
  ויקח יעקב אבן

 עבד כנעני

 

בפרשת בהר אנו שומעים על עבד עברי, וגם על עבדים מבני הגויים אשר 

 סביבותיכם או מבני התושבים אשר עמכם.

ר ִיְהיּו ם ,ָלְך ְוַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ֲאשֶׁ ר ְסִביֹבֵתיכֶׁ ם  - ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאשֶׁ ֵמהֶׁ
ד ְוָאָמה. בֶׁ ם ִתְקנּו, ְוַגם ִמְבֵני  ִתְקנּו עֶׁ ם ֵמהֶׁ ַהתֹוָשִבים ַהָּגִרים ִעָמכֶׁ

ם  ם; ְוָהיּו ָלכֶׁ ר הֹוִלידּו ְבַאְרְצכֶׁ ם, ֲאשֶׁ ר ִעָמכֶׁ ּוִמִמְשַפְחָתם ֲאשֶׁ
ת ֲאֻחָזה ַלֲאֻחָזה. שֶׁ ם, ָלרֶׁ ם ַאֲחֵריכֶׁ ם ֹאָתם ִלְבֵניכֶׁ ְלֹעָלם  - ְוִהְתַנַחְלתֶׁ

ם ַתֲעֹבדּו ם ְבֵני ,ָבהֶׁ ְך.-ִיְשָרֵאל ִאיש ְבָאִחיו, ֹלא ּוְבַאֵחיכֶׁ ה בֹו ְבָפרֶׁ   ִתְרדֶׁ

 מ"ו-ויקרא כ"ה מ"ד

     "מאת הגויים אשר סביבותיכם".באריכות פירט הכתוב  למהרש"י מסביר 

 . מבני עמי כנען אסור להחיות כל נשמהכי הרי 

 ?אם תאמר אם כן במה אשתמש ועבדך ואמתך אשר יהיו לך
בעבדי איני מושל, בז' אומות איני נוחל, שהרי הזהרתני לא תחיה 

אשר . הם יהיו לך לעבדים מאת הגוים? אלא מי ישמשני .כל נשמה
לא  :ולא שבתוך גבול ארצכם, שהרי בהם אמרתי סביבתיכם

שבאו מסביבותיכם לישא  וגם מבני התושבים !תחיה כל נשמה
לא "אב ואינו בכלל נשים בארצכם וילדו להם, הבן הולך אחר ה

 רש"י על אתר      .עבדכאלא אתה מותר לקנותו  ",תחיה

הרי האדון  –, ומוסיף הסבר נוסף רבי אברהם אבן עזרא מסכים כאן עם רש"י

 כנענים.החייב להאכיל את עבדו, ודבר זה אסור לגבי 

 

 



והם  ,הדרים בארץ כנען שהיא ארצכם וגם מבני התושבים
כי הכתוב  ,משבעת הגוים חוץהנזכרים או מצרים וכל עם  מהגוים

.           והנה אסור אפילו להאכילם !לא תחיה כל נשמה: הזהיר עליהם 
 ע על אתר"ראב

אם מותר לקחת עבדים רק  –שאלה מתבקשת שואל הראב"ע  ולאחר מכן

 ?עבד כנעניבפי חז"ל מעמי הסביבה ולא מעמי כנען, למה עבד כזה נקרא 

ואיננו  ,על הגר הגר בארץ כנען עבד כנעניויתכן שחז''ל אמרו  
כי דעתינו   .או הם ידעו להוציא זה הדבר לאמתו ! כנעני בייחוסו

 ע על אתר"ראב.     נקלה כנגד דעתם

חז"ל משתמשים לעתים קרובות בביטוי "עבד כנעני" )וכן "שפחה אכן 

  עבד עברי :הבדיל בינו לבין כנענית"( כדי ל

ף ַעל  סֶׁ ת ַעְצמֹו ְבכֶׁ ף ּוִבְשָטר ּוַבֲחָזָקה. ְוקֹונֶׁה אֶׁ סֶׁ ד ְכַנֲעִני ִנְקנֶׁה ְבכֶׁ בֶׁ עֶׁ
ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּוִבְשָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים 

