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קרא , מפני אותו ערב רב שהתדבקו בהם והתערבו איתם
 אותם את העם סתם
















 








 

 



– 


 

gG 

 
 בדקו אחריו –ה רוצה להראות לנו שלא נתחבר אתו "הקב

אמרו , ואביו פסול זרע היה, ומצאו שבנו של בת אל נכר היה
 ברוך הקדוש ברוך הוא שהציל אותנו














        







 
gG 

 



– 

 
מריעים לעצמם ולאלו מרעים ש, "אל תתחר במרעים"

, הרחק עצמך ממרעים,  רבי יהודה אמר–שמתחברים אתם 
 שלא ירעו לך מעשיו ותתפס בחטאיו











 

gG 

 
לא נעשה , אם לא היו אלו ערב רב שהתחברו בהם בישראל

ולא נגרם להם , ולא מתו מישראל כל אלו שמתו, אותו מעשה
אותו מעשה ואותו חטא ,  ובוא ראה–לישראל כל מה שנגרם 
 גרם גלות ישראל, ממש










 
gG 

 

 



– 

 
ה רצה שימצאו ישראל באותה שעה כמלאכים "הקב

כיון שנעשה אותו , ולעשות להם חירות מהכל, עליונים
גרמו , גרמו שעבוד מלכיות, גרמו מות, גרמו הכל, מעשה

גרמו שמתו מישראל כמה , שנשברו אלו לוחות ראשונים
וכל זה מפני ההתחברות של אלו ערב רב שהתחברו , לפיםא

 בהם
      


















 

gG 

 
אלא , ולא עמי, ולא ישראל, בגללם לא נקראו בני ישראל

 כיון שהתחברו איתם שכתוב וגם ערב רב עלה –העם סתם 
 קרא להם העם, אתם



 

 



–  








 
gG 

 
ערב רב , אמר רבי יהודה? כל יום היו רואים את אותו ערב רב

, שהרי כמה שאר עמים היו גרים במצרים, כתוב ולא מצרים
ועל פי , וכיון שנימולו לא נקראים מצריים, וכולם נימולו

 משה קיבלו אותם

















 

gG 

 



–  
 

 
מפני שעמלק לקח כל ,  נסי ממש'ה, " נסי'ויקרא שמו ה"

וחתך אותם וזרק אותם , ולים ולא נפרעואלו שהיו נימ
ויאמר :  באותה שעה כתוב–ואמר קח מה שרצית בו , למעלה

  בעמלק מדור דור'כי יד על כס יה מלחמה לה














 
gG 

 
אין לך דור שאין , בכל דורות שבאים לעולם, בכל דור ודור

, רוך הוא עושה בהם מלחמהוהקדוש ב, בהם מאותו זרע רע
בעולם הזה ', ועליהם כתוב יתמו חטאים מן הארץ וגו

  הללויה'באותו זמן כתוב ברכו נפשי את ה, ובעולם הבא
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gG 

 


 

 
וזו , זיר לך אבידה שאבדת בגלל ערב רבה עתיד להח"הקב

, נפלה כלה שלך, שבזמן שעשו ערב רב את העגל, כלה שלך
 זה הלוחות











 

        


 

 



– 

















 
gG 


 

 
מתפשט , ממוני הים מצד הנחש שהיה שר של מצרים

, בגלות אחרונה מים עד ים ובעוף השמים ערבוביה רעה
תערובת כל אומות בכל צד בגלות , עמלקים נפילים

באומות (בין בישראל בין בישמעאל בין בעשו , האחרונה
 לטונם בכל הארץאלו בני עשו שש,  ובבהמה–) העולם









 



– 








 


      







        












 
gG 

 
ישראל שהיו נרדפים לפני ערב , והאלהים יבקש את נרדף

נרדפים לפני רשעים , ישראל שהם אילת –רב זאבים רעים 

 



– 

באותו זמן נראה מי הוא אלוה אחר ,  מי יקימנו–אריות 
 או אומה ולשון, שיקים אותו מלטרוף עליהם



















 
      














 
gG 

 

 



– 

 
ישראל שהיו כיונה נרדפים לפני נשר מצד עופות אומות 

שר ויפרוש כנפיו על ערבובית באותו זמן יתעורר נ, העולם
וערבוביה רעה של , האומות ועשו וישמעאל שהם עמלקים

