ויקח יעקב אבן
עבד כנעני

בפרשת בהר אנו שומעים על עבד עברי ,וגם על עבדים מבני הגויים אשר
סביבותיכם או מבני התושבים אשר עמכם.

יִהיּו לְָך ,מֵ אֵ ת הַ ּגוֹיִ ם אֲ ֶׁשר ְסבִ יבֹתֵ יכֶׁם  -מֵ הֶׁ ם
וְ עַ בְ ְדָך וַ אֲ מָ ְתָך אֲ ֶׁשר ְ
ִת ְקנּו עֶׁ בֶׁ ד וְ ָאמָ ה .וְ גַם ִמבְ נֵי הַ תו ָֹשבִ ים הַ ּג ִָרים עִ מָ כֶׁם מֵ הֶׁ ם ִת ְקנּו,
ַאר ְצכֶׁם; וְ הָ יּו לָכֶׁם
ּומ ִמ ְשפַ ְח ָתם אֲ ֶׁשר עִ מָ כֶׁם ,אֲ ֶׁשר הוֹלִ ידּו בְ ְ
ִ
לַאֲ חֻ זָ ה .וְ ִה ְתנַחַ לְ ֶׁתם אֹתָ ם לִ בְ נֵיכֶׁ ם ַאחֲ ֵריכֶׁם ,ל ֶָׁר ֶׁשת אֲ חֻ זָ ה  -לְ ֹעלָם
ָאחיוֹ ,לאִ -ת ְר ֶׁדה ב ֹו בְ פָ ֶׁרְך.
יִש ָראֵ ל ִאיש בְ ִ
בָ הֶׁ ם ַת ֲעבֹדּוּ ,ובְ ַאחֵ יכֶׁ ם בְ נֵי ְ
ויקרא כ"ה מ"ד-מ"ו

רש"י מסביר למה פירט הכתוב באריכות "מאת הגויים אשר סביבותיכם".
כי הרי מבני עמי כנען אסור להחיות כל נשמה.

ועבדך ואמתך אשר יהיו לך אם תאמר אם כן במה אשתמש?
בעבדי איני מושל ,בז' אומות איני נוחל ,שהרי הזהרתני לא תחיה
כל נשמה .אלא מי ישמשני? מאת הגוים הם יהיו לך לעבדים .אשר
סביבתיכם ולא שבתוך גבול ארצכם ,שהרי בהם אמרתי :לא
תחיה כל נשמה! וגם מבני התושבים שבאו מסביבותיכם לישא
נשים בארצכם וילדו להם ,הבן הולך אחר האב ואינו בכלל "לא
רש"י על אתר
תחיה" ,אלא אתה מותר לקנותו כעבד.
רבי אברהם אבן עזרא מסכים כאן עם רש"י ,ומוסיף הסבר נוסף – הרי האדון
חייב להאכיל את עבדו ,ודבר זה אסור לגבי הכנענים.

וגם מבני התושבים הדרים בארץ כנען שהיא ארצכם ,והם
מהגוים הנזכרים או מצרים וכל עם חוץ משבעת הגוים ,כי הכתוב
הזהיר עליהם  :לא תחיה כל נשמה! והנה אסור אפילו להאכילם.
ראב"ע על אתר

ולאחר מכן שואל הראב"ע שאלה מתבקשת – אם מותר לקחת עבדים רק
מעמי הסביבה ולא מעמי כנען ,למה עבד כזה נקרא בפי חז"ל עבד כנעני?

ויתכן שחז''ל אמרו עבד כנעני על הגר הגר בארץ כנען ,ואיננו
כנעני בייחוסו! או הם ידעו להוציא זה הדבר לאמתו .כי דעתינו
נקלה כנגד דעתם .ראב"ע על אתר
אכן חז"ל משתמשים לעתים קרובות בביטוי "עבד כנעני" (וכן "שפחה
כנענית") כדי להבדיל בינו לבין עבד עברי :

