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ו"שע י"מע – ו"ניב – ד"סב  

Hechsher Kelim 
The Laws Of Kashering1 Utensils 

A class by Rabbi Yonatan Y. Halevy 
 )דכ-אכ:אל( רבדמב – הרות )1

 םיִאָּבַה ,אָבָּצַה יֵׁשְנַא-לֶא ןֵהֹּכַה רָזָעְלֶא רֶמֹאּיַו אכ
 .הֶׁשֹמ-תֶא 'ה הָּוִצ-רֶׁשֲא ,הָרֹוּתַה תַּקֻח תֹאז  :הָמָחְלִּמַל
 ,לֶזְרַּבַה-תֶא ,תֶׁשֹחְּנַה-תֶא ;ףֶסָּכַה-תֶאְו ,בָהָּזַה-תֶא Jַא בכ
 .תֶרָפֹעָה-תֶאְו ,ליִדְּבַה-תֶא
 ,Jַא--רֵהָטְו ׁשֵאָב ּוריִבֲעַּת ,ׁשֵאָב ֹאבָי-רֶׁשֲא רָבָּד-לָּכ גכ
 .םִיָּמַב ּוריִבֲעַּת ,ׁשֵאָּב ֹאבָי-ֹאל רֶׁשֲא לֹכְו ;אָּטַחְתִי הָּדִנ יֵמְּב
 ,רַחַאְו ;םֶּתְרַהְטּו ,יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םֶכיֵדְגִּב םֶּתְסַּבִכְו דכ
 .הֶנֲחַּמַה-לֶא ּואֹבָּת

 )בי:ה( הרז הדובע – הנשמ )2

 .ליִּבְטַי ,ליִּבְטַהְל ֹוּכְרַּדֶׁש תֶא ,יֹוּגַה ןִמ ׁשיִמְׁשַת יֵלְּכ ַחֵקֹוּלַה
 דּוּפַּׁשַה .רּואָּב ןֵּבַלְי ,רּואָּב ןֵּבַלְל .ליִעְגַי ,ליִעְגַהְל
 :הָרֹוהְט איִהְו ּהָפָׁש ,ןיִּכַּסַה .רּואָּב ןָנְּבַלְמ ,הָלְּכְסַאָהְו

General Rule 

 )הע( הרז הדובע – ילבב דומלת )3

 אלש םירבד םיבכוכ ידבועה ןמ שימשת ילכ חקולה ר"ת
 ןהב שמתשנש םירבד ןירוהט ןהו ןליבטמ ןהב שמתשנ
 ןליבטמו ןחידמ תויחולצו תוינותקו תוסוכ ןוגכ ןנוצ י"ע
 תורויה ןוגכ ןימח י"ע ןהב שמתשנש םירבד ןירוהט םהו
 ןירוהט ןהו ןליבטמו ןליעגמ ןימח ימחמו ןוסומקמוקה
 ןידופשה ןוגכ רואה י"ע ןהב שמתשנש םירבד
 ןירוהט ןהו ןליבטמו ןנבלמ תואלכסאהו

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 

 םש )4

 אלשו ליעגי אלשו ליבטי אלש דע ןהב שמתשנש ןלוכו
 רתומ ךדיא אינתו רוסא אדח ינת ןבלי

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. 

 ןאמכ אה רוסא םגפל םעט ןתונ רמאד ןאמכ אה ק"ל
 רתומ םגפל םעט ןתונ רמאד

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

 םיבכוכ ידבוע ילועיג רתומ םגפל םעט ןתונ רמאד ןאמלו
 הל תחכשמ יכיה אנמחר רסאד

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 

 םש – ילבב דומלת )5

 אלא הרות הרסא אל אנוה ברד הירב אייח בר רמא
 אוה םגפל םעט ןתונ ואלד אמוי תב הרידק

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. 

 אמוי תב הניאש הרידק הריזג ירתשיל ךליאו ןאכמ
 אמוי תב הרידק םושמ

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-א( זי קרפ – תורוסא תולכאמ – הרות הנשמ – ם"במר
ארממ ןוכמ תרודהמ

 ֹוא ,הָלֵבְנ רַׂשְּב ּהָּב לַּׁשַּבְתִּנֶׁש סֶרֶחְּלֶׁש הָרֵדְק א
 רַׂשְּב ּהָּב לַּׁשַבְי ֹאל--םיִׂשָמְרּו םיִצָקְׁש רַׂשְּב
 ,רָׂשָּב ןיִמ ּהָּב לַּׁשִּב םִאְו  .םֹוּיַה ֹותֹואְּב הָטּוחְׁש
  .םַעַט ןֵתֹונְּב ,רֵחַא ןיִמ ּהָּב לַּׁשִּב ;רּוסָא ליִׁשְבַּתַה
 ,דָבְלִּב ּהָמֹוי תַּב הָרֵדְק אָלֵא הָרֹוּת הָרְסָא ֹאלְו ]ב[
 ;הָרֵדְּקַּב עַלְבִּנֶׁש ןָמּוּׁשַה םַגְפִנ ֹאל ןִיַדֲעַו ליִאֹוה
 Tָּכיִפְל  .םָלֹועְל ּהָּב לַּׁשַבְי ֹאל ,םיִרְפֹוס יֵרְבִּדִמּו
 ּוׁשְּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִיֹוּגַה ןִמ םיִנָׁשְי סֶרֶח יֵלְּכ ןיִחְקֹול ןיֵא
 ּוּלִפַאְו ,םָלֹועְל ,תֹורָעְקּו תֹורֵדְק ןֹוגְּכ ,ןיִּמַחְּב ןֶהָּב
 יִנֵׁש םֹוּיִמ ןֶהָּב לַּׁשִבּו ,חַקָל םִאְו ;רָבֲאַּב ןיִעּווְׁש ּויָה
 .רָּתֻמ ליִׁשְבַּתַה--הָאְלָהָו

 יֵלְּכִמ ,םיִיֹוּגַה ןִמ הָדֹועְס ׁשיִמְׁשַּת יֵלְּכ ַחֵקֹוּלַה ב
 ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִנ ֹאּלֶׁש םיִרָבְּד--תיִכֹוכְז יֵלְכּו תֹוכְּתַמ
 ּויְהִי Tָּכ רַחַאְו ,הָוְקִמ יֵמְּב ןָליִּבְטַמ--רָקיִע לָּכ
 ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִרָבְדּו  .תֹוּתְׁשִלְו ןֶהָּב לֹכֱאֶל ןיִרָּתֻמ
-תֹונֹוּתִקְו תֹוּיִחֹולְצּו תֹוסֹוּכ ןֹוגְּכ ,ןֵנֹוצ יֵדְי לַע ןֶהָּב
 ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִרָבְדּו  .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו ןָחיִדְמ-
 יֵּמַחְמּו ןיִסֹומְקְמֻקְו תֹורּוי ןֹוגְּכ ,ןיִּמַח יֵדְי לַע ןֶהָּב
 םיִרָבְדּו  .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו ןָליִעְגַמ--ןיִּמַח
 ןיִדּופְׁש ןֹוגְּכ ,רּואָה יֵדְי לַע ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש
 ןָתָּפִלְק רֵׁשָּנִּתֶׁש דַע רּואָּב ןָנְּבַלְמ--תֹואָלְּכְסַאְו
 .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו

 הָרּוי Tֹותְל הָּנַטְק הָרּוי ןֵתֹונ :ןָליִעְגַמ דַציֵּכ ג
 ,הָּנַטְּקַה לַע ּופּוצָּיֶׁש דַע םִיַמ ָהיֶלָע אֵּלַמְמּו ,הָלֹודְּג
--הָלֹודְּג הָרּוי הָתְיָה םִאְו ;הֶפָי הֶפָי ּהָחיִּתְרַמּו
 דַע םִיַמ ּהָאְּלַמְמּו ,טיִט ֹוא קֵצָּב ּהָתָפְׂש לַע ףיִּקַמ
 .ַחיִתְרַמּו ,ּהָתָפְׂש לַע םִיַּמַה ּופּוצָּיֶׁש

 דַע ֹוא ,ַחיִּתְרִה ֹאּלֶׁש דַע ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש ןָּלֻכְו ד
--ליִּבְטִה ֹאּלֶׁש דַעְו ,ןיִּבְלִה ֹאּלֶׁש דַעְו ,ַחיִדֵה ֹאּלֶׁש
 ,אּוה םָגְפִל םַעַט ןֵתֹונ ןֶהָּבֶׁש ןָמּוּׁשַה לָּכֶׁש  :רָּתֻמ
 .ּונְרַאֵּבֶׁש ֹומְּכ

