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  הדחה ראשונה

  דיני מליחה והדחה : סימן סט

 ).úéáá åçéãäì êéøö ïéà çáèä åçéãä íàå) (øåè(,  להדיח הבשר קודם מליחהצריך  .א
íéìâøä éôìè øéñäù åà (ואם אחר שהדיח חתך כל נתך לשנים או לשלשה 

äçãää øçàì) (é ììë êåøà"éå ã"æ( צריך לחזור להדיחם:  

äâä :ïë äùò àì íàå , ììë çãåä àìë éåä)íù .(äìçúëì øùáä úçãä ,ð åúåøùì øäæé éöç ãâ
äééøùä éîá áèéä åçéãäìå äòù ,äéì éâñ áèéä åçéãä ÷ø åàøù àì íà ìáà , ïéúîé êë øçàå

åðçìîéù íãå÷ íéîä åôèôèéù èòî , íãä àéöåé àìå íéîä ïî çìîä ñîé àìù)ù úåäâä" ã
ëô éøéùà úåäâäå"à ììë êåøàáå ä .(øùá åá ïéøåùù éìëá íéøçà íéøáãá ùîúùäì àìù åâäðå .

äúùð íàåúòì úòî åúééøùá øùáä ä ,ïéøåñà éìëä íâå øùáä ,äæ ïîéñ ïî÷ì ïééòå . ìáà
ãéô÷äì ïéà úòì úòî úåçô .éìëä øñàðù íå÷îá óàå , åá úåøùìå øåæçì øúåî)êåøàá.( ïéã 

çø÷ àìîù øùá , åúééøù íò ïéâäåð ãöéë)ñ ïîéñ ìéòì ïééò"ç.(  

  סוגיית הגמרא בחולי

  , הבשר יוצא מידי דמו אלא א כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפהאי: אמר שמואל

  , מולח ומדיח: אתמר רב הונא אמר

  .לח ומדיחומדיח ומ: במתניתא תנא

הא דחלליה בי טבחא , )אי מחלוקת בי דברי רב הונא לבי הברייתא(ולא פליגי : מסבירה הגמרא

הברייתא מדברת (לא חלליה בי טבחא הא ד, )רב הונא מדבר על בשר שכבר הודח אצל השוחט(

  ).על בשר שלא הודח אצל השוחט

  השפעת המלח

מלח מפליט ומוציא  את הד אי ה, יש צור לבאר, טר ניגש להבי את הצור בהדחה ראשונה

  ? איזו השפעה יש למלח על הבשר, ובכלל? מהבשר

  א"חולין קיג ע
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  :  לבי שאר פוסקיש"הרא מביא את המחלוקת בי 1החוות דעת

). להוציא(רק להפליט , את הד לבשר) להכניס(אי דר מליחה להבליע , ש"הראלדעת   .א

, שפעולתו הינה חד צדדית, ש בפעולת המלח נית לדמות למגנט"את הבנתו של הרא

  . המלח א ורק שואב את הד מחו לבשר

. שאר הפוסקי סוברי שהמלח מפליט א ג מבליע את הד לתו הבשר, לעומת זאת  .ב

אחת אחרי השניה ,  שתי הפעולות אפשריותאלא, מלח לא מפליט ומבליע כאחדה, אול

 לבי המושג "טבעו של מלח" מבדיל בי המושג 2החוות דעת). פרטי הדי יובאו בהמש(

ואול ישנו כלל אחר של , מה שהסברנו לעיל מתיחס לטבעו של מלח. "רתיחת המלח"

ה בשיעור "יילמדו אי, ל"רש לתהלי הנפרטי עני זה ואור הזמ הנד" [מליח כרותח"

