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דרך אפרתה טו )תשע"ח( — מכללת אפרתה

שתי דרכים דידקטיות להבנת התמורות 

במשמעות המונח 'ארץ זבת חלב ודבש' 

לפי פשוטו של מקרא 

דוד שניאור

מבוא

אחד הנושאים המעסיקים מורים וחוקרים הוא יכולת ההסתגלות לשינויים תרבותיים 

שנוצרו בעקבות פערי הדורות והכלתם, המשפיעים במישרין על מטרות ההוראה ועל 

שיטות הלימוד. הדבר נכון שבעתיים בתקופתנו, כאשר הִקדמה הטכנולוגית מכתיבה 

צורך של מורים ומחנכים בהתעדכנות רציפה כדי 'לא להישאר מאחור'. 

הגדרת מטרות החינוך בתקופה מסוימת משקפת את מצב הרוח והתנאים של התקופה. 

כאשר חלים שינויים בדפוסים הבסיסיים של התרבות, החברה או הפוליטיקה, או במבנים 

הערכיים והכלכליים של החברה, למשל במעבר ממשטרים טוטליטריים לדמוקרטיים, 

במעבר מכלכלה חקלאית לתעשייתית וממנה לתקופת הידע והתקשוב, או במעבר מארגונים 
כפריים לעירוניים, חלים עימם גם שינויים במטרות החינוך.1

אחד מתחומי הלימוד שנדון לקושי בהוראה בעקבות התמורות התרבותיות לאורך השנים 

הוא תחום הוראת המציאות המקראית.2 הנתק היחסי של האדם מהאדמה בתקופה 

המודרנית לעומת הקשר הבלתי אמצעי והתלות בין האדם לאדמה בתקופת המקרא  

והקשר של האיכר העברי לאדמה באורחות חייו3 עשויים להיות בעיה מורכבת בהוראת 

חטיבה, 2003, עמ' 7.  .1

גם בתחום זה יש להיזהר ממסקנה גורפת שכל מה שהיה אז הוא מה שקורה היום: "ליבון הריאליה   .2

צריך להיעשות בזהירות, בביקורתיות דקדקנית וכנראה גם במשורה" )גוטל, תש"ס, עמ' קיב(.

"שלא כאיכר אצל שאר העמים, שעמד על דרגה תרבותית ירודה, בהיותו עבד לאדמה של בעלי   .3

אחוזות, האיכר העברי היה ברוב התקופות עצמאי. הוא שמר שבת וחג ושאר מצוות התורה, וקיים דיני 

מתנות עניים — לקט שכחה ופאה — דבר שלא מצינו אצל עם אחר. הוא הפריש מתנות כהונה ולוויה 

וקיים דיני כלאיים ושביעית" )פליקס, תשנ"ב, עמ' 14(.
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הסיפורים, ההלכות, המונחים והמטפורות ששורשיהם נעוצים בעבודת האדמה וברעיית 

הצאן. 

שתי הדרכים שברצוננו להציע כפתרון דידקטי לסוגיה זו עשויות לסייע בלימוד התנ"ך 

ובהוראתו. הדוגמה שנדונה כאן משמשת דגם ללימוד המקורות, הן בהיכרות עמוקה 

עם התרבות הראלית של תקופת המקרא והן בשימוש מושכל בכלים ספרותיים של 

'פשוטו של מקרא'.

המונח 'ארץ זבת חלב ודבש' בימינו איננו מוגבל דווקא לעניינים חקלאיים כפי שהיה 

בתקופת המקרא; כיום משתמשים בו בכל מיני תחומים, למשל בתחום הכלכלי ובמיוחד 

בתקופה התעשייתית המודרנית, שבה הצלחה ועושר אינם נמדדים בהכרח בתחום 

החקלאות, ואין להם בדרך כלל קשר לחלב כבשים או פרות או לדבש דבורים.4 

נוסף על הריחוק התרבותי מעולם החקלאות שהיה בעבר, עומדת בפני הקוראים המודרניים 

התלבטות בעצם הבנת המושגים 'חלב' ו'דבש' במקרא והגדרתם, שהרי לא אחת אפשר 

לראות שצמחים ובעלי חיים המוזכרים בתנ"ך אינם מוכרים לנו או ששמותיהם השתנו. 

