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)כד-כא:) תורה – במדבר (לא1

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.

 הַ בָ ִאים,אַ נְשֵ י הַ צָ בָ א-כא ַוי ֹּאמֶ ר אֶ לְ ָעזָר הַ כֹּ הֵ ן אֶ ל
.מֹּ שֶ ה-צִ וָה ה' אֶ ת- אֲשֶ ר,ּתֹורה
ָ ַ ז ֹּאת חֻקַ ת ה:ל ִַמלְ חָ מָ ה
,הַ בַ ְרזֶל- אֶ ת,הַ נְ חֹּ שֶ ת-הַ כָסֶ ף; אֶ ת- וְ אֶ ת,הַ זָהָ ב-כב אַ ְך אֶ ת
.הָ עֹּ פ ֶָרת-וְ אֶ ת
,הַ בְ דִ יל-אֶ ת
,אַ ְך-- ּתַ עֲבִ ירו בָ אֵ ש וְ טָ הֵ ר, ָיב ֹּא בָ אֵ ש-דָ בָ ר אֲשֶ ר-כג כָל
. ּתַ עֲבִ ירו בַ מָ ִים, ָיב ֹּא בָ אֵ ש-בְ מֵ י נִ דָ ה י ְִתחַ טָ א; וְ כֹּ ל אֲשֶ ר ל ֹּא
, וטְ הַ ְרּתֶ ם; וְ אַ חַ ר,כד וְ כִ בַ סְ ּתֶ ם בִ גְ דֵ יכֶם בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י
.הַ מַ ֲחנֶה-ּתָ בֹּ או אֶ ל

Bad Flavor
) שם4

)יב:) משנה – עבודה זרה (ה2

וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא
ילבן תני חדא אסור ותניא אידך מותר

. יַטְ בִ יל, אֶ ת שֶ דַ ְרכֹו לְ הַ טְ בִ יל,הַ ּלֹוקֵ חַ כְ לֵי תַ ְש ִמיש ִמן הַ ּגֹוי
 הַ שַ ּפוד. ְילַבֵ ן בָ אור, לְ לַבֵ ן בָ אור. יַגְ עִ יל,לְ הַ גְ עִ יל
:הֹורה
ָ ְ שָ פָּה וְ הִ יא ט, הַ סַ כִ ין. ְמלַבְ נָן בָ אור,וְ הָ אַ סְ כְ לָה

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.

General Rule
)) תלמוד בבלי – עבודה זרה (עה3
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
הקומקמוסון ומחמי חמין מגעילן ומטבילן והן טהורין
דברים שנשתמש בהן ע"י האור כגון השפודין
והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורין

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

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,

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.
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) תלמוד בבלי – שם5

non-kosher food imparted by the utensil detracts
from the flavor of the food, such food is
permitted.

אמר רב חייא בריה דרב הונא לא אסרה תורה אלא
קדירה בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא

ולמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר גיעולי עובדי כוכבים
דאסר רחמנא היכי משכחת לה

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.

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

מכאן ואילך לישתרי גזירה קדירה שאינה בת יומא
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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רמב"ם – משנה תורה – מאכלות אסורות – פרק יז (א-ח)
מהדורת מכון ממרא

ה טְ בִ ילָה זֹו שֶ מַ טְ בִ ילִ ין כְ לֵי הַ ְסעֹודָ ה הַ נִ לְ קָ חִ ין ִמן
וש ִתיָה--אֵ ינָּה
הַ ּגֹויִים ,וְ אַ חַ ר כְָך י ְֻּתרו ַלאֲכִ ילָה ְ
לְ עִ נְ יַן ט ְֻמאָ ה וְ טַ הְ ָרה ,אֵ לָא ִמ ִדבְ ֵרי סֹופְ ִריםְ .ורמָ ז
לָּה "כָל-דָ בָ ר אֲשֶ רָ -יב ֹּא בָ אֵ ש" (במדבר לא,כג);
ומּפִ י הַ ְשמועָה ל ְָמדוְ ,שאֵ ינו ְמדַ בֵ ר אֵ לָא בְ טַ הְ ָרתָ ן
ִ
ִמידֵ י ּגֵעולֵי ּגֹויִים ,ל ֹּא ִמידֵ י ט ְֻמאָ הְ :שאֵ ין לְָך
ט ְֻמאָ ה ְשאֵ ינָּה עֹולָה אֵ לָא עַל יְ דֵ י הָ אֵ ש; וְ כָל
הַ טְ מֵ ִאים ,בִ טְ בִ ילָה עֹולִ ין ִמט ְֻמאָ תָ ן ,וְ ט ְֻמאַ ת מֵ ת,
בַ ֲהזָאָ ה וטְ בִ ילָה .וְ אֵ ין שָ ם אֵ ש כְ לָל אֵ לָא לְ עִ נְ יַן
ּגֵעולֵי ּגֹויִים .וְ כֵיוָן שֶ כָתוב "וְ טָ הֵ ר" (שם) ,אָ ְמרו
ֲחכ ִָמים הֹוסֵ ף לֹו טַ הְ ָרה אַ חַ ר עֲבִ ָירתֹו בָ אֵ ש
לְ הַ ִּתירֹו ִמּגֵעולֵי ּגֹויִים.

א קְ דֵ ָרה שֶ ּלְ חֶ ֶרס שֶ נִ ְתבַ שַ ל בָ ּה בְ שַ ר נְבֵ לָה ,אֹו
בְ שַ ר ְשקָ צִ ים ְורמָ ִשים--ל ֹּא יְבַ שַ ל בָ ּה בְ שַ ר
ְשחוטָ ה בְ אֹותֹו הַ יֹום .וְ ִאם בִ שַ ל בָ ּה ִמין בָ שָ ר,
הַ ּתַ בְ ִשיל אָ סור; בִ שַ ל בָ ּה ִמין אַ חֵ ר ,בְ נֹותֵ ן טַ עַם.
ּתֹורה אֵ לָא קְ דֵ ָרה בַ ת יֹומָ ּה בִ לְ בָ ד,
[ב] וְ ל ֹּא אָ ְס ָרה ָ
הֹואיל ַועֲדַ יִן ל ֹּא נִפְ גַם הַ שומָ ן שֶ נִבְ לַע בַ קְ דֵ ָרה;
ִ
ומ ִדבְ ֵרי סֹופְ ִרים ,ל ֹּא יְבַ שַ ל בָ ּה לְ עֹולָם .לְ פִ יכְָך
ִ
נִשּתַ ְמשו
אֵ ין לֹוקְ חִ ין כְ לֵי חֶ ֶרס יְשָ נִים ִמן הַ ּגֹויִים שֶ ְ
בָ הֶ ן בְ חַ ִמין ,כְ גֹון קְ דֵ רֹות וקְ עָרֹות ,לְ עֹולָם ,וְ אַ פִ ּלו
הָ יו ְשוועִ ין בַ אֲבָ ר; וְ ִאם לָקַ ח ,ובִ שַ ל בָ הֶ ן ִמיֹום שֵ נִי
וָהָ לְ אָ ה--הַ ּתַ בְ ִשיל מֻּתָ ר.
ב הַ ּלֹוקֵ חַ כְ לֵי ּתַ ְש ִמיש ְסעֹודָ ה ִמן הַ ּגֹויִיםִ ,מכְ לֵי
נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן
מַ ְּתכֹות וכְ לֵי זְכֹוכִ יתְ --דבָ ִרים שֶ ּל ֹּא ְ
כָל עִ יקָ ר--מַ טְ בִ ילָן בְ מֵ י ִמקְ וָה ,וְ אַ חַ ר כְָך יִ הְ יו
נִשּתַ מַ ש
מֻּתָ ִרין ֶלאֱכֹּ ל בָ הֶ ן וְ לִ ְשּתֹותְ .ודבָ ִרים שֶ ְ
בָ הֶ ן עַל יְ דֵ י צֹונֵן ,כְ גֹון כֹוסֹות וצְ לֹוחִ יֹות וְ קִ ּתֹונֹות-
נִשּתַ מַ ש
 ְמ ִדיחָ ן ומַ טְ בִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִריןְ .ודבָ ִרים שֶ ְומחַ מֵ י
מֹוסין ְ
בָ הֶ ן עַל יְ דֵ י חַ ִמין ,כְ גֹון יורֹות וְ קֻ ְמקְ ִ
חַ ִמין--מַ גְ עִ ילָן ומַ טְ בִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִריןְ .ודבָ ִרים
פודין
נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן עַל יְ דֵ י הָ אור ,כְ גֹון ְש ִ
שֶ ְ
וְ אַ ְסכְ לָאֹותְ --מלַבְ נָן בָ אור עַד שֶ ִּתנָשֵ ר קְ לִ ּפָתָ ן
ומַ טְ בִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִרין.

