תיקונים והוספות ל"עיקרי השולחן" הלכות מליחה ובשר בחלב
מאת הרב משה כהן (טל 026514196 -  גירסת אלול תשס"ד)
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התיקון/ ההוספה
עמוד
במקורות לסע' ט"ו – י"ט במקור מס' 3 במקום "רא"ש…עמ' 383…" צ"ל "רא"ש…עמ' 380…"
37
בעמודה מס' 1, בדברי הרא"ה, ד"ה תוך, צריך למחוק את המילה (פמ"ג).
55
בעמודה מס' 4, בסוף דברי הר"ן במקום "בפמ"ג חשב…" צ"ל:
[הש"ך [א] סובר, שהר"ן=י"א במרדכי, ולפי שניהם צריך לשרות את הבשר לפני המליחה. אולם הפמ"ג סובר שהר"ן לא סובר כי"א במרדכי, ורק לפי הי"א במרדכי צריך לשרות את הבשר חצי שעה בכדי לרכך את גוף הבשר מבפנים, אולם לדעת הר"ן א"צ לשרות את הבשר ודי בשפשוף היטב בכדי לרכך את הבשר מבחוץ. עיין בפמ"ג בהקדמה ובשפ"ד (א)].
55
בעיקר הסעיף, בסוף נושא מס' 5, יש למחוק את כל ד"ה בדיעבד ובמקומו צ"ל:
בדיעבד – (אם לא מלח את הבשר שנית), אם השהה את הבשר כשיעור מליחה11 (עם המלח הראשון) אחר ההפשר ונתבשל, מותר בדיעבד. 
(ובהרחבה לסעיף יש להוסיף: 11 ומהש"ך משמע שצריך להשהות שיעור מליחה ממש אחר ההפשר ולא מועיל לצרף את שיעור המליחה שלפני ההקפאה לשיעור שאחריו, אולם לפר"ח (יב) ניתן לצרף את שיעור המליחה שלפני ההקפאה לשיעור שאחריו אע"פ שנקרש בינתיים, ע"ע באר היטב ח' ושפ"ד י"א)
56
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 2 יש להוסיף בסוגריים: [מה שכתבנו שלפי הר"ן צריך להשרות את הבשר הוא לפי הסבר הש"ך (א) בשיטת הר"ן, אולם לפי הסבר השפ"ד (א), לר"ן א"צ להשרות את הבשר ורק לפי הי"א במרדכי צריך להשרות את הבשר, וע"ע בתיקונים לעמ' 55 במחלוקת בהסבר הר"ן].
56
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 1 כדאי להוסיף:
לכה"ח (ט"ל) – רק בהפסד מרובה ניתן להתיר להדיח את הבשר ולמולחו שנית. (וכן כתב הבן איש חי שנה ב', פרשת טהרות, סעיף י"ד. וע"ע בסוף התיקונים בהלכות בב"ח לקמן, במחלוקת העקרונית שיש בין כה"ח לגר"ע יוסף שליט"א מתי ניתן להקל כשהשו"ע מביא סתם וי"א.
57
בתחתית העמוד, בטבלא המסכמת "כיצד צריך למלוח את הבשר", בעיקר הסעיף,  בדיעבד, בדברי הב"ח צ"ל:
ב"ח (ג) – בשר שמלחו מב' צדדיו ונשאר מקום בלי מלח, הבשר בדיעבד מותר, [וש"ך (כ) הוסיף שהעולם אינו מדקדק בכך], אולם בבשר שמלחו רק מצד אחד יש לאסור אף בדיעבד ואף כשהתבשל ואף בשעת הצורך.
ובהרחבה לסעיף צריך להוסיף: לרמ"א אין חילוק בין בשר שמלחו מצד אחד לבשר שמלחו משני צדדיו ונשאר בו מקום בלי מלח, דבשני מקרים אלו הרמ"א אוסר בדיעבד ומאידך בשני מקרים אלו לרמ"א יש להקל לצורך שבת או הפסד מרובה. לעומתו הב"ח סובר שיש לחלק בין שני המקרים, דבשר שמלחו ב' צדדיו רק שנשאר בו מקום בלי מלח, יש להתיר בדיעבד, אך בשר שנמלח רק מצד אחד אין להתירו כלל.
59
בהרחבה לסעיף, הערה 3, יש למחוק את שש השורות הראשונות ולכתוב במקום זאת:

בשר שמלחו רק מצד אחד ובישלו, לפי הרמ"א יש להתיר את הבשר בהפסד מרובה.

[וכן כתב ט"ז (יד), וכן משמע בתורת חטאת (כלל טו' סוף סע' ז'), במה שכתב "ונראה לי דה"ה אם לא מלחו בשני צדדים [דהיינו שמלח צד אחד]... דבמקום הפסד מרובה או לכבוד שבת יש לסמוך אדברי המתירין [הרשב"א]..." וע"ע בשפתי דעת (כ), וביד יהודה ([כב], בפירוש הארוך) שכתב שבזה אין מחלוקת בין הש"ך והט"ז אליבא דדינא, ובערוך השולחן (סימן ס"ט, סעי' לא'), ובמנחת יעקב כלל טו' אות (יב).
 ויש לדייק ממה שכתב הרמ"א בס' ד', "והכי נהוג אם לא לצורך", משמע שאם יש צורך יש להתיר. וצ"ל דכל המחלוקת בין הש"ך לט"ז בהסבר הרמ"א, היא רק בבשר שלא התבשל, אך בבשר שמלחו צד אחד והתבשל, הש"ך והט"ז מודים שהרמ"א מתיר בהפסד מרובה, ומה שכתב ש"ך (כא) דהרמ"א יאסור בדיעבד, מיירי כשאין הפסד מרובה.

- הב"ח (ג) הבין את הרמ"א כהסבר הט"ז, אולם הב"ח עצמו סובר שיש לאסור אף בדיעבד בדין בשר שנמלח רק מצד אחד ובישלו ואף בשעת צורך. (וע"ע לעיל בתיקון לעמ' 59)].
60  
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 4, יש להוסיף:
[הקדמה - ביחס לבשר שמלחו צד אחד כתב הרמ"א:
	א – יש אוסרים אף בדיעבד,
	ב – כך נהוג אם לא לצורך, [משמע שבשעת הפסד יש להקל]
	ג- ודוקא אם כבר נתבשל כך...]
נחלקו הש"ך והט"ז בהסבר הרמ"א הנ"ל, והנפק"מ היא בדין בשר שמלחו מצד אחד ולא בישלו ועברו י"ב שעות:
ט"ז (טו), בהסבר הרמ"א – בשר שמלחו מצד אחד ולא בישלו ועברו י"ב שעות, צריך לצלותו, ואין להתיר למלוח את הצד השני של הבשר ולבשלו אפילו במקום שיש הפסד מרובה, דכיון דיכול לצלות את הבשר, זה לא נקרא הפסד בכך שצולהו ולא מבשלו. 
[הט"ז הסביר את הרמ"א כך: דמה שכתב הרמ"א "ודוקא אם כבר נתבשל כך", מתייחס למשפט השני, דבשעת הפסד יש להקל, זה דווקא אם נתבשל הבשר, אולם אם הבשר לא התבשל [ועברו י"ב שעות], לפי הרמ"א אין להקל למלוח את צדו השני של הבשר ולבשלו אלא צריך לצלותו. (ויש לציין שדעת ט"ז (טו) עצמו היא שונה, דאחר י"ב שעות, ניתן להקל למלוח את צד שני ולבשלו)].

ש"ך (כא), בהסבר הרמ"א – בשר שמלחו מצד אחד ולא בישלו אף כשעברו י"ב שעות, יכול לחזור ולמלוח את הצד שלא נמלח ולבשלו כשיש הפסד מרובה, ואין לומר לאדם שיצלה את הבשר במקום לבשלו, דיש בכך הפסד.
[הש"ך הסביר את הרמ"א כך: דמה שכתב הרמ"א "ודוקא אם כבר נתבשל כך", מתייחס למשפט הראשון, דמי שאוסר אף בדיעבד הוא רק כשהבשר נתבשל כך, אולם בשר שלא התבשל אף שעברו עליו י"ב שעות, יש להקל למלוח את צדו השני תוך מעת לעת ולבשלו כשיש הפסד]. 

