פ' וישב
 (1בראשית פרק לט
)ה( ַויְהִי מֵאָז ִה ְפקִיד א ֹתוֹ ְבּבֵיתוֹ ְועַל כָּל ֲאשֶׁר י ֶשׁ לוֹ ַויְב ֶָרְך ה' אֶת בֵּית ַה ִמּצ ְִרי ִבּגְלַל יוֹסֵף ַויְהִי בּ ְִרכַּת ה' ְבּכָל ֲאשֶׁר
י ֶשׁ לוֹ ַבּ ַבּי ִת וּ ַבשָּׂדֶ ה:
)ו( ַויַּעֲז ֹב כָּל ֲאשֶׁר לוֹ ְבּי ַד יוֹסֵף וְֹלא י ָדַ ע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי אִם ַה ֶלּחֶם ֲאשֶׁר הוּא אוֹכֵל ַויְהִי יוֹסֵף יְפֵה ת ֹאַר וִיפֵה
מ ְַראֶה:
שׁ ְכבָה ִעמִּי:
)ז( ַויְהִי אַחַר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה וַתִּ שָּׂא ֵאשֶׁת אֲדֹנָיו אֶת עֵינֶי ָה אֶל יוֹסֵף וַתּ ֹאמֶר ִ
 (2רש"י על בראשית פרק לט פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה  -לא היה נותן לבו לכלום:
כי אם הלחם  -היא אשתו אלא שדבר בלשון נקיה:
ויהי יוסף יפה תואר  -כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו )ב"ר( אמר הקב"ה אביך
מתאבל ואתה מסלסל בשערך אני מגרה בך את הדוב .מיד:
 (3ספר שמות פרק ב
)כ( וַיּ ֹאמֶר אֶל בְּנ ֹתָ יו ְואַיּוֹ ָלמָּה זֶּה ֲעזַבְתֶּ ן אֶת ָהאִישׁ ק ְִראֶן לוֹ וְי ֹאכַל ָלחֶם:
שׁבֶת אֶת ָהאִישׁ ַויּ ִתֵּ ן אֶת צִפּ ָֹרה בִתּוֹ לְמשֶׁה:
)כא( וַיּוֹאֶל משֶׁה ָל ֶ
 (4רש"י על שמות פרק ב פסוק כ
ויאכל לחם  -שמא ישא אחת מכם כד"א כי אם הלחם אשר הוא אוכל:
 (5רשב"ם על בראשית פרק לט פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה  -בבית:
כי אם הלחם אשר הוא אוכל  -לא היה מעיין ומביט כלל בכל צרכי ביתו מהיכן בא לו עד שעה שרואה את
מאכלו על השלחן ואוכלו .כל מיני מאכל קורא אותו לחם כדכתיב עבד לחם רב. . .
 (6אבן עזרא על בראשית פרק לט פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם  -יש אומרים שהוא כנוי לשכיבת אשתו וזה רחוק .ועוד כי אדוני יוסף סריס
היה .והנכון בעיני שכל אשר לו היה בידו חוץ מן הלחם שלא היה אפילו נוגע בו בעבור היותו עברי כי הנה
מפורש כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם .כי פוטיפר ידע שיוסף עברי הוא וכן אשתו אומרת ראו
הביא לנו איש עברי:
 (7ספר בראשית פרק מג
)לב( ַויָּשִׂימוּ לוֹ ְלבַדּוֹ ְו ָלהֶם ְלבַדָּ ם ְו ַל ִמּצ ְִרים הָא ֹ ְכלִים אִתּוֹ ְלבַדָּ ם כִּי ֹלא יוּכְלוּן ַה ִמּצ ְִרים ֶלאֱכ ֹל אֶת ָה ִעב ְִרים ֶלחֶם
כִּי תוֹ ֵעבָה הִוא ְל ִמצ ְָרי ִם:
 (8רמב"ן על בראשית פרק לט פסוק ו
כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקיה ,כדברי רבותינו )ב"ר פו ו( ורבי אברהם אמר  . . .כי תועבה היא
למצרים ואפשר שהוא כן:
 (9או יהיה פירוש הכתוב כי לא ידע אדוניו את יוסף מאומה שיקח מכל אשר לו ,רק את הלחם לבדו אשר יאכל
יוסף ,לא לשאר הנאות כאשר יעשו הבחורים ,ולא לאסוף לו עושר ונכסים כענין שנאמר )ש"א כט ג( ולא
מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד היום הזה
 (10ספר בראשית פרק לט
)ט( אֵינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּי ִת ַהזֶּה ִמ ֶמּנִּי וְֹלא ָחשְַׂך ִמ ֶמּנִּי מְאוּמָה כִּי אִם אוֹתָ ְך ַבּ ֲאשֶׁר אַתְּ ִאשְׁתּוֹ ְואֵיְך ֶא ֱעשֶׂה ה ָָרעָה ַהגְּדֹלָה
הַזּ ֹאת ְו ָחטָאתִ י לֵאֹלהִים:
 (11בעל הטורים על בראשית פרק לט פסוק ו
כי אם הלחם אשר הוא אוכל  -בגימטריא היא אשתו:

 (12ספר גור אריה על בראשית פרק לט פסוק ו
כי אם הלחם היא אשתו .והא דכתיב "אשר הוא אוכל"  -נאמר על התשמיש ,כמו "אכלה ) ". . .משלי ל ,כ(.