 שלא ישאר אחד מהם, וטורף אותם, ישראל












 

gG 

 
יעורר הקדוש , אומות עובדי עבודה זרה של העולם שישארו

לקיים בהם כי הגוי , ברוך הוא חיה של אדם לשלוט עליהם
לקיים בישראל וירדו , והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו

 'ומוראכם וחתכם וגו', גת הים וגובד








        


 

 



– 




 
gG 

 
כך יהיו שבורים עד שיתברר , כאשר יצאו ישראל מהגלות

עד שיתבררו ויהיו , שזהו קש ערב רב, אוכל מתוך פסולת
 כתבואה שנבררת מתוך מוץ ותבן, ניכרים ישראל ביניהם

















 

gG 

 
נאספים לאותו מקום שנקרא , לאחר שיתבררו ישראל

כמו חטה שאחר שנתברר קש ותבן מכניסים , ירושלים
שהיא , כך יאספו ישראל שהם בר לירושלים, אותה לאוצר

 



– 

ם כבר מתוך קש  באותו זמן שיהיו נקיי– 'בנוייה על הר ה
 וקורא להם בני בכורי ישראל, שורה שמו עליהם, ותבן































 








 

 



– 














 

gG 

 
יתקדשו ישראל לבית , לאחר שיהיו נקיים מתוך פסולת
 וערב רב הם יין שנתנסך –המקדש כיין לנסך על גבי המזבח 

, מינים אפיקורוסים, ומהם משומדים, לעבודה זרה
וישראל שנאמר  – משומדים לעבירות שבכל התורה כולה
עד שיהיו דרוכים בין , בהם ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם

ובגללם אמר דוד עליו , ות לא נבראו מהםרגליהם בגל
 השלום למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני












 



– 


 




















 

gG 


 
 
והתערבו עובדי עבודה זרה , פעם אחת עלו ישראל לחוג החג

 לשנה אחרת –ואותה שנה לא נמצאה ברכה בעולם , איתם
כאשר היו , רה שהתערבו אתםועלו אלו עובדי עבודה ז, עלו

אוכלים קרבנות והיו שמחים וראו את אלו עובדי עבודה זרה 
שמו לב בהם שהכל , שדומים בצורתם לצורת הכותל

 



– 

באו , באו ואמרו הדבר לבית דין, מברכים והם לא ברכו
מאיזה קרבן , זה שאכלתם חלק שלכם, אמרו, ושאלו אותם

בדי עבודה זרה בדקו ומצאו שהם עו, לא היה בידיהם, היה
, ברוך הקדוש ברוך הוא שהציל את עמו, אמרו. והרגו אותם

זרע קדוש בני אמונה , שוודאי אין ברכה שורה אלא בישראל
 ואותה שנה נמצאה ברכה בעולם בשלימות, בני אמת
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gG 

 



– 

 

 
 

והשתתפו בו העם , העם שלחוץ) ערב רב(חטא שעשו 
, וימירו את כבודם בתבנית שור, באמא חטאו, הקדוש

וימירו את כבודם , שגרמו לשכינה שגלתה בגלות עמהם
 בתבנית שור













 
















 

 



– 


 


      











 








 















 

 

 



– 





 

gG 

 
וכי ? מי ערב רב, העם אלו ערב רב, וירא העם כי בשש משה

לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים היו שקוראים להם ערב 
ואלו היו תערובת של , והלא מצריים היו וממצרים נסעו, רב

ך היה לו לכתוב ערב רב עלו אתם לפי כ, עמים הרבה
עם אחד היה ,  אלא ערב רב עלה אתם–התערובת שלהם 

אבל כל מכשפי מצרים וכל חרטומים שלהם היו , ולשון אחד
שרצו לעמוד , שכתוב בהם ויעשו גם הם חרטומי מצרים

כיוון שראו נסים ופלאות , כנגד פלאים של הקדוש ברוך הוא
ה "אמר לו הקב, י משהחזרו לגב, שעשה משה במצרים
כיוון שראו , רבון העולם, אמר משה, למשה אל תקבל אותם

יראו גבורתך בכל יום וידעו , הגבורה שלך רוצים להתגייר
 שאין אלוה חוץ ממך וקיבל אותם משה