ו וְ ל ֹּא חִ יְבו בִ טְ בִ ילָה זֹו ,אֵ לָא כְ לֵי מַ ְּתכֹות
שֶ ּלִ ְסעֹודָ ה הַ נִ לְ קָ חִ ין ִמן הַ ּגֹויִים; ֲאבָ ל הַ שֹואֵ ל ִמן
הַ ּגֹויִים ,אֹו שֶ ִמ ְשכַן הַ ּגֹוי אֶ צְ לֹו כְ לֵי מַ ְּתכֹות--מֵ ִדיחַ
אֹו מַ ְר ִּתיחַ אֹו ְמלַבֵ ן ,וְ אֵ ינו צָ ִריְך לְ הַ טְ בִ יל .וְ כֵן
ִאם לָקַ ח כְ לֵי עֵץ אֹו כְ לֵי אֲבָ נִים--מֵ ִדיחַ אֹו מַ ְר ִּתיחַ ,
וְ אֵ ינו צָ ִריְך לְ הַ טְ בִ יל .וְ כֵן כְ לֵי חֶ ֶרס הַ חֲדָ ִשים ,אֵ ינו
צָ ִריְך לְ הַ טְ בִ יל; אֲבָ ל הַ ְשוועִ ין בַ אֲבָ ר ,ה ֲֵרי הֶ ן כִ כְ לֵי
מַ ְּתכֹות וצְ ִריכִ ין טְ בִ ילָה.
ז הַ ּלֹוקֵ חַ סַ כִ ין ִמן הַ ּגֹויִיםְ --מלַבְ נָּה בָ אור ,אֹו
מַ ְשחִ יזָּה בָ ֵרחַ יִם שֶ ּלָּה .וְ ִאם הָ יְ תָ ה סַ כִ ין ָיפָה ְשאֵ ין
בָ ּה ּפְ גִ ימֹות--דַ י לֹו ִאם נְ עָצָ ּה בְ קַ ְרקָ ע קָ שָ ה עֲשָ ָרה
ּפְ ע ִָמים ,וְ אֹוכֵל בָ ּה צֹונֵן; וְ ִאם הָ יו בָ ּה ּפְ גִ ימֹות ,אֹו
שֶ הָ יְ תָ ה ָיפָה וְ ָרצָ ה ֶלאֱכֹּ ל בָ ּה חַ ִמין ,אֹו לִ ְשחֹּ ט בָ ּה-
ְ -מלַבְ נָּה אֹו מַ ְשחִ יזָּהֻ ,כּלָּה.

יורה
יורה קְ טַ נָה לְ תֹוְך ָ
ג כֵיצַ ד מַ גְ עִ ילָן :נֹותֵ ן ָ
וממַ ּלֵא ָעלֶיהָ מַ יִם עַד שֶ יָצופו עַל הַ קְ טַ נָה,
ּגְ דֹולָהְ ,
יורה ּגְ דֹולָה--
ומַ ְר ִּתיחָ ּה ָיפֶה ָיפֶה; וְ ִאם הָ יְ תָ ה ָ
וממַ ּלְ אָ ּה מַ יִם עַד
מַ קִ יף עַל ְשפָתָ ּה בָ צֵ ק אֹו טִ יטְ ,
שֶ יָצופו הַ מַ יִם עַל ְשפָתָ ּה ,ומַ ְר ִתיחַ .

ח שָ חַ ט בָ ּה קֹּ דֶ ם שֶ יְ טַ ה ֲֶרנָה ,מֵ ִדיחַ ְמקֹום
הַ ְשחִ יטָ ה; וְ ִאם קִ ּלַף ,ה ֲֵרי זֶה ְמשֻ בָ ח .סַ כִ ין שֶ שָ חַ ט
יִשחֹּ ט בָ ּה עַד שֶ יְ ִדיחָ ּה ,אַ פִ ּלו
בָ ּה טְ ֵרפָה--ל ֹּא ְ
בְ צֹונֵן; אֹו ְמקַ נְחָ ּה בִ בְ לָיֹות שֶ ּלִ בְ ג ִָדים.

נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן עַד שֶ ּל ֹּא הִ ְר ִּתיחַ  ,אֹו עַד
ד וְ ֻכּלָן שֶ ְ
שֶ ּל ֹּא הֵ ִדיחַ  ,וְ עַד שֶ ּל ֹּא הִ לְ בִ ין ,וְ עַד שֶ ּל ֹּא הִ טְ בִ יל--
מֻּתָ ר :שֶ כָל הַ שומָ ן שֶ בָ הֶ ן נֹותֵ ן טַ עַם לִ פְ גָם הוא,
כְ מֹו שֶ בֵ אַ ְרנו.
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צָ ִריְך לְ הַ כְ ִש ָירן בִ כְ לִ י ִראשֹון; וְ ִאם ּתַ ְש ִמישָ ן בִ כְ לִ י שֵ נִ י,
הֶ כְ ְש ָרן בִ כְ לִ י שֵ נִ י; וכְ לִ י שֶ ִמ ְשּתַ ְמ ִשין בֹו בְ עֵרוי שֶ ְמע ֶָרה
ִמכְ לִ י ִראשֹון ,ל ֹּא סַ ּגֵי לֵיּה בְ הֶ כְ שֵ ר ִדכְ לִ י שֵ נִ י אֶ ּלָא צָ ִריְך
לְ עָרֹות ָעלָיו ִמכְ לִ י ִראשֹון.

Halachic Conclusions
 )6מרן – שלחן ערוך – יורה דעה (קכא:א)
הַ ּלֹוקֵ חַ כֵלִ ים יְשָ נִ ים ִמן הָ עֹובְ דֵ י כֹוכָבִ ים ,כְּ דֶ ֶרְך
שֶ נִּ ְּשתַּ מֵּ ש בָּ הֶ ן הָּ עֹובֵּ ד כֹוכ ִָּּבים כְָּך הּוא הֶ כְּ ְּש ָּרן .לְ פִ יכְָך
הַ ּלֹוקֵ חַ כְ לֵי ּתַ ְש ִמיש יְשָ נִ ים שֶ נִ ְשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בְ צֹונֵן ,כְ גֹון
כֹוסֹות וצְ לֹוחִ יֹות וְ כַיֹוצֵ א בָ הֶ ןְ ,מדִ יחָ ן ,וְ צָ ִריְך לְ שַ פְ ְשפָן
הֵ יטֵ ב בְ מַ ִים בִ ְשעַת הֲדָ חָ ה כְ דֵ י לְ הָ סִ יר ולְ מָ ֵרק הָ ִאסור שֶ עַל
שֹוט ָּפן ְּבמַּ יִּ ם ּומַּ ְּט ִּבילָּן ,וְ הֵ ם מֻּתָ ִרין.
ְּ
ּגַבֵ יהֶ ן ,וְּ אַּ חַּ ר כְָּך

Utensils Used With Cold Foods
 )12מרן – שם (כב)
כָל הַ כֵלִ ים ,אֲפִ ּלו שֶ ל חֶ ֶרס ,שֶ נִ ְשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם חָ מֵ ץ בְ צֹונֵן,
מֻתָּ ר לְּ ִּה ְּשתַּ מֵּ ש בָּ הֶ ם מַּ צָּ ה ֲאפִּ ּלּו ְּבחַּ ִּמין...

 )7רמ"א – שם

Utensils That May Not Be Kashered

יֵש ְמקֹומֹות שֶ ָנהֲגו הֶ ּתֵ ר לָשום ַייִן בְ כֵלִ ים שֶ נִ סְ ֵריהֶ ם
ְמדֻבָ קִ ים בְ חֵ לֶבִ ,משום שֶ טֶ בַ ע הַ ַייִן לִ בְ רֹּ חַ ִמן הַ חֵ לֶב,
וְ הַ חֵ לֶב נִקְ ָרש וְ עֹומֵ ד בְ עַצְ מֹו וְ אֵ ינֹו נֹו ֵג ַע כְ לָל בַ ַייִן (ריב"ש
סִ ימָ ן קמ"ט).