 ןִמ ןיִחָקְלִּנַה הָדֹועְּסַה יֵלְּכ ןיִליִּבְטַּמֶׁש ֹוז הָליִבְט ה
 ּהָניֵא--הָּיִתְׁשּו הָליִכֲאַל ּורְֻּתי Tָּכ רַחַאְו ,םיִיֹוּגַה
 זָמְרּו  .םיִרְפֹוס יֵרְבִּדִמ אָלֵא ,הָרְהַטְו הָאְמֻט ןַיְנִעְל
 ;)גכ,אל רבדמב( "ׁשֵאָב ֹאבָי-רֶׁשֲא רָבָּד-לָּכ" ּהָל
 ןָתָרְהַטְּב אָלֵא רֵּבַדְמ ּוניֵאְׁש ,ּודְמָל הָעּומְּׁשַה יִּפִמּו
 Tָל ןיֵאְׁש  :הָאְמֻט יֵדיִמ ֹאל ,םיִיֹוּג יֵלּועֵּג יֵדיִמ
 לָכְו ;ׁשֵאָה יֵדְי לַע אָלֵא הָלֹוע ּהָניֵאְׁש הָאְמֻט
 ,תֵמ תַאְמֻטְו ,ןָתָאְמֻּטִמ ןיִלֹוע הָליִבְטִּב ,םיִאֵמְּטַה
 ןַיְנִעְל אָלֵא לָלְּכ ׁשֵא םָׁש ןיֵאְו  .הָליִבְטּו הָאָזֲהַּב
 ּורְמָא ,)םש( "רֵהָטְו" בּותָּכֶׁש ןָויֵכְו  .םיִיֹוּג יֵלּועֵּג
 ׁשֵאָּב ֹותָריִבֲע רַחַא הָרְהַט ֹול ףֵסֹוה םיִמָכֲח
 .םיִיֹוּג יֵלּועֵּגִמ ֹוריִּתַהְל

 תֹוכְּתַמ יֵלְּכ אָלֵא ,ֹוז הָליִבְטִּב ּובְּיִח ֹאלְו ו
 ןִמ לֵאֹוּׁשַה לָבֲא ;םיִיֹוּגַה ןִמ ןיִחָקְלִּנַה הָדֹועְסִּלֶׁש
 ַחיִדֵמ--תֹוכְּתַמ יֵלְּכ ֹולְצֶא יֹוּגַה ןַּכְׁשִּמֶׁש ֹוא ,םיִיֹוּגַה
 ןֵכְו  .ליִּבְטַהְל Tיִרָצ ּוניֵאְו ,ןֵּבַלְמ ֹוא ַחיִּתְרַמ ֹוא
 ,ַחיִּתְרַמ ֹוא ַחיִדֵמ--םיִנָבֲא יֵלְּכ ֹוא ץֵע יֵלְּכ חַקָל םִא
 ּוניֵא ,םיִׁשָדֲחַה סֶרֶח יֵלְּכ ןֵכְו  .ליִּבְטַהְל Tיִרָצ ּוניֵאְו
 יֵלְכִּכ ןֶה יֵרֲה ,רָבֲאַּב ןיִעּווְּׁשַה לָבֲא ;ליִּבְטַהְל Tיִרָצ
 .הָליִבְט ןיִכיִרְצּו תֹוכְּתַמ

 ֹוא ,רּואָּב ּהָנְּבַלְמ--םיִיֹוּגַה ןִמ ןיִּכַס ַחֵקֹוּלַה ז
 ןיֵאְׁש הָפָי ןיִּכַס הָתְיָה םִאְו  .ּהָּלֶׁש םִיַחֵרָּב ּהָזיִחְׁשַמ
 הָרָׂשֲע הָׁשָק עָקְרַקְּב ּהָצָעְנ םִא ֹול יַּד--תֹומיִגְּפ ּהָּב
 ֹוא ,תֹומיִגְּפ ּהָּב ּויָה םִאְו ;ןֵנֹוצ ּהָּב לֵכֹואְו ,םיִמָעְּפ
-ּהָּב טֹחְׁשִל ֹוא ,ןיִּמַח ּהָּב לֹכֱאֶל הָצָרְו הָפָי הָתְיָהֶׁש
 .ּהָּלֻּכ ,ּהָזיִחְׁשַמ ֹוא ּהָנְּבַלְמ-

 םֹוקְמ ַחיִדֵמ ,הָּנֶרֲהַטְּיֶׁש םֶדֹק ּהָּב טַחָׁש ח
 טַחָּׁשֶׁש ןיִּכַס .חָּבֻׁשְמ הֶז יֵרֲה ,ףַּלִק םִאְו ;הָטיִחְּׁשַה
 ּוּלִפַא ,ּהָחיִדְּיֶׁש דַע ּהָּב טֹחְׁשִי ֹאל--הָפֵרְט ּהָּב
 .םיִדָגְבִּלֶׁש תֹויָלְבִּב ּהָחְּנַקְמ ֹוא ;ןֵנֹוצְּב
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Halachic Conclusions 

 )א:אכק( העד הרוי – ךורע ןחלש – ןרמ )6

 \ֶרֶדְּכ ,םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹועָה ןִמ םיִנָׁשְי םיִלֵּכ ַחֵקֹוּלַה
 Jָכיִפְל .ןָרְׁשְכֶה אּוה \ָּכ םיִבָכֹוּכ דֵבֹועָה ןֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש
 ןֹוגְּכ ,ןֵנֹוצְּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִנָׁשְי ׁשיִמְׁשַּת יֵלְּכ ַחֵקֹוּלַה
 ןָפְׁשְפַׁשְל Jיִרָצְו ,ןָחיִדְמ ,ןֶהָב אֵצֹוּיַכְו תֹוּיִחֹולְצּו תֹוסֹוּכ
 לַעֶׁש רּוסִאָה קֵרָמְלּו ריִסָהְל יֵדְּכ הָחָדֲה תַעְׁשִּב םִיַמְּב בֵטיֵה
  .ןיִרָּתֻמ םֵהְו ,ןָליִּבְטַמּו םִיַמְּב ןָפְטֹוׁש \ָּכ רַחַאְו ,ןֶהיֵּבַּג

 םש – א"מר )7

 םֶהיֵרְסִּנֶׁש םיִלֵכְּב ןִיַי םּוׂשָל רֵּתֶה ּוגֲהָּנֶׁש תֹומֹוקְמ ׁשֵי
 ,בֶלֵחַה ןִמ ַחֹרְבִל ןִיַּיַה עַבֶּטֶׁש םּוּׁשִמ ,בֶלֵחְּב םיִקָּבֻדְמ
 ש"ביר( ןִיַּיַּב לָלְּכ ַעֵגֹונ ֹוניֵאְו ֹומְצַעְּב דֵמֹועְו ׁשָרְקִנ בֶלֵחַהְו
 .)ט"מק ןָמיִס

 )ב( םש – ןרמ )8

 לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב ,ןיִּמַחְּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִלֵּכ ןֶהֵמ חַקָל
 םִא ,ןָליִּבְטַמ \ָּכ רַחַאְו ןָליִעְגַמ ,ןֶבֶא ֹוא ץֵע לֶׁש ֹוא תֶכֶּתַמ
 \ָּכ רַחַאְו ןָליִּבְטִה םִאְו .םיִרָּתֻמ םֵהְו ,תֶכֶּתַמ לֶׁש םֵה
 רֹזֲחַל \יִרָּצֶׁש םיִרְמֹוא ׁשֵיְו .םיִרָּתֻמ ,ןָליִעְגִה
  .ןָליִּבְטַהְלּו

 םש – א"מר )9

 ליִעְגַהְל ןיֵא .א"נת 'יס חַסֶּפ תֹוכְלִהְּב ןֵּיַע םֶצֶע יֵלְּכ ןיִּד
 ׁשֵּמַּתְׁשִהְל ןיֵאְו .)רּוט( ֹומֹוי ןֶּב אּוהֶׁש ןַמְז לָּכ יִלְּכ םּוׁש
 םִא יֵנָהְמ ֹאל הָלָעְגַה Jיִרָּצֶׁש םֹוקָמ לָּכ .)Jֹרָא( הָלָעְגַה יֵמְּב
 תַהָּגַהְו יַכְּדְרָמְבּו ל"ק 'יס ה"ת( תּונָּמֻא יֵלְכִּב יִלְּכַל ּופְּלִק
 .רּוּסִא לֶׁש הֶּדְרַמ ןיִּד ח"ק ןָמיִס ליֵעְל ןֵּיַעְו .)ד"ש

Utensils Used With Fire 

 )ד:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )10

 םיִדּוּפִׁש ןֹוגְּכ ,רּואָה יֵדְי לַע םֶהָּב םיִׁשְּמַּתְׁשִּמֶׁש םיִלֵּכ
 דַע )אּוה( ןּוּבִּלַהְו ;ןּוּבִל םיִכיִרְצ ,םֶהָּב אֵצֹוּיַכְו תֹואָלְּכְסַאְו

