?Bishul 1 – Fire, Microwaves, and Hand-Warmers… What is Cooking Anyway

1 – I have a long walk in the cold this Shabbos. Am I allowed to
?activate and use hand-warmers on Shabbos

2 – My son really enjoys the smell of Chulent on Shabbos. This past
Leil Shabbos he wanted to take the lid off the crockpot to take a whiff… is
?that permitted

 .1שבת דף עג – ( .עד):
מתניתין אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר והדש והזורה הבורר הטוחן
והמרקד והלש והאופה  ...והלש והאופה :אמר רב פפא שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן ונקט אופה!
תנא דידן סידורא דפת נקט:
 .2רמב׳׳ם שבת ט:א
אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנין או המחמם את המים הכל ענין אחד הוא.
 .3שבת דף לט.
אמר רב נחמן בחמה דכ"ע לא פליגי דשרי ,בתולדות האור כ"ע לא פליגי דאסיר ,כי פליגי בתולדות החמה מר
סבר גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור ומר סבר לא גזרינן:
 .4רש׳׳י שם ד׳׳ה שרי
דשרי – דאין דרך בישולו בכך ...
 .5רמב׳׳ם שבת ט:ג
המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או דבר שאינו צריך בישול כלל פטור.
 .6חידושי הרשב׳׳א שבת יח:
ועוד יש לי לומר דכל דבשיל כמאכל בן דרוסאי ליכא משום מגיס ,דהא מגיס משום מבשל הוא דמחייב וכיון
שהגיע למאכל בן דרוסאי תו ליכא משום מבשל
 .7משנה ברורה סימן שיח ס׳׳ק נ
דאינו מותר רק בנתבשל כל צרכו דיש לחוש שמא יתוסף מעט בישול ע"י החום ,וכתב בספר מאמר מרדכי
דבכל צרכו אפילו יהיה מצטמק ויפה לו על ידי העמדה זו גם כן שרי:
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•

הלכה ברורה פרק ב סעיף נז

• שלחן ערוך סימן שיח סעיף טו
דבר שנתבשל כל צרכו והוא יבש שאין בו מרק ,מותר להניחו כנגד המדורה אפי' במקום שהיד סולדת
בו .הגה ואפי' נצטנן כבר .אבל אם הוא רותח ,אפילו בדבר שיש בו מרק ,מותר .ויש מקילין לומר דכל שאין נותנו ע"ג
האש או הכירה ממש רק סמוך לו ,אפילו נצטנן ,מותר .ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי.
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