 




 

 



– 

















 
gG 

 
אלא כל מכשפי מצרים היו ? מדוע קרא להם ערב רב
ובשעות היום היו עושים תמיד , ובראשם יונוס וימברוס

כל אלו מכשפים עליונים היו מסתכלים מכי נוטה , כישופם
עד התחלת תשע , ת שש שעות ומחצהמתחיל, השמש

כל אלו מכשפים קטנים מתחילת , ומחצה שזהו ערב גדול
אלו עליונים שבהם היו , תשע ומחצה עד חצי לילה
שהרי אז מתחילים תשע מאות , מסתכלים מכי נוטה השמש

והרוח שלהם , ותשעים וחמש דרגות לשוטט על הרי חושך
לו היו עושים וא, היה משוטט על כל אלו מכשפים בכשפיהם

עד שכל מצריים בטחון שלהם באלו , כל מה שהם רוצים
מתשע , מפני שיש ערב קטן, וקוראים להם ערב רב, היה

ועל כן , ושני ערבים הם, זה ערב קטן, שעות ומחצה ולמטה
 ערב רב עלה אתם

          



– 

       












 


















 

gG 

 
, והם הסתכלו בשעות היום, החכמה שלהם היתה רבה

, ו שהרי בכל צדדים בשש משהורא, והסתכלו בדרגת משה

 



– 

שהם לא יכולים לשלוט , בשש שעות ראשונות של היום
ובכל צדדים בשש , בשש דרגות עליונות שאחוזות בו, בהם

 ובעטרות אלו השש היה עתיד לרדת מן ההר, היה
      













 



















 

 

 



– 











 














 
gG 

 
ראינו שאתם ישראל כל טוב וכל : אמרו הערב רב לישראל

הולך ' לכם וה, ואנחנו דחויים לחוץ, כבוד העולם לכם
כמו שהולך , ם אשר ילכו לפנינואף כך אלהי, לפניהם יומם
 שהרי רשות יש לצד שלנו ללכת אף כך לפנינו', לפניהם ה






 

 

 



– 








 
gG 

 
לא היו חופים אלא את בני , כל ענני כבוד שהלכו במדבר

היו , והערב רב וכל אלו בהמות צאן ושוורים, ישראל לבדם
 כל אלו ארבעים שנים –הולכים לחוץ מהמחנה לאחרונה 

ך וטנוף לא היה תוך שום לכלו, אשר הלכו ישראל במדבר
ועל כן צאן ושוורים שהיו אוכלים עשב לחוץ , עננים לפנים

 וכל אלו ששומרים אותם, היו


















 

 



– 

gG 

 
אם כך אלו ערב רב לא היו אוכלים מן ? אבא, אמר רבי אלעזר

אלא מה שנותנים להם ישראל , וודאי כך הוא, אמר לו? המן
מתמצית מה שנשאר ? וממה היו אוכלים, כמי שנותן לעבדו
ל והפסוק מכריז ואמר ובני ישרא, פסולת, מאחורי הריחים

ויראו בני , בני ישראל ולא אחר, אכלו את המן ארבעים שנה
ולא שאר ערב רב , מן הוא) איש אל אחיו(ישראל ויאמרו 

 ביניהם
















 

gG 

 
ועכשיו קמו ורצו מעשה ,  עכשיו היו נכנעים אלו ערב רבעד

או נהיה כולנו עם אחד : אמרו, לחזק את הסטרא אחרא
:  אמר אהרן–או שילך אלהיכם לפניכם , ונהיה בכלל עמכם

, חס ושלום שאלו ישתתפו בעם הקדוש להיות הכל כלל אחד

 



–  
אלא טוב הוא , ולא יתערבו העם הקדוש בעם זה כלל אחד

 ואהרן –ותם מתוך העם הקדוש עד שיבוא משה להבדיל א
, אלא הרבה היו מישראל שהשתתפו איתם בלב, לטוב כיוון

היה צריך לברור וללבן את העם , ומשום כך כאשר בא משה
והשקה אותם שקוי עד שנבררו כולם , הקדוש מאותו חטא

 ולא נשאר בהם פסולת כלל

















 
      

 






 

gG 

 

 



