
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה  
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 אבתם לבית נשיאיהם כל, אב לבית מטה מאיתם קח ישראל בני אל דבר, לאמור משה אל' ה וידבר"

 ."מטות עשר שנים
 

 על תכתוב אהרון שם ואת" - שמו יכתב המטה ועל, מטה שבט נשיא מכל לקחת רבנו משה את מצווה ה"הקב
 מטהו בו אבחר אשר האיש והיה. שמה לכם אועד אשר העדות לפני מועד באוהל והנחתם... לוי מטה
 .פריחה לה שיש הדרך היא בוחר אני שבה הדרך דהיינו, בו בוחר שאני האיש .חיובית תשובה כאן יש ."יפרח

 
 פרח והנה, העדות אוהל אל משה ויבוא למחרת ויהי, העדות באוהל' ה לפני המטות את משה וינח"

 וכי. מת דבר לכאורה הוא המטה .(כד-טז יז במדבר) "שקדים ויגמל ציץ ויצץ פרח ויצא לוי לבית אהרון מטה
 של יכוחוהו לכל ישירה תשובה זוהי. להפליא ויפה שפורח דבר נעשה הקרש והנה? ושקדים פרחים מוציא מטה
 הרצון בעיני נדמה זה שלו וההרגשה מהשכל למעלה הולך כשהאדם כי .למטה מדומה האמונה כי, ועדתו קרח

 הגוף, שלנו השכל וכך. פורח הוא, לא אבל? מקרש לצאת יכול כבר מה. קרש כמו, מטה כמו, יבש כדבר שלו לקבל
 חכם דבר לנו נראה שזה למרות, האנושיים שלנו וההרגשה השכל פי על הולכים אנחנו אם, בנו מתעתע שלנו

 שחיו ובצדיקים בחכמים, ובמצוות בתורה נאחז, האלוקי באור נאחז כשהאדם אבל .כלום יצא לא מזה, וטבעי
 לנו נותן הגוף כל כאשר גם, ההרגשה ונגד השכל נגד ה"בקב דבק שהוא ומחליט, וסופרים בספרים, ושחיים
 אתם הזה מהמטה אך –? מהמטה לצאת יכול מה, מת דבר שהוא, המטה מורה ל כךשע באמונה מוות של הרגשה

                 .האמתיים החיים ואת הפריחה את תראו אתם מזה" שקדים ויגמול ציץ ויצא פרח ויצא" - פרחים תראו
 (א"תשמ מאמר - קרח) 
 
 

 

 

  פניני דיומא
 (כותומנחם ס)הרב  

 
 

 .נורא עולם הוא יחידים של עולם
 

 .תחביב או בילוי עוד אינם לאדם אדם בין הקשרים .זה לצד זה החיים פריטים של אוסף אינה האנושות
 החזקות את לפתח, שהוא מי להיות הוא אחד כל של התפקיד .ייחודי הוא אדם כל - "לי מי - לי אני אין אם"

 חלק הוא כמה לדעת צריך מאיתנו אחד כל - "אני מה - לעצמי כשאני" ,זאת ועם. שלו החזון את לחיות, שלו
 .חשובים האחרים לבין בינו הקשרים כמה. יותר גדול ממשהו

 
 מי להיות אחד לכל תנו'", ה ובתוכם קדושים כולם העדה כל כי, "ומשכנעת קליטה כך כל סיסמה עם מגיע קורח
 מדוע? ואהרון משה אתכם צריך מה לשם'", ה קהל על תתנשאו ומדוע. "שבו האלוקית לתבונה להתחבר, שהוא
 ?קבוצה שנהיה צריך בכלל למה? הנהגה צריך

 
 של מחיקה לבין, האינדיבידואל פיתוח בין, אדם כל של בחשיבותו הכרה בין עצום הבדל יש. קורח של הטעות וזו

 אנשים של, שלום של הזה העליון הערך את ראה לא הוא". השלום על חלק" קורח ל"חז לפי  .החברתי הצורך
 .[אמת שפת פ"ע] משותפת הרמוניה ויוצרים השוני למרות יחד שמתאספים

