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בהעלות אהרן | פרקי אמונה וביטחון | הרב אברהם 
הכהן רוטלוי שליט"א | לע"נ בנו הילד אהרן רוטלוי ז"ל

‰מסע בעולם ‰ז‰ מזמן לכולנו ניסיונו˙ ‰כרוכים בחבלי ‰ˆל‰. ר˜ מי 
˘מחובר חז˜ למעל‰, לעולם ל‡ ייפול למט‰!

‡מונ‰  בחבלי  ‰רחמים  ל‡ב  ‡˙כם  י˜˘ר  ‡‰רן"  "ב‰עלו˙  ‰ספר 
מ˙וך  ‰˜ירב‰   ˙‡ לחו˘  ני˙ן  ‰˜רב‰,  ˘ל  בר‚עים  „וו˜‡  כי  ו‡‰ב‰, 

‰בנ‰ ˘כל מע˘י „' ˙מי„ ˘ווים לטוב‰.
˘ליט"‡  רוטלוי  ‰כ‰ן  ‡בר‰ם  ‰רב  ע"י  נכ˙ב  ‡‰רן"  "ב‰עלו˙ 
לע"נ בנו ‰יל„ ‰זך ו‰ט‰ור ‡‰רן רוטלוי ז"ל, ˘נפטר ב‰יו˙ו בן י"‡ 
˘נים, ל‡חר ‰˙מו„„ו˙ ˜˘‰ עם ‰מחל‰ ‰נור‡‰. מ˙וך ניסיון ‰ע˜י„‰ 
‰פרטי, נכ˙בו ‡ח„־ע˘ר פר˜י ‰‡מונ‰ ‰מ˜בילים לי"‡ ˘נו˙יו בˆור‰ 
במ‰לך  ומ‰מורו˙  ˘ונים  ניסיונו˙  עם  ‰˙מו„„ו˙  לעניין  ˘מו˙‡מ˙ 

‰חיים.
˘ל  למו˜„  ר‚ע  בן  ‰פך  וברי‡,  חינני  פל‡  יל„  ז"ל,  רוטלוי  ‡‰רן 

‡מונ‰ וביטחון. ‰‰בנ‰ ˘מ„ובר בניסיון ‰ניע‰ ‡˙ ˙‰ליך חיבור ‰ספר 
כ˘ברור מעל לכל ספ˜ ˘‰‡מונ‰ ו‰ביטחון ‰עולים מ˙וך ‰חיבור "ב‰עלו˙ ‡‰רן" 
יכולים ל‰בי‡ ˙ועל˙ עˆומ‰ וחיזו˜ ‡מי˙י לכל ‡„ם ‰מ˙מו„„ עם ניסיון כל˘‰ו, 
כל בעל ניסיון יוכל ל‰יזכר ˘בע˙ ‰‰˙מו„„ו˙ עם ‰ניסיון, ז‰ ‰י‰ ‰‰ר ‰כי ‚בו‰ 
בעולם. ובעˆם, כל ‡ח„ מ‡˙נו מ˙מו„„ עם ‡˙‚רים ˘ונים, כל יום, לעי˙ים בניסיון 
"ב‰עלו˙  ‰חיבור  בכ˙יב˙  ו‰מניע  ‰מח˘ב‰  יו˙ר.  מורכב  בניסיון  ולעי˙ים  ˜ל 
‡‰רן" ‰יי˙‰ ועו„נ‰ ל˙˙ מענ‰ יˆו˜ ב„מו˙ ‡מונ‰ וביטחון ‡˘ר ר˜ ב‡מˆעו˙ם 

