
Who Calls the Shots? 
The Imaginary Halachic Debate over 

Vaccination



שבת' הקדמת משנה ברורה להל

בכלשבתשישמורהמדרגהלזולבואנוכלעניןבאיזה
ללמודעצמואתלזרזשיראהלזההיעוצההעצה,פרטיו

האסורשידעכדי,תמידעליהולחזור,שבתהלכות
עניניםכלילמודאםאפילוהכילאודאי,והמותר

יועיללאכראוישבתלשמירתהמזרזיםהמוסרים
בידוישאם,ומוסרחכמהלדעת,משליבמדרשכדאיתא

שלבידואיןואם,מוסרללמודהואיכולחכמהאדםשל
מוסרללמודיכולאיןחכמהאדם



שבת' הקדמת משנה ברורה להל

זהשאיןשחושבהעניןבעיקרטועההואדאםוהכוונה
בעניננונמיוהכי,בזההמוסרלויועילמהאיסורבכלל

אומלאכהבכללזהשאיןדבראיזהעלחושבהואאם
.מוסרשוםלויועיללאשבות



שבת' הקדמת משנה ברורה להל

ומי,מלאכותאבותובשארי,ומלבן,ולישה,דשבמלאכתוכן
כמהאחדבכלשנמצא,בהןלהכשלבנקליוכללמדשלא
בישולבעניןובפרט,דאורייתאבאיסורשנוגעהלכותפרטי

דיניםחלוקיבהרבהמאודרבתיהלכתאהואוהטמנהושהיה
בספרוותומיםאוריםבעלהגאוןהעידוכבר,למעשההנוגע
שבתמאיסורשינצלבמציאותכללאפשראיכיהדבשיערת

.היטיבהיטיבבוריםעלהדיניםכלילמודלאאם





שבת' הקדמת משנה ברורה להל

שבתבהלכותהידיעהלהעולםימנעאשרמהסבותאחתוהנה
היטיבלהבינהאפשרואי,מאודהיאחמורהשהלכהמפניהוא

מגמראהדיןמקורימתחלהשידעלאאםע"השומתוך
הטרדהרובמפניבזמנינופנאילאדםאיןולזה,ופוסקים
ביןדעותחלוקיכמהשישמהלבד,ה"בעוהזמןומצוקות

'האלחלקבהקדמתיהארכתיוכאשר,ופרטפרטבכלהפוסקים
זוהלכהגםלבארי"בעזהונתעוררתיקמתילזאת.ש"עי

.ופוסקיםמגמראונימוקובטעמוודיןדיןכלהחמורה





א כי תקנת רבותינו היא לענג את השבת  "וי-בעל המאור ריש פרק כירה
בחמין וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין







האופה-א:טשבתהלכותם"רמב
הפתאתהאופהאחד,חייבכגרוגרת

אתאוהמאכלאתהמבשלאו
הכלהמיםאתהמחמםאוהסממנין

...הואאחדענין



המתיך-ו:טשבתהלכותם"רמב
אושהואכלמתכותממיניאחד

שתעשהעדהמתכתאתהמחמם
וכן,מבשלתולדתזההריגחלת

אוהחלבאתאוהדונגאתהממסס
וכיוצאוהגפריתוהכופרהזפתאת

וכן,וחייבמבשלתולדתזההריבהם
חרסשיעשועדאדמהכליהמבשל

ביןדברשלכללו,מבשלמשוםחייב
גוףשהקשהאובאשקשהגוףשריפה

.מבשלמשוםחייבזההרירך



Definition of בישול: The change or 
transformation of the properties 
of a food or a substance through 
the application of a heat source 



SOURCE OF HEAT

האורבתולדות,דשריפליגילאעלמאדכוליהבחמה:נחמןרבאמר-.לטשבת'מס
תולדותגזרינןסברמר;החמהבתולדותפליגיכי,דאסירפליגילאעלמאכוליה
.גזרינןלאסברומרהאורתולדותאטוהחמה

בתולדתלבשלאסורכךבאורלבשלשאסורכשם-ג:שיח'סח"אוערוךשולחן
;שתצלהכדיבאורשהוחםסודרעללשברהאוקדרהבצדביצהליתן:כגון,האור

...האורתולדתאטוגזירהאסור,בחמהשהוחםבסודר:כגון,חמהבתולדתואפילו



SOURCE OF HEAT

Why is בשול בחמה מותר?

• (נב' א ס:ח"או)משה ' ר : because it’s שלא כדרך, considered a 
שינוי of sorts and so ממילא it’s not אסור

• א"גרשז – בישול בחמה is not בישול – "כך נאמרה הלכה" –
• מ"נ #1: solar heating 
• מ"נ #2: microwave cooking 



SOURCE OF HEAT

• (האור)תולדת האש  includes ANY source of heat: near fire, hot 
surface, radiator, etc.