 
 זה חשובים אנחנו כמה לשכוח לא לעולם זאת ועם שלנו הייחודיות את תמיד לזכור שנזכה, יקרים וחברות חברים

 . לזה
 

 ! ם ו ל ש  שבת

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

 פנינה לשבת
 חשע"ת קרח

 

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 הוא פוסלבמומו  –כל הפוסל במום חברו 

 

ֲהלּו" ה ַעל ַויִּקָּ ם ַוֹיאְמרּו ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמשֶׁ ם ַרב ֲאֵלהֶׁ כֶׁ י לָּ ל כִּ ה כָּ ֵעדָּ ם הָּ ים כֻּלָּ  ' ה ּוְבתֹוכָּם ְקֹדשִּ

ְתַנְשאּו ּוַמּדּועַ  ה ַויְִּשַמע .'ה ְקַהל ַעל תִּ נָּיו ַעל ַויִֹּפל ֹמשֶׁ  ד(-)במדבר טז, ג ."פָּ

 

 

 :הפסוקים פשט

 

 על משתטח הוא, זאת שומע כשמשה. וגאווה התנשאות של קשה האשמה ובאהרון במשה מטיחים ועדתו קרח

 .הקרקע

 

 

 (א קי  סנהדרין מסכת)  :הפסוקים  על האגדה

 

ה ִלְפֵני ַויָֻּקמּו:[ "ב טז במדבר בפסוק כתוב] ֵאל ִמְבֵני ַוֲאנִָּשים ֹמשֶׁ ִים ֲחִמִשים ִיְשרָּ אתָּ ה ְנִשיֵאי ּומָּ  ַאְנֵשי מֹוֵעד ְקִרֵאי ֵעדָּ

 בכל שם להם שהיה -" ֵשם ַאְנֵשי, "חודשים ולקבוע שנים לעבר יודעים שהיו -" מֹוֵעד ְקִרֵאי. "שבעדה מיוחדים" ֵשם

ה ַוִיְשַמע. "העולם נָּיו ַעל ַוִיֹפל ֹמשֶׁ : יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר -? שמע שמועה מה[. שלנו בפסוק" ]פָּ

ה ַוְיַקְנאּו: "שנאמר, איש מאשת שחשדוהו  אחד שכל מלמד: יצחק בר שמואל רבי אמר(. קו תהלים" )ַבַמֲחנֶׁה ְלֹמשֶׁ

ה"  שנאמר, ממשה אשתו את קנא ואחד ת ִיַקח ּוֹמשֶׁ ל אֶׁ ֹאהֶׁ ה הָּ  (.לג שמות" )ַהַמֲחנֶׁה ִמן ַהְרֵחק ַלַמֲחנֶׁה ִמחּוץ לֹו ְונָּטָּ

 

 :למחשבה נקודות

 

 אהבה של נקודה מתוך, ולעזור לשפר כדי באה הידיד של הבונה הביקורת. הפוכות יסוד ותמגמ שתי לביקורת

 להרס מכוונת השונא של הביקורת, לעומתה. ולתקן להשתכנע, לשוחח יכול אותה לקבל היודע. ואכפתיות

 מעצם אשמה ישראל מדינת, העולם של גדול חלק שבעיני לנו מזכירים רבים אירועים,  זה בהקשר. ומחלוקת

 .לגינוי וראויים מרושעים מעשיה וכל קיומה

 

נָּיו" ה"הקב ידי על נקרא רבנו שמשה למרות, פרדוקסלי באופן ם ִמֹכל ְמֹאד עָּ ָאדָּ  שהוא, נגדו ועדתו קורח טוענים", הָּ

 ביותר והזדונית השקרית ההאשמה, שלנו האגדה פי על אך. האישית לטובתו מעמדו את ומנצל עליהם מתנשא

 לרמוס נוטה והשתלטן הדורסני שהגאוותן הוא זה לחשד המקור! איש אשת באיסור בעיניהם חשוד שמשה היא

ת: "הפסוק ועל. הזוגיות בתחום גם הזולת את ש ִאיש ְוֵאשֶׁ ה נֶׁפֶׁ רָּ צּוד ְיקָּ : רבא אמר: "הגמרא מסבירה( ו משלי" )תָּ