 )13מרן – שם (א)
נִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם חָ מֵ ץ כָל הַ שָ נָה ,אֲפִ ּלו
קְ דֵ רֹות שֶ ל חֶ ֶרס שֶ ְ
ומינֵי קְ מָ חִ יםְ ,משַ פְ ְשפָן הֵ יטֵ ב
עֹושים בָ הֶ ם דַ ְיסָ א ִ
אֹותָ ם שֶ ִ
בְ עִ נְ יָן שֶ ּל ֹּא יְהֵ א חָ מֵ ץ נִ כָר בָ הֶ ם ,ומֻּתָ ר לְ הַ ְשהֹותָ ן לְ אַ חַ ר
הַ ּפֶסַ ח לְ הִ ְשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בֵ ין בְ ִמינֹו בֵ ין שֶ ּל ֹּא בְ ִמינֹו .ומַ צְ נִ יעָן
בְ פֶסַ ח בְ מָ קֹום צָ נו ַע שֶ אֵ ינֹו ָרגִ יל לֵילְֵך שָ ם ,כְ דֵ י שֶ ּל ֹּא ָיב ֹּא
לְ הִ ְשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בְ פֶסַ ח ,וְ טֹוב לְ סָ גְ ָרם בְ חֶ דֶ ר ולְ הַ צְ נִ י ַע
הַ מַ פְ ּתֵ חַ  .אֲבָּ ל הֶ סֵּ ק שֶ י ִַּּסיקֵּ ם ְּבאֵּ ש אֵּ ינֹו מֹועִּ יל לָּהֶ ם ,וְּ ל ֹא
לְּ שּום כְּ לֵּי חֶ ֶרס שֶ נִּ ְּשתַּ מֵּ ש בָּ הֶ ם חַּ ִּמין ,אֲפִ ּלו שֶ ּל ֹּא עַל
רֹותחִ יןַּ .ו ֲאפִּ ּלּו ִּאם יְּ מַּ ּלְּ אּום
יְדֵ י הָ אור אֶ ּלָא שֶ ע ֵָרה לְ תֹוכֹו ְ
ישינָּן ִּדלְּ מָּ א חָּ יֵּיס ֲעלַּיְּ יהּו שֶ מָּ א פָּקַּ ע (פי'
גֶחָּ לִּ יםְּ ,דחַּ יְּ ִּ
ומיהו ִאם
שֶ מָּ א יִּ ְּתבַּ קְּ עּו) וְּ ל ֹא ע ִָּּביד לְּ הּו הַּ סָּ קָּ ה ְּמ ַּעלְּ יָּאִ .
ִירן לְ כִ בְ שָ ן שֶ ְמצָ ְרפִ ין בֹו כְ לֵי חֶ ֶרס חֲדָ ִשים ,מֻּתָ ר ְדכֵיוָן
הֶ ֱחז ָ
שֶ מַ כְ נִ יסָ ן לְ הֶ סֵ ק ּגָדֹול ָכזֶה וַדַ אי ל ֹּא חָ יֵיס ֲעלַיְ יהו ִדילְ מָ א
נורים שֶ ּלָנו ל ֹּא.
ּפָקְ עֵי ,אֲבָ ל לַּתַ ִ

 )8מרן – שם (ב)
נִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בְ חַ ִמין ,בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל
לָקַ ח מֵ הֶ ן כֵלִ ים שֶ ְ
מַ ּתֶ כֶת אֹו שֶ ל עֵץ אֹו אֶ בֶ ן ,מַּ גְּ עִּ ילָּן וְּ אַּ חַּ ר כְָּך מַּ ְּט ִּבילָּןִ ,אם
הֵ ם שֶ ל מַ ּתֶ כֶת ,וְ הֵ ם מֻּתָ ִרים .וְּ ִּאם ִּה ְּט ִּבילָּן וְּ אַּ חַּ ר כְָּך
אֹומ ִּרים שֶ צָּ ִּריְך ַּלחֲזֹ ר
ְּ
ִּהגְּ עִּ ילָּן ,מֻתָּ ִּרים .וְּ יֵּש
ּולְּ הַּ ְּט ִּבילָּן.
 )9רמ"א – שם
דִ ין כְ לֵי עֶצֶ ם ַעיֵן בְ הִ לְ כֹות ּפֶסַ ח סי' תנ"א .אֵּ ין לְּ הַּ גְּ עִּ יל
שּום כְּ לִּ י כָּל זְּמַּ ן שֶ הּוא בֶ ן יֹומֹו (טור) .וְ אֵ ין לְ הִ ְשּתַ מֵ ש
בְ מֵ י הַ גְ ָעלָה (אָ רֹּ ְך) .כָל מָ קֹום שֶ צָ ִריְך הַ גְ ָעלָה ל ֹּא ְמהָ נֵי ִאם
קִ ּלְ פו לַכְ לִ י בִ כְ לֵי אֻמָ נות (ת"ה סי' ק"ל ובְ מָ ְרדְ כַי וְ הַ ּגָהַ ת
ש"ד) .וְ ַעיֵן לְ עֵיל סִ ימָ ן ק"ח דִ ין מַ ְרדֶ ה שֶ ל ִאסור.

 )14מרן – שם (ז)
יֵש ִמי שֶ אֹומֵ ר ְּדכַּפֹות הָּ עֲׂשּויֹות ִּמקֶ ֶרן אֵ ין לָהֶ ם ּתַ קָ נָה
ישינָן ִדלְ מָ א
בְ הַ גְ ָעלָהְ ,דכֵיוָן שֶ ִמ ְתקַ לְ קְ לִ ין בְ מַ ִים חַ ִמין ,חַ יְ ִ
חָ יֵיס ֲע ַל ְייהו.

Utensils Used With Fire
 )10מרן – שלחן ערוך – אורח חיים (תנא:ד)

Other Items Which Cannot Be Kashered

כֵלִ ים שֶ ִמ ְשּתַ ְמ ִשים בָ הֶ ם עַל יְדֵ י הָ אור ,כְ גֹון ִשּפודִ ים
וְ אַ סְ כְ לָאֹות וְ כַיֹוצֵ א בָ הֶ ם ,צְ ִריכִ ים לִ בון; וְ הַ ּלִ בון (הוא) עַד
שֶ יִהְ יו נִ יצֹוצֹות נִּתָ זִין מֵ הֶ ם.

 )15מרן – שם (ב-ג)
עֹושין ִּמּלְּ בֵּ נִּ ים וְּ עָּפָּר ,וְ אֹופִ ים
כובְ יָא ,שֶ הוא כְ לִ י שֶ ִ
קֹורין פירלי"א הֶ סֵ יקֹו ִמבַ חוץ
ומטַ ּגְ נִ ין בֹו ,וְ כֵן ּתַ נור קָ טָ ן שֶ ִ
ְ
וְ אָ סור ֶלאֱפֹות בֹו בְ פֶסַ חְּ ,דאֵּ ין חָּ מֵּ ץ שֶ בֹו נִּ פְּ לָּט ְּבכְָּך;
וְ ִאם ִמּלְ אֹו ּגֶחָ לִ ים ִמבִ פְ נִ ים ,שָ ֵרי.

Utensils Used With Hot Foods
 )11מרן – שם (ה)
נִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בְ חַ ִמין ,כְ פִ י ּתַ ְש ִמישָ ן הֶ כְ ְש ָרןִ .אם
כֵלִ ים שֶ ְ
ּתַ ְש ִמישָ ן בִ כְ לִ י ִראשֹון ,כְ גֹון כַף שֶ ְמגִ יסִ ין בֹו בַ קְ דֵ ָרה,

4

טעם המנהג דהחמירו פן יבא להגעיל הכלי כשהוא בן
יומו וטעם מהר"ם הנז' לא שוה לו ע"ש באורך
ובמקומותנו נוהגין להגעיל כלי חלב שאינן בני יומן
להשתמש בהם בשר וכן איפכא ולא חשו לחומרות
אלו.

סַ כִ ינִ ים מַ גְ עִ ילָן בִ כְ לִ י ִראשֹון ומֻּתָ ִרין .וכְ לִ י ִראשֹון נִקְ ָרא
שֶ הִ ְר ִּתיחו בֹו מַ ִים עַל הָ אֵ ש ,אֲפִ ּלו אֵ ינֹו עַּתָ ה עַל הָ אֵ ש ַרק
שֶ עֹודֶ נו רֹותֵ חַ  .וְּ קֹ דֶ ם הַּ הַּ גְּ ָּעלָּה צָּ ִּריְך לְּ שּופָּם ָּיפֶה
ְּבמַּ ְּשחֶ זֶת אֹו ְּב ֵּרחַּ יִּ ם לְּ הַּ ע ֲִּביר כָּל חֲלּודָּ ה שֶ בָּ הֶ ם קֹ דֶ ם
הֶ כְּ ְּש ָּרם .הִ ילְ כְָך ִאם יֵש בֹו ּגומֹות וְ אֵ ינֹו יָכֹול לְ נַקֹותֹו ָיפֶה,
אֵּ ין מֹועִּ יל לֹו הַּ גְּ ָּעלָּה (פי' הַ ּפְ לֵטָ ה שֶ הַ כֵלִ ים ּפֹולְ טִ ים
הָ ִאסור שֶ בָ הֶ ם ,וְ הוא ִמּלְ שֹון שֹורֹו עִ בַ ר וְ ל ֹּא יַגְ עִ ל) (איוב
כא) לְּ בַּ ד וְּ צָּ ִּריְך לִּ בּון ִּב ְּמקֹום הַּ גּומֹות.

 )20כף החיים – שם (ס"ק מה)
וכתב שם המ"א דמכאן משמע שמותר בחול להגעיל כלי
חלב לאכול בו בשר או איפכא והעולם נוהגין איסור
בדבר ומ"כ בשם הגאון מהר"ר בנימין מפוזנא ששמע
ממהר"מ יפה הטעם למנהג שאם יעשה כן לעולם לא
יהיה לו רק כלי א' ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה
אסור דלמא אתי למטעי כדאי' בחולין דף ח' ע"ב וכו'
יעו"ש .והרב שער המלך בה' יו"ט דף נ"ב ע"ג הביא
מסמ"ק סי' קצ"ט דאסור להגעיל כלי בשר בן יומו
להשתמש בו חלב וא"כ טעם המנהג דהחמירו פן יבא
להגעיל הכלי כשהוא בן יומו וטעם מהר"ם הנז' לא שוה
לו יעו"ש .והב"ד המחב"ר או' ב' וכתב ובמקומותינו
נוהגין להגעיל כלי חלב שאינן בני יומן להשתמש
בהן בשר וכן איפכא ולא חשו לחומרות אלו עכ"ל.
ועיין לעיל סי' תנ"ב או' מ"א.