ני˙ן לעבור ב˘לום ובביטחון ‡˙ ‡˙‚רי ‰חיים ולחיו˙ ב‡מ˙, ול‡ ר˜ ל˘רו„.
‰˙עס˜ו˙ בענייני ‡מונ‰ וביטחון ר‚י˘‰ מ‡ו„ ומˆריכ‰ בסיס ‡י˙ן ˘ל למי„‰, 
עיון מעמי˜ בספרי מוסר, ול‡ פחו˙ מכך, למי„‰ מ‚„ולים, מורי „רך ומחנכי חיים. 
‰חיבור מו˘˙˙ על ˙ור˙ו ˘ל ‰מ˘‚יח ‰‚‡ון רבי ‡ליעזר ‚ינזבור‚ זˆו˜"ל, (˘כי־
„וע ינ˜ ‡˙ ˙ור˙ ‰‡מונ‰ מז˜נו מרן ‰מ˘‚יח ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי יחז˜‡ל לוינ˘טין 
זיע"‡ וממנו פינ‰ וי˙„ לעניינים ‡לו). ‰מ˘‚יח זˆו˜"ל ‰י‰ ל‡ב ומור‰ רוחני ˘ל 
‰מחבר ‰רב ‡בר‰ם ‰כ‰ן רוטלוי ˘ליט"‡, ˘כל חייו חס‰ בˆילו וינ˜ ממנו „רכי 
מוסר ו‡ורחו˙ חיים, זכ‰ ממנו ל˜ירב‰ מיוח„˙ ובפרט בע˙ ˘ליוו‰ ‡ו˙ו ב˙˜ופ˙ 

‰‰˙מו„„ו˙ בניסיון לכל ‡ורכ‰.
"ב‰עלו˙ ‡‰רן" מב˜˘ ל‰עמי˜ ‡˙ „רכי ‰‡מונ‰ ˘ל ‰˜ור‡, וכל ˜ור‡ ‰נו 
בעל ניסיון ‰„ור˘ ‰˙מו„„ו˙, ‰˙מו„„ו˙ על בסיס ‡מונ‰. בכל ‡„ם, ל‡ורך ימיו 
טנים כ‚„ולים ו‡˘ר נ„ר˘ים ל‰˙מו„„ו˙ ‡י˘ כפי „ר‚˙ו  זורים ניסיונו˙̃  ו˘נו˙יו̆ 

ו˜ו˘י ניסיונו.
‰ספר מעוטר ב‰סכמו˙י‰ם ˘ל ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ליט"‡: ‰‚‡ון ‰‚„ול רב"„ פו־
ברס˜י ˘ליט"‡ ר‡˘ י˘יב˙ פוניבז'; ‰‚ר"ח מי˘˜ובס˜י ˘ליט"‡ מ˘‚יח בי˘יבו˙ 
ור‰ ו‡ב"„  ליט"‡ ר‡˘ בי˙ ‰מ„ר˘ „רכי̇  ור‰ ו‚‡ון יע˜ב; ‰‚ר"‡ וייס̆  ‡ורחו˙̇ 

„רכי ‰ור‡‰; ‰‚רי"‡ „ינר ˘ליט"‡ רב ביכנ"ס „ברי ˘יר.
ני˙ן ל‰˘י‚ו בב˙י ‰כנס˙ ‡ו ‡ˆל ‰מחבר, מ˘פח˙ רוטלוי בעלי ‰˙וספו˙ 8 

‡לע„ טלפון: 03-9097145, כמו כן בבני בר˜ ‡ˆל מ˘פח˙ רוטלוי רח' ‡לי˘ע 9.

מי האיש החפץ חיים
קיצור 'שמירת הלשון' וקיצור 'חובת השמירה' 

ו'זכור למרים' | מפעל 'דרך ברורה'

מי ל‡ רוˆ‰ בימים ‡לו ל˙פו˘ ב‡יזו ס‚ול‰, כי„וע, ‰ס‚ול‰ ‰טוב‰ ביו˙ר זו 
˘מיר˙ ‰ל˘ון. ובסייע˙‡ „˘מי‡ ‡כן רבים מ˙חז˜ים ומ˜בלים על עˆמם ללמו„ 

˘˙י ‰לכו˙ ליום. ‡בל רבים ‡ינם יו„עים ˘מרן ‰חפı חיים זיע"‡ פס˜ 
– ˘י˘ ‚ם ללמו„ ‡˙ ספרי ‰מוסר ˘ל ˘מיר˙ ‰ל˘ון.