עֶׁ בֶׁ ד כְ ַנ ֲענִי נ ְִקנֶׁה בְ כֶׁ סֶׁ ף ּובִ ְשטָ ר ּובַ חֲ זָ ָקה .וְ ק ֹונֶׁה אֶׁ ת עַ ְצמ ֹו בְ כֶׁ סֶׁ ף עַ ל
כָמים
יְ ֵדי אֲ חֵ ִריםּ ,ובִ ְשטָ ר עַ ל י ְֵדי עַ ְצמוִֹ ,דבְ ֵרי ַרבִ י מֵ ִאיר .וַ חֲ ִ
יְדי אֲ חֵ ִריםּ ,ובִ לְ בַ ד ֶׁשיְ הֵ א
או ְֹמ ִרים ,בְ כֶׁ סֶׁ ף עַ ל יְ ֵדי עַ ְצמ ֹו ּובִ ְשטָ ר עַ ל ֵ
משנה קידושין פרק א' משנה ג'
הַ כֶׁ סֶׁ ף ִמ ֶׁשל אֲ חֵ ִרים.
הַ חוֹבֵ ל בְ עֶׁ בֶׁ ד עִ בְ ִרי חַ יָב בְ ֻכלָן חּוץ ִמן הַ ֶׁשבֶׁ ת ,בִ זְ מַ ן ֶׁשהּוא ֶׁשלוֹ.
ְהּודה אוֹמֵ ר ,אֵ ין
הַ חוֹבֵ ל בְ עֶׁ בֶׁ ד כְ ַנ ֲענִי ֶׁשל אֲ חֵ ִרים חַ יָב בְ ֻכלָןַ .רבִ י י ָ
משנה בבא קמא פרק ח' משנה ג'
ַלעֲבָ ִדים בו ֶֹׁשת:
דאמר ר' אבהו אפילו שפחה כנענית שבא''י מובטח לה שהיא בת
תלמוד בבלי כתובות קי"א.
העולם הבא.
ככל ששאלתו ברורה ,תשובתו של אבן עזרא אינה משכנעת .לדעתו עבד
כנעני הינו גר שהגיע לכנען ממרחקים ואינו כנעני במוצאו .הגדרה זאת
מתאימה לפסוק השני המדבר על בני התושבים הגרים בכנען ,אבל איננו
מתאים לפסוק הראשון בו מוזכרים העמים אשר מסביב .ונראה שגם ראב"ע
הרגיש בדוחק תשובתו ,ועל כן הוסיף שחז"ל בעומק מחשבתם הבינו את
משמעות הביטוי ,ואילו דעתנו אינה משיגה אותו.

חוטבי עצים ושואבי מים
למרות דברי רש"י ,בפועל היו עבדים מעמי כנען.

