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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ִמים ('יגוקפסיחפרק)!ֱאלֶֹקיךָ 'הִעםִתְהֶיהתָּ

בתמימותעמוהתהלך.אלהיך'העםתהיהתמים

אלא,העתידותאחרתחקורולא.לו[רק]ותצפה

עמותהיהואז.בתמימותקבלעליךשיבואמהכל

י":שנאמרכמו].ולחלקו [('ט'לב)"ַעּמֹו'הֵחֶלקכִּ

יםטעם:ן"הרמבכךעלומוסיף מִּ ְהֶיהתָּ םתִּ 'העִּ

שהואונאמין.לבדואליולבבנושנייחד,ֱאֹלֶקיָך

תתהיודעוהוא,כלעושהלבדו וממנו,עתידכלאמִּ

.חסידיומאנשיאומנביאיו,העתידותנדרושלבדו

ולא.ותומיםאורים[הי"עבעברשהיהכפי]לומררצונו

,מזולתםולא(בכוכביםחוזים)שמיםמהוברינדרוש

אםאבל.פניםכלעלדבריהםשיבואונבטחולא

הואכי!שמיםבידיהכל:נאמר,מהםדברנשמע

לעלעליון,האלוקיםאלוקי להיכולַהכֹּ משנה,ַבכֹּ

[:שנאמרכמו].כרצונווהמזלותהכוכביםמערכות

תֹותֵמֵפר" יםאֹּ ים,ַבדִּ ְסמִּ .('כהמדישעיה)"ְיהֹוֵללְוקֹּ

כפי[רק]תהיינה[בעתידשנראה]הבאותשכלונאמין

.לעבודתוהאדםהתקרב[שבההדרך]

חודש,אלולחודששלבתחילתואנונמצאים

צריךיהודיכלשבוחודש.והסליחותהרחמים

.ה"הקבאחרשלובחיפושמדרגהלעלות

צדקהבמתןלהרבותאנוצריכיםאלובימים

יהוואלושכלבכדי,חסדיםוגמילות

אך.המשפטביוםלעזרתנוכפרקליטים

בקשתהואהאדםשלרציניהכיהפרקליט

לעתידקבלהוהחרטההווידויה,הסליחה

סיכויאיןהסליחהבקשתללא.('אתשובהם"רמב)

.מעשינובכנותה"הקבאתלשכנעשנצליח

העולםלבוראלהראותהיאשלנוהמטרה

מעשינוחומרתאתהיטבמביניםשאנחנו

.סליחהלבקשכךומתוך

לחבראולילדאומריםאנופעמיםהרבה

מוכניםשאיננו,טובלאמעשהשעשה

הדברמהובעצמושיאמרעדלולסלוח

אדםשאםמביניםאנוכי.כהוגןלאשעשה

הבעייתיותשלעמוקהלהבנהמגיעלא

הריכי,להשתנותיכולהואאין,במעשיו

כךועל..בכךמהשלדבריםאלומבחינתו

טִהְנִני":ה"הקבאומר ְךִנְשפָּ ְמֵרְךַעלאֹותָּ :אָּ

אִתילֹא טָּ .('להבירמיה)!"חָּ

!חטאתשלאאומרשאתהכךעלהואהעונש

הריכי,טועהשאתהזהעםבעיהליאין

,ומבחניםניסיונותשלבעולםנמצאאתה

ֶרץַצִדיקֵאין"והרי אָּ ְולֹאּטֹובַיֲעֶשהֲאֶשרבָּ

א מעשיםעושהכשאתהאבל.('כזקהלת)"ֶיֱחטָּ

,בסדרשהכלחושבאתהועדייןטוביםלא

אסלחשאנישייךמהעל!בעיהלנוישכאן

זקוקשאינךחושבבעצמךאתההרי?לך

.!למחילה

,מגיעיםהמשפטשימיילפנירגעאנונדרשים

הדבריםאתלזהות,הדיןהכרעתלפנירגע

פיעלבהםולהתבונןבמעשינוראוייםשלא

באמתאנחנוהאם.והאמתהצדקמאזני

רקאנואוליאו?לנונראהשתמידכפיבסדר

:חכמיםשנוכךהריכי??בסדרשאנוחושבים

ל" ִעיםכָּ םַהְנגָּ דָּ "ַעְצמֹוִמִנְגֵעיחּוץ,רֹוֶאהאָּ

מסוימתמידהפהדרושהולכן.('המשנהבנגעים)