[יש להעיר שיש קושי בהסבר הש"ך, שלפי הש"ך הרמ"א סובר (בבשר שמלחו מצד אחד ולא בישלו) שאחר י"ב שעות יכול למלוח צד שני ולבשלו (כשיש הפס"מ), וקשה א"כ מדוע הרמ"א כתב שאחר י"ב שעות יצלנו. 
ונראה דפשט לשון הרמ"א תואם יותר להסבר הט"ז מאשר הש"ך.
ומה שכתבנו שיש מחלוקת בין הש"ך לט"ז בהסבר הרמ"א זה עפ"י הסבר השפתי דעת כ"א, משב"ז ט"ו, והאמרי בינה ו', וע"ע בדברי היד יהודה מה שכתב בזה (בסימן ס"ט ס"ק כ"ב בפירוש הארוך)].
60  
בהרחבה לסעיף, הערה 8: ניתן למחוק את כולה, מכיוון שהדברים כלולים בתוספת שהובאה לעיל להערה 4.
60
בהרחבה לסעיף, הערה 9, צריך להוסיף:
הש"ך (כב) סובר כב"ח (ג), שהדחה סותמת את נקבי הפליטה.
60
בהרחבה לסעיף, בהערה 3, יש להוסיף: נחלקו הפוסקים בביאור שיטת הרמב"ם בשיעור מיל.
י"א –18 דקות [כן כתב הבית יוסף בשם תרומת הדשן (קסז), שליש שעה פחות חלק שלשים מן השעה]
י"א – 22.5 דקות [ע"ע ביאור הלכה או"ח סימן תנ"ט, ד"ה הוי]
י"א –  24 דקות [הרמב"ם בפירוש למשניות פסחים פרק ג', [ב], כתב
		מיל אחד והוא שני חומשי שעה מן השעות השוות, ועיין כה"ח [פט] סימן ס"ט]

[למעונינים להרחיב בנושא של שיעור מיל, ניתן לעיין בגר"א בפרוש למשניות ברכות פ"א משנה א', בגר"א או"ח סימן תנ"ט סע' ב, תוס' פסחים יא ע"ב ד"ה אחד, סדרי טהרה בהלכות נדה סימן קפ"ד אות ג', כף החיים או"ח סימן תנ"ט [ל], ילקוט יוסף חלק ח' עמ' שכ"ה]

בסוף הערה 6 יש להוסיף:
משנה ברורה – כתב דלעניין מליחה, בדיעבד אין להקל אא"כ שהה 23 או 24 דקות על כל פנים ולכתחילה שעורו הוא כדי שעה ואין לשנות. [או"ח סימן תנ"ט משנ"ב (טו), ובביאור הלכה שם (ד"ה הוי)  כתב דבשיעור מליחה אין להקל פחות מ22.5 דקות]. והחזו"א השיג על המשנ"ב וכתב דבמליחה יש להקל  בדיעבד או לחולה לכתחילה ב18 דקות. [חזו"א או"ח סימן קכג אות א', יורה דעה סוף סימן י']
61 
סע' ו' – ביחס לשיעור שהיית הבשר במלחו. השו"ע פסק כרמב"ם שיש להמתין כדי שיעור של הילוך מיל, ויש להבין מה המקור לכך ששיעור מליחה הוא כדי הילוך מיל, בהערה 3. 

הרב המגיד ביקש למצוא סמך לדברי הרמב"ם.
הסבר א' – הסמך לדברי הרמב"ם דשיעור מליחה הוא כדי הילוך מיל, נלמד מעיבוד עור [ולא מצלייה]. דשיעור עיבוד עור י"א [פסחים מו] שהוא כדי הילוך מיל, ובשבת [עה:] י"א שהמולח את הבשר חייב משום מעבד, א"כ נמצא דשיעור מליחה הוא כדי הילוך מיל.

הסבר ב' – הסמך לדברי הרמב"ם מהגאונים, דהרמב"ן כתב בשם הגאונים דשיעור צלייה הוא כדי הילוך מיל, והרי אמרו מליח כרותח דצלי, א"כ שיעור מליחה הוא כשיעור צלייה, ומכל מקום שיעור צלייה הוא כדי הילוך מיל.  [ע"ע בדברי המגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פ"ו ה"י, ובגר"א סימן ס"ט (כ"ז). וראה בילקוט יוסף (חלק ח' עמ' שכב הערה ב'), מה שהקשו על המגיד משנה, ואת הסיכום ל5 הדעות בשיעור שהיית הבשר במלחו].
61
בהרחבה לסעיף, באמצע הערה 3, במקום המילים "לדעה זו…שלא", צ"ל:
"כתב הרב המגיד שדעת הרבה מן המפרשים דאחר הניפוץ, צריך גם להדיח את הבשר שלא…"
62
בהרחבה לסעיף, בהערה 4, בתירוץ א' לרמ"א, במקום המילים "כי…3 הדחות", צ"ל:
(אפילו כשמדיח את הבשר ביד צריך להדיחו 3 פעמים, על כן כשעושה ניפוץ או שטיפה + 2 הדחות באויר זה כ3 הדחות)
62
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 7, יש להוסיף בתוך הסוגריים:
וכן כתב ש"ך (מ) בשם התורת חטאת, אולם עיין בפרי חדש מה שכתב בזה בגדר דיעבד.
64
בהרחבה לסעיף, לפני הערה 1, בסוף ד"ה תשובה, צריך להוסיף: ועוד דקפדי אנקיותא.
65
בהרחבה לסעיף הערה 4, ד"ה הגדרת מסל"ת, יש להוסיף לפני הש"ך:
ב"ח (י) ופרישה (י) – כשאינו יודע מנהג ישראל.
ש"ך וט"ז – אפילו כשיודע מנהג ישראל, כדלהלן: …

65
שם, במקום: האם סומכים על גוי מסל"ת – כשיודע שאיסור והיתר תלויים בדבריו?
ב"ח – לא …שישקר.
צ"ל: האם סומכים על גוי מסל"ת – כשיודע מנהג ישראל?
ב"ח – לא סומכים (מכיוון שיודע, אינו מסל"ת ויש לחוש שישקר).
ש"ך (מג)  …
65
הרחבה לסעיף, הערה 5, ד"ה ט"ז, במקום הסוגריים (ועוד דרוב…עדיף מחזקה), צ"ל:
(יש להתיר את הבשר לאישה, מכיוון שוודאי עשתה כדרכה ומלחה תחלה. 
ואין לומר שיש להעמיד את הבשר על חזקת איסור שמעיקרא שלא נמלח, מכיוון שרוב פעמים מולחים את הבשר ורוב עדיף מחזקה)
65
הרחבה לסעיף, הערה 6, במקום, ש"ך בנקודות הכסף,… [הערות] א, ב,  צ"ל:
ש"ך בנקודות הכסף – אסר את הבשר.
	מכיוון שאם היה ניתן לומר את הספק שאמר הט"ז, הפוסקים היו מקילים מטעם זה כאן בסוגיית גוי המשמש בבית ישראל, (ולא היו נצרכים לטעם של מסל"ת או מרתת) .

כיון שהתחזק כאן איסור דם, לא אמרינן ספק דרבנן לקולא, וגם אם מצד אחר בא דין דרבנן, אין לנו לבדות (מלבנו), ספק דרבנן להקל, מכיוון שמצאנו הרבה ספקות מדרבנן שמחמירים בהם.
	…
65
בהרחבה לסעיף הערה 3:
א – בסוף הפסקה השנייה אחרי המילים "הטעם במקומו", צריך להוסיף, ט"ז (כח).
ב – בסוף הפסקה השלישית, בסוגריים, במקום ט"ז (כח), צ"ל ש"ך (מו).
66
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 4, צריך להוסיף:

מה דין תרנגולת חלולה (ללא הכבד ובני מעיים) שבישלה בלא למולחה ויש 60 כנגדה?

שאר התבשיל – מותר כשיש בו 60 כנגד התרנגולת.

התרנגולת עצמה:
	ט"ז (כט) – אסר את התרנגולת אף בשעת הדחק ואף בהפסד מרובה כיוון 
	שהתרנגולת חלולה ויש לחוש שפירש הדם ממקום למקום (בשם התורת חטאת).

נקודות הכסף (ז) – התיר את התרנגולת מכיוון שדם שפירש בטל ב60.
 ולא גרע משאר חתיכת בשר דאף שפירש הדם ממקום למקום, מכל מקום מיד שפרש לחלל נתבטל במים, ואפילו בכבד ובני מעיים אינו אסור אלא כשהן דבוקים בעוף, אך אם אינם דבוקים בעוף אין לאסור. (ובבאר היטב (לט) כתב שגם הפרי חדש הקל).
ובכה"ח [קסג] – כתב שההיתר של נקודות הכסף והפרי חדש, לפי פסק השו"ע הוא אפילו בהפסד מועט, אך לרמ"א ההיתר הוא דווקא בהפסד מרובה או לכבוד שבת כמו שכתב רמ"א בהג"ה.
66
בהרחבה לסעיף, יש להוסיף בסוף ד"ה "הטעם לאיסור דשיל"מ":
רש"י – אין צריך לסמוך על היתר של ביטול, כיון שיכול לאכול אחר יום טוב בהיתר גמור. [רש"י, ביצה ג/ב, ד"ה שיש].
ר"ן – לפי שכל דבר הדומה לחברו אינו מבטלו אלא אדרבא מחזקו וכל דבר שאינו דומה לחברו מחלישו ומבטלו, ואיסור שיש לו מתירין דומה להיתר ולכן אינו מתבטל בהיתר. ומכוח טעם זה חידש דאיסור דשיל"מ דאינו בטל באלף הוא דווקא בתערובת של מין במינו, אך לא בתערובת של מין בשאינו מינו, שכיון שבעצם אינם דומים זה לזה, האיסור נחלש ובטל אף בדשיל"מ, ורק בתערובת של מין במינו כיון שבעצם הם דומים זה לזה [וגם בהיתר הם שווים, שהרי האיסור כעבור זמן יהיה מותר] האיסור מתחזק ואינם מבטלים זה את זה. ואם תאמר, מדוע מין במינו בטל ברוב, הרי הם דומים זה לזה, ולכאורה היה צ"ל דהאיסור לא בטל אלא אדרבא מתחזק? י"ל דכיון שבאיסור והיתר המה הפכים, אינם דומים זה לזה ולכן האיסור נחלש ומתבטל. [ע"ע ר"ן לנדרים דף נב ע"א, ט"ז (ה) סימן ק"ב, ערוך השולחן (א) סימן ק"ב].
71 
בהרחבה לסעיף, הערה 1, ד"ה ש"ך (נ"ח), בסוגריים, במקום (כבסימן קט"ו...) צ"ל "(כבסימן ק"ט...)"
71
בהערה 3: בנוסף לדבריו של בן הש"ך, יש להוסיף את התרוץ שהובא בגליון מהרש"א דדם האברים יש לו טעם בשר ובטל ברוב כדין תערובת של מין במינו בלח, ולכן אין צורך ב60 כנגד החתיכה שנתערבה.
71 
בהרחבה לסעיף, סוף שורה 1, צריך להוסיף: [וכן השערי דורא].

