
ספר

נר חיים
על ביאור הגר״א

 זצוק״ל זי״ע

הלכות תערובות
מסימן צח עד סימן קט

ביאור רחב על כל מלה ומלה
בשפה ברורה ובלשון נקיה

להקל על כל המעיין
 להבין דבריו הקדושים
הכתובים בכי״ק כידוע

במראה מקומות והעתקות עם הלשון
והרבה הקדמות לסוגיות הקשות

עם הבאר הגולה מוגה

בעזהש״י החונן לאדם דעת
חיים מאיר קירשנבוים

ברוקלין, נוא יארק
שנת תש״ע לפ״ק



ÈÂ¯‰„Ú‰ÒÈÓÔˆË‰ÏÎÂ˙˙Ú¯Â·Â˙Ó‰

�¯ÁÈÈÌ
ימכונימתאקלסןנירמאאלשכד.דחיתוסוכהוברעתנ

לטבוניאועומדרוסיאבןילוחלשןייהרסאנזאוניאש

ןנחוי'ריפלס"שהקיסמותוסוכה'בברשאםימב

וניאשימכןילוחלשןייהונייהדונימתאקלסןנירמאד

ןייהונייהדוילעהברםימהלכונייהדונימוניאראשו

יאו]אי[ק"סח"צןמיסבויתבתכוולטבמוהמורתלש

דימכ"אחלבחלבםירוסיאראשבנ"נחןנירמאדד"ס

הליבנכושענוורסאנהמורתלשסוכבםימהוברעתנש

לטבלינשהסוכבשםימםעםימהןתואןיפרטצמךיאו

םגלטבתנשדעןתותשלרוסאהברדאהמורתלשןייה

.םימןתוא

]È·[ÂÈ"‡„‡ÙÈÏÂÎÂ'.םדוקמד,ותנווכרואיבבהארנו

תאתעבוקהעידיהשומכדהיארא"רגהאיבה

ותואףרצלףאוהכותללפנשרוסיאהריתהלתובורעתה

ה"הכ"חאלופישרוסיאלטבלובשרתיההםערוסיא

רתיההרוסאלתובורעתהתאתעבוקהעידיהשךפיהל

לטבלרתיהותואףרצלאלשורוסיאהכותבלפנש

וישכעשפ"עאורתיהףסותינםאםדוקמלפנשרוסיאה

העידיהשומכדהיארדועו,רוסיאהדגנכרתיהלש'סשי

םאולספנשןברקמקרזנשםדההצריאלץיצהשתמרוג

התיהןברקהשםימשבעודיויולגשפ"עאהעידיןיא

רתוהוקרזנשםדההצרממ"מלוספוםדוקמהפירט

תובורעתההעבקנשתמרוגהעידיהשה"הםינהכלרועה

רוסיאתובורעתלוא'סובשיםארתיהלשתובורעתל

לטבתנשרוסיאינאשדןתואהחודףוסבלו,'סובןיאםא

לשתובורעתלתובורעתההעבקנהעידיבשרתיה'סב

רתוהתוטהלםיברירחאלשבותכהתריזגמורתיה

ותואאוהבורבלוטבןידדוסידאמעטונייהו.רוסיאה

תדילוקפסררבלאבשהלוכהרותהלכלשבורןיד

הלאשהקספנזאותובורעתהתעידיבהווהתנקפסה

ןיא'סמתוחפללפנשרוסיאבכ"אשמרוסיאהרתוהו

רוסיאלשתובורעתלתוברעתהעבקתשתמרוגהעידיה

רתוהאלשומכו,תוטהלםיברירחאןידןאכןיאדןויכ

רוסאה"שמורתיהםושרסאנאלשה"הרוסיאםוש

דימתרוסיאהלטבתנאלשןויכמדתובורעתהןמלכאל

ילבוליפאןכרבוסוזהעדדבתוכא"מרהדרוסיאבעגופ

ותואןיפרטצמןיארסאנאלרתיההדג"עא'פנ"נח

תמחמלטבתנאלשרוסיאמהיאראיבההזלעו.לטבל

רתיהותואיוארתובישחהונממקלתסנםאתובישח

ןמקליתבתכשהמבןייעו.ולטבלורוזחלםדוקמרסאנש

ופרצלבושולטבתנשרוסיאהריתהלןינעלש]וט[ק"סלע

הנשמהמתויארהינשםייקםשללפנששדחרוסיאלטבל

.דקםחבזמותומורתב

ÏÓ„ÓÓ‰˘˘�Â·Ù"‰„˙¯ÂÓÂ˙הנשמהל"זוח"מ

˜ÂÏ‡‰ÒÙÈ.ןילוחהאס'פ'קלהלפנשהמורתהאס

Ï‰‚·È‰קבהמורתההלטבדג"עא'פתרחאהלפנשדעה'