לכן יש צורך להיזהר מהנחה חד־משמעית שהשמות והמושגים המקובלים בעברית כיום 

זהים בדיוק לשמות ולמושגים בעברית של תקופת המקרא.5 

על משמעות הביטוי 'זבת חלב ודבש' בראליה המקראית ובהשתקפותו הספרותית 

במקרא מומלץ לקרוא את מאמרו המקיף של רוזנסון.6 אין בכוונתנו לחזור על היסודות 

החשובים שנזכרו שם, הן בתיאור מפורט של המציאות המקראית והן בדגשים של קריאה 

ספרותית במקרא, אלא רק בתמציתיות. כהמשך למאמר הנ"ל, טענתנו העיקרית היא 

כפי שאפשר למצוא כל מיני ביטויים ואסוציאציות באשר לחלב ולדבש: בכה על חלב שנשפך — התחרט   .4

או הצטער על דבר שאי־אפשר לשנותו; דבש וחלב תחת לשונו — "הוא מדבר דברים נעימים ונאים, 

הוא מדבר חלקות" )מילון אבן שושן המרוכז, 2009, עמ' 306(; ָחַלב )פועל( — "הוציא כספים או מידע 

מאדם או מוסד נגד רצונם" )רוזנטל, 2005, עמ' 138(; לא ליקק דבש — לא רווה נחת; לא מדבשך ולא 

מעוקצך — "אין חפץ לא בטובתך ולא ברעתך" )מילון אבן שושן המרוכז, 2009, עמ' 172(. כבר בימי 

הביניים אפשר למצוא אפשרויות נוספות בדברי רמב"ן )שמות ג, ח, ד"ה 'וטעם זבת'(: "וטעם זבת חלב 

ודבש — כי שבח תחלה את הארץ שהיא טובה, לומר שהאוויר טוב ויפה לבני אדם וכל טוב ימצא בה, 

ושהיא רחבה, שיעמדו בה כל ישראל".

ראו לדוגמה במבוא של עמר, תשע"ב, עמ' 11–69, על בעיית זיהוי צמחים מתקופת המקרא ולדרכי   .5

המחקר המסייעות בזיהוי שמותיהם.

רוזנסון, תשס"ו.  .6



37שתי דרכים דידקטיות להבנת התמורות במשמעות המונח 'ארץ זבת חלב ודבש' 

כי דרך קריאה צמודת טקסט אפשר להבחין בשינויים הקוטביים של משמעות המושג 

הראלית לאורך תקופת ספרי המקרא.

מתודולוגיית זיהוי שמות צמחים ושמות בעלי חיים במקרא 
בעזרת היצמדות להקשר המקראי והתאמה תרבותית

אחת הדרכים להכרת מושגים ושמות במקרא מבוססת על הכרת המקורות וההקשרים 

שבהם הם נזכרים. מלבד ההקשר הענייני, ייתכן מצב שבו במהלך השנים התחולל 'שינוי 
תרבותי' במשמעות המונח, מכיוון שספרי התנ"ך מקיפים תקופה היסטורית בת אלפי שנים.7

הפעם הראשונה במקרא שנזכר בה הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' היא בדברי הקב"ה 

למשה בנוגע לארץ ישראל. הביטוי בא ככל הנראה להצהיר שההבטחה שהארץ שאליה 

יגיעו תהיה 'ארץ זבת חלב ודבש' תיאמר לבני ישראל — כנראה כדי לתת להם מוטיבציה 

חיובית לצאת מארץ מצרים: "ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל 

ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי 

ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי" )שמות ג, ח(.

משה צּווה לשוב ולהסביר לאיזו ארץ הם יגיעו: "ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל 

ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )שמות ג, יז(.

כאשר בני ישראל כבר היו בהכנות האחרונות ליציאה ממצרים, משה פנה אליהם והזכיר 

בפרשת 'קדש לי' את תיאורה של ארץ ישראל: "ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי 

ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת 

ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה" )שמות יג, ה(.

לאחר חטא העגל ה' דיבר עם משה ושוב תיאר את ארץ ישראל בביטוי המוכר: "ֶאל ֶאֶרץ 

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ִּכי ֹלא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך" )שמות לג, ג(.