 )16רמ"א – שם
וְ הַ נָדָ ן שֶ ל סַ כִ ינִ ים אֵ ין לָּה ּתַ קָ נָה בְ הַ גְ ָעלָה וְ אָ סור לְ הַ כְ נִ יס
בָ ּה הַ סַ כִ ין ,בְ פֶסַ ח (מַ ה ֲִרי"ל).
Kashering From Meat To Milk
 )17מגן אברהם – אורח חיים – תקט:ה (ס"ק יא)
ומכאן משמע שמותר בחול להגעיל כלי חלב לאכול בו
בשר או איפכא והעולם נוהגין איסו' בדבר ומ"כ בשם
הגאון מהור"ר בנימין מפוזנא ששמע ממהר"מ יפה
הטעם למנהג שאם יעשה כן לעולם לא יהי' לו רק
כלי א' ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה אסור דלמא
אתי למטעי כדאי' בחולין דף ט' ע"ב והא דשרינן הכא
י"ל כיון שלעול' אין משתמשין בו אלא ע"י ליבון ליכא
למיגזר כנ"ל.

 )21הרב עובדיה יוסף – שו"ת יביע אומר חלק ג -
יורה דעה סימן ד
נשאלתי אם מותר להגעיל כלי בשר להכשירן להשתמש
בהם במאכלי חלב .וכן להיפך להכשיר כלי  -חלב
לבשר.

 )18משנה ברורה – אורח חיים – תנא:ג (ס"ק יט)
וסכינים הבלועים מבשר לחלב די בהגעלה אך העולם
נהגו איסור בזה.

…גם השד"ח שם הביא דברי הפר"ח ופר"ת ומזמור
לדוד ושיו"ב הנ"ל דמוכח דלא נתפשט המנהג שהזכיר
המג"א בינינו הספרדים .ותמה על הרוח חיים פלאג'י
יו"ד (סי' קכא) ,שה"ד המג"א ,שהיה לו להזכיר דברי
הרבנים הנ"ל ,למען דעת שמנהג זה לא נתפשט בינינו
הספרדים ,ולא חשחין אנחנא לחששות אלו ,וכמ"ש מרן
החיד"א במחב"ר .עכת"ד .וכן בכף החיים (סי' תקט)
ה"ד המחב"ר .וכבר ידוע שאנו הולכים בעקבות דברי
מרן החיד"א ז"ל .וכמש"כ לעיל (בחאו"ח סי' יא אות
ד) .והוצרכתי לבאר המבואר מפני ששמעתי על חכם
אחד שאסר זאת גם לדידן .וכנראה שנעלמו ממנו
דברי החיד"א ושאר אחרונים הנ"ל .ומכ"ש לפמ"ש
בשו"ת דברי יעקב (סי' מ) ,שאף לדידהו אינו מנהג
ברור ,ומה שלא ראינו שנהגו להגעיל מבשר לחלב,
היינו משום שדרך בנות ישראל מימים ימימה להיות

וכתב בתשובת ח"ס סי' ק"י דהיכא דהגעיל לצורך פסח
הוא נוהג להתיר להחליף מבשר לחלב או איפכא כיון
שלא היתה כונת ההכשר לצורך זה.
 )19החיד"א – מחזיק ברכה אורח חיים סימן תקט
כתב הרב מג"א דמדין זה דהש"ע משמע דבחול מותר
להגעיל כלי חלב לאכול בו בשר או איפכא והעולם
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
אתי למטעי כמ"ש בחולין דף ח' ע"ב וכו' ע"ש והרב
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
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אין לחוש לזה ואינו בכלל המנהג .וכ"ש כשימכרם לאחר
שלא הורגל להשתמש בהם לחלב שאין לחוש למה
שכתבתי שטעם המנהג הוא מצד שהורגל בהם להיפוך.

להם כלים רבים וליחדם לבשר או לחלב .ואין רצונן
לטרוח בהגעלה מדי פעם בפעם .וגם אין כולם
בקיאות בהגעלה .ומזה נמשך עד שחשבו הנשים
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
כלל בשום מקום ממנהג זה .וכיון שמבואר בראשונים
להיתר נ"ל שאין לחוש לזה כלל .והשואל ע"ז יכולים
להתיר לו .עכת"ד .ואם כי יש לפקפק עליו מד' כל
האחרונים הנ"ל .ולכן אין להתיר בזה לאלו שנהגו
וביחוד בארצות אשכנז .מ"מ לדידן מיהא יש להקל.
והרי הוא כמבואר .נהרא נהרא ופשטיה.

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
למה שבארתי והוא העיקר מותר מצד זה שעברו י"ב
חדש מדינא אף בלא הפסד מבשר לחלב ואיפכא אף הוא
עצמו אף שאסור מאיסור להיתר.
Utensils of Wood, Stone, and Bone
 )24מרן – אורח חיים (תנא:ח)
אֶ חָ ד כְּ לֵּי עֵּץ וְ אֶ חָ ד כְּ לֵּי אֶ בֶ ן וְ אֶ חָ ד כְּ לֵּי מַּ תֶ כֶתִ ,דינָם
לְ הַ כְ ִש ָירם בְ הַ גְ ָעלָה.

 )22שם –מלואים
שו"ר להשאגת אריה בפסקי הלכות הנד"מ בס' מדי
חודש בחדשו ח"ב (עמוד צג) שפסק להתיר להגעיל
כלי בשר לחלב וכן להיפך .ודלא כהמג"א .והנלע"ד
כתבתי.

 )25רמ"א – שם
וְ כֵן כְּ לֵּי ֶעצֶ ם צְ ִריכִ ים הַ גְ ָעלָה (מָ ְר ְדכַי ּפ ֶֶרק כָל שָ עָה).
Ceramic Utensils and Earthenware

 )23הרב משה פיינשטיין – שו"ת אגרות משה יורה
דעה חלק א סימן מג (ענפים ו-ז)

 )26מרן – שם (כב)

ומצד המנהג שכתב המג"א סי' תק"ט שנהגו שלא
להגעיל מחלב לבשר נמי מסתבר שהוא שייך רק
בהגעלה וליבון שיכול להכשירו בו ביום שנשתמש
לחלב שבזה שייך הטעם שכתב דאם יעשה כן לא יהיה
לו לעולם רק כלי אחד ויגעילנו בכל פעם שישתמש ואתי
למטעי .אבל בהיתר דישון י"ב חדש שלא שייך זה אינו
בכלל המנהג .ויותר מזה חזינן להרא"ה שהביא
הריטב"א ולהיש מקילין שבמ"מ שסברי שלא אסרו
באינה ב"י מבשר לחלב ואיפכא מתירין זה לכתחלה
ואמאי לא אסרו לכה"פ מצד המנהג ,ומלשון המג"א
משמע שהוא מנהג ישן דאם הוא מנהג חדש לא היה
מקשה גם מהב"י .אלא ודאי דכיון שבאותו יום שיבשל
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

נִשּתַ מֵ ש
אֲבָ ל לְּ שֶ ל חֶ ֶרס ל ֹא ְּמהָּ נֵּי הַּ גְּ ָּעלָּהַ ,ואֲפִ ּלו ל ֹּא ְ
בָ הֶ ם חָ מֵ ץ אֶ ּלָא בְ צֹונֵן ,ל ֹּא י ְִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם מַ צָ ה אֶ ּלָא בְ צֹונֵן.
 )27מו"ר הרב יעקב פרץ – אמת ליעקב :אורחות
הרב וקהלתו – פרק ז – סימן ד (יח)
כלי חרס .אמנם כתב מרן שלא מועילה להם הגעלה
(בסימן תנא' .כב) ,יש לומר ,במקום הפסד מרובה ,יש
תקנה להם ,שישהה אותם מעל"ע ,שאז אינם אסורים
בלי הכשר כי אם מדרבנן ,משום גזרה אינו בן יומו אטו
בן יומו ויגעילם ג' פעמים בזה אחר זה (וכ"כ בס' העטור,
הובא בטור יו"ד סי' קכא) ויש להוסיף בטעמא ,מ"ש
הט"ז (ר"ס צג) שמה דקי"ל כלי חרס אינו יוצא מידי
דפיו ,אינו מן התורה אלא בקדשים ,אבל בחולין הוי רק
מדרבנן ,ומן התורה ,די בהגעלה ,שחולין מקדשים לא
ילפינן.
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 )32ט"ז – שם (ל)

Glass Utensils

ויש מחמירים .דס"ל דכלי זכוכית ככלי חרס הוא מ"מ
פשוט שבדיעבד אין איסור כלל וכן במ"ש אח"כ לענין
גשמעל"ץ דהאיסור הוא משום שנעש' מהיתוך זכוכית.

 )28אבות דרבי נתן – פרק מא
שלשה דברים [נאמרו] בכלי זכוכית :אינו בולע ואינו
פולט ומראה כל מה שבתוכו .במקום חם חם במקום צונן
צונן.

