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עמ"י עש"ו –בינ"ו  – בס"ד  

Hekhsher Kelim 

The Laws Of Kashering1 Utensils 
A class by Rabbi Yonatan Y. Halevy 

 כד( -במדבר )לא:כא –תורה ( 1

ֶאל  כא ֵהן  ַהכֹּ ֶאְלָעָזר  ֹּאֶמר  ַהָבִאים  -ַוי ַהָצָבא,  ַאְנֵשי 

ֲאֶשר ַהּתֹוָרה,  ֻחַקת  ֹּאת  ז ֶשה. -ֶאת  ה' ִצָוה  -ַלִמְלָחָמה:    מֹּ

ֶשת, ֶאת-ַהָכֶסף; ֶאת-ַהָזָהב, ְוֶאת-ַאְך ֶאת  כב ַהַבְרֶזל, -ַהְנחֹּ

ְוֶאת-ֶאת ָפֶרת.-ַהְבִדיל,   ָהעֹּ

ֲאֶשר-ָכל  כג ְוָטֵהריָ -ָדָבר  ָבֵאש  ַּתֲעִבירו  ָבֵאש,  ַאְך, --בֹּא 

ל ֲאֶשר לֹּא  ָיבֹּא ָבֵאש, ַּתֲעִבירו ַבָמִים. -ְבֵמי ִנָדה ִיְתַחָטא; ְוכֹּ

ְוַאַחר,    כד וְטַהְרֶּתם;  ַהְשִביִעי,  ַביֹום  ִבְגֵדיֶכם  ְוִכַבְסֶּתם 

או ֶאל  ַהַמֲחֶנה.-ָּתבֹּ

 עבודה זרה )ה:יב( –משנה ( 2

ַהּלֹוֵקַח ְכֵלי ַתְשִמיש ִמן ַהּגֹוי, ֶאת ֶשַדְרכֹו ְלַהְטִביל, ַיְטִביל. 

ַהַשּפוד   ָבאור.  ְיַלֵבן  ָבאור,  ְלַלֵבן  ַיְגִעיל.  ְלַהְגִעיל, 

 ְוָהַאְסְכָלה, ְמַלְבָנן ָבאור. ַהַסִכין, ָשָפּה ְוִהיא ְטהֹוָרה: 

General Rule 

 עבודה זרה )עה(  –תלמוד בבלי ( 3

ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים דברים שלא 

נשתמש בהן מטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן 

ע"י צונן כגון כוסות וקתוניות וצלוחיות מדיחן ומטבילן  

והם טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י חמין כגון היורות 

ומ מגעילן  חמין  ומחמי  טהורין הקומקמוסון  והן  טבילן 

השפודין  כגון  האור  ע"י  בהן  שנשתמש  דברים 

 והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורין

The Sages taught: One who purchases utensils 

from the gentiles must prepare them for use in the 

following manner: With regard to items that the 

gentile did not use, one immerses them, and they 

are pure. With regard to items that the gentile 

used for cold food or drink, such as cups and jugs 

and flasks, one rinses them and immerses them, 

 
1 From my book Yehi Shalom (page 85): In his letter to Rabbi Shmuel Ibn Tibbon the Rambam writes: “The translator should first 

try to grasp the meaning… and then state the theme with perfect clarity in the other language. This cannot be done without 

changing… so that the subject be perfectly intelligible in the language into which he translates.” Though the proper Hebrew verb 

is “Lehachshir” – I have resorted to using the more familiar but grammatically erroneous, Ashkenazi English variations of “Kasher” 

in the chapters of this book. 

and they are pure. With regard to items that the 

gentile used for hot food or drink, such as large 

pots, small kettles [hakumkamusun], and 

samovars, one purges them with boiling water 

and immerses them, and they are pure. With 

regard to items that the gentile used with fire, 

such as spits and grills, one heats them until 

white-hot and immerses them, and they are pure . 

Bad Flavor 

 שם( 4

וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא  

 ילבן תני חדא אסור ותניא אידך מותר

And with regard to all utensils that one used 

before immersing and purging and heating them 

until white-hot, it is taught in one baraita that the 

food prepared with them is forbidden, and it is 

taught in another baraita that the food prepared 

with them is permitted . 

כמאן   הא  אסור  לפגם  טעם  נותן  דאמר  כמאן  הא  ל"ק 

 דאמר נותן טעם לפגם מותר 

The Gemara explains: This contradiction is not 

difficult. This ruling, that the food prepared with 

such utensils is forbidden, is according to the one 

who says that if a forbidden substance imparts 

flavor to a permitted food to the detriment of the 

mixture, the permitted food is forbidden. That 

ruling, that the food prepared with such utensils 

is permitted, is according to the one who says that 

if a forbidden substance imparts flavor to a 

permitted food to the detriment of the mixture, it 

remains permitted. Here too, since the flavor of 

  
  



 
2 

non-kosher food imparted by the utensil detracts 

from the flavor of the food, such food is 

permitted . 

ולמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר גיעולי עובדי כוכבים  

 דאסר רחמנא היכי משכחת לה

The Gemara asks: But according to the one who 

says that that if a forbidden substance imparts 

flavor to a permitted food to the detriment of the 

mixture then the mixture is permitted, with regard 

to utensils of gentiles that require purging, which 

the Merciful One renders forbidden until they are 

purged, how can you find these circumstances 

when it is actually prohibited to use the utensils 

until they are purged? Since utensils impart a 

detrimental flavor to food that is cooked in them, 

there seems to be no reason not to use utensils of 

gentiles without purging them . 

 

 

Torah Law and Rabbinic Fence 

 שם –תלמוד בבלי  (5

אלא  תורה  אסרה  לא  הונא  דרב  בריה  חייא  רב  אמר 

 בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא קדירה

Rav Ḥiyya, son of Rav Huna, says: The Torah 

renders forbidden only a pot  that was used for 

cooking that same day by a gentile, as in such a 

case, it does not impart flavor to food cooked in 

it to the detriment of the mixture . 

יומא   בת  שאינה  קדירה  גזירה  לישתרי  ואילך  מכאן 

 משום קדירה בת יומא 

The Gemara asks: If so, from that point onward 

the pot should be permitted, as on the following 

day the taste of the non-kosher food imparted by 

the pot is already to the detriment of the food. The 

Gemara answers: There is a rabbinic decree that 

prohibits use of a pot that was not used by a 

gentile that same day, due to concern that one will 

use a pot used by a gentile that same day . 
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 ( ח-פרק יז )א  –מאכלות אסורות  –משנה תורה  –רמב"ם 
מכון ממראמהדורת 

אֹו    א ְנֵבָלה,  ְבַשר  ָבּה  ֶשִנְתַבַשל  ֶשְּלֶחֶרס  ְקֵדָרה 

וְרָמִשים ְשָקִצים  ְבַשר  --ְבַשר  ָבּה  ְיַבַשל  ֹּא  ל

ָבָשר,   ִמין  ָבּה  ִבַשל  ְוִאם  ַהיֹום.   ְבאֹותֹו  ְשחוָטה 

ַהַּתְבִשיל ָאסור; ִבַשל ָבּה ִמין ַאֵחר, ְבנֹוֵתן ַטַעם.   

ֹּא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֵאָלא ְקֵדָרה ַבת יֹוָמּה ִבְלָבד,   ]ב[ ְול

ַבְקֵדָר  ֶשִנְבַלע  ַהשוָמן  ִנְפַגם  ֹּא  ל ַוֲעַדִין  ה;  הֹוִאיל 

ְלִפיָכְך   ְלעֹוָלם.   ָבּה  ְיַבַשל  ֹּא  ל וִמִדְבֵרי סֹוְפִרים, 

ֵאין לֹוְקִחין ְכֵלי ֶחֶרס ְיָשִנים ִמן ַהּגֹוִיים ֶשִנְשַּתְמשו 

ָבֶהן ְבַחִמין, ְכגֹון ְקֵדרֹות וְקָערֹות, ְלעֹוָלם, ְוַאִפּלו  

ַשל ָבֶהן ִמיֹום ֵשִני  ָהיו ְשווִעין ַבֲאָבר; ְוִאם ָלַקח, ובִ 

 ַהַּתְבִשיל ֻמָּתר. --ָוָהְלָאה

ִמְכֵלי   ב ַהּגֹוִיים,  ִמן  ְסעֹוָדה  ַּתְשִמיש  ְכֵלי  ַהּלֹוֵקַח 

ֹּא ִנְשַּתַמש ָבֶהן  --ַמְּתכֹות וְכֵלי ְזכֹוִכית ְדָבִרים ֶשּל

ִעיָקר ִיְהיו --ָכל  ָכְך  ְוַאַחר  ִמְקָוה,  ְבֵמי  ַמְטִביָלן 

ֶשִנשְ  וְדָבִרים  ְוִלְשּתֹות.   ָבֶהן  ל  ֶלֱאכֹּ ַּתַמש ֻמָּתִרין 

- ָבֶהן ַעל ְיֵדי צֹוֵנן, ְכגֹון כֹוסֹות וְצלֹוִחיֹות ְוִקּתֹונֹות

ְמִדיָחן וַמְטִביָלן, ְוֶהן ֻמָּתִרין.  וְדָבִרים ֶשִנְשַּתַמש -

ָבֶהן ַעל ְיֵדי ַחִמין, ְכגֹון יורֹות ְוֻקְמְקמֹוִסין וְמַחֵמי  

וְ --ַחִמין וַמְטִביָלן,  וְדָבִרים ַמְגִעיָלן  ֻמָּתִרין.   ֶהן 

ְשפוִדין   ְכגֹון  ָהאור,  ְיֵדי  ַעל  ָבֶהן  ֶשִנְשַּתַמש 

ְקִלָּפָתן  -- ְוַאְסְכָלאֹות ֶשִּתָנֵשר  ַעד  ָבאור  ְמַלְבָנן 

 וַמְטִביָלן, ְוֶהן ֻמָּתִרין. 

ַמְגִעיָלן:  ג יוָרה   ֵכיַצד  ְלתֹוְך  ְקַטָנה  יוָרה  נֹוֵתן 

, וְמַמֵּלא ָעֶליָה ַמִים ַעד ֶשָיצופו ַעל ַהְקַטָנה,  ְּגדֹוָלה

ְּגדֹוָלה יוָרה  ָהְיָתה  ְוִאם  ָיֶפה;  ָיֶפה  -- וַמְרִּתיָחּה 

ַמִקיף ַעל ְשָפָתּה ָבֵצק אֹו ִטיט, וְמַמְּלָאּה ַמִים ַעד 

 ֶשָיצופו ַהַמִים ַעל ְשָפָתּה, וַמְרִתיַח.