וְ י ְֹשבֵ י גִ בְ עוֹן ָש ְמעּו אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָ ָשה יְ הוֹשֻ עַ לִ ִיריח ֹו וְ לָעָ י .וַ ַיעֲשּו גַם הֵ מָ ה
בְ עָ ְרמָ ה ,וַ יֵלְ כּו וַ יִ ְצטַ יָרּו ,וַיִ ְקחּו ַש ִקים בָ לִ ים לַחֲ מו ֵֹריהֶׁ ם ,וְ נֹאדוֹת יַיִ ן בָ לִ ים
ּושלָמוֹת בָ לוֹת
ּומטֻ לָאוֹת בְ ַרגְ לֵיהֶׁ םְ ,
ּומצ ָֹר ִריםּ .ונְ עָ לוֹת בָ לוֹת ְ
ּומב ָֻקעִ ים ְ
ְ
ידם יָבֵ ש הָ יָה נִ קֻ ִדים .וַ יֵלְ כּו אֶׁ ל יְ הוֹשֻ עַ אֶׁ ל הַ מַ חֲ נֶׁה
ֲעלֵיהֶׁ ם ,וְ כֹל לֶׁחֶׁ ם צֵ ָ
ֹאמרּו אֵ לָיו וְ אֶׁ ל ִאיש יִ ְש ָראֵ ל :מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחו ָֹקה בָ אנּו ,וְ עַ ָתה כִ ְרתּו
הַ ּגִ לְ ּגָל ,וַ י ְ
לָנּו בְ ִרית .וַ יֹאמֶׁ ר ִאיש יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ל הַ ִחּוִ י :אּולַי בְ ִק ְרבִ י אַ ָתה יו ֵֹשב ,וְ אֵ יְך
ֹאמרּו אֶׁ ל יְ הוֹשֻ עַ  :עֲבָ ֶדיָך אֲ נ ְָחנּו ,וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵיהֶׁ ם יְ הוֹשֻ עַ
אֶׁ כְ ָרת לְ ָך בְ ִרית? וַ י ְ
ֹאמרּו אֵ לָיו :מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחו ָֹקה ְמאֹד בָ אּו עֲבָ ֶׁדיָך
ִמי אַ ֶׁתם ּומֵ ַאיִ ן ָתבֹאּו? וַ י ְ
לְ ֵשם ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך ,כִ י ָשמַ עְ נּו ָש ְמעוֹ ,וְ אֵ ת כָל אֲ ֶׁשר עָ ָשה בְ ִמ ְצ ָריִ ם .וְ אֵ ת כָל
אֲ ֶׁשר עָ ָשה לִ ְשנֵי מַ לְ כֵי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶׁשר בְ עֵ בֶׁ ר הַ י ְַר ֵדן ,לְ ִסיחוֹן מֶׁ לְֶׁך חֶׁ ְשבוֹן
ַארצֵ נּו
ֹאמרּו אֵ לֵינּו זְ ֵקינֵינּו וְ כָל י ְֹשבֵ י ְ
ּולְ עוֹג מֶׁ לְֶׁך הַ בָ ָשן אֲ ֶׁשר בְ עַ ְש ָתרוֹת .וַ י ְ
ידה ל ֶַׁד ֶׁרְך ּולְ כּו לִ ְק ָראתָ ם ,וַ אֲ מַ ְר ֶׁתם אֲ לֵיהֶׁ ם
לֵאמֹרְ :קחּו בְ י ְֶׁדכֶׁם צֵ ָ
עַ בְ ֵדיכֶ ם אֲ נ ְַחנּו ,וְ עַ ָתה כִ ְרתו לָנּו בְ ִרית .זֶׁ ה ל ְַחמֵ נּו חָ ם ִה ְצטַ י ְַדנּו אֹת ֹו
ִמבָ ֵתינּו בְ יוֹם צֵ אתֵ נּו ָל ֶׁלכֶׁת אֲ לֵיכֶׁם ,וְ עַ ָתה ִהנֵה יָבֵ ש וְ הָ יָה נִ קֻ ִדים .וְ אֵ לֶׁה
נֹאדוֹת הַ יַיִ ן אֲ ֶׁשר ִמלֵאנּו חֲ ָד ִשים וְ ִהנֵה ִה ְתבַ ָקעּו ,וְ אֵ לֶׁה ַשלְ מוֹתֵ ינּו ּונְ עָ לֵינּו
ידם וְ אֶׁ ת פִ י ה' ֹלא ָשָאלּו .וַ יַעַ ש
בָ לּו מֵ רֹב הַ ֶׁד ֶׁרְך ְמאֹד .וַ יִ ְקחּו הָ אֲ נ ִָשים ִמצֵ ָ
לָהֶׁ ם יְ הוֹשֻ עַ ָשלוֹם וַ יִ כְ רֹת לָהֶׁ ם בְ ִרית לְ חַ יוֹתָ ם ,וַ יִ ָשבְ עּו לָהֶׁ ם נְ ִשיאֵ י