– 

 
כל שכן אלו שלא , קשים גרים לישראל בספחת בבשר החי

 ויתפרקו כל העם את נזמי ,הם מה עשו, היו גרים כיאות
 כמה אלפים ורבבות היו מנזמיהם שם. הזהב אשר באזניהם
















 
gG 

 



– 

 
, אהרן לא נשמר מאלו שני חכמים שהיו בראש אותו ערב רב

כיוון , ואחר היה עושה בכשפיו, אחד מהם היה לפניו
שני שלישים ביד , נטלו אותו זהב, ששניהם התייעצו ביחד

מפני שכך צריך באותו מין , ושליש ביד של אחר, של אחד
נטלו ,  כאשר הגיעו שש שעות והיום היה במשקל–הכישוף 

מפני שמי שצריך לעשות כישוף , אותו זהב שפרקו מאזניהם
ת לנו והם אמרו השעה עומד, לא צריך לחוס עיניו על ממון

מיד , אין השעה לחוס על הזהב, אם אנחנו לא מעכבים
כמו שאתה אומר מפרק ? מהו ויתפרקו, ויתפרקו כל העם

 שהשחיתו ושברו אזניהם, הרים ומשבר סלעים













 











 

 



– 
















 
gG 

 
לא , אלו הרשעים אנשים רעים ברצון שלהם לחזור לסרחונם

אלא השחיתו דרכם והתפרקו , ביקשו מנשותיהם ובניהם
שאין להם , ושברו אזניהם, מעול שמים שציווה להם משה

 ובעם הקדושחלק בשם הקדוש 


 












 



– 





 

gG 

 
אחד לקח שני שלישים ואחד , חלקו שניהם אותו זהב

עשו כשפיהם וכשפו , עמדו כנגד השמש בשש שעות, שליש
הרימו , כיוון שהגיע תחילת שבע, בכשפיהם בכישוף הפה
שניהם היו , שכתוב ויקח מידם, שניהם ידם על ידי אהרן

 יצא ואמר יד ליד לא קול, כיוון שהוא קיבל מידם, ולא יותר
 הביאו רע לעולם, ינקה רע




















 
gG 

 



– 

 
בני בניו של לבן , בני בלעם הרשע, אלו רשעים מכשפים

נתנו אותו לאהרן , כיוון שהגיע שבע שעות של היום, הרשע
אם הוא היה אומר להם שימו אותו בארץ בראשונה , מיד

 ,אלא מידם לקח, לא היו יכולים בכשפיהם כלום, ואני אטול
ראו מה עשה אהרן אדם , והפסוק מתרעם ואומר ויקח מידם

כל מכשפי , שאילו נטל מהארץ, נביא חכם לא ידע להשמר
אבל במה הצליחו במעשה , העולם לא היו יכולים להצליח

 מפני שויקח מידם ולא מהארץ, זה









 

















 

 

 



– 

gG 

 
ים לא כמו שחושבים בני אדם שעשה ציור, ויצר אותו בחרט

שאחז הזהב ,  בכל סיוע רע היה–במחוגה או בדבר אחר 
ששם כל ,  ויצר אותו בחרט–רע אחר רע , והסתירו מהעין

 אז עלה הכל למעשה, הזהב בכיס אחד ונשמר מהעין


















 

gG 

 



– 

 
כאשר יביאו אותו , בן יחיד לאותו ראש לבן: בספרו של חנוך

מבשר החמורים יטעו אותו באותו שמכניס מרגליות 
, ודיוקן יצוייר בציור בחרט אנוש, בפעמוני זהב בלי דעת שלו

 אנוש – אדם שהטעה בני, זה קולמוס של אנוש הרשע
היה רושם רשימות של כל , כאשר הטעה העולם בקולמוס

 באותו קולמוס רשם רשימה, דיוקנים ועבודות זרות
      

      








 










 
gG 

 
וודאי בכיס הטיל זהב וכיסה אותו מהעין כמו שאמרו אלו 

וזה הוא מעשה , אלווכך צריך במיני כשפים , המכשפים

 

 



– 

צריך , דבר שצריך בגלוי להתגלות אחר כך, המכשפים האלו
ואחר כך יצא , הסתר וכיסוי בראשונה שיתכסה מהעין