יְ  ף ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו ּוִבְשָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּוִבְלַבד שֶׁ סֶׁ ֵהא אֹוְמִרים, ְבכֶׁ
ל ֲאֵחִרים ף ִמשֶׁ סֶׁ  משנה קידושין פרק א' משנה ג'       .ַהכֶׁ

לֹו.  הּוא שֶׁ ת, ִבְזַמן שֶׁ בֶׁ ד ִעְבִרי ַחָיב ְבֻכָלן חּוץ ִמן ַהשֶׁ בֶׁ ַהחֹוֵבל ְבעֶׁ
ל ֲאֵחִרים ַחָיב ְבֻכָלן. ַרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין  ד ְכַנֲעִני שֶׁ בֶׁ ַהחֹוֵבל ְבעֶׁ

ת ַלֲעָבִדים  משנה בבא קמא פרק ח' משנה ג'              :בֹושֶׁ

דאמר ר' אבהו אפילו שפחה כנענית שבא''י מובטח לה שהיא בת 
 בבלי כתובות קי"א.תלמוד                .  העולם הבא

אינה משכנעת. לדעתו עבד א ככל ששאלתו ברורה, תשובתו של אבן עזר

הגדרה זאת  ואינו כנעני במוצאו.שהגיע לכנען ממרחקים  גרהינו כנעני 

, אבל איננו בכנעןמתאימה לפסוק השני המדבר על בני התושבים הגרים 

נראה שגם ראב"ע בו מוזכרים העמים אשר מסביב. ומתאים לפסוק הראשון 

הבינו את בעומק מחשבתם כן הוסיף שחז"ל  לעו ,תשובתו דוחקהרגיש ב

 .ואות עתנו אינה משיגה, ואילו דמשמעות הביטוי

 



 שואבי מים ו חוטבי עצים

  .עבדים מעמי כנעןהיו בפועל למרות דברי רש"י, 

ר ָעָשה ְיהֹוֻשַע ִליִריחוֹ  ֵהָמה  ַוַיֲעשּו ַגם  ְוָלָעי. ְוֹיְשֵבי ִגְבעֹון ָשְמעּו ֵאת ֲאשֶׁ
םַוִיְקחּו ַשִקים ָבִלים , ְבָעְרָמה, ַוֵיְלכּו ַוִיְצַטָירּו ְוֹנאדֹות ַיִין ָבִלים  ,ַלֲחמֹוֵריהֶׁ

ם, ּוְשָלמֹות ָבלֹות   ּוְמֻבָקִעים ּוְמֹצָרִרים. ּוְנָעלֹות ָבלֹות ּוְמֻטָלאֹות ְבַרְגֵליהֶׁ
ם ם ֵציָדם ָיֵבש ָהָיה ִנֻקִדים. ,ֲעֵליהֶׁ ל ְוֹכל לֶׁחֶׁ ל ַוֵיְלכּו אֶׁ ַהַמֲחנֶׁה  ְיהֹוֻשַע אֶׁ
לַוֹיאְמרּו אֵ , ַהִּגְלָּגל ץ ְרחֹוָקה ָבאנּו, ְוַעָתה ִכְרתּו :ִאיש ִיְשָרֵאל ָליו ְואֶׁ רֶׁ  ֵמאֶׁ

ר ִאיש  ָלנּו ְבִרית. ל ִיְשָרֵאל ַוֹיאמֶׁ  אּוַלי ְבִקְרִבי ַאָתה יֹוֵשב, ְוֵאיְך ַהִחִּוי: אֶׁ
ְכָרת ְלָך ְבִרית ל  ?אֶׁ ר אֲ , ֲעָבֶדיָך ֲאָנְחנּו :ְיהֹוֻשעַ  ַוֹיאְמרּו אֶׁ ם ְיהֹוֻשַע ַוֹיאמֶׁ ֵליהֶׁ

