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ְמַפזֵּם , ָשָׁעה ֲאֻרָכּה ִטֵיּל ַרִבּי ָרִמי ַבָּשּׂדֹות. ַפַּעם ִהִגּיַע ִלְבֵני ְבָּרק ַרב ְבֵּשׁם ָרִמי ַבּר ְיֶחְזֵקאל
ְוַכָמּה ִנְפָלָאה ִהיא ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶשׁהּוא ְמַטֵיּל ָבּּה חֹוֵשׁב ַעל ְיִפי ַהְבִּריָאה , ַמְנִגּינֹות ָיפֹות

, ְדַּבׁש ַהְתֵּאִנים ָנַטף ֵמָהֵעץ. ְלֶפַתע ָרָאה ִמַתַּחת ְלֵעץ ְתֵּאָנה ַכָּמּה ִעִזים אֹוְכלֹות ֵעֶשׂב. ַלֲהָנָאתֹו
ַעְכָשׁו ֲאִני ֵמִבין : "ְזֵקאל ְמֹאד ְוָאַמרִהְתַפֵּעל ָרִמי ַבּר ְיֶח. ְוֶהָחָלב ֵמָהֲעִטיִנים ֶשׁל ָהִעִזים ִטְפֵטף

ַהְדַּבׁש ֶשׁל ַהֵפּרֹות ִמְתַעְרֵבּב ְוִנְמָהל ֶבָּחָלב ֶשׁל . 'ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש'ֶאת ֵפּרּוׁש ַהָפּסּוק 
  ."ַכָּמּה ָיָפה ִהיא ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ֵאיֶזה ֹיִפי. ַהְבֵּהמֹות

  

 ֶזה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב –ָרִמי , ָרִמי: " ּדֹוְסַתִּאי ְוָאַמר ְלָרִמי ַבּר ְיֶחְזֵקאלָעַבר ָשׁם ַרִבּי ַיֲעֹקב ֶבּן
ַפַּעם ִלְפנֹות ֹבֶּקר ָהַלְכִתּי . ַאל ַתְּצִחיק אֹוִתי, ֶבֱּאֶמת, נּו? ְשֵׁתּי ִעִזים ְוַכָמּה ְתֵּאִנים? ּוְדַבׁש ֶזה

ְוַהְדַּבׁש ִמֵלּא ֶאת ָכּל ַהֶדֶּר6 , ה ִקילֹוֶמְטִרים ְלָפחֹותִמּלֹוד ְוַעד ִבְּקַעת אֹונֹו ֶמְרָחק ֶשׁל ֲחִמָשּׁ
זֹאת ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ַהּטֹוָבה ְוַהָיָּפה . ֶזה ִנְקָרא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש. ְוִהִגּיַע ִלי ַעד ַלַקְּרֻסַלִּים

  ."ֶשָׁלּנּו

  

 זֶה –ֶבּן ּדֹוְסַתִּאי , ֶבּן ּדֹוְסַתִּאי: "ְוָאַמר, ּוָפהעֹוד ָחָכם ֶשַׁחי ְבּאֹוָתּה ְתּק, ָעַבר ָשׁם ֵריׁש ָלִקיׁש
ַאל , ֶבֱּאֶמת, נּו? ַכָּמּה ִקילֹוֶמְטִרים ֶשׁל ְדַּבׁש ֶשַׁמִּגּיַע ַעד ַלַקְּרֻסַלִּים? ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֶזה

ֲאִני ָהַלְכִתּי ַפַּעם ְלִצּפֹוִרי ַבָּגִּליל ְוָרִאיִתי ָשׁם ְדַּבׁש ַעל ָכּל ָהֲאָדָמה ְבֶּשַׁטח ֶשׁל . ַתְּצִחיק אֹוִתי
זֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ? ַאָתּה ֵמִבין. ַרק ְדַּבׁש. ֶעְשִׂרים ִקילֹוֶמֶטר ֹאֶר6 ְוֶעְשִׂרים ִקילֹוֶמֶטר ֹרַחב

  ."ֶרץ ִיְשָׂרֵאל ַהְמּתּוָקהֶזה ָמה ֶשֲׁאִני קֹוֵרא לֹו ֶא. ּוְדַבׁש

  

?  ֶזה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש זֶה–ֵריׁש ָלִקיׁש , ֵריׁש ָלִקיׁש: "ָעַבר ָשׁם ַרָבּה ַבּר ַבּר ָחָנה ְוָאַמר
ֲאִני . ַאל ַתְּצִחיק אֹוִתי, ֶבֱּאֶמת, נּו? ֶעְשִׂרים ִקילֹוֶמֶטר ַעל ֶעְשִׂרים ִקילֹוֶמֶטר ִמְסֵכִּנים ַבָּגִּליל

ָדָּבר ָכֶּזה לֹא ְרִאיֶתם . ָהַלְכִתּי ַפַּעם ְוָרִאיִתי ְדַּבׁש ְמַכֶסּה ֶאת ָכּל ָהֲאָדָמה ֶשׁל ָכּל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל
ְוִאם לֹא ָהִייִתי ָרץ , ַהֹכּל ְדַּבׁש ֶשִׁהִגּיַע ִלי ַעד ַלִבְּרַכִּים ְוִהְמִשׁי6 ַלֲעלֹות ְוַלֲעלֹות. ַבַּחִיּים ֶשָׁלֶּכם

זֹאת ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְכּמֹו ֶשֲׁאִני . ֶזה, ֶזה ִנְקָרא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש. ַטח ָהִייִתי טֹוֵבַעַמֵהר ֶבּ
  ..."לֹא ְלַהֲאִמין, ָכּל ָהָאֶרץ ְדַּבׁש. אֹוֵהב

  

יׁש ְוַרָבּה ַבּר ַבּר ֵריׁש ָלִק, ֲאָבל ָרִמי ַבּר ְיֶחְזֵקאל ְוַיֲעֹקב ֶבּן ּדֹוְסַּתִאי, ִפְּתֹאם ִהִגּיַע עֹוד ַרב ֶאָחד
ְוֶשׁלֹּא ַנְצִחיק אֹוְת: , ֲאַנְחנּו ְכָּבר יֹוְדִעים ָמה ַאָתּה רֹוֶצה ְלַהִגּיד, ֲעֵשׂה טֹוָבה: "ָחָנה ָאְמרּו לֹו

  "?ִתְּרֶצה אּוַלי ִלְטֹעם ְקָצת ֵמַהְדַּבׁש ֶשׁל ַהְתֵּאָנה ֹפּה. ְוָכל ֶזה

  

..." יִתי ְלַסֵפּר ָלֶכם ַמֶשּׁהּו ֶשׁעֹוד לֹא ְשַׁמְעֶתּם ַבַּחִיּים ֶשָׁלֶּכםַדְּוָקא ָרִצ", ָאַמר ָהִאיׁש" ,ֲחָבל"
ָיְשׁבּו ֻכָּלּם ִמַתַּחת ." ָשַׁמְענּו ְכָּבר ַהֹכּל ְוֵהַבּנּו ֶאת ָהִעְנָין, ָשַׁמְענּו: "ֲאָבל ַהֲחָכִמים ִהְשִׁתּיקּו אֹותֹו

 .ם ְוֶנֱהנּו ִמָכּל ֶרַגעָאְכלּו ְתֵּאִני, ִלְטּפּו ֶאת ָהִעִזּים, ָלֵעץ