 )33מו"ר הרב יעקב פרץ – סיכומים לתלמידיו על
הלכות הכשרת כלים

 )29הרב אוהד פיקסלר – מאמר על הכשרת כלים
מאיסור ולפסח – אתר ישיבת הר עציון – ט"ו באב
ה'תשע"ד

ומנהג אשכנז להחמיר ולא מובן מנהגם ,וגם לפי
מנהגם והמחמיר כמותם כ' הרב צפ' פראנק ז"ל יכול
להגעילם ג"פ בחמין שבכ"ר – אם הם כלי פיירקס .וכ"כ
עוד "ציץ אליעזר" ועוד.

 .1זכוכית אינה בולעת – שיטה זו נסמכת בבסיסה על
דברי אבות דרבי נתן וההבנה שכלי זכוכית אינם בולעים
מהאיסור ולכן אין צורך להכשירם .כשיטה זו סוברים –
ראבי"ה סימן תסד; האשכול ח"ג (עמוד קמ); שו"ת
הרשב"א (סי' רלג); מאירי בפסחים ועוד.

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

 .2זכוכית בולעת ולא ניתן להכשיר – הואיל והזכוכית
עשויה מחול אז היא דומה לכלי חרס שבולעים אך אינם
פולטים .לכן אם השתמשו בכלי זכוכית בחמין אין דרך
להכשירם .כשיטה זו סוברים – המרדכי בפסחים סי'
תקעד; סמ"ק; תרומת הדשן ועוד.

יֵש ִמי שֶ אֹומֵ ר ,שֶ ּל ֹּא הֶ חְ ִמירו בִ ְשבִ יל שֶ מַ כְ נִ יסֹו לְ קִ יום
מֹוסיפִ ים שֶ ל עֵץ וְ שֶ ל עֹור.
אֶ ּלָא בִ כְ לֵי חֶ ֶרס בִ לְ בַ ד .וְ יֵש ִ
מֹוסיף שֶ ל אֶ בֶ ן וְ שֶ ל מַ ּתֶ כֶת ,וְ כֵן ָראוי לִ נְהֹּ ג .אֲ בָּ ל
וְ יֵש ִמי שֶ ִ
שֶ ל זְּכּוכִּ ית ,לְּ ִּד ְּב ֵּרי הַּ כֹ ל אֵּ ין מַּ ְּח ִּמ ִּירים בֹו ִּב ְּש ִּביל
שֶ מַּ כְּ נִּ יסֹו לְּ קִּ יּום.

 .3זכוכית בולעת והכשירה על ידי הגעלה – כלי
זכוכית דומים לכלי מתכת ולכן בולעים את האיסור אך
ניתן להכשירם .חלק מהפוסקים כתבו שלמרות שניתן
להגעילם מכיוון שהאדם חושש שמא יפקעו הוא יבוא
לחוס עליהם בהגעלה ולכן אין להגעיל .ראה את דברי
הרא"ה בחידושי הריטב"א לפסחים (ל,ב); אור זרוע
ועוד.

Dissenting Sephardic Opinions

Another Understanding

 )35רמב"ם – משנה תורה – מאכלות אסורות – פרק
יז (א-ח) מהדורת מכון ממרא
הַ ּלֹוקֵ חַ כְ לֵי ּתַ ְש ִמיש ְסעֹודָ ה ִמן הַ ּגֹו ִייםִּ ,מכְּ לֵּי מַּ ְּתכֹות ּוכְּ לֵּי
נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן כָל עִ יקָ ר--מַ ְטבִ ילָן
זְּכֹוכִּ יתְ --דבָ ִרים שֶ ּל ֹּא ְ
בְ מֵ י ִמקְ וָה ,וְ אַ חַ ר כְָך יִהְ יו מֻּתָ ִרין ֶלאֱכֹּ ל בָ הֶ ן וְ לִ ְשּתֹות.
נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן עַל יְדֵ י צֹונֵן ,כְ גֹון כֹוסֹות וצְ לֹוחִ יֹות
ודְ בָ ִרים שֶ ְ
נִשּתַ מַ ש
וְ קִ ּתֹונֹותְ --מ ִדיחָ ן ומַ ְטבִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִריןְ .ודבָ ִרים שֶ ְ
ומחַ מֵ י חַ ִמין--
מֹוסין ְ
בָ הֶ ן עַל יְדֵ י חַ ִמין ,כְ גֹון יורֹות וְ קֻ ְמקְ ִ
נִשּתַ מַ ש בָ הֶ ן עַל
מַ גְ עִ ילָן ומַ ְטבִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִריןְ .ודבָ ִרים שֶ ְ
פודין וְ אַ ְסכְ לָאֹותְ --מלַבְ נָן בָ אור עַד
יְדֵ י הָ אור ,כְ גֹון ְש ִ
שֶ ִּתנָשֵ ר קְ לִ ּפָתָ ן ומַ ְטבִ ילָן ,וְ הֶ ן מֻּתָ ִרין.

 )30מרן – אורח חיים (תנא:כו)
כְ לֵי זְכוכִ ית אֲפִ ּלו מַ כְ נִ יסָ ן לְ קִ יום ַואֲפִ ּלו ִמ ְשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם
בְ חַ ִמין ,אֵּ ין ְּצ ִּריכִּ ים שּום הֶ כְּ שֵּ ר שֶ אֵּ ינָּם בֹולְּ עִּ ים,
ּוב ְּש ִּטיפָּה ְּב ָּעלְּ מָּ א סַּ גֵּי לְּ הּו.
ִּ
 )31רמ"א – שם

 )36הרב יוסף קאפח – שם

אֹומ ִּרים ִּדכְּ לֵּי זְּכּוכִּ ית ֲאפִּ ּלּו הַּ גְּ ָּעלָּה ל ֹא
וְּ יֵּש מַּ ְּח ִּמ ִּירין וְּ ְּ
ּוב ְּמ ִּדינֹות אֵּ ּלּו (סמ"ק
ְּמהָּ נֵּי לְּ הּו; וְּ כֵּן הַּ ִּמנְּ הָּ ג ְּבאַּ ְּשכְּ נָּז ִּ
קֹורין
וְ אָ גור) .וְ כֵן כְ לֵי כֶסֶ ף שֶ יֵש בְ תֹוכָן הִ ּתוְך זְכוכִ ית שֶ ִ
גישמעלצ"ט ,אֵ ין לְ הַ גְ עִ ילֹו; אֲבָ ל ִמבַ חוץ אֵ ינֹו מַ זִיק
(ּתרומַ ת הַ דֶ שֶ ן סִ ימָ ן קל"ב).
ְ

ולעולם דין כלי זכוכית כדין כלי מתכות להכשרן ,בין
לענין בליעת איסור בין לענין חמץ בפסח.
 )37הרב מרדכי אליהו – מאמר מרדכי לחגים (ה ,נב)
סירי זכוכית אין להם הכשרה .ואף המתירים להכשיר
כלי זכוכית לא התירו בזכוכית שלנו (דורלקס,
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 )41הרב עובדיה יוסף – הליכות עולם (א ,עמ' רפו)

פיירקס) שמוסיפים לה חומרים שונים בעת יצירתה.
בדיעבד שבישל בהם בפסח – יעשה שאלת חכם.

ובהיותי במצרים ראיתי בספר שו"ת כת"י בני יהודה
להרה"ג ר' יהודה מסלתון ז"ל אב"ד פה מצרים ,שאסר
להשתמש בכלי זכוכית לבשר וחלב ,שכן ראה נוהגים
בדמשק.

 )38שם – נג
כוסות זכוכית למשקה חם שהשתמשו בהם בחמין
בחמץ ,מכשירים בעירוי רותחין מכלי ראשון .ונוהגים
להחמיר ולא מכשירים זכוכית שהשתמשו בחמין.

 )42הרב שלום משאש – מתוך הסכמתו להגדה של
פסח "כה לחי"

 )39הרב מרדכי אליהו – קול צופייך ()351

כלי זכוכית אין צריכים הכשר לפסח כלל ,אלא די
לשוטפם היטב.

יש לדעת שכלי זכוכית לא ניתנו להכשרה ,וזאת
למרות שמרן פסק שכלי זכוכית אינם בולעים ,אבל
הרמ"א כותב שבארצות אשכנז מחמירים בכל כלי
הזכוכית ,וכך פסק מרן רשכבה"ג בעל הבא"ח
שמפסקיו אין אנו זזים ,שהשכינה דיברה מתוך
גרונו.

 )43הרב אליהו אריאל אדרעי – ילקוט שמ"ש (קלד)
ז"ל רבנו זצ"ל בהסכמתו להגדה של פסח "כה לחי"
(להגר"י חזן זצ"ל):
ובדין הגעלה והכשרת הכלים אות כ"ח ,בענין כלי
זכוכית כתב המחבר דבני ספרד נזהרים להשתמש דוקא
בכוסות חדשים ,ובפרט היום שיש כוסות הרבה בנמצא,
עכ"ד .ואנכי לא ידעתי ולא ראיתי מנהג זה כלל נוהג
במרוקו גם אצל גדולי תורה ,ועד היום הכל שוטפים
הכלים ורוחצים אותם היטב ומשתמשים בהם וכן
נוהגים ,עכ"ד רבנו זצ"ל בהסכמתו שם.