ם ּוֵמַאִין ָתֹבאּו יָך  :ַוֹיאְמרּו ֵאָליו ?ִמי ַאתֶׁ ץ ְרחֹוָקה ְמֹאד ָבאּו ֲעָבדֶׁ רֶׁ ֵמאֶׁ
יָךה'  ְלֵשם ר ָעָשה ְבִמְצָרִים. ָשַמְענּו ָשְמעֹו, ְוֵאת ָכל ִכי, ֱאֹלהֶׁ  ְוֵאת ָכל ֲאשֶׁ

ר ָעָשה ִלְשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ר ַהַיְרֵדן ֲאשֶׁ ר ְבֵעבֶׁ ְשבֹון , ֲאשֶׁ ְך חֶׁ לֶׁ ְלִסיחֹון מֶׁ
ְך לֶׁ ר ְבַעְשָתרֹות. ּוְלעֹוג מֶׁ ֹיְשֵבי ַאְרֵצנּו  ַוֹיאְמרּו ֵאֵלינּו ְזֵקיֵנינּו ְוָכל ַהָבָשן ֲאשֶׁ

ְך ּוְלכּו ִלְקָראָתם :ֵלאֹמר רֶׁ ם ֵציָדה ַלדֶׁ ְדכֶׁ ם  ,ְקחּו ְביֶׁ ם ֲאֵליהֶׁ ַוֲאַמְרתֶׁ
ה ַלְחֵמנּו ָחם ִהְצַטַיְדנּו ֹאתֹו  ָלנּו ְבִרית., ְוַעָתה ִכְרתו ֶכם ֲאַנְחנּוַעְבֵדי זֶׁ

ם ת ֲאֵליכֶׁ כֶׁ ְוֵאלֶׁה  ְוַעָתה ִהֵנה ָיֵבש ְוָהָיה ִנֻקִדים. ,ִמָבֵתינּו ְביֹום ֵצאֵתנּו ָללֶׁ
ר ִמֵלאנּו ֲחָדִשים ְוִהֵנה ִהְתַבָקעּו לֶׁה ַשְלמֹוֵתינּו ּוְנָעֵלינּו ְואֵ  ,ֹנאדֹות ַהַיִין ֲאשֶׁ

ְך ְמֹאד. רֶׁ ת ַוִיְקחּו ָהֲאָנִשים ִמֵציָדם ָבלּו ֵמֹרב ַהדֶׁ ַוַיַעש  ֹלא ָשָאלּו. ה' ִפי ְואֶׁ
ם ְבִרית ְלַחיֹוָתם ם ְיהֹוֻשַע ָשלֹום ַוִיְכֹרת ָלהֶׁ ם ְנִשיֵאי  ,ָלהֶׁ ַוִיָשְבעּו ָלהֶׁ

רַוְיִהי ִמְקֵצה ְש  ָהֵעָדה. ת ָיִמים ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ ם ְבִרית ֹלשֶׁ  ַוִיְשְמעּו ִכי ,ָכְרתּו ָלהֶׁ
ל יַוִיְסעּו ְבנֵ  ְקֹרִבים ֵהם ֵאָליו ּוְבִקְרבֹו ֵהם ֹיְשִבים. ם ִיְשָרֵאל ַוָיֹבאּו אֶׁ  ָעֵריהֶׁ

ם ִּגְבעֹון ְוַהְכִפיָרה ּוְבֵארֹות ְוִקְרַית, ַביֹום ַהְשִליִשי ְוֹלא ִהכּום  ְיָעִרים. ְוָעֵריהֶׁ
ם ְנִשיֵאי ָהֵעָדה בַ  ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִכי  ַוִיֹּלנּו ָכל ,ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ה'ִנְשְבעּו ָלהֶׁ