ןתילודחאוהאממדחאתולעהלןידשיןיידע,ןילוחלש

לארשיהלוכיזאוןהכהןוממלזגםושמןהכלותוא

האסהבהלפנדחאשירפהשםדוקו,ראשנההאמהלכאל

ןיאס'בולפנשומכהשענק"תל'פהרוסאוזירה.תרחא

וניא'פריתמןועמש'רו.לכההרסאנוהעמדנוא"בב

הלפנשהאסההרתוהרבכודחאשירפהאלשהמבכעמ

הלפנשהאסהלטבלרתיהלשהאמןאכשיוםדוקמ

'¯הנשמההתואלעÂ‡Ó¯Â·È¯Â˘ÏÓÈ˘Ì.תינש
˘ÓÚÂÔ‡ÂÓ¯È„ÈÚ˙‰Ó˜„˘˙‰Â¯·�Ô‡Ó¯ÈÔ‰¯Ó˙‰
Ó˜„˘˙‰הדחיתנוהשדקתנהמביגילפש"רוק"ת

רתיההדילערמגיוןהכהלןתילדיתעשהאסה

תמרוגהעידיהתובורעתהעדונםאש"רלד.תובורעתה

ימדםרומכםירהלתדמועשהאסהותובורעתהלרתיה

רתיהרמגנאלןנברלו.המורתהלוטיבתבכעמהניאו

השדקתנוןהמתחאשירפמשדעהמורתהלוטיבו

ראשכלכאנוראשהרתוהזאמוןהכלהנתילהדחיתנו

םאהמורתהאסדועלטבלהתואףרצלימניוארו.ןילוח

ש"רדהנשמהלעש"רהבןייעו.תינשהכותבלופי

.ימדקורזכקורזלדמועהלכ:גיםיחספבל"סדהיתטישל

Â‡Û¯·�ÔÏ‡ÙÏÈ‚È‡Ï‡·˙¯ÂÓ‰„ˆ¯ÈÍ‰¯Ó‰
םורגלהעידיהקיפסמאלןילוחוהמורתתובורעתבד

רתיההרדסףוסאיהשהמרההרסחןיידעדרתיהה

םידומוםולכרסחאלה"ואתובורעתראשבלבא

אלאיגילפאלןאכדעדש"רכרתיההתמרוגהעידיד

ימדםרוהכואקורזכםירהלואקורזלדמועהלכםא

Â‰"‰ÏÁÂÓ¯‡לערתיהתולחתמרוגהעידיהשומכד

תולחתמרוגשה"הלוטיברועיששישכתובורעתה

.לטבלרתיהרועישןיאשכתובורעתהלערוסיא

ÂÎÓÂ˘‡Ó¯Â·Ê·ÁÈÌ˜„.ÂÚÈÈÔ¯˘"È˘Ì„"‰Ó¯ˆ‰
םדוקלוספןהבעריאשםישדקהלכ:גקהנשמהל"ז

רשבהלספנשומכד'פםינהכלןהיתורועןיאןטישפהל

ןהיתורועןטישפהרחאל.ומערועהה"ההפירשןועטו

רועהטשפוהרבכשןויכרשבהלספנדג"עאד'פםינהכל

אלימימםינהכהןגסאנינח'ררמא.ומעלספנאל

'רדארמגהתנקסמוהפירשהתיבלאצוישרועיתיאר

םאד.רשבילבדבלףרשנרועהאראלשדיעהאנינח

אלו,רועהםערשבהםהינשופרשנטשפנשםדוקלספנ

רבכזאמוםדהתקירזרחאלדעטישפהלןיליגרויה

לספיאלרשבהלספיםאוליפאוע"כלרועההצרוה

'פםייעמינבב‰Â‰‡ÈÎ‡�Óˆ‡˙Ë¯ÈÙ'מגבושקהו.רועה

תקירזתעשבןכשלכוטחשנשםדוקמלוספהובהיהש

התיהשעדונורועההטשפנשככ"אוהצרוהאלוםדה

'מגבוצריתורשבהומכרועהףרשיםדוקמהפירט

ליאוהי"שרפהצרמםייעמינבבהפירטתאצמנרבסק
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˘¯Â‡ÙÈÏÂÏ‡Á(]טיÂ„Ú‰˙Ú¯Â·˙()‰‚‰˙˘"„Â„"ÚÏ‡ÙÂ˜È‡Â"‰(

