,  ף.אינו מצרכגון קטבליא אין לו תוך אם אבל יש לו תוך מצרף  דוקאדאורייתא וכן מ ,מצרפו

  .ת אלא כולו דרבנן"ד צירוף זה אינוסבר שאבל ר' יוחנן 

וכשם שאמרו בחגיגה הלכה זו לענין טומאה, שכח הכלי לאחד את הקודש לחפצא אחת לענין קבלת טומאה, כך הביאו 

א) להסתפק שיהיה כח הכלי יפה לצרף את פרטי המנחה לחפצא אחת לענין הכשר קמיצה, שצריכה המנחה "ד ע"במנחות (כ

ל האם גם כאשר חלקי המנחה מפוזרים בכלי כח הכלי יפה לקובעם כחפצא אחת "כולה להיות מאוחדת בשעת קמיצה, ומספ

  מאוחדת והקמיצה נקמצה בהכשר.

מ שסוגיא זו "שהוא חיוב תורה, ש –וף זה שיועיל לאחדות חלקי המנחה ל לגמרא להשתמש בדין ציר"אם מספובפשוטו 

  .דבר תורהסברה כר' חנין שכלי מצרף 

ף לטומאה הוא רק דרבנן. ומאידך ז) כר' יוחנן שדין צירו"ב ה"ט י"דלענין טומאה פסק (אבוהם חזינן לא כן, "אמנם ברמב

מ שגם אם צירוף "כח הכלי לצרף לענין קמיצת המנחה. שהספק של הגמרא על ג) את "א הכ"מ פי"הביא להלכה (פסוה

  מ עדיין סברא דאורייתא היא שיש בכלי כח לצרף את המנחה להכשר קמיצה."לטומאה הוא דרבנן, מ

כלי. א. צירוף לענין אותו דבר שבשבילו תוך גם בדבר שחייב  -תי בחינות בכח הכלי לצרף שלראות מכאן למדו המפרשים 

  פרטים שהתקבצו בכלי.אותם כלי. ב. מאורעות שארעו במקרה בהצריכה תורה תוך 

ם דסברת הצירוף העוסקת בפעולות שלצורכם חידשה תורה חובת תוך כלי היא סברא אלימא שיש "ובזה בא חילוק הרמב

 בוץכלפי פעולות אחרות שלא לצורכם נועד הקי גם אליבא דר' יוחנן שסבר -  ומאחד דבר תורה ףלהסתפק האם יש בה כח מצר

  .שהצירוף אינו אלא דרבנן

  מידת הצירוף שהתחדשה בפרשת צליית הפסח כאחד

 אחר שלמדנו שצירוף המוכרח משמש ככח מאחד ומחבר פרטים נפזרים עד שהדין יראה בהם חפצא אחת, נבא לבחוןז) 

  מה הגדר שהתחדש בו.ו את משפט הצירוף המחודש במצות צליית הפסח כאחד לאור כך

ני הוא שגם אותם פרטים . והשלא לנתח את המחוברה כאחד, וזה כולל שני דברים. האחד הוא לחידשה תורה שהפסח נצ

שהדין היה לנתק אותם מהעיקר, שהם ראשו וקרביו וכרעיו, גם הם יתקבצו ויתאחדו עם צליית הגוף יחד, ולא נאמר בהם כיון 

  ע."דאנתיק רשאים לצלותם בפנ

אחד  מורה שמעשה הצליה מקבץ נפזרים ורואה בכולם חפצאהיא נמצאת הלכה זו מכילה בכללה דבר והיפוכו, שמצד אחד 

הנצלה כאחד. ומאידך גיסא אינו מסכים לנתח את המחובר, אלא דורש לקיימו בחיבורו כבריאתו ולא להשתמש בשבילו בכח 

  לאחד את כל הפרטים על ידי הצליה.המאחד הגלום בחובת הדין 
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צורת  החובה לא לנתח את המחובר מלמדת על הענין לשמר אתשזו אינה שאלה, אלא מידה, שבא זה ולימד על זה, אמנם 

גם הציווי לקבץ את החתיכות ש מדלנחזור ונ יש ענין לשמור על האחדותש ומתוך מושכל זהאחדות הקרבן ככל האפשר, 

  תבנית מאוחדת לקרבן, ודוגמת צירוף כלי. חוזרת ומולידהשנחתכו בא לומר שהצליה המאוחדת 

מעתה צירוף זה דמצות צליה כאחד עדיף טובא אפילו מצירוף הנזכר לקמיצה שהסתפקו בגמרא, שזו היא המידה, ואחר 

כיון שבהלכה זו כח המצרף שבמעשה נאמר בשביל לאחד את הנפזרים בצליה לראותם בחפצא אחת, ואינו כבקמיצה שהצירוף 

  לא נאמר בשביל הקמיצה אלא בשביל הקידוש המוקדם.

