
הכשרת די“ש וואשע“ר

בשנה פשוטה שבת פרשת צו היא תמיד שבת הגדול, וכתב המשנ“ב (סי‘ תכ“ח ס“ד בבה“ל בשם האבודרהם) דה“ט, דדין 
מריקה ושטיפה (דהיינו הגעלה) מופיע בפר‘ צו, שתמיד מגעילים כלים לפני פסח. ובפ‘ מטות מופיע דין גיעולי כלי מדין, 
וכתוב שמה, כל דבר אשר יבוא באש ... וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, ומאותו הפסוק למדנו דבאיסורא בלע הכלל 
הוא דכבולעו כך פולטו, בנגוד למריקה ושטיפה (דפ‘ צו) ששמה המדובר הוא בהיתרא בלע, ותמיד סגי בהגעלה (גמ‘ ע“ז 
דף עו.). ובדי“ש וואשע“ר שהחמץ (או הטריפות) נבלע ע“י עירוי מהמים הרותחים אל תוך הדפנות ואל תוך הסל, שפיר 
אפשר להכשיר באותו האופן. ואף שבכמה ממכשירים אלו יש תערובת של חומר של חרס (שלא מועילה לה הגעלה), מקובל 

אצל הפוסקים שאופי הכלי נקבע ע“פ רוב החומר, והרוב איננו מחרס. 
פלאסטי“ק,  של  כלי  להגעיל  שלא  טריפות)  שאר  לענין  ולא  דחמץ  חומרא  להחמיר (משום  רצה  ז“ל  רמ“פ  שהגה“צ  ונכון 
למעשה לא נתפשטה הצעתו, וכנראה שלא נתקבלה, והמקובל הוא שמגעילים כלי פלסטי“ק אף לפסח. ובשעתו החמיר 
הגרמ“פ שלא להגעיל הסל שמשימים בו הכפות והמזלגים מפני שבזמן ההוא היו עשוים נקבים קטנטנים מאוד בקופסא 
שבסל, וא“א לנקר את כל הבעין מתוך הנקבים הקטנטנים, כמו בנפה וכברה (עי‘ רמ“א לשו“ע או“ח סי‘ תנ“א סי“ח), אבל 
בזמנינו אין עושים כן, ואין שמה בקופסא שום נקבים קטנטנים, ושפיר אפשר להגעיל הדי“ש וואשע“ר, אם אין בו זכוכית 
עשוי  הכלי  מדופני  חלק  רק  אם  ואפילו  לפסח,  זכוכית  כלי  להכשיר  שלא  כ“ו)  סע‘  תנ“א  סי‘  (רמ“א  האשכנזים  שמנהג 

מזכוכית אין להכשירו. אכן הגעלה באופן זה מיוסדת על כמה קולות ובשנים כתיקונם אינו מן הנכון לסמוך על הנ“ל.    

Regarding the use of a dishwasher that was used for Chametz. If all of the material of the walls of the 
dishwasher are metal, even though the metal may contain a certain percentage of porcelain, since the 
metal is the majority we can kasher the dishwasher for Pesach. (Ashkenazim have a Minhag to not 
kasher glass utensils for Pesach, therefore even if only part of the inside wall or door of the dishwasher 
consists of glass Ashkenazim would not kasher). To kasher a dishwasher one must fi rst wait 24 hours 
without using the dishwasher. Th en one should run the empty dishwasher on a full cycle. Th e cleaning 
cycle should be run with just water burning hot water and no detergent. (If many people in the home 
are using hot water at that time then the water in the dishwasher may not be hot enough). 

Th e custom for Ashkenazim is that a kashering should only be done in order to remove the status of 
something that is Treif or Chametz. However, this should not be done in order to make a vessel that 
is dairy into Pareve or a meat vessel into Pareve.

In general, the kashering of a dishwasher in this manner relies on a number of leniencies and in years 
where there is no great need one should not rely on this approach.