מרן ‰חפı חיים חיבר ‡רבע‰ ספרים נוספים מלב„ ‰'חפı חיים' 
‰י„וע, וכפי ˘כו˙ב בסוף ספר 'זכור למרים' ˘חיבר ‚ם ב' חל˜ים 

'˘מיר˙ ‰ל˘ון', וכן 'חוב˙ ‰˘מיר‰' ו'זכור למרים'.
ל˘ונו,  על  ל˘מור  ‰‡„ם   ˙‡ מ‡„  מ‡„  מחז˜ים  ‡לו  ספרים 
ו‚ם נו˙נים לו כלים מע˘יים ל‰˙מו„„ – וכל מי ˘לומ„ ב‰ם רו‡‰ 
י˘ ל‰וסיף, ˘ספרים ‡לו מחז˜ים  ועו„  ˙ועל˙ מיי„י˙ מרוב‰! 
‡˙ ‰‡„ם ב‰בנ˙ ו‰ר‚˘˙ ‰עניין, בעו„ ˘‰לכ‰ ז‰ו יו˙ר עניין 

˘כלי.
ו„ו‚־ במ˘לים  „בריו   ˙‡ מ˙בל  כ„רכו,  חיים   ıחפ‰ מרן 
מ‡ו˙ ˘ובי לב, ומ˘כנע ‡˙ ‰‡„ם כ‡ב ‰‡ו‰ב ‡˙ בנו, כמ‰ 

כ„‡י לו וכמ‰ טוב י‰י‰ לו, ‡ם י˘˙„ל ל˘מור על ל˘ונו.

כמו בכל ספריו מוסיף מרן ‰חפı חיים ‚ם חיזו˜ בלימו„ ‰˙ור‰, ˙פיל‰, מי„ו˙ 
טובו˙ ובכלל ‰˘˜פ˙ ‰חיים על פי ‰˙ור‰.

מרן ‰חפı חיים ˘פס˜יו ‰ם יסו„ כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡, בין ב‰לכו˙ ˘בכל יום 
ובין ב‰לכו˙ ˘ב˙ ‰חמורו˙ – ˜בע ופס˜ בספרו 'חוב˙ ‰˘מיר‰' (פ"‚): "˘עי˜ר 
‰˘מיר‰ ‡ינ‰ נע˘י˙ ב˜בל˙ ‰לב בלב„, ‡ל‡ ˆריך ˘י‰י‰ ל‡„ם זמן ˜בוע בכל 
יום – ‡ם מעט ו‡ם ‰רב‰ – ללמו„ ‰‰לכו˙ ו‰מוסר ‰˘ייכים לחל˜ ‰„יבור". וכן 

כ˙ב (בפ"י): "ל˜בוע בכל יום זמן ללמו„ ‡˙ ‰‰לכו˙ ו‰מוסר".
‚ם ‡˙ חל˜ ‰מוסר ˘ל ˘מיר˙  ללמו„  ‰ו‡  ˜בע, ˘‰‰כרח  זיע"‡  ‰רי ˘מרן 
‰ל˘ון ול‡ ר˜ ל‰ס˙פ˜ בלימו„ ‰‰לכו˙ ˘ב'חפı חיים'. ו‡כן כל מי ˘למ„ ספרים 

‡לו ‰ר‚י˘ מי„, ‡יך ‰„ברים פועלים על נפ˘ו ל˘לוט על ל˘ונו ו‡וזנו.
בו‡ו ונחזי˜ טוב‰ ל'מפעל „רך ברור‰' ˘ע˘ו מ‰פכ‰ ˘ל ממ˘ בנו˘‡ ˘מיר˙ 
חיים,   ıיˆור מ‡רבע˙ ספרי ‰חפ˜ לנו ב˘ני ‰ספרים ‰ח„˘ים,  ו‰נ‚י˘ו   – ‰ל˘ון 
בנוסף על ‰ספר ‰י„וע '˜יˆור חפı חיים'. ככל ˘‡ר ‰ספרים, ‚ם ספרים ‡לו '˜י־
וזכור למרים' – ‰ם ב‰ירים בניסוחם,  ו'˜יˆור חוב˙ ‰˘מיר‰  ˆור ˘מיר˙ ‰ל˘ון' 
כ‡ן  ‚ם  ‰לימו„.   ˙‡ ומנעימים  ‰מ˜ילים   – כו˙רו˙  עם  ˜ˆרים  ב˜טעים  מסו„רים 
חול˜ו ‰ספרים ‰ח„˘ים לעמו„ יומי, ב‡ופן ˘‡פ˘ר ל˜בוע ב‰ם ‡פילו לימו„ ˘ל 
„˜‰ ליום – כך ב˜לו˙ ובנעימו˙ ני˙ן ללמו„ בכל יום ‡˙ ‰‰לכו˙ ו‰מוסר ‰˘ייכים 

