
  מלאכת בישול
  בישול אחר בישול

  א, שבת לד
גזירה שמא  :י"ופרש ( גזרה שמא ירתיח,מפי מה אמרו אין טומין בדבר שאיו מוסיף הבל משחשכה

  . ) ומצא מבשל בשבת, וירתיחה תחילה,ימצא קדרתו שצטה כשירצה להטמיה

  ב, קמהשבת משנה 
  . שורין אותו בחמין בשבת,מלפי השבת) י"רש, כלומר שתבשל(כל שבא בחמין 

  ב, שבת עד
דלא שייך במלאכת (אמר רב פפא שבק תא דידן בישול סממין דהוה במשכן וקט אופה . והלש והאופה
  ).י"רש, ואופה במקום בשול דסממין הוא(תא דידן סידורא דפת קט ). י"רש, המשכן כלל

  רנב' ר סי"שוע
 והמגיס בקדרה ...עו והוא מצטבע מאליו כל השבת כולה צוב]ל[מותר לתת צמר לתוך היורה מבעוד יום 

 ואפילו אם סממי . שההגסה גורמת למהר הבישול,רותחת אפילו איה על האש חייב משום מבשל
 ל ידי שע, מכל מקום כשמגיס בהן בשבת חייב משום צובע,הצבע תבשלו כבר כל צרכן מבעוד יום

  .ההגסה קלט הצבע בצמר

  רנג' ר סי"שוע
כגון , ן בו משום בישול בעין שאי...ותר ליתן תבשיל בשבת על פי קדרת חמין הטמוה על גבי האש  מכו

  . איו ראה כמבשל לכתחלה לפי שאין דרך בישול בכך... שאין בו מרק

  שיח' ר סי"שוע
טן  ואפילו לא צ, דהייו תבשיל לח שתבשל כבר כל צרכו וצטן, כל דבר לח יש בו בישול אחר בישולט

 אבל אם הוא חם . חייב משום מבשל, וחממו בשבת עד שהיד סולדת בו,לגמרי אלא שאין היד סולדת בו
 ומותר אפילו לכתחלה להרתיחו סמוך , אין בזה משום בישול,כל כך עד שהיד סולדת בו ומרתיחו יותר

 ומותר ,בישול ויש אומרים שאפילו צטן לגמרי אין בישול אחר ...לאש במקום שאין לחוש לחיתוי 
 אלא ראוי ,והגו להקל אם לא צטן לגמרי .להרתיחו בשבת סמוך לאש במקום שאין לחוש לחיתוי

  . אבל אם צטן לגמרי והגין כסברא הראשוה.עדיין לאכול מחמת חמימותו

 ואפילו צטן .אם תבשל כבר כל צרכו,  אין בו בישול אחר בישול, תבשיל יבש שאין בו רוטב כלליא
  . ומותר אפילו לשרותו בכלי ראשון רותח,לגמרי

 ובלבד שיתם רחוק מהאש . מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקין כגד המדורה להפיג ציתןכד
אבל כל דבר שאין בו משום ... בעין שאין יכולין להתחמם באותו מקום עד שתהא היד סולדת בו 

 אבל אסור ,ומכל מקום לא התירו אלא כגד המדורה ... גד המדורה מותר אפילו להרתיחו כ,בישול
 כי יש לחוש שמא ישכח שהוא , אלא צריך להרחיק קצת, או אפילו בסמוך לה ממש,ליתו על האש ממש

 יש לו בזה היכר וזכרון ולא יבא , אבל כשאו מצריכים אותו להרחיק קצת,שבת ויבא לחתות בגחלים
  .לחתות בגחלים

 אם אין מבושלין כל צרכן לא יוציא מהם בכף , והקדרה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור האלפסל
 מותר להגיס בהן לאחר , אבל אם תבשלו כל צרכן.ש למעלה" ויש בזה משום בישול כמ,שמצא מגיס

  .רשהעבירן מעל גבי האּו

רך הצבעין להגיס בו תמיד  שכן ד,)משום צובע( אסור להגיס בו , שקלט העיןף על פי א,אבל צמר שביורה
 והרוצה להחמיר יחמיר ,והעיקר כסברא הראשוה ,ויש מחמירין גם בקדרה בכל עין .כדי שלא יחרך
  . אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל בתבשלה כל צרכה ואיה על האש,בהגסה ממש

  הלכתא רבתא לשבתא
 יש בו משום בישול אחר ,ו קצת אם חוזר ומחה מממ" מ,שאין בישול אחר בישול בדבר יבשפ "אע

ולכן צריך ליזהר במאד שלא להחם בשר או עופות צלוים .  אם היד סולדת בו,בישול בלחלוחית המחוי
  .ו" משום איסור סקילה וכרת ח, אם יתחמם המוהל המחה מהם עד שהיד סולדת בו,או מבושלים