פעם הקפידו עליי שאני פוסק כדעת הבא"ח בכלי
זכוכית ,ואמרתי להם שהרמב"ם שהיה חכם בכל
החכמות שבעולם (מלבד בקיאותו השלמה בכל חכמת
התורה) פסק שזכוכית בולעת ,ובודאי שהרמב"ם ידע
זאת מבחינה "מדעית" שזכוכית בולעת ,ועל כן כלי
זכוכית חייבים הכשרה.
 )40הרב דוד שלוש – חמדה גנוזה (שאלה טז)

וכך מבואר בדברי מר"ן (סימן תנ"א סעיף כ"ו) .וכידוע
שיטת רבנו זצ"ל היתה שגם בפסח מנהגנו לפסוק
כדעת מר"ן ואין מחמירים חומרות מור"ם.

לכן יש להצריך הגעלה לסירי פיירקס אם הם בני יומן
שאסורים מהתורה ,ואפילו כשאינם בני יומן שהטעם
נפגם ואיסורו מדרבנן ,ואפילו בפסח ,שנותן טעם לפגם
(למרן או"ח סי' תמז) היינו בדיעבד ,אבל לכתחילה
צריכים הגעלה דגזרו אינם בני יומן אטו בני יומן.
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 )50הרב יצחק עבאדי – שו"ת אור יצחק – חלק ב
(רד) – ללבן בתוך תנור ביתי

Utensils With Multiple Uses
 )45מרן – שלחן ערוך – אורח חיים (תנא:ו)

עוד שאלת :קדרות שנשתמשו בהם על האש ,האם
אפשר ללבנם ע״י שמכניסים אותם בתנור גדול בחום
גבוה ,וא״כ ,כמה זמן צריכים לשהות שם.

כָל כְ לִ י הֹולְ כִ ין בֹו אַ חַ ר רֹ ב תַּ ְּש ִּמישֹו; הִ לְ כְָך קְ עָרֹות אַ ף
עַל ּפִ י שֶ ּלִ פְ ע ִָמים ִמ ְשּתַ ְמ ִשין בָ הֶ ם בִ כְ לִ י ִראשֹון עַל הָ אֵ ש,
כֵיוָן שֶ רֹּ ב ּתַ ְש ִמישָ ן הוא בְ עֵרוי שֶ ְמע ֶָרה ֲעלֵיהֶ ן ִמכְ לִ י
ִראשֹון ,כְָך הוא הֶ כְ ְש ָרן.

תשובה :אפשר ללבנם בתנורים שלנו ,ויניחם בתנור
לכל היותר כחצי שעה בחום גבוה ,והוא די והותר.

 )46רמ"א – שם

 )51הרב שלום משאש – שמ"ש ומגן ח"ג או"ח
סימן נ"ו אות ו'

וְּ יֵּש מַּ ְּח ִּמ ִּירין לְּ הַּ גְּ עִּ יל הַּ קְּ עָּרֹות ִּבכְּ לִּ י ִּראשֹון (טור
בְ שֵ ם אָ בִ י הָ ֶעז ְִרי ומָ ְרדְ כַי פ' כָל שָ עָה וְ תֹוסָ פֹות סֹוף מַ סֶ כֶת
ע"ז) ,וְּ כֵּן הּוא הַּ ִּמנְּ הָּ ג .וְ כֵן בְ כָל דָ בָ ר שֶ יֵש לָחוש שֶ מָ א
נִשּתַ מֵ ש בֹו בִ כְ לִ י ִראשֹון ,כְ גֹון כַּפֹות וְ ַכדֹומֶ ה ָלזֶה (הַ ּגָהֹות
ְ
מַ יְ מֹונִ י פ"ה וְ אָ גור) .וְּ יֵּש מַּ ְּח ִּמ ִּירין לְּ הַּ גְּ עִּ יל כָּל כְּ לֵּי
ְּש ִּתיָּה אַּ ף ַּעל פִּ י שֶ תַּ ְּש ִּמישָּ ן ְּבצֹונֵּןִּ ,מּׁשּום שֶ ּלִּ פְּ ע ִָּּמים
(רבֵ נו יְרוחָ ם); וְּ כֵּן הּוא הַּ ִּמנְּ הָּ ג
ִּמ ְּשתַּ ְּמ ִּשין בָּ הֶ ם ְּבחַּ ִּמין ַ
ּוב ִּדיעֲבַּ ד סַּ גֵּי לְּ הּו ִּב ְּש ִּטיפָּה .וקְ עָרֹות ּגְ דֹולֹות
לְּ הַּ גְּ עִּ ילָּןְּ ,
שֶ ּל ֹּא יוכַל לְ הַ כְ נִ יס ּתֹוְך כְ לִ י ִראשֹון ,יִּתֵ ן ֲעלֵיהֶ ם אֶ בֶ ן ְמלֻבָ ן
רֹותחִ ין ִמכְ לִ י ִראשֹון ,וְ הָ וֵי כִ כְ לִ י ִראשֹון.
וִ יע ֶָרה ֲעלֵיהֶ ם ְ
וְ כֵן כָל כַיֹוצֵ א בָ זֶה .וְ ַיעֲבִ יר הָ אֶ בֶ ן עַל כָל הַ כְ לִ י ,שֶ אָ ז מַ גְ עִ יל
כֻּלֹו (מָ ְרדְ כַי פ' כָל שָ עָה וְ הַ ּגָהֹות מַ ְימֹונִ י פ"ה וְ אָ גור וְ ִאסור
וְ הֶ ּתֵ ר הָ אָ רֹּ ְך כְ לָל נ"ח).

הכשר תנור האפיה לפסח כך הוא :יש לנקותו היטב
בכל מקום שניתן ,כולל פתיחת כל הברגים האפשריים,
ואחר כך יש להסיקו לכל הפחות שלוש שעות בדרגת
חום גבוהה יותר מן הדרגה המשמשת לאפיה .לאחר
ההיסק יש לרחוץ את התנור במים חמים שהיד סולדת
בהם .את תבניות התנור יש להחליף במידת האפשר,
ואם אי אפשר – מועיל להכשירם גם כן על ידי היסק
התנור ורחיצתם במים חמים שהיד סולדת בהם,
וכנ"ל.
Hagalah

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

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

כָל כְ לֵי הַ ְש ִתיָה ,בֵ ין צְ לֹוחִ יֹות בֵ ין כֹוסֹות ,מֻּתָ ִרים
בִ ְשטִ יפָה .בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל זְכוכִ ית ,בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל עֵץ ,בֵ ין
שֶ הֵ ם שֶ ל מַ ּתֶ כֶת ,בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל חֶ ֶרס ,וְּ אַּ ף ַּעל פִּ י
נֹותנִּ ים בָּ הֶ ם לֶחֶ ם חַּ ם ,כֵּיוָּן שֶ רֹ ב תַּ ְּש ִּמישָּ ן
עָּמים ְּ
שֶ ּלִּ פְּ ִּ
אֵּ ינֹו אֶ ָּּלא ְּבצֹונֵּן סַּ גֵּי ִּב ְּש ִּטיפָּה ,שֶ ּל ֹא הָּ לְּ כּו ְּבכָּל כְּ לִּ י
אֶ ּלָּא אַּ חַּ ר רֹ ב תַּ ְּש ִּמישֹו.

נִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם בְ חַ ִמין ,כְּ פִּ י תַּ ְּש ִּמישָּ ן הֶ כְּ ְּש ָּרן.
כֵלִ ים שֶ ְ
יסין בֹו בַ קְ דֵ ָרה,
ִאם ּתַ ְש ִמישָ ן בִ כְ לִ י ִראשֹון ,כְ גֹון כַף שֶ ְמגִ ִ
ירן ִּבכְּ לִּ י ִּראשֹון;
צָּ ִּריְך לְּ הַּ כְּ ִּש ָּ
וְ ִאם ּתַ ְש ִמישָ ן בִ כְ לִ י שֵ נִ י ,הֶ כְּ ְּש ָּרן ִּבכְּ לִּ י שֵּ נִּ י;
וכְ לִ י שֶ ִמ ְשּתַ ְמ ִשין בֹו בְ עֵרוי שֶ ְמע ֶָרה ִמכְ לִ י ִראשֹון ,ל ֹּא סַ ּגֵי
לֵיּה בְ הֶ כְ שֵ ר ִדכְ לִ י שֵ נִ י אֶ ּלָּא צָּ ִּריְך לְּ עָּרֹות עָּ לָּיו ִּמכְּ לִּ י
ִּראשֹון.

 )48רמ"א – שם
ִמיהו יֵש מַ חְ ִמ ִירים ומַ צְ ִריכִ ים הַ גְ ָעלָה ,וְ כֵן נֹוהֲגִ ין וְ ַעיֵן
לְ עֵיל סָ עִ יף ו'.