ל ַוֹיאְמרּו ָכל ַהְנִשיִאים. ָהֵעָדה ַעל ֲאַנְחנּו ִנְשַבְענּו  :ָהֵעָדה ָכל ַהְנִשיִאים אֶׁ
ם בַ  ם. ,ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ה'ָלהֶׁ ם ְוַהֲחֵיה  ְוַעָתה ֹלא נּוַכל ִלְנֹּגַע ָבהֶׁ ה ָלהֶׁ ֹזאת ַנֲעשֶׁ

ף, ַעל  אֹוָתם ְוֹלא צֶׁ רִיְהיֶׁה ָעֵלינּו קֶׁ ם. ַהְשבּוָעה ֲאשֶׁ ַוֹיאְמרּו  ִנְשַבְענּו ָלהֶׁ
ם ַהְנִשיִאים ָהֵעָדה,  ְלָכלַמִים  ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹשֲאֵביַוִיְהיּו , ִיְחיּו :ֲאֵליהֶׁ

ם ַהְנִשיִאים.כַ  ר ִדְברּו ָלהֶׁ ם  ֲאשֶׁ ם ְיהֹוֻשַע ַוְיַדֵבר ֲאֵליהֶׁ ַוִיְקָרא ָלהֶׁ
ם ֹאָתנּו ֵלאֹמר ֵלאֹמר: ם ְמֹאד, - ָלָמה ִרִמיתֶׁ ם ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמכֶׁ  ְוַאתֶׁ

ם ְבִקְרֵבנּו ֹיְשִבים. ם  ְוֹלא ,ְוַעָתה ֲארּוִרים ַאתֶׁ ֹחְטֵבי ֵעִצים וְ , ֶעֶבדִיָכֵרת ִמכֶׁ
ת ְלֵבית ֱאֹלָהי. ַמִים ְוֹשֲאֵבי יָך  :ְיהֹוֻשַע ַוֹיאְמרּו ַוַיֲענּו אֶׁ ִכי ֻהֵּגד ֻהַּגד ַלֲעָבדֶׁ

ר ִצָּוה י ת ה'ֵאת ֲאשֶׁ יָך אֶׁ ת ֱאֹלהֶׁ ם אֶׁ ה ַעְבדֹו ָלֵתת ָלכֶׁ ץ,  ָכל ֹמשֶׁ ָהָארֶׁ
ת ם ָכל ּוְלַהְשִמיד אֶׁ ץ ִמְפֵניכֶׁ ם,  ,ֹיְשֵבי ָהָארֶׁ ַוִניָרא ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתינּו ִמְפֵניכֶׁ

ת ה. ַוַנֲעֵשה אֶׁ ָך ַהָדָבר ַהזֶׁ ַכּטֹוב ְוַכָיָשר ְבֵעינֶׁיָך ַלֲעשֹות ָלנּו  ,ְוַעָתה ִהְננּו ְבָידֶׁ
ם ֵכן ֲעֵשה. ַוִיְתֵנם  ִיְשָרֵאל ְוֹלא ֲהָרגּום. ַוַיֵצל אֹוָתם ִמַיד ְבֵני ,ַוַיַעש ָלהֶׁ

ַהיֹום  ַעד ה'ּוְלִמְזַבח  ,ָלֵעָדה ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹשֲאֵבי ַמִים הֹוֻשַע ַביֹום ַההּואיְ 
ל ה, אֶׁ ר ִיְבָחר. ַהזֶׁ   יהושע פרק ט'         ַהָמקֹום ֲאשֶׁ



ציווה עליהם יהושע אלא  ,בני ישראל םהנה אנו רואים כנענים שלא השמיד
אל הגבעונים באמרם  ונווהתכהאם ייתכן שחז"ל  .עבדים כנענייםלהיות 

 "עבדים כנעניים"?