מחלוקת בהסבר המושגים 'חלב' ו'דבש' מצויה גם אצל חז"ל: "'ארץ זבת חלב ודבש' — ר' אליעזר אומר:   .7

חלב — זה חלב הפירות. דבש — זה דבש תמרים. ר' עקיבה אומר: חלב — זה חלב ודאי. דבש — זה דבש 

היערות" )מכילתא דרשב"י, בא, יג, ה(.
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בפרשת 'קדושים תהיו' ארץ ישראל מתוארת בביטוי המוכר להם, בקשר לשכר המיועד 

לעם ישראל השומר על קדושתו ונבדל מן העמים הטמאים: "ָוֹאַמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו 

ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאִני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר 
ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים" )ויקרא כ, כד(.8

עד כאן ברור למדי שמובנו של הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' חיובי וכי הוא מהווה לעם 

ישראל גורם מוטיבציוני לצאת ממצרים כדי לקבל ארץ של שפע )ובהמשך נעמוד על 

הגדרת סוג השפע(.9 הבטחת ארץ משובחת ושופעת חייבת להיות במושגים שהעם מבין, 

וכמובן מעוררת אצלו רצון להתיישב בה; לא ייתכן שעם ישראל ירצה לעשות 'הסבה 

מקצועית' במסגרת היציאה ממצרים;10 הגיוני יותר להניח שיתאפשר לעם להמשיך ולעסוק 

במקצוע המוכר לו וליהנות מחופש פעולה ומעצמאות תעסוקתית.

דוגמה טובה לכך אפשר למצוא בהבטחות ַרבָשֵׁקה לאנשי יהודה. בניסיונותיו לשכנע את 

אנשי יהודה להיכנע הוא נוקט כמה דרכים: נואם בעברית, מאיים בלחימה, טוען טיעונים 

דתיים וגם מנסה לפתות פיתוי חומרי. רבשקה איננו מציע לעם פיתוי לוט בערפל אלא 

דווקא להמשיך ולעסוק במקצועות החקלאות ולחיות באקלים החקלאי המוכרים להם 

למרות הגלות לארץ אחרת: 

לא ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו, ִּכי ֹכה ָאַמר ֶמֶלְך ַאּׁשּור: ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו 

ְוִאיׁש ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי ֹברֹו. ַעד ֹּבִאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש 

ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו ְוֹלא ָתֻמתּו ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם 

ֵלאמר ה' ַיִּציֵלנּו )מלכים ב יח, לא-לב(.

המתבוננים בהקשר של פסוק זה ושל הפסוקים הבאים אחריו אינם יכולים לנתק את הקשר שבין   .8

מובנו הפשוט של הביטוי ובין שפע המרעה, כפי שמובא בהמשך הפסוקים: "ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין ַהְּבֵהָמה 

ַהְּטֹהָרה ַלְּטֵמָאה..." )ויקרא כ, כה(.

רוזנסון עמד גם על הביטוי 'זב', שאפשר לפרש כשלילי, כמעין טומאה. אנו מסכימים עם דבריו, כי יש   .9

משמעות רחבה לשימוש במילה 'זב', ואפשר להבין את הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' כביטוי של קללה, 

כלומר שהארץ תקיא את יושביה )ויקרא, יח, כב( ותחזור להיות ארץ טבע ומרעה )חלב( ודבש דבורים 

של פרחי הבר )רוזנסון, תשס"ו, עמ' 108–109(. שטרן מצביע על זיקה בין הביטוי המקראי 'ארץ זבת 

חלב ודבש'  לתיאור יכולתו של הבעל להוריד גשם, כפי שהדבר משתקף במקורות בשפה האוגריתית. 

לדבריו, הבטחתו של א-להי ישראל לתת חלב ודבש מלמדת על טענה דתית של עליונותו על אל 

הבעל, כפי שאנו מכירים בתיאור מעמד אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל )מלכים א יח( ובמקורות 

נוספים, ראו: שטרן, 1992.  

בשונה מדבריו של רוסט, שטען כי "כינויה של ארץ ישראל 'ארץ זבת חלב ודבש' מעמיד את שבחה   .10

של הארץ לעומת מצרים" )רוסט, תש"ס, עמ' 23(.
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'ארץ זבת חלב ודבש' במשמעות של ארץ מרעה

למקרא דברים אלה אפשר לומר שמשמעות הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' שנאמר לעם 