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

Libun

כָל כְ לֵי הַ ְש ִתיָה ,בֵ ין צְ לֹוחִ יֹות בֵ ין כֹוסֹות ,מֻּתָ ִרים
בִ ְשטִ יפָה .בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל זְכוכִ ית ,בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל עֵץ ,בֵ ין
שֶ הֵ ם שֶ ל מַ ּתֶ כֶת ,בֵ ין שֶ הֵ ם שֶ ל חֶ ֶרס ,וְ אַ ף עַל ּפִ י שֶ ּלִ פְ ע ִָמים
נֹותנִ ים בָ הֶ ם לֶחֶ ם חַ ם ,כֵיוָן שֶ רֹּ ב ּתַ ְש ִמישָ ן אֵ ינֹו אֶ ּלָא בְ צֹונֵן
ְ
סַּ גֵּי ִּב ְּש ִּטיפָּה ,שֶ ּל ֹּא הָ לְ כו בְ כָל כְ לִ י אֶ ּלָא אַ חַ ר רֹּ ב
ּתַ ְש ִמישֹו.

 )49מרן – שלחן ערוך – אורח חיים (תנא:ד)
כֵלִ ים שֶ ִמ ְשּתַ ְמ ִשים בָ הֶ ם עַל יְדֵ י הָ אור ,כְ גֹון ִשּפודִ ים
וְ אַ סְ כְ לָאֹות וְ כַיֹוצֵ א בָ הֶ ם ,צְ ִריכִ ים לִ בון; וְּ הַּ ּלִּ בּון (הּוא) עַּד
שֶ יִּ ְּהיּו נִּ יצֹוצֹות נִּ תָּ זִּין מֵּ הֶ ם.
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אֹומ ִרים ,הָ א דַ ח ֲִשיבָ ה ּפְ גומָ ה כְ שֶ אֵ ינָּה בַ ת יֹומָ א,
(ג) יֵש ְ
דַ וְ קָ א שֶ ה ֱִדיחָ ּה ָיפֶה וְ סָ ר ִממֶ נָּה כָל שַ ְמנונִ ית ִאסור הַ דָ בוק
בָ ּה ,אֲבָ ל ִאם ל ֹּא ה ֱִדיחָ ּה ָיפֶה ,שֶ הָ ִאסור הוא בְ עַיִן ,אֵ ינֹו
(ר ְשבָ "א וְ טור וְ ראב"ד).
נִפְ ּגָם בִ ְשהִ יָה מֵ עֵת לְ עֵת ַ

Large Utensils
 )54מרן – שלחן ערוך – אורח חיים (תנב:ו)
כְ לִ י ּגָדֹול שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לְ הַ כְ נִ יסֹו ּתֹוְך כְ לִ י אַ חֵ ר מֵ חֲמַ ת ּגָדְ לֹו,
עֹוׂשֶ ה ׂשָּ פָּה לְּ פִּ יו ְּב ִּטיט כְּ דֵּ י שֶ יִּ ְּתמַּ ּלֵּא הֵּ יטֵּ ב וְּ יַּגִּ יעּו
ּוממַּ ּלְּ אֹו מַּ יִּ ם ּומַּ ְּר ִּתיחֹו; אֹו יִּ קַּ ח אֶ בֶ ן
הַּ מַּ יִּ ם ִּב ְּׂש ָּפתֹוְּ ,
רֹותַּ חַּ ת אֹו לַּפִּ יד אֵּ ש וְּ ַּי ְּשלִּ יכֶנּו לְּ תֹוכֹו ְּבעֹודֹו רֹותֵּ חַּ
ומּתֹוְך כְָך י ְַר ִּתיחו הַ מַ ִים יֹותֵ ר וְ ַיעֲלו עַל ְשפָתֹו.
ִ

(ד) קְ דֵ ָרה הַ בְ לועָה ִמבָ שָ ר וְ חָ לָבִ ,אם קֹּ דֶ ם שֶ עָבַ ר לַיְ לָה
נִתבַ שֵ ל בָ ּה הָ ִאסור,
אֶ חָ ד חִ ְממו בָ ּה מַ ִים ,חָ ִשיב כְ ִאּלו חָ זַר וְ ְ
ומֹונִ ים מֵ ֵעת לְ עֵת ִמשָ עָה שֶ הֻחַ מו הַ מַ ִים ,מַ ה שֶ אֵ ין כֵן
סורים (טור ִסימָ ן קכ"א וְ ִסימָ ן צ"ד).
בִ ְשאָ ר ִא ִ

 )55יהי שלום – פרק ה (עמוד קיח)

(ה) ִאסור ֻמעָט שֶ נִ בְ לַע בִ כְ לִ י שֶ דַ ְרכֹו שֶ ּל ֹּא לְ הִ ְשּתַ מֵ ש בֹו
יִשּתַ ְמשו
בְ הֶ ּתֵ ר ֻמ ָע ט בִ כְ דֵ י שֶ יִּתֵ ן זֶה טַ עַם בַ הֶ ּתֵ ר (כְ דֵ י) שֶ ְ
בֹו ,כְ מֹו קְ דֵ ָרה ּגְ דֹולָה וְ חָ בִ ית וְ כַיֹוצֵ א בָ הֶ ן ,ה ֲֵרי זֶה מֻּתָ ר
לְ הִ ְשּתַ מֵ ש בֹו לְ כ ְַּתחִ ּלָה ,אַ ף עַל ּפִ י שֶ הוא בֶ ן יֹומֹו ,לְ פִ י שֶ ִאי
נְתינַת טַ עַם .אֲבָ ל ִאם הוא כְ לִ י
אֶ פְ שָ ר ָלב ֹּא לִ ידֵ י ִ
שֶ ִמ ְשּתַ ְמ ִשין בֹו בְ דָ בָ ר ֻמעָט ,כְ מֹו קְ ע ָָרה וְ כַיֹוצֵ א בָ ּה ,אָ סור
לְ הִ ְשּתַ מֵ ש בֹו ,שֶ אֵ ין ְמבַ ְטלִ ין ִאסור לְ כ ְַּתחִ ּלָה ,אֲפִ ּלו ִאסור
ֻמעָט ַואֲפִ ּלו ִאסור הַ בָ לועַ.

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).

(ו) סְ תָ ם כְ לֵי עֹובְ דֵ י כֹוכָבִ ים הֵ ם בְ חֶ זְקַ ת שֶ אֵ ינָם בְ נֵי יֹומָ ן,
נִשּתַ מֵ ש בָ הֶ ם קֹּ דֶ ם הֶ כְ שֵ ר ,הַ ּתַ בְ ִשיל
לְ פִ יכְָך ִאם עָבָ ר וְ ְ
מֻּתָ ר.

I have seen in the name of Rabbi Yitzchak Abadi
that in his opinion this temperature is 125°
Fahrenheit.

אַ ף עַל ּפִ י כֵן אָ סור לֹומַ ר לְ עֹובֵ ד כֹוכָבִ ים :בַ שֵ ל לִ י יְ ָרקֹות
בִ קְ דֵ ָר ְתָך ,וְ כֵן ל ֹּא י ֹּאמַ ר לֹו :עֲשֵ ה לִ י ִמ ְרקַ חַ ת ,שֶ כָל
הָ אֹומֵ ר :בַ שֵ ל לִ י ,ה ֲֵרי הוא כְ ִאּלו בִ שֵ ל בְ יָדָ יו .וְ אֶ פְ שָ ר שֶ עַל
יְדֵ י הָ ַרקָ חִ ים (אֹו ְשאָ ר אֻמָ נִ ים) מֻּתָ ר ,שֶ כָל הָ אֻמָ נִ ים
ְמ ַיחֲדִ ים כֵלִ ים נְקִ ִיים לִ ְמלַאכְ ּתָ ם ,כְ דֵ י שֶ ּל ֹּא יִפְ ּגְ מו אֻמָ נותָ ם.
יאים לִ ידֵ י טָ ה ֳָרה
ובַ עַל ֶנפֶש יָחוש ,שֶ ְדבָ ִרים אֵ ּלו ְמבִ ִ
ונְקִ יות.

(א) נֹותֵ ן טַ עַם לִ פְ גָם ,מֻּתָ ר.

(ז) כְ שֵ ם שֶ ְסתָ ם כְ לֵיהֶ ם שֶ ל עֹובְ דֵ י כֹוכָבִ ים אֵ ינָם בְ נֵי יֹומָ ן,
כְָך סְ תָ ם כֵלִ ים שֶ ּלָנו בְ חֶ זְקַ ת שֶ אֵ ינָן בְ נֵי יֹומָ ן.

Bad Flavor – Practical Halachah
 )56מרן – שלחן ערוך – יורה דעה (קכב) דין נותן
טעם לפגם בכלים

(ב) קְ דֵ ָרה שֶ אֵ ינָּה בַ ת יֹומָ א ,דְ הַ ְינו שֶ שָ הֲתָ ה מֵ עֵת לְ עֵת
נִתבַ שֵ ל בָ ּה הָ ִאסור ,הָ וְ יָא נֹותֵ ן טַ עַם לִ פְ גָם ַואֲפִ ּלו הָ כֵי
ִמשֶ ְ
אָ סְ רו ֲחכ ִָמים לְ בַ שֵ ל בָ ּה ,לְ כ ְַּתחִ ּלָהּ ,גְ ז ֵָרה אָ טו בַ ת יֹומָ א;
בֵ ין שֶ בְ לועָה מֵ ִאסור ובָ א לְ בַ שֵ ל בָ ּה הֶ ּתֵ ר ,ובֵ ין שֶ בְ לועָה
מֵ חָ לָב ובָ א לְ בַ שֵ ל בָ ּה בָ שָ ר ,אֹו ִאּפְ כָא.