ֶשִנְשּתַ   ד ַעד ְוֻכָּלן  ִהְרִּתיַח, אֹו  ֹּא  ֶשּל ַעד  ָבֶהן  ַמש 

ֹּא ִהְטִביל ֹּא ִהְלִבין, ְוַעד ֶשּל ֹּא ֵהִדיַח, ְוַעד ֶשּל -- ֶשּל

ֻמָּתר:  ֶשָכל ַהשוָמן ֶשָבֶהן נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הוא, 

 ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו. 

ְלָקִחין ִמן ְטִביָלה זֹו ֶשַמְטִביִלין ְכֵלי ַהְסעֹוָדה ַהנִ   ה

וְשִתָיה  ַלֲאִכיָלה  יְֻּתרו  ָכְך  ְוַאַחר  ֵאיָנּה  --ַהּגֹוִיים, 

ְלִעְנַין ֻטְמָאה ְוַטְהָרה, ֵאָלא ִמִדְבֵרי סֹוְפִרים.  וְרָמז 

ָיבֹּא ָבֵאש" )במדבר לא,כג(;  -ָדָבר ֲאֶשר- ָלּה "ָכל

ְבַטְהָרָתן וִמִּפי ַהְשמוָעה ָלְמדו, ְשֵאינו ְמַדֵבר ֵאָלא 

ָלְך   ְשֵאין  ֻטְמָאה:   ִמיֵדי  ֹּא  ל ּגֹוִיים,  ֵּגעוֵלי  ִמיֵדי 

ְוָכל   ָהֵאש;  ְיֵדי  ַעל  ֵאָלא  עֹוָלה  ְשֵאיָנּה  ֻטְמָאה 

ֵמת,   ְוֻטְמַאת  ִמֻטְמָאָתן,  עֹוִלין  ִבְטִביָלה  ַהְטֵמִאים, 

ְלִעְנַין   ֵאָלא  ְכָלל  ְוֵאין ָשם ֵאש  וְטִביָלה.   ַבֲהָזָאה 

ֵּגעוֵלי ּגֹוִיים.  ְוֵכיָון ֶשָכתוב "ְוָטֵהר" )שם(, ָאְמרו  

ָבֵאש  ֲעִביָרתֹו  ַאַחר  ַטְהָרה  לֹו  הֹוֵסף  ֲחָכִמים 

 ְלַהִּתירֹו ִמֵּגעוֵלי ּגֹוִיים. 

ַמְּתכֹות    ו ְכֵלי  ֵאָלא  זֹו,  ִבְטִביָלה  ִחְיבו  ֹּא  ְול

ַהּגֹוִיים; אֲ  ִמן  ַהִנְלָקִחין  ִמן ֶשִּלְסעֹוָדה  ָבל ַהשֹוֵאל 

ֵמִדיַח  -- ַהּגֹוִיים, אֹו ֶשִמְשַכן ַהּגֹוי ֶאְצלֹו ְכֵלי ַמְּתכֹות

ְוֵכן  ְלַהְטִביל.   ָצִריְך  ְוֵאינו  ְמַלֵבן,  אֹו  ַמְרִּתיַח  אֹו 

ֵמִדיַח אֹו ַמְרִּתיַח,  --ִאם ָלַקח ְכֵלי ֵעץ אֹו ְכֵלי ֲאָבִנים

ֵכן ְכֵלי ֶחֶרס ַהֲחָדִשים, ֵאינו  ְוֵאינו ָצִריְך ְלַהְטִביל.  וְ 

ָצִריְך ְלַהְטִביל; ֲאָבל ַהְשווִעין ַבֲאָבר, ֲהֵרי ֶהן ִכְכֵלי  

 ַמְּתכֹות וְצִריִכין ְטִביָלה. 

ַהּגֹוִיים ז ִמן  ַסִכין  אֹו  --ַהּלֹוֵקַח  ָבאור,  ְמַלְבָנּה 

ן ָיָפה ְשֵאין ַמְשִחיָזּה ָבֵרַחִים ֶשָּלּה.  ְוִאם ָהְיָתה ַסִכי

ַדי לֹו ִאם ְנָעָצּה ְבַקְרָקע ָקָשה ֲעָשָרה  --ָבּה ְּפִגימֹות

ְּפָעִמים, ְואֹוֵכל ָבּה צֹוֵנן; ְוִאם ָהיו ָבּה ְּפִגימֹות, אֹו  

ט ָבּה ל ָבּה ַחִמין, אֹו ִלְשחֹּ - ֶשָהְיָתה ָיָפה ְוָרָצה ֶלֱאכֹּ

 . ְמַלְבָנּה אֹו ַמְשִחיָזּה, ֻכָּלּה-

ְמקֹום   ח ֵמִדיַח  ֶשְיַטֲהֶרָנה,  ֶדם  קֹּ ָבּה  ָשַחט 

ַסִכין ֶשָשַחט   ַהְשִחיָטה; ְוִאם ִקַּלף, ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָבח.

ְטֵרָפה ַאִפּלו  -- ָבּה  ֶשְיִדיָחּה,  ַעד  ָבּה  ט  ִיְשחֹּ ֹּא  ל

 ְבצֹוֵנן; אֹו ְמַקְנָחּה ִבְבָליֹות ֶשִּלְבָגִדים.
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Halachic Conclusions 

 יורה דעה )קכא:א(  –שלחן ערוך  –מרן ( 6

כֹוָכִבים,   ָהעֹוְבֵדי  ִמן  ְיָשִנים  ֵכִלים  ֶדֶרְך ַהּלֹוֵקַח  כְּ

ן. רָּ שְּ ְך הּוא ֶהכְּ ים כָּ בִּ ד כֹוכָּ עֹובֵּ ֶהן הָּ ש בָּ מֵּ תַּ שְּ ְלִפיָכְך   ֶשנִּ

ְכגֹון   ְבצֹוֵנן,  ָבֶהם  ֶשִנְשַּתֵמש  ְיָשִנים  ַּתְשִמיש  ְכֵלי  ַהּלֹוֵקַח 

ְלַשְפְשָפן  ְוָצִריְך  ְמִדיָחן,  ָבֶהן,  ְוַכיֹוֵצא  וְצלֹוִחיֹות  כֹוסֹות 

ֵהיֵטב ְבַמִים ִבְשַעת ֲהָדָחה ְכֵדי ְלָהִסיר וְלָמֵרק ָהִאסור ֶשַעל  

ן,ן, ַּגֵביהֶ  ילָּ בִּ טְּ ם ּומַּ יִּ מַּ ן בְּ פָּ ְך שֹוטְּ ר כָּ חַּ אַּ  ְוֵהם ֻמָּתִרין.   וְּ

 שם –רמ"א ( 7

ֶשִנְסֵריֶהם   ְבֵכִלים  ַיִין  ָלשום  ֶהֵּתר  ֶשָנֲהגו  ְמקֹומֹות  ֵיש 

ַהֵחֶלב,   ִמן  ַח  ִלְברֹּ ַהַיִין  ֶשֶטַבע  ִמשום  ְבֵחֶלב,  ְמֻדָבִקים 

ְבַעְצמֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ְכָלל ַבַיִין )ריב"ש  ְוַהֵחֶלב ִנְקָרש ְועֹוֵמד  

 .ִסיָמן קמ"ט(

 שם )ב(  –מרן ( 8

ֶשל   ֶשֵהם  ֵבין  ְבַחִמין,  ָבֶהם  ֶשִנְשַּתֵמש  ֵכִלים  ֵמֶהן  ָלַקח 

ן,ַמֶּתֶכת אֹו ֶשל ֵעץ אֹו ֶאֶבן,   ילָּ בִּ טְּ ְך מַּ ר כָּ חַּ אַּ ן וְּ ילָּ עִּ גְּ ִאם    מַּ

ֻמָּתִרים.   ְוֵהם  ַמֶּתֶכת,  ֶשל  ְך ֵהם  כָּ ר  חַּ אַּ וְּ ן  ילָּ בִּ טְּ הִּ ם  אִּ וְּ

י רִּ אֹומְּ יֵּש  וְּ ים.  רִּ ֻמתָּ ן,  ילָּ עִּ גְּ ֲחֹזר  הִּ לַּ יְך  רִּ ֶשצָּ ם 

ן. ילָּ בִּ טְּ הַּ    ּולְּ

 שם –רמ"א ( 9

ֶּפַסח סי' תנ"א.   ְבִהְלכֹות  ַעֵין  ְכֵלי ֶעֶצם  יל  ִדין  עִּ גְּ הַּ לְּ ין  אֵּ

ן ֶשהּוא ֶבן יֹומֹו   מַּ ל זְּ י כָּ לִּ )טור(. ְוֵאין ְלִהְשַּתֵמש  שּום כְּ

ְך(. ָכל ָמקֹום   ֶשָצִריְך ַהְגָעָלה לֹּא ְמָהֵני ִאם  ְבֵמי ַהְגָעָלה )ָארֹּ

ִקְּלפו ַלְכִלי ִבְכֵלי ֻאָמנות )ת"ה סי' ק"ל וְבָמְרְדַכי ְוַהָּגַהת 

 ש"ד(. ְוַעֵין ְלֵעיל ִסיָמן ק"ח ִדין ַמְרֶדה ֶשל ִאסור. 

Utensils Used With Fire 

 תנא:ד( אורח חיים ) –שלחן ערוך  –מרן ( 10

ִשּפוִדים  ֵכִלים   ְכגֹון  ָהאור,  ְיֵדי  ַעל  ָבֶהם  ֶשִמְשַּתְמִשים 

ְוַאְסְכָלאֹות ְוַכיֹוֵצא ָבֶהם, ְצִריִכים ִלבון; ְוַהִּלבון )הוא( ַעד  

 ֶשִיְהיו ִניצֹוצֹות ִנָּתִזין ֵמֶהם. 

Utensils Used With Hot Foods 

 שם )ה(  –מרן ( 11

ְבַחִמין, ְכִפי ַּתְשִמיָשן ֶהְכְשָרן. ִאם   ֵכִלים ֶשִנְשַּתֵמש ָבֶהם 

ַבְקֵדָרה,   בֹו  ֶשְמִגיִסין  ַכף  ְכגֹון  ִראשֹון,  ִבְכִלי  ַּתְשִמיָשן 

ֵשִני,  ִבְכִלי  ַּתְשִמיָשן  ְוִאם  ִראשֹון;  ִבְכִלי  ְלַהְכִשיָרן  ָצִריְך 

ִבְכלִ  וְכִלי ֶשִמְשַּתְמִשין בֹו ְבֵערוי ֶשְמָעֶרה ֶהְכְשָרן  ֵשִני;  י 

ִמְכִלי ִראשֹון, לֹּא ַסֵּגי ֵליּה ְבֶהְכֵשר ִדְכִלי ֵשִני ֶאָּלא ָצִריְך  

 ְלָערֹות ָעָליו ִמְכִלי ִראשֹון.  