• Another from of תולדת האש is כלי ראשון



SOURCE OF HEAT

• כלי ראשון
• על גבי האש
• שלא על גבי האש



SOURCE OF HEAT

• שניכלי – IS NOT מבשל
• (we will see there are numerous exceptions to this rule)

תימה-מבשלאינושניכלימינהושמע-:מדףשבתמסכתתוספות
ואינמישניכלי'אפיסולדתידדאיראשוןמכלישניכלישנאמאי
שכלילפילומרוישמבשלאינונמיראשוןכליאפילוסולדתידאין

מרובהזמןחומוומחזיקחמיןדופנותיוהאורעלשעמדמתוךראשון
אףשניכליאבלאסורבוסולדתשהידזמןדכלשיעורבונתנוולכך

.ומתקררוהולךחמיןדופנותיושאיןמותרבוסולדתדידגבעל



SOURCE OF HEAT

• כלי שני – IS NOT מבשל
• Why is כלי שני אינו מבשל? Shouldn’t it just depend on 

the temperature?
• A#1: דפנות מקררות' תוס
• A#2: ירושלמי – even ר אינו מבשל מן התורה"כ and so 

הם אמרו והם אמרו
• A#3: אינו דרך בישול



בישולשיעור - SOLIDS
רביאמראסירבאמר-.כשבת'מס

-דרוסאיבןכמאכלשהואכל:יוחנן
,תניא.נכריםבישולימשוםבואין

בןכמאכלשהואכל:אומרחנניא
גביעללהשהותומותרדרוסאי

גרופהשאיןפיעלואף,כירה
.וקטומה

-דרוסאיבן-.כשבת'מסי"רש
שלישבישולוומבשל,היהלסטים



עלבשרהניח-ה:טשבתהלכותם"רמב
'אפיכגרוגרתבונצלהאםגחליםגבי

בונצלהלא,חייבמקומותושלשהבשנים
בישולחציכולונתבשלאבלכגרוגרת

,פטוראחדמצדבישולחצינתבשל,חייב
משניבישולחציויתבשלבושיהפךעד

בשבתבתנורפתוהדביקשכח,צדדיו
שתאפהקודםלרדותהלומותרונזכר
/ד"הראבהשגת/.מלאכהלידיויבוא

חציא"א.בישולחציכולונתבשלאבל
.דרוסאיבןכמאכל'פיבישול

בישולשיעור - SOLIDS



• Even if food is צרכוכלמבושל it
could still be subject to בישול IF

לוויפהמצטמק , to be discussed
later…

• ראשונים'מח if there is a מןבישול
התורה when go from בןמאכל
דרוסאי to צרכוכל

בישולשיעור - SOLIDS



רבאמר-:משבת'מס
אחד:שמואלאמריהודה

סולדתיד,מיםואחדשמן
בוסולדתידאין,אסור-בו
ידדמיוהיכי.מותר-

כל:רחבאאמר?בוסולדת
.נכויתתינוקשלשכריסו

בישולשיעור - LIQUIDS

What is the actual
temperature of סולדתיד

?בו
• Rav Moshe Feinstein

z”l – 110°-160°
• Rav SZ Auerbach z”l –

not lass than 113° F
• Rav Aharon Kotler z”l –

not less than 120°



בישולשיעור - LIQUIDS



בישולאחרבישולאין

• :קמהשבתמשנה - once something has been cooked there is no איסור

to “recook” on שבת

• 3 important conditions:

• Only by solids, not liquids (acc to א"רמ )

• Method of reheating must be same as original (discuss later)

• Method of reheating must be proper (i.e. can’t be כמבשלמחזי ,

etc.)

• Examples: cold boiled chicken may be placed in a ר"כ removed from

fire, matza balls may placed in pot of chicken soup removed from

fire



בישולאחרבישולאין
• What is considered ?יבש

• Doesn’t have to be completely

dry – just no significant

accumulation of liquid

• Must be careful if reheating a

frozen food which may have

ice or frost on it (can’t put

anywhere where could reach

סולדתיד )



בישולאחרבישולאין
• What is considered ?לח

• any liquid or soupy food, not moisture on/in food – must be

significant accumulation of fluid

• א"רמ is מחמיר if liquid was לגמרינצטנן (i.e. would not be eaten

even הדחקבשעת in that state, such as cold soup). אישחזון

explains that the א"רמ fundamentally accepts the opinion that

לחבדברב"באאין but there needs to be some היכר to

distinguish between that which was previously cooked and

that which was not.



בישולאחרבישולאין
• What is considered ?לח

• any liquid or soupy food, not moisture on/in food – must be

significant accumulation of fluid

• א"רמ is מחמיר if liquid was לגמרינצטנן (i.e. would not be eaten

even הדחקבשעת in that state, such as cold soup). אישחזון

explains that the א"רמ fundamentally accepts the opinion that

לחבדברב"באאין but there needs to be some היכר to

distinguish between that which was previously cooked and

that which was not.



אפיהאחרבישול(אין)
• ראשונים'מח if process other than בישול was originally used

(perhaps the new process is מבטל the original one).

• ממיץא"ר : בישול is מבטל the אפיה

• ה"ראבי : disagrees (their 'מח is re. מבושלתמצה )

• Can’t put something baked into a ראשוןכלי or שניכלי (b/c may be

הבישולקלי )

• Question re. something which was fried (croutons) if that is

considered בישול or not – some פוסקים said that deep fried is for

sure בישול so ממילא there are להקלצדדיםכמה by Osem croutons