ל‡ו˙ו ‰יום, וכפי ˘˜בע מרן ‰חפı חיים זיע"‡.
‰מוסיף  ח˘וב  לי˜וט  לעˆמם  ˘‰ם  י˜רים,  בפנינים  מעוטרים  ‡לו  ספרים  ‚ם 

י„יעו˙ נכב„ו˙ ‰מועילו˙ ונחוˆו˙ לעבו„˙ „'.
‰פˆ˙ '˜ולמוס', ל‰˘י‚ בחנויו˙ ‰ספרים ‰מובחרו˙. לפרטים: 050-411-2014

לקנות דירה בשמחה
בית ראובן | המדריך לקניית 

בית בשמחה ובקלות

ביו˙ר?  ‰‡רוכ‰  ‰מˆוו‰  מ‰י  ביו˙ר?  ‰י˜ר‰  ‰מˆוו‰  מ‰י 
˘‡ו‰ב  ‰˘‡לו˙  ˘לו˘  ‰ן  ‡לו  ביו˙ר?  ‰נעלמ‰  ‰מˆוו‰  מ‰י 
ל˘‡ול ‰רב י‰ו„‰ ט‡וב ˘ליט"‡ מר‡˘י ‡ר‚ון '˜ול ˙ו„‰' ‡˙ 

כל מי ˘˘ו‡ל ‡ו˙ו מ„וע ‰וˆי‡ ספר על ‰נו˘‡ ‰ז‰.
וב˜לו˙'  ב˘מח‰  בי˙  ל˜ניי˙  ‰מ„ריך   – ר‡ובן  'בי˙  ‰ספר 
למל‡ו˙  ספר ˘ב‡  ‡ל‡  וסו‚יו˙,  ‰לכו˙  סיכומי  ספר  עו„  ‡ינו 
חלל עˆום ˘‰י‰ ב˙חום ‡פילו ‡ˆל בני ˙ור‰ מוב‰˜ים. ני‚˘ים 
ל˜נו˙ בי˙ ב‡רı י˘ר‡ל עס˜‰ ˘˙לוו‰ ‡˙ ‰‡ברך ‰ˆעיר בע־
˘רים ˘נ‰ ‰˜רובו˙ ‡ם ל‡ יו˙ר, זו‰י עס˜‰ ˘לו˜ח˙ חל˜ נכב„ 
ול‡ מו„עים בכלל  ‰זו‚ ‰ˆעיר,  מ‡ו„ מ‰מ˘כור˙ ‰„ל‰ לפעמים ˘ל 

למˆוו‰ ‰‚„ול‰ ˘‰ם ‰ולכים לבˆע.
˜ור‡ים  ‡נ˘ים  ‰רב ט‡וב,  לנו  ‡ומר  עˆומ‰ מ„ובר,  בורו˙  ב‡יזו  מבין   ‰˙‡
˜ל כסף,  ר˜ע מעפרון ב‡רבע מ‡ו˙̆  ולומ„ים ‡˙ ‰סיפור על ‡בר‰ם ‡בינו ‰˜ונ‰̃ 
ול‡ ‰סכים ל˜בל‰ בחינם, ו‡ינם יו„עים מ‰ ‰'מוסר ‰˘כל' ˘‰סיפור ב‡ ללמ„נו?