!אמתשל

מנתעל,לשנותמנתעל-לחפשאנוצריכים

והמטרה.טוביםיותרולהיותלהשתפר

ה":להיותצריכה ֵכינּוַנְחְפשָּ הְדרָּ ,ְוַנְחֹקרָּ

ה .('מגאיכה)"'הַעדְונָּשּובָּ

לתשובהאותנויובילשהחיפושצריך

היכןוחוקרמחפששאדםכךבעקבותשבאה

כךעללהתוודותגםויידעבסדרלאהיההוא

אִתי"-!"טעיתי":ולהגיד י,אֹוִדיֲעָךַחּטָּ ֹּאַוֲעֹונִּ ל

י יתִּ סִּ .('לבתהילים)"כִּ

אתולוחשאלולבחודששמגיעאדם

בכךלהודותומוכן,הכנסתבביתהסליחות

חומרתאתומביןבסדרלאהיהשהוא

ברגע!שובחוטאהואבקלותלא,מעשיו

להביןויודעיםהיצרןבהוראותשמתבוננים

-כללאאנושבהםהדבריםאתולהפנים

רואיםכאן.הדרךתחילתזוהי-מושלמיםכך

שלאאדם,חטאיואתמכחיששלאאדם

אלה,ואמתלותתירוציםמאחורימתחבא

יוְמַכֶסה":נאמרועליו.להודותמוכן עָּ לֹאְפשָּ

םְועֹוֵזבּומֹוֶדה,ַיְצִליחַַ רק('יגכחמשלי)!"ְירּוחָּ

!שירוחםזההוא,מכסהולאשמודהאדם

כבררמוזההשיטה?זאתלעשותניתןאיך

ֹשְפִטים":הפרשהשלהראשוןבפסוק

לְלָךִתֶתןְוֹשְטִרים ֶריָךְבכָּ .('יחטזדברים)"ְשעָּ

שלתלמידו,ל"זצויטאלחייםרביושואל

נכתבלאזהפסוקלמה,הקדושי"האר

ֶכםִתְתנּו]?ברבים גדולרמזכאןשישואומר.[לָּ

,מישראלואחדאחדלכל":האדםלעבודת

:הםואלו.שעריםכמהלויש

הוא-השמעשער.העיניים-הראּותשער

שער.הפההוא-הדיבורשער.האוזניים

הם-המישוששער.האףהוא-הריח

הללוהשעריםכלועל.ל"עכ"והרגליםהידיים

,ושוטריםשופטיםלשיםצריכיםאנו

גבולותשוטרכמולפקחיהיהשתפקידם

.יוצאומהנכנסמהולהחליט

השוטרוכבררכילותדברלהוציארוצההפה

השוטר.הרעהאתלעצורבכדיבפרץעומד

סיועמקבלוכברהאףסגירתעלמורה

אתלהרוסשעלולמרֵאהשישברגע.אווירי

השוטר,האדםשלוהקדּושההמחשבה

יוְוֹעֵצם"תגבורתמזעיק עֵמְראֹותֵעינָּ "ְברָּ

.('טולגישעיה)