 .םֶהֵמ ןיִזָּתִנ תֹוצֹוציִנ ּויְהִּיֶׁש

Utensils Used With Hot Foods 

 )ה( םש – ןרמ )11

 םִא .ןָרְׁשְכֶה ןָׁשיִמְׁשַּת יִפְּכ ,ןיִּמַחְּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִלֵּכ
 ,הָרֵדְּקַּב ֹוּב ןיִסיִגְּמֶׁש ףַּכ ןֹוגְּכ ,ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ןָׁשיִמְׁשַּת

 ,יִנֵׁש יִלְכִּב ןָׁשיִמְׁשַּת םִאְו ;ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ןָריִׁשְכַהְל Jיִרָצ
 הֶרָעְּמֶׁש יּורֵעְּב ֹוּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִּמֶׁש יִלְכּו ;יִנֵׁש יִלְכִּב ןָרְׁשְכֶה
 Jיִרָצ אָּלֶא יִנֵׁש יִלְכִּד רֵׁשְכֶהְּב ּהיֵל יֵּגַס ֹאל ,ןֹוׁשאִר יִלְּכִמ
  .ןֹוׁשאִר יִלְּכִמ ויָלָע תֹורָעְל

Utensils Used With Cold Foods 

 )בכ( םש – ןרמ )21

 ,ןֵנֹוצְּב ץֵמָח םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש ,סֶרֶח לֶׁש ּוּלִפֲא ,םיִלֵּכַה לָּכ
 ...ןיִּמַחְּב ּוּלִפֲא הָּצַמ םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל רָּתֻמ

Utensils That May Not Be Kashered 

 )א( םש – ןרמ )31

 ּוּלִפֲא ,הָנָּׁשַה לָּכ ץֵמָח םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש סֶרֶח לֶׁש תֹורֵדְק
 בֵטיֵה ןָפְׁשְפַׁשְמ ,םיִחָמְק יֵניִמּו אָסְיַּד םֶהָּב םיִׂשֹועֶׁש םָתֹוא
 רַחַאְל ןָתֹוהְׁשַהְל רָּתֻמּו ,םֶהָּב רָּכִנ ץֵמָח אֵהְי ֹאּלֶׁש ןָיְנִעְּב
 ןָעיִנְצַמּו .ֹוניִמְּב ֹאּלֶׁש ןיֵּב ֹוניִמְּב ןיֵּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל חַסֶּפַה
 ֹאבָי ֹאּלֶׁש יֵדְּכ ,םָׁש Jֵליֵל ליִגָר ֹוניֵאֶׁש ַעּונָצ םֹוקָמְּב חַסֶפְּב
 ַעיִנְצַהְלּו רֶדֶחְּב םָרְגָסְל בֹוטְו ,חַסֶפְּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל
 ֹאלְו ,םֶהָל ליִעֹומ ֹוניֵא ׁשֵאְּב םֵקיִסַּיֶׁש קֵסֶה לָבֲא .ַחֵּתְפַּמַה
 לַע ֹאּלֶׁש ּוּלִפֲא ,ןיִּמַח םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש סֶרֶח יֵלְּכ םּוׁשְל
 םּואְּלַמְי םִא ּוּלִפֲאַו .ןיִחְתֹור ֹוכֹותְל הָרֵעֶׁש אָּלֶא רּואָה יֵדְי
 'יפ( עַקָּפ אָּמֶׁש ּוהיְיַלֲע סיֵיָח אָמְלִּד ןָניִׁשיְיַחְּד ,םיִלָחֶּג

 םִא ּוהיִמּו .אָיְלַעְמ הָקָסַה ּוהְל דיִבָע ֹאלְו )ּועְקַּבְתִי אָּמֶׁש
 ןָויֵכְּד רָּתֻמ ,םיִׁשָדֲח סֶרֶח יֵלְּכ ֹוּב ןיִפְרָצְּמֶׁש ןָׁשְבִכְל ןָריִזֱחֶה
 אָמְליִּד ּוהיְיַלֲע סיֵיָח ֹאל יאַּדַו הֶזָּכ לֹודָּג קֵסֶהְל ןָסיִנְכַּמֶׁש
  .ֹאל ּונָּלֶׁש םיִרּוּנַּתַל לָבֲא ,יֵעְקָּפ

 )ז( םש – ןרמ )14

 הָנָּקַּת םֶהָל ןיֵא ןֶרֶּקִמ תֹויּוׂשֲעָה תֹוּפַכְּד רֵמֹואֶׁש יִמ ׁשֵי
 אָמְלִּד ןָניִׁשיְיַח ,ןיִּמַח םִיַמְּב ןיִלְקְלַקְתִּמֶׁש ןָויֵכְּד ,הָלָעְגַהְּב
 .ּוהיְיַלֲע סיֵיָח

Other Items Which Cannot Be Kashered 

 )ג-ב( םש – ןרמ )51

 םיִפֹואְו ,רָפָעְו םיִנֵבְּלִמ ןיִׂשֹועֶׁש יִלְּכ אּוהֶׁש ,אָיְבּוּכ
 ץּוחַּבִמ ֹוקיֵסֶה א"ילריפ ןיִרֹוּקֶׁש ןָטָק רּוּנַּת ןֵכְו ,ֹוּב ןיִנְּגַטְמּו
 ;\ָכְּב טָלְפִנ ֹוּבֶׁש ץֵמָח ןיֵאְּד ,חַסֶפְּב ֹוּב תֹופֱאֶל רּוסָאְו
 .יֵרָׁש ,םיִנְפִּבִמ םיִלָחֶּג ֹואְּלִמ םִאְו
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 אָרְקִנ ןֹוׁשאִר יִלְכּו .ןיִרָּתֻמּו ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ןָליִעְגַמ םיִניִּכַס
 קַר ׁשֵאָה לַע הָּתַע ֹוניֵא ּוּלִפֲא ,ׁשֵאָה לַע םִיַמ ֹוּב ּוחיִּתְרִהֶׁש
 הֶפָי םָפּוׁשְל \יִרָצ הָלָעְגַהַה םֶדֹקְו .ַחֵתֹור ּוּנֶדֹועֶׁש
 םֶדֹק םֶהָּבֶׁש הָדּולֲח לָּכ ריִבֲעַהְל םִיַחֵרְּב ֹוא תֶזֶחְׁשַמְּב
 ,הֶפָי ֹותֹוּקַנְל לֹוכָי ֹוניֵאְו תֹומּוּג ֹוּב ׁשֵי םִא Jָּכְליִה .םָרְׁשְכֶה
 םיִטְלֹוּפ םיִלֵּכַהֶׁש הָטֵלְּפַה 'יפ( הָלָעְגַה ֹול ליִעֹומ ןיֵא
 בויא( )לִעְגַי ֹאלְו רַּבִע ֹורֹוׁש ןֹוׁשְּלִמ אּוהְו ,םֶהָּבֶׁש רּוסִאָה
 .תֹומּוּגַה םֹוקְמִּב ןּוּבִל \יִרָצְו דַבְל )אכ

  םש – א"מר )61

 סיִנְכַהְל רּוסָאְו הָלָעְגַהְּב הָנָּקַּת ּהָל ןיֵא םיִניִּכַס לֶׁש ןָדָּנַהְו
 .)ל"יִרֲהַמ( חַסֶפְּב ,ןיִּכַּסַה ּהָּב

Kashering From Meat To Milk 

 )אי ק"ס( ה:טקת – םייח חרוא – םהרבא ןגמ )71

 וב לוכאל בלח ילכ ליעגהל לוחב רתומש עמשמ ןאכמו
 םשב כ"מו רבדב 'וסיא ןיגהונ םלועהו אכפיא וא רשב
 הפי מ"רהממ עמשש אנזופמ ןימינב ר"רוהמ ןואגה
 קר ול 'יהי אל םלועל ןכ השעי םאש גהנמל םעטה
 אמלד רוסא הזו וב שמתשיש םעפ לכ ונליעגיו 'א ילכ
 אכה ןנירשד אהו ב"ע 'ט ףד ןילוחב 'יאדכ יעטמל יתא
 אכיל ןוביל י"ע אלא וב ןישמתשמ ןיא 'לועלש ןויכ ל"י
 .ל"נכ רזגימל

 )טי ק"ס( ג:אנת – םייח חרוא – הרורב הנשמ )18

 םלועה ךא הלעגהב יד בלחל רשבמ םיעולבה םיניכסו
 .הזב רוסיא וגהנ

 חספ ךרוצל ליעגהד אכיהד י"ק 'יס ס"ח תבושתב בתכו
 ןויכ אכפיא וא בלחל רשבמ ףילחהל ריתהל גהונ אוה
 .הז ךרוצל רשכהה תנוכ התיה אלש

