בישול בשבת ()2
אין בישול אחר בישול בדבר יבש
 (1שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ד'
דבר שנתבשל כבר ,והוא יבש ,מותר לשרותו בחמין בשבת
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ט"ו
דבר שנתבשל כ"צ והוא יבש שאין בו מרק ,מותר להניחו כנגד המדורה אפי' במקום שהיד סולדת בו .הגה :ואפי' נצטנן
כבר
A solid, cooked item can be immersed in hot water on Shabbos or placed near a flame even if it
”will become “Yad soledes bo.
משנה ברורה סימן שיח ס"ק צב
ומיהו על האש ממש אסור מדרבנן מפני שנראה כמבשל
”It may not be placed directly on a flame due to a Rabbinic prohibition – “it seems like cooking.
יש בישול אחר בישול בדבר לח
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ד'
תבשיל שנתבשל כל צרכו ,יש בו משום בישול אם נצטנן
משנה ברורה סימן שיח ס"ק כד
היינו שאין היד סולדת בו אף שהוא קצת חם עדיין אבל אם היד סולדת בו אף שנצטנן מרתיחתו לא שייך בו בישול עוד
דבכלל רותח הוא ואין בישול אחר בישול
רמ"א אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ט"ו
ויש מקילין לומר דכל שאין נותנו ע"ג האש או הכירה ממש רק סמוך לו ,אפילו נצטנן ,מותר (המגיד פרק כ"ו) .ונהגו
להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי
;A liquid, even if previously cooked, may not be reheated if it has cooled to less than 110° F
According to the Rama, it may be reheated so long as it is still hot even if it is less than 110° F.
It is considered hot if it can be served as a hot drink; otherwise it is just lukewarm.
שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד
ומה שנסתפקת בקעטשאפ שמא הוא אוכל מחמת שהוא עב אף שנירוק ע"י שפיכה מסתבר שלא תלוי זה בדין אוכל או
משקה לגבי טומאה ,אלא באם הוא דבר הזב או דבר שהוא חתיכה העומדת ומדובקת יחד אף בלא כלי המעמידן ומדבקן
שלכן יש להחשיבו כלח
If something can be poured it is considered liquid.
Meat that has a small amount of gravy on it is still a solid food; if there is a noticeable amount of
gravy at the bottom of the pan it is considered a liquid.
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שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן צג
יש לאסור לערות מתוך כלי ראשון רותחין לכלי שהדיחוהו במים קרים שלא נתבשלו ונשארו בו טפים שמתבשלים
הטפות ,ואף שלא ניחא ליה יש לאסור וצריך לנגבו
Application: One may not pour hot water into a wet cup that was just rinsed in cold water.
שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד
שלכן בהיו מים רותחין שנצטננו שמעצם הדין אין בשול אחר בשול דכן סוברין רוב הפוסקים ודאי לא שייך להחמיר
בהטפות
Solids that Dissolve:
משנה ברורה סימן שיח ס"ק עא
אבל מלח שעושין ממים שמבשלין אותם אין בו משום בישול לכו"ע דאין בישול אחר בישול וכדלקמן בסט"ו וכן
בצוקע"ר מותר מהאי טעמא ליתנו בכ"ר לאחר שהעבירוהו מן האש ויש שמפקפקין בזה .וטוב ליזהר מכלי ראשון
לכתחלה
Salt and sugar which have been previously cooked but dissolve into liquid should be added to a
.כלי ראשון , not aכלי שני
Application: When making instant coffee, first pour the water into a cup then add coffee / sugar.

בישול אחר אפיה
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ה'
יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה ,אם בשלו אח"כ במשקה יש בו משום בישול ,ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני
שהיד סולדת בו
משנה ברורה סימן שיח ס"ק מז
ובכלי שלישי מצדד הפמ"ג בסקל"ה להקל
Application: Don’t dip cookies into hot coffee; don’t add bread or matza to hot soup unless a
ladle was used to transfer the soup from the pot to the bowl.
צלי אחר בישול
משנה ברורה סימן שיח ס"ק מא
וה"ה דלשיטה זו יש צלי אחר בישול ולכן אסור ליתן דבר שנתבשל אצל האש בלי רוטב
Chazon Ish (Orach Chaim 37:14): The prohibition to place cooked meat next to a fire is not
(. Even without a utensil, it is only prohibited if theצלי קדר) applicable if the meat is in a utensil
food is close enough for the fire to impart a roasted taste.
Application: Reheating boiled noodles or chicken on a hot plate.
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