ישראל, שעסק ברעיית צאן, היא תיאור מציאותי של ארץ מרעה שיש בה לרועים שטחי 

מרעה נרחבים לרעות את צאנם,11 וכך אפשר לרעות בה עדרים גדולים שיניבו הרבה 

חלב, בלי חשש להיכנס לשדות החקלאים. בהמשך לדברים אלה יש להניח ששפע 

הדבש קשור לשפע פרחי הבר בשטחי הבּור והחורש הטבעיים,12 שלא נכבשו בידי בעלי 

השדות. חיזוק להבנת המושג במשמעות זו אפשר לראות במקורות הללו:

עיסוקם של יעקב ובניו היה רעיית צאן. ארץ מצרים שאליה הגיעו יעקב ובני משפחתו   .1

הייתה ארץ חקלאית, והיו בה שדות מעובדים רבים באזור הנילוס.13 מאחר שרעיית 

צאן נחשבה לתועבה במצרים, הותר להם להתיישב בארץ גושן,14 מקום רחוק למדי 

משאר תושבי ארץ מצרים:

ְוָהֲאָנִׁשים ֹרֵעי צֹאן ִּכי ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו. ְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם 

ַּפְרֹעה ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם. ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם 

ֲאבֵֹתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל ֹרֵעה ֹצאן )בראשית לו, לב–לד(.

רעיית צאן מכונה במקרא הדברת הצאן: 'ְוָרעּו ְכָבִׂשים ְּכָדְבָרם...' )ישעיה ה, יז(. לוין מדגיש כי הביטוי   .11

'זבת חלב ודבש' איננו בהכרח ביטוי של פוריות והוא מתאים יותר לתיאור אופי של ארץ מרעה שאין בה 

קרקעות מעובדות, ומסמל את התלות הכלכלית של עם ישראל בה'. ראו לוין, 2000. מובנו של המושג 

'מדבר' בתקופת המקרא היה רחב יותר, וכלל, נוסף על אזורים צחיחים ושוממים מבחינת משקעים, 

אף אזורים מיוערים וחורש המתאימים לרעיית צאן אך קשים מאוד לעיבוד חקלאי.

במקורות אחדים אפשר לראות שהדבש קיים ביערות באופן טבעי ולא מיוצר רק בידי חקלאים המטפחים   .12

ֶדה. ַוָּיֹבא ָהָעם ֶאל ַהַּיַער ְוִהֵּנה ֵהֶלְך ְּדָבׁש..." )שמואל א יד, כה-כו(; "ְּדַבׁש  כוורות. "... ַוְיִהי ְדַבׁש ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ

ָמָצאָת ֱאֹכל ַּדֶּיָּך ֶּפן ִּתְׂשָּבֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו" )משלי כה, טז(. כיום מקובלת ההגדרה כי אחד ממאפייניו של 

יער הוא עצים גבוהים, לעומת חורש שבו גדלים עצים נמוכים ושיחים ויש בו כיסוי צמחייה צפוף. לדעת 

רוזנסון )תשנ"ג(, בתקופת המקרא ההגדרות של יער וחורש היו כנראה הפוכות. על תפוצת האזורים 

המיוערים בתקופת המקרא בארץ ישראל יכולה להעיד המילה 'שרון', שבאכדית מובנה 'יער'.

א לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ה' ֶאת ְסדם ְוֶאת ֲעמָרה ְּכַגן ה'  "ַוִּיּׂשָ  .13

ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲאָכה צַער" )בראשית יג, י(; "ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֹלא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק" )דברים יא, י(. ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמּׁשָ

שהייתה ככל הנראה רחוקה מהנילוס, ועל כן לא היו בה שדות, וכוהני מצרים גרו בה: "ַרק ַאְדַמת   .14

ַהּכֲהִנים ֹלא ָקָנה ִּכי ֹחק ַלּכֲהִנים ֵמֵאת ַּפְרעה ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעה ַעל ֵּכן ֹלא ָמְכרּו ֶאת 

ַאְדָמָתם" )בראשית מז, כב(, לכן התאימה ארץ זו ליעקב ולבניו, שהיו רועי צאן: "ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו 

ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַפְרעה" )שם, יא(.
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תיאור חורבן הארץ ושממונה מבחינה חקלאית אצל ישעיה הנביא תואם את הזיקה    .2

שבין ארץ מרעה למושג 'ארץ זבת חלב ודבש': "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת 

ָּבָקר ּוְׁשֵּתי ֹצאן. ְוָהָיה ֵמֹרב ֲעׂשֹות ָחָלב ֹיאַכל ֶחְמָאה ִּכי ֶחְמָאה ּוְדַבׁש ֹיאֵכל ָּכל ַהּנֹוָתר 