ֹלשת י ִָמים ַאחֲ ֵרי אֲ ֶׁשר כ ְָרתּו לָהֶׁ ם בְ ִרית ,וַ יִ ְש ְמעּו כִ י
הָ עֵ ָדה .וַ יְ ִהי ִמ ְקצֵ ה ְש ֶׁ
ְקרֹבִ ים הֵ ם אֵ לָיו ּובְ ִק ְרב ֹו הֵ ם י ְֹשבִ ים .וַ יִ ְסעּו בְ ֵני יִ ְש ָראֵ ל וַ ָיבֹאּו אֶׁ ל עָ ֵריהֶׁ ם
ירה ּובְ אֵ רוֹת וְ ִק ְריַת יְ עָ ִרים .וְ ֹלא ִהכּום
ישי ,וְ עָ ֵריהֶׁ ם ּגִ בְ עוֹן וְ הַ כְ פִ ָ
בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ,כִ י נִ ְשבְ עּו לָהֶׁ ם נְ ִשיאֵ י הָ עֵ ָדה בַ ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל ,וַ יִ ֹּלנּו כָל
יאים אֶׁ ל כָל הָ עֵ ָדה :אֲ נ ְַחנּו נִ ְשבַ עְ נּו
ֹאמרּו כָל הַ נְ ִש ִ
יאים .וַ י ְ
הָ עֵ ָדה עַ ל הַ נְ ִש ִ
לָהֶׁ ם בַ ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל ,וְ עַ ָתה ֹלא נּוכַל לִ נְ ּגֹעַ בָ הֶׁ ם .זֹאת ַנע ֲֶׁשה לָהֶׁ ם וְ הַ חֲ יֵה
ֹאמרּו
אוֹתָ ם וְ ֹלא יִ ְהיֶׁה עָ לֵינּו ֶׁקצֶׁ ף ,עַ ל הַ ְשבּועָ ה אֲ ֶׁשר נִ ְשבַ עְ נּו לָהֶׁ ם .וַ י ְ
יאים :יִ ְחיּו ,וַיִ ְהיּו ח ְֹטבֵ י עֵ צִ ים וְ שֹאֲ בֵ י מַ יִ ם לְ כָל הָ עֵ ָדה,
אֲ לֵיהֶׁ ם הַ נְ ִש ִ
יאים .וַ יִ ְק ָרא לָהֶׁ ם יְ הוֹשֻ עַ וַ יְ ַדבֵ ר אֲ לֵיהֶׁ ם
ַכאֲ ֶׁשר ִדבְ רּו לָהֶׁ ם הַ נְ ִש ִ
לֵאמֹר :לָמָ ה ִר ִמיתֶׁ ם אֹתָ נּו לֵאמֹר ְ -רחו ִֹקים אֲ נ ְַחנּו ִמכֶׁם ְמאֹד ,וְ אַ ֶׁתם
רּורים אַ ֶׁתם ,וְ ֹלא יִ כ ֵָרת ִמכֶׁם עֶ בֶ ד ,וְ ח ְֹטבֵ י עֵ צִ ים
בְ ִק ְרבֵ נּו י ְֹשבִ ים .וְ עַ ָתה אֲ ִ
ֹאמרּו :כִ י הֻ ּגֵד הֻ ּגַד ַלעֲבָ ֶׁדיָך
וְ שֹאֲ בֵ י מַ יִ ם לְ בֵ ית אֱ ֹלהָ י .וַ ַיעֲנּו אֶׁ ת יְ הוֹשֻ עַ וַ י ְ
ָארץ,
אֵ ת אֲ ֶׁשר ִצּוָ ה יה' אֱ ֹלהֶׁ יָך אֶׁ ת מ ֶֹׁשה עַ בְ ד ֹו לָתֵ ת ָלכֶׁם אֶׁ ת כָל הָ ֶׁ
ירא ְמאֹד לְ נַפְ שֹתֵ ינּו ִמפְ נֵיכֶׁם,
ָארץ ִמפְ נֵיכֶׁם ,וַ נִ ָ
ּולְ הַ ְש ִמיד אֶׁ ת כָל י ְֹשבֵ י הָ ֶׁ
וַ ַנע ֲֵשה אֶׁ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶׁ ה .וְ עַ ָתה ִהנְ נּו בְ י ֶָׁדָך ,כַּטוֹב וְ ַכי ָָשר בְ עֵ ינֶׁיָך ַלעֲשוֹת לָנּו
ע ֲֵשה .וַ יַעַ ש לָהֶׁ ם כֵן ,וַ יַצֵ ל אוֹתָ ם ִמיַד בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ֹלא הֲ ָרגּום .וַ יִ ְתנֵם
יְ הוֹשֻ עַ בַ יוֹם הַ הּוא ח ְֹטבֵ י עֵ ִצים וְ שֹאֲ בֵ י מַ יִ ם לָעֵ ָדהּ ,ולְ ִמזְ בַ ח ה' עַ ד הַ יוֹם
יהושע פרק ט'
הַ זֶׁ ה ,אֶׁ ל הַ מָ קוֹם אֲ ֶׁשר יִ בְ חָ ר.