72
הרחבה לסעיף, א), במקום: שערי דורא, ט"ז
צ"ל: שערי דורא, אגור, ט"ז
72
הרחבה לסעיף, ב), במקום: ש"ך - לשו"ע  דוקא 
צ"ל: נקודות הכסף - לשו"ע דוקא…
72
הרחבה לסעיף, ג), במקום: י"א - לצלי מותר
צ"ל:  י"א באגור - לצלי מותר…
72
הרחבה לסעיף, ג), במקום: תוספות - מתיר 
צ"ל: אגור בשם תוספות, [וליקוטי או"ה בסוף ש"ד] - מתיר …
72
הרחבה לסעיף, הערה 6, במקום ב)…
צ"ל: ב) מכיוון שניתן לסמוך על השערי דורא שסובר כי טעם האיסור של בשר הכבוש במים, הוא משום שהדם הנפלט חוזר להיבלע בבשר, ולכן כאן מכיוון שהדם הנפלט בטל ב60, לכן אינו חוזר ואוסר את הבשר. [(ומכל מקום ש"ך (סא), הקל רק בצלי אך לא במליחה (שפתי דעת (סא)]
72
הרחבה לסעיף, הערה 1, שורה 6, אחרי: אין לחוש לכל זה בדיעבד.
צריך להוסיף:  (אבל אם זה באופן שאין המים יורדים אלא מתכניסין למקום אחד (דהוי ככלי שאינו מנוקב) - אסור אפילו בדיעבד - ט"ז (לח)).
73
הרחבה לסעיף, הערה 7, במקום: האם … והודח, כשהשאירו בקערת איסור?
צ"ל: האם … והודח, אם מלחו אותו שנית (והשאירו אותו עם צירו) בקערת איסור?
73
שם, הערה 7, במקום: דרישה – אסור
צ"ל: דרישה – משמע שיאסור…

שם, בסוף ד"ה דרישה… צריך להוסיף:
(הדרישה – נשאר בצ"ע על הדין שהובא ברמ"א להקל בכך, אך ש"ך (סח) ביאר את הרמ"א)
73
עיקר הסעיף, הערה, במקום אבל למעשה כתב הרמ"א בסע' א' שהמנהג הוא, שלא.
צ"ל: אבל למעשה כבר נהגו העולם שלא … דין הוא.
ובסוף הערה יש להוסיף: [והרמ"א בסע' א' כתב כן בכלי ששורים בו בשר (שרייה שלפני מליחה), שלא להשתמש לדברים אחרים). משמע שכל שכן, בכלי שמולחים בו שאין להשתמש בו לדברים אחרים]
74
עיקר הסעיף, שורה 1, במקום: כשיש פליטת דם מהעופות
צ"ל: כשיש פליטת דם מהעוף והדג בולע
84
עיקר הסעיף, שורה 5, במקום: כשאין פליטת דם מהעוף
צ"ל: כשאין פליטת דם מהעוף או שהדג אינו בולעו
84
עיקר הסעיף, שורה שניה מהסוף, במקום: רמ"א (ש"ך ו) - הדג מותר
 צ"ל: רמ"א - הדג מותר ע"י מליחה
84
עיקר הסעיף, שורה אחרונה, אחרי המלים (ט"ז ח)
צריך להוסיף: (ש"ך ו)
84
הרחבה לסעיף, בסוף הערה 7, צריך להוסיף: עם דמו.
84
הרחבה לסעיף, שורה ראשונה, במקום חולין קיב [ע"א], צ"ל: חולין קיב [ע"ב].
85
הרחבה לסעיף, בסוף הערה 3, צריך להוסיף: 
לדעת הש"ך, (סי' קה ס"ק כח), ודגול מרבבה (כאן), אם בשר ההיתר שמן ותפל, נאסר רק כדי קליפה.
86
טור אמצעי, תא תחתון, שורה 1, [וכן טור שמאלי, הערה 5]
במקום: רמב"ם לפי הטור – הכל אסור.
צ"ל: ר"ן (בהסבר רש"י) – הכל אסור.
99
טור שמאלי, במקום שני התאים העליונים צריך להיות תא אחד: 
לר"ת: במליחה ובצלייה הלב לא נאסר ע"י הדם שבתוכו, כי "כבולעו כך פולטו" (וע"ע בהמשך הסעיף מדוע אפשר לומר "כבולעו כך פולטו")

לרש"י: במליחה ובצלייה הלב לא נאסר ע"י הדם שבתוכו, כיון שהלב "שיע ולא בלע" (כלומר הלב חָלָק ואינו בולע).
99
הרחבה לסעיף, הערה 9, במקום: השו"ע … כר"ת - שבבישול אין אומרים…
צ"ל: השו"ע … כר"ת – שבלב אין אומרים…
100
בעיקר הסעיף, נושא 5, שורה אחרונה, במקום המילה "שבישלו" צ"ל "שצלאו".
103
הרחבה לסעיף, הערה 1, בסוף ד"ה ורק בדיעבד כר"ת, יש להוסיף:
כך הבין התורות אמת (למלאך רפאל בירדוגו זצ"ל) שהשו"ע מקיל בדיעבד כר"ת, [כפי שהטור הקל בדיעבד כר"ת]. אולם לדעת הרב שלום משאש זצ"ל, השו"ע פסק כרש"י לגמרי, (שאסר אף בדיעבד את מה שמתבשל עם כבד אע"פ שנמלח הכבד קודם בישולו), אלא שלכתחילה חשש השו"ע לגזרת הגאונים שלא לבשל כלל את הכבד, ובדיעבד הקל להתיר את הכבד (עפ"י המשנה "הכבד אוסרת ואינה נאסרת"), אולם מה שהתבשל עם הכבד אסרו אף בדיעבד ולכן אסר השו"ע את הקדרה. [וכן פרשו בדעת השו"ע, הכנה"ג (בהגהת ב"י אות ע"ט) וערוך השולחן (סע' יג-יד). (הובא בתורות אמת לרב בירדוגו, סימן ע"ג)].

[ולכן לפי הרב משאש זצ"ל וערוך השולחן], בתחילת הערה 1, במקום השורות "ורק בדיעבד כר"ת...שאר בשר", צ"ל:
ובדיעבד שו"ע (סתם) הקל בכבד שבישלו לבדו בקדרה אף שלא מלחו ולא צלאו (ש"ך (ו), כה"ח (טו)), אולם הקדרה ושאר התבשיל נאסרים כדלקמן.
107
בהרחבה לסעיף, לאחר הערה 7, צריך להוסיף:
כה"ח (כ) – לפי הספרדים יש לחוש לדעה האוסרת את הכבד ואין להתיר אלא בהפסד מרובה או לצורך שבת, אולם לבני אשכנז הפוסקים כרמ"א יש לאסור את הכבד בכל אופן. [דעת כה"ח דכל מקום שכתב השו"ע סתם התיר וי"א לאסור, דיש להחמיר כי"א במקום שאין הפסד מרובה, ע"ע בכה"ח סימן י"ג [ז], סימן צ"ד [ט"ז], ובסימן צ"ו [י]].
ילקוט יוסף – מי שעבר ובישל כבד לבדו בלא שיצלה אותו תחילה, הכבד מותר באכילה והקדרה אסורה… ואם בישל הכבד עם שאר בשר או ירקות, הכבד עצמו מותר, ושאר מה שבקדרה אסור עד שיהיה 60 כנגד הכבד [עמ' 159 לקמן, ועיין בילקוט יוסף חלק ח' עמ' תק"ז, הערה ד', דהכבד בכל אופן מותר (אף שבושל עם שאר בשר) דאגב שטרוד לפלוט ריבוי דם שבתוכו אינו בולע. וכאן הלכה כשו"ע סתם דכל מקום שכתב השו"ע סתם וי"א, הלכה כסתם לגמרי, וגם בהפסד מועט שרי].
107
בהרחבה לסעיף, הערה 7, שורה אחרונה, במקום "שדם כבוש..." צ"ל "שדם כבד...".
112
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 8, יש להוסיף:
ועיין בפמ"ג ובט"ז [י] בסוף סימן ע"ב, דעוף שמילאו בבשר הוה כצלי, ואפילו כשהלב דבוק ואין 60, יש להתיר, דבצלי אמרינן כבולעו כך פולטו.
114
בהרחבה לסעיף, הערה 13, במקום המילים "וכן דעת ט"ז בסוף סימן ע'" צ"ל:
"וכן דעת  הש"ך (כ"ד), והט"ז [(י'), סוף סימן ע"ב], וכתב שם הט"ז דעוף שהלב אינו דבוק בו ומילאו בביצים, המילוי מצטרף ל60, ומי שרוצה להחמיר יאסור את המילוי ולא את העוף. 
114
עיקר הסעיף, במקום שתי השורות האחרונות צ"ל:
אם בישלם בלא מליחה או כשמלח רק את הצד הפנימי ובשלם:
רמ"א: אסורים והם טריפה, ומותרים רק כשיש 60. 7
[ונחלקו אחרונים בדעת הרמ"א מתי יש לאסור כשנמלח רק בצד הפנימי.
 למנחת יעקב - דוקא בחלחולת אסור, אבל שאר בני מעיים מותרים בדיעבד. (הובא בחי' רעק"א וביד אברהם)
ללבוש - בכל בני מעיים, אסור. (דברי חמודות חולין פ"ח אות רכו, ומשב"ז ס"ק ד)]

שו"ע: אם נמלח מהצד הפנימי, מותר [(דקי"ל בסי' סט סעיף ד להתיר אם נמלח צד אחד),
 וכן כתב הפרי חדש (ס"ק ח וסק"י, כנה"ג הגהות ב"י אות כד).
118
הרחבה לסעיף, בסוף הערה 2, יש להוסיף:
טעם זה הוא לפי הרמ"א שסובר כר"ת שבכרס יש מעט דם, ואילו בשאר בני מעיים אין בכלל דם. 
אולם שו"ע פסק כרש"י שגם בכרס אין מחזיקים דם.
[וא"כ הוא צריך ליישב את דברי הגמרא "בית הכוסות שנמצא עליו קורט דם", שבכל המעיים יש קצת דם, כמו שכתב ר"ן (חולין מב/ב מדפי הרי"ף), וזה הטעם שצריך מליחה לכתחילה. (וכך נימקו הלבוש והב"ח, כפי שהסביר מנחת יעקב על תורת חטאת כלל טו ס"ק יט)].
118
הרחבה לסעיף, הערה 3, ב, במקום: שמקילים על המלח להיבלע (ט"ז ג, ש"ך ה)
צ"ל: שמקילים על המלח להגיע לכל שטח השומן ולהפליט את דמו (ט"ז ג, ש"ך ז)
118
הרחבה לסעיף, הערה 5, בסוף ד"ה רמ"א, יש להוסיף:

יש מחלוקת מה דין קיבה לפי הרמ"א:
ערוך השולחן (ב) – לרמ"א קיבה היא בכלל בני מעיים שאין מחזיקים בהם דם.
כרתי (א) – לרמ"א קיבה דינה ככרס ובית הכוסות שמחזיקים בהם דם. (ע"ע כף החיים (יא))
118
הרחבה לסעיף, הערה 5, אחרי דברי שולחן גבוה, יש להוסיף:
וביביע אומר (ח"א, סי' ג' אות א'): לספרדים יש להקל בדיעבד בכרס ובית הכוסות שלא נמלחו (כדעת מרן).
118
הרחבה לסעיף, הערה 6, במקום: שאין החלחולת מוחזקת…
צ"ל: שאין השומן מוחזק… 
[ברם תיקון זה נצרך מכיוון שבחלחולת אין דם בכלל, (כפי שהובא בתורת חטאת כלל ט"ו סע' יב)]
118
הרחבה לסעיף, בסוף הערה 7, יש להוסיף: (הובא בש"ך ח)
118
נושא מס' 1, יש למוחקו מ"כ משה כהן    חלק 1 עדיף למוחקו, מכיוון שיש בו טעות, ומה שנכון בו סוכם בעמ' 118. במהדורה חדשה ניתן להעזר בתיקון הבא (לפי הערת סייג וניסוח של כהנא. 
שורה 4, במקום: כשמלח רק צד אחד)
צ"ל: כשמלח רק צד פנימי), אא"כ האדימו או שיש בהם שומן
119
שורה 5, במקום: מתי נאסרים בני המעיים
צ"ל: אלו אברים במערכת העיכול אין מחזיקים בהם דם
119
שורה 6, במקום: לשו"ע - נאסרים רק כשיש בהם שומן או כשהאדימו.
צ"ל: לשו"ע - כרס, בית הכוסות, המסס, קיבה, דקין, הדרא דכנתא וחלחולת.
119
שורה 7, במקום: לרמ"א - בני מעיים נאסרים אף שהסיר מהם את השומן, וכמו כן אף כרס ובית הכוסות נאסרים.
צ"ל: דקין, הדרא דכנתא וחלחולת (וקיבה, לפי ערוך השלחן).
119
 .
119
הרחבה לסעיף, הערה 8, ד"ה שלא כשבולי הלקט… בבני מעיים.
צ"ל: שלא כשבולי הלקט – שסבר אין מחזיקים דם גם בשומן של בני מעיים.
119
בהרחבה לסעיף, הערה 2, במקום שלוש השורות הראשונות, צ"ל:

וחייב לחתוך את העוף לאברים אברים לפני הצלייה, וכדי שיצא דם הכנוס בחוטי הדם. 
[וע"ע בשפ"ד (יז) דמה שכתב הש"ך שהדם שבורידין כנוס הוא, אינו דוקא בורידין אלא בכל החוטין שבשדרה.
ואם תאמר, הרי בסימן ס"ז נפסק שמותר לאכול בשר חי לאחר הדחה (כיוון שדם האברים שלא פירש מותר), ואם כן מדוע צריך לחתוך את העוף לאברים אברים כשלא ניקב את הורידים, הרי דם האברים שלא פירש מותר? 

י"ל שבסימן ס"ז מיירי שהבהמה נשחטה כראוי, והדם שהיה בורידין זינק ויצא החוצה, ומה שנותר הוא רק דם האברים, לכן כל עוד שדם האברים לא פירש, הוא מותר. אך בסימן ע"ו מיירי שלא ניקב את הורידין בשעת שחיטה, דכיון דהבע"ח מפרכס והדם מזנק לצאת ואינו יכול לצאת, הדם החם נשאר כנוס בורידין, ונבלע בכל החוטים ואינו יוצא ע"י מליחה או צליה, לכן צריך לחתוך את העוף לאברים אברים בכדי שהדם יצא. [ע"ע בשפתי דעת (סימן ע"ו, ס"ק יז, יט), ובערוך השולחן, יו"ד סימן כ"ב (א), וע"ע במנחת שמואל לרה"ג שמואל פנחסי שליט"א (ח"א עמ' קנ"ג) בהסבר מחלוקת הרשב"א והרא"ש] î"ë îùä ëäï     הרב פנחסי אמר שההמשך לקמן מיותר ו"ע"ע במנחת שמואל בהבדל שיש בין דם העורקים לדם האברים לשיטת הרא"ש, דדם העורקים הוא דם הנפש וחייב בפועל להוציאם מהבע"ח, אך דם האברים הוא דם הנימים והוא כחלק מן הבשר עצמו, ולשיטת הרא"ש אף שהדם עבר ממקום למקום בתוך החתיכה אינו נאסר כל עוד שלא יצא החוצה". .
127 
בהרחבה לסעיף, הערה 4, במקום ד"ה "ואין צריך לנקב את..." צ"ל:

"ואין צריך לנקב את הורידים - מכיוון שכל מה שהצריכו לנקוב את הורידים, הוא כדי להוציא את הדם שבחוטים, וכאן כיון שניקר את החוטים די בכך" [ב"י (ג), בשם הרשב"א].
127
בהרחבה לסעיף, הערה 2, בדברי הש"ך (ב), במקום מה שנכתב, צ"ל:

במקרה א' – הש"ך מודה לשו"ע והרמ"א להקל.
במקרה ב' – אם הבשר הפנימי לא נמלח והבשר החיצוני נמלח הש"ך מחלק:
	אם הבשר הפנימי לא נמלח והבשר החיצון נמלח ולא שהה – הבשר הפנימי נאסר. [מכיוון שהבשר הפנימי בולע קודם הצלייה, יש לחוש שהדם לא יצא בצלייה, ועוד דכיון שהבשר הוא בפנים, לא שייך לומר איידי דפליט דם דידיה יפלוט דם אחריני]. 
	אם הבשר הפנימי לא נמלח והבשר החיצון נמלח ושהה והודח – הבשר מותר. [ולגבי הבשר החיצון אמרינן כאן "כבולעו כך פולטו" אף שאינו פולט דם של עצמו, מכיוון שמיד כשהדם נבלע, הוא נפלט]. 

במקרה ג' –  אם הבשר הפנימי נמלח [ושהה כדי מליחה] והבשר החיצון לא נמלח [או נמלח אך לא שהה שיעור מליחה], הש"ך אוסר את הבשר הפנימי. [מכיוון שלבשר הפנימי אין לו דם של עצמו לפלוט, לא אמרינן בו "כבולעו כך פולטו", והבשר הפנימי בולע ונאסר, ועוד דבמקרה זה לא אמרינן שהאש שואבת את הדם].
מקרה ד' – אם הבשר החיצון נמלח ושהה והודח [או פלט את כל צירו] והבשר הפנימי נמלח ולא שהה – הבשר החיצון נאסר. [מכיוון שהוא בולע מהבשר הפנימי קודם הצלייה.
יוצא שבדברי הש"ך אנו מוצאים ב' כללים חדשים]:
	בבשר הפנימי לא אומרים כבולעו כך פולטו, אם כבר פלט את דמו וצירו.

הבשר החיצון נאסר, אם נבלע בו דם מהבשר הפנימי  לפני הצלייה, מכיוון שהדם לא יצא שוב.

הפרי חדש -  חולק על הש"ך וסובר שבכל המקרים שכתב הש"ך, אנו נוקטים להקל. [באר היטב ב', כה"ח ד', זבחי צדק ב']

כף החיים –  בדין מולייתא נוהגים כרמ"א ולא כשו"ע, לכן לכתחילה אין לעשות שום מולייתא רק אם נמלחו שניהם (כה"ח סימן ע"ז (ט), זבחי צדק ג').
132
במראה מקומות לסימן פ"ז, בסוף מקור מס' 1 במקום תוד"ה "בשר בהמה טמאה" צ"ל:
 תוד"ה "בשר בהמה טהורה". 
192
במראה מקומות לסימן פ"ח יש להוסיף את המקורות הבאים:
המשנה בחולין דף קג ע"ב, וכן את המשנה בחולין דף קד ע"ב עד  - "תנא אגרא".
193
בסוף מקור מס' 6, במקום "דין זה בפה" צ"ל:
 "דין זה בע"ה". 
196
בעיקר הסעיף בנושא מס' 2, במקום מה שנכתב צ"ל:

באיזה אופן אסור לערבב בשר וחלב ביחד?
בדרך בישול – אסור מהתורה2.
	שלא בדרך בישול – התורה לא אסרה, אך בב"ח שהתערבבו יחד 
	כגון ע"י כבישה ומליחה רבנן אסרו באכילה אך התירו בהנאה3 (עיין סימן צ"א, סע' ח').
210
בהרחבה לסעיף הערה 2 ד"ה "צלי וטיגון", עדיף להחליפו ובמקום זאת לומר:
צלי וטיגון – האם הם כלולים באיסור בישול של התורה?
פרי חדש (ב) – צלי וטיגון אסורים מהתורה והם בכלל בישול. (וכן בא"ח שנה ב' בהעלותך (יג))
ר"ן – משמע מהר"ן דצלי אינו אסור מהתורה. (עיין בפרי חדש ב'  ובחידושי רעק"א א')
מנחת יעקב – טיגון אינו אסור מהתורה ומותר בהנאה (פת"ש ג')
פמ"ג במשב"ז (א) – צלי אסור מהתורה, 
אך בטיגון יש להתיר בהנאה בהפס"מ.
כף החיים – ביחס לצלי, (בס"ק נג) מביא דעה דבהפס"מ ובשעת הדחק ניתן להקל.
ביחס לטיגון (בס"ק נד) מביא את דעת המשב"ז דבהפס"מ ניתן להקל.
ראשי בשמים (ס"ק ב', לרבי דוד משרקי זצ"ל) – טיגון וצלי קידר ועירוי כדי קליפה ומעושן אינו
בכלל בישול (פרי תואר, רשב"א תוס' ור"ן שלא כפרי חדש). 
ולפיכך במקרים אלו יהיה מותר בהנאה אך מדרבנן יהיה אסור באכילה.
210 
בהרחבה לסעיף, להוסיף בתחילת הערה 3:

האם לכתחילה מותר לכבוש/למלוח בשר וחלב ביחד?
פרי תואר – מותר לכתחילה לכבוש או למלוח בשר וגבינה ביחד. 
		(פרי תואר סימן צ"א ס"ק יז, והביאו זבחי צדק ח"ב סימן צא אות נט).
כף החיים – אסור לכתחילה לכבוש או למלוח בשר וגבינה ביחד, ומה
		 שהתירו הפוסקים הוא דווקא בדיעבד אך לא לכתחילה.
[כה"ח סימן צ"א ס"ק עג. 
וע"ע בילקוט יוסף ח"ג עמ' פו – פט, סיכום השיטות הנ"ל, וישוב הסתירה בדברי הפרי תואר]
210
בהרחבה לסעיף הערה 3, בסוף ד"ה בהנאה, צריך להוסיף:
פרי חדש (ג, יב) – כתב דפרט למעושן, שאר הפרטים שהזכיר השו"ע לקמן סע' ו' ז' שאינם אסורים מהתורה, אסור מדרבנן לבשלם לכתחילה ומכל מקום מותרים בהנאה.
210
בהרחבה לסעיף הערה 3, ד"ה בבישול, צ"ל:
בבישול: בב"ח שרבנן אסרו לאכול (כגון כבוש או מלוח) ...
210
בהרחבה לסעיף, הערה 3, יש להוסיף לפני השורה של "דין חצי שיעור":

בדין בשר וחלב שנמלחו יחד, יש מחלוקת בין השו"ע והרמ"א, האם נאסר באכילה רק כדי קליפה או שהכל נאסר. [עיין עוד בסימן ע' סע' ד', סימן צ"א סע' ה'-ו', סימן קה סע' יא', ובש"ך ס"ק מ"א, וב"עיקרי השולחן" עמ' 86, 260, 320 סע' ט"ז].
210
הרחבה לסעיף, שורה 5, במקום "אסורים בהנאה"
צ"ל: "יש איסור בב"ח ואסורים בהנאה".
211
בהרחבה לסעיף הערה 4, בסוף ד"ה דרכי משה, יש להוסיף, וכן הפרי חדש (בסוף אות ו')
213
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 6 יש להוסיף: ופרי חדש (ז) וגר"ע יוסף שליט"א [שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן נ"ט] הקלו כרמ"א, שלא כש"ך והט"ז שהחמירו. 
214
בהרחבה לסעיף, הערה 8, בסוף דברי הנחלת צבי יש להוסיף: "וכן פסקו זבחי צדק (כג) וכה"ח (כח)".
214
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 8 יש להוסיף: 
"והילקוט יוסף (סימן פ"ז סע' סא) כתב "מותר לטגן נקניק צמחי [סויה] בחמאה חלבית, ואין לחוש בזה למראית העין. ובמקומות ציבוריים המחמיר תבוא עליו ברכה. [עמ' 325 לקמן]"
214
בהרחבה לסעיף, הערה 4, ד"ה כיון, במקום: "כיון ששני המינים אסורים רק מדרבנן", צ"ל: "כיון שעוף אסור רק מדרבנן, לכן לא גזרו בו [עוד איסור מדרבנן] משום מראית עין".
215
בהרחבה לסעיף, הערה 4, ד"ה "מה ההבדל", יש למחוק עד סוף העמ' ובמקום זאת צ"ל:

בדין עוף בחלב אישה:
הרמ"א  - מתיר לבשלם או לאוכלם יחד, מכיוון שלשיטת הרמ"א בסע' ג' במילי דרבנן אין לחוש למראית עין.
הש"ך (ח) – אוסר לאכול עוף עם חלב אישה, מכיוון שלשיטת הש"ך (ס"ק ו') אף במילי דרבנן יש לאסור משום מראית עין, אולם בבישול אין לאסור משום מראית עין, מכיוון דיאמרו לצורך רפואה הוא מבשל (ש"ך ס"ק ז').
כה"ח – יש להחמיר שלא לבשל עוף בחלב אישה. [מכיוון שלשיטת כה"ח (ס"ק כה, לו), אף במילי דרבנן יש לאסור משום מראית עין]. וביחס לאכילה כתב (כה"ח, ס"ק כ"ט), דיש מתירים לאכול בשר בחלב אישה [דכיון דאינו אלא מדרבנן לא חיישינן בחלב אישה למראית עין], אבל הרשב"א אסר לבשל וכל שכן לאכול בשר בחלב אישה,  (שו"ת הרשב"א [ח"ג, רנ"ז]).
הרה"ג יעקב בניזרי שליט"א אמר לי ששמע מהגר"ע יוסף שליט"א, שהשו"ע אוסר כרשב"א שלא לבשל עוף בחלב אישה משום מראית עין.
215
בהרחבה לסעיף, הערה 1, יש להוסיף:
הגדרת המעושן - היא שמחממם בשר בחלב בעשן, או שמשרה את הבשר בחלב ואח"כ תלאו בעשן (כף החיים (מד)).
217
בהרחבה לסעיף, הערה 1, ד"ה הרב המגיד, צריך למחוק את המילה פרי חדש. 
ובסוגריים יש למחוק מ"וכתב הפרי חדש.....דינו כמבשל בשבת" ובמקום זאת לכתוב:
פרי חדש (סימן פ"ז, ס"ק ב-ג):
עישון של בב"ח – אסור מהתורה ולכן אסור בהנאה.
בישול של בב"ח בחמי טבריה – אינו אסור מהתורה ולכן מותר בהנאה.

[הפרי חדש סובר שכל פעולה שבשבת נחשבת לבישול מהתורה, הוא הדין שבב"ח תחשב לבישול מהתורה ולכן:
 במעושן - בגמרא (ירושלמי שבת פרק ז' הלכה ב' דף נ נאמר: "הצולה והמטגן השולק והמעשן כולהן משום מבשל…"), וכיון שהגמ' פשטה שמעשן בשבת חייב משום בישול, לפי זה הוא הדין כשמעשן בב"ח, דאסור מהתורה משום בישול של בב"ח. 
בישול בחמי טבריה – אם כי בירושלמי שם יש מחלוקת לגבי חמי טבריה, מכל מקום מסקנת הגמ' בבבלי (שבת דף מ:) דהמבשל בשבת בחמי טבריה אינו חייב משום מבשל, לכן אותו דין יהיה לגבי בישול של בב"ח בחמי טבריה, דאינו אסור מהתורה].

פרי מגדים ופרי תואר (ב) -  חולקים על פרי חדש וסוברים שאין ללמוד את גדרי "בישול" של הלכות בבשר בחלב מהלכות שבת (ע"ע במשב"ז (א) ד"ה ומעושן).
217
בטבלה בעמודה השמאלית שורה עליונה, הסבר הרי"ף והרמב"ם למשנה "הכחל קורעו ומוציא את חלבו", במקום "בבישול הכחל בין עם בשר בין בלא בשר" צ"ל:
 "בבישול הכחל בלא בשר".
 (דאם לא נאמר כן יהיה קשה לבאר את הסיפא של המשנה, אולם עם זאת יש לציין שלדינא לפי הרמב"ם והרי"ף, אם קרע את הכחל שתי וערב וטחו בכותל מותר לבשלו עם בשר).
242
בעמודה של רש"י, שורה שניה מלמטה, בהסבר רש"י לדברי ר' אלעזר צריך להוסיף:
בהבנת רש"י בדין צליית כחל יש מחלוקת:
לפי הרא"ש והתרומה – לרש"י בצליית הכחל, צריך קריעת שתי וערב.
לפי התוספות והסמ"ג  - לרש"י בצליית הכחל די בקריעה מועטת וכנראה שנוסחתם בפירוש רש"י הייתה "שתי או ערב". [ע"ע בב"ח סימן צ' ד"ה "ומה שכתב לצלי"]
242
בעמודה של ר"ת, שורה שניה מלמטה, בהסבר ר"ת לר' אלעזר במקום "בישול כחל בלא בשר" צ"ל: "בישול או צליית כחל בלא בשר"  
242
בעמודה השמאלית, שורה שניה מלמטה, בהסבר הרי"ף לר' אלעזר, צריך להוסיף:
לפי הרי"ף בצליית כחל אין צורך בקריעה כלל, אולם הב"י כתב דאפשר דאף לרי"ף צריך קריעה קצת בצליית הכחל.
242
בעיקר הסעיף בחלק 2, בסוף דברי הרמ"א, 
יש להוסיף את המילה,"לכתחילה".
246
בטבלא, סמוך לספרה 17, [ביחס לצליית כחל עם בשר, הדין בדיעבד לפי השו"ע] במקום "מותר אף כשצלה ... מתחת לבשר" צ"ל: "מותר אף כשצלה את הכחל על גבי הבשר".
247
בנושא הסעיף במקום "אין להניח מאכל היתר בכלי איסור, צ"ל:
"אין להניח מאכל היתר לח וצונן [כגון מאכל מבושל שאין דרך להדיחו] בכלי איסור צונן".
253
בהרחבה לסעיף, בהערה 1, במקום "אין להניח מאכל היתר בכלי איסור", צ"ל:
"אין להניח מאכל היתר לח [כגון מאכל מבושל שאין דרך להדיחו] בכלי איסור".
253
בעיקר הסעיף, בדברי הרמ"א, במקום "שלהניח היתר בכלי", צ"ל:
 "שלהניח מאכל היתר [שאין דרך להדיחו] בכלי…"
253
בהרחבה לסעיף בסיכום דעת השו"ע, במקום "אסור להניח מאכל היתר בכלי איסור" צ"ל: "אסור להניח מאכל היתר צונן בכלי איסור צונן…".
253
בהרחבה לסעיף, הערה 7, בשורה השנייה, במקום סע' ט"ו, צ"ל: סע' ט"ז.
256
בהרחבה לסעיף, הערה 7, במקום מה שנכתב בדברי הש"ך, צ"ל:
ש"ך (ח) – יישב את דברי הרמ"א כדלקמן:
בסימן צא סע' ו' (בדין דבר שהיה צריך לקולפו ובשלוהו בלא קליפה), הרמ"א הקל כיון דמיירי כשהקליפה נימוחה ונבללה באופן שאינו מכירה ולא שייך לקולפה לכן מותר בדיעבד, אבל כשנתבשל והקליפה ניכרת צריך 60 כנגד הקליפה (כפי שמצאנו בסימן צ"ח סע' ד', בדין דבר לח רותח שהוכנס לכלי שנאסר בכדי קליפה, צריך שיהיה במאכל 60 כנגד הקליפה).

וכתב עוד הש"ך דגם מהרא"י ומהרש"ל פסקו כריב"א, דאפילו בחלב צריך 60 כנגד הקליפה. וגם בתורת חטאת החמיר אפילו בחלב במקום שאין הפסד.
256
בלשון השו"ע, שורה רביעית ברמ"א, במקום "כל שלא נמלח...", צ"ל:
 "כל שנמלח מליחה...". 
257
בעיקר הסעיף, שורה שלישית בטבלה ביחס למספר הצדדים שצריך למלוח כדי שלבשר יהיה דין "מליח כרותח" צ"ל:


השו"ע  – מסתבר דלשו"ע כשמלח צד אחד הוי "מליח כרותח" כל שמלח את אותו צד מליחה גמורה. 
[השו"ע (בסימן צ"א סע' ה') סתם ולא כתב כמה צדדים צריך למלוח כדי שלבשר יהיה דין "מליח כרותח". אולם ביחס להכשרת הבשר (בסימן ס"ט סע' ד) כתב השו"ע, "ימלח את הבשר משני צדדיו" (כרא"ש), "ואם מלח מצד אחד הוי מלוח" (כרשב"א). ולכן כתבנו שלפי השו"ע כשמלח צד אחד, הוי מלוח]. 

הרמ"א (בסימן צ"א סע' ה') – אף כשמלח רק צד אחד אמרינן דמליח כרותח, וטוב להחמיר אף כשמלח מליחה מועטת ולצלי. [ברם בסימן ס"ט סעיף ד', הרמ"א דורש למלוח את הבשר משני צדדיו כשרוצה להכשירו].
258
בעיקר הסעיף, שורה רביעית בטבלה, ביחס לדין "תתאה גבר", בשו"ע, לאחר הספרה 9, יש להוסיף: "אולם יש להסיר מן ההיתר כדי קליפה".
258
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 2, (ביחס לבשר וגבינה מלוחים שנגעו זה בזה ואחת מהם שמנה, דלפי הדין הכל אסור עד 60), יש להוסיף:

האם יש הבדל אם המליח למטה או למעלה?
שו"ע – יש לאסור עד 60  דווקא כשהמליח למטה, מכיוון ד"תתאה גבר", אולם אם המליח למעלה אינו אוסר אלא כדי קליפה.
רמ"א  - מליח אוסר בין אם הוא למטה בין אם הוא  למעלה, דבמליח אין דין "תתאה גבר" [ע"ע בסימן ע' סע' ד' וב"עיקרי השולחן" שם עמ' 86, סימן קה סע' יא', ובש"ך ס"ק מא].
260
בהרחבה לסעיף, בהערה 2, נכתב "כשאחת מהחתיכות שמנה... אף כשההיתר שמן והאיסור כחוש נאסר הכל...". העיר הרה"ג שמואל פנחסי שליט"א, דיש לעיין היטב בש"ך סימן ק"ה (כח), דיש הבדל גדול לדעת הש"ך בין מקרה ששתי החתיכות מלוחות ולבין אם אחת מלוחה, ובין מליחה ובין צלי ודו"ק היטב!
260 
בעיקר הסעיף, בטבלא, יש לתקן את הסימונים של המחמיר והמיקל.
- בדין בשר צלי שצריך לקולפו, צ"ל: שו"ע – דוקא... ולא:  שו"ע – דוקא...
צ"ל:  רמ"א - אפילו... ולא:  רמ"א – אפילו...

- בדין בשר מתובל בתבלין שאסור, צ"ל: שו"ע – דוקא... ולא:  שו"ע – דוקא...
צ"ל:  רמ"א - אפילו... ולא:  רמ"א – אפילו...
261
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 5, יש להוסיף:
[עיין ש"ך (כ"א), סיכום לג' השיטות ושהרא"ש והטור פסקו כתרומה].
261
בהרחבה לסעיף הערה 11, יש להחליפה, וצ"ל:
11 לפי הש"ך, הרמ"א החמיר כשתי השיטות:
אסר את החתיכה כרש"י – שסבר שהרוטב לא הצטרף ל60 לביטול הטיפה, ולכן
 כל חתיכת הבשר נאסרה. [שלא כר"י שמתיר את החתיכה אם יש 60 ברוטב כנגד הטיפה].
הצריך שיהיה ברוטב 60 כנגד טיפת האיסור, כר"י -  שלא כרש"י שסבר
שהרוטב לא נאסר, דלפי הסבר הש"ך ברש"י כשם שהרוטב לא מצטרף (לביטול האיסור), כך הוא לא נאסר.
[הש"ך והט"ז נחלקו בהסבר רש"י, בדין חתיכה שמקצתה ברוטב:
לפי הט"ז [ב] ברש"י -  חתיכה שמקצתה ברוטב, נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות והרוטב. [דאף שהרוטב לא מצטרף ל60, מכל מקום החתיכה שנאסרה אוסרת את הרוטב שהיא בתוכו וצריך 60 כנגד כל החתיכה].
לפי הש"ך ברש"י - חתיכה שמקצתה ברוטב, נאסרת ואינה אוסרת את שאר החתיכות והרוטב, [דכשם שהרוטב לא מצטרף לביטול האיסור כך הוא לא נאסר], אך ר"י מחמיר דשאר הקדרה מותרת רק אם יש בה פי 60 מטיפת האיסור].
267
בהרחבה לסעיף, בסוף העמוד יש להוסיף:
האם אמרינן שיש דין חנ"ן באיסורי דרבנן? – מנחת שמואל (לרה"ג שמואל פנחסי שליט"א, ח"א, עמ' קעז) כתב שיש לברר בין לשו"ע שסובר שרק בבשר בחלב אמרינן חנ"ן ובין לרמ"א שסובר אף בשאר איסורים אמרינן חנ"ן, האם דין זה קאי גם באיסורי דרבנן כגון עוף בחלב ושאר איסורים מדרבנן?
לספרדים – יש להקל שאין דין חנ"ן באיסורי דרבנן [כדעת הרמב"ם, שו"ע, פרי חדש סימן צב (יז)].
לבני אשכנז – יש להחמיר ולאסור דין חנ"ן באיסורי דרבנן [כדעת הט"ז (סימן ק' (ד)), וכן נראה שדעת הש"ך (סימן ק' (ד)), והמשב"ז (בסימן צ"ב (יא)), כתב שחלילה לסמוך על דברי הפר"ח ואפילו בהפסד מרובה אין להקל].

וכתב  עוד  המנחת שמואל  (בח"א, עמ' קפ"א) דמה שכתב הכה"ח (סימן צ"ב (ק"ג), דאף באיסורי דרבנן יש לאסור ולומר דין חנ"ן ורק בהפסד מרובה יש להקל, לאחר המחילה נראה שכה"ח סותר את עצמו, שהרי כתב (הכה"ח בסימן צ' (י"ב)) "ומיהו לעניין דינא לפי מה שכתב לקמן (בסימן צ"ב), דלא אמרינן חנ"ן במידי דלא אסור אלא מדרבנן... וכן עיקר".  הרי שכה"ח בעצמו הקל. והרה"ג שמואל פנחסי שליט"א מסר שהגר"ע יוסף שליט"א הסכים עמו למעשה דלספרדים יש להקל  דאין איסור חנ"ן באיסורי דרבנן.
268 
באמצע העמוד, ד"ה ראב"ד, במקום "...בבתערובת של..." צ"ל "...בתערובת של...".
269
לקראת סוף העמוד, במקום "י"א - דין חנ"ן אמרינן...כי"א אלו", צ"ל:
- י"א - אמרינן חנ"ן גם בתערובת של לח בלח מכיוון שנבלל הכל ונעשה גוף אחד.
[שלא כראב"ד ומרדכי שסברו שבתערובת לח בלח לא אמרינן חנ"ן, ורק בתערובת של לח ביבש אמרינן חנ"ן].

בתערובת של יבש ביבש – מוסכם שלא אמרינן חנ"ן, מכיוון שלא התבשלו יחד ואין בהם נתינת טעם. 
[וע"ע במסכת תרומות (פ"ה מ"ו), דאין המחומץ והמדומע אוסרים אלא לפי חשבון, דזה עומד בפני עצמו וזה עומד בפני עצמו. ברם יש לציין שהר"ן מביא דעה שאף ביבש ביבש יש חנ"ן, אך אנו לא פוסקים כן].


בסוף העמוד יש להוסיף לדברי הרמ"א:
	הרמ"א אמנם פסק כר"ת, אך כתב דניתן להקל [כמרדכי] דאין חנ"ן בתערובת של לח לח, בקיומם של ב' תנאים: א - הפסד מרובה + ב - התערובת היא בשאר איסורים ולא בבשר בחלב [כדלקמן].

הרמ"א הוסיף דבתערובת של יבש ביבש לא אמרינן כלל דין חנ"ן. 
[וכתב הט"ז (ט"ז), דבתערובת של יבש ביבש האיסור בטל ברוב, כל שלא נתבשלו יחד. ואם איסור יבש נתערב שלא ברוב ואח"כ תערובת זו נפלה לתערובת נוספת, די שיש בתערובת שניה רוב כנגד האיסור וא"צ שיהיה בתערובת השנייה רוב כנגד כל התערובת הראשונה. (וע"ע סימן צ"ט סע' ו' ברמ"א). ואם איסור יבש התערב ביבש אך התבשלו ביחד, ודאי נעשה חנ"ן וצריך שיהיה 60 בהיתר נגד כל החתיכה].
269
בהרחבה לסעיף, הערה 5 יש להחליפה וצ"ל.
הקדרה והתבשיל מותרים – מכיוון שהקילוח נפסק זה נחשב ככלי שני שאינו מבשל. ויש להקל דווקא אם מקום הכירה שנשפך עליו החלב אינו רותח ואין היד סולדת בו, אך אם מקום הכירה רותח, הוי ככלי ראשון ויש לאסור את הקדרה אף כשנפסק הקילוח. 
[ט"ז (כו), ומשבצות זהב]. 
275
בהרחבה לסעיף, הערה 2, אחרי המילים "מה דין מצקת, ששאב בה רותחין מכלי ראשון"? במקום מה שנכתב צ"ל:
 
מהרי"ל  - דין המצקת ככלי שני, אך אם השהה את המצקת בתוך הכלי שמבשלים בו את הרותחים, ובעוד המצקת שם מעלים המים רתיחות, אזי המצקת נקראת גם כלי ראשון.

ט"ז [ל] – דין המצקת ששאב בה אוכל היא ככלי ראשון, [וכן מסקנת הש"ך בנקודות הכסף (ז)].
דעיקר החילוק בין כלי ראשון לכלי שני הוא, דכלי ראשון דופנותיה רותחין, וכלי שני אין דופנותיה חמין, על כן הולך ומתקרר, ומצקת ששואב בה ודאי דופנותיה רותחין שהרי הוחמו ברותחין של כלי ראשון. ומסקנת הט"ז: 
	אם הוציא במצקת אוכל – דין המצקת ככלי ראשון. 
	אם הוציא את המצקת ריקה – דין המצקת ככלי שני.
		 [ואפילו בכלי ראשון ממש שהוסר מן האור והורק מה שבתוכו, נראה לומר כן]
278
בהרחבה לסעיף, הערה 9, יש למוחקה ולכתוב במקומה:
 9ט"ז - הטעם שאוסרים את הכלי שאינו בן יומו הוא משום מראית עין, לפי שיש כלי שאינו בן יומו בתוך כלי בן יומו, ומערה אוכל לתוך הכלי הבן יומו, לכן יש לאסור את הכלי שאינו בן יומו. 
[וכן כתב ט"ז (ט) לקמן בסימן צ"ה. ואין לומר (כפי שנכתב במהדורה הקודמת), שהרמ"א אסר את הכלי שאינו בן יומו, שמא נגע הכלי שאינו בן יומו בכלי הבן יומו בלא מים (והוי נ"ט שני באיסור), דאין לומר כן, מכיוון שהרמ"א (בסימן צ"ה סע' ג') מתיר בדיעבד במקרה שכלי בשרי בן יומו הודח עם כלי חלבי שאינו בן יומו. וע"ע בט"ז (ז) סימן צ"ד דהכא אין חשש שהכלים נגעו זה בזה בלא מים]

וש"ך [י"ח] - כתב דרוב העולם אינם נוהגים לאסור את הכלי שאינו בן יומו [כדמשמע בסימן צ"ה ג', דהרמ"א התיר כלי בשרי וחלבי שהודחו יחד כשאחד מהם היה אינו בן יומו], ויתכן דכאן הרמ"א החמיר לאסור את הכלי שאינו בן יומו, כיון שהיה בדרך בישול מה שאין כן בדרך הדחה דיש להקל.
289
בהרחבה לסעיף, הערה 10, במקום ט"ז ד' צ"ל: ט"ז ח'.
וצריך להוסיף: ולש"ך [י"ח] – מותר לאכול את התבשיל עם מאכל שהוא כמין הכלי הבן יומו, מכיוון שהכלי שאינו בן יומו נותן טעם לפגם. ולכן אם הכף החלבית אינה בת יומה והקדרה הבשרית בת יומה, או להפך, מותר לכתחילה לאכול את התבשיל עם בשר. 
289
בטבלא המסכמת את מחלוקת ריב"ן, תרומה ורמב"ם, בעמודה הראשונה, במשבצת הראשונה, צ"ל: "דגים שעלו (=הונחו) בקערה בשרית אפילו חמה".
296
בטבלה שם, בעמודה השנייה, במשבצת השנייה, בדברי הריב"ן, צ"ל:
אוסר ואין להחשיב זאת כנ"ט בר נ"ט. 
(מכיוון שבבישול, כל טעם הבשר שהיה בלוע בקדרה נבלע בדגים, ולכן אין לאוכלם בכותח).
296
בטבלה שם, במשבצת התחתונה, במקום "כו"ע אוסרים להחשיב", צ"ל:
"כו"ע אוסרים ואין להחשיב..."
296
בהרחבה לסעיף, הערה 4, צ"ל:
..."אין לומר נ"ט בר נ"ט וצריך...".
296
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 5, צריך להוסיף את המילים:
"אף כשיש כמה פעמים נ"ט בר נ"ט".
296
בהרחבה לסעיף, בסוף הערה 6, צריך להוסיף:
שו"ת פני אריה מיקל באוכל שבושל עם בשר לומר נ"ט בר נ"ט, הני מילי דווקא באוכל מוצק [כגון סיר שבתחתיתו בושל בשר ומעליו תפו"א, ואח"כ העבירו את התפו"א לסיר נוסף ובישלו את התפו"א עם אורז (ואורז זה התערבב בחלב), האורז מותר מכיוון שטעם הבשר נאחז ונבלע בתפו"א ולא עברה ממשות בשר לאורז]. אבל רוטב שבושל בו בשר לא אמרינן נ"ט בר נ"ט, כיון שברוטב יש תערובת וממשות של בשר וזה לא נחשב כבליעת בשר [כגון בשר שבושל עם רוטב ואח"כ בושל הרוטב עם אפונה, אין להתיר את האפונה בחלב, מכיוון שהאפונה בושלה עם רוטב שיש בו ממשות ותערובת של בשר ולא רק טעם בשר]. 

אולם פוסקים רבים פסקו שלא כפני אריה. 
(עיין כה"ח (י) בשם הזבחי צדק, בן איש חי (שנה ב' פרשת קורח [טו]), ערוך השולחן [ג], ובפרט שבחידושי רעק"א סימן צ"ד [ז] הוכיח בדעת השו"ע שאין נ"ט בר נ"ט באוכלין ע"ש î"ë îùä ëäï      î"ë îùä ëäï     הרב פנחסי אמר שעדיף להשמיט את לשון הרעק"א במה שכתב אם טעם הבשר לא היה בלוע בכלי אלא באוכל , הטעם לא נקלש ולא אמרינן נ"ט בר נ"ט). .
296
במקרה ג' במקום "...מותר לערותו לכלי..." צ"ל "... מותר ליתנו בכלי ..." [וע"ע ש"ך (ה)].
298
בד"ה מלחיות נפרדות, אחרי המילים "ט"ז [יח]", יש להוסיף את המילים "הזכיר שרש"ל".
304
בעיקר הסעיף, שורה שניה מלמטה, במקום "ש"ך (י)", צ"ל: "ש"ך (ט)".
306
בהרחבה לסעיף, סוף הערה 8, במקום "עיין בעמוד הבא", צ"ל: "עיין... בעמ' 308".
306
במקום שתי השורות האחרונות בעמוד צ"ל:
ט"ז (ו) – לפי הרמ"א אמרינן חנ"ן בשאר איסורים, ולכן כשחתך את הצנון דק דק, כל חתיכה וחתיכה נעשית נבלה ולכן צריך לשער 60 כנגד כל הצנון.
308
בהרחבה לסעיף, בשורה האחרונה, בסוף דברי כף החיים, צריך להוסיף:

[לפי כה"ח, תבלין שנדוך במדוכה בשרית שאינה בת יומא, לכתחילה אין לאוכלו בחלב, ואין להקל כסתימת השו"ע אלא בהפסד מרובה ושעת הדחק, מכיוון שלעיל (בסע' א') השו"ע הביא ב' דעות ביחס לצנון שחתכו בסכין בשרית ורוצה לאוכלו עם חלב, ושו"ע סתם – אסר בצנון שנחתך בסכין בת יומא, ואילו בשו"ע י"א – אסר אף כשהצנון נחתך בסכין שאינה בת יומא. וכל מקרה שהשו"ע מביא סתם וי"א לחומרה, השו"ע חושש למחמירים לכתחילה ואין להקל בסתם אלא בהפסד מרובה או שעת הדחק (ע"ע בכה"ח סימן צו אות י', ואות כ'). אך לדעת הגר"ע יוסף שליט"א כל מקום שכתב השו"ע סתם וי"א לחומרה, הלכה כסתם לגמרי, וגם בהפסד מועט שרי (ע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ו' יו"ד סימן ה', ובילקוט יוסף חלק ח' עמ' תק"ז, הערה ד')].

ועיין בט"ז (י) -  שתמה על השו"ע, דבסימן ק"ג ס"ו כתב השו"ע "...אם שמו פלפלין בקדרה של איסור שאינה בת יומא הכל אסור..." ואילו כאן בסימן צ"ו סע' ג' השו"ע אסר במדוכה של בשר בת יומא!

ובחידושי רעק"א (ט) – כתב לתרץ את השו"ע, דבסימן ק"ג השו"ע מיירי בבישול לכן יש להחמיר, וע"ע שם.
310


הערה חשובה – ישנם מס' מחלוקות בין כה"ח לבין גר"ע יוסף שליט"א, ופעמים ששורש  המחלוקת נובע ממחלוקת עקרונית שיש ביניהם, כיצד השו"ע פוסק כשהוא מביא ב' דעות, סתם להקל וי"א להחמיר:

לכה"ח  - לכתחילה יש לחשוש לדעת י"א המחמירה, ורק בהפסד מרובה ניתן להקל 
כשו"ע סתם. (ע"ע בכה"ח או"ח סימן י"ג [ז], וביו"ד סימן ס"ט [מה], ובסימן צ"ד [ט"ז] ובסימן צ"ו [י', כ']).

לגר"ע יוסף שליט"א – הלכה כשו"ע סתם להקל אף בהפסד מועט.
(ע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ו' יו"ד סימן ה', ובילקוט יוסף חלק ח' עמ' רצ- רצא, ובעמ' תקז, הערה ד'). ע"ע בהערות הנ"ל לעמ' 107, 310.



מילים שיש למחוק מדפי עיקרי השולחן


כמו – עמ' 60 הרחבה לסע' הערה 3 – בשורה 2, למחוק "יש מחלוקת האם"
				בשורה 3, למחוק את כל השורה של דברי ש"ך (כא).
עמ' 99, טור אמצעי תא תחתון, [וכן בתחילת הערה 5] - עדיף למחוק "רמב"ם לפי הטור", ולהשאיר מילה רנ [הכוונה לר"ן]


עמ' 100, הערה 9 ד"ה השו"ע והרמ"א, למחוק את המילה "בבישול"
עמ' 119 – למחוק כל חלק 1 (מכיוון שיש בו טעות ומה שנכון, כלול בעמ' הקודם).

עמ' 192, שורה שניה מהמקורות, למחוק מילה "טמאה"
עמ' 196, בסוף מקור מס' 6, למחוק את המילה "בפה" 

עמ' 215, הרחבה לסעיף, שורה תחתונה, - למחוק מילה "ש"ך"
עמ' 217, הערה 1, ד"ה הרב מגיד, למחוק "פרי חדש", (רק באותה שורה)

עמ 242 [בעמודה השמאלית שורה עליונה, הסבר הרי"ף והרמב"ם למשנה "הכחל קורעו ומוציא את חלבו", במקום "בבישול הכחל בין עם בשר בין בלא בשר" צ"ל:  "בבישול הכחל בלא בשר".], טור שמאלי, משבצת עליונה, למחוק את "בין אם בשר בין"
עמ' 247 – בטבלה סמוך לציון הערה 17, למחוק "מתחת"
עמ' 257 – תיקון חשוב. – מחיקת המילה לא ברמ"א
עמ' 261 – רק בעיקר הסע' – יש למחוק את הסימונים  
עמ' 269 – תחתית העמ', ד"ה י"א, למחוק "ואין מי שפסק כי"א אלו"
עמ' 278, הרחבה לסעיף, למחוק סימונם  

עמ' 289, בהרחבה לסעיף, הערה 9, למחוק את: "יתכן…בהיתר"

עמ' 308 – למחוק שורה אחרונה, ש"ך…
וכן למחוק את הסימון שליד הט"ז.