Utensils Used With Cold Foods 

 שם )כב(  –מרן ( 21

ָכל ַהֵכִלים, ֲאִפּלו ֶשל ֶחֶרס, ֶשִנְשַּתֵמש ָבֶהם ָחֵמץ ְבצֹוֵנן, 

ין מִּ חַּ ּלּו בְּ ה ֲאפִּ צָּ ֶהם מַּ ש בָּ מֵּ תַּ שְּ הִּ ר לְּ  ...ֻמתָּ

Utensils That May Not Be Kashered 

 שם )א(  – ןמר( 31

ֶשל   ֲאִפּלו   ֶחֶרסְקֵדרֹות  ַהָשָנה,  ָכל  ָחֵמץ  ָבֶהם  ֶשִנְשַּתֵמש 

אֹוָתם ֶשעֹוִשים ָבֶהם ַדְיָסא וִמיֵני ְקָמִחים, ְמַשְפְשָפן ֵהיֵטב  

ִנָכר ָבֶהם, וֻמָּתר ְלַהְשהֹוָתן ְלַאַחר   ְיֵהא ָחֵמץ  ְבִעְנָין ֶשּלֹּא 

ֵבין ֶשּלֹּא ְבִמינֹו. וַמְצִניָען   ַהֶּפַסח ְלִהְשַּתֵמש ָבֶהם ֵבין ְבִמינֹו 

ְבֶפַסח ְבָמקֹום ָצנוַע ֶשֵאינֹו ָרִגיל ֵליֵלְך ָשם, ְכֵדי ֶשּלֹּא ָיבֹּא  

וְלַהְצִניַע  ְבֶחֶדר  ְלָסְגָרם  ְוטֹוב  ְבֶפַסח,  ָבֶהם  ְלִהְשַּתֵמש 

ינֹו  ַהַמְפֵּתַח.   ש אֵּ אֵּ ם בְּ יקֵּ ק ֶשיַּסִּ ל ֶהסֵּ לֹא  ֲאבָּ ֶהם, וְּ יל לָּ מֹועִּ

ין, מִּ ֶהם חַּ ש בָּ מֵּ תַּ שְּ י ֶחֶרס ֶשנִּ לֵּ שּום כְּ ֲאִפּלו ֶשּלֹּא ַעל    לְּ

אּום    ְיֵדי ָהאור ֶאָּלא ֶשֵעָרה ְלתֹוכֹו רֹוְתִחין. ּלְּ מַּ ם יְּ ּלּו אִּ ֲאפִּ וַּ

ע )פי'   קַּ א פָּ יהּו ֶשמָּ יְּ יֵּיס ֲעלַּ א חָּ מָּ לְּ ינָּן דִּ ישִּ יְּ חַּ ים, דְּ לִּ ֶגחָּ

א יִּ  יָּא.  ֶשמָּ לְּ עַּ ה מְּ קָּ סָּ הּו הַּ יד לְּ בִּ לֹא עָּ עּו( וְּ קְּ בַּ וִמיהו ִאם תְּ

ֶהֱחִזיָרן ְלִכְבָשן ֶשְמָצְרִפין בֹו ְכֵלי ֶחֶרס ֲחָדִשים, ֻמָּתר ְדֵכיָון 

ַוַדאי לֹּא ָחֵייס ֲעַלְייהו ִדיְלָמא  ֶשַמְכִניָסן ְלֶהֵסק ָּגדֹול ָכֶזה 

 ָּלנו לֹּא.  ָּפְקֵעי, ֲאָבל ַלַּתנוִרים שֶ 

 שם )ז(  –מרן ( 14

ִמי ֶשאֹוֵמר   ֶקֶרןֵיש  ֲעׂשּויֹות מִּ פֹות הָּ כַּ ַּתָקָנה    דְּ ָלֶהם  ֵאין 

ְבַהְגָעָלה, ְדֵכיָון ֶשִמְתַקְלְקִלין ְבַמִים ַחִמין, ַחְייִשיָנן ִדְלָמא 

 ָחֵייס ֲעַלְייהו. 

Other Items Which Cannot Be Kashered 

 ג( -שם )ב –מרן ( 51

ֶשעֹוִשין   ְכִלי  ֶשהוא  רכוְבָיא,  פָּ עָּ וְּ ים  נִּ בֵּ ּלְּ ְואֹוִפים  מִּ  ,

וְמַטְּגִנין בֹו, ְוֵכן ַּתנור ָקָטן ֶשקֹוִרין פירלי"א ֶהֵסיקֹו ִמַבחוץ  

ְבֶפַסח,   בֹו  ֶלֱאפֹות  ְך; ְוָאסור  כָּ בְּ ט  לָּ פְּ נִּ ֶשבֹו  ץ  מֵּ חָּ ין  אֵּ   דְּ

 ְוִאם ִמְּלאֹו ֶּגָחִלים ִמִבְפִנים, ָשֵרי.
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ִרין. וְכִלי ִראשֹון ִנְקָרא  ַסִכיִנים ַמְגִעיָלן ִבְכִלי ִראשֹון וֻמּתָ 

ֶשִהְרִּתיחו בֹו ַמִים ַעל ָהֵאש, ֲאִפּלו ֵאינֹו ַעָּתה ַעל ָהֵאש ַרק 

רֹוֵתַח.   יֶָּפה  ֶשעֹוֶדנו  ם  שּופָּ לְּ יְך  רִּ צָּ ה  לָּ עָּ גְּ הַּ הַּ ֹקֶדם  וְּ

ֹקֶדם   ֶהם  ֶשבָּ ה  ֲחלּודָּ ל  כָּ יר  ֲעבִּ הַּ לְּ ם  יִּ חַּ רֵּ בְּ אֹו  ֶחֶזת  שְּ מַּ בְּ

ם.   רָּ שְּ ִהיְלָכְך ִאם ֵיש בֹו ּגומֹות ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַנקֹותֹו ָיֶפה, ֶהכְּ

ה לָּ עָּ גְּ הַּ לֹו  יל  מֹועִּ ין  ּפֹוְלִטים    אֵּ ֶשַהֵכִלים  ַהְּפֵלָטה  )פי' 

ָהִאסור ֶשָבֶהם, ְוהוא ִמְּלשֹון שֹורֹו ִעַבר ְולֹּא ַיְגִעל( )איוב 

גּומֹוכא(  קֹום הַּ מְּ בּון בִּ יְך לִּ רִּ צָּ ד וְּ בַּ  ת. לְּ

  שם –רמ"א ( 61

ְוַהָנָדן ֶשל ַסִכיִנים ֵאין ָלּה ַּתָקָנה ְבַהְגָעָלה ְוָאסור ְלַהְכִניס 

 ָבּה ַהַסִכין, ְבֶפַסח )ַמֲהִרי"ל(. 

Kashering From Meat To Milk 

 תקט:ה )ס"ק יא(  –אורח חיים  –מגן אברהם  (71

ומכאן משמע שמותר בחול להגעיל כלי חלב לאכול בו  

ומ"כ בשם   והעולם נוהגין איסו' בדברבשר או איפכא 

יפה   ממהר"מ  ששמע  מפוזנא  בנימין  מהור"ר  הגאון 

לו רק  הטעם למנהג שאם יעשה כן לעולם לא יהי' 

כלי א' ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה אסור דלמא  

"ב והא דשרינן הכא  כדאי' בחולין דף ט' ע  אתי למטעי

י"ל כיון שלעול' אין משתמשין בו אלא ע"י ליבון ליכא  

 .למיגזר כנ"ל

 תנא:ג )ס"ק יט(  –אורח חיים  –משנה ברורה ( 18

אך העולם  וסכינים הבלועים מבשר לחלב די בהגעלה  

 .נהגו איסור בזה

דהיכא דהגעיל לצורך פסח וכתב בתשובת ח"ס סי' ק"י  

כיון  הוא נוהג להתיר להחליף מבשר לחלב או איפכא  

 .שלא היתה כונת ההכשר לצורך זה

 מחזיק ברכה אורח חיים סימן תקט  –( החיד"א 19

זה דהש"ע משמע דבחול מותר   כתב הרב מג"א דמדין 

והעולם   איפכא  או  בשר  בו  לאכול  חלב  כלי  להגעיל 

נוהגין אסור בדבר והגאון מהר"ר בנימין מפוזנא שמע 

ממהר"ם יפה שהטעם דאם יעשה כן לעולם לא יהיה לו  

רק כלי א' ויגעילו כל פעם שישתמש בו וזה אסור דילמא  

דף בחולין  כמ"ש  למטעי  והרב   אתי  ע"ש  וכו'  ע"ב  ח' 

שער המלך בה' י"ט דף נ"ב ע"ג הביא מסמ"ק סי' קצ"ט  

דאסור להגעיל כלי בשר בן יומו להשתמש בו חלב וא"כ  

בן   יבא להגעיל הכלי כשהוא  טעם המנהג דהחמירו פן 

באורך  ע"ש  לו  שוה  לא  הנז'  מהר"ם  וטעם  יומו 

ובמקומותנו נוהגין להגעיל כלי חלב שאינן בני יומן  

וכן איפכא ולא חשו לחומרות להש תמש בהם בשר 

 אלו. 

 שם )ס"ק מה(  –כף החיים ( 20

וכתב שם המ"א דמכאן משמע שמותר בחול להגעיל כלי  

איסור  נוהגין  והעולם  איפכא  או  בשר  בו  לאכול  חלב 

בדבר ומ"כ בשם הגאון מהר"ר בנימין מפוזנא ששמע  

לא   לעולם  כן  יעשה  שאם  למנהג  הטעם  יפה  ממהר"מ 

יהיה לו רק כלי א' ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה 

בח וכו'  אסור דלמא אתי למטעי כדאי'  ח' ע"ב  דף  ולין 

הביא   ע"ג  נ"ב  דף  יו"ט  בה'  המלך  והרב שער  יעו"ש. 

יומו  בן  בשר  כלי  להגעיל  דאסור  קצ"ט  סי'  מסמ"ק 

יבא   פן  דהחמירו  המנהג  טעם  וא"כ  חלב  בו  להשתמש 

להגעיל הכלי כשהוא בן יומו וטעם מהר"ם הנז' לא שוה  

וכתב   ב'  או'  המחב"ר  והב"ד  יעו"ש.  ובמקומותינו  לו 

להשתמש    נוהגין יומן  בני  שאינן  חלב  כלי  להגעיל 

וכן איפכא ולא חשו לחומרות אלו עכ"ל.    בהן בשר 

 . ועיין לעיל סי' תנ"ב או' מ"א

 -שו"ת יביע אומר חלק ג    –הרב עובדיה יוסף  (  12

 יורה דעה סימן ד 

נשאלתי אם מותר להגעיל כלי בשר להכשירן להשתמש  

כלי   להכשיר  להיפך  וכן  חלב.  במאכלי  חלב   -בהם 

  לבשר.