צריך בגלוי , ודבר שצריך בכיסוי אחר כך, האומן לאומנותו
 בראשונה




       











 
gG 

 
 מי ראה כשפים בכל העולם כאלו

      
     












 

 



– 





 

gG 

 
והפסוק מוכיח שכתוב ויקח את , חס ושלום שאהרן עשה

שאם שני אלו לא ,  כביכול הוא עשה אותו–העגל אשר עשו 
אלו ,  מי גרם שנעשה–צאה האומנות לא נעשה ולא י, היו

הם היו עושים כשפיהם , שבעוד שהוא לקח מידם, השנים
 –ומושכים רוח למטה מן סטרא אחרא , ולוחשים בפיהם

זכר , אחד מן זכר ואחד מן נקבה, ומשכו שני רוחות כאחד
שניהם היו כלולים , נקיבה בצורת חמור, התלבש בצורת שור

 כאחד






















 



– 




 


     









 

gG 

 
 כל אלו של ישראל שמתו התחברו איתם בלבם










 




 

 

 



–  



 


       




 

















 











 

 

 



– 





 













 











 










 

 

 



–  
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gG 

 

 



– 

 
וודאי ? ועגל עשה? הרי ישראל היה, ירעבם שעשה עגלים

דאי שוו, ולא כמו שאמרו, ירבעם חטא והחטיא, העמידוהו
 ובמלכות חטא, חטא רע עשה










 















 

gG 

 
כתוב בשר חמורים במדבר היו אלו מכשפים ש: אמר ירבעם

, כאן אלו שני רוחות רעים יתלבשו כפי שראוי להם, בשרם
ומתוך שכתוב נופת תטפנה , זכר היתה בדן, זכר ונקיבה הם

 

 



– 

ומשום כך שני , נמשכו ישראל אחריה יותר, שפתי זרה
והיה חטא , ומשך אותם ירבעם בארץ הקודש, עגלים היו

 כתוב גוזל ועליו, ומנע ברכות מן העולם, עליו ועל ישראל
 'אביו ואמו וגו























 









 

 

 



–  


      







 

























 

gG 

 

 



–  

 
, היה שם רבי אבא, באו רבי אלעזר והחברים ונשקו ידיו

בכה , אלמלי לא באנו לעולם אלא לשמוע זה די לנו: אמר
מי יאיר ויגלה , ואמר אוי רבי כאשר תסתלק מן העולם

, דבר זה בחושך נטמן עד עכשיו שיצא משם, ורהאורות הת
ה "ובכסא המלך רשום והקב, והרי מאיר עד גובה הרקיע

וכמה שמחה על שמחה נוסף מלפני , שמח עכשיו בזה הדבר
 מי יעורר דברי החכמה בעולם הזה כמוך, המלך הקדוש


















 

gG 

 



–  

 

 
 

אלו חסידים וצדיקים שנמצאים , בזמן שהרשעים נמצאים
 כמו כן אלמלא אותה ערבוביה –, איהםביניהם נתפסים בחט

 לא נענשו ישראל על מעשה העגל, שהתחברו בהם בישראל























 

gG 

 



– 

 
, להכליל הכל, בראשונה כתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו

מפני שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות מעשה המשכן מכל 
, ומפני שהיו אלו הערב רב בתוכם, צדדים במוח וקליפה

להכליל אותם בין , נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו
,  אחר כך סטה מין למינו–וכולם נצטוו , ישראל שהם מוח

, ונטו אחריהם אלו שמתו, באו אלו הערב רב ועשו את העגלו
ה מכאן "אמר הקב, וגרמו להם לישראל מות והריגה

ולהלאה מעשה המשכן לא יהיה אלא מצד ויקהל משה את 
וכתוב אחריו קחו מאתכם תרומה ', כל עדת בני ישראל וגו

לא כבתחילה שכתוב מאת כל איש אשר , מאתכם וודאי', לה
אלא , מאיזה מקום כינס אותם', ויקהל משה וגו –ידבנו לבו 

היה צריך משה לאסוף , מפני שהיו אלו הערב רב ביניהם
 אותם ולייחד אותם בבניהם













 










 

 



–  












 






 

gG 

 
ישראל כולם נחשך אור שלהם מפני אותה רעה שנדבקה 

אז ויקהל , ך הוא חטאיהםכיוון שמחל הקדוש ברו, בהם
', אליהם אלה הדברים וגו', משה את כל עדת בני ישראל וגו