במובן של  טיפוס של עבדים כנענייםהקשה לקבל את הגבעונים כאבי לדעתי 
 , בגלל שתי סיבות.חז"ל

מילאו ם לא שימשו כעבדים ליחידים בבני ישראל, אלא גבעוניה -הראשונה 
מים( לכלל הקהל ואף למקדש. לכן  ישואבחוטבי עצים ותפקידים מוגדרים )

 אין משמעות לרוב הלכות עבד כנעני כלפי הגבעונים.

לא זו בלבד שאין במקרא יחס אל הגבעונים כמצופה אל עבדים, אלא  -השניה 
 :מובהק של אהדה כלפיהםיחס אנחנו מוצאים 

ת ְפֵני  ,ַוְיִהי ָרָעב ִביֵמי ָדִוד ָשֹלש ָשִנים ָשָנה ַאֲחֵרי ָשָנה, ַוְיַבֵקש ָדִוד אֶׁ
ת  ר ֵהִמית אֶׁ ל ֵבית ַהָדִמים, ַעל ֲאשֶׁ ל ָשאּול ְואֶׁ ר ה' אֶׁ ה', ַוֹיאמֶׁ

ם )ְוַהִּגְבֹעִנים ֹלא ִמְבֵני  ַהִּגְבֹעִנים. ר ֲאֵליהֶׁ ְך ַלִּגְבֹעִנים ַוֹיאמֶׁ לֶׁ ַוִיְקָרא ַהמֶׁ
ם, ַוְיַבֵקש ִיְשָרֵאל ֵהָמה, ִכי ִאם ִמ  ר ָהֱאֹמִרי, ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ִנְשְבעּו ָלהֶׁ יֶׁתֶׁ

ל  ָשאּול ְלַהֹכָתם ְבַקֹנאתֹו ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ִויהּוָדה(. ר ָדִוד אֶׁ ַוֹיאמֶׁ
ת ַנֲחַלת ה'? ַוֹיאְמרּו  ם ּוַבָמה ֲאַכֵפר, ּוָבְרכּו אֶׁ ה ָלכֶׁ ֱעשֶׁ ַהִּגְבֹעִנים: ָמה אֶׁ

ף ְוָזָהב ִעם ָשאּול ְוִעם ֵביתֹו, ְוֵאין ָלנּו ִאיש לֹו ַהִּגְבעֹ  סֶׁ ִנים: ֵאין ָלנּו כֶׁ
ל  ם! ַוֹיאְמרּו אֶׁ ה ָלכֶׁ ֱעשֶׁ ם ֹאְמִרים אֶׁ ר ָמה ַאתֶׁ ְלָהִמית ְבִיְשָרֵאל, ַוֹיאמֶׁ

ְך לֶׁ ר ִדָמה ָלנּו, ִנְשַמְדנּו ֵמִהְתַיֵצב ְבכָ  :ַהמֶׁ ר ִכָלנּו ַוֲאשֶׁ ל ְּגֻבל ָהִאיש ֲאשֶׁ
יַֻתן ָלנּו ִשְבָעה ֲאָנִשים ִמָבָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ְבִגְבַעת ָשאּול  ִיְשָרֵאל.

 ו' –שמואל ב' כ"א א'    ְבִחיר ה'.

להסביר  נאלץהגבעונים היו כל כך מעורים בשבטי ישראל עד שהמקרא 
גבעונים קשה לראות בלכן . , אלא מהאמוריםם אינם מבני ישראלגבעונישה
 .טיפוס לעבדים כנעניים שהם קניין הבעלים ומותר להעבידם עבודת פרך-אב

  

 

 וחגור נתנה לכנעני

 :במקרא במובן אחראנו מוצאים את המילה כנעני  פעמים רבות

 משלי ל"א כ"ד     ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכַנֲעִני. ,ָסִדין ָעְשָתה ַוִתְמֹכר
 'ל 'איוב מ         יֱֶׁחצּוהּו ֵבין ְכַנֲעִנים. ,ִיְכרּו ָעָליו ַחָבִרים

