Bishul 6 – Mixing and Misc: Stirring and Serving Food on Shabbos

1 – Can I serve my cholent or soup while they are still sitting in the
?crockpot or on the hotplate

2 – Is it permitted to stir the cholent in the pot once it’s removed
?from the heating element

 .1רמ׳׳א או׳׳ח סימן רנג סעיף ב

הג׳׳ה י"א דכל שהוא סמוך לחשיכה ,או סמוך לברכו שהוא קבלת שבת לדידן ,אם הוא סמוך כל כך שאם
נצטנן הקדירה אי אפשר להרתיחה מבעוד יום דינו כמו בשבת עצמו ,ויש מקילין בזה ,והמנהג להקל אך טוב
להחמיר במקום שאין צורך כל כך ...
There are those who say that close to dark or close to Barchu which for us constitutes an acceptance of
Shabbos, where it is so close to Shabbos that if the pot would be cool it would be impossible to boil it
up while still day, the same law (of Chazara) applies like on Shabbos itself. Some are lenient in this,
and such is the accepted practice. Nevertheless, it would be preferable to be stringent where there is no
… real need

 .2ביצה דף לד.
ַתְּנָיאֶ :אָחד ֵמִביא ֶאת ָהאוּרְ ,וֶאָחד ֵמִביא ֶאת ָהֵעִציםְ ,וֶאָחד שׁוֵֹפת ֶאת ַהְקֵּדָרהְ ,וֶאָחד ֵמִביא ֶאת ַהַמִּיםְ ,וֶאָחד
נוֵֹתן ְבּתוֹכוֹ ַתְּבִליןְ ,וֶאָחד ֵמ ִגיס ,כּוָּלּן ַחָיּיִבין.
It is taught in a baraita: One brings the fire, and one brings the wood, and one places the pot on the
stove, and one brings the water for the pot, and one puts spices into the food, and one stirs the
pot; they are all liable for cooking.

 .3שבת דף יח
משנה ֵבּית ַשַׁמּאי אוְֹמ ִרים ְ ...ול ֹא ֶאת ַהֶצֶּמר ַליּוָֹרה ֶאָלּא ְכֵּדי ֶשִׁיְּקלוֹט ָהַעִין ,וֵּבית ִהֵלּל ַמִתּי ִרין ...
גמרא ָתנוּ ַרָבַּנן :ל ֹא ְתַּמֵלּא ִאָשּׁה ְקֵדָרה ֲעָסִסיּוֹת ְותוּ ְרְמִסין ְוַתִנּיַח ְלתוַֹ Vהַתּנּוּר ֶעֶרב ַשָׁבּת ִעם ֲחֵשָׁכה ְ ...גֵּזיָרה
ֶשָׁמּא ְיַחֶתּה ַבֶּגָּחִלים ֶ ...צֶמר ַליּוָֹרה ִלי ְגזוֹר! ָאַמר ְשׁמוֵּאל ְ:בּיוָֹרה ֲעקוָּרהְ .וֵניחוּשׁ ֶשָׁמּא ֵמ ִגיס ָבּהּ! ַבֲּעקוָּרה ְוטוָּחה.
 .4חידושי הרשב׳׳א שבת דף יח:
משמע דאפילו בעקורה איכא משום מגיס  ...וקשיא לי אם כן האלפס והקדרה שהעבירן מרותחין היאך
מוציאין מהן בכף והלא מגיס?! ויש לומר דבהגסה ראשונה הוא דאיכא משום מבשל לגבי קדרה מפני שמערב
את הכל ואיכא משום קרובי בשולא אבל בשאר הגסות לא  ...ועוד יש לי לומר דכל דבשיל כמאכל בן דרוסאי
ליכא משום מגיס ...
 .5ספר כלבו סימן לא
וקיי מא לן דמגיס חייב משום מבשל אפילו בקדירה מ ב ו ש ל ת כ ל ז מ ן ש ה י א ע ל ה א ש . . .
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 .6רמב׳׳ם שבת ג:יא
אס ו ר ל ה כ נ י ס מ ג ר י פ ה ל ק ד ר ה ב ש ב ת ו ה י א ע ל ה א ש ל ה ו צ י א מ מ נ ה ב ש ב ת מ פ נ י ש מ ג י ס ב ה ו ז ה מ צ ר כ י ה ב י ש ו ל
הוא ונמצא כמבשל בשבת.
 .7שלחן ערוך או׳׳ח סימן שיח סעיף יח
האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור ,אם לא נתבשל כל צרכו אין מוציאין בכף מהם שנמצא
מגיס ואיכא משום מבשל ואם נתבשל כל צרכו מותר אבל צמר ליורה אע"פ שקלט העין אסור להגיס בו …

הגה ולכתחלה יש ליזהר אף בקדירה בכל ענין.

One may not spoon food from a cooking utensil or pot removed hot from the fire if the food is not
fully cooked, because it is stirring. But if fully cooked it is permitted. However, wool in a dying
tub (also hot), even if the wool is already dyed, is forbidden to stir. RAMA: Initially one should

be careful (not to spoon food) even from a pot of food in all circumstances.
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