כמו ˘כ˙ב ‰‡בן עזר‡ במ˜ום: „בר ז‰ ב‡ ללמ„נו על ‰מעל‰ ‰עˆומ‰ ˘י˘ 
ל˜נו˙ ˜ר˜ע ב‡רı י˘ר‡ל, ומחמ˙ ח˘יבו˙ ‰‚„ול‰ ˘ל ‰מˆוו‰ ל‡ כ„‡י ל˜בל‰ 

בחינם ‡ל‡ ל˘לם עלי‰ מחיר מל‡.
‰˙ור‰ מספר˙ על יע˜ב ‡בינו ˘˜ונ‰ ˜ר˜ע במ‡‰ ˜˘יט‰ מחמור ‡בי ˘כם, 
ל˘ם מ‰ טרח‰ ‰˙ור‰ לˆיין ‡˙ ‰מחיר ‰י˜ר ˘על˙‰ ˜ר˜ע זו, „בר ˘ל‡ מˆ‡נו 
כ„ו‚מ˙ו בכל ‰˙ור‰ כול‰? כו˙בים ‰ר‡˘ונים על ‰מ˜ום: "‰זכיר ז‰ (ענין ‰˜ני‰) 
‰כ˙וב, ל‰ו„יע כי מעל‰ ‚„ול‰ י˘ ל‡רı י˘ר‡ל, ומי ˘י˘ לו ב‰ חל˜, ח˘וב ‰ו‡ 

כחל˜ עולם ‰ב‡".
‡לו „ברים פ˘וטים ומ‰ו˙יים ממ˘ ‡־ב ˘ל כל בן ˙ור‰, ‡בל מ˘ום מ‰ ‰„ב־

רים נעלמו מרבים מ‡˙נו ע„ ‰יום.
‚„ולי י˘ר‡ל ˘ר‡ו ‡˙ ‰ספר יˆ‡ו מ‚„רם. רב‰ ˘ל ‰˜‰יל‰ ‰חר„י˙ ב˜ריי˙ 
‡˙‡ ‰רב ˘מעון ליפ˘יı ˘ליט"‡ כ˙ב ב‰סכמ˙ו לספר חי„ו˘ ‚„ול: נר‡‰ לומר 
‡„ם ˘ל‡ לומ„ ‡˙ ‰ספר ומבין ‡˙ ‰מˆוו‰ ‰‚„ול‰ ו‰עˆומ‰ ˘י˘ ב˜ני˙ בי˙, 
ל‡ ˜יים מˆוו‰ ‡פילו למ"„ מˆוו˙ ‡ינם ˆריכו˙ כוונ‰, ‰יו˙ ו‰ו‡ מ˙עס˜ בעלמ‡.
וי‚ל  עי‰"˜ כ˙ב ב‰סכמ˙ו: "˘מח˙י  מירו˘לים  „יס˜ין ˘ליט"‡  ‰רב ‡לי‰ו 
לבי, בר‡ו˙ו פרי עמלך ˘‰עלי˙ עלי ספר לי˜וטים י˜רים, כז‰ר ‰ר˜יע מז‰ירים, 
נופך וספירים, כ˘מ˘ מ‡ירים, מ„ברי חכמינו ז"ל, ומ„ברי רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ז"ל 
חכמי ‰„ורו˙, ‰מ˜יף כל ‰עניינים ˘ל בנין ו˜נין בי˙ „יר‰ ב‡רı י˘ר‡ל, ב‰לכ‰ 

וב‡‚„‰ ובמח˘ב‰, ‡˘ר ˘מו י˜רנו ב˘ם "בי˙ ר‡ובן"".
בנוסף כ˙בו ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ספר ז‰ ס‚ול‰ ‚„ול‰ לזכו˙ ‡˙ ‰‡„ם ל˘לם ‡˙ כל 
‰˙˘לומים על ‰„יר‰ ב˜לו˙ וב˘מח‰, ˘כן ‡„ם ‰זוכ‰ לכוון ל˘ם מˆוו‰ ב˜ניי˙ 
‰„יר‰, ול‰ו„ו˙ ול˘מוח על ‰זכו˙ ˘י˘ לו ל˜נו˙ „יר‰ ב‡רı י˘ר‡ל, פו˙ח בז‰ 

‡˙ ˘ערי ‰˘מים ל‰˘פיע עליו ˘פע ברכ‰ עˆום. ‰פˆ‰ בחנויו˙ ‡. פינ‚לבוים.