 או ויכוח אינה משה של תגובתו(. ד סוטה[" )לומר לו היה] ליה מיבעי גבוהה נפש?[, יקרה נפש זו] יקרה נפש האי"

 ההכנעה האחרון קצה להראות פניו על נפל משה: "שלנו הפסוק על" החיים אור" שמסביר כפי, אלא מחלוקת

 כל ומשוללת שקרית האשמה מול אל, אחרות במילים". השררה לפני המשתחוה כעבד הארץ כעפר נפשו ושיוה

. גאווה של כלשהו ביטוי מעצמו בכך ולשלול אותו המקניטים לפני עפר עד עצמו את להשפיל משה בוחר, יסוד

 בדרכנו להמשיך מקום גם יש, העולם של המרושעות ההתקפות מול שאל רבנו משה של מדוגמתו ללמוד עלינו

 .עקרים לפולמוסים להיגרר ולא ואמונה ביושר

: ל"חז ואמרו. הוא בנפשו פגם מאותו סובל השני על ביקורת שמעביר מי קרובות שלעיתים לזכור יש שני מצד
 ולראות להמציא כדי: פרוש". לחברו אומר שבו והמום, פוסל במומו הפוסל שכל, החוטא הוא הרע לשון המדבר"

! ועדתֹו קורח הם בפרשתנו שהגאים ברור לכן. רֹוע לאותו מסוגל, בעצמו להיות האדם צריך, השני אצל הרע את
 הוא ברוך הקדוש עצמו המשפיל שכל: "העיקרון פי ועל. מומם היה מה עונשם דרך וממחיש, טועה אינו ה"הקב

 לעומת, האדמה תוך אל ה"הקב אותם הוריד(, יג עירובין" ) משפילו הוא ברוך הקדוש עצמו המגביה וכל, מגביהו
  .האדמה פני על וזקוף עומד, בחיים שנשאר משה

 

  



 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

 מה. קפוא שבידו והמשקה, צמא לאדם בדומה. להנות אפשר אי אבל הכל יש שבו מצב – קרח אותיות, קרח ויקח

 .סיבות מיני מכל בכסף להשתמש דרך לו ואין הבנק בחשבון רב הון לו שיש לאדם בדומה וכן? אחד לכל לו יעזור

 היפך. השלום י"ע זה את לגלות, זה את להפשיר צריך רק, אצלו נמצא וזה. הצלחה מקסימום, הכל יש אדם לכל 

 . להשפיע הרצון של המקור. דקדושה הדעת על שרומז, רבנו משה עם, שלום – המחלוקת

 שעניינו, הכלים שבירת שהייתה ידוע - פירוש. ן"ב וצד ה"מ צד פרצוף לכל יש העליונים שבפרצופים, והיינו

, השבירה את המתקן, האצילות ועולם, ן"ב נקרא השבירה ועולם, אחרא לסטרא נפלו הקדושה של רבים שכוחות

 כל, הענווה שבכח. ן"הב את מתקן, האצילות עולם היינו, ה"מ וצד". ה"מ ואנחנו" של הענווה ש"ע, ה"מ נקרא

 . לאדם חוזרות אחרא הסטרא לידי שנפלו הכוחות

 לענווה זוכה כשאדם. גשמיות כלפי בשימוש זה רק, האהבה וכל היראה כל את לו יש. הכל לאדם יש בעצם

 קפוא שהיה מה כל. ת"השי כלפי מופנות שלו ואהבה היראה כל אז, האצילות עולם, רבנו משה שזה, ולשלום

 . נפשר

 .לכולם שלום שבת

 

 

 דיומאפניני 

 )הרב מנחם סוכות(

 

 .אישית במחשבה אתכם לשתף רוצה אני

 ."שמים לשם שלא מחלוקת"כ קורח של המחלוקת את מגדירים ל"חז

 אם גם. צודק לא כשמישהו לא הוא במחלוקת האסון אבל, הצדק הוא למלחמה ביותר הגדול התירוץ
 ?בך הנמוכים מהמקומות או גבוה ממקום מגיע להלחם שלך הדחף האם, צודק לגמרי אתה