ם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף  ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּׁשָ
ִית ִיְהֶיה" )ישעיה ז, כא–כג(.15 ִמיר ְוַלּׁשַ ַלּׁשָ

כך הסביר את הדברים נגה הראובני:

הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' מתאר אזורים שאינם מעובדים בידי אדם ומכוסים צמחיית 

בר. ביטוי זה סימל לבני ישראל את שפע הטוב )בארץ גושן ובארץ ישראל( כל עת שעיקר 

מחייתם היה על גידול צאן. אולם לאחר בירוא היערות וההתנחלות החקלאית הפך ביטוי זה 
עצמו לסמל של הרס האזורים המעובדים ואובדנו של עובד האדמה.16

לדברי רוזנסון, המקור מנבואת ישעיה מלמד על שימוש אירוני במשמעות הביטוי 

'זבת חלב ודבש', שהרי תיאור ארץ ישראל כארץ מרעה בא לציין את הגלות שתפקוד 
את התושבים, ולכן ארץ ישראל תשוב להיות ארץ פראית טבעית. 17

תיאור הארץ בפי הנשיאים שנשלחו לתור אותה כלל את שבחה של הארץ: "ַוְיַסְּפרּו   .3

לֹו ַוֹּיאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה" )במדבר 

טז, כז(.18 הנשיאים לא הסתפקו בתיאור מילולי שהארץ היא 'זבת חלב ודבש' אלא 

הביאו דוגמאות מפרותיה המשובחים של הארץ. הדבר אינו מוכיח בהכרח שמדובר 

בארץ חקלאית — כפי שנדמה לכאורה משום שפרות אלו עשויים לגדול לא רק 

במטעים מטופחים, והראיה היא שהם הביאו את הפרות מנחל אשכול, ונחל בוודאי 

איננו מקום אידאלי לגידולים חקלאיים בשל השיטפונות הלא־צפויים המצויים בו. 

בהמשך מסירת הדיווח על ארץ כנען הם מוציאים את דיבת הארץ: "ַויִֹּציאּו ִּדַּבת 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ 

לדעת פרופ יש לקשור בין חלב ודבש כמזונות הראשונים של תינוק שנגמל מיניקה לבין תיאור 'זבת   .15

חלב ודבש' הן במשמעות גיאוגרפית של הרים )"ַיְרִּכֵבהּו ַעל ָּבֳמוֵתי ָאֶרץ ַוֹּיאַכל ְּתנּוֹבת ָׂשָדי ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש 

ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור" – דברים לב, יג( והן עם אחד מכינוי ה' הנפוצים "א-ל שדי", ראו: פרופ, 1999.

הראובני, תש"ם, עמ' 27.  .16

רוזנסון, תשס"ו, עמ' 106–107.  .17

בעניין שבחה של ארץ ישראל, מתייחס רמב"ן בתוספות לפירושו לתורה )במדבר יג, ב(, לשאלה מדוע   .18

היה צורך להראות לבני ישראל את פירות ארץ ישראל, אם היא כה קרובה למצרים. תשובתו היא שבני 

ישראל היו עבדים, ולכן לא הכירו את פירות הארץ, ראו: עופר ויעקבס, תשע"ג, עמ' 435–437.
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ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות" )במדבר טז, לב(. אחד 

ההסברים לדבריהם הוא שזו ארץ שיש בה יערות ובהם שוכנות חיות טרף,19 מה 

שמוכיח שהיא איננה ארץ חקלאית אלא ארץ טבע; לכן כמובן היא מתאימה ביותר 
לרועי צאן.20

הכינוי של מצרים בפי דתן ואבירם — ארץ זבת חלב ודבש — "ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו   .4

ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר. ַאף ֹלא ֶאל 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר 

ֹלא ַנֲעֶלה" )במדבר, טז, יג-יד(, יכול להישמע ציני, בהעדפתם את העבדות במצרים 

מהיעד הבלתי־נודע בארץ ישראל, אולם יכול להיות תיאור אמתי, משום שגם ארץ 

גושן, כאמור לעיל, הייתה ארץ נוחה לבני ישראל לרעות את צאנם, ודתן ואבירם 

טוענים שהארץ המובטחת איננה ארץ מרעה כמו מצרים, ולכן איננה טובה לבני 

ישראל כמו ארץ גושן במצרים.

