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Kashrus in the Kitchen 
XIV –	Hechsher	Keilim	Part	2	

	
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 אכ:אל רבדמב .1
 ,תֶׁשֹחְּנַה-תֶא ;ףֶסָּכַה-תֶאְו ,בָהָּזַה-תֶא $ַא בכ
-לָּכ גכ.  תֶרָפֹעָה-תֶאְו ,ליִדְּבַה-תֶא ,לֶזְרַּבַה-תֶא
--רֵהָטְו ׁשֵאָב ּוריִבֲעַּת ,ׁשֵאָב ֹאבָי-רֶׁשֲא רָבָּד
 ֹאבָי-ֹאל רֶׁשֲא לֹכְו ;אָּטַחְתִי הָּדִנ יֵמְּב ,$ַא
 . םִיָּמַב ּוריִבֲעַּת ,ׁשֵאָּב

Only	the	gold,	the	silver,	the	copper,	the	iron,	the	
tin,	and	the	lead,	whatever	is	used	in	fire	you	shall	
pass	through	fire	and	then	it	will	be	clean;	it	must,	
however,	[also]	be	cleansed	with	sprinkling	water,	
and	whatever	is	not	used	in	fire	you	shall	pass	
through	water.	

 
 

 בי:אכ ארקיו .2
-םִאְו ;רֵבָּׁשִי ,ֹוּב-לַּׁשֻבְּת רֶׁשֲא ׂשֶרֶח-יִלְכּו א
 . םִיָּמַּב ףַּטֻׁשְו קַרֹמּו ,הָלָּׁשֻּב תֶׁשֹחְנ יִלְכִּב

An	earthenware	vessel	in	which	it	is	cooked	shall	
be	broken,	but	if	it	is	cooked	in	a	copper	vessel,	it	
shall	be	purged	and	rinsed	with	water.	

 
 

 ח ףיעס אנת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .3
 םיכירצ םצע ילכ ןכו :הגה :הלעגהב םרישכהל םניד תכתמ ילכ דחאו ןבא ילכ דחאו ץע ילכ דחא
 :)העש לכ קרפ יכדרמ( הלעגה

 
 

 א ףיעס אנת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .4
 ילכ םושל אלו םהל ליעומ וניא שאב םקיסיש קסיה ... הנשה לכ ץמח םהב שמתשנש סרח לש תורדק
 יעקפ אמש והיילע סייח אמלד ןנישייחד םילחג םואלמי םא וליפאו … ןימח םהב שמתשנש סרח
 סרח ילכ וב ןיפרצמש ןשבכל ןריזחה םא והימו .אילעמ הקסה והל דיבע אלו) ועקבתי אמש שוריפ(

 ונלש םירונתל לבא ,יעקפ אמליד והיילע סייח אל יאדו הזכ לודג קסיהל ןסינכמש ןויכד רתומ םישדח
 :אל
 
 

 

 

																1	–	Someone	used	my	meat	crockpot	to	cook	dairy.	Is	there	any	way	to	
turn	it	back	to	meat?	

 

																2	–	We	only	have	one	oven	and	it’s	usually	fleishigs.	How	do	I	kasher	it	in	
order	to	cook	dairy	for	Shavuos?	

 

																3	–	A	meat	silicone	spatula	was	used	to	remove	a	hot	slice	of	pizza	from	
the	oven.	What’s	the	status	of	the	spatula?	Can	it	be	kashered? 
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 א דומע ט ףד םיחספ תכסמ ף"ירה לע ן"רה .5

 יתאצמו .םילכה לכמ הטועמ םתעילבו םישקו עישד םויקל ןסינכמב וליפא תיכוכז ילכ ריתהל יל הארנ
 :ןיטלופ ןיאו ןיעלוב ןיא תיכוכז ילכ ןתנ 'רד תובאב אתיא יכהד בותכ
 
 

 העש לכ קרפ םיחספ תכסמ יכדרמ .6
 תותשל רוסא הנשה תומי ראשב ןהב ותשש תיכוכז ילכ תוסוכ ינהד רמוא היה שירפמ לאיחי וניברו
 לע הדיעה הרותהו לוחה ןמ ןתיירב תלחתו ליאוה סרח ילככ יוהד םושמ יוריע י"ע וליפא חספב ןהב
 ... םלועל ונפוד ידימ אצוי ןיאש סרח ילכ
 
 

 וכ:אנת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .7
 וליפאו םויקל ןסינכמ וליפא תיכוכז ילכ
 םוש םיכירצ ןיא ןימחב ןהב שמתשמ
 אמלעב הפיטשבו םיעלוב םניאש רשכה
 :והל יגס

 
 

 ילכד םירמואו ןירימחמ שיו :הגה  
 והל ינהמ אל הלעגה וליפא תיכוכז
 .ולא תונידמבו זנכשאב גהנמה ןכו

Glass	containers,	even	if	one	put	chametz	inside	for	an	
extended	amount	of	time,	and	even	if	they	are	used	
with	hot	food,	do	not	need	any	kashering,	because	they	
do	not	absorb.	Normal	washing	is	sufficient	for	them.		
	
Rem"a:	There	are	those	who	are	stringent	and	say	that	
even	scouring	doesn’t	work	for	glass,	and	such	is	the	
practice	in	Ashkenaz.	

 
 

 בצ ןמיס ב קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש .8
 שיש דצמ קפס שי םא ףאו הלעגה ינהמ ץעמ אוהש רעבארה הנה ,הלעגה ינהמ םא רעבארמ ילכ רבדבו

 תובורעתמ אלא ץעמ וניאש רעבאר שי לבא .אלוקל יוהש ןנברד קפס אוה ימיכ רמוח הזיא םג םש
  . םליעגהל ריתהל ןיא םינומדקה ירבדב אצמנ אלש שדח רבד אוהש םיימיכ םינימ
 