יָה שָ  ר ֹסֲחרֶׁ ץִרים, ִכְנָענֶׁיָה ִנְכַבֵדי ֲאשֶׁ  'ג ח"ישעיהו כ      ?ָארֶׁ

 
 



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

 רש"י משלי      . תגר  . לכנעני

 רש"י איוב   .תגרים . כנענים

ולא יהיה כנעני ", "כנען בידו מאזני מרמה"כמו  .תגריה . כנעניה
 רש"י ישעיהו                    ".עוד

  הינו סוחר.בהקשרים אלה  "כנעני"וכן שאר המפרשים מסבירים ש

 לדוגמה, את הפסוק: .ספק בקשר למשמעות המילהיש פסוקים בהם 

יָה. ,שּועַ ַוַיְרא ָשם ְיהּוָדה ַבת ִאיש ְכַנֲעִני ּוְשמֹו  ָה ַוָיֹבא ֵאלֶׁ  ַוִיָקחֶׁ
 בראשית ל"ח ב'

 מתרגם אונקלוס

 ַוֲחָזא ַתָמן ְיהּוָדה ַבת ְּגַבר ַתָּגר ּוְשֵמיּה שּוַע; ְוַנְסַבּה ְוָעאל ְלָוַתּה.

לא רצה להכיר מאוד ובין "כנעני" כסוחר אף כאן. ייתכן הכלומר, אונקלוס 
 כנעניים.בנישואין בין בני יעקב לבין 

. סחרמשל מקום גם כל ארץ כנען קיבלה משמעות בנוסף לכנעני היחיד, 
 :ארץ כנעןל, בבלאת מרכז המסחר הגדול בימיו,  דמהיחזקאל מ

ל ץ ְכַנַען, ְבִעיר ֹרְכִלים ָשמֹו. ַוְיִביֵאהּו אֶׁ רֶׁ    'ז ד"יחזקאל י  אֶׁ

כינוי ליהודים כצפניה והושע משתמשים במילה "כנען" במשמעות כפולה, גם ו
 תושבי ארץ כנען, וגם כמקום של מסחר: 

      'ב ח"הושע י  ַלֲעֹשק ָאֵהב. ְבָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה -ְכַנַען 

ף. ַעם ְכַנַען, ִנְכְרתּו ָכל ִכי ִנְדָמה ָכל     א"י 'צפניה א ְנִטיֵלי ָכסֶׁ

 " שמשמעו סחורה:הְנעָ כִ נגזר שם עצם "אפילו 

ת ַבָמצֹור. בֶׁ ץ, ִכְנָעֵתְך ֹישֶׁ רֶׁ  ירמיהו י' י"ז     ִאְסִפי ֵמאֶׁ

 :יותרעוד  פירוש מרחיבאנו מוצאים מסעי לפרשת תנחומא מדרש ב

 .ארץ של פרקמטיא "?כנען"מהו  כי אתם באים אל הארץ כנען
 'סימן טמדרש תנחומא, מסעי      .ארץ שבה סחורה

המדרש  ודבריסחורה. ארץ של  הינו"כנען" הבסיסי של  מובןה, לפי הסבר זה
 ברים.תסמ

 



ספרים המאוחרים יותר, מקרא בהמילה "כנעני" במשמעות "סוחר" מופיעה ב
נשאר רק  . בימים ההםועל יד הירדן יושב בעמקהלאחר השמדת הכנעני 

, ים-יורדיסוחרים הכנעני היושב על הים, כלומר בפיניקיה. כנענים אלה היו 
 כנעני. –ובהרחבה ניתן היה לכנות כל סוחר 

הם אנשים עצמאים מטבעם סוחרים נחזור לעניין הביטוי "עבד כנעני". 
אינו  הביטוי "עבד כנעני" ןקשר בין מובן זה של המילה לבי ןלכומכובדים ו