המושג 'ארץ זבת חלב ודבש' בקשר להבטחה לאבות ולדור 
יוצאי מצרים

בניתוח משמעות הביטוי יש לשים לב לתקופות ההיסטוריות השונות שבהן הוא מצוי 

במקרא. אחת ההוכחות הספרותיות היא 'משפט מלווה' שאפשר לראותו לא רק כמוטיב 

של הבטחה או התחייבות אלא גם כדרך להבנת הביטוי על פי פשט הכתוב. מחומש 

דברים ועד תיאור חורבן בית המקדש הראשון המובא בספר ירמיה יש תופעה הנשנית 

בחזרה די עקיבה )למעט מקרה אחד, ונעסוק בו בהמשך(: בכל פעם שנזכרת ההבטחה 

על 'ארץ זבת חלב ודבש', היא נאמרת בצמוד לשבועה שניתנה לדור אבות האומה או 

לדור יוצאי מצרים:

"ְוָׁשַמְעָּת ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ַוֲאֶׁשר ִּתְרּבּון ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'   •
ֱא-ֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )דברים ו, ג(.

יש מקורות רבים המוכיחים את מציאותן של חיות טרף בארץ ישראל בתקופת המקרא. לדוגמה:   .19

'בהמת הארץ' )דברים כח, כו(; אריה )שופטים יד, מלכים א יג, מלכים ב יז(; דובים )מלכים ב ב( ועוד.

אכן, רועי הצאן צריכים להגן על צאנם מפני חיות הטרף. לדוגמה: "ַוּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול רֶעה ָהָיה   .20

ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבּצאן ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר. ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִּכִתיו ְוִהַּצְלִּתי ִמִּפיו ַוָּיָקם ָעַלי 

ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו" )שמואל א יז, לד–לה(.
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"ּוְלַמַען ַּתֲאִריכּו ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ   •
ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )דברים יא, ט(.

ַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  "ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהּׁשָ  •
ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )דברים כו, טו(.

"ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְּבָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר   •
ה' ֱא-ֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱא-ֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך" )דברים 

כז, ג(.

"ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן   •
ּוָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי" )דברים לא, כ(. 

"ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד ֹּתם ָּכל ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים   •
ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר ֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה' ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )יהושע ה, ו(.

בּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  "ְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהּׁשְ  •
ּוְדַבׁש ַּכּיֹום ַהֶּזה ָוַאַען ָוֹאַמר ָאֵמן ה'" )ירמיה יא, ה(.

"ַוִּתֵּתן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב   •
ּוְדָבׁש" )ירמיה לב, כב(.

"ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְרִּתי ָלֶהם ָזַבת   •
ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות" )יחזקאל כ, ו(.

נראה שיש צורך להסביר אפוא את הקשר בין תיאור ארץ ישראל כארץ מרעה לבין 

תקופת האבות, אשר היו רועי צאן. לכן משמעות הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' היא ארץ 

טבע ומרעה המתאימה לרועי צאן, כפי שהיו אברהם, יצחק ויעקב וכפי שהיו דור בני 

ישראל יוצאי מצרים, שלהם הובטחה ירושת הארץ.
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שינוי משמעות המושג אצל אנשי דור המדבר, הנכנסים 
לארץ ישראל

לקראת כניסת אנשי דור המדבר לארץ ישראל אפשר למצוא בספר דברים התייחסות 

אחרת לרעיית הצאן. יחסו השלילי של משה לבקשת בני גד ובני ראובן להתנחל בעבר 

הירדן המזרחי בגלל דאגתם לצאנם הרב )במדבר לב(, לעומת התייחסות חיובית 

לתנובת הארץ ויבולה ופירוט המצוות הקשורות לארץ, כמו גם קביעת הרגלים בדגש 

על התאמתם לעונה החקלאית, מצביעים על תפיסה שלילית של רעיית צאן, ומגמה זו 

השפיעה גם על משמעות המושג 'ארץ זבת חלב ודבש' בקרב בני הדור הנכנס לארץ.

כאמור, במקרה אחד יש חריגה מהעקיבות שנמצאה בין ההבטחה על הארץ לדור 

יוצאי מצרים לביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' שתוארה לעיל, שהרי הביטוי 'ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' 

ַלֲאֹבֵתיֶכם' ודומיו אינם מופיעים כאן: "ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה' 

ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱא-ֹלֶהיך" )דברים כו, ט-י(.21 במקרה זה אין 

אזכור של הבטחה או תיאור היסטורי של תקופת האבות בפרשת וידוי מעשרות, כחלק 

מהכרת התודה על היבול החקלאי המבורך שיש להם בארץ. 