ומזמור  … ופר"ת  הפר"ח  דברי  הביא  שם  השד"ח  גם 

דמוכח דלא נתפשט המנהג שהזכיר  לדוד ושיו"ב הנ"ל  

ותמה על הרוח חיים פלאג'י    המג"א בינינו הספרדים.

יו"ד )סי' קכא(, שה"ד המג"א, שהיה לו להזכיר דברי  

הרבנים הנ"ל, למען דעת שמנהג זה לא נתפשט בינינו  

שחין אנחנא לחששות אלו, וכמ"ש מרן הספרדים, ולא ח

תקט(   )סי'  החיים  בכף  וכן  עכת"ד.  במחב"ר.  החיד"א 

וכבר ידוע שאנו הולכים בעקבות דברי ה"ד המחב"ר.  

וכמש"כ לעיל )בחאו"ח סי' יא אות    מרן החיד"א ז"ל.

והוצרכתי לבאר המבואר מפני ששמעתי על חכם  ד(.  

ממנ שנעלמו  וכנראה  לדידן.  גם  זאת  שאסר  ו  אחד 

ומכ"ש לפמ"ש    דברי החיד"א ושאר אחרונים הנ"ל.

מנהג   אינו  לדידהו  שאף  מ(,  )סי'  יעקב  דברי  בשו"ת 

ומה שלא ראינו שנהגו להגעיל מבשר לחלב,  ברור,  

היינו משום שדרך בנות ישראל מימים ימימה להיות 
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להם כלים רבים וליחדם לבשר או לחלב. ואין רצונן  

וגם בפעם.  פעם  מדי  בהגעלה  כולם    לטרוח  אין 

הנשים  שחשבו  עד  נמשך  ומזה  בהגעלה.  בקיאות 

בטעות שיש איסור להגעיל מבשר לחלב או להיפך. 

ומה שיזדמן לפעמים צורך להגעיל מבשר לחלב או  

להיפך הוי דבר דלא שכיח כלל. ולא שייך מנהג בדבר 

שאינו מצוי. ולכן הרמ"א מאסף כל המנהגים לא זכר  

ון שמבואר בראשונים  וכי  כלל בשום מקום ממנהג זה.

להיתר נ"ל שאין לחוש לזה כלל. והשואל ע"ז יכולים 

כל   מד'  עליו  לפקפק  יש  כי  ואם  עכת"ד.  לו.  להתיר 

שנהגו   לאלו  בזה  להתיר  אין  ולכן  הנ"ל.  האחרונים 

מ"מ לדידן מיהא יש להקל.  וביחוד בארצות אשכנז.  

 נהרא נהרא ופשטיה.   והרי הוא כמבואר.

 מלואים–שם ( 22

מדי   בס'  הנד"מ  הלכות  בפסקי  אריה  להשאגת  שו"ר 

צג(   )עמוד  ח"ב  בחדשו  להגעיל חודש  להתיר  שפסק 

והנלע"ד   כלי בשר לחלב וכן להיפך. ודלא כהמג"א.

 כתבתי. 

שו"ת אגרות משה יורה   –הרב משה פיינשטיין  (  23

 ז(-)ענפים ו  דעה חלק א סימן מג

שלא   שנהגו  תק"ט  סי'  המג"א  שכתב  המנהג  ומצד 

רק   שייך  שהוא  מסתבר  נמי  לבשר  מחלב  להגעיל 

שנשתמש   ביום  בו  להכשירו  שיכול  וליבון  בהגעלה 

לחלב שבזה שייך הטעם שכתב דאם יעשה כן לא יהיה  

לו לעולם רק כלי אחד ויגעילנו בכל פעם שישתמש ואתי  

ך זה אינו למטעי. אבל בהיתר דישון י"ב חדש שלא שיי

שהביא  להרא"ה  חזינן  מזה  ויותר  המנהג.  בכלל 

אסרו   שלא  שסברי  שבמ"מ  מקילין  ולהיש  הריטב"א 

לכתחלה   זה  מתירין  ואיפכא  לחלב  מבשר  ב"י  באינה 

המג"א   ומלשון  המנהג,  מצד  לכה"פ  אסרו  לא  ואמאי 

היה  לא  חדש  מנהג  הוא  דאם  ישן  מנהג  שהוא  משמע 

אותו יום שיבשל  מקשה גם מהב"י. אלא ודאי דכיון שב

חלב יהיה אסור לבשל בשר אין לחוש שמא לא יהיה לו 

רק כלי אחד דהא יצטרך לכלי אחר לבשל בו בשר באותו  

יום ולכן אינו בכלל המנהג. וא"כ כ"ש שבישון י"ב חדש  

אין לחוש לזה ואינו בכלל המנהג. וכ"ש כשימכרם לאחר  

למה   לחוש  שאין  לחלב  בהם  להשתמש  הורגל  שלא 

  שטעם המנהג הוא מצד שהורגל בהם להיפוך.שכתבתי  

ולכן מסתבר לע"ד בעובדא דידן שיש להתיר למוכרם 

כיון שיש הפסד מרובה למי שישתמש בהם להיפוך אחרי  

שכבר עברו יותר מי"ב חדש אך יגעילם מתחלה ג"פ. כי  

י"ב   שעברו  זה  מצד  מותר  העיקר  והוא  שבארתי  למה 

איפכא אף הוא חדש מדינא אף בלא הפסד מבשר לחלב ו

 עצמו אף שאסור מאיסור להיתר.

Utensils of Wood, Stone, and Bone 

 אורח חיים )תנא:ח(  –מרן ( 24

ץֶאָחד  י עֵּ לֵּ י ֶאֶבןְוֶאָחד   כְּ לֵּ ֶתֶכתְוֶאָחד  כְּ י מַּ לֵּ ִדיָנם   ,כְּ

 ְלַהְכִשיָרם ְבַהְגָעָלה. 

  שם –רמ"א ( 25

י ֶעֶצםְוֵכן  לֵּ  (. ְצִריִכים ַהְגָעָלה )ָמְרְדַכי ֶּפֶרק ָכל ָשָעה כְּ

Ceramic Utensils and Earthenware 

 שם )כב(  –מרן ( 26

ה,ֲאָבל   לָּ עָּ גְּ הַּ נֵּי  הָּ מְּ לֹא  ֶחֶרס  ֶשל  ִנְשַּתֵמש   לְּ לֹּא  ַוֲאִפּלו 

 ָבֶהם ָחֵמץ ֶאָּלא ְבצֹוֵנן, לֹּא ִיְשַּתֵמש ָבֶהם ַמָצה ֶאָּלא ְבצֹוֵנן.

פרץ  (  27 יעקב  הרב  ליעקב:  – מו"ר  אורחות   אמת 

 סימן ד )יח(  –פרק ז  –הרב וקהלתו 

חרס. הגעלה    כלי  להם  מועילה  שלא  מרן  כתב  אמנם 

יש לומר, במקום הפסד מרובה, יש  )בסימן תנא'. כב(,  

שישהה אותם מעל"ע, שאז אינם אסורים    תקנה להם,

בלי הכשר כי אם מדרבנן, משום גזרה אינו בן יומו אטו  

בן יומו ויגעילם ג' פעמים בזה אחר זה )וכ"כ בס' העטור,  

מ"ש    ש להוסיף בטעמא,ויהובא בטור יו"ד סי' קכא(  

מידי   יוצא  אינו  צג( שמה דקי"ל כלי חרס  )ר"ס  הט"ז 

דפיו, אינו מן התורה אלא בקדשים, אבל בחולין הוי רק  

מדרבנן, ומן התורה, די בהגעלה, שחולין מקדשים לא  

 ילפינן.
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Glass Utensils 

 פרק מא –אבות דרבי נתן ( 28

אינו בולע ואינו  שלשה דברים ]נאמרו[ בכלי זכוכית:  

ומראה כל מה שבתוכו. במקום חם חם במקום צונן   פולט

 . צונן

פיקסלר  (  29 אוהד  על    –הרב  כלים  מאמר  הכשרת 

ט"ו באב    – אתר ישיבת הר עציון    –   מאיסור ולפסח

 ה'תשע"ד 

שיטה זו נסמכת בבסיסה על   –  זכוכית אינה בולעת.  1

דברי אבות דרבי נתן וההבנה שכלי זכוכית אינם בולעים  

   –   מהאיסור ולכן אין צורך להכשירם. כשיטה זו סוברים

שו"ת  ח"ג )עמוד קמ(;    האשכולסימן תסד;  ראבי"ה  

 בפסחים ועוד.  מאירי)סי' רלג(;  הרשב"א

הואיל והזכוכית   –  זכוכית בולעת ולא ניתן להכשיר.  2

עשויה מחול אז היא דומה לכלי חרס שבולעים אך אינם  

פולטים. לכן אם השתמשו בכלי זכוכית בחמין אין דרך 

סוברים זו  כשיטה  סי'    המרדכי  –  להכשירם.  בפסחים 

 ועוד. תרומת הדשן; סמ"קתקעד; 

הגעלה.  3 ידי  על  והכשירה  בולעת  כלי   –  זכוכית 

זכוכית דומים לכלי מתכת ולכן בולעים את האיסור אך  

ניתן להכשירם. חלק מהפוסקים כתבו שלמרות שניתן  

יבוא  הוא  יפקעו  מכיוון שהאדם חושש שמא  להגעילם 

לחוס עליהם בהגעלה ולכן אין להגעיל. ראה את דברי 

  אור זרוע לפסחים )ל,ב(;  הריטב"א הרא"ה בחידושי

 ועוד.