 שהרי אותו ערב רב הועבר מהם











 

 



– 









 






 



















 


       

 

 

 



–  


        









 

gG 

 
 

ולא מאלו , מעשה המשכן לא נעשה אלא מישראל בלבדם
מפני שאותם ערב רב המשיכו את מלאך המות , ערב רב

זרק את אלו ערב רב , משה בוכיוון שהסתכל , לרדת לעולם
 ואסף את ישראל בלבדם, לחוץ















 



–  


 
gG 

 
 

מסר להם את , בראשונה עד שלא עשו בני ישראל את העגל
יני כיוון ששמעו ב, וזה הוא שלא שמרו אלו ערב רב, השבת

מיד , אמרו ואנחנו דבר זה נמנע מאתנו, ובין בני ישראל
לאחר , ונמשכו הרבה אחריהם', ויקהל העם על אהרן וגו

כינס משה את בני ישראל בלבדם ונתן , שמתו אלו שמתו
 להם שבת כמקודם


   





         













 



– 


 

gG 

 

 
 

כמה ? ה רוצה בדין מדוע מסלק אותו מהרשעים"אם הקב
וכמה הרים גילה המאור הקדוש בזה , הרים נעקרו בדבר זה

הוא דין , הוא דין ברור,  הדין שהקדוש ברוך הוא רוצה בו–
 כולם והרשעים כאשר הם בעולם, שמעורר אהבה ושמחה

, כולם דין שלא רוצה בו הקדוש ברוך הוא כלל, דין הזוהמא
, ועל כן לא רוצה שיתערב הדין הקדוש בדין טומאת הזוהמא

ואותו , עד שהוא נכלה מעצמו ולהאביד אותו מן עולם הבא
 דין הזוהמא שבו הוא מאביד אותו מהעולם














 



 

 



– 














 

gG 

 
כזה העשב שהוא ביובש הארץ , בפרוח רשעים כמו עשב

, כאשר שורים בו מים מפריח ואותו יובש פורח, והוא יבש
 לצד ולא מעלה אלא אלו פארות, וכזה האילן הקצוץ שמציץ

ולעולמים לא עולה האילן , שהם ענפים שעולים, זה ולצד זה
, וכל זה להשמדם עדי עד, כאשר היה בראשונה להיות אילן

 לעקור אותם משרשים ומהכל











  


 



–  





        


 
gG 

 
מפני שזה העולם , ה מאריך רגזו ברשעים בזה העולם"הקב

ועולם הבא הוא צד הקדושה , הוא חלק של סטרא אחרא
להיות הצדיקים הם בעטרה שכבוד , לק הצדיקיםוהוא ח

זה צד , ושני צדדים אלו עומדים זה כנגד זה, אדונם בה
וזה , זה עומד לצדיקים, וזה צד אחר של הטומאה, הקדושה

זכאים הם הצדיקים שאין , והכל זה כנגד זה, עומד לרשעים
 להם חלק בזה העולם אלא בעולם הבא




       



       










 



–  


 
gG 

 
 

מנוערים היו מכל דברי תורה ומכל מצוות , ונערים קטנים
והתחייבו בחיוב זה העולם , קטני אמונה,  קטנים–התורה 

 יצאו מסוד האמונה,  יצאו מן העיר–ובחיוב העולם הבא 





       
 














 

gG 

 



–  

 
 –שהסתכל לאחור אם יחזרו בתשובה אם לא , ויפן אחריו

הסתכל בהם שהרי זרע מתוקן עתיד לצאת מהם , ויראם
שהיו עומדים אחר כך לעשות כמה ,  ויראם–והעמידוהו 

 רעות בישראל











 









 
gG 

 
שהרי , הסתכל מאחורי השכינה וראה את כולם, ויפן אחריו

התעברו , רת חטאיהם של ישראלבאותו לילה ששולט על כפ
ותצאן שתים דובים מן , 'מיד ויקללם בשם ה, אמותם מהם

מהו שתים , שנים דובים היה צריך לו, שתים דובים, היער

 

 



– 

ותבקענה מהם ארבעים ושני , נקבות היו ובניהם, דובים
 ילדים
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