·È‡Â¯‰‚¯"‡
ÈË[Â‡ÙÈ'Ï‡Á¯ÎÂ'.ש"עה"גהבה"סט"צ'יסל"שמכו'וכדיזמםשרמאדמ:

�¯ÁÈÈÌ
]ÈÁ[Â‡ÙÈÏÂ‡ÌÎÂ'.‡˜„ÈÌ‰˜„Ó‰Î„ÈÏ‰·ÈÔÓ‰
‡˙‡Ï‡˘ÓÂÚÈ
Ô·Ò"˜]ÈÁ[Â·Ò"˜]ÈË[ÂÏ‰Ò·È¯‰‡ÙÈÏÂ˘Ï
‰ÓÁ·¯Â‰‡ÙÈÏÂ˘Ï‰¯Ó"‡ÂÏ‡ÙÂ˜ÈÓÓ‡Ô.„‰
‰‰‡Â"‰‚ÈÏ‰
„Ú˙Â··'Ó˜ÂÓÂ˙„Ó‰˘
Â„Ú‰˙Ú¯Â·Â˙˜Â·Ú‡Ì·ËÏ‰‡ÈÒÂ¯
‡ÂÏ‡.·ÎÏÏÎ„‰ÏÎ‰ÈÂ·ÎÏÏÎ‰‰ÏÎ‰È„Â‰˘"ÍÁÂÏ˜ÚÏ
˘
È‰Ì·ÒÈÓÔˆ"ËÒ"˜ËÂÂ·ÒÈÓÔ˜"ÈÒ"˜È·Â‰¯Ó"‡ÓÂ„‰
ÏÓ"˘·ÎÏÏÎ"„·ÒÈÓÔˆ"ËÒ"‰Ò"ÂÂÁÂÏ˜ÚÏÓ‰˘ÙÒ˜
·ÎÏÏÎ"‰Î‡Ô.Â‰‚¯"‡ÁÂÏ˜ÚÏ˘
È‰Ì·ÒÈÓÔˆ"ËÒ"˜]È·[

·ÒÈÓÔ˜Ò"˜]Î[ÂÎ‡Ô·Ò"˜]ÈË[
ÂÊ‰Â„Ú˙‰‡Â"‰,‡ÈÒÂ¯˘
˙Ú¯··‰È˙¯ÂÏ‡
˙·ËÏÂ‡Á"Î

˙¯·‰ÚÂ„‰È˙¯‡Ì‡Ó¯È
ÔÁ
"
ˆ¯ÈÍÒ'ÙÚÓÈÌ‰˙Ú¯Â·˙
‰¯‡˘Â
‰Â‡ÌÏ‡‡Ó¯È
ÔÁ
"
ˆ¯ÈÍÒ'ÙÚÓÈÌÎ
‚„‰‡ÈÒÂ¯
˘
ÙÏ˙ÁÈÏ‰ÂÈ˘Ï„Ú˙‡Ì‰‰È˙¯‰¯‡˘ÂÔÓˆË¯ÛÏÒ'Ï·ËÏ
‰‡ÈÒÂ¯˘
ÙÏ.Î˙·‰‡Â"‰„˘
È‰Ì˙ÏÂÈÌ‡Ì
Â„Ú˙Ú¯Â·˙Â·ÈÔ
Ï˜ÂÏ‡Â·ÈÔÏÁÂÓ¯‡.„‡Ì
ÙÏ‡ÈÒÂ¯·ÙÁÂ˙ÓÒ'Â
˙¯·‰ÚÏÈÂ
‰È˙¯Ú„˘È˘Ò'Î
‚„‰‡ÈÒÂ¯‰¯‡˘ÂÔÂÏ‡
Â„Ú‰˙Ú¯Â·Â˙Ú„
‡Á¯˘
˙¯·‰·ÈÔ‡Ì‡Ó¯È
ÔÁ
"
ÂÎ"˘‡ÌÏ‡‡Ó¯È
ÔÁ
"

‰ÎÏÓÂ˙¯.‡·Ï‡Ì
Â„ÚÏ
Â‰˙Ú¯Â·Â˙˜Â„Ì˘
˙¯·‰ÚÏÈÂ
‰‰È˙¯‡Ì‡Ó¯È
ÔÁ
"
Ï‡
˙·ËÏ‰‡ÈÒÂ¯‰¯‡˘ÂÔÚ„˘
˙¯·‰
Ò'ÙÚÓÈÌÎ
‚„ÎÏ‰˙Ú¯Â·Â˙‰¯‡˘Â
‰Â‡ÌÏ‡‡Ó¯È
ÔÁ
"