 אורח חיים )תנא:כו( –מרן ( 30

ָבֶהם   ִמְשַּתֵמש  ַוֲאִפּלו  ְלִקיום  ַמְכִניָסן  ֲאִפּלו  ְזכוִכית  ְכֵלי 

ים, ְבַחִמין,   עִּ בֹולְּ ינָּם  ֶשאֵּ ר  שֵּ ֶהכְּ שּום  ים  יכִּ רִּ צְּ ין  אֵּ

הּו. י לְּ גֵּ א סַּ מָּ לְּ עָּ ה בְּ יפָּ טִּ שְּ    ּובִּ

 שם –רמ"א ( 31

י לֵּ כְּ ים דִּ רִּ אֹומְּ ין וְּ ירִּ מִּ חְּ יֵּש מַּ ה לֹא   וְּ לָּ עָּ גְּ ּלּו הַּ ית ֲאפִּ כּוכִּ זְּ

ּלּו   ינֹות אֵּ דִּ מְּ נָּז ּובִּ כְּ שְּ אַּ ג בְּ הָּ נְּ מִּ ן הַּ כֵּ הּו; וְּ נֵּי לְּ הָּ )סמ"ק  מְּ

ְוָאגור(. ְוֵכן ְכֵלי ֶכֶסף ֶשֵיש ְבתֹוָכן ִהּתוְך ְזכוִכית ֶשקֹוִרין  

ַמִזיק   ֵאינֹו  ִמַבחוץ  ֲאָבל  ְלַהְגִעילֹו;  ֵאין  גישמעלצ"ט, 

 ַמת ַהֶדֶשן ִסיָמן קל"ב(. )ְּתרו

 

 שם )ל( –ט"ז ( 32

דכלי זכוכית ככלי חרס הוא מ"מ דס"ל    ויש מחמירים.

וכן במ"ש אח"כ לענין   פשוט שבדיעבד אין איסור כלל

 .גשמעל"ץ דהאיסור הוא משום שנעש' מהיתוך זכוכית

על    לתלמידיו  סיכומים  – מו"ר הרב יעקב פרץ  (  33

 הלכות הכשרת כלים 

מנהגם, מובן  ולא  להחמיר  אשכנז  לפי    ומנהג  וגם 

יכול  ז"ל  פראנק  צפ'  הרב  כ'  כמותם  והמחמיר  מנהגם 

אם הם כלי פיירקס. וכ"כ    –להגעילם ג"פ בחמין שבכ"ר  

 עוד "ציץ אליעזר" ועוד.

Another Understanding 

 יורה דעה )קלה:ח(  –שלחן ערוך  –מרן ( 34

ְלִקיום   ֶשַמְכִניסֹו  ִבְשִביל  ֶהְחִמירו  ֶשּלֹּא  ֶשאֹוֵמר,  ִמי  ֵיש 

ְוֶשל עֹור.   ְוֵיש מֹוִסיִפים ֶשל ֵעץ  ִבְלַבד.  ֶחֶרס  ִבְכֵלי  ֶאָּלא 

ג.   ל  ְוֵיש ִמי ֶשמֹוִסיף ֶשל ֶאֶבן ְוֶשל ַמֶּתֶכת, ְוֵכן ָראוי ִלְנהֹּ ֲאבָּ

יל  ֶשל   בִּ שְּ בִּ בֹו  ים  ירִּ מִּ חְּ מַּ ין  אֵּ ֹכל  הַּ י  רֵּ בְּ דִּ לְּ ית,  כּוכִּ זְּ

יּום.  קִּ יסֹו לְּ נִּ כְּ  ֶשמַּ

Dissenting Sephardic Opinions 

פרק   –מאכלות אסורות    –משנה תורה    –רמב"ם  (  35

  מהדורת מכון ממרא  ח(-יז )א

י  ַהּלֹוֵקַח ְכֵלי ַּתְשִמיש ְסעֹוָדה ִמן ַהּגֹוִיים,   לֵּ כֹות ּוכְּ תְּ י מַּ לֵּ כְּ מִּ

ית כֹוכִּ ִעיָקר--זְּ ָכל  ָבֶהן  ִנְשַּתַמש  ֶשּלֹּא  ַמְטִביָלן --ְדָבִרים 

ְוִלְשּתֹות.   ָבֶהן  ל  ֶלֱאכֹּ ֻמָּתִרין  ִיְהיו  ָכְך  ְוַאַחר  ִמְקָוה,  ְבֵמי 

ַמש ָבֶהן ַעל ְיֵדי צֹוֵנן, ְכגֹון כֹוסֹות וְצלֹוִחיֹות  וְדָבִרים ֶשִנְשּתַ 

ְמִדיָחן וַמְטִביָלן, ְוֶהן ֻמָּתִרין. וְדָבִרים ֶשִנְשַּתַמש  --ְוִקּתֹונֹות

--ָבֶהן ַעל ְיֵדי ַחִמין, ְכגֹון יורֹות ְוֻקְמְקמֹוִסין וְמַחֵמי ַחִמין

ן ֻמָּתִרין.  וְדָבִרים ֶשִנְשַּתַמש ָבֶהן ַעל ַמְגִעיָלן וַמְטִביָלן, ְוהֶ 

ְוַאְסְכָלאֹות ְשפוִדין  ְכגֹון  ָהאור,  ַעד  --ְיֵדי  ָבאור  ְמַלְבָנן 

 ֶשִּתָנֵשר ְקִלָּפָתן וַמְטִביָלן, ְוֶהן ֻמָּתִרין.

 שם  – קאפחיוסף הרב ( 36

בין    להכשרן,ולעולם דין כלי זכוכית כדין כלי מתכות  

 . לענין בליעת איסור בין לענין חמץ בפסח

 ה, נב()מאמר מרדכי לחגים    –הרב מרדכי אליהו  (  37

ואף המתירים להכשיר  סירי זכוכית אין להם הכשרה. 

זכוכית   שלנוכלי  בזכוכית  התירו  )דורלקס,    לא 
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בעת יצירתה.  שמוסיפים לה חומרים שונים  פיירקס(  

 יעשה שאלת חכם.   –בדיעבד שבישל בהם בפסח 

 נג – שם( 38

בחמין   בהם  שהשתמשו  חם  למשקה  זכוכית  כוסות 

ונוהגים  בחמץ, מכשירים בעירוי רותחין מכלי ראשון.  

 להחמיר ולא מכשירים זכוכית שהשתמשו בחמין.

 ( 351קול צופייך ) –הרב מרדכי אליהו ( 39

לדעת   וזאת  שכלי  יש  להכשרה,  ניתנו  לא  זכוכית 

למרות שמרן פסק שכלי זכוכית אינם בולעים, אבל  

כלי   בכל  מחמירים  אשכנז  כותב שבארצות  הרמ"א 

הבא"ח  בעל  רשכבה"ג  מרן  פסק  וכך  הזכוכית, 

מתוך   דיברה  שהשכינה  זזים,  אנו  אין  שמפסקיו 

   גרונו.

בכלי  הבא"ח  כדעת  פוסק  שאני  עליי  הקפידו  פעם 

בכל  חכם  שהיה  שהרמב"ם  להם  ואמרתי  זכוכית, 

)מלבד בקיאותו השלמה בכל חכמת   החכמות שבעולם 

ידע  ובודאי שהרמב"ם  בולעת,  שזכוכית  פסק  התורה( 

כלי   כן  ועל  בולעת,  שזכוכית  "מדעית"  מבחינה  זאת 

 זכוכית חייבים הכשרה. 

  שאלה טז() חמדה גנוזה –הרב דוד שלוש ( 40

לכן יש להצריך הגעלה לסירי פיירקס אם הם בני יומן 

שהטעם  יומן  בני  כשאינם  ואפילו  מהתורה,  שאסורים 

שנותן טעם לפגם  נפגם ואיסורו מדרבנן, ואפילו בפסח,  

תמז( סי'  או"ח  לכתחילה    )למרן  אבל  בדיעבד,  היינו 

 .דגזרו אינם בני יומן אטו בני יומן צריכים הגעלה

  הליכות עולם )א, עמ' רפו( –הרב עובדיה יוסף ( 41

יהודה  בני  כת"י  שו"ת  בספר  ראיתי  במצרים  ובהיותי 

שאסר להרה"ג ר' יהודה מסלתון ז"ל אב"ד פה מצרים, 

להשתמש בכלי זכוכית לבשר וחלב, שכן ראה נוהגים  

 . בדמשק

להגדה של ו  תוך הסכמתמ  –הרב שלום משאש  (  42

 פסח "כה לחי" 

זכוכית   הכשר  כלי  צריכים  כלל,אין  די    לפסח  אלא 

 לשוטפם היטב. 

 ( קלדילקוט שמ"ש )  –הרב אליהו אריאל אדרעי  (  43

לחי"  "כה  פסח  של  להגדה  בהסכמתו  זצ"ל  רבנו  ז"ל 

 :  ()להגר"י חזן זצ"ל

כלי   בענין  כ"ח,  אות  הכלים  והכשרת  הגעלה  ובדין 

זכוכית כתב המחבר דבני ספרד נזהרים להשתמש דוקא  

בכוסות חדשים, ובפרט היום שיש כוסות הרבה בנמצא,  

ואנכי לא ידעתי ולא ראיתי מנהג זה כלל נוהג  עכ"ד.  

במרוקו גם אצל גדולי תורה, ועד היום הכל שוטפים 

ו היטב  אותם  ורוחצים  וכן הכלים  בהם  משתמשים 

 עכ"ד רבנו זצ"ל בהסכמתו שם.  נוהגים,

וכך מבואר בדברי מר"ן )סימן תנ"א סעיף כ"ו(. וכידוע  

היתה   זצ"ל  רבנו  לפסוק  שיטת  מנהגנו  בפסח  שגם 

 כדעת מר"ן ואין מחמירים חומרות מור"ם.
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Stainless Steel 
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Utensils With Multiple Uses 

 אורח חיים )תנא:ו(  –שלחן ערוך  –מרן ( 45

ישֹוָכל ְכִלי הֹוְלִכין בֹו ַאַחר   מִּ שְּ ; ִהְלָכְך ְקָערֹות ַאף  ֹרב תַּ

ַעל ִּפי ֶשִּלְפָעִמים ִמְשַּתְמִשין ָבֶהם ִבְכִלי ִראשֹון ַעל ָהֵאש, 

ִמְכִלי   ֲעֵליֶהן  ֶשְמָעֶרה  ְבֵערוי  הוא  ַּתְשִמיָשן  ב  ֶשרֹּ ֵכיָון 

 ִראשֹון, ָכְך הוא ֶהְכְשָרן.  