הנה אנו רואים כנענים שלא השמידם בני ישראל ,אלא יהושע ציווה עליהם
להיות עבדים כנעניים .האם ייתכן שחז"ל התכוונו אל הגבעונים באמרם
"עבדים כנעניים"?
לדעתי קשה לקבל את הגבעונים כאבי הטיפוס של עבדים כנעניים במובן של
חז"ל ,בגלל שתי סיבות.
הראשונה  -הגבעונים לא שימשו כעבדים ליחידים בבני ישראל ,אלא מילאו
תפקידים מוגדרים (חוטבי עצים ושואבי מים) לכלל הקהל ואף למקדש .לכן
אין משמעות לרוב הלכות עבד כנעני כלפי הגבעונים.
השניה  -לא זו בלבד שאין במקרא יחס אל הגבעונים כמצופה אל עבדים ,אלא
אנחנו מוצאים יחס מובהק של אהדה כלפיהם:

יְהי ָרעָ ב בִ ימֵ י ָדוִ ד ָשֹלש ָשנִיםָ ,שנָה ַאחֲ ֵרי ָשנָה ,וַ יְבַ ֵקש ָדוִ ד אֶׁ ת פְ נֵי
וַ ִ
ה' ,וַ יֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל ָשאּול וְ אֶׁ ל בֵ ית הַ ָד ִמים ,עַ ל אֲ ֶׁשר הֵ ִמית אֶׁ ת
הַ ּגִ בְ ֹענִים .וַ י ְִק ָרא הַ מֶׁ לְֶׁך לַּגִ בְ ֹענִים וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵיהֶׁ ם (וְ הַ ּגִ בְ ֹענִים ֹלא ִמבְ נֵי
יִש ָראֵ ל נ ְִשבְ עּו לָהֶׁ ם ,וַ יְ בַ ֵקש
יִש ָראֵ ל הֵ מָ ה ,כִ י ִאם ִמיֶׁתֶׁ ר הָ אֱ מ ִֹריּ ,ובְ נֵי ְ
ְ
יהּודה) .וַ יֹאמֶׁ ר ָדוִ ד אֶׁ ל
ָ
יִש ָראֵ ל וִ
ָשאּול לְ הַ כֹתָ ם בְ ַקנֹאת ֹו לִ בְ נֵי ְ
ֹאמרּו
הַ ּגִ בְ ֹענִים :מָ ה אֶׁ ע ֱֶׁשה ָלכֶׁם ּובַ מָ ה אֲ כַ פֵ רּ ,ובָ ְרכּו אֶׁ ת נַחֲ לַת ה'? וַ י ְ
ל ֹו הַ ּגִ בְ ֹענִים :אֵ ין לָנּו כֶׁסֶׁ ף וְ זָ הָ ב עִ ם ָשאּול וְ עִ ם בֵ יתוֹ ,וְ אֵ ין לָנּו ִאיש
ֹאמרּו אֶׁ ל
יִש ָראֵ ל ,וַ יֹאמֶׁ ר מָ ה אַ ֶׁתם א ְֹמ ִרים אֶׁ ע ֱֶׁשה לָכֶׁם! וַ י ְ
לְ הָ ִמית בְ ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך :הָ ִאיש אֲ ֶׁשר כִ לָנּו וַ אֲ ֶׁשר ִדמָ ה לָנּו ,נ ְִשמַ ְדנּו מֵ ִה ְתיַצֵ ב בְ כָ ל ּגְ בֻל
יִש ָראֵ ל .י ַֻתן לָנּו ִשבְ עָ ה אֲ נ ִָשים ִמבָ נָיו וְ הו ַֹקעֲנּום לַה' בְ גִ בְ עַ ת ָשאּול
ְ
בְ ִחיר ה' .שמואל ב' כ"א א' – ו'
הגבעונים היו כל כך מעורים בשבטי ישראל עד שהמקרא נאלץ להסביר
שהגבעונים אינם מבני ישראל ,אלא מהאמורים .לכן קשה לראות בגבעונים
אב-טיפוס לעבדים כנעניים שהם קניין הבעלים ומותר להעבידם עבודת פרך.