 ?לשמים אתכם להרים תוכל שהיא חושב באמת אתה האם, תוביל הזו המריבה לאן לרגע חשבת

 נמוך למקום להגיע בכדי להיפתח צריכה האדמה? אתכם להוריד יכולה המריבה עומק לאיזה יודע אתה
 .כך כל

 חשבת האם? הסערה בעין שתקועים אלו את, הסובבים את בחשבון לקחת במריבה האם, נקודה ועוד
 ?שלך הילדים על

ץ ַוִתְפַתח" נאמר קורח של הסיפור את מתארת כשהתורה אבל, כך לומר אפשר אם יודע לא אני ָארֶׁ ת הָּ  אֶׁ
תּו ֹלא ֹקַרח ּוְבֵני... ִפיהָּ   ילדיו את להציל בכדי הייתה, קורח את להשמיד צריך שהיה הסיבה כל אולי". ֵמֵֽ

 .ולחיות להמשיך יוכלו הם שלפחות. הזה הנורא מהמצב

 ורגישים שלנו למניעים מודעים תמיד שנשאר, השלום של ערכו את להבין שנזכה, וחברים חברות
 .שלנו לילדים מכול ויותר שלנו לסביבה

 שלום שבת

 



 

 פניני בינה
 )יפעת אדלר(

 

 ההסתר שהיה במקום אלא גילוי שום לך אין - תמוז חודש

 לקראת ורעדה בחיל תמוז לחודש נכנסים אנחנו. ירושלים חומות והובקעו הראשונים הלוחות נשברו תמוז בחודש

 .עצומות הזדמנויות של חודש הוא תמוז למעשה אבל. השבועות שלושת

 בפעם ישראל לעם נתן ה"הקב תמוז בחודש. הזה לעולם לוהיים-הא המסרים להעברת מיוחד תמוז חודש

 אבל, ה"מהקב שקיבל הלוחות עם סיני מהר משה ירד בתמוז ז"בי. הראשונים ותהלוח את – חומר הראשונה

 אנחנו, האור את לקלוט כלים לנו כשאין. נשברו הלוחות העצום האור להכלת בשלים היו לא עדיין שהכלים מכיוון

 כלים לנו כשאין אור נותן ה"הקב למה. החורבנות ולכל המשברים לכל גורם הזה הפער. כחושך האור את תופסים

 ?מתאימים

 והסתלקותו האור התפשטות אשר, הכלים בעניין גדול כלל יש: "הקבלה לחכמת בפתיחה הסולם בעל אומר

, אחריו מאוד להשתוקק מתחיל הוא ממנו האור הסתלקות אחר כי.. .לתפקידו רצוי הכלי את עושה הוא

 ".כראוי לקבל הרצון צורת את ומחליטה קובעת הזאת והשתוקקות

 ללא, ולמעשה. ה"הקב אל שלנו ההשתוקקות את לגלות שלנו ההזדמנות הם, האור של ההסתלקות, המשברים

 בקבלת תענוג יהיה לא גם חיסרון אין ואם, החיסרון את שממלא השפע הוא התענוג. תענוג להיות יכול לא חיסרון

 .שבע כבר הוא אם מלכים מארוחת ליהנות יכול לא שאדם כפי, השפע

 אלא גילוי שום לך שאין, הזה העליון החוק לדעת ורצוי: "ד"קל ספירות עשר לתלמוד בהקדמה הסולם בעל אומר

 נגלית החיטה צמיחת אין כי, להויה קודם הוא ההעדר אשר, הזה העולם בענייני כמו. ההסתר שהיה במקום

 הנאחז והאור כפתילה, יחס להם יש והגילוי ההסתר אשר, העליונים בדברים וכן. ונרקבה שנזרעה במקום אלא

, בו נאחז שנתגלה והאור, הזה ההסתר למין המיוחס האור בסיבתו נגלה הנה, לתיקון שבא אחר הסתר כל כי, בה

 ".דרכיך כל על זה וזכור. בפתילה אור כמו

 אורו את לקבל כלים לבנות לנו שמאפשרת זו היא וההסתרה, הסתרה בו שהייתה במקום אלא גילוי אין

 השני המקדש בית חורבן. חדשה בנייה את מאפשר חורבן כל. חדשה הויה מוליד ההעדר. יתברך' ה של