‡Ú"‚˘‡ÈÔˆ¯ÈÍ˘È˙¯·‰‡Ï‡Ò'ÙÚÓÈÌ‰‡ÈÒÂ¯‰¯‡˘ÂÔÓ"Ó
‡ÈÔÏˆ¯Û‰‰È˙¯ÓÔ‰˙Ú¯Â·Â˙‰¯‡˘Â
‰˘Î·¯
‡Ò¯Âˆ¯ÈÍÚÂ„
Ò'Á„˘.Â‰"‰Ï‰ÈÙÍ‡Ì
ÙÏ‡ÈÒÂ¯·Ò'Â
˙¯·‰ÚÂ„‡ÈÒÂ¯‡Ì
‡Ó¯È
ÔÁÂÊ¯Â
ÈÚÂ¯‡ÈÒÂ¯Â‡Â˜Ó‡˜Ó‡·ËÈÏ„Ï„Ú˙‰‡Â"‰
˙ÏÂÈ‡Ì
Â„Ú˙Ú¯Â·˙Â·È
˙ÈÈÌ,ÓÏ·„·ÓÈÔ·˘‡È
ÂÓÈ
Â˘‰ÂÎ¯
ËÚÓÂÂÎ‰ÂÎ¯‡ÈÒÂ¯ÂÂÎ"Î‰¯‡"˘·Ù¯˜‚"‰ÒÈÓÔÏÊ.ÂÊ"Ï
‰¯‡"˘˘Ó·È‡‰‡Â"‰·ÎÏÏÎ„„ÈÔÈÂ‰ËÚÌ„„
ÈÔ‡Â˙ÂÎÏ
ÙÚÌ‡Á¯˘Ú˙È„ÈÚ˙Â˘‰È‰¯‡ÂÈ‡ÊÏÈ˘‡Ï·‡Â˙Â˘Ú‰ÏÁÎÌ,
ÂÏÙÈ‰˙˘Â·Â˙˘‰È‰Ó˘È·ÏÂ·‡Â˙Â‰ÙÚÌÂÓ‰˘‡Ò¯ÙÚÌ
‡Á¯˘Â·Ï‡‰Â˙¯ÚÂ„ÂÓ‰˘‰Â˙¯Ï‡
‡Ò¯ÚÂ„ÓÁÓ˙
ÙÈÏ‰
ÊÂÚÎ"Ï.Â‰˘"ÍÁÂÏ˜ÚÏ„·¯ÈÂ·
˙¯·‰‰È˙¯„‡ÙÈÏÂ‡ÌÏ‡

Â„Ú·È
˙ÈÈÌ
"
Â·Ó˜ÂÌ„Ï‡‡Ó¯È
ÔÁ
"
‡ÙÈÏÂ·
Â„Ú
·È
˙ÈÈÌ‡Û‰‰È˙¯‰¯‡˘ÂÔÓˆË¯Û,Â‡Ì
˙¯·‰‡ÈÒÂ¯Î˙·
‰˘"Í·ÒÈÓÔˆ"ËÒ"˜Î‡·ÓÈÔ·˘‡È
ÂÓÈ
ÂÏÁ·ÏÁ‡ÙÈÏÂ
Â„Ú
·È
˙ÈÈÌÁÂÊ¯Â
ÈÚÂ¯Â·È·˘·È·˘„ÔÏ‰ÁÓÈ¯Â·ÓÈÔ·ÓÈ
ÂÂ·
Â„Ú
·È
˙ÈÈÌÎ˙·‰ÙÓ"‚·˘ÓÂ˘È˘Ï‰˜ÏÂ‡ÙÈÏÂÏˆ¯Û‰‡ÈÒÂ¯
‰¯‡˘ÂÔÏÒ'Ï·ËÏ.ÂÚÂ„ÁÈ„˘‰‡Â"‰ÏÚ
ÈÔ·¯È‰˘
˙Ú¯·‰
·‰È˙¯ÂÏ‡
˙·ËÏ‰Ù'Â‰"‰ÎÏ‰„·¯ÈÌ˘Ï‡
˙·ËÏÂÓÁÓ˙
Á˘È·Â˙Ì.„˜È"Ï‡Ì
˙¯Ò˜‰·ËÏ‰‰ÈÈ
Â„Â˜‡‡ÌÏ‡
Â„ÚÏÂ

