Bishul 4 – Shehiya: Crockpots and Hotplates. How Cooked Must My Cholent Actually Be?

1 – When’s the best time to plug in my crockpot full of cholent on
Friday?

2 – Last Shabbos I saw that my neighbor’s crockpot was missing its
knob. When I asked about it, I was told that in order to use a crockpot on
Shabbos, the knob must be removed. Is that true?

: שבת דף לו.1
 כ י ר ה ש ה ס י ק ו ה ב ק ש ו ב ג ב ב א נ ו ת נ י ם ע ל י ה ת ב ש י ל ב ג פ ת ו ב ע צ י ם ל א י ת ן ע ד ש י ג ר ו ף א ו ע ד ש י ת ן א ת: מתניתין
...האפר
With regard to a stove that was lit on Shabbat eve with straw or with scraps, one may place a pot
of cooked food atop it on Shabbat. However, if the stove was lit with pomace (pulp of sesame
seeds, olives, etc), and with wood, one may not place a pot atop it on Shabbat until he sweeps the
coals from the stove before Shabbos or until he places ashes on the coals.
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היא דתניא חנניה אומר בכל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשהותו על גבי כירה אע"פ שאינו גרוף ואינו קטום
... ?או דילמא לשהות תנן ואי גרוף וקטום אין אי לא לא וכל שכן להחזיר
The students raised a dilemma: That which we learned in the mishna: “One may not place”, does
it mean that one may not return a pot that he took off the fire and wishes to return on Shabbat; but,
to leave the pot from Shabbat eve into Shabbat, one may leave it even though this stove is not
swept of its coals and its coals are not covered with ashes? And who’s opinion would this be
anyway? That of Chananya for Chananya says: Any food that has been cooked to the point of the
food of ben Drosai, one is permitted to leave it atop a stove on Shabbat even though the stove is
not swept and not covered with ashes. Or perhaps, that which we learned means one may
not leave it on the fire from Shabbat eve. And if the coals in the stove were swept or covered with
ashes, yes, one may leave the pot on the stove. And if not, no, one may not leave it, and all the
more so one may not return it to the stove on Shabbat under any circumstances …

לעולם אימא לך להחזיר תנן וחסורי מיחסרא והכי קתני כירה שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל
...  אבל לשהות משהין אע"פ שאינו גרוף ואינו קטום,בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן את האפר
Really, you can say the first clause of the mishna means “to return” and the mishna is incomplete
such that a clause must be added to the mishna, and it teaches the following: With regard to a stove
that was lit with straw or scraps, one may return a pot of cooked food to it. If it was lit with
pomace or with wood, one may not return a pot to it until one sweeps the coals out while it is still
day or until one covers the coals with ashes. However, to leave the pot on the flame on Shabbat, is
permissible, even though it is not swept and not covered with ashes.
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 .2משנה ברורה סימן רנג סק׳׳יד
שכסה הגחלים  -היינו כל הגחלים וא"צ לקטום עד שאין ניכר שם אש כלל רק בכסוי אפר כל שהוא מלמעלה
על פניהם סגי ואפילו הובערה אח"כ שרי ]גמרא[ … והטעם בכל זה כיון דגילה דעתו דלא בעי לגחלים סגי
דבודאי לא אתי לחיתויי .עוד איתא דגחלים שעממו ]היינו שהוחשך קצת מראיתן[ הרי הן כקטומה והטעם
דכיון שלא חשש ללבותן שלא יעוממו מוכחא מלתא שאינו קפיד בחתויה ]רשב"א[.
 .3שבת דף יח:
ְוַהְשָׁתּא ְדָּאַמר ָמר ְגֵּזיָרה ֶשָׁמּא ְיַחֶתּה ַבֶּגָּחִליםַ ,האי ְקֵדָרה ַחְיּיָתא ְשֵׁרי ְלַאנּוַּחהּ ֶעֶרב ַשָׁבּת ִעם ֲחֵשׁיָכה ְבַּתנּוָּרא.
ַמאי ַטְעָמא? ֵכּיָון ְדָּלא ֲחֵזי ְלאוּ ְרָתּאַ ,אסּוֵֹחי ַמַסּח ַדְּעֵתּיהּ ִמיֵנּיהּ ְוָלא ָאֵתי ְלַחתּוֵֹיי ֶגָּחִלים .וְּבִשׁיל ַשִׁפּיר ָדֵּמיְ .בִּשׁיל
ְוָלא ְבִּשׁיל ֲאִסיר … ְוַהְשָׁתּא ְדָּאַמר ָמר ׇכּל ִמיֵדּי ְדָּקֵשׁי ֵליהּ ִזיָקא ָלא ְמַגלּוּ ֵליהַּ ,האי ִבְּשָׂרא ְדַּגְדָיא וְּשׁ ִריק ַשִׁפּיר
ָדֵּמי.
Now that the Master said that in these cases the prohibition of placing the pot on the fire is due to a
decree lest he stoke the coals; with regard to this pot of raw meat, it is permitted to place it in an
oven on Shabbat eve at nightfall. Why? Since it is not fit for consumption during the night, he
diverts his thoughts from it and will not come to stoke the coals. And the same is true of cooked
meat; it is permitted. While Meat that is only partially cooked is prohibited. … And now that the
Master said anything for which wind is damaging one does not expose, one could say that with
regard to meat of a goat and an oven whose opening is sealed with clay, it’s permissible to place
there Erev Shabbos.

 .4שלחן עורך סימן רנג סעיף א

כירה  ...אסור ליתן עליה תבשיל מבעוד יום להשהותו עליה ,אלא אם כן נתבשל כל צרכו ,והוא מצטמק )פירוש,
הולך וחסר( ורע לו ,דליכא למיחש שמא יחתה .או שהיה חי שלא נתבשל כלל ,דכיון שהוא חי מסיח דעתו ממנה

עד למחר ,ובכל הלילה יכול להתבשל בלא חיתוי .אבל אם נתבשל קצת ולא נתבשל כל צרכו ,ואפילו נתבשל כל
צרכו והוא מצטמק ויפה לו ,חיישינן שמא יחתה ,ואסור להשהותו עליה ,אלא אם כן גרף ,דהיינו שהוציא ממנו
כל הגחלים ,או קטם ,דהיינו שכיסה הגחלים באפר למעט חומם .ואם נתן בה חתיכה חיה ,מותר כאילו היתה
כולה חיה ,דעל ידי כך מסיח דעתו ממנה ...
ויש אומרים שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי או שנתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו מותר להשהותו על גבי
כירה:

הגה :ונהגו להקל כסברא האחרונה:
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