 .השלישי המקדש בית בניין של תחילתו הוא

 בשעה זולת, האדם של בעולמו מאושר יותר מצב אין: "א"תרצ ניסן' א מיום ו"ס באגרת הסולם בעל כותב

 ותרופה, לעשות בכוחו שמצויר מה כל ועשה יגע כבר כי, כלומר, בעצמו מכוחותיו כמיואש עצמו את שמוצא

 שמרגיש עוד וכל. התועלת לו יביא לא עצמו שעבודתו בטח יודע שהרי', ית לעזרתו שלימה לתפילה ראוי אז כי. אין

 מה לעשות מקודם שמחויב לו ואומר עצמו מקדים הרע היצר כי, שלימה תפלתו אין עצמו מצדו עבודה כוח איזה

 ".ת"להשי רצוי יהיה כך ואחר, שבכוחו

. בשמים באבינו מבטחנו את שמים אנחנו, שלנו ומהכוחות מעצמנו מיואשים הכי אנחנו שבהם במקומות דווקא

 שהשם באמת הוא מאוד רחוק יתברך השם לו שנראה שמי ונמצא(: "בחוקותי פרשת ויקרא) אלימלך הנועם אומר

 ..."להיפך הוא בוודאי לו קרוב ת"שהשי לו שנראה מי ולהיפך, לו קרוב יתברך

 את לנו ומעביר חוזר ה"הקב. ההסתרה י"ע, האור העדר י"ע כלים בונים אנחנו. כלים אלו בעולם שחסר מה

 ובכל. הזה לעולם שולח ה"שהקב הגדול האור את לקלוט הפוטנציאל טמון תמוז ובחודש, ושוב שוב המסרים

 .אמן בימינו במהרה ברחמים השלמה לגאולה ה"בע ומתקרבים חדשים כלים בונים אנחנו, ומשבר שבירה

 (איתן אדיר והרב הראש בן יואל הרב של שיעורים י"עפ)

 חודש טוב ומבורך!שבת שלום ו
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 שמיים לשם שלא ומחלוקת שמיים לשם מחלוקת - הלשון בסוד

 מגונה מידה לך שאין העולם מן אותו הוציאה לשררה היתרה שהקנאה" קרח של נסיון על עדים אנו ת קרחבפרש

 מעם")העולם מן האדם את מוציאים והכבוד והתאווה הקנאה: אבות בפרקי התנא שאומר כמו. הקנאה ממדת

 דודו בן את במקומו מינה משה אבל, הקהתי למשפחת אב בית ראש היה כי נפגע קרח של כבודו(. קרח, לועז

 שלא מחלוקת זו היתה לכן. הקהתי למשפחת נשיא להיות, דודיו כל מבין הקטן האח שהיה, עוזיאל בן אליצפן

 .מלבו הכל בודה הוא שלכאורה בחשד רבינו משה של המינויים על לחלוק קרח ביקש אז כי, שמיים לשם

 את שהוריד לאחר קרנו פניו כי, למשה? האור ולמי'. ה אור לך אותיות לכאורה רק הוא החשד אכן כי רמז מצאתי

 רמז. ממצרים שהוציאם זה בזכות ישראל שבטי נשיאי כל ולראשי העם לכל ראש והוא סיני מהר הברית לוחות

, משה של המלכות את לקחת רצה קרח כי המלמד, ראש קח ומתרגום(, יש)ר קח הצרוף מסתתר קרח בתבה: נוסף

 כי היא טענתו. לוי שבט כל ובשביל בשבילו הכהונה את לפחות להשיג קרח ביקש, מלך היה כבר שמשה מאחר אך

(. ג,טז במדבר'" )ה קהל על תתנשאו מדוע' ה ובתוכם קדושים כולם העדה כל כי לכם רב" כי, לכהונה ראויים כולם

 שכינתו את' ה שהשכין לאחר עליהם קדושה של יתרון אין ואהרון למשה כי העם את הסיתו ועדתו קרח, כלומר

 אלא, אש של אינה קרח של זו אהבה למעשה אך', ה את אהבתו אלא אותו מניע כבודו שלא מסביר קרח. במשכן