ואף על גב דאדוני יוסף נסתרס כשלקח את יוסף למשכב זכור ,הך מילתא שנסתרס אינו סירוס גמור . . .והא
דכתיב )לעיל לז ,לו( "סריס פרעה שר הטבחים" ,אין צריך לומר שהיה סריס שלא היה יכול להוליד ,אלא הוא
משרת ,כמו שפירש המתרגם )שם( .וכן פירושו ז"ל ,דהא לא למדו רז"ל )סוטה יג ע"ב( שנסתרס אדוני יוסף
מדכתיב "סריס פרעה" ,אלא למדו מדכתיב )להלן מא ,מה( "פוטיפרע" בעי"ן ,והוי למכתב 'פוטיפר' לקמן
בפרשת מקץ:
 (13כלי יקר על בראשית פרק לט פסוק ו
כי אם הלחם אשר הוא אוכל .פירש רש"י היא אשתו ,כמ"ש ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את
אשתו ,וקרא לאשתו בכנוי לחם כי כמו שהלחם משביע לכל חי יותר מן כל דבר הזן ,כך בעילות של היתר
משביעים  . . .לאפוקי בעילות של איסור אינן משביעים  . . .ולכך אמרו רז"ל )סוטה ד ע"ב( כל הבא על אשה
זונה לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצא שנאמר )משלי ו כו( כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ,וענשו מדה כנגד
מדה לפי שעזב את אשתו שנקרא לחם ודבק בזונה שאינה לחמו על כן יחסר לחמו:
 (14ויש אומרים ,לחם זה הוא לחם ממש ,כי תועבה למצרים לאכול לחם את העברים ,ולפי זה נוכל לפרש מה
שנאמר ולא ידע אתו מאומה שקאי על יוסף כי אע"פ שעזב כל אשר לו ביד יוסף והיה יוסף יכול לאכול מכל
מיני מעדנים ומי ימחה בו שהרי הכל היה בידו ,מ"מ לא ידע יוסף אתו מאומה שלא נהנה מכל פת בג אדוניו
כ"א הלחם אשר הוא אוכל ,פת במלח לבד אכל כדרכה של תורה ,ואע"פ כן ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה
כבראשונה וזיו אפוהי לא אשתני ,כמו שקרה לדניאל וחביריו ,ובזה מתורץ מה שמקשים וכי עכשיו נעשה יפה
תואר ומראה והלא כבר היה לעולמים כן ,אלא שלרבותא נקט כאן שלא נשתנה מחמת שלא רצה להתגאל בפת
בג אדוניו:
 (15ספר תורת משה לחת"ס על בראשית פרק לט פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה כ"א הלחם אשר הוא אוכל ,יש לפרש על דרך שנאמר בדניאל שחמו"ע בקשו מהמלצר
שלא יתגאלו בפת בגם ויין משתיהם וליתן להם זרעונים והמלצר ירא מפני המלך שלא יראה פניהם רעים ובקשו
נס נא את עבדיך ימים עשרה ופניהם טובים וזה נראה כוונת הקרא כאן שאדונו לא היה עלי' חטא ותרעומת כלל
כ"א הלחם אשר הוא אוכל שלא רצה לאכול וע"ז מסיים ואפ"ה ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה:
 (16ספר כתב סופר על בראשית פרק לט פסוק ו
ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל .יש לפרש שלא היה האדון משגיח על כלום ומסר הכל בידו,
ויוסף השגיח על צרכי הבית מה שיאכלו ,והספיק לכולם כדי סיפוקם ,רק קימץ לעצמו שלא היה רוצה להתענג
במאכלים ,והאדון נייח לי' בעבדו שיהיה שמן ולא רזה ויעמוד ביפיו ותוארו ובכחו ,ע"כ השגיח עליו שיאכל
למעדנים כפי צרכו .והיינו ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ,ר"ל אשר יוסף אוכל ,שעל מאכלו
של יוסף השגיח ,והטעם ויוסף היה יפה תואר והיה רוצה שיעמוד ביפיו ותוארו ולא יענה נפשו ויאבד תוארו:

