]Bishul 2 – Liquids, Solids and Grilled Cheese on Shabbos [Roasting After Cooking

1 – Can I make a grilled cheese sandwich directly on my electric hot
?plate on Shabbos
2 – If the definition of cooking is making qualitative change through
?heat, why is it ok to make instant coffee on Shabbos

 .1הלכה ברורה פרק ב סעיף נז

 .2שלחן 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.

 .3פסחים מא.
תניא :יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח ,דברי רבי מאיר; רבי יוסי אומר :יוצאין ברקיק השרוי אבל
לא במבושל ,אף על פי שלא נימוח.

 .4בעל היראים
אבל יש בישול אחר צלי ויש צלי אחר בישול ,דתניא בפסחים ...וכשבשלו אחר אפייתו נקרא מבושל דיש בישול
אחר אפיה הוא הדין נמי צלאו ואחר כך בישלו דיש בישול אחר צלי ,ור' מאיר ור' יוסי אמרינן בעירובין דהלכה
כר' יוסי ...וכשם שיש בישול אחר צלי ואפוי כך יש צלי אחר בישול דסברא אחת היא

 .5הראבי"ה (סי' קצז)
ולאו מילתא היא ,דהא מייתי ליה בפרק כיצד מברכין ומסקינן 'עד כאן לא קאמר ר' יוסי אלא לגבי מצה
דבעינן טעם מצה בפיו וליכא׳
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 .6שלחן ערוך 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 ,ויש מתירין .הגה בכלי שני ויש מקילין אפילו בכלי ראשון .ונהגו ליזהר לכתחלה שלא ליתן פת
אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו:

 .7ט׳׳ז סימן שיח סעיף קטן ו
אזלינן בתר טעם התבשיל וכיון דנשתנה הטעם ע"י בישול אמריצן דנתכוין לזה בשבת ולא עדיף מן מצטמק
ויפה לו דיש משום בישול אפי' אחר בישול כ"ש אחר אפיה.
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