  היות נפרדיםהחלקים המוכרחים לצירוף כח צירוף הצליה הוא על המעשה צליה בכללות, או רק חידוש 

יש לחקור האם המחודש כאן הוא שלא ניתן כח מצרף לצליה  ומאחדת החלקיםבחידוש תורה זה שהצליה מצרפת  )ח

צירופם, שחובת הצירוף הפרטית לחפצא המסוימת הוא הדבר היחיד המועיל אלא כלפי אותם פרטים שהדין מחייב את 

לצרף ולאחד כל  להועיל ומשפטו ,התחדש למעשה צליה המאוחד כח מצרף בעצם, לא שייך לחלק בוכיון שד "לצרף. א

החיצוני מ מצוה לכתחילה להשתדל שיהיה הדבר מאוחד ממש ולא רק מכח המעשה ", אלא שמחלק וחלק שיצלה על ידו

ממש ולא בנגיעה [כשם שסברא היא שגם אם ננקוט שכלי מצרף לקמיצה, ודאי מעלה במנחה היא שתהיה מאוחדת  המצרף.

  .כלי] רק על ידי צירוף

י לא התחדש משפט הקיבוץ אלא על החלקים "י ותוס', דלרש"ומעתה נשכיל שחקירה זו היא נקודת הפלוגתא בין רש

  באה לקבץ על ידי המעשה המשותף המאחד הכל. שאותם ההלכה –המפורקים בדין 

ולכך אם ניתח את השלם נמצא הקרבן הפסיד את שלמות צורתו, והצליה אינה מועילה לחברו, וכל קרבן בעל צורה פחותה 

  פסול.

פ שלכתחילה מצוה "לקבץ כל דבר, ולכך אעא כח מאחד בעצם, וראוי וכ לתוס' מחודש הפרשה הוא שמעשה צליה ה"משא

מ אם עבר וניתח לא הפסיד הקרבן את שלמות צורתו אחר שהצליה "לא להשתמש בקיבוץ החיצוני למה שלא מוכרחים, מש

, אך בחיסר חתיכת -ם, עיין לעיל הערה "ז גם לתוס' 'חיסר אבר' יפסול, וכשיטת הרמב"חוזרת ומאחדת את הקרבן. אמנם עפ

  .ל דלא פסל, דאין בזה פחת צורה במידה חשובה"בשר י

המאוחדת, אלא 'התנור' רף הוא לא עצם הצליה ונאמר שהמצ .י ותוס'"ל בחידוד, שבאמת לא נחלקו רש"דרך נוספת אפח) 

  הוא המצרף, וקיבוץ הכלי הוא המצרף.

שאין כלי מקבץ, ודוקא  -מקבץ ם אין כח שג גחלים ללא תנור, ו"י לא אמר דבריו אלא בצלה שלא בתנור, רק הניח ע"ורש

  י דבריו שצריך שלא לנתק."שם שאין כלי שיצרף אמר רש

שאם ינתק את י מודה "ואילו תוס' דיברו בצליה בתנור שזה צליה בתוך כלי, ובזה יש מעלת 'כלי מצרף', ובו גם רש

  הכל יחד לא פסל. החתיכות ויצלה עם

תנור  אם הפסח כן נצלה בתנור,כ גם "י דהפסח אינו מוכרח תנור, וא"אלא שבדרך זו יש חידוש, שהרי לפירוש זה סבר רש

  ותו. ובדיני טומאה למדנו שצירוף כלי שהדין אינו מחייב אין לו דין צירוף.צירוף כלי שהקרבן לא חייב א זה הוא

לצלייתו  תנור הפסח חייבהאם י ותוס', "דנאמר שבדבר זה גופא נחלקו רש על כן נראה להשתדל בדרך זו באופן שונה מעט,

. ואילו תוס' סברו שאין צולין אלא וסל, ולכך ניתוחו לנתחים פלצרףכח לתנור כ אין "צ תנור, ע"י סבר דא"רשנאמר דו .או לא

האם הכלי מצרף מקמיצת המנחה ששם הוא ספק  זהעדיף מה שוממילא לעולם חייבה תורה כלי, ושפיר הכלי מצרף. [ו 3בתנור,

                         
 .מיירי במונחים בתוך תנור .ג גחלים"ג אסכלה או ע"ע האם צוליןומה שדיברו במשנה וגמרא  3
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ל שכאן כל הצירוף נועד בשביל אחדות החלקים הנפזרים לקבץ אותם לתבנית קרבן מאוחדת ", הוא כנמצרף וכאן זה ודאי

  ].בצליה עצמה