 טקת ןמיס םייח חרוא הכרב קיזחמ – א"דיחה )19

 רתומ לוחבד עמשמ ע"שהד הז ןידמד א"גמ ברה בתכ
 םלועהו אכפיא וא רשב וב לוכאל בלח ילכ ליעגהל
 עמש אנזופמ ןימינב ר"רהמ ןואגהו רבדב רוסא ןיגהונ
 ול היהי אל םלועל ןכ השעי םאד םעטהש הפי ם"רהממ
 אמליד רוסא הזו וב שמתשיש םעפ לכ וליעגיו 'א ילכ קר
 ברהו ש"ע 'וכו ב"ע 'ח ףד ןילוחב ש"מכ יעטמל יתא
 ט"צק 'יס ק"מסמ איבה ג"ע ב"נ ףד ט"י 'הב ךלמה רעש
 כ"או בלח וב שמתשהל ומוי ןב רשב ילכ ליעגהל רוסאד

 ןב אוהשכ ילכה ליעגהל אבי ןפ ורימחהד גהנמה םעט
 ךרואב ש"ע ול הוש אל 'זנה ם"רהמ םעטו ומוי
 ןמוי ינב ןניאש בלח ילכ ליעגהל ןיגהונ ונתומוקמבו
 תורמוחל ושח אלו אכפיא ןכו רשב םהב שמתשהל
 .ולא

 )המ ק"ס( םש – םייחה ףכ )20

 ילכ ליעגהל לוחב רתומש עמשמ ןאכמד א"מה םש בתכו
 רוסיא ןיגהונ םלועהו אכפיא וא רשב וב לוכאל בלח
 עמשש אנזופמ ןימינב ר"רהמ ןואגה םשב כ"מו רבדב
 אל םלועל ןכ השעי םאש גהנמל םעטה הפי מ"רהממ
 הזו וב שמתשיש םעפ לכ ונליעגיו 'א ילכ קר ול היהי
 'וכו ב"ע 'ח ףד ןילוחב 'יאדכ יעטמל יתא אמלד רוסא
 איבה ג"ע ב"נ ףד ט"וי 'הב ךלמה רעש ברהו .ש"ועי
 ומוי ןב רשב ילכ ליעגהל רוסאד ט"צק 'יס ק"מסמ
 אבי ןפ ורימחהד גהנמה םעט כ"או בלח וב שמתשהל
 הוש אל 'זנה ם"רהמ םעטו ומוי ןב אוהשכ ילכה ליעגהל
 וניתומוקמבו בתכו 'ב 'וא ר"בחמה ד"בהו .ש"ועי ול
 שמתשהל ןמוי ינב ןניאש בלח ילכ ליעגהל ןיגהונ
 .ל"כע ולא תורמוחל ושח אלו אכפיא ןכו רשב ןהב
 .א"מ 'וא ב"נת 'יס ליעל ןייעו

 - ג קלח רמוא עיבי ת"וש – ףסוי הידבוע ברה )12
 ד ןמיס העד הרוי

 שמתשהל ןרישכהל רשב ילכ ליעגהל רתומ םא יתלאשנ
 בלח - ילכ רישכהל ךפיהל ןכו .בלח ילכאמב םהב
  .רשבל

 רומזמו ת"רפו ח"רפה ירבד איבה םש ח"דשה םג…
 ריכזהש גהנמה טשפתנ אלד חכומד ל"נה ב"וישו דודל
 י'גאלפ םייח חורה לע המתו .םידרפסה וניניב א"גמה
 ירבד ריכזהל ול היהש ,א"גמה ד"הש ,)אכק 'יס( ד"וי
 וניניב טשפתנ אל הז גהנמש תעד ןעמל ,ל"נה םינברה
 ןרמ ש"מכו ,ולא תוששחל אנחנא ןיחשח אלו ,םידרפסה
 )טקת 'יס( םייחה ףכב ןכו .ד"תכע .ר"בחמב א"דיחה
 ירבד תובקעב םיכלוה ונאש עודי רבכו .ר"בחמה ד"ה
 תוא אי 'יס ח"ואחב( ליעל כ"שמכו .ל"ז א"דיחה ןרמ
 םכח לע יתעמשש ינפמ ראובמה ראבל יתכרצוהו .)ד
 ונממ ומלענש הארנכו .ןדידל םג תאז רסאש דחא
 ש"מפל ש"כמו .ל"נה םינורחא ראשו א"דיחה ירבד
 גהנמ וניא והדידל ףאש ,)מ 'יס( בקעי ירבד ת"ושב
 ,בלחל רשבמ ליעגהל וגהנש וניאר אלש המו ,רורב
 תויהל המימי םימימ לארשי תונב ךרדש םושמ ונייה
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 ןנוצר ןיאו .בלחל וא רשבל םדחילו םיבר םילכ םהל
 םלוכ ןיא םגו .םעפב םעפ ידמ הלעגהב חורטל
 םישנה ובשחש דע ךשמנ הזמו .הלעגהב תואיקב
 .ךפיהל וא בלחל רשבמ ליעגהל רוסיא שיש תועטב
 וא בלחל רשבמ ליעגהל ךרוצ םימעפל ןמדזיש המו
 רבדב גהנמ ךייש אלו .ללכ חיכש אלד רבד יוה ךפיהל

 רכז אל םיגהנמה לכ ףסאמ א"מרה ןכלו .יוצמ וניאש
 םינושארב ראובמש ןויכו .הז גהנממ םוקמ םושב ללכ
 םילוכי ז"ע לאושהו .ללכ הזל שוחל ןיאש ל"נ רתיהל
 לכ 'דמ וילע קפקפל שי יכ םאו .ד"תכע .ול ריתהל
 וגהנש ולאל הזב ריתהל ןיא ןכלו .ל"נה םינורחאה
 .לקהל שי אהימ ןדידל מ"מ .זנכשא תוצראב דוחיבו
  .היטשפו ארהנ ארהנ .ראובמכ אוה ירהו

 םיאולמ– םש )22

 ידמ 'סב מ"דנה תוכלה יקספב הירא תגאשהל ר"וש
 ליעגהל ריתהל קספש )גצ דומע( ב"ח ושדחב שדוח
 ד"עלנהו .א"גמהכ אלדו .ךפיהל ןכו בלחל רשב ילכ
 .יתבתכ

 הרוי השמ תורגא ת"וש – ןייטשנייפ השמ ברה )23
 )ז-ו םיפנע( גמ ןמיס א קלח העד

 אלש וגהנש ט"קת 'יס א"גמה בתכש גהנמה דצמו
 קר ךייש אוהש רבתסמ ימנ רשבל בלחמ ליעגהל
 שמתשנש םויב וב ורישכהל לוכיש ןובילו הלעגהב
 היהי אל ןכ השעי םאד בתכש םעטה ךייש הזבש בלחל
 יתאו שמתשיש םעפ לכב ונליעגיו דחא ילכ קר םלועל ול
 וניא הז ךייש אלש שדח ב"י ןושיד רתיהב לבא .יעטמל
 איבהש ה"ארהל ןניזח הזמ רתויו .גהנמה ללכב
 ורסא אלש ירבסש מ"מבש ןיליקמ שיהלו א"בטירה
 הלחתכל הז ןיריתמ אכפיאו בלחל רשבמ י"ב הניאב
 א"גמה ןושלמו ,גהנמה דצמ פ"הכל ורסא אל יאמאו
 היה אל שדח גהנמ אוה םאד ןשי גהנמ אוהש עמשמ
 לשביש םוי ותואבש ןויכד יאדו אלא .י"בהמ םג השקמ
 ול היהי אל אמש שוחל ןיא רשב לשבל רוסא היהי בלח
 ותואב רשב וב לשבל רחא ילכל ךרטצי אהד דחא ילכ קר
 שדח ב"י ןושיבש ש"כ כ"או .גהנמה ללכב וניא ןכלו םוי

 רחאל םרכמישכ ש"כו .גהנמה ללכב וניאו הזל שוחל ןיא
 המל שוחל ןיאש בלחל םהב שמתשהל לגרוה אלש
  .ךופיהל םהב לגרוהש דצמ אוה גהנמה םעטש יתבתכש

 םרכומל ריתהל שיש ןדיד אדבועב ד"על רבתסמ ןכלו
 ירחא ךופיהל םהב שמתשיש ימל הבורמ דספה שיש ןויכ
 יכ .פ"ג הלחתמ םליעגי ךא שדח ב"ימ רתוי ורבע רבכש
 ב"י ורבעש הז דצמ רתומ רקיעה אוהו יתראבש המל
 אוה ףא אכפיאו בלחל רשבמ דספה אלב ףא אנידמ שדח
 .רתיהל רוסיאמ רוסאש ףא ומצע