וחגור נתנה לכנעני
פעמים רבות אנו מוצאים את המילה כנעני במקרא במובן אחר:

סָ ִדין עָ ְשתָ ה וַ ִת ְמכֹר ,וַ חֲ גוֹר נ ְָתנָה לַכְ ַנ ֲענִי.
יִ כְ רּו עָ לָיו חַ בָ ִרים ,יֶׁחֱ צּוהּו בֵ ין כְ ַנ ֲענִים.
ָארץ?
אֲ ֶׁשר סֹחֲ ֶׁריהָ ָש ִרים ,כִ נְעָ נֶׁיהָ נִכְ בַ ֵדי ֶׁ

משלי ל"א כ"ד
איוב מ' ל'
ישעיהו כ"ג ח'

מה משמעות המילה כנעני בפסוקים אלה ? רש"י מסביר בצורה עקבית:

לכנעני  .תגר .
כנענים  .תגרים .רש"י איוב
כנעניה  .תגריה .כמו "כנען בידו מאזני מרמה"" ,ולא יהיה כנעני
רש"י ישעיהו
עוד".
רש"י משלי

וכן שאר המפרשים מסבירים ש"כנעני" בהקשרים אלה הינו סוחר.
יש פסוקים בהם ספק בקשר למשמעות המילה .לדוגמה ,את הפסוק:

ּושמ ֹו שּועַ  ,וַ י ִָקחֶׁ הָ וַ ָיבֹא אֵ לֶׁיהָ .
ְהּודה בַ ת ִאיש כְ ַנ ֲענִי ְ
וַ י ְַרא ָשם י ָ

בראשית ל"ח ב'

מתרגם אונקלוס

ּושמֵ יּה שּועַ ; וְ נ ְַסבַ ּה וְ עָ אל לְ וָ תַ ּה.
יְהּודה בַ ת ּגְ בַ ר ַתּגָר ְ
ָ
וַ חֲ זָ א ַתמָ ן
כלומר ,אונקלוס הבין "כנעני" כסוחר אף כאן .ייתכן מאוד ולא רצה להכיר
בנישואין בין בני יעקב לבין כנעניים.
בנוסף לכנעני היחיד ,גם כל ארץ כנען קיבלה משמעות של מקום מסחר.
יחזקאל מדמה את מרכז המסחר הגדול בימיו ,בבל ,לארץ כנען:

וַ יְבִ יאֵ הּו אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ כְ נַעַ ן ,בְ עִ יר רֹכְ לִ ים ָשמוֹ.

יחזקאל י"ז ד'

וצפניה והושע משתמשים במילה "כנען" במשמעות כפולה ,גם ככינוי ליהודים
תושבי ארץ כנען ,וגם כמקום של מסחר:

כְ נַעַ ן  -בְ יָד ֹו מֹאזְ נֵי ִמ ְרמָ ה ַל ֲעשֹק ָאהֵ ב.
ְטילֵי כָ סֶׁ ף .צפניה א' י"א
כִ י נ ְִדמָ ה כָל עַ ם כְ נַעַ ן ,נִכְ ְרתּו כָל נ ִ
אפילו נגזר שם עצם "כִ נְעָ ה" שמשמעו סחורה:
ֹשבֶׁ ת בַ מָ צוֹר .ירמיהו י' י"ז
ִא ְספִ י מֵ אֶׁ ֶׁרץ ,כִ נְעָ תֵ ְך י ֶׁ
הושע י"ב ח'

במדרש תנחומא לפרשת מסעי אנו מוצאים פירוש מרחיב עוד יותר:

כי אתם באים אל הארץ כנען מהו "כנען"? ארץ של פרקמטיא.
מדרש תנחומא ,מסעי סימן ט'
ארץ שבה סחורה.
לפי הסבר זה ,המובן הבסיסי של "כנען" הינו ארץ של סחורה .ודברי המדרש
מסתברים.

המילה "כנעני" במשמעות "סוחר" מופיעה במקרא בספרים המאוחרים יותר,
לאחר השמדת הכנעני היושב בעמק ועל יד הירדן .בימים ההם נשאר רק
הכנעני היושב על הים ,כלומר בפיניקיה .כנענים אלה היו סוחרים יורדי-ים,
ובהרחבה ניתן היה לכנות כל סוחר – כנעני.
נחזור לעניין הביטוי "עבד כנעני" .סוחרים מטבעם הם אנשים עצמאים
ומכובדים ולכן קשר בין מובן זה של המילה לבין הביטוי "עבד כנעני" אינו
מסתבר.