חלילהומישהובמקומועומדהשוטרואם

לצאתאוולהיכנסהשערדרךלחמוקהצליח

אותוומעמידיםתופסיםישר,רשותללא

קנסעליויטילשהשופטולאחר.למשפט

להתקרביעזלאיותרהוא,חמורהואזהרה

ספקכלשלבמקרהגםוכך!רשותללא

לאפשראםיודעלאשהשוטר,שמתעורר

,השופטאתישזהבשביל,יציאהאוכניסה

השופט,אחדצדעלשמגןדיןעורךכמושלא

ולאחרהצדדיםשתיאתושומעמשוחדאינו

.והצדקהאמתדיןפיעלמחליטמכן

והדבריםפיקוחאיןוהשופטהשוטרללא

למצבמגיעיםואז!שליטהמכלליוצאים

נספרומה,מרוםיושבלפניךנאמרמה":של

"?שחקיםשוכןלפניך

ה":היאהיעוצההעצהולכן ֵכינּוַנְחְפשָּ ְדרָּ

ה ה[כךורק]וְַ,ְוַנְחֹקרָּ .('מגאיכה)"'הַעדנָּשּובָּ

לְלךָ ִתֶתןְוֹשְטִריםֹשוְפִטים ֶריךָ ְבכָּ ֶטיךָ ְלךָ ןֹנת ֱָאלֶֹקיךָ 'הֲאֶשרְשעָּ ְפטּוִלְשבָּ עֶָָּאתְושָּ םהָּ
ט ('יחפסוקטזפרק)!ֶצֶדקִמְשפַּ

אִכי צ  הת  מָּ ִמְלחָּ ללַּ ָ,ֹאְיֶביךָ עַּ ֶרֶכבסּוסִאיתְָָּורָּ םוָּ עַּ
ב אלֹאִמְמךָ רַּ ֶהםִתירָּ ךָ יךָ ֱאלֶֹקָ'הִכי!מ  ִעמָּ

ְלךָ  עַּ מַּ ֶאֶרץהַּ ִיםמ  ('אפסוקכפרק).ִמְצרָּ
.

האדםמלחמת[ל]הכתוברמז.למלחמהתצאכי

כיואמר.(ייאוש)מורךמלבבולהסירובא,יצרועם

.ממנהגדולהשאין[היצרעם]הידועהלמלחמהתצא

ַמְעתָָּּ"[בךיתקיים]ובזה לֵאתְושָּ יםכָּ רִּ ֵאֶלהַהְדבָּ הָּ

יֲאֶשר כִּ נֹּ יַטבְלַמַעןְמַצֶּוךָָּּאָּ ֶניָךְלָךיִּ ַעדַאֲחֶריָךּוְלבָּ

ם !"עֹולָּ

הרעהיצרעםשבמלחמה,עטר-בןחייםרבימסביר

:לאדםהקשיםדבריםשניישנם

,שלוהאויבכמוומנוסהמיומןלאשהאדם-האחד

חושקהואהאדםשלטבעושמצד-והשני.הרעהיצר

גםומה.אליויאמראשרבכלהיצרדבריבכלורוצה

הרעכוחותנוספיםרבותבעבירותשנכשלאחר

יכולאדםכזהובמצב,הרעיםממעשיושנולדו

..בקלותלהתייאש

אלֹּא":הפסוקאומרכךעל ירָּ הואוהטעם!"ֵמֶהםתִּ

י" ְךֱאֹלֶקיָך'הכִּ ּמָּ באהייתאםאמתהן,פירוש"!עִּ

!זובמלחמהלעמודכחבךאין,בכחךלמלחמה

כי..להצילךגדולכחו,עמךאלקיך'שהכיוןאבל

ינו,ליטהראדםכשבא ונדבקמקבלתויתברךימִּ

.מצריויכניעוהוא'לה

מומלץַוכדאיַַ, אםַכן

שיהיהַלאדםַמודעותַ

,  למעשיוַבכלַעת

בכדיַשיוכלַלעקובַַ

מתיַַולדעתַאחריהם

הואַמתנהגַלאַַ

יוכלַַוכךַ. בסדר

להגיעַלשעתַַ

המשפטַבעודַהואַַ

יודעַלבטחַעלַמהַַ

הואַצריךַלבקשַַ

.  סליחהַולהתוודות



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאר במדב)ַעל כ ֵּ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

ל הִפיעַּ תֹורָּ ליֹורּוךָ ֲאֶשרהַּ טְועַּ ִמְשפָּ ֲעֶשהְלךָ רּויֹאמְֲָאֶשרהַּ סּורלֹא.תַּ ִמןתָּ
ר בָּ דָּ ִגידּוֲאֶשרהַּ ִמיןְלךָ יַּ ('יאפסוקיזפרק)..!ּוְשמֹאליָּ