Utensils of Wood, Stone, and Bone 

 )ח:אנת( םייח חרוא – ןרמ )24

 םָניִּד ,תֶכֶּתַמ יֵלְּכ דָחֶאְו ןֶבֶא יֵלְּכ דָחֶאְו ץֵע יֵלְּכ דָחֶא
  .הָלָעְגַהְּב םָריִׁשְכַהְל

  םש – א"מר )25

 .)הָעָׁש לָּכ קֶרֶּפ יַכְּדְרָמ( הָלָעְגַה םיִכיִרְצ םֶצֶע יֵלְּכ ןֵכְו

Ceramic Utensils and Earthenware 

 )בכ( םש – ןרמ )26

 ׁשֵּמַּתְׁשִנ ֹאל ּוּלִפֲאַו ,הָלָעְגַה יֵנָהְמ ֹאל סֶרֶח לֶׁשְל לָבֲא
 .ןֵנֹוצְּב אָּלֶא הָּצַמ םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִי ֹאל ,ןֵנֹוצְּב אָּלֶא ץֵמָח םֶהָּב

 תוחרוא :בקעיל תמא – ץרפ בקעי ברה ר"ומ )27
 )חי( ד ןמיס – ז קרפ – ותלהקו ברה

 הלעגה םהל הליעומ אלש ןרמ בתכ םנמא .סרח ילכ
 שי ,הבורמ דספה םוקמב ,רמול שי ,)בכ .'אנת ןמיסב(
 םירוסא םניא זאש ,ע"לעמ םתוא ההשיש ,םהל הנקת
 וטא ומוי ןב וניא הרזג םושמ ,ןנברדמ םא יכ רשכה ילב
 ,רוטעה 'סב כ"כו( הז רחא הזב םימעפ 'ג םליעגיו ומוי ןב
 ש"מ ,אמעטב ףיסוהל שיו )אכק 'יס ד"וי רוטב אבוה
 ידימ אצוי וניא סרח ילכ ל"יקד המש )גצ ס"ר( ז"טה
 קר יוה ןילוחב לבא ,םישדקב אלא הרותה ןמ וניא ,ויפד
 אל םישדקמ ןילוחש ,הלעגהב יד ,הרותה ןמו ,ןנברדמ
 .ןניפלי
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Glass Utensils 

 אמ קרפ – ןתנ יברד תובא )28

 וניאו עלוב וניא :תיכוכז ילכב ]ורמאנ[ םירבד השלש
 ןנוצ םוקמב םח םח םוקמב .וכותבש המ לכ הארמו טלופ
 .ןנוצ

 םילכ תרשכה לע רמאמ – רלסקיפ דהוא ברה )29
 באב ו"ט – ןויצע רה תבישי רתא – חספלו רוסיאמ
 ד"עשת'ה

 לע הסיסבב תכמסנ וז הטיש – תעלוב הניא תיכוכז .1
 םיעלוב םניא תיכוכז ילכש הנבההו ןתנ יברד תובא ירבד
  – םירבוס וז הטישכ .םרישכהל ךרוצ ןיא ןכלו רוסיאהמ
 ת"וש ;)מק דומע( ג"ח לוכשאה ;דסת ןמיס ה"יבאר
 .דועו םיחספב יריאמ ;)גלר 'יס( א"בשרה

 תיכוכזהו ליאוה – רישכהל ןתינ אלו תעלוב תיכוכז .2
 םניא ךא םיעלובש סרח ילכל המוד איה זא לוחמ היושע
 ךרד ןיא ןימחב תיכוכז ילכב ושמתשה םא ןכל .םיטלופ
 'יס םיחספב יכדרמה – םירבוס וז הטישכ .םרישכהל
 .דועו ןשדה תמורת ;ק"מס ;דעקת

 ילכ – הלעגה ידי לע הרישכהו תעלוב תיכוכז .3
 ךא רוסיאה תא םיעלוב ןכלו תכתמ ילכל םימוד תיכוכז
 ןתינש תורמלש ובתכ םיקסופהמ קלח .םרישכהל ןתינ
 אובי אוה ועקפי אמש ששוח םדאהש ןוויכמ םליעגהל
 ירבד תא האר .ליעגהל ןיא ןכלו הלעגהב םהילע סוחל
 עורז רוא ;)ב,ל( םיחספל א"בטירה ישודיחב ה"ארה
 .דועו

 )וכ:אנת( םייח חרוא – ןרמ )30

 םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִמ ּוּלִפֲאַו םּוּיִקְל ןָסיִנְכַמ ּוּלִפֲא תיִכּוכְז יֵלְּכ
 ,םיִעְלֹוּב םָניֵאֶׁש רֵׁשְכֶה םּוׁש םיִכיִרְצ ןיֵא ,ןיִּמַחְּב
  .ּוהְל יֵּגַס אָמְלָעְּב הָפיִטְׁשִבּו

 םש – א"מר )31

 ֹאל הָלָעְגַה ּוּלִפֲא תיִכּוכְז יֵלְכִּד םיִרְמֹואְו ןיִריִמְחַמ ׁשֵיְו
 ק"מס( ּוּלֵא תֹוניִדְמִבּו זָנְּכְׁשַאְּב גָהְנִּמַה ןֵכְו ;ּוהְל יֵנָהְמ
 ןיִרֹוּקֶׁש תיִכּוכְז Jּוּתִה ןָכֹותְּב ׁשֵּיֶׁש ףֶסֶּכ יֵלְּכ ןֵכְו .)רּוגָאְו
 קיִּזַמ ֹוניֵא ץּוחַּבִמ לָבֲא ;ֹוליִעְגַהְל ןיֵא ,ט"צלעמשיג
 .)ב"לק ןָמיִס ןֶׁשֶּדַה תַמּורְּת(

 

 )ל( םש – ז"ט )32

 מ"מ אוה סרח ילככ תיכוכז ילכד ל"סד .םירימחמ שיו
 ןינעל כ"חא ש"מב ןכו ללכ רוסיא ןיא דבעידבש טושפ
 .תיכוכז ךותיהמ 'שענש םושמ אוה רוסיאהד ץ"לעמשג

 לע וידימלתל םימוכיס – ץרפ בקעי ברה ר"ומ )33
 םילכ תרשכה תוכלה

 יפל םגו ,םגהנמ ןבומ אלו רימחהל זנכשא גהנמו
 לוכי ל"ז קנארפ 'פצ ברה 'כ םתומכ רימחמהו םגהנמ
 כ"כו .סקרייפ ילכ םה םא – ר"כבש ןימחב פ"ג םליעגהל
 .דועו "רזעילא ץיצ" דוע

Another Understanding 

 )ח:הלק( העד הרוי – ךורע ןחלש – ןרמ )34

 םּוּיִקְל ֹוסיִנְכַּמֶׁש ליִבְׁשִּב ּוריִמְחֶה ֹאּלֶׁש ,רֵמֹואֶׁש יִמ ׁשֵי
 .רֹוע לֶׁשְו ץֵע לֶׁש םיִפיִסֹומ ׁשֵיְו .דַבְלִּב סֶרֶח יֵלְכִּב אָּלֶא
 לָבֲא .גֹהְנִל יּואָר ןֵכְו ,תֶכֶּתַמ לֶׁשְו ןֶבֶא לֶׁש ףיִסֹוּמֶׁש יִמ ׁשֵיְו

 ליִבְׁשִּב ֹוּב םיִריִמְחַמ ןיֵא לֹּכַה יֵרְבִדְל ,תיִכּוכְז לֶׁש
 .םּוּיִקְל ֹוסיִנְכַּמֶׁש

Dissenting Sephardic Opinions 

 קרפ – תורוסא תולכאמ – הרות הנשמ – ם"במר )35
  ארממ ןוכמ תרודהמ )ח-א( זי

 יֵלְכּו תֹוכְּתַמ יֵלְּכִמ ,םיִיֹוּגַה ןִמ הָדֹועְס ׁשיִמְׁשַּת יֵלְּכ ַחֵקֹוּלַה
 ןָליִּבְטַמ--רָקיִע לָּכ ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִנ ֹאּלֶׁש םיִרָבְּד--תיִכֹוכְז
  .תֹוּתְׁשִלְו ןֶהָּב לֹכֱאֶל ןיִרָּתֻמ ּויְהִי Jָּכ רַחַאְו ,הָוְקִמ יֵמְּב
 תֹוּיִחֹולְצּו תֹוסֹוּכ ןֹוגְּכ ,ןֵנֹוצ יֵדְי לַע ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִרָבְדּו
 ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִרָבְדּו .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו ןָחיִדְמ--תֹונֹוּתִקְו
--ןיִּמַח יֵּמַחְמּו ןיִסֹומְקְמֻקְו תֹורּוי ןֹוגְּכ ,ןיִּמַח יֵדְי לַע ןֶהָּב
 לַע ןֶהָּב ׁשַּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִרָבְדּו  .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו ןָליִעְגַמ
 דַע רּואָּב ןָנְּבַלְמ--תֹואָלְּכְסַאְו ןיִדּופְׁש ןֹוגְּכ ,רּואָה יֵדְי