אויביהם אכניע
ראינו שבסוף ימי בית ראשון משמעות המילה "כנעני" היתה "סוחר" .איך
הבינו את השם לפני כן ,מזמן יהושע עד ימי המלוכה ? כשם שהשם של העם
הפלישתי מציין שעם זה פלש לארץ ישראל ,כך שם העם הכנעני מעיד
עליהם שעל בני ישראל להכניע אותם.
כך אנו מוצאים בהרבה מקורות:

וְ י ַָדעְ ָת הַ יוֹם ,כִ י ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך הּוא הָ עֹבֵ ר לְ פָ נֶׁיָך אֵ ש אֹכְ לָה ,הּוא
דברים ט' ג'
ידם וְ הּוא יַכְ נִ יעֵ ם לְ פָ נֶׁיָך
י ְַש ִמ ֵ
יִש ָראֵ ל.
ֹלהים בַ יוֹם הַ הּוא אֵ ת יָבִ ין מֶׁ לְֶׁך כְ נָעַ ן ,לִ פְ נֵי בְ נֵי ְ
וַיַ כְ נַע אֱ ִ
שופטים ד' כ"ג

כִ ְמעַ ט אוֹיְבֵ יהֶׁ ם ַאכְ נִ יעַ  ,וְ עַ ל צָ ֵריהֶׁ ם אָ ִשיב י ִָדי.
ָארץ
ָארץ ,ו ַַתכְ נַע לִ פְ נֵיהֶׁ ם אֶׁ ת י ְֹשבֵ י הָ ֶׁ
וַ ָיבֹאּו הַ בָ נִים וַ יִ ְירשּו אֶׁ ת הָ ֶׁ
ָארץַ ,לעֲשוֹת
הַ כְ ַנעֲנִ ים וַ ִת ְתנֵם בְ י ָָדם ,וְ אֶׁ ת מַ לְ כֵיהֶׁ ם וְ אֶׁ ת עַ ְממֵ י הָ ֶׁ
בָ הֶׁ ם כִ ְרצ ֹונָם .נחמיה ט' כ"ד
תהילים פ"א ט"ו

אין להקשות על כך שהשם ניתן על שם העתיד לקרות ,כי הרי מצאנו גם:

ָארץ
ּולְ עֵ בֶׁ ר יֻלַד ְשנֵי בָ נִיםֵ ,שם הָ אֶׁ חָ ד פֶׁ לֶׁג ,כִ י בְ יָמָ יו נִפְ לְ גָה הָ ֶׁ

בראשית י' כ"ה

וַ יֹאמֶׁ ר הֲ כִ י ָק ָרא ְשמ ֹו ַי ֲעקֹב וַ יַעְ ְקבֵ נִי זֶׁ ה פַ עֲמַ יִם

בראשית כ"ו ל"ז

רות  -מאי רות? אמר רבי יוחנן :שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו
להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות .מנא לן דשמא גרים? אמר
רבי אליעזר דאמר קרא" :לְ כּו חֲ זּו ִמפְ עֲלוֹת ה' אֲ ֶׁשר ָשם ַשמוֹת
ברכות ז:
ָארץ" ,אל תקרי ַשמוֹת אלא ֵשמוֹת.
בָ ֶׁ
אם "כנען" הוא כינוי לעם שהוכנע (ולא הושמד) ,שם זה מתאים לביטוי "עבד
כנעני" ,כלומר עבד כנוע ,עבד מעם שנכנע.

עבד עבדים
לדעתי יש הסבר מתאים יותר לביטוי "עבד כנעני".