שהואשמאלעלבעינךמראיםאפילו(ד"קנדברים,ספרי)ל"חזכותביםכךעל

שהואהימיןעללךשאומריםשכןוכל.להםשמעשמאלשהואימיןועלימין

.שמאלשהואוהשמאלימין

לסוףיורדלאוהואבעניינושנפסקפסקאו,הלכהדברשומעאדםלפעמים

שלאלינראה"."בענייניםלאכבראוליהרב":בליבוחושבוהוא.הרבהבנת

לֹא":התורהאומרתכךעל"..ששאלתיטובלאאולי"."כךלהגידנכוןהיה

סּור רִמןתָּ בָּ ,והחכמיםהתורהלקולתשמע."ּוְשמֹאליִָּמיןְלָךַיִגידּוֲאֶשרַהדָּ

בדברהתלבטותלךשיששברגעאומרה"הקב!עולםבוראשלדברוזהוכי

למהמשל!תמוהלונראהשזהגםמחשבתואתלבטלאדםוצריך.העולם

"ְוְרִטיגֹו"נקראתוהיאטיסבקורסאותהשמלמדיםתופעהיש?דומההדבר

זהמהבטוחלאהוא,תמרוניםכמהולאחרהיםמעלטסטייסשבהתופעה

מהעללסמוךלאזההטייסאתשמלמדיםמה.היםזהומההשמיים

חשבוטייסיםהרבה.שממולוהמחשבעללסמוךאלה,לואומרשלושהמוח

העולםבוראבדיוקדבראותו.היםתוךאלוצללועושיםהםמהיודעיםשהם

סּורלֹא":לךאומר רִמןתָּ בָּ תמידשלאתדע"ּוְשמֹאליִָּמיןְלָךַיִגידּוֲאֶשרַהדָּ

!והחכמיםהתורהבקולשמעולכןבשבילךטובמהמביןאתה

לֶאתִתְשֹמרִכי הכָּ ִמְצוָּ זֹאתהַּ ֲעשתָָּהַּ ֹנִכיֲאֶשרּהלַּ ְּוךָ אָּ ְמצַּ
ּיֹום- ('טפסוקיטפרק)!הַּ

עולים,רביםיהודים":ל"זצמצאנזחייםרביהצדיקאמרפעם

אתליישםכיצדרבותומתכנניםתשובההרהוריבליבם

עושיםאינםלמעשהאולםבתשובהולחזורמחשבותיהם

שביתהענייהכפריתלאישה?דומההדברלמהמשל."דבר

בידההיהלאאולםלחםשאלוהקטניםבניה.ומחסורעוניידע

אליהניגשהעירברחובבלכתהאחדיום.אחתפרוסהלאאף

.במתנהביצהלהונתןמאדעליהשריחםאחדכפרי

הביצהאתהראתה,ומאושרתשמחהלביתההאישההגיעה

נדעלאשובזוביצהבזכות!היקריםילדי":ואמרהלבניה

?הילדיםהתפלאו"?מדוע".!"מחסור

אבקשאלא,נאכללא":האםהשיבה–"הזאתהביצהאת"