 .ןיִרָּתֻמ ןֶהְו ,ןָליִּבְטַמּו ןָתָּפִלְק רֵׁשָּנִּתֶׁש

 םש – חפאק ףסוי ברה )36

 ןיב ,ןרשכהל תוכתמ ילכ ןידכ תיכוכז ילכ ןיד םלועלו
 .חספב ץמח ןינעל ןיב רוסיא תעילב ןינעל

 )בנ ,ה( םיגחל יכדרמ רמאמ – והילא יכדרמ ברה )37

 רישכהל םיריתמה ףאו .הרשכה םהל ןיא תיכוכז יריס
 ,סקלרוד( ונלש תיכוכזב וריתה אל תיכוכז ילכ
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 .התריצי תעב םינוש םירמוח הל םיפיסומש )סקרייפ
  .םכח תלאש השעי – חספב םהב לשיבש דבעידב

 גנ – םש )38

 ןימחב םהב ושמתשהש םח הקשמל תיכוכז תוסוכ
 םיגהונו .ןושאר ילכמ ןיחתור יוריעב םירישכמ ,ץמחב
 .ןימחב ושמתשהש תיכוכז םירישכמ אלו רימחהל

 )351( ךייפוצ לוק – והילא יכדרמ ברה )39

 תאזו ,הרשכהל ונתינ אל תיכוכז ילכש תעדל שי
 לבא ,םיעלוב םניא תיכוכז ילכש קספ ןרמש תורמל
 ילכ לכב םירימחמ זנכשא תוצראבש בתוכ א"מרה
 ח"אבה לעב ג"הבכשר ןרמ קספ ךכו ,תיכוכזה
 ךותמ הרביד הניכשהש ,םיזז ונא ןיא ויקספמש
  .ונורג

 ילכב ח"אבה תעדכ קסופ ינאש יילע ודיפקה םעפ
 לכב םכח היהש ם"במרהש םהל יתרמאו ,תיכוכז
 תמכח לכב המלשה ותואיקב דבלמ( םלועבש תומכחה
 עדי ם"במרהש יאדובו ,תעלוב תיכוכזש קספ )הרותה
 ילכ ןכ לעו ,תעלוב תיכוכזש "תיעדמ" הניחבמ תאז
 .הרשכה םיבייח תיכוכז

  )זט הלאש( הזונג הדמח – שולש דוד ברה )40

 ןמוי ינב םה םא סקרייפ יריסל הלעגה ךירצהל שי ןכל
 םעטהש ןמוי ינב םניאשכ וליפאו ,הרותהמ םירוסאש
 םגפל םעט ןתונש ,חספב וליפאו ,ןנברדמ ורוסיאו םגפנ
 הליחתכל לבא ,דבעידב ונייה )זמת 'יס ח"וא ןרמל(
 .ןמוי ינב וטא ןמוי ינב םניא ורזגד הלעגה םיכירצ

  )ופר 'מע ,א( םלוע תוכילה – ףסוי הידבוע ברה )41

 הדוהי ינב י"תכ ת"וש רפסב יתיאר םירצמב יתויהבו
 רסאש ,םירצמ הפ ד"בא ל"ז ןותלסמ הדוהי 'ר ג"הרהל
 םיגהונ האר ןכש ,בלחו רשבל תיכוכז ילכב שמתשהל
 .קשמדב

 לש הדגהל ותמכסה ךותמ – שאשמ םולש ברה )42
 "יחל הכ" חספ

 יד אלא ,ללכ חספל רשכה םיכירצ ןיא תיכוכז ילכ
 .בטיה םפטושל

 )דלק( ש"מש טוקלי – יערדא לאירא והילא ברה )43

 "יחל הכ" חספ לש הדגהל ותמכסהב ל"צז ונבר ל"ז
  :)ל"צז ןזח י"רגהל(

 ילכ ןינעב ,ח"כ תוא םילכה תרשכהו הלעגה ןידבו
 אקוד שמתשהל םירהזנ דרפס ינבד רבחמה בתכ תיכוכז
 ,אצמנב הברה תוסוכ שיש םויה טרפבו ,םישדח תוסוכב
 גהונ ללכ הז גהנמ יתיאר אלו יתעדי אל יכנאו .ד"כע
 םיפטוש לכה םויה דעו ,הרות ילודג לצא םג וקורמב
 ןכו םהב םישמתשמו בטיה םתוא םיצחורו םילכה
 .םש ותמכסהב ל"צז ונבר ד"כע ,םיגהונ

 עודיכו .)ו"כ ףיעס א"נת ןמיס( ן"רמ ירבדב ראובמ ךכו
 קוספל ונגהנמ חספב םגש התיה ל"צז ונבר תטיש
 .ם"רומ תורמוח םירימחמ ןיאו ן"רמ תעדכ
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Stainless Steel 
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Utensils With Multiple Uses 

 )ו:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )45

 ףַא תֹורָעְק Jָּכְלִה ;ֹוׁשיִמְׁשַּת בֹר רַחַא ֹוּב ןיִכְלֹוה יִלְּכ לָּכ
 ,ׁשֵאָה לַע ןֹוׁשאִר יִלְכִּב םֶהָּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִמ םיִמָעְפִּלֶׁש יִּפ לַע
 יִלְּכִמ ןֶהיֵלֲע הֶרָעְּמֶׁש יּורֵעְּב אּוה ןָׁשיִמְׁשַּת בֹרֶׁש ןָויֵּכ
  .ןָרְׁשְכֶה אּוה Jָּכ ,ןֹוׁשאִר

 םש – א"מר )46

 רּוט( ןֹוׁשאִר יִלְכִּב תֹורָעְּקַה ליִעְגַהְל ןיִריִמְחַמ ׁשֵיְו
 תֶכֶסַמ ףֹוס תֹופָסֹותְו הָעָׁש לָּכ 'פ יַכְּדְרָמּו יִרְזֶעָה יִבָא םֵׁשְּב
 אָּמֶׁש ׁשּוחָל ׁשֵּיֶׁש רָבָּד לָכְּב ןֵכְו .גָהְנִּמַה אּוה ןֵכְו ,)ז"ע
 תֹוהָּגַה( הֶזָל הֶמֹוּדַכְו תֹוּפַּכ ןֹוגְּכ ,ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ֹוּב ׁשֵּמַּתְׁשִנ
 יֵלְּכ לָּכ ליִעְגַהְל ןיִריִמְחַמ ׁשֵיְו .)רּוגָאְו ה"פ יִנֹומְיַמ
 םיִמָעְפִּלֶׁש םּוּׁשִמ ,ןֵנֹוצְּב ןָׁשיִמְׁשַּתֶׁש יִּפ לַע ףַא הָּיִתְׁש
 גָהְנִּמַה אּוה ןֵכְו ;)םָחּורְי ּונֵּבַר( ןיִּמַחְּב םֶהָּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִמ
 תֹולֹודְּג תֹורָעְקּו .הָפיִטְׁשִּב ּוהְל יֵּגַס דַבֲעיִדְבּו ,ןָליִעְגַהְל
 ןָּבֻלְמ ןֶבֶא םֶהיֵלֲע ןֵּתִי ,ןֹוׁשאִר יִלְּכ Jֹוּת סיִנְכַהְל לַכּוי ֹאּלֶׁש
 .ןֹוׁשאִר יִלְכִּכ יֵוָהְו ,ןֹוׁשאִר יִלְּכִמ ןיִחְתֹור םֶהיֵלֲע הֶרָעיִו
 ליִעְגַמ זָאֶׁש ,יִלְּכַה לָּכ לַע ןֶבֶאָה ריִבֲעַיְו .הֶזָּב אֵצֹוּיַּכ לָּכ ןֵכְו
 רּוסִאְו רּוגָאְו ה"פ יִנֹומְיַמ תֹוהָּגַהְו הָעָׁש לָּכ 'פ יַכְּדְרָמ( ֹוּלֻּכ
 .)ח"נ לָלְּכ Jֹרָאָה רֵּתֶהְו