יִהיּו בְ נֵי נֹחַ הַ י ְֹצ ִאים ִמן הַ ֵתבָ הֵ :שם וְ חָ ם וָ יָפֶׁ ת ,וְ חָ ם ,הּוא אֲ בִ י
וַ ְ
ָארץ .וַ יָחֶׁ ל נֹחַ ִאיש
ֹלשה אֵ לֶׁה בְ נֵי נֹחַ ּ ,ומֵ אֵ לֶׁה נָפְ צָ ה כָ ל הָ ֶׁ
כְ נָעַ ןְ .ש ָ
יִשכָ ר ,וַ יִ ְתּגַל בְ תוְֹך ָאהֳ ֹלה .וַ י ְַרא
הָ אֲ ָדמָ ה ,וַ יִ ּטַ ע כ ֶָׁרם .וַ י ְֵש ְת ִמן הַ יַיִ ן וַ ְ
לִשנֵי אֶׁ חָ יו בַ חּוץ .וַ י ִַקח ֵשם וָ ֶׁיפֶׁ ת
חָ ם אֲ בִ י כְ נַעַ ן אֵ ת עֶׁ ְרוַ ת ָאבִ יו ,וַ ַיּגֵד ְ
אֶׁ ת הַ ִש ְמלָה וַ י ִָשימּו עַ ל ְשכֶׁם ְשנֵיהֶׁ ם ,וַ יֵלְ כּו אֲ ח ַֹרנִית וַ יְכַ ּסּו אֵ ת עֶׁ ְרוַ ת
יקץ נֹחַ ִמיֵינ ֹו,
אֲ בִ יהֶׁ םּ ,ופְ נֵיהֶׁ ם אֲ ח ַֹרנִית ,וְ עֶׁ ְרוַ ת אֲ בִ יהֶׁ ם ֹלא ָראּו .וַ יִ ֶׁ
וַ י ֵַדע אֵ ת אֲ ֶׁשר עָ ָשה ל ֹו בְ נ ֹו הַ ָקטָ ן .וַ יֹאמֶׁ רָ :ארּור כְ נָעַ ן ,עֶ בֶ ד עֲבָ ִדים
יהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמוֹ .יַפְ ְת
יִ ְהיֶה לְ אֶ חָ יו .וַ יֹאמֶׁ ר :בָ רּוְך ה' אֱ ֹלהֵ י ֵשם ,וִ ִ
יהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמוֹ.
יִשכֹן בְ ָאהֳ לֵי ֵשם ,וִ ִ
ֹלהים לְ יֶׁפֶׁ ת ,וְ ְ
אֱ ִ

בראשית ט' י"ח-כ"ז

עבד כנעני אינו עבד מעמי כנען ,אלא עבד במעמד כנען בן חם ,אותו קילל
נוח באומרו "עבד עבדים יהיה לאחיו".
כנען האיש הינו אב טיפוס של עבדות אמתית .עבד שמותר להעבידו עבודת
פרך .עבד שקונים ומוכרים ומחזיקים לעולם כקניין ומנחילים לדור הבא ויוצא
רק בשן ובעין.
וכל זאת בניגוד לעבד העברי שהינו "שכיר" ,שאסור להעבידו בפרך ,ושיוצא
בשנת שמיטה וחוזר לנחלת אבותיו.

ָאחיָך עִ מָ ְך וְ נ ְִמכַר לְָךֹ ,לא תַ ֲעבֹד ב ֹו ֲעב ַֹדת עָ בֶׁ ד .כְ ָשכִ יר
וְ כִ י יָמּוְך ִ
יִהיֶׁה עִ מָ ְך ,עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵ ל ַי ֲעבֹד עִ מָ ְך .וְ יָצָ א מֵ עִ מָ ְך  -הּוא ּובָ נָיו
כְ תו ָֹשב ְ
עִ מ ֹו ,וְ ָשב אֶׁ ל ִמ ְשפַ ְחתוֹ ,וְ אֶׁ ל אֲ חֻ זַ ת אֲ בֹתָ יו יָשּוב .כִ י עֲבָ ַדי הֵ ם ,אֲ ֶׁשר
אתי אֹתָ ם מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ָריִםֹ ,לא יִ מָ כְ רּו ִמ ְמכֶׁ ֶׁרת עָ בֶׁ דֹ .לא ִת ְר ֶׁדה ב ֹו
הוֹצֵ ִ
ויקרא כ"ה ל"ט-מ"ג
בְ פָ ֶׁרְך ,וְ י ֵָראתָ מֵ אֱ ֹלהֶׁ יָך.
אם הסבר זה נכון ,מובן גם נוסח הקללה של נוח .למה קילל נוח את כנען
להיות "עבד עבדים" לאחיו ,ולא "עבד" לאחיו?
עבד עברי נשאר עבד של הקב"ה  -כי עבדי הם ,לא יימכרו ממכרת עבד!
עבד כנעני הינו עבד לאחד מהעברים ,והעברים הינם בעצמם עבדים של
הקב"ה .לכן עבד כנעני הינו עבד עבדים.

