
 תרופות וקסמאטיקא דיש להם חשש חמץ בפסח
 

לא צריכא שחרכו קודם זמנו קמ"ל כדרבא,  -כ"א: ומותר בהנאה גמרא פסחים  (א

וכגון שחרכו   ופרש