  ].בהלכות תערובות, הנוגע לסימ קה

  ":מליח כרותח"לבי " טבעו של מלח" מציי שלשה הבדלי בי החוות דעת

ג , "מליח כרותח"אבל מדי , הוא רק להפליט" טבעו של מלח" סובר שש"הרא  .א

  . קיימת פעולת הבלעהש"להרא

ואול מה , אינו יוצא שוב, )לשאר הפוסקי(" טבעו של מלח"מה שנבלע על ידי   .ב

  .יתכ ותהא אפשרית שוב להפליטו, "מליח כרותח"שנבלע על ידי 

אבל , נבלע בכל החתיכה) לשאר הפוסקי" (טבעו של מלח"מה שנבלע על ידי   .ג

שהוא " (כדי קליפה"מעיקר הדי חודר רק " מליח כרותח"מה שנבלע על ידי 

 ).  אחתהרוחב המינמלי הנית לקלו כ

, כעת אנו כבר מוכני ללמוד את שיטות הראשוני בביאור תפקידה של ההדחה הראשונה

  .כאשר מולחי בשר בלא הדחה ראשונה זו, ומתו כ יוב מה עלול לקרות בלי הדחה זו

  הדחה ראשונה

שש שיטות ראשוני המסבירי את ) כסיכו (הפרי מגדיבפתיחתו להלכות מליחה מציי 

. ה ועתה"בד, מיד לאחר הלכות מליחה, ג נמצא בדפי השלח ערו"הפרמ[חה ראשונה הטע להד

  ].במהדורת מכו ירושלי מובא בעמוד סב

                                                 
 
1
ובהוצאות מכו , )בשורה התשיעית(ק א "ס, ומובאי פה דבריו מחלק הביאורי, מודפס בסו השולח ערו 

  .בשורה השביעית, ירושלי קטע זה מופיע בעמוד ב
2

  ].בשורה העשרי ושלש, במהדורת מכו ירושלי[בשורה האחת העשרה  ,  בעמוד הבא
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  ה"הרא. א

יש חשש שלאחר . תפקידה של ההדחה הוא להוריד את הד שנתייבש על פני הבשר

 יבלע  אזי הבשר, שבתו  הבשר] שהוא הנוזל שנמצא בבשר[שתסתיי פליטת הד והציר 

כל זמ שהמלח מפליט אבל בשעת פליטת הד והציר אינו בולע משו ש. ואת הד שעל פני

ואול כשתהלי פליטת , הד  שעל פני הבשר לא נבלע בתו הבשר, את הד שבתו הבשר

, ) יש מחלוקת בנושא זה,בסו שני עשר או עשרי וארבעה שעות(, סתייהד שבבשר נ

  .י הבשר להיבלע לתו הבשרעלול הד היבש שעל פנ

הפרי הלכ , לא תהא כל בעיה, א לא נאפשר לבשר לשהות זמ מרובה במלחו, למעשה

, כדי למנוע  את הסיבו האפשרי, "עצה טובה"ה כ" מגדיר את ההדחה ראשונה להראמגדי

  .ד שעות"ב או כ"העלול להיווצר א נשאיר את הבשר במלחו יותר מי

  "הר. ב

ההתיבשות שעל פני הבשר מונעת . לרכ את הבשר שהתייבש על פניוההדחה מיועדת 

והפרי מגדי מסכי , ז"הסבר זה הוא לפי הט: הערה[מהמלח להוציא את דמו של הבשר 

  ]. כדעת היש אומרי שבמרדכי" ומפרשי אחרי דעת הר"אבל לפי הש, עמו

  המרדכי. ג

ולא יהא לו כח ) על גבי החתיכהש(המרדכי כותב שבלא הדחה ראשונה המלח יתמלא מד 

, של המלח על גבי הבשר" משטח העבודה"פעולת ההדחה מפנה את . להוציא את כל הד

  .ונותנת למלח אפשרות לפעול את פעולתו

  שבמרדכי) א"י(היש אומרי . ד

לא יצא , בלא ריכו. ההדחה מיועדת לרכ את חתיכת הבשר כולה כדי להכי אותה למליחה

  .וכדי לאפשר ריכו דרושה חצי שעה של שרייה במי, כל הד מהבשר

  )ספר מצוות קט(ק "הסמ. ה

ולא ד , ממשות של ד שעומד לבדו, זאת אומרת, "ד בעי"הד של פני הבשר נקרא 

ד בעי יכול להיבלע לתו חתיכת הבשר על ידי המלח ג בתו היות ו. הבלוע בתו חתיכה

" ד בעי" בשל סיבה זו יש להדיח את הבשר מה,) מליחהתו שעור(=פרק הזמ של המליחה 

  .טר פעולת המליחה

  ש"הרא. ו

  . מתו הבשרבכחד הפליט להמלח להההדחה מיועדת לאפשר 
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הלכ קצת מהד שיצא מחו לבשר ,  של הדבבשר שלא הודח המלח לא מפליט כמות רבה