 .מסתבר

 

 

 אויביהם אכניע

 איךראינו שבסוף ימי בית ראשון משמעות המילה "כנעני" היתה "סוחר". 
השם לפני כן, מזמן יהושע עד ימי המלוכה ? כשם שהשם של העם  הבינו את

מעיד  כנעני, כך שם העם הלארץ ישראל פלש זה םעמציין ש פלישתיה
 אותם.  הכניעעליהם שעל בני ישראל ל

 כך אנו מוצאים בהרבה מקורות:

יָך הּוא ה'ָיַדְעָת ַהיֹום, ִכי וְ  הּוא , ֹאְכָלה ָהֹעֵבר ְלָפנֶׁיָך ֵאש ֱאֹלהֶׁ
 דברים ט' ג'               ְלָפנֶׁיָך ַיְכִניֵעםַיְשִמיֵדם ְוהּוא 

ְך  ְכַנעַויַ  לֶׁ , ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל.  ןְכָנעַ ֱאֹלִהים ַביֹום ַההּוא ֵאת ָיִבין מֶׁ
 שופטים ד' כ"ג

ם  ִכְמַעט ם ָאִשיב ָיִדי. ,ַאְכִניעַ אֹוְיֵביהֶׁ  תהילים פ"א ט"ו   ְוַעל ָצֵריהֶׁ

ת ץ, ו ַוָיֹבאּו ַהָבִנים ַוִייְרשּו אֶׁ ת ַַתְכַנע ָהָארֶׁ ם אֶׁ ץ  ִלְפֵניהֶׁ ֹיְשֵבי ָהָארֶׁ
ת ,ַוִתְתֵנם ְבָיָדם ַהְכַנֲעִנים ת ְואֶׁ ם ְואֶׁ , ַלֲעשֹות ץַעְמֵמי ָהָארֶׁ  ַמְלֵכיהֶׁ

ם ִכְרצֹוָנם.  נחמיה ט' כ"ד   ָבהֶׁ

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

ר יַֻלד ְשֵני ָבִנים ץ, ּוְלֵעבֶׁ ג, ִכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָארֶׁ לֶׁ ָחד פֶׁ     ֵשם ָהאֶׁ
   בראשית י' כ"ה

ה ַפֲעַמִים ר ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב ַוַיְעְקֵבִני זֶׁ  בראשית כ"ו ל"ז    ַוֹיאמֶׁ

 

 



הו יוחנן: שזכתה ויצא ממנה דוד שריומאי רות? אמר רבי  -רות 
מנא לן דשמא גרים? אמר  להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.

ר ָשם ַשמֹות  רבי אליעזר דאמר קרא: "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאשֶׁ
ץ", אל תקרי ַשמֹות אלא  ברכות ז:                 מֹות.שֵ  ָבָארֶׁ

)ולא הושמד(, שם זה מתאים לביטוי "עבד  הוכנעהוא כינוי לעם ש "כנען"אם 
  כנעני", כלומר עבד כנוע, עבד מעם שנכנע.

 

 

 עבד עבדים

 יותר לביטוי "עבד כנעני".מתאים לדעתי יש הסבר 

ת:  ַהֵתָבה ֹנַח ַהֹיְצִאים ִמן ַוִיְהיּו ְבֵני ְוָחם, הּוא ֲאִבי  ,ֵשם ְוָחם ָוָיפֶׁ
ץ. ּוֵמֵאלֶׁה ָנְפָצה ָכל ,ֹנחַ  ְשֹלָשה ֵאלֶׁה ְבֵני ְכָנַען. ל ֹנַח ִאיש  ָהָארֶׁ ַוָיחֶׁ