לדעתנו, לא בכדי נמנעה התורה מלרשום ביטוי של שבועה ושל תקופת האבות במקרה 

זה — למראה העדפת החקלאות בזמן כניסת בני ישראל לארץ; במקרה זה של הודיה 

על היבול החקלאי יש להסביר את הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' במשמעות חקלאית, 

כלומר ארץ המניבה יבול חקלאי,22 ולכן אין ראוי להזכיר במקרה זה את משפט ההבטחה 

לאבות, 'כאשר נשבעת לאבותינו', שכאמור מובנו הוא ארץ מרעה!23 

עם זאת, בסוף פרשת 'וידוי מעשרות' )דברים כו, טו( מוזכר הביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש' יחד עם 'כאשר   .21

נשבעת לאבותינו', אולי מתוך השלמה עם המציאות הארץ־ישראלית, שבה רעיית צאן משמשת לצד 

עבודה חקלאית.

בייחוד חקלאות של פרות העץ, שהיו נדירים בארץ מצרים, שהרי ארץ מצרים התאימה יותר לגידול   .22

ירקות בשל המים הרבים שבסביבות הנילוס. ראו פליקס, תשנ"ב, עמ' 77–78.

מוטיב ההבטחה מופיע קודם לכן, בנפרד לחלוטין מהביטוי 'ארץ זבת חלב ודבש': "ּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֵהן   .23

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱא-ֹלֶהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתינ ּו 

ָלֶתת ָלנּו" )דברים כו, ג(.
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כיצד אפשר אפוא להסביר את המושג 'זבת חלב ודבש' במשמעות החקלאית החדשה 

)ולא כארץ מרעה(? לדברי מרגליות,24 החלב הוא תיאור של שפע היין הלבן הנחשב 

מובחר. דבר זה נלמד מתיאור שפע הענבים על דרך התקבולת, הן של היין האדום והן 

של היין הלבן )'חלב'( בברכת יעקב ליהודה: "ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו ִּכֵּבס 

ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה. ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב" )בראשית מט, יא-יב(. 

לפי המדרש: "'כבס ביין לבושו' זה חלבו, 'בדם ענבים סותה' זה האדום".25 

בעוד מקום במקרא אפשר לראות שחלב הוא ביטוי נרדף ליין: "...ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי 

ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים" )שיר השירים ה, א(. פסוק זה מתאר השתכרות מיין אדום 
וככל הנראה גם מיין לבן, כפי שנמצא בתרגום: "נסוך חמר סומך וחמר חיור".26

גם באשר למקור הדבש בחקלאות גידול עצים, הדבש הוא תוצר טבעי מצוי של הפרות — 

ענבים, תאנים ותמרים — ואילו גידול תעשייתי של דבורים בכוורות נחשב תופעה נדירה:

גידול דבורים והפקת דבש דבורים ודונג הם מן הנושאים הפחות ידועים בתחום הכלכלה של 

תקופת הברונזה והברזל במזרח הקדום. על כן רבה הייתה הפתעתנו לגלות בחפירות תל 
רחוב שבעמק בית שאן, בתוך העיר מתקופת הברזל II, מכוורת גדולה ומתוכננת היטב.27

לכן נוטים לזהות בדרך כלל את ה'דבש' עם דבש תמרים או דבש פרות,28 זיהוי התומך 

בהסבר החקלאי של המונח 'זבת חלב ודבש'.

כפי שמביא מרגליות, תשכ"ד, עמ' סב-סד.  .24

בראשית רבה ]מהדורת תיאודור־אלבק[ צח, ט.  .25

דהיינו יין אדום ויין לבן.  .26

מזר ופניץ־כהן, תשס"ט, עמ' 83. לדבריהם, מבנה הכוורות דומה מאוד לכוורות שנמצאו במצרים. כמו   .27

כן הם ציינו כי בסביבת הכוורות נמצאו כלי פולחן, וייתכן שהם מעידים על קשר בין פולחן לתעשייה. 

הדבר מתקשר לאיסור הקרבת דבש על המזבח )ויקרא ב, יא(, שייתכן שהיה מנהג פולחן עבודה זרה 

)שם, עמ' 88(.