‰˙Ú¯Â·Â˙Ú„Ï‡Á¯˘
˙¯Ò˜‰‡·Ï‡Ì
Â„ÚÏÂ·È
˙ÈÈÌ‰ÎÏ
‡ÒÂ¯ÎÓÂ·˙ÁÈÏ‰Ó‡Á¯˘
‡Ò¯ÎÏ‰˙Ú¯Â·Â˙ÙÚÌ‡Á˙Ó˘ÂÌ
·¯È‰˘Â·Ï‡Ù˜Ú˙Â¯˙‡ÈÒÂ¯·¯È‰ÓÈ
‰Â·˙¯˘Ú˙È„ÈÚ‰
‡ÊÏÈ
Ô.Â‰¯Ó"‡ÁÂÏ˜ÚÏÈÂÎ‡ÔÂ‰˘"Í·ÒÈÓÔ˜"ÈÒ"˜È·.
Â‰‚¯"‡·ÒÈÓÔ˜Ò"˜]Î[Â‰·ÈÔ‰‚¯"‡„Ï„Ú˙‰‡Â"‰ÎÈÂÔ
„‡ÌÈ˘˙Ú¯Â·Â˙ÚÌ·¯È‰˘
‡Ò¯·ÎÏ˘‰Â˘‡ÒÂ¯‰ÚÂÏÓÈ˙
‡ÙÈÏÂ‡Ì
˙¯Ò˜‰‡"Î‰"‰‡ÌÒÈ
Ô‡˙‰·¯È‰„Ó"˘ÂÁÂÏ˜
ÚÏÈÂ˘Ì
ÓÈ.ÚÈÈÔ·Ó‰˘Î˙·˙ÈÚÏ‰‚¯"‡ÒÈÓÔˆ"ËÒ"˜]È·[

ÂÒÈÓÔ˜Ò"˜]Î[ÂÚ˙‰�˙ÁÈÏÏ·‡¯„·¯ÈÂ
‚ÈËÈÔ�„:�ÙÏÂ�˙ÙˆÚÂÎÂ'ÚÈÈÔ¯˘"È˘Ì„"‰�ÙÏÂ
דיזמדחאוגגושדחאועצפתנוולפנבותכםשאתיירבב

גגושבםירמואש"רויסוי'ר,י"רומ"רירבדולעיאל

ודבאנשםיבושחםירבד'פ.ולעיאלדיזמבולעי

ןילטבןניאשםידומלכהדיזמבועצפתנםאד,םתובישח

יסוי'רודיזמוטאהריזגורסאי"רומ"רגגושבלבא

וליפאןילטבןיאךרפיזוגאי"שרל"זו.ורזגאלש"רו

כ"חאוהלרעלשםיזוגאהועצפתנןתובישחינפמףלאב

ןיבגגושבועצפתנםאןיב'פולעירתיהלשךותלולפנ

'רןיבוי"רומ"רןיבהזבודומע"כו.דיזמבועצפתנםא

הליחתכלרוסאןילטבמןיאללכבהזןיאשש"רויסוי

ולפנשכוןתובישחםהמדבאנועצפתנשרחאדןויכ

ולפנ.הלרעירוסיאראשכםילטבתנרתיהתובורעתב

םאוקלחנג"הכב'פל"כע'וכוועצפתנכ"חאוהליחת

יריימקעדונבשעמשמאיגוסהתוטשפו.ולעיאלשורזג

ק"סבש"מכוולעיאלדיזמברמולךיישךיאכ"לאד

רסאנותובורעתהבזוגאהלפנרבכדג"עאדמ"שו]טי[

רבדמורתומדש"רוי"רכל"יקגגושבעצפתנםאלכה
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 ט"א תשס"ט מנ"ירושלים כ

חכמה רבה ומלאכה גדולה מושקעים בו וניכרים היטב רב היגיעה ודקדוק העיון בכל מילה , נפלא הוא הספר שלפנינו

י שערך לנו "א מפלאטבוש נ"חיים מאיר שליט' ג ר"א ועל כן בואו ונחזיק טובה להרה"א זיע"ומילה מדברי רבינו הגר

תערובות ובדברי ' ופתח פתחים רחבים לבאים בשערי עיון בהלכות החמורות דה, שולחן מלא כל טוב ומוכן לסעודה

א שהם ככוכבים שאין גדלם ניכר אלא בהשקפה מעמיקה ובהתבוננות חודרת אפשר לראות משהו מאפס "א זיע"הגר

 תיליד ולואי וירבו חיבורים רבי תועלת כאלו בישראל' כותי' דילידא אימי. קציהם

 המכיר בטובתו ומברכו מקרב לב להוסיף עוד

 ולנופף ידו בעוד הלכתא גבירתא מתוך הרחבה

 משה שפירא
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