
 
 

 אוכל כשרת אכיל– פרשת וישב

ולא ידע אתו מאומה,  ״ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, כאשר יוסף היה בבית פוטיפר נאמר עליו:

 ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה״ )לט ו(. כי אם את הלחם אשר הוא אוכל,

פוטיפר מינה את יוסף להיות אחראי על כל מה שנעשה  וק:רושו לפסיהכלי יקר״ כתב בפ״

אבל יוסף לא רצה לאכול מהאוכל  ויוסף היה יכול לאכול מכל המעדנים שהיו בבית, בביתו,

 כי אם הלחם אשר הוא אוכל״,״ ולכן נאמר: הלא כשר שהיה בבית פוטיפר והוא אכל רק לחם,

לת אוכל כשר נעשה ובגלל הקפדתו על אכי ומי שאוכל רק לחם צריך להראות כחוש ולא יפה,

 יפה תואר ויפה מראה״.״ לו נס והוא היה

 נס דומה היה עם דניאל וחבריו.

בספר דניאל מסופר שמלך בבל לקח ילדים חכמים כדי שיגדלו בתנאים מיוחדים וישמשו 

דניאל,  ג לכך שהם יאכלו אוכל משובח כדי שיראו יפים.מלך בבל דא אחרי כן בבית המלכות,

, ושיתנו ביקשו מהשר הממונה עליהם שלא לאכול מהאוכל הלא כשרחננניה, עזריה ומישאל 

ענות יהשר הממונה פחד לה להם לאכול רק ירקות וקטניות, ולשתות מים במקום יין.

טוב משאר הילדים הוא פחות לבקשתם, והוא אמר לדניאל שאם מלך בבל יראה שהם נראים 

ואכן  סיון במשך עשרה ימים ולראות מי יראה יותר טוב.ידניאל הציע לו לעשות נ. יהרוג אותו

אחרי עשרה ימים של אכילת ירקות וקטניות ושתיית מים, דניאל וחבריו נראו יותר בריאים 

יות ושתיית מאז הותר להם לאכול רק ירקות וקטנ ומלאים משאר הילדים שאכלו לא כשר.

 מים.

 ?הקטניות גרמו להם שיראו יותר טובכיצד הירקות ו

האבן  שהיה כאן נס גדול.בשם גאון  מביא תשובה א טו(האבן עזרא בפירושו לספר דניאל )

ולדעתו דניאל וחבריו אכלו אורז, שהוא אוכל מיוחד  וסובר שלא היה כאן נס,עליו עזרא חולק 

 שמעט ממנו משביע.

את הירקות והקטניות דניאל וחבריו אכלו בשמחה  הסבר שלישי מביא האבן עזרא בפרושו:

האוכל  וכשאוכלים כך, ,שהם לא צריכים לאכול אוכל לא כשררבה ובשלוות הנפש, על כך 

מאשר אכילת בשר ושאר מטעמים לא כשרים שצריך  מזין יותר ומשפיע טוב יותר על הגוף,

 הכרח.לאכול אותם מתוך גועל ו

הרבה מחלות נגרמות כתוצאה מאכילת  פרק ד הלכה א(:וכך כתב הרמב״ם בהלכות דעות )

״שומר פיו ולשונו,  ועל כך אמר שלמה: אוכל לא בריא, או מאכילת יתר גם ממאכלים בריאים,

, מי ששומר פיו מלאכול אוכל לא בריא פירש הרמב״ם: משלי כא, כג() שומר מצרות נפשו״

 שומר מצרות נפשו״.״ שונו מלדבר דברים אסורים,ושומר את ל

 ״יפה תואר ויפה מראה״ :זכה שיהיה, שהקפיד לאכול רק לחם כשר ,ולכן יוסף


