Bishul 3 – The Three Cups of Shabbos: Soup, Baby-Bottles, Coffee and More

1 – Can I add hot water to my cholent if I find it burning Shabbos
morning?
2 – Is it permitted to add spices to soup on Shabbos? If yes, can I add it
directly to the soup pot once it’s off the fire?

3 – What’s the best way to warm a bottle of baby formula on Shabbos?

. שבת דף מב.1
 האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלי ן א ב ל נ ו ת ן ה ו א ל ת ו ך ה ק ע ר ה א ו ל ת ו ך: מתניתין
: התמחוי רבי יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר
In continuation of the discussion of vessels where the prohibition of cooking applies even
though the vessels are not actually on the fire itself, the mishna teaches: A stew pot [ilpas] and
a pot that were removed from the fire while they were still boiling, even if they were removed
before Shabbat, one may not place spices into them on Shabbat itself. Even though the pot is
not actually standing on the fire, the spices are still cooked in it because the pot is a primary
vessel, i.e., a vessel whose contents were cooked on the fire. However, one may place the
spices into a bowl or into a tureen [tamchui], which is a large bowl into which people pour the
contents a stew pot or a pot. Bowls and tureens are both secondary vessels and food placed
into them does not get cooked. Rabbi Yehuda says: One may place spices into anything on
Shabbat except for a vessel that has in it something containing vinegar or brine of salted fish.

 משנה ברורה סעיף קטן פב.2
.אסור לערות מהם ]מכלי ראשון[ לתוך מים צוננים מועטים שיתבשלו על ידם

 שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן מב אות ב.3
 האם שייך בזה דין שופך חם לתוך,אשר שאל למעשה האם צריך לייבש הכוס לפני ששופכים בו מים חמים
.  וגם הו"ל פס"ר דלא ניחא ליה,צונן למ"ד שמועטים אסור או כאן לא נתערב
 והנצוצים שנשארו עוד איננו עוד,דרכי להקל אחרי הכאת הכוס על היד וכיו"ב שהוציאו עיקר ליחת המים
... בגדר בישול כלל דלא נתוסף לו כלום בזה ואינו נהנה מן הבישול
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 .4שבת דף קמה:
מתניתין :כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת וכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחין אותו
בחמין בשבת חוץ מן המליח הישן ,ודגים מלוחין קטנים ,וקולייס האיספנין שהדחתן זו היא גמר מלאכתן:
Any salted food item that was already placed in hot water, i.e., cooked, before Shabbat, one
may soak it in hot watereven on Shabbat. And anything that was not placed in hot water before
Shabbat, one may rinse it in hot water on Shabbat but may not soak it, with the exception of
old salted fish and small salted fish and the kolyas ha’ispanin fish, for which rinsing with hot
water itself is completion of the prohibited labor of cooking.

 .5תוס׳ שבת מ :ד׳׳ה ושמע מינה
מאי שנא כלי שני מכלי ראשון דאי יד סולדת אפי' כלי שני נמי ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו
מבשל? ויש לומר לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה ולכך נתנו בו
ש י ע ו ר ד כ ל ז מ ן ש ה י ד ס ו ל ד ת ב ו א ס ו ר א ב ל כ ל י ש נ י א ף ע ל ג ב ד י ד ס ו ל ד ת ב ו מ ו ת ר )  (1ש א י ן ד ו פ נ ו ת י ו ח מ י ן ) (2
והולך ומתקרר:

 .6אורחות שבת פרק א אות סא
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