 )הכ:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )47

 םיִרָּתֻמ ,תֹוסֹוּכ ןיֵּב תֹוּיִחֹולְצ ןיֵּב ,הָּיִתְּׁשַה יֵלְּכ לָּכ
 ןיֵּב ,ץֵע לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב ,תיִכּוכְז לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב .הָפיִטְׁשִּב
 יִּפ לַע ףַאְו ,סֶרֶח לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב ,תֶכֶּתַמ לֶׁש םֵהֶׁש
 ןָׁשיִמְׁשַּת בֹרֶׁש ןָויֵּכ ,םַח םֶחֶל םֶהָּב םיִנְתֹונ םיִמָעְפִּלֶׁש
 יִלְּכ לָכְּב ּוכְלָה ֹאּלֶׁש ,הָפיִטְׁשִּב יֵּגַס ןֵנֹוצְּב אָּלֶא ֹוניֵא
  .ֹוׁשיִמְׁשַּת בֹר רַחַא אָּלֶא

 םש – א"מר )48

 ןֵּיַעְו ןיִגֲהֹונ ןֵכְו ,הָלָעְגַה םיִכיִרְצַמּו םיִריִמְחַמ ׁשֵי ּוהיִמ
 .'ו ףיִעָס ליֵעְל

Libun 

 )ד:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )49

 םיִדּוּפִׁש ןֹוגְּכ ,רּואָה יֵדְי לַע םֶהָּב םיִׁשְּמַּתְׁשִּמֶׁש םיִלֵּכ
 דַע )אּוה( ןּוּבִּלַהְו ;ןּוּבִל םיִכיִרְצ ,םֶהָּב אֵצֹוּיַכְו תֹואָלְּכְסַאְו

 .םֶהֵמ ןיִזָּתִנ תֹוצֹוציִנ ּויְהִּיֶׁש

 ב קלח – קחצי רוא ת"וש – ידאבע קחצי ברה )50
 יתיב רונת ךותב ןבלל – )דר(

 םאה ,שאה לע םהב ושמתשנש תורדק :תלאש דוע
 םוחב לודג רונתב םתוא םיסינכמש י״ע םנבלל רשפא
 .םש תוהשל םיכירצ ןמז המכ ,כ״או ,הובג

 רונתב םחיניו ,ונלש םירונתב םנבלל רשפא :הבושת
 .רתוהו יד אוהו ,הובג םוחב העש יצחכ רתויה לכל

 ח"וא ג"ח ןגמו ש"מש – שאשמ םולש ברה )51
 'ו תוא ו"נ ןמיס

 בטיה ותוקנל שי :אוה ךכ חספל היפאה רונת רשכה
 ,םיירשפאה םיגרבה לכ תחיתפ ללוכ ,ןתינש םוקמ לכב
 תגרדב תועש שולש תוחפה לכל וקיסהל שי ךכ רחאו
 רחאל .היפאל תשמשמה הגרדה ןמ רתוי ההובג םוח
 תדלוס דיהש םימח םימב רונתה תא ץוחרל שי קסיהה
 ,רשפאה תדימב ףילחהל שי רונתה תוינבת תא .םהב
 קסיה ידי לע ןכ םג םרישכהל ליעומ – רשפא יא םאו
 ,םהב תדלוס דיהש םימח םימב םתציחרו רונתה
 .ל"נכו

Hagalah 

 )ה:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )52

  .ןָרְׁשְכֶה ןָׁשיִמְׁשַּת יִפְּכ ,ןיִּמַחְּב םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִּנֶׁש םיִלֵּכ

 ,הָרֵדְּקַּב ֹוּב ןיִסיִגְּמֶׁש ףַּכ ןֹוגְּכ ,ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ןָׁשיִמְׁשַּת םִא
  ;ןֹוׁשאִר יִלְכִּב ןָריִׁשְכַהְל \יִרָצ

  ;יִנֵׁש יִלְכִּב ןָרְׁשְכֶה ,יִנֵׁש יִלְכִּב ןָׁשיִמְׁשַּת םִאְו

 יֵּגַס ֹאל ,ןֹוׁשאִר יִלְּכִמ הֶרָעְּמֶׁש יּורֵעְּב ֹוּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִּמֶׁש יִלְכּו
 יִלְּכִמ ויָלָע תֹורָעְל \יִרָצ אָּלֶא יִנֵׁש יִלְכִּד רֵׁשְכֶהְּב ּהיֵל
  .ןֹוׁשאִר

Hadachah 

 )הכ:אנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )53

 םיִרָּתֻמ ,תֹוסֹוּכ ןיֵּב תֹוּיִחֹולְצ ןיֵּב ,הָּיִתְּׁשַה יֵלְּכ לָּכ
 ןיֵּב ,ץֵע לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב ,תיִכּוכְז לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב .הָפיִטְׁשִּב
 םיִמָעְפִּלֶׁש יִּפ לַע ףַאְו ,סֶרֶח לֶׁש םֵהֶׁש ןיֵּב ,תֶכֶּתַמ לֶׁש םֵהֶׁש
 ןֵנֹוצְּב אָּלֶא ֹוניֵא ןָׁשיִמְׁשַּת בֹרֶׁש ןָויֵּכ ,םַח םֶחֶל םֶהָּב םיִנְתֹונ
 בֹר רַחַא אָּלֶא יִלְּכ לָכְּב ּוכְלָה ֹאּלֶׁש ,הָפיִטְׁשִּב יֵּגַס
  .ֹוׁשיִמְׁשַּת
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Large Utensils 

 )ו:בנת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )54

 ,ֹולְדָּג תַמֲחֵמ רֵחַא יִלְּכ Jֹוּת ֹוסיִנְכַהְל לֹוכָי ֹוניֵאֶׁש לֹודָּג יִלְּכ
 ּועיִּגַיְו בֵטיֵה אֵּלַמְתִּיֶׁש יֵדְּכ טיִטְּב ויִפְל הָפָׂש הֶׂשֹוע
 ןֶבֶא חַּקִי ֹוא ;ֹוחיִּתְרַמּו םִיַמ ֹואְּלַמְמּו ,ֹותָפְׂשִּב םִיַּמַה
 ַחֵתֹור ֹודֹועְּב ֹוכֹותְל ּוּנֶכיִלְׁשַיְו ׁשֵא דיִּפַל ֹוא תַחַתֹור
 .ֹותָפְׂש לַע ּולֲעַיְו רֵתֹוי םִיַּמַה ּוחיִּתְרַי Jָּכ Jֹוּתִמּו

 )חיק דומע( ה קרפ – םולש יהי )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 

 ןתונ ןיד )בכק( העד הרוי – ךורע ןחלש – ןרמ )56
 םילכב םגפל םעט

 .רָּתֻמ ,םָגְפִל םַעַט ןֵתֹונ )א(

 תֵעְל תֵעֵמ הָתֲהָּׁשֶׁש ּונְיַהְּד ,אָמֹוי תַּב ּהָניֵאֶׁש הָרֵדְק )ב(
 יֵכָה ּוּלִפֲאַו םָגְפִל םַעַט ןֵתֹונ אָיְוָה ,רּוסִאָה ּהָּב לֵׁשַּבְתִּנֶּׁשִמ
 ;אָמֹוי תַּב ּוטָא הָרֵזְּג ,הָּלִחְּתַכְל ,ּהָּב לֵּׁשַבְל םיִמָכֲח ּורְסָא
 הָעּולְּבֶׁש ןיֵבּו ,רֵּתֶה ּהָּב לֵּׁשַבְל אָבּו רּוסִאֵמ הָעּולְּבֶׁש ןיֵּב
 .אָכְּפִא ֹוא ,רָׂשָּב ּהָּב לֵּׁשַבְל אָבּו בָלָחֵמ

 ,אָמֹוי תַּב ּהָניֵאֶׁשְּכ הָמּוגְּפ הָביִׁשֲחַּד אָה ,םיִרְמֹוא ׁשֵי )ג(
 קּובָּדַה רּוסִא תיִנּונְמַש לָּכ ּהָּנֶּמִמ רָסְו הֶפָי ּהָחיִדֱהֶׁש אָקְוַּד
 ֹוניֵא ,ןִיַעְּב אּוה רּוסִאָהֶׁש ,הֶפָי ּהָחיִדֱה ֹאל םִא לָבֲא ,ּהָּב
  .)ד"בארְו רּוטְו א"ָּבְׁשַר( תֵעְל תֵעֵמ הָּיִהְׁשִּב םָּגְפִנ

 הָלְיַל רַבָעֶׁש םֶדֹק םִא ,בָלָחְו רָׂשָּבִמ הָעּולְּבַה הָרֵדְק )ד(
 ,רּוסִאָה ּהָּב לֵּׁשַּבְתִנְו רַזָח ּוּלִאְּכ ביִׁשָח ,םִיַמ ּהָּב ּומְּמִח דָחֶא
 ןֵּכ ןיֵאֶּׁש הַמ ,םִיַּמַה ּוּמַחֻהֶׁש הָעָּׁשִמ תֵעְל תֵעֵמ םיִנֹומּו
  .)ד"צ ןָמיִסְו א"כק ןָמיִס רּוט( םיִרּוסִא רָאְׁשִּב

 ֹוּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל ֹאּלֶׁש ֹוּכְרַּדֶׁש יִלְכִּב עַלְבִּנֶׁש טָעֻמ רּוסִא )ה(
 ּוׁשְּמַּתְׁשִּיֶׁש )יֵדְּכ( רֵּתֶהַּב םַעַט הֶז ןֵּתִּיֶׁש יֵדְכִּב טָעֻמ רֵּתֶהְּב
 רָּתֻמ הֶז יֵרֲה ,ןֶהָב אֵצֹוּיַכְו תיִבָחְו הָלֹודְּג הָרֵדְק ֹומְּכ ,ֹוּב
 יִאֶׁש יִפְל ,ֹומֹוי ןֶּב אּוהֶׁש יִּפ לַע ףַא ,הָּלִחְּתַכְל ֹוּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל
 יִלְּכ אּוה םִא לָבֲא .םַעַט תַניִתְנ יֵדיִל ֹאבָל רָׁשְפֶא
 רּוסָא ,ּהָב אֵצֹוּיַכְו הָרָעְק ֹומְּכ ,טָעֻמ רָבָדְּב ֹוּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִּמֶׁש
 רּוסִא ּוּלִפֲא ,הָּלִחְּתַכְל רּוסִא ןיִלְּטַבְמ ןיֵאֶׁש ,ֹוּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל
 .ַעּולָּבַה רּוסִא ּוּלִפֲאַו טָעֻמ

 ,ןָמֹוי יֵנְּב םָניֵאֶׁש תַקְזֶחְּב םֵה םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹוע יֵלְּכ םָתְס )ו(
 ליִׁשְבַּתַה ,רֵׁשְכֶה םֶדֹק םֶהָּב ׁשֵּמַּתְׁשִנְו רָבָע םִא Jָכיִפְל
  .רָּתֻמ

 תֹוקָרְי יִל לֵּׁשַּב :םיִבָכֹוּכ דֵבֹועְל רַמֹול רּוסָא ןֵכ יִּפ לַע ףַא
 לָּכֶׁש ,תַחַקְרִמ יִל הֵׂשֲע :ֹול רַמֹאי ֹאל ןֵכְו ,lְתָרֵדְקִּב
 לַעֶׁש רָׁשְפֶאְו .ויָדָיְּב לֵּׁשִּב ּוּלִאְּכ אּוה יֵרֲה ,יִל לֵּׁשַּב :רֵמֹואָה
 םיִנָּמֻאָה לָּכֶׁש ,רָּתֻמ )םיִנָּמֻא רָאְׁש ֹוא( םיִחָּקַרָה יֵדְי
 .םָתּונָּמֻא ּומְּגְפִי ֹאּלֶׁש יֵדְּכ ,םָּתְכאַלְמִל םיִּיִקְנ םיִלֵּכ םיִדֲחַיְמ
 הָרֳהָט יֵדיִל םיִאיִבְמ ּוּלֵא םיִרָבְּדֶׁש ,ׁשּוחָי ׁשֶפֶנ לַעַבּו
 .תּוּיִקְנּו

 ,ןָמֹוי יֵנְּב םָניֵא םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹוע לֶׁש םֶהיֵלְּכ םָתְסֶׁש םֵׁשְּכ )ז(
 .ןָמֹוי יֵנְּב ןָניֵאֶׁש תַקְזֶחְּב ּונָּלֶׁש םיִלֵּכ םָתְס Jָּכ

 ֹוניֵאְו םיִרֵחֲאַּב בֵרָעְתִנְו רּוסִא תַעיִלְבִּב רַסֱאֶּנֶׁש יִלְּכ )ח(
.)א"ָּבְׁשַר םֵׁשְּב רּוט( בֹרְּב לֵטָּב ,רָּכִנ
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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 

 קלח( בר ךל השע ת"וש – יולה דוד םייח ברה )59
 תווצמ ירמוש םניאש תיבב חראתמ - זמ ןמיס ח
 )]'וכו תוגוע ,םילכ - תליבט[

 ךבישאו ,אנד טבש 'ט םוימ ךבתכמ תלבק רשאל ינירה
 תווצמו הרות רמושה םדאש רבדה תמא יכ ,הרצקב
 םיישקב ללכ ךרדב אצמנ ,תרמוש הניאש החפשמ ךותב
 הנוכנהו הרשיה ךרדהו ,ךבתכמב תרכזהש הלא ןיעמ
 ,םיחראמב העיגפמ שושחל אלו שייבתהל אל איה
 שיש לכאמ רבדב לקתת םא הבוט חורב םהל ריבסהלו
 .רוסיא ששח וב

 יניצר ששח האור יניא ךבתכמב תנייצ רשא לכבש אלא
 ,םילכ תליבט ןינע הנושארב .וילע רבגתהל לוכי ךניאש
 םהב םישמתשמ רשא םילכש חינהל תוטשפב ןתינ ירה
 כ"אא ,הליבט םיכירצ םניאו לארשי תרצות םה י"אב
 ןמו ,ץוח תרצות יאדוב אוה םייוסמ ילכש חוטב היהת
 בורה ירחא תכלל שיש שושחל ךרוצ ךל ןיא קפסה
 ןמ וניא ע"וכל םבויח תוכתמ ילכ םניאש םילכב דוחיבו
 .לקהל ןנברד קפסו ,הרותה

 הפקו הת ירה ךב ררועתמ קפס המ יתעדי אל הת יבגל
 יח - שיא - ןבב ןייע( םיוג תיבב וליפא תותשל רתומ
 תוילק תוריפ יבגלו .)ז"ט תוא תקח תשרפ הינש הנש
 ושיגרי ךיחראמש ילבמ לוכי התאש ירה ,המודכו
 אלש ידכ רתויב רצוקמה חסונב מ"ורת םהמ שירפהל
 המכחב םילעת מ"ורתל שרפומה ירפה תאו ,םכיבהל
 .תחנו

 םילכ שי תיב לכבש חינמ ינא תוגוע יבגל ךא
 םאו .םילכהמ שושחל ךירצ התא ןיאו ךכל םידחוימ
 םה םתסה ןמ ,הגועה תישענ םהמש םירמוחה ללגב
 תונברה חוקפב םהו ,קושב הריכמל םייוצמה םירמוח
 ובריעש םיציבב םדמ ששוח התא אמשו .םה םירשכו
 םיציבה בורש תיבבש הפאמב שושחל ןיא הז ,הפאמב
 םברעמש םיציבש ףא ,קודבל בויח םוש ןיאו ,םד אלל ןה
 ןמיס ד"ויב( י"בה ןרמ בתכ רבכ ,םקדבל םיגהונ לכאמב
 וא ןנגטל םיצורשכ םקדבל םיגהונש המו" )ופוסב ו"ס
 כ"כו .כ"ע אוה אמלעב ארמוח לישבת םהמ תושעל
 םש קספ ןכו .שוחל ןיא דבעידבש )'ג תוא םש( מ"דב
 בויח ןיאו רמולכ ,ש"ייע רימחהל וגהנש הגהב ע"ושב
 ,)'ט תוא םש ר"בחמב א"דיחה ןרמל ןייעו( ןידה ןמ
 .הגוע לוכאל הז םעטמ רוסיא ששח ןיאש רתויב טושפו
 לבא ,תיב הפאמב הז לכש ךירצ ינא יעדומל ךא
 םיציב םינוק הלחתכלמש לודג ששח שי תוירוטידנוקה
 שי ןכלו ,תוגועב םברעל ידכ לזומ ריחמב םד םהב שיש
 לע תימוקמ תונבר לכ םעטמ תינדפק החגשהב ךרוצ
 .ללכ הזל שוחל ןיא תיבב רומאכ ךא ,תוירוטידנוק

 עוגפל ךרטצת וללגבש שממ ששח האור יניא התעמ
 ררועתת םא ךא ,תווצמ ירמוש םניא םא ךיחראמ דובכב
 קמחתהל לדתשת ,םתיבב רוקיב תעשב הרומח איעב ךל
 תחנב םהל רמאת לכות אל םאו ,תירשפאה תונידעה לכב
 לצנת ילוא אברדאו ,ךתוענמה תבס הבוט חורבו
 חבטמה ורישכיש םהילע עיפשהל תאזכ תונמדזה
 תעש היהת ילואו ,תורשכה יללכו יניד לכ לע ודיפקיו
 .ךידי לע תאז תוכז לגלגתתו ןוצר

 