היא,שלושבלולהתרנגולותאחתתחתאותהשיניחמהשכן

שיגדלולאחר,אפרוחממנהשיבקעעדהביצהעלתדגור

אפרוחיםעודיבקעוומהם,ביציםלנושתטיללתרנגולתויהפך

עגליםתמליטהפרה,פרהנקנהובכסףנמכוראותן,רבים

הפליגהכך"....וכרמיםשדהונקנהנמכורהעגליםואת

מידההביצהנפלההתרגשותומתוךבחלומותהאישה

שהתכנוןפעמים–הרביאמר–הנמשלגםהואוכן...ונשברה

...מאומהעושיםאיןלמעשהאולםרב

חודשָּאלולָּהואָּהזמןָָּּשבוָּחייביםָּלהפוךָּאתָּהמחשבותָָּּ

!וההרהוריםָּשלָּכלָּהשנהָּלתשובהָּומעשיםָּטובים

חכמיםאותם.ישראללחכמיתפנה,מסוים

וכלתורהשלבעומקהולילהיומםששוקדים

אתששאלתוברגע.ההלכהפיעלהליכותיהם

תשובהשקיבלתבטוחלהיותיכולאתה,הרב

בוראמפינאמרהיהשזהכפיממש,"תורהדעת"ו

צּורֶָאלִָעיר ּהָ... ִכיָתָּ צָּ ְשִחיתֶָאתָע  ָלֹאָתַּ לִלְנֹדחַּ ןִָכיִָמֶמוּּוָתֹאכ  ֶֶ ְר יוָגַּ לָּ ִָתְכֹרתְוֹאתֹוָלֹאָ, ָעָּ דָּ אָּ ֶדהִכיָהָּ ָָּּׂ ץָהַּ ('יטפרקַכַפסוקַ)! םָע 

מלחמהבזמןשאףישראלעםאתמצווההתורה

ומנמקת.צורךללאהעציםאתלהשחיתאין,ומצור

ם”שבכךזאת דָּ אָּ ֶדהֵעץהָּ שלאיסורשישוכמו.”ַהשָּ

לגביחוקיםישנםגםכך,אדםמבןחייםנטילת

.(ופרקמלכיםהלכותם”רמב)עציםשלוהשחתהכריתה

עץאתשכורתיםבשעה”שלנומתאריםאףל”חז

קולוואין,סופוועדהעולםמסוףהולךקולו,האילן

יתכןהאם!(לדאליעזרדרביפרקי)”נשמע

?לאדםבתכונותיהםדומיםשהצמחים

קליב,אמריקני(אמתמכונת)פוליגרףמומחה

הוא.מוסברלאניסוישעמוםמתוךערך,בקסטר

חילאדםלא,הפוליגרףשלהאלקטרודותאתחיבר

למרבה.במשרדושגדלצמחשללעליםאלא

רצההמופתעהמומחה!הגיבהצמח,ההפתעה

אתלשרוףהחליטהוא.יותרחזקהתגובהלקבל

”זינקה”כלשהיתנועהשעשהלפניועודהעלה

נבדקכאילוממש.מעלהכלפידרמטיבאופןהמחט

!עזרגשותבפרץשהתנסהאדםשעהבאותה

עינימאשריותררואותכנראה”עיניו”ש,העֵלה

הייתהזו.הקרבהבסכנההרגישפשוט,ודםבשר

עיסוקיוכלאתזנחהאמריקניהמומחה..ההתחלה

.הצמחיםשלהמופלאהעולםלחקרוהתמסר

רואיםשהצמחיםגיליתי‘‘כתבכך,”מהרהעד”