 המלך הוא שהבורא בטענה קר שכלי בלבוש שקר הלביש שהרי, קר חק הצירופים קרח בתבה. קפוא קרח של

 י"בנ על מתנשאים שבכחם מאחר', ה במלכות כופרים שהם ואהרון משה על מחלוקת שיוצר מה, י"בנ של היחידי

 את י"בנ שעברו לאחר כמו, בצדיק העם של חכמים באמונת ספק הטיל גם למעשה קרח זו בצורה. ליבם בשרירות

 .(לא,יד שמות")עבדו ובמשה' בה ויאמינו" סוף ים

ל" ל"חז כתבו המחלוקת ענין על ת כָּ ִהיא ַמֲחלֹוקֶׁ ַמִים ְלֵשם שֶׁ ּה, שָּ ֵאינָּּה. ְלִהְתַקֵים סֹופָּ ַמִים ְלֵשם ְושֶׁ ּה ֵאין, שָּ  סֹופָּ

ת ִהיא ֵאיזֹו. ְלִהְתַקֵים ִהיא ַמֲחלֹוקֶׁ ַמִים ְלֵשם שֶׁ ת זֹו, שָּ ֵאינָּּה. ְוַשַמאי ִהֵלל ַמֲחלֹוקֶׁ ַמִים ְלֵשם ְושֶׁ ת זֹו, שָּ ל ֹקַרח ַמֲחלֹוקֶׁ  ְוכָּ

תֹו  גם כי אהבה הוכיחו והם, האמת ברור לצורך היתה ושמאי הלל מחלוקת כלומר(. יז,ה אבות מסכת")ֲעדָּ

 מחלקת: "כותב מברסלב נחמן רבינו. בתולדה גם אלא להתקיים רק לא זו מחלוקת של סופה לכן, ביניהם התחתנו

 בחינת וזה... אהבה בחינת, להתקיים סופה וזה... אהבה היא שבאמת היינו... להתקיים סופה שמיים לשם שהוא

 חלוקת'מ תיבות-ראשי הוא משה כן ועל, שמיים לשם מחלוקת בחינת שהוא, הדעת בחינת הוא משה כי, משה

 ידי על הגאולה עקר כי, משה ידי על מצרים גאולת היה כן ועל. שמיים לשם מחלוקת בחינת שהם, לל'ה מאי'ש

(. ח, נו א חלק ן"מוהר לקוטי'" )ידעו למען(, 'כג ויקרא' )אתכם הוציא' ה כי וידעתם( 'טז שמות) שכתוב כמו הדעת

 ולרחם לאהוב היה יכול י"בנ מכל יותר' לה עליון ודעת חבור היה, הנביאים נביא, רבינו שלמשה מאחר כלומר

 לשם שלא מחלוקת.  הבורא לבין ביניהם ולהשלים לחבר, לגאול היה יכול ולכן, דרכיו את הבינו לא כאשר עליהם

 מחלוקת במלה נמצא, לכן. להתקיים לא וסופה, הצדיק על החולקים אלו של כבוד של תחרות מתוך נובעת שמיים

 - שני ומצד. שמים לשם שלא מחלוקת - עדתו במות חלק לו לקח קרח אכן כי, לו מות לקח הצרוף את, אחד מצד

 תורתו למוד באמצעות, אתו ישלימו כי, החיים חי', ה שמבקש כמו, ושלמות תום לו לקח, שמים לשם מחלוקת

 .(ב, ד משלי")תעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי" שכתוב כמו, עבדו משה ותורת

 מצה: תיבות ראשי) המח למוד לתכלית בלב רצון כשיש ושלמות בתם לתקן ניתן כי, מרמזות המחלוקת אותיות

 לחפש שיש, ודור דור בכל הצדיקים לו של לאורם אך. החמצות יש שלעתים למרות עצמנו את למצות כיצד( חמץ

, ויום יום בכל' ה משיח המלך דוד שתקן ברכות' וק מהבורא ריחוק בעת התשובה של הדרכים לנו לפרש ולבקש

 .ר"אכי, מאתנו ואחד אחד בכל הזכות נקודת מציאת בעת לטוב ולקוות, ולזולת לעצמנו למחול ניתן
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