ם. ,ָהֲאָדָמה ַוַיְרא  ַוִיְתַּגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה. ,ַהַיִין ַוִיְשָכר ַוֵיְשְת ִמן ַוִיַּטע ָכרֶׁ
ְרַות ָאִביו ָחיו ַבחּוץ. ַוַיֵּגד ִלְשֵני ,ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת עֶׁ ת ַוִיַקח ֵשם ָויֶׁ  אֶׁ פֶׁ

ת ְרַות  ַהִשְמָלה ַוָיִשימּו ַעל אֶׁ ם, ַוֵיְלכּו ֲאֹחַרִנית ַוְיַכּסּו ֵאת עֶׁ ם ְשֵניהֶׁ ְשכֶׁ
ם ם ֹלא ָראּו. ,ֲאִביהֶׁ ְרַות ֲאִביהֶׁ ם ֲאֹחַרִנית, ְועֶׁ ץ ֹנַח ִמֵיינוֹ  ּוְפֵניהֶׁ  ,ַוִייקֶׁ

ר ר ָעָשה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן. ַוֵיַדע ֵאת ֲאשֶׁ ר ְכָנַען, ֶעֶבד ֲעָבִדים ָארּו :ַוֹיאמֶׁ
ר ִיְהֶיה ְלֶאָחיו. ַיְפְת  .ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמוֹ  ,ֱאֹלֵהי ֵשם ה'ָברּוְך  :ַוֹיאמֶׁ

ת, ְוִיְשֹכן ְבָאֳהֵלי                              .ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמוֹ  ,ֵשם ֱאֹלִהים ְליֶׁפֶׁ
 כ"ז-בראשית ט' י"ח

אותו קילל , במעמד כנען בן חם, אלא עבד מעמי כנעןעבד כנעני אינו עבד 
 ."עבד עבדים יהיה לאחיו" אומרווח בנ

עבודת עבד שמותר להעבידו  .טיפוס של עבדות אמתית הינו אבהאיש כנען 
עבד שקונים ומוכרים ומחזיקים לעולם כקניין ומנחילים לדור הבא ויוצא  פרך.
 .בשן ובעיןרק 

שאסור להעבידו בפרך, ושיוצא שהינו "שכיר", וכל זאת בניגוד לעבד העברי 
 . ואבותי בשנת שמיטה וחוזר לנחלת

 

 

 



ד. , ֹלא ַתֲעֹבד בוֹ ָלְך ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך ְוִנְמַכרְוִכי  ְכָשִכיר  ֲעֹבַדת ָעבֶׁ
ּוָבָניו  הּוא - ְוָיָצא ֵמִעָמְך ְשַנת ַהֹיֵבל ַיֲעֹבד ִעָמְך. ַעד ,ְכתֹוָשב ִיְהיֶׁה ִעָמְך

ל ,ִעמוֹ  ל ְוָשב אֶׁ ר ִכי ֲאֻחַזת ֲאֹבָתיו ָישּוב. ִמְשַפְחתֹו, ְואֶׁ  ֲעָבַדי ֵהם, ֲאשֶׁ
ץ ִמְצָרִים רֶׁ ד. ,הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמאֶׁ ת ָעבֶׁ רֶׁ ה בֹו  ֹלא ֹלא ִיָמְכרּו ִמְמכֶׁ ִתְרדֶׁ

ְך יָך. ,ְבָפרֶׁ  מ"ג-ויקרא כ"ה ל"ט             ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶׁ

את כנען נוח  למה קיללנוסח הקללה של נוח. גם  ןמובאם הסבר זה נכון, 
 ?לאחיו "עבד", ולא לאחיו "עבד עבדים"להיות 

 כי עבדי הם, לא יימכרו ממכרת עבד!  -הקב"ה של נשאר עבד עברי עבד 

של  יםעבד םבעצמ םהינוהעברים  ,אחד מהעבריםעבד כנעני הינו עבד ל
 .עבד כנעני הינו עבד עבדיםלכן   הקב"ה. 

 

 