ללאיותרטובוחשיםעינייםללאיותרטוב

בסוגיםמעבדתואתגדשהוא”!עצביםמערכת

בנוסףלוהתבררובהמשךצמחיםשלרבים

אלא,כלפיהםאיומיםעלרקלאמגיביםשהצמחים

לחדרנכנסכאשר.מוחשייםבלתיאיומיםעלגם

הגיבוהם,לצמחיםחיבהרחששלאאדם

עכבישלמשל,חייצורכאשר.משלהם”חלחלה”ב

.בזעזועהצמחיםהגיבו,ונפגעמאויבושנמלט

:עולמיפרסוםלמחקרהקנהשביצענוסףניסוי

ובלתידברלכלמדעיניסוילבצעהחליטהאמריקני

מתקןהותקן,המעבדהבתוך..האנושיבגורםתלוי

שלתכולתהאתדקותכמהמדישהפךמיוחד

מתיקבעבלבדהמכשיר.רותחיםמיםלתוךקערה

יהיוומתילבישולשמיועדיםדגיגיםבקערהיהיו

”פילודרנון”מסוגצמחיםשלשה.מיםרקבה

למדידתמכשיר)לגלוונומטרוחוברולמעבדההובאו

שהדגיגיםפעםבכלוהנה.(חלשיםחשמלייםזרמים

הגיבוהצמחיםכל,הרותחיםהמיםלתוךהושלכו

,דגיגיםהיולאשבקערהברגע!עוצמהברוב

כברהמדעיהעולם!במאומההתרגשולאהצמחים

ביקשומדענים7000-וכ.להתרגשותנתפס

כברהייתההדרךמשם.המחקרשלתדפיסים

כלמעלשהוכיחוניסוייםשלשורהלעודקצרה

מרגישואףשומע,רואההצומחעולםשספק

.מחשבותויודע

בתמרהמעשה”:ל”מחזלנוידועכברזהדברו

היתהולא(מקוםשם)בחמתןעומדתשהיתהאחת

עושההיתהולאאותהמרכיביםוהיו.פירותעושה

היאתמרהדקל:תנחומארבילהםאמר.פירות

ממנההביאו.בלבהלהמתאוהוהיאמיריחורואה

.(גבמדבררבהמדרש)”פירותעשתהומידאותהוהרכיבו

לראות“מסוגליםשצמחיםמוזרלונשמעשזהמי

צמח.בעצמוהתופעהאתלבדוקיכול,”ולהרגיש

המוטאלזוחלתמיד,לתמיכהשנזקקמטפס

למקוםהמוטאתונזיזניקחואם,ביותרהקרוב

המוטעבראלהצמיחהכיווןאתישנההצמח,אחר

.קצרזמןבתוךהקרוב

הדיןמדתשולטתמנחהשבשעתזוהרבשמבוארפיעלואף

אף,(הרחמיםמדותמתעורריםמנחהבשעתשאדרבאשבתביוםמלבד)הקשה

שנוהגיםוכשם,מנחהלפניסליחותלומרשמותרנראהכןפיעל

והטעם,מנחהבתפילתאפיםונפילתמדותג"ילומרהשנהבכל

מזמן,ממשבלילהאלאאינההדיניםשליטתשעיקרמשום,הוא

.הלילהחצותועדהכוכביםצאת

בכללסליחותלומרשלאיותרעדיף,הלילהבתחילתמקוםומכל

הראשוןבחציסליחותשאומרשמי,כתבוהמקובליםשרבותינו

.עדיףתעשהואלשבולכן,נזקגורם,הלילהשל

הלילהחצותזמןקודםסליחותלומרהרוציםלארץחוץובני

במדינותכגון,חצותזמןהגיעכברישראלובארץ,במדינתם

בזמןתלוישהכלמשוםכןלעשותשרשאיםאומריםיש,אירופה

סימןא"חדעתיחוהת"בשועיין.בזהחולקיםורבים).ישראלשבארץחצות

.(.דעמודנוראיםימיםעובדיהחזון,מו

?  מהוָּהזמןָּהראויָּביותרָּלאמירתָּסליחות

באשמורתסליחותשאומריםהמקומותברובהפשוטהמנהג

הרבומרן.שחריתתפילתלפניהלילהבסוףדהיינו,הבוקר

סליחותלומרהמנהגשטעם,הביא,ל"זצוקיוסףעובדיה

בזוהרשמבוארמהפיעלהוא,הבוקרבאשמורתדוקא

כפי,בעולםחסדיםמתעורריםהבוקרשמשעות,הקדוש

חצותעדמנחהמשעתואילו,חסדו'היצוהיומם,שנאמר

הלילהחצותמשעתאולם,הדיןמדותמתעורריםהלילה

זמירותנעיםולכן,הרחמיםומדותהחסדיםשובמתעוררים

.לךלהודותאקוםלילהחצות,אמרהמלךדודישראל

.הדיניםהתגברותזמןשהוא,הלילהבתחילתסליחותלומרראויאיןולכן

שלהראשונהבמחציתסליחותלומרשאין,המקובליםרבותינובזהוהאריכו

.הבוקרבאשמורתסליחותלומרישראלתפוצותבכלהמנהגפשטוכן,הלילה

סליחותלומריכוליםשאינםשמי,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב,מקוםומכל

,מנחהתפילתלפניסליחותלומריכולים,שחריתתפילתלפניהבוקרבאשמורת