 שם –רמ"א ( 46

ין   ירִּ מִּ חְּ מַּ יֵּש  אשֹוןוְּ רִּ י  לִּ כְּ בִּ רֹות  עָּ קְּ הַּ יל  עִּ גְּ הַּ )טור    לְּ

ְבֵשם ָאִבי ָהֶעְזִרי וָמְרְדַכי פ' ָכל ָשָעה ְותֹוָספֹות סֹוף ַמֶסֶכת  

ג.ע"ז(,   הָּ נְּ מִּ ן הּוא הַּ כֵּ ְוֵכן ְבָכל ָדָבר ֶשֵיש ָלחוש ֶשָמא    וְּ

דֹוֶמה ָלֶזה )ַהָּגהֹות  ִנְשַּתֵמש בֹו ִבְכִלי ִראשֹון, ְכגֹון ַכּפֹות ְוכַ 

ְוָאגור(.   פ"ה  י  ַמְימֹוִני  לֵּ כְּ ל  כָּ יל  עִּ גְּ הַּ לְּ ין  ירִּ מִּ חְּ מַּ יֵּש  וְּ

ן, צֹונֵּ ן בְּ ישָּ מִּ שְּ י ֶשתַּ ל פִּ ף עַּ יָּה אַּ תִּ ים   שְּ מִּ עָּ פְּ ּׁשּום ֶשּלִּ מִּ

ין מִּ חַּ ֶהם בְּ ין בָּ שִּ מְּ תַּ שְּ ג  )ַרֵבנו ְירוָחם(;    מִּ הָּ נְּ מִּ ן הּוא הַּ כֵּ וְּ

י עִּ גְּ הַּ ה.לְּ יפָּ טִּ שְּ הּו בִּ י לְּ גֵּ ד סַּ יֲעבַּ דִּ ן, ּובְּ וְקָערֹות ְּגדֹולֹות    לָּ

ֶשּלֹּא יוַכל ְלַהְכִניס ּתֹוְך ְכִלי ִראשֹון, ִיֵּתן ֲעֵליֶהם ֶאֶבן ְמֻלָבן  

ִראשֹון.   ִכְכִלי  ְוָהֵוי  ִראשֹון,  ִמְכִלי  רֹוְתִחין  ֲעֵליֶהם  ִויָעֶרה 

ֲעִביר ָהֶאֶבן ַעל ָכל ַהְכִלי, ֶשָאז ַמְגִעיל  ְוֵכן ָכל ַכיֹוֵצא ָבֶזה. ְויַ 

ֻכּלֹו )ָמְרְדַכי פ' ָכל ָשָעה ְוַהָּגהֹות ַמְימֹוִני פ"ה ְוָאגור ְוִאסור  

ְך ְכָלל נ"ח(.   ְוֶהֵּתר ָהָארֹּ

 אורח חיים )תנא:כה(  –שלחן ערוך  –מרן ( 47

ֵבין   ַהְשִתָיה,  ְכֵלי  ֻמָּתִרים  ָכל  כֹוסֹות,  ֵבין  ְצלֹוִחיֹות 

ֵבין  ֵעץ,  ֶשל  ֶשֵהם  ֵבין  ְזכוִכית,  ֶשל  ֶשֵהם  ֵבין  ִבְשִטיָפה. 

ֶחֶרס, ֶשל  ֶשֵהם  ֵבין  ַמֶּתֶכת,  ֶשל  י    ֶשֵהם  פִּ ל  עַּ ף  אַּ וְּ

ן   ישָּ מִּ שְּ ן ֶשֹרב תַּ יוָּ ם, כֵּ ֶהם ֶלֶחם חַּ ים בָּ נִּ ים נֹותְּ מִּ עָּ פְּ ֶשּלִּ

ֶאּלָּ  ינֹו  י  אֵּ לִּ כְּ ל  כָּ בְּ כּו  לְּ הָּ ֶשּלֹא  ה,  יפָּ טִּ שְּ בִּ י  גֵּ סַּ צֹונֵּן  בְּ א 

ישֹו.   מִּ שְּ ר ֹרב תַּ חַּ א אַּ  ֶאּלָּ

 שם –רמ"א ( 48

ְוַעֵין   נֹוֲהִגין  ְוֵכן  ַהְגָעָלה,  וַמְצִריִכים  ַמְחִמיִרים  ֵיש  ִמיהו 

 ְלֵעיל ָסִעיף ו'.

Libun 

 אורח חיים )תנא:ד(  –שלחן ערוך  –מרן ( 49

ִשּפוִדים   ְכגֹון  ָהאור,  ְיֵדי  ַעל  ָבֶהם  ֶשִמְשַּתְמִשים  ֵכִלים 

ד  ְוַאְסְכָלאֹות ְוַכיֹוֵצא ָבֶהם, ְצִריִכים ִלבון;   בּון )הּוא( עַּ ּלִּ הַּ וְּ

ֶהם. ין מֵּ זִּ תָּ יצֹוצֹות נִּ יּו נִּ הְּ  ֶשיִּ

חלק ב    –שו"ת אור יצחק    –הרב יצחק עבאדי  (  50

 ללבן בתוך תנור ביתי –)רד( 

שאלת: האם    עוד  האש,  על  בהם  שנשתמשו  קדרות 

בחום   גדול  בתנור  אפשר ללבנם ע״י שמכניסים אותם 

 גבוה, וא״כ, כמה זמן צריכים לשהות שם.

בתנור   תשובה: ויניחם  שלנו,  בתנורים  ללבנם  אפשר 

 לכל היותר כחצי שעה בחום גבוה, והוא די והותר. 

משאש  (  51 שלום  או"ח   –הרב  ח"ג  ומגן  שמ"ש 

 סימן נ"ו אות ו' 

יש לנקותו היטב    הכשר תנור האפיה לפסח כך הוא:

בכל מקום שניתן, כולל פתיחת כל הברגים האפשריים,  

יש להסיקו לכל הפחות שלוש שעות בדרגת    ואחר כך

לאחר    חום גבוהה יותר מן הדרגה המשמשת לאפיה.

ההיסק יש לרחוץ את התנור במים חמים שהיד סולדת 

האפשר,  במידת  להחליף  יש  התנור  תבניות  את  בהם. 

יל להכשירם גם כן על ידי היסק מוע  –ואם אי אפשר  

בהם,  סולדת  שהיד  חמים  במים  ורחיצתם    התנור 

 וכנ"ל. 

Hagalah 

 אורח חיים )תנא:ה(  –שלחן ערוך  –מרן ( 52

ן.ֵכִלים ֶשִנְשַּתֵמש ָבֶהם ְבַחִמין,  רָּ שְּ ן ֶהכְּ ישָּ מִּ שְּ י תַּ פִּ    כְּ

ִאם ַּתְשִמיָשן ִבְכִלי ִראשֹון, ְכגֹון ַכף ֶשְמִגיִסין בֹו ַבְקֵדָרה,  

אשֹון;  י רִּ לִּ כְּ ן בִּ ירָּ שִּ כְּ הַּ יְך לְּ רִּ  צָּ

י;  ְוִאם ַּתְשִמיָשן ִבְכִלי ֵשִני,  נִּ י שֵּ לִּ כְּ ן בִּ רָּ שְּ  ֶהכְּ

אשֹון, לֹּא ַסֵּגי וְכִלי ֶשִמְשַּתְמִשין בֹו ְבֵערוי ֶשְמָעֶרה ִמְכִלי ִר 

ֵשִני   ִדְכִלי  ְבֶהְכֵשר  י  ֵליּה  לִּ כְּ מִּ יו  לָּ עָּ רֹות  עָּ לְּ יְך  רִּ צָּ א  ֶאּלָּ

אשֹון.    רִּ

Hadachah 

 אורח חיים )תנא:כה(  –שלחן ערוך  –מרן ( 53

ֻמָּתִרים   כֹוסֹות,  ֵבין  ְצלֹוִחיֹות  ֵבין  ַהְשִתָיה,  ְכֵלי  ָכל 

ֵבין   ֵבין ִבְשִטיָפה.  ֵעץ,  ֶשל  ֶשֵהם  ֵבין  ְזכוִכית,  ֶשל  ֶשֵהם 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶשִּלְפָעִמים   ֶשֵהם ֶשל ַמֶּתֶכת, ֵבין ֶשֵהם ֶשל ֶחֶרס,

ב ַּתְשִמיָשן ֵאינֹו ֶאָּלא ְבצֹוֵנן   נֹוְתִנים ָבֶהם ֶלֶחם ַחם, ֵכיָון ֶשרֹּ

ה,   יפָּ טִּ שְּ בִּ י  גֵּ ב  סַּ רֹּ ַאַחר  ֶאָּלא  ְכִלי  ְבָכל  ָהְלכו  ֶשּלֹּא 

 ַּתְשִמישֹו.  
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Large Utensils 

 אורח חיים )תנב:ו(  –שלחן ערוך  –מרן ( 54

ְכִלי ָּגדֹול ֶשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִניסֹו ּתֹוְך ְכִלי ַאֵחר ֵמֲחַמת ָּגְדלֹו,  

יעּו   יַּגִּ וְּ ב  יטֵּ הֵּ א  ּלֵּ מַּ תְּ ֶשיִּ י  דֵּ כְּ יט  טִּ בְּ יו  פִּ לְּ ה  פָּ ׂשָּ עֹוֶׂשה 

יחֹו; תִּ רְּ ּומַּ ם  יִּ מַּ אֹו  ּלְּ מַּ ּומְּ תֹו,  פָּ ׂשְּ בִּ ם  יִּ מַּ ֶאֶבן אֹו    הַּ ח  קַּ יִּ

יַּ  וְּ ש  אֵּ יד  פִּ לַּ אֹו  ת  חַּ חַּ רֹותַּ רֹותֵּ עֹודֹו  בְּ תֹוכֹו  לְּ יֶכנּו  לִּ  שְּ

 וִמּתֹוְך ָכְך ַיְרִּתיחו ַהַמִים יֹוֵתר ְוַיֲעלו ַעל ְשָפתֹו. 

 פרק ה )עמוד קיח(  –יהי שלום ( 55

The cutoff temperature for what is considered 

“cold”, is the moment a food reaches the 

temperature of “Yad Soledet Bo”, or hot enough 

to burn one’s hand. The definition of “cold” is 

anything which only comes in contact with food 

less than this temperature. The Poskim of our 

generation are of the opinion that this temperature 

is somewhere between 40°-52° Celsius (104°-

125.60° Fahrenheit), with the prevalent opinion 

being that of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach at 

45° Celsius (113° Fahrenheit) . 

I have seen in the name of Rabbi Yitzchak Abadi 

that in his opinion this temperature is 125° 

Fahrenheit . 

Bad Flavor – Practical Halachah 

דין נותן  (  כבדעה )קורה  י  –ך  ערולחן  ש  –מרן  (  56

 טעם לפגם בכלים 

 נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם, ֻמָּתר. )א(

ְלֵעת    )ב( ֵמֵעת  ֶשָשֲהָתה  ְדַהְינו  יֹוָמא,  ַבת  ֶשֵאיָנּה  ְקֵדָרה 

ּלו ָהֵכי ִמֶשִנְתַבֵשל ָבּה ָהִאסור, ָהְוָיא נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ַוֲאפִ 

ָאְסרו ֲחָכִמים ְלַבֵשל ָבּה, ְלַכְּתִחָּלה, ְּגֵזָרה ָאטו ַבת יֹוָמא;  

ֵבין ֶשְבלוָעה ֵמִאסור וָבא ְלַבֵשל ָבּה ֶהֵּתר, וֵבין ֶשְבלוָעה  

 ֵמָחָלב וָבא ְלַבֵשל ָבּה ָבָשר, אֹו ִאְּפָכא. 

ְּפגוָמה ְכֶשֵאיָנּה ַבת יֹוָמא,  ֵיש אֹוְמִרים, ָהא ַדֲחִשיָבה    )ג(

ַדְוָקא ֶשֱהִדיָחּה ָיֶפה ְוָסר ִמֶמָנּה ָכל ַשְמנוִנית ִאסור ַהָדבוק  

ֵאינֹו  ְבַעִין,  ָיֶפה, ֶשָהִאסור הוא  ֱהִדיָחּה  ֲאָבל ִאם לֹּא  ָבּה, 

 ִנְפָּגם ִבְשִהָיה ֵמֵעת ְלֵעת )ַרְשָב"א ְוטור ְוראב"ד(.  

ֶדם ֶשָעַבר ַלְיָלה    )ד( ְוָחָלב, ִאם קֹּ ְקֵדָרה ַהְבלוָעה ִמָבָשר 

ֶאָחד ִחְממו ָבּה ַמִים, ָחִשיב ְכִאּלו ָחַזר ְוִנְתַבֵשל ָבּה ָהִאסור,  

ֵמעֵ  ֵכן ומֹוִנים  ֶשֵאין  ַמה  ַהַמִים,  ֶשֻהַחמו  ִמָשָעה  ְלֵעת  ת 

 ִבְשָאר ִאסוִרים )טור ִסיָמן קכ"א ְוִסיָמן צ"ד(.  

ִאסור ֻמָעט ֶשִנְבַלע ִבְכִלי ֶשַדְרכֹו ֶשּלֹּא ְלִהְשַּתֵמש בֹו    )ה(

ט ִבְכֵדי ֶשִיֵּתן ֶזה ַטַעם ַבֶהֵּתר )ְכֵדי( ֶשִיְשַּתְמשו  ְבֶהֵּתר ֻמעָ 

ֻמָּתר   ֶזה  ֲהֵרי  ָבֶהן,  ְוַכיֹוֵצא  ְוָחִבית  ְּגדֹוָלה  ְקֵדָרה  בֹו, ְכמֹו 

ְלִהְשַּתֵמש בֹו ְלַכְּתִחָּלה, ַאף ַעל ִּפי ֶשהוא ֶבן יֹומֹו, ְלִפי ֶשִאי  

ְנתִ  ִליֵדי  ָלבֹּא  ְכִלי ֶאְפָשר  הוא  ִאם  ֲאָבל  ַטַעם.  יַנת 

ֶשִמְשַּתְמִשין בֹו ְבָדָבר ֻמָעט, ְכמֹו ְקָעָרה ְוַכיֹוֵצא ָבּה, ָאסור  

ְלִהְשַּתֵמש בֹו, ֶשֵאין ְמַבְטִלין ִאסור ְלַכְּתִחָּלה, ֲאִפּלו ִאסור 

 ֻמָעט ַוֲאִפּלו ִאסור ַהָבלוַע. 

י כֹוָכִבים ֵהם ְבֶחְזַקת ֶשֵאיָנם ְבֵני יֹוָמן, ְסָתם ְכֵלי עֹוְבדֵ  )ו(

ַהַּתְבִשיל  ֶהְכֵשר,  ֶדם  קֹּ ָבֶהם  ְוִנְשַּתֵמש  ָעָבר  ִאם  ְלִפיָכְך 

 ֻמָּתר.  

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאסור לֹוַמר ְלעֹוֵבד כֹוָכִבים: ַבֵשל ִלי ְיָרקֹות  

ֶשָכל   ִמְרַקַחת,  ִלי  ֲעֵשה  לֹו:  ֹּאַמר  י לֹּא  ְוֵכן  ִבְקֵדָרְתָך, 

ר: ַבֵשל ִלי, ֲהֵרי הוא ְכִאּלו ִבֵשל ְבָיָדיו. ְוֶאְפָשר ֶשַעל ָהאֹומֵ 

ָהֻאָמִנים  ֶשָכל  ֻמָּתר,  ֻאָמִנים(  ְשָאר  )אֹו  ָהַרָקִחים  ְיֵדי 

ְמַיֲחִדים ֵכִלים ְנִקִיים ִלְמַלאְכָּתם, ְכֵדי ֶשּלֹּא ִיְפְּגמו ֻאָמנוָתם.  

שֶ  ָיחוש,  ֶנֶפש  ָטֳהָרה  וַבַעל  ִליֵדי  ְמִביִאים  ֵאּלו  ְדָבִרים 

 וְנִקיות.

ְכֵשם ֶשְסָתם ְכֵליֶהם ֶשל עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ֵאיָנם ְבֵני יֹוָמן,   )ז(

 ָכְך ְסָתם ֵכִלים ֶשָּלנו ְבֶחְזַקת ֶשֵאיָנן ְבֵני יֹוָמן.

בַ   )ח( ְוִנְתָעֵרב  ִאסור  ִבְבִליַעת  ֶשֶנֱאַסר  ְוֵאינֹו  ְכִלי  ֲאֵחִרים 

ב )טור ְבֵשם ַרְשָב"א(. ִנָכר, ָבֵטל ְברֹּ
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Yehi Shalom – Laws of Pesach and Kashrut  

(pages 118-121)

Five Rules of Kashering Utensils 

1. Clean Utensils 

All utensils must be completely clean2 before they 

are Kashered, so that there is no non-Kosher 

residue on them while they are being Kashered.  

If a utensil cannot be cleaned well enough, it 

should not be Kashered but rather cleaned to the 

best of one’s ability and be put away. Utensils 

with cracks, crevices and other areas which make 

them impossible to clean, should preferably not be 

Kashered3. 

2. Wait Twenty-Four Hours 

Before Kashering a utensil, it must not have been 

used for the last twenty-four hours4.  

The reason for this is that once we wait twenty-

four hours, utensils are technically Kashered on 

the Torah level, and now we simply must satisfy 

the Rabbinic level of Kashering (as mentioned 

above). This allows us to Kasher our utensils in 

already Kosher or Kosher for Pesach utensils, and 

also without concern for the Torah requirements 

regarding the exact measurements of water, as 

well as any other complications that could arise5. 

3. Kashering For Pesach – Before the Fifth 

Hour 

Both Maran and the Rama6 write that one should: 

Be careful to Kasher before the fifth [Halachic] 

hour [of the day]. 

Practically, this is the time when one is no longer 

allowed to eat Chametz on Erev Pesach. The 

reason for this is that after this point, the Chametz 

absorbed becomes “Issura”, a “prohibited food”7, 

and therefore complicates the methods of 

Kashering the utensil. 

4. Kashering Method Must Be Applied Until 

The Desired Heat Is Reached 

The utensils must remain under water or in the fire 

until the desired temperature is reached. This 

point may seem obvious, but people are not 

always careful about it. For example, it is not 

sufficient to simply drop a pot into the large 

Kashering pot and remove it immediately. Rather, 

let it sit for a few seconds until it becomes hot. 

5. Rinse Kashered Utensil In Cold Water 

Maran writes8: 

It is customary to wash the object in cold water 

immediately after Hagalah. 

The reason9 for this is so that none of the non-

Kosher particles in the residual water should be 

reabsorbed into the utensil10. This is only an ideal 

custom, but if a utensil was not washed afterwards 

it does not need to be re-Kashered so long as the 

first four steps were followed11. 

 
2 When asked for the definition of completely clean, I 

usually respond “without any residue on it, to the point 

where you would be able to resell it as a clean utensil”. 
3 The Rama (451:5) paraphrases the Rashba in a responsa: 

All objects that have cracks or crevices or rust inside them 

such that it is not possible to pick at them and remove them 

require Libun where they have cracks or rust. 
4 Rama (121:62). See also Tur and Semak. 
5 If one were to Kasher a utensil in the same water that was 

used to Kasher another utensil which had been used in the 

previous twenty-four hours, the second utensil would 

actually become non-Kosher, unless there was sixty times 

more water than non-Kosher matter absorbed into the pot. 

6 Orach Chaim, 452:1. 
7 This is as opposed to the rest of the year when Kosher 

Chametz is allowed to be eaten. 
8 452:7. 
9 Other reasons are mentioned in the Kaf HaChaim, but 

notice the Tur’s language which indicates that it is just an 

ideal custom. 
10 Mishna Berurah. 
11 Rabbi Yaakov Peretz in the Semicha notes for his students, 

titled Hilchot Hagalat Kelim, unpublished. Though this 

custom is not mentioned in our Rabbi’s book on Kashrut, I 

still mentioned it here, as it is mentioned in his notes, as well 

as in the Shulchan Aruch. 
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Yehi Shalom – Laws of Pesach and Kashrut  

(pages 122-132)

Partial List of Utensils and Their Kashering 

Methods 

Pots 

Require Hagalah in a Kli Rishon. For a pot too big to 

fit in another pot, see above in the laws of Hagalah. 

The handles and cover require the same method of 

Kashering12. 

Frying Pans 

If used for non-kosher food, require Libun. If used 

with Chametz, require Hagalah in a Kli Rishon. 

The handles and cover require the same method of 

Kashering as the pan13. 

Baking Pans 

Require Libun, even if used with oil. It is sufficient to 

perform Libun using an oven. 

The handles and cover require the same method of 

Kashering as the pot14. 

Silverware 

Since normally used in Keli Sheni temperatures, they 

only require Hagalah in a Kli Sheni. Practically, Iruy 

M’Keli Rishon or in a dishwasher would be an easier 

yet sufficient form of Kashering. 

Serving Utensils 

Serving utensils used in cooking utensils on the fire, 

such as soup ladles, require Hagalah in a Keli 

Rishon. Serving utensils used in Keli Sheni utensils, 

would only require Hagalah in a Keli Sheni. 

 
12 Though Rama writes that if the handles were not 

Kashered, it does not harm the Kashrut status of the food. 

The Mishna Berura clarifies that this is only after the fact, 

but one is not allowed to rely on this before using the utensil. 
13 See footnote 39 above. 
14 See footnote 39 above. 
15 Shulchan Aruch, Yoreh Deah 108 both Maran and Rama 

there. 

Cups 

Hadachah is sufficient for them. This includes a 

Kiddush cup and its small plate. 

Skewers 

Require Libun until they become red hot in the fire. 

Grills 

Require Libun until they become red hot in the fire. 

Oven 

An oven does not need to be Kashered between meat 

and milk15. 

On Pesach, an oven requires Libun and should be 

Kashered by turning the oven on the highest 

temperature or “self-clean mode” for an hour16. 

Microwave 

Does not require Kashering between milk and meat17, 

but should be checked for cleanliness from any residue 

before each use. Practically, one should cover food 

heated in a microwave as to avoid splatter or residue. 

On Pesach, some are stringent and Kasher the 

microwave by boiling a glass of water inside it until it 

gives off steam. 

Toaster Oven 

Requires Libun and should be Kashered by turning 

the toaster oven on to the highest temperature for an 

hour18. 

16 In many cases, exactly one hour is not required and the 

time could be less than that as long as sufficient temperatures 

have been reached. 
17 See Yalkut Yosef (laws of Pesach), where he writes that 

most microwaves do not heat up to the level of Yad Soledet 

Bo, and therefore do not require Kashering. 
18 In many cases, exactly one hour is not required and the 

time could be less than that, as long as sufficient 

temperatures have been reached. 
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Toaster (Bread Slices) 

A toaster requires Libun, which is hard to accomplish 

on a toaster. Practically, a toaster should be cleaned as 

best as possible, and then put away for Pesach. 

Blender 

Should be checked for cleanliness from any residue 

before each use and Hadachah is sufficient. 

Food Processor 

Should be checked for cleanliness from any residue 

before each use and Hadachah is sufficient. 

Coffee Maker 

Hadachah is sufficient. 

Hot Water Urn 

Hadachah is sufficient. 

Tea Kettle 

Hadachah is sufficient. 

Storage Jars 

Hadachah is sufficient. 

Plastic Containers 

Hadachah is sufficient for very high quality plastic. 

Most common plastic containers can be Kashered 

using Hagalah.19 

Pressure Cookers 

Both the pressure cooker and the rubber lining require 

Hagalah in a Kli Rishon. For a pot too big to fit in 

another pot, see above in the laws of Hagalah. 

Hot Plate/Plata/Blech 

Do not need to be Kashered between meat and milk, 

but should be checked for cleanliness and be free of 

 
19 Tzitz Eliezer (4:6), Minchat Yitzchak (3:67), and Chazon 

Ovadia (page 78). 

any residue before each use and Hadachah is 

sufficient.  

For Pesach, some are stringent and require Iruy 

M’Keli Rishon. Practically, it is easier to simply leave 

it on the highest heat for about twenty minutes. 

Stovetops 

Do not need to be Kashered between meat and milk, 

but should be checked for cleanliness and be free of 

any residue before each use and Hadachah is 

sufficient.  

For Pesach, some are stringent and require Iruy 

M’Keli Rishon. Practically, it is easier to simply leave 

the burners on the highest heat for about twenty 

minutes. 

A glass stovetop does not need to be Kashered, but 

should be checked for cleanliness and be free of any 

residue before each use and Hadachah is sufficient. 

Knives 

Knives used in cooking utensils on the fire, such as 

cutting food in a pan or even on the fire, require 

Hagalah in a Keli Rishon. Knives used in Keli Sheni 

utensils, such as for eating, only require Hagalah in a 

Keli Sheni. 

Knives that are not one piece, but rather have an 

attached handle that cannot be sufficiently cleaned, 

require Libun, or should not be Kashered and simply 

replaced. 

Sinks 

Do not need to be Kashered between meat and milk20.  

For Pesach, some are stringent and require Iruy 

M’Keli Rishon. 

Dishwasher 

There are three opinions concerning the use of 

dishwashers for meat and milk: 

1. Rabbi Ovadia Yosef21 is of the opinion that 

dishwashers do not need to be Kashered between 

meat and milk, and one is allowed to wash meat and 

milk dishes together, as long as detergent is used. 

20 Since the sink is used to wash dishes with soap. See Maran 

in Yoreh Deah (95:4). 
21 See Yabia Omer (Vol. 8, Yoreh Deah, 4). 
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2. Rabbi Yaakov Peretz22 is of the opinion that 

dishwashers do not need to be Kashered between 

meat and milk, and one is allowed to wash meat and 

milk dishes one after the other, as long as detergent 

is used and care is taken to make sure the dishwasher 

is clean and free from any residue before use. 

3. Rabbi Moshe Feinstein23 is of the opinion that 

dishwashers do not need to be Kashered between 

meat and milk, and one is allowed to wash meat and 

milk dishes one after the other, as long as detergent 

is used and care is taken to make sure the dishwasher 

is clean and free from any residue before use, and 

separate dish racks are used for meat and milk. 

For Pesach, a dishwasher may be Kashered by running 

it on its hottest cycle24,although some25 are stringent 

and do not allow a dishwasher to be Kashered for 

Pesach. 

Countertops 

Do not need to be Kashered between meat and milk26.  

For Pesach, some are stringent and require Iruy 

M’Keli Rishon. 

Tables 

Hadachah is sufficient27. 

For Pesach, some are stringent and require Iruy 

M’Keli Rishon. 

Mixing Bowls 

Hadachah is sufficient.  

Crock Pot 

If made of earthenware, a crock pot cannot be 

Kashered and should be cleaned well, and then put 

away for Pesach. 

If made of metal, a crock pot requires Hagalah in a 

Kli Rishon. For a pot too big to fit in another pot, see 

above in the laws of Hagalah. 

The handles and cover require the same method of 

Kashering as the crock pot28. 

Rolling Pins 

Hadachah is sufficient. Practically, rolling pins are 

hard to clean and should be put away for Pesach. 

Drying Racks 

Do not need to be Kashered.  

Chargers 

Chargers are not eaten from, and therefore do not need 

to be Kashered.  

Refrigerators/Freezers 

Do not need to be Kashered, and Hadachah is 

sufficient. 

 

  

 
22 See Emet L’Yaakov: Orchot HaRav VeKehillato (7:2:25) 

and Netivot Binah (ibid, note 9). 
23 See Igrot Moshe (Yoreh Deah, Vol. 2, 28). 
24 See Sheilat Shlomo who suggests not using detergent to 

accomplish this. This is also the opinion of Rabbi David 

Yosef. 
25 See Igrot Moshe above, who also prohibited the Kashering 

of a dishwasher from non-Kosher to Kosher. 

26 When the Shulchan Aruch mentions Kashering tables, it is 

referring to tables on which food is placed directly without a 

plate. See Mishna Berura 451:20. 
27 See footnote 46. This is especially true today when tables 

are covered with tablecloths. 
28 See footnote 39 above. 
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Extra Reading 

Visiting a Jew 

חלק )שו"ת עשה לך רב    –הרב חיים דוד הלוי  (  59

מז סימן  מצוות  - ח  שומרי  שאינם  בבית  מתארח 

 [(כלים, עוגות וכו' -טבילת ]

הריני לאשר קבלת מכתבך מיום ט' שבט דנא, ואשיבך  

ומצוות  תורה  השומר  שאדם  הדבר  אמת  כי  בקצרה, 

בתוך משפחה שאינה שומרת, נמצא בדרך כלל בקשיים 

והנכונה   הישרה  והדרך  במכתבך,  שהזכרת  אלה  מעין 

ולא   להתבייש  לא  במארחים,  היא  מפגיעה  לחשוש 

ולהסביר להם ברוח טובה אם תתקל בדבר מאכל שיש  

 בו חשש איסור. 

אלא שבכל אשר ציינת במכתבך איני רואה חשש רציני  

שאינך יכול להתגבר עליו. בראשונה ענין טבילת כלים,  

הרי ניתן בפשטות להניח שכלים אשר משתמשים בהם  

טביל צריכים  ואינם  ישראל  תוצרת  הם  אא"כ בא"י  ה, 

ומן   תהיה בטוח שכלי מסויים הוא בודאי תוצרת חוץ, 

הרוב   אחרי  ללכת  שיש  לחשוש  צורך  לך  אין  הספק 

וביחוד בכלים שאינם כלי מתכות חיובם לכו"ע אינו מן 

 התורה, וספק דרבנן להקל. 

לגבי תה לא ידעתי מה ספק מתעורר בך הרי תה וקפה 

גוים )עיין בבן   חי    -יש  א  -מותר לשתות אפילו בבית 

פירות קליות   ולגבי  ט"ז(.  שנה שניה פרשת חקת אות 

ירגישו   שמארחיך  מבלי  יכול  שאתה  הרי  וכדומה, 

ביותר כדי שלא  בנוסח המקוצר  להפריש מהם תרו"מ 

בחכמה   תעלים  לתרו"מ  המופרש  הפרי  ואת  להביכם, 

 ונחת.

כלים   יש  בית  שבכל  מניח  אני  עוגות  לגבי  אך 

חשוש מהכלים. ואם  מיוחדים לכך ואין אתה צריך ל

בגלל החומרים שמהם נעשית העוגה, מן הסתם הם 

חומרים המצויים למכירה בשוק, והם בפקוח הרבנות  

ושמא אתה חושש מדם בביצים שעירבו  וכשרים הם.  

זה אין לחשוש במאפה שבבית שרוב הביצים   במאפה, 

הן ללא דם, ואין שום חיוב לבדוק, אף שביצים שמערבם  

קם, כבר כתב מרן הב"י )ביו"ד סימן במאכל נוהגים לבד

ס"ו בסופו( "ומה שנוהגים לבדקם כשרוצים לטגנן או  

וכ"כ   ע"כ.  הוא  בעלמא  חומרא  תבשיל  מהם  לעשות 

וכן פסק שם   בד"מ )שם אות ג'( שבדיעבד אין לחוש. 

בשו"ע בהגה שנהגו להחמיר עיי"ש, כלומר ואין חיוב  

אות   שם  במחב"ר  החיד"א  למרן  )ועיין  הדין  ט'(, מן 

ופשוט ביותר שאין חשש איסור מטעם זה לאכול עוגה. 

אבל   בית,  במאפה  זה  שכל  צריך  אני  למודעי  אך 

הקונדיטוריות יש חשש גדול שמלכתחלה קונים ביצים  

שיש בהם דם במחיר מוזל כדי לערבם בעוגות, ולכן יש  

על  מקומית  רבנות  כל  מטעם  קפדנית  בהשגחה  צורך 

 אין לחוש לזה כלל.   קונדיטוריות, אך כאמור בבית

לפגוע  תצטרך  שבגללו  ממש  חשש  רואה  איני  מעתה 

בכבוד מארחיך אם אינם שומרי מצוות, אך אם תתעורר 

לך בעיא חמורה בשעת ביקור בביתם, תשתדל להתחמק 

בכל העדינות האפשרית, ואם לא תוכל תאמר להם בנחת  

תנצל  אולי  ואדרבא  המנעותך,  סבת  טובה  וברוח 

לה כזאת  המטבח  הזדמנות  שיכשירו  עליהם  שפיע 

וכללי הכשרות, ואולי תהיה שעת   דיני  ויקפידו על כל 

 ך.רצון ותתגלגל זכות זאת על ידי 

 