הכהן רוטלוי שליט"א | לע"נ בנו הילד אהרן רוטלוי ז"ל
‰מסע בעולם ‰ז‰ מזמן לכולנו ניסיונו˙ ‰כרוכים בחבלי ‰ˆל‰. ר˜ מי 

‡מונ‰  בחבלי  ‰רחמים  ל‡ב  ‡˙כם  י˜˘ר  ‡‰רן"  "ב‰עלו˙  ‰ספר 
מ˙וך  ‰˜ירב‰   ˙‡ לחו˘  ני˙ן  ‰˜רב‰,  ˘ל  בר‚עים  „וו˜‡  כי  ו‡‰ב‰, 

˘ליט"‡  רוטלוי  ‰כ‰ן  ‡בר‰ם  ‰רב  ע"י  נכ˙ב  ‡‰רן"  "ב‰עלו˙ 
לע"נ בנו ‰יל„ ‰זך ו‰ט‰ור ‡‰רן רוטלוי ז"ל, ˘נפטר ב‰יו˙ו בן י"‡ 
˘נים, ל‡חר ‰˙מו„„ו˙ ˜˘‰ עם ‰מחל‰ ‰נור‡‰. מ˙וך ניסיון ‰ע˜י„‰ 
‰פרטי, נכ˙בו ‡ח„־ע˘ר פר˜י ‰‡מונ‰ ‰מ˜בילים לי"‡ ˘נו˙יו בˆור‰ 
במ‰לך  ומ‰מורו˙  ˘ונים  ניסיונו˙  עם  ‰˙מו„„ו˙  לעניין  ˘מו˙‡מ˙ 

למו˜„ ˘ל  ר‚ע  בן  ‰פך  וברי‡,  חינני  פל‡  יל„  ז"ל,  רוטלוי  ‡‰רן 
‡מונ‰ וביטחון. ‰‰בנ‰ ˘מ„ובר בניסיון ‰ניע‰ ‡˙ ˙‰ליך חיבור ‰ספר 

כ˘ברור מעל לכל ספ˜ ˘‰‡מונ‰ ו‰ביטחון ‰עולים מ˙וך ‰חיבור "ב‰עלו˙ ‡‰רן" 

˘מיר˙ ‰ל˘ון. ובסייע˙‡ „˘מי‡ ‡כן רבים מ˙חז˜ים ומ˜בלים על עˆמם ללמו„ 
˘˙י ‰לכו˙ ליום. ‡בל רבים ‡ינם יו„עים ˘מרן ‰חפı חיים זיע"‡ פס˜ 

מרן ‰חפı חיים חיבר ‡רבע‰ ספרים נוספים מלב„ ‰'חפı חיים' 
‰י„וע, וכפי ˘כו˙ב בסוף ספר 'זכור למרים' ˘חיבר ‚ם ב' חל˜ים 

ל˘ונו,  על  ל˘מור  ‰‡„ם   ˙‡ מ‡„  מ‡„  מחז˜ים  ‡לו  ספרים 
ו‚ם נו˙נים לו כלים מע˘יים ל‰˙מו„„ – וכל מי ˘לומ„ ב‰ם רו‡‰ 
י˘ ל‰וסיף, ˘ספרים ‡לו מחז˜ים  ועו„  ˙ועל˙ מיי„י˙ מרוב‰! 
‡˙ ‰‡„ם ב‰בנ˙ ו‰ר‚˘˙ ‰עניין, בעו„ ˘‰לכ‰ ז‰ו יו˙ר עניין 

ו„ו‚־ במ˘לים  „בריו   ˙‡ מ˙בל  כ„רכו,  חיים   ıחפ‰ מרן 
מ‡ו˙ ˘ובי לב, ומ˘כנע ‡˙ ‰‡„ם כ‡ב ‰‡ו‰ב ‡˙ בנו, כמ‰ 

בית ראובן

˘רים ˘נ‰ ‰˜רובו˙ ‡ם ל‡ יו˙ר, זו‰י עס˜‰ ˘לו˜ח˙ חל˜ נכב„ 
ול‡ מו„עים בכלל  ‰זו‚ ‰ˆעיר,  מ‡ו„ מ‰מ˘כור˙ ‰„ל‰ לפעמים ˘ל 

למˆוו‰ ‰‚„ול‰ ˘‰ם ‰ולכים לבˆע.
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