נִתע ֵָרב בַ אֲחֵ ִרים וְ אֵ ינֹו
(ח) כְ לִ י שֶ ֶנאֱסַ ר בִ בְ לִ יעַת ִאסור וְ ְ
נִ כָר ,בָ טֵ ל בְ רֹּ ב (טור בְ שֵ ם ַר ְשבָ "א).
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Yehi Shalom – Laws of Pesach and Kashrut
(pages 118-121)
Be careful to Kasher before the fifth [Halachic]
hour [of the day].

Five Rules of Kashering Utensils
1.

Clean Utensils
Practically, this is the time when one is no longer
All utensils must be completely clean2 before they

allowed to eat Chametz on Erev Pesach. The

are Kashered, so that there is no non-Kosher

reason for this is that after this point, the Chametz

residue on them while they are being Kashered.

absorbed becomes “Issura”, a “prohibited food”7,
and therefore complicates the methods of

If a utensil cannot be cleaned well enough, it

Kashering the utensil.

should not be Kashered but rather cleaned to the
4.

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

The Desired Heat Is Reached

with cracks, crevices and other areas which make
them impossible to clean, should preferably not be

The utensils must remain under water or in the fire

Kashered3.
2.

Kashering Method Must Be Applied Until

until the desired temperature is reached. This

Wait Twenty-Four Hours

point may seem obvious, but people are not
always careful about it. For example, it is not

Before Kashering a utensil, it must not have been

sufficient to simply drop a pot into the large

used for the last twenty-four hours4.

Kashering pot and remove it immediately. Rather,
let it sit for a few seconds until it becomes hot.

The reason for this is that once we wait twentyfour hours, utensils are technically Kashered on

5.

Rinse Kashered Utensil In Cold Water

the Torah level, and now we simply must satisfy
Maran writes8:

the Rabbinic level of Kashering (as mentioned
above). This allows us to Kasher our utensils in

It is customary to wash the object in cold water
immediately after Hagalah.

already Kosher or Kosher for Pesach utensils, and
also without concern for the Torah requirements
regarding the exact measurements of water, as

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

well as any other complications that could arise5.

Kosher particles in the residual water should be
reabsorbed into the utensil10. This is only an ideal

3.

Kashering For Pesach – Before the Fifth

custom, but if a utensil was not washed afterwards

Hour

it does not need to be re-Kashered so long as the
first four steps were followed11.

Both Maran and the Rama6 write that one should:

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.
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.
7
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Yehi Shalom – Laws of Pesach and Kashrut
(pages 122-132)
Cups

Partial List of Utensils and Their Kashering
Methods

Hadachah is sufficient for them. This includes a
Kiddush cup and its small plate.

Pots
Skewers

Require Hagalah in a Kli Rishon. For a pot too big to
fit in another pot, see above in the laws of Hagalah.

Require Libun until they become red hot in the fire.

The handles and cover require the same method of
Kashering12.

Grills

Frying Pans

Require Libun until they become red hot in the fire.

If used for non-kosher food, require Libun. If used
with Chametz, require Hagalah in a Kli Rishon.

Oven
An oven does not need to be Kashered between meat
and milk15.

The handles and cover require the same method of
Kashering as the pan13.

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.

Baking Pans
Require Libun, even if used with oil. It is sufficient to
perform Libun using an oven.

Microwave

The handles and cover require the same method of
Kashering as the pot14.

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.

Silverware

On Pesach, some are stringent and Kasher the
microwave by boiling a glass of water inside it until it
gives off steam.

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.

Toaster Oven
Serving Utensils

Requires Libun and should be Kashered by turning
the toaster oven on to the highest temperature for an
hour18.

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.

16

13

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.

Toaster (Bread Slices)

any residue before each use and Hadachah is
sufficient.

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.

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.

Blender
Stovetops
Should be checked for cleanliness from any residue
before each use and Hadachah is sufficient.

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.

Food Processor
Should be checked for cleanliness from 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.

Coffee Maker

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.

Hadachah is sufficient.
Hot Water Urn

Knives

Hadachah is sufficient.

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.

Tea Kettle
Hadachah is sufficient.
Storage Jars

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.

Hadachah is sufficient.
Plastic Containers

Sinks

Hadachah is sufficient for very high quality plastic.

Do not need to be Kashered between meat and milk20.

Most common plastic containers can be Kashered
using Hagalah.19

For Pesach, some are stringent and require Iruy
M’Keli Rishon.

Pressure Cookers
Dishwasher

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.

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.

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

20

Tzitz Eliezer (4:6), Minchat Yitzchak (3:67), and Chazon
Ovadia (page 78).

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.

Crock Pot

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.

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.

If made of earthenware, a crock pot cannot be
Kashered and should be cleaned well, and then put
away for Pesach.

The handles and cover require the same method of
Kashering as the crock pot28.
Rolling Pins

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.

Hadachah is sufficient. Practically, rolling pins are
hard to clean and should be put away for Pesach.
Drying Racks

Countertops
Do not need to be Kashered.
Do not need to be Kashered between meat and milk26.
Chargers

For Pesach, some are stringent and require Iruy
M’Keli Rishon.

Chargers are not eaten from, and therefore do not need
to be Kashered.

Tables
Refrigerators/Freezers

Hadachah is sufficient27.

Do not need to be Kashered, and Hadachah is
sufficient.

For Pesach, some are stringent and require Iruy
M’Keli Rishon.
Mixing Bowls
Hadachah is sufficient.

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.
22

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
 )59הרב חיים דוד הלוי – שו"ת עשה לך רב (חלק
ח סימן מז  -מתארח בבית שאינם שומרי מצוות
[טבילת  -כלים ,עוגות וכו'])

אך לגבי עוגות אני מניח שבכל בית יש כלים
מיוחדים לכך ואין אתה צריך לחשוש מהכלים .ואם
בגלל החומרים שמהם נעשית העוגה ,מן הסתם הם
חומרים המצויים למכירה בשוק ,והם בפקוח הרבנות
וכשרים הם .ושמא אתה חושש מדם בביצים שעירבו
במאפה ,זה אין לחשוש במאפה שבבית שרוב הביצים
הן ללא דם ,ואין שום חיוב לבדוק ,אף שביצים שמערבם
במאכל נוהגים לבדקם ,כבר כתב מרן הב"י (ביו"ד סימן
ס"ו בסופו) "ומה שנוהגים לבדקם כשרוצים לטגנן או
לעשות מהם תבשיל חומרא בעלמא הוא ע"כ .וכ"כ
בד"מ (שם אות ג') שבדיעבד אין לחוש .וכן פסק שם
בשו"ע בהגה שנהגו להחמיר עיי"ש ,כלומר ואין חיוב
מן הדין (ועיין למרן החיד"א במחב"ר שם אות ט'),
ופשוט ביותר שאין חשש איסור מטעם זה לאכול עוגה.
אך למודעי אני צריך שכל זה במאפה בית ,אבל
הקונדיטוריות יש חשש גדול שמלכתחלה קונים ביצים
שיש בהם דם במחיר מוזל כדי לערבם בעוגות ,ולכן יש
צורך בהשגחה קפדנית מטעם כל רבנות מקומית על
קונדיטוריות ,אך כאמור בבית אין לחוש לזה כלל.

לגבי תה לא ידעתי מה ספק מתעורר בך הרי תה וקפה
מותר לשתות אפילו בבית גוים (עיין בבן  -איש  -חי
שנה שניה פרשת חקת אות ט"ז) .ולגבי פירות קליות
וכדומה ,הרי שאתה יכול מבלי שמארחיך ירגישו
להפריש מהם תרו"מ בנוסח המקוצר ביותר כדי שלא
להביכם ,ואת הפרי המופרש לתרו"מ תעלים בחכמה
ונחת.

מעתה איני רואה חשש ממש שבגללו תצטרך לפגוע
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
וברוח טובה סבת המנעותך ,ואדרבא אולי תנצל
הזדמנות כזאת להשפיע עליהם שיכשירו המטבח
ויקפידו על כל דיני וכללי הכשרות ,ואולי תהיה שעת
רצון ותתגלגל זכות זאת על ידיך.

הריני לאשר קבלת מכתבך מיום ט' שבט דנא ,ואשיבך
בקצרה ,כי אמת הדבר שאדם השומר תורה ומצוות
בתוך משפחה שאינה שומרת ,נמצא בדרך כלל בקשיים
מעין אלה שהזכרת במכתבך ,והדרך הישרה והנכונה
היא לא להתבייש ולא לחשוש מפגיעה במארחים,
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
בא"י הם תוצרת ישראל ואינם צריכים טבילה ,אא"כ
תהיה בטוח שכלי מסויים הוא בודאי תוצרת חוץ ,ומן
הספק אין לך צורך לחשוש שיש ללכת אחרי הרוב
וביחוד בכלים שאינם כלי מתכות חיובם לכו"ע אינו מן
התורה ,וספק דרבנן להקל.
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