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יש להבין :ותב הרב רבנשטיין בסיפרוכ", ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"על הפסוק:
מדוע מספרת לנו התורה מה היה בסופו של -יוסף חיים בעל ה"בן איש חי"שואל רבי -

רשע זה? ועוד לאחר שהתנבא טוב על ישראל וזכה שנכתבה נבואתו בתורה מדוע מת 

?במיתה משונה כזאת

:במשלניתן להסביר זאת- "אמר ה"בן איש חי- לאא

איש אחד בור ועם הארץ החליט לבוא בשבת לבית הכנסת. בבית הכנסת היו ספסלים 
מסודים עם שמות המתפללים איש איש ומקומו. בשתי השורות האחרונות היו ספסלים 
מיוחדים לאורחים. כאשר הגיע עם הארץ זה אל בית הכנסת היו הקהל באמירת ברכות 

עם הארץ עלץ בקירבו! הקהל כולו קם השחר על כן נעמדו כולם על רגליהם. ליבו של
לכבודו! ללא כל היסוס פנה האיש היישר אל כותל המזרח שם התיישב על מקומו של ראש 

!הקהל

כאשר הגיע אל המקום סיימו הקהל את אמירת ברכות השחר והתיישבו כולם. עתה 
ל לא נותר ספק בליבו של האיש שהקהל מכבד אותו עד מאוד שהרי מיד כאשר הגיע א

...!מקומו המכובד כולם התיישבו

לפתע ניגש אליו הגבאי והובילו אחר כבוד אל הספסל האחרון ספסל האורחים... לא 
עברו רגעים מועטים וראש הקהל נכנס וצעד אל מקמו הביט האיש וראה כי את ראש 
הקהל לא מכבדים כל כך כמו שכיבדו אותו שכן מפניו כולם קמו בבת אחת ואילו מפני 

בתם... כאשר שב לביתו סיפר לאישתו את ראש הקהל עמדו האנשים רק כאשר עבר בקיר

...!לא כיבד אותי כראוי- כך סיפר -רוב הכבוד שנחל בבית הכנסת. רק הגבאי השוטה 
אשתו שהיתה חכמה ממנו הבינה מיד את אשר ארע לבעלה והסבירה לו כי כפי הנראה 

-רה כך אמ-נכנס בדיוק כאשר הקהל היו צריכים לעמוד מחמת התפילה. וראיה יש לי 

...!שהרי בשעה שהגבאי לקח אותך אל ספסל האורחים איש לא עמד לכבודך

:כן הוא גם הנמשל

בלעם חשב שהוא ראוי לנבואה ומחמת כבודו נכתבה נבואתו - אמר ה"בן איש חי"
בתורה מצד נבואותיו של משה רבינו עליו השלום... וכדי שתתברר טעותו עשה הקב"ה 

אלא מת בחרב מיתת "ותהי אחריתי כמוהו"עצמושלא יתקיים בו מה שניבא על 

.שפלים

סופו הוכיח על תחילתו שכל מה שנכתבה נבואתו בתורה לא נכתבה מפני חשיבותו אל 

...!מפני כבודם של ישראל
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