עת ממנו לחזור ולהיבלע פליטה המונכמות אי מספיק (עלול לחזור ולהבלע לתו הבשר 

  ).בחתיכה

  בי השיטות ) הבדלי הלכתיי(=הנפקא מינא 

.  קצת מההבדלי ההלכתיי בי שיטות הראשוני שהוזכרוהפרי מגדיבהמש הדברי מציי 

  ):ההבדלי מצוייני להל בתו שיטות הראשוני עצמ(להל מספר דוגמאות 

  ה"הרא

הד שעל פני הבשר , ה או עשרי וארבע שעות מהמליחהא הבשר לא הודח וחלפו שתי עשר

 כי המליחה לא מפליטה ד, ד שנבלע במצב כזה לא נפלט על ידי מלח. נבלע לתו הבשר

זה די הינו חומרא היוצאת משיטת .  א נשאר ציר בבשר וממילא החתיכה נאסרתשנבלע אלא

  .ה"הרא

שבשר נמלח ללא הדחה ראשונה וללא זאת במקרה .  ג קולאה"הראיש בשיטת , לעומת זאת

, ה"הראלפי . והבשר התבשל לפני שחלפו שתי עשרה או עשרי וארבע שעות, הדחה אחרונה

לכ כאשר מחשבי לראות א . שלא הודח, האיסור היחידי שנמצא הוא הד שעל פני הבשר

לפי שיטות ). רק כנגד הד(מחשבי כנגד כמות קטנה יחסית של איסור , הד מתבטל בתבשיל

אזי במקרה של , אחרות המסבירות שהמלח לא מוציא כדי את הד שבבשר בלי הדחה ראשונה

כאשר באי , בישול בלי הדחה נצטר לקחת בחשבו את כל הנפח של הבשר שעדיי מלא ד

  . לחשב הא האיסור התבטל

 א :ההלכהור בקצ. ה בשעורי הבאי"נושא הביטול הוא עני בפני עצמו שידו אי: הערה[

לכ יש הבדל . והתערובת מותרת, האסור מתבטל, הדבר המותר גדול פי ששי מהדבר האסור

  ].הא מגדירי את האיסור כדבר קט ומוגבל לבי מקרה בו מגדירי את האיסור כדבר גדול

  )ז"לפי דר הט(  "הר

ולכ ,  אמנ לרכתכלית ההדחה היא. ביניי– היא כעי שיטתז" לפי הט"הרשיטת , למעשה

 ומספיק ואול מצד שני לשיטה זו אי צור בריכו כל הבשר. שטיפה בלבד לא תהיה מספקת

כאשר , ולכ אי צור להשרות את הבשר במי חצי שעה מלאה, )'ק א"ד ס"ש(בשפשו היטב 

 .נראה להל

, י הבשרבמקרה שההדחה לא בוצעה היטב ולא הספיקה לרכ את פנ, החומרא לשיטה זו היא

לעומת זאת א הבשר הודח בצורה מספקת ושוב נחת מיד לפני . שאז המליחה לא הועילה כלל

אי צור לשיטה זו בהדחה , והמשטח החדש שנחש בבשר לא הספיק להתקשות, המליחה

  .נוספת
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  המרדכי

, מאחר ואנו רוצי למנוע מהד שעל פני הבשר מלהפריע למלח בפעולתו, המרדכילפי  שיטת 

יש להחמיר ולבצע עוד הדחה כדי להסיר את , זי במקרה שנחת הבשר אחרי ההדחה הראשונהא

  . הד שעל המשטח החדש שנחש בבשר

אלא הדחה קצרה ע , עצ הגדרת ההדחה לשיטתו אינה בהכרח שריית הבשר לזמ ממוש, אכ

  .שפשו של הבשר להורדת הד שעל פני הבשר ג תספק אותנו

  א שבמרדכי"הי

ופחות מחצי שעה לא תפעל פעולת , פי שיטה זו אנו צריכי שריה המספקת לרכ את כל הבשרל

מאחר ואי אנו , לשיטה זו חיתו נתח הבשר אחרי ההדחה לא מפריע לנו, לעומת זאת. הריכו

  .חוששי לד שעל פני הבשר כלל

  ק"הסמ

במקרה . ע לתו הבשרשבלא הדחה זו יבל, ההדחה באה למנוע בליעה של הד בעי, לשיטתו

והבשר , ולא מועילה לו הדחה ומליחה שנית כלל, ד זה נבלע בבשר, והבשר נמלח בלא הדחה

  .נאסר

  ש"הרא

כדי ,  מטרת ההדחה הראשונה היא כדי שיתרכ הבשר מקרישת הד שעל פניוש"הראלפי שיטת 

המובא בעמוד תחת (מומל לעיי במעדני יו טוב [אפשר פליטת כל הד על ידי המליחה ל

בלי הדחה ]. ס וילנא הרגיל" בש390בראש עמוד , סימ מו, בחולי פרק שמיני) ש"פירוש הרא

חוזר ) עזב את הבשר(לא יהיה כח במלח להפליט את כל הד ואותו הד שפירש , ראשונה זו

  . ונבלע בבשר

והד שנבלע לתו הבשר , פוסק ש שיש תקנה בהדחה כדי ומליחה נוספתש "הרא,  פניעל כל

והכל , ע הד של החתיכה שמעול לא נפלט" יתפוס טרמפ"מהמליחה הראשונה שנכשלה 

  .יפלט על ידי המליחה השניה

  ?א"כפי איזה שיטה פוסקי המחבר והרמ

וכ פסק ,  רק הדחה ולא שריית הבשרמאחר ומזכיר, המרדכי הול לפי שיטת שהמחברנראה 

  .שא חת הנתח לשני אחר שהדיח צרי לחזור ולהדיח את החתיכות

 שלכתחלה  לשאר השיטות לכ מוסיחושש ג א המחבר מסכי בעיקר הדי ע פסק א"הרמ

ק "מ פוסק כהסמ" וא אי הפס.א במרדכי"שהוא שיטת הי, יש לשרות את הבשר חצי שעה

  . ג ושערי דורא"הסמשהוא ג דעת 
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 הלכה למעשה

  .  ושורי את הבשר חצי שעה קוד המליחהא"הרמנוהגי כשיטת : אשכנזילשיטת ה

כגו ערב שבת או ,  אבל בשעת הדחקא"כהרמהרבה נוהגי לכתחלה לנהוג : ספרדילשיטת ה

חלק ח עיי ילקוט יוס ( ומדיחי ומשפשפי את הבשר היטב המחברלצור אורחי סומכי על 

  ).ק יט"ק יז וס"סט ס, וכ החיי, עמוד רנח

  הדחת הקצב  

  :הטור מצטט את א"הרמ

"ãåò åçéãäì êøåö ïéà çáèä åçéãä íàå" 

  ?מה החידוש בדי זה: שואלי האחרוני

 : יש כמה תירוצי באחרוני

שהיה מקו לומר שהחידוש הוא שסוג ההדחה אותה ביצעו , משיב) 'ק ב"ס( ז"הט  .א

 הדורש השרייה אי א"הרמואול לשיטת . ני על א שה לא השרו את הבשרהקצבי יה

ולפיכ הוא עונה כי החידוש הוא שאיננו צריכי להדיח שנית את , אפשר לומר כ

 .י הקצבי"א הדחתו נעשתה ע, הבשר

  . אומר שלומדי מכא שאי צור למלוח את הבשר מייד לאחר השרייתוהפרישה  .ב

שהחידוש הוא שאיננו חוששי שמא לא ביצעו הקצבי הדחה אומר ) 'ק א"ס( ח"הב  .ג

  .טובה

שהחידוש הוא שאיננו חוששי שהבשר נתלכל שוב מהד ,  מביא תשובה נוספתח"הב  .ד

 .בבית הקצב

, א ההדחה נעשית בבית המטבחייאומר שהחידוש הוא ש) אות ב (החוות דעת  .ה

 .אי צור בהשריה, כשהבשר עדיי ח

, שא הקצב עשה הדחה טובההחידוש הוא ) 'ק ה"ס( "שלפי השר אומ) ק ב"ס(ז "המש  .ו

 .כפי שיבואר להל, אזי אי צור בהשריית הבשר

אפשר לסמו שהוא הידח כמו כותב שא אנחנו יודעי שהטבח הדיח את הבשר ) ק ב"ס( "הש

 ,כתב שזה רק א המנהג של הטבחי הוא לשרות הבשר) ק ב"ס (הפתחי תשובהאכ .  שצרי

  . אבל א לאו כ צרי לשרות
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 טלפיי

מוסי ) ק ד"ס ("הש.  אומר שא הטלפיי הוסרו לאחר ההדחה יש צור בהדחה נוספתא"הרמ

 מציי "הש. אזי ההדחה שנעשתה ע הטלפיי המחוברות מספיקה, כי א הטלפיי לא הוסרו

ליחה צריכה להיעשות ומ( בכלי שאינו מנוקב כנמלחשעדיי יש בעיה שהבשר שבטלפיי נחשב 

ההדחה ש  מסביר שצרי לחדש כא הדי"הש). בכלי בעל חורי על מנת שהד יצא החוצה

הוא שא נאמר שההדחה אינה מספיקה למה , א שבכל אופ מה שבתו הקליפה אסורמספיקה 

נמלח כ א ההדחה מספיקה ש כיואמנ  ,שבפני ונמלח צריכי ששי נגד המקו שלא הודח

  .  שהוי ככלי שאינו מנוקב רק אסור מה שבתו הטלפייא

  הדחה מועטת 

  :ישנ שלש דרגות בהדחה

  .הדחה מועטת  .1

 .הכוללת שפשו, הדחה היטב  .2

 .שריית הבשר בתו המי  .3

 חייבי לכתחילה להדיח את המחברולכ לפי , מעיקר הדי אנו חוששי לד שעל פני הבשר

 .הבשר היטב

 :כדלהל,  לכתחלה לשרות את הבשר אנו חייביא"הרמלפי 

אד השואל . הדחה מועטת יכולה להועיל בדיעבד רק אחרי המליחה) 'ק ה"ס( "לפי הש .1

א הדחה מועטת מועיל בדיעבד " לפי רע.יש להורות לו לשרות את הבשר, לפני המליחה

  . רק א הבשר נמלח ונתבשל

בדיעבד ג כאשר השאלה מספיקה ) א"גליו מהרש'  עי–הכוללת שפשו (הדחה היטב  .2

א הדחה היטב מספיקה " לפי רע.ואי חייבי לשרות את הבשר, מגיעה לפני המליחה

 . בדיעבד רק אחרי המליחה

כגו בערב (ר ו החכמת אד פוסק שבמקו צ.לכתחילה יש לשרות את הבשר. שריה .3

 . מספיק לעשות שפשו והדחה) שבת
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  בשעת הדחק 

חצי שעה יש  כתב דבשעת הדחק ואי מספיק זמ לשרות הבשר )'די ג' כלל ל(החכמת אד 

  .ב ולהדיח פע שנית עד שהמי נהיה צלוללהדיח ולשפש הבשר היט

 בשר קפוא

 א הבשר קופא לפני שיעור. אומר שבשר קפוא לא נית למלוח עד שיפשיר) ק יא"ס ("הש

רי הבאי שזהו מינימו ה נלמד בשיעו"אי. מש הזמ בו צרי הבשר להישאר במלח(מליחה 

 לאחר שהופשר א לא מלחוהו שוב אלא רק השאירו אותו. צרי למלחו שנית)  דקות18של 

  .מותר בדיעבדהבשר , במלח המקורי למש שיעור מליחה

  מליחה לא רצופה

מלח לפני נ הסובר שנית לצר את הזמ שהבשר הפרי חדש מביא את הבאר היטב  .א

  .חר שהפשירמלח לאנשקפא ע הזמ שהוא 

מלח לפני נ שהבשר כי לא נית לצר את הזמ "מהש אומר שנראה השפתי דעת, אול  .ב

 .מלח לאחר שהפשירנשקפא ע הזמ שהוא 

 

  :שאלות חזרה

  ?ומה ההבדלי המעשיי ביניה, מה שתי ההשפעות של מלח על בשר .1

  ?מה ששת הסיבות להדחה ראשונה .2

 ?מה דעות הראשוני בזה? להדיחו שניתהא צרי , א נחת הבשר לאחר ההדחה .3

 ? יש להשרות את הבשר במש חצי שעה בראשוניעל פי איזו דעה .4

 ?א"סוברי המחבר והרמבראשוני כפי איזו דעה  .5

 ?מהו החידוש בזה שנית לסמו על הדחת הקצב .6

 ?מלחנאפילו א הבשר לא , "להש, איזה סוג הדחה יועיל בדיעבד .7

או שנית לעשות זאת בשתי פעמי , רצופות להמלחת בשר דקות 18הא יש צור ב  .8

 ?נפרדות שאינ ברצ אחד
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 שעורים על השאלות 

אי זה מתישב ע דברי . ש שבשר שלא הודח יפליט את דמו ואז שוב יבלע"למדנו לשיטת הרא 

  ?ש המלח מטבעו מפליט ולא מבליע"החוות דעת שאומר שלפי הרא

של  הבליעה של הד בחזרה באה מכח הכלל. של המלחהד הנפלט יוצא החוצה מכח טבעו 

, מאחר והיא נובעת מטבעו של המלח, לא שיי בזה" כבולעו כ פולטו"הכלל של ". מליח כרותח"

  ."מליח כרותח"מאחר והיא נובעת מהרתיחה של , ובליעת הד היא יותר מהירה

והרי ? "ר כשיטת הרשאפשר שהמחבר סוב") ולעני הלכתא"ה "בד(מדוע הפרי מגדי כותב  

 "מאחר ולשיטת הר,  אי צור להדיח את הבשר שנחת אחרי ההדחה"לכאורה לפי שיטת הר

ולעומת זאת המחבר פוסק שבשר שנחת אחרי , כל סיבת ההדחה היא לרכ את פני הבשר

  ?ההדחה חייבי להדיח 

שהוא , " אפשר"ו לכאורה מכח שאלה זו דקדק הפרי מגדי להשתמש בלש.  השואל נכונהתהער

הכוונה , ג א נקבל דברי אלו. לשו שיכול להתפרש כאפשרות קלושה שיש עליה קושיות

מלבד שיטת המרדכי שמכח שיטתו מצרי המחבר הדחה , "תהיה שהמחבר חושש ג לשיטת הר

  .בפשטות פסק המחבר רק כשיטת המרדכי, בכל אופ. נוספת לבשר שנחת

הא הוא עדיי צרי , ה כדי לצאת ידי שיטת היש אומרי שבמרדכיבשר שהושרה למש חצי שע 

ק במקרה כזה א "ומה יהיה הדי לפי הסמ). בגלל הד בעי(הדחה ושפשו , ק"לפי הסמ, לעבור

  ?הבשר נחת אחרי ההשריה

לקיי דברי , "ולהדיחו היטב במי השרייה: "א לכתוב"הקפיד הרמ, בגלל חשש ד בעי, אכ

  .ק חייבי שוב להדיחו"ולפי הסמ, נפלט מדוחק הסכי" ד בעי", ר הבשר נחתכאש. ק"הסמ

  ?זאת משו מה.  האומר ששוחטי צריכי שלשה סכיני"מובא הר) ק ג"ס( "בש 

אחד לחתו הבשר ואחד , אחד בכדי לשחוט את הבהמה.  סובר ששוחט צרי שלשה סכיני"הר

 משו כ אי שלאחר חתו הבשר אי צור בהדחה סובר "מאחר שהר. בכדי לחתו את החלב

  .אפשר להשתמש באותו סכי לכשר וללא כשר
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הא . בקשר לעזיבת הבשר במש עשרי וארבע שעות) 'ק י"ס( "איני מבי את הסו של הש 

  ?לדעתו זה בסדר משו שנוצר טע גרוע

בדיעבד , לכ) ינו ב יומוא(יש לנו כלל שטע הנספג בכלי אינו טוב אחרי עשרי וארבע שעות 

ל גזרו לא להשתמש "זהו משו שחז, אול לכתחילה אי להשתמש בכלי. לא יאסור את המזו

  .בכלי שאינו ב יומו בכדי שלא יבואו להשתמש בכלי ב יומו

הא זה רק א הבשר הוקפא בי לבי ,  למדנו על המחלוקת לגבי שעור מליחה לא רצו1בשעור  

  ?לגבי מליחה בשני זמני שוני במש היואו שזה שי ג 

השאלה תהיה הא יש למלוח את . שאלת מתחלקת א הבשר הודח לפני סו שעור מליחה

התשובה היא שזו , הבשר למש שעור מליחה מחודש או שאפשר לצר את המליחה הראשונה

 ג במקרה מפני שהסיבות המובאות על ידי האחרוני על בשר שקפא תקפות, אותה המחלוקת

מובא שהקפאה אינה מבטלת את הד שכבר יצא ולכ ברור שבמקרה שלנו " בפרי חדש. "הזה

לפי אלה האומרי שאי אפשר לצר את זמ המליחה כאשר באמצע הבשר . הד שיצא אינו בטל

במקרה שלנו ג כ יש .  זהו משו שהחמו של המלח מתבטל ויש להתחיל מהתחלה קפא

  .להתחיל מההתחלה
  
  
  
  
  

  
 

  
  