ראו שמש, תשס"ב.   .28
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שילוב חקלאות ומרעה

בפרשת 'כי תבוא' אפשר למצוא הידרשות שווה הן לרעיית הצאן הן לפרי האדמה: 

"ָּברּוְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבֶהְמֶּתָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות צאֶנָך. ָּברּוְך ַטְנֲאָך 

ּוִמְׁשַאְרֶּתָך" )דברים כח ד-ה(.

משילוב זה בין המקצועות המנוגדים כל כך באופיים )נוודות מול ישיבת קבע(,29 אפשר 

ללמוד כנראה שהתורה איננה מעדיפה חקלאות על פני רעיית צאן או להפך; בשני 

מקצועות אלה אפשר להגיע ליבול ולפרנסה, אך נראה שהמסר של בחירת מקצוע על 

פי התורה קובע כי מוטל על האדם לבחון את דרכו בכל מקצוע אשר יבחר ולעבוד את 

ה' מתוך אהבה וכניעה.

בחקלאות: אמונה בקב"ה ותפילה לגשם — "שאדם מאמין בחייו של עולם וזורע" )במדבר 

רבה יג(, ומנגד גאווה בשל הצלחת היבול — "ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך כִֹּחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת 

ַהַחִיל ַהֶּזה" )דברים ח, יז(.

ברעיית צאן: תפיסת הנוודות והרגשת הארעיות בעולם הזה, כפי שציווה יונדב בן רכב 

לבניו — "ַבִית ֹלא ִתְבנּו ְוֶזַרע ֹלא ִתְזָרעּו ְוֶכֶרם ֹלא ִתָּטעּו ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ִּכי ָּבֳאָהִלים ֵּתְׁשבּו 

ָּכל ְיֵמיֶכם ְלַמַען ִּתְחיּו ָיִמים ַרִּבים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּגִרים ָׁשם" )ירמיה לה, ז(, 

ומנגד עבודה זרה וסגידה לעצים ולאבנים בטבע — "ַעִּמי ְּבֵעצֹו ִיְׁשָאל ּוַמְקלֹו ַיִּגיד לֹו ִּכי 

רּוַח ְזנּוִנים ִהְתָעה ַוִּיְזנּו ִמַּתַחת ֱא-ֹלֵהיֶהם. ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו ַּתַחת 

ַאּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה ִּכי טֹוב ִצָּלּה..." )הושע ד, יב-יג(.

סיכום

על פי כמה הקשרים מקראיים הוראת המושג 'ארץ זבת חלב ודבש' יכולה להתפרש הן 

כתיאור של ארץ מרעה שגדלים בה עשבים הטובים לצאן ולדבורים כאחד, שהיא ההפך 

מארץ חקלאית מעובדת, הן כארץ חקלאית, שהיא ההפך מארץ מרעה. 

עוד היבט להבדל הקיצוני בין החלב והדבש אפשר למצוא בזוהר: "כי החלב במה שטבעו קר והדבש   .29

חם בטבעו הם הפכים, לומר כי לא תחסר כל בה, שאף דברים שהם הפכים נמצא בארץ בריבוי 

מאוד" )זהר, שלח־לך קנז, א(.
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למרות הנטייה הטבעית לחפש מסר קיצוני וחד־משמעי ייתכן שהמשמעות הניגודית של 

שפע הארץ, מטרתה לא רק לשקף מציאות תרבותית משתנה במהלך יישוב הארץ 

בתקופות שונות אלא גם גישה הוליסטית ומאוזנת לתחומי עיסוקו של האדם. בשני 

המקרים מטרת התורה היא הדרכה לדעת לשלב בין מקצועות שונים ובעיקר להגביר 

את מידת האמונה והביטחון בה', כנבואת הנחמה של ירמיה, שגם היא מתארת את 

השילוב האפשרי בין שני מקצועות שבתקופת המקרא היו מנוגדים זה לזה ניגוד כה 

מהותי: "ּוָבאּו ְוִרְּננּו ִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ה' ַעל ָּדָגן ְוַעל ִּתירׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני צאן 

ּוָבָקר ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה ְוֹלא יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד" )ירמיה לא, יא(.

רשימת קיצורים וביבליוגרפיה

נ' גוטל, 'ריאליה תנ"כית במבחן הלכתי־חינוכי', סיני קכג-גוטל, תש"ס
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