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(לט, ו-ז).״ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה.. ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף וגו׳ ״ 

״כיון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב״ה: אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך
את הדוב״ (רש״י).

א. מדוע נענש יוסף בעונש זה דוקא

ויש להבין מה היתה ההקפדה על יוסף, אם ההקפדה היתה הכיצד הוא שוכח מאבלו של אביו ומתעסק בענייניו שלו,
למה אם כן צריכה להיות זו סיבה לעונש זה דוקא שיגרה בו את הדוב, יותר שייך היה לייסרו באופן של יסורים וצער, כדי

שיחוש בצער ויזכור צערו של אביו, ומה הענין בזח לנסותו בנסיון זח של אשת פוטיפר.
אלא על כרחך יש לנו לומר דההקפדה היתה על שכחת אבלו של אביו עד כדי מסלסל בשערו, כי אילו חיתח שכחת אבלו
של אביו מאיזו הטרדה אחרת לא היה נענש, כגון אם מחמת זה שהיה מושל וענייני תפקידו בממשלתו הם היו הגורמים לו
להסיח דעתו מאבלו של אביו, לא היה נענש, עונשו היה הכיצד מסלסל בשערו ואביו מתאבל עליו. לכך מובן, כיון שעיקר
ההקפדה היתה היאך הגיע לכך להיות מתייפה ומסלסל בשערו, לכך עונשו שסלסול זה יביא לו נסיון קשה בדומה למעשיו,
דהמתייפה מגרה יצה״ר בעצמו, דין גרמא שיתגרה בו יצה״ר אחר שהוא גירהו בעצמו, ורק חשוב להדגיש שהפגם הוא בדקות

לפי מדריגתו של יוסף, אולם יש לנו ללמוד מכך לפי מדריגתנו.
ומובא בזוה״ק (ח״ב רסז) וזה לשונו (מתורגם ללה״ק): בהיכל אחד עומדים כל המקטרגים ושלוחים רעים אשר מפתים
את בני האדם שיתקנו עצמם ויסלסלו בשערם ויתרחצו ויתקנו עצמם בשביל שיסתכלו בהם. הרי שהנשמע ליצרו בקישוט עצמו,

שם עליו יצה״ר את ידו ואומר זה שלי.

ב. ישנם נסיונות שהינם בדרך יסורים וישנם שהינם בדרך פיתוי וגירוי לעבירה

ישנם כמה סוגי נסיונות שמתנסים בהם בני אדם, יש נסיונות שהינם למטרת הידיעה עד היכן מידת האמונה וההכרה של
האדם בבורא והם נסיונות היסורים, ולכן מייסר ה׳ את האדם וקולעו למצבים קשים לראות האם יתמרד או יכנע להנהגת ה׳ מתוך
אמונה שהינו מאמין שכל אשר יעשה ה׳ זה לטובה והכל בצדק וביושר. ובכלל אופן זה יש ויסורי החוטא הינם למטרה שיאמין

ויבין שמייסרו ה׳ לכפר עוונותיו, ושעליו מוטל להכניע לבבו לה׳.
סוגי נסיונות כאלו נשלחים לאדם מן השמים ללא שיהא האדם גורם להם שיבואו, וכמו כן אין ביכולתו להפטר מהם גם
אם ירצה. אופן האחר של נסיון - שיזדמן לאדם פיתוי לעבירה, סוג זה של נסיון בדרך כלל אינו בא לאדם אלא אם כן גרם לו,

וכמו שיבואר להלן.

ג. נסיון פיתוי לעבירה

ישנו אופן של נסיון אחר והוא לפתות את האדם לעבירה, ולהזמין לו מכשול של גירוי לנסותו האם יכשל בעבירה או
לא. סוג זה של נסיון - בדרך כלל לא יבוא לאדם אם לא שהוא כבר הקדים בבחירתו לחטוא באותו עוון, או אפילו לא שחטא
ממש אלא שגירה את יצרו והביא עצמו לנסיון. וכיון שכן, הוא גרם לכך שיצטרך להתמודד באותו סוג עוון שהקדים הוא ליכשל
בו. והסיבה לכך היא, דכשם שהבחירה ביד האדם אם לחטוא או לא, כן הבחירה בידו אם לברוח מהנסיון או אם להכניס עצמו

בו, ואז הסייעתא דשמיא המשמרת את האדם מלחטוא היא בהתאם לשמירה ששומר האדם את עצמו.
ובביאור מעמיק יותר ההסבר לכך הוא, דהרי הבחירה של האדם אינה כי אם ברצון ובחפץ בלבד, ולא בל״מעשה״,
המעשה בפועל הוא אינו בבחירת האדם, כמובא ב״חובת הלבבות״ שער הביטחון פ״ח, המבאר הבדל הבחירה בין ענייני חומר
לענייני רוח, דבחומריות אין בחירה גם לא ברצון ובחפץ, הרצון והחפץ הינם כפויים לרצון ה׳ והוא הנותן עצה ובחירה לאדם
בכל ענייני חומריותו, ובענייני רוחניות אמנם הבחירה חופשית היא, אולם רק מצד הרצון והחפץ לרצות בטוב או ברע, אומנם
להצליח למעשה ליישם את הרע והטוב זה אינו ביד האדם, והראיה, יתכן ויחפוץ אדם לעשות מעשה טוב ולא יעלה בידו, וכן

יתכן שיחפוץ לעשות מעשה רע ולא יעלה בידו, והיינו משום שמן השמים עיכבוהו אחר שאין המעשה תלוי באדם.
ולפי זה נסיון העבירה בפועל לא תבוא לאדם כשעמד בבחירתו לרצות רק את הטוב, אחר שזה תפקידו בלבד ולא
המעשה, ולכך הנסיון למעשה לא מצדיק לבוא על הבוחר בטוב בכל לבו וחפצו כי אין תפקידנו במעשה אלא ברצון, אומנם לזה
שלא עמד בבחירה ובחפץ לרצות בטוב, והינו פוסח בהחלטתו - לזה מצדיק לבוא עליו ענין שיביאהו למעשה הנסיון, שבו יוכח
לו מצבו לבלתי יאנה את עצמו, וכמו כן המביא עצמו לנסיון בהיותו בלתי נזהר מהחטא, זהו כמו כן מורה שבחירתו בחפץ הטוב

אינה מושלמת, והעובדה שהינו משייך עצמו קצת לאותו רע בכך שאינו נזהר ממנו.
והראיה, שאין אדם הרגיל ושומר שבת מתנסה לחלל שבת, או לאכול מאכלות אסורות, אחר שהוחלט אצלו הדבר, וכל
הנסיונות הינם במה שעדיין לא הוחלט אצלו, ובבחירתו עדיין הנהו פוסח. ולפי מדריגתו של יוסף בהיותו מסלסל בשערו, זהו

אחיזה ברע שחסרה בשלימותו כפי אשר ידקדק הקב״ה עם צדיקיו, ולכן הוצדק עליו הנסיון.
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נחזור להאמור, דנסיונות בענייני רוחניות וכגון ליכשל בעבירה, המהבדר ך כלל בגרמא שגורם האדם להביאם עליו, מה
שאין כן נסיונות בענייני אמונה התוקפים אותנו במהלך מקרי העולם הינם באים אף שלא בגרמא שלנו. ועובדה, כל חיינו מלאים
בנסיונות של אמונה מתוך אירועים שמזדמנים לנו מן השמים לנסותנו היאך נגיב במקרים המאכזבים אותנו, הנתרצה? הנכנע
לרצון ה׳? הנאמין בו כי כל משפטיו ביושר ובצדק? וארועים אלו נשלחים עלינו מן השמים מבלי שאנו נסבב אותם עלינו, לא
ישירות ולא בגרמא. ואילו נסיונות של עבירה, וכגון נסיון עריות או גזל, יש ביד האדם לימנע מלבוא בנסיונות כאלו, יכול האדם

לברוח מהם כדי שלא יבוא למצבי נסיונות כאלו.
כן מצינו גבי האבות הק׳ שנתנסו בנסיונות, אברהם אבינו בעשרה נסיונות, יצחק היה שותף בחלקם, יעקב נתנסה נסיונות
רבים, מעשו ומצרת לבן דינה ויוסף, וכנאמר בחז״ל דזהו משום ״לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעוה״ב עוד מבקשים לישב
בשלווה בעוה״ז״. הרי שנסיונות מסוג זה של צער וסבל, בדרך כלל יתכנו ללא שיגרום האדם להביאם על עצמו, מעצמם יבואו
עליו לנסותו על מנת להשלימו באמונה וביראה. אולם נסיון לעבירה כנסיון יוסף הצדיק, לא יאונה לצדיק נסיון כזה לעבירה אלא
אם כן קדם הוא וגרם אותו לעצמו, וכל אחד לפי מדריגתו. וכגון: צדיק כיוסף, צדיק נשגב שכמותו - לסלסל בשיער כשאביו
מתאבל עליו, זהו כבר גורם מספיק בשבילו להביא עליו נסיון קשה כאשת אדוניו שפיתתו שנה שלימה, ונסיונו היה קשה ביותר

הן מצד הפיתוי והן מצד האיום שאיימה עליו כמובא בחז״ל.
ואין להקשות מדברי הגמרא בקידושין דף פ״א, המספרת על ר״מ ור״ע שהיו מתלוצצין מעוברי עבירה, ונדמה להם
השטן בדמות אשה להכשילם, לר״מ נדמה באשה בקצה השני של הנהר, והילך ר״מ על גשר צר לכיוון אותה אשה. ולר״ע נדמה
השטן באשה בראש הדקל וטיפס ר״ע לראש הדקל, וכמעט שחטאו, ואז עזבם השטן ואמר להם: ״אלמלי מכרזי ברקיעא הזהרו

בר״מ ור״ע ותורתו וכר״, ואם כן הנה מצינו נסיון עריות לאלו שלא גרמו לעצמם לבוא לנסיון שכזה.
התשובה היא, בעניינם של ר״מ ור״ע מלכתחילה לא היה נסיונם מצד השטן להחטיאם, וסופו הוכיח שעזבם לבסוף,
אלא שלחוהו מן השמים להשטן כדי להעמידם על טעותם שהיו מתלוצצין בעוברי עבירה, וכדפירש״י: ״שהיו אומרים בנקל הוא
להתגבר על יצרם אם רוצים״, דהיינו שהחלישו בעיני בני אדם את כה היצר, מה שיכל להוות מכשול לבני אדם לבלתי הזהר מן

היצר שהינו באמת תקיף וחזק מאד באדם, כלשון המסילת ישרים.

ד. בנסיון עבירה אין אדם מתנסה אלא אם כן נגוע הוא בעוון זה

ועוד יש לומר דאין אדם מתנסה אלא במה שהוא עדיין נגוע בו ואינו מושלם בו, דאילו בדבר שאדם מושלם בו לגמרי
לא ינסוהו מן השמים עליו, והוא פשוט, שהרי הנסיון נועד למבחן כנות אמונתו אהבתו ויראתו של האדם לבוראו, והוא בכך
האם יגביר את שכלו או שיגביר את רגשותיו ותאוותיו, וא״כ זה שייך רק בדבר שלבו חומרו וישנה אצלו מלחמה בין התאווה
והשכל. וכמו שהבאנו לכך דוגמא לעיל, אדם השומר שבת כהלכתו, אין מקום שיסיתנו יצרו לקום ולהבעיר אש בשבת, או אדם
ישר ונאמן הירא מגזל ומאונאה, לא יסיתנו יצרו לקום וליטול בגניבה חפץ שלא שלו, והיינו משום שבנקודות שכאלו אין לו
בחירה כלל, אלא הטוב גבר באופן מוחלט ולא הניח מקום לרע לקשקש בקרבו, א״כ אחר שאינו נגוע ברצון ובתאווה שכזו לא

יתנסה בה.
לסיכום, לא בכל דבר שאנו נגועים - אנו מתנסים וזה ברחמי ה׳ עלינו למעט עלינו את הנסיונות, אולם בודאי שבכל מה
שאנו מתנסים - אנו נגועים, שכאמור לא יתנסה אדם בדבר שאינו נגוע בו כלל. והנה בנסיונות באופן הראשון שהזכרנו שהוא
בדרך יסורים – שייכים המה אף צדיקים, כמובא בגמרא (סוטה מח) על הפסוק: ״כי מי בז ליום קטנות״ - מי גרם לצדיקים
שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא – קטנות אמונה שהיתה בהם, וכהא דאמר רבי אליעזר: מי שיש לו פת בסלו היום ואומר מה
אוכל למחר הרי זה מקטני אמנה, וברור דנסיון זה שייך גם בצדיקים עד כמה יתבטלו להנהגת שמים ויקבלו בשמחה את הרע

כמו את הטוב.
ומה שמצאנו יצרא דעריות גם בגדולים, היינו יצרא דעריות אולם לא נסיונות דעריות, וזה לא ימצא במרחיק עצמו מן
הכיעור ומן הדומה לו, כמובא בגמרא קידושין (פ״א ע״א) רב ורבי יהודה היו מהלכים בדרך והיתה אשה מהלכת לפניהם, א״ל
רב לרבי יהודה מהר ללכת שנקדמנה שהרי גיהנום לפנינו, וכמובא בגמרא שם דלגבי עריות אומר רב לרבי יהודה דאינם בגדר
״כשרים״, הרי שכן הוא קיים יצרא דעריות גם בגדולים. וכמו שכן מפורש הוא בספר ״סדר היום״ וזה לשונו: ומה שאמרו חז״ל
״כל הגדול מחכירו יצרו גדול הימנו״, לא אמרו אלא כענין האיבר הזה, שאם נאמר על שאר עבירות - גזל וגניבה חלב ודם, הרי
רואים אנו שאין לגדולים תאווה בהם כלל... אלא ודאי לא נאמר אלא על הדבר הזה. עכ״ל. וראיה מפורשת לדבריו מהא דאמרו
בסוכה (נב ע״א) גבי אביי שראה איש ואשה שהלכו בדרך, ואמר שהוא לא היה עומד בנסיון כזה משום כל הגדול מחבירו יצרו

גדול ממנו כמבואר שם. אמנם מאחר ושומרים הם עצמם ומתרחקים מן הכיעור, לא מגיע להם שיבואו לידי נסיון.
והנה בענין הכבוד או בחטא הלשון, שייכים בו כל בני האדם להיות נגועים בעוונות אלו אם מעט ואם הרבה, ולכך
הנסיונות מצויים בסוגי עוונות אלו גם בגדולים שבגדולים. אלא כאמור, דיש הבדל בין נסיונות האמונה הבאים בדרך של
יסורים, לנסיונות של עבירה, ובפרט בדבר מגונה כעריות, שבזה יתנסה רק אם נתן הוא אחיזה לאותה עבירה בהיותו נכשל

באביזרייהו של אותה עבירה, וכמו שנאמר גבי יוסף שהיה מסלסל בשערו.
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ה. נסיונות של עבירה יתכנו גם מחוסר זהירות ושמירה מהחטא

אולם מצינו שהנסיון של עבירה יתכן ויפול על בני אדם לא רק מסיבה שנתנו אחיזה בפועל לאותה עבירה, אלא גם אם
לא נזהרו בחוסר שמירה מפני אותה עבירה, ולא יראו ממנה כדבעי. וכמו דמצינו בר׳ עמרם חסידא (קידושין פ״א ע״א) שפדה ב׳
נערות והטמינן בעלייתו, ובלילה ראה אותן שהיו יפות ובער לבו לעבירה, וצעק בקול גדול: נורא בעמרם! נורא בעמרם! [אש
בעמרם] וראה אור החיים הק׳ (אחרי יח, כג), דכתב שם גבי ר׳ עמרם חסידא דאף שהיה צדיק עם מחשבות נקיות נתנצח מבחינת

הראיה שכמעט הכשילתו.
ואפשר אולי לומר דמפני שהיה חסיד גדול, אזי ביחס לגדולתו של רבי עמרם היה לו להרחיק עצמו מכל דהוא של כיעור
קירבה לאותן נערות, ולהטמינן במקום שלא יבוא לידי נסיון. מכל מקום רואים אנו שנסיונות של עבירה באים מחמת איזשהו
אשמה של המתנסה בהם, ואפילו מחמת חוסר זהירותו, והוא לפי מדריגת המתנסה, יוסף הצדיק לפי מדריגתו נתנסה בנסיון קשה
מסלסול בשיער, וכן בר׳ עמרם כמבואר. ובדרך זו יש להסביר הגמרא שהבאנו לעיל (סוכה נב ע״א), מעשה באביי שראה איש
ואשה המהלכים בשדה ואין איש, והלך אחריהם ולבסוף ראה שנפרדו זה מזו ללא עבירה, ואמר שהוא לא היה עומד בכזה נסיון,

דהוא לכאורה תמוה, אם אותו אדם פלוני שהיה איש פשוט עמד בנסיון מדוע שאביי לא היה עומד בנסיון זה.
והתשובה, אביי נתכוון כך, כל אדם לפי מדריגתו כן חייבת להיות זהירותו מהחטא, ולפי מדריגתו אם הוא לא נזהר
כדבעי הרי שהוא מתחייב בנפשו בחטא שהוא חוטא, ולכן אמר אביי, איש זה לפי מדריגתו אמנם לא נתבע כ״כ על חוסר
זהירותו לילך עם אשה בשדה, ולכן עמדה לו הס״ד להנצל מעבירה, ואילו אני לפי מדריגתי אם לא הייתי נזהר בדבר שכזה לילך
עם אשה בשדה, לא היתה לי ס״ד להינצל מהעבירה, כי לדידי זוהי פשיעה גמורה וחוסר יראת חטא מוחלטת, ואחר שכל אדם

שייך בעריות, א״כ גם בחוסר יראת חטא יש כבר סיבה שיכשל כל אחד לפי מדריגתו.
וכמעשה הידוע בהגאון הצדיק רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל שנתבקש בסוף ימיו לשאת דברי חיזוק לבנות ונשים מבית
יעקב, וכמה שהפצירו בו סירב באומרו: ״לא אתן צ׳אנס ליצה״ר להכשיל אותי״, והוסיף ואמר: יודע אני אנשים שהיו צדיקים
ותפסם היצר בסוף ימיהם, אולם אני לא אתן לו צ׳אנס, דהיינו, לא אתן לו שום אחיזה. וכידוע מסיפור זה נתרגשו מאד הגאונים

הגרש״ז אוירבאך והגר״ש שבדרון זצ״ל.
והראיה לדברינו הוא מעשה המובא ברבי מתיא בן חרש (במדרש אבכיר מובא בילק״ש פ׳ ויחי), שלא ראה אשה מימיו,
וביקש השטן רשות לנסותו, ונדמה לו כאשה שאין כמותה יפה בעולם, וכשראה רבי מתיא בן חרש כך, ציוה לתלמידו לחמם לו
שני מסמרים באש, חיממם באש והביאם לרבו, נטלם רבי מתיא ונתנם בעיניו וסימאם, ונבעת אותו שטן, שלח הקב״ה מלאך

רפאל לרפאותו, ולא עוד אלא גם שערב לו שיותר לא יסיתנו יצרו לדבר עבירה.
הרי לנו לראות, רגבי רבי מתיא בן חרש שהיה נזהר בתכלית מהעבירה ולא ראה אשה מימיו, הוצרך לשטן רשות מיוחדת ע״מ
לנסותו אחר דרבי מתיא מצד עצמו לא נתן שום אחיזה לעבירה זו, ולכך לא היה לו יכולת לנסותו בשום אופן אא״כ ברשות
מיוחדת מהקב״ה, וזאת גם היה לא לסיבתו, אלא כמבואר בדברי האר״י לפי שהיה נצרך לתקן פגם פלטי בן ליש שנכשל בעיניו

במיכל בת שאול, הא לאו הכי לא היה ניתן לו רשות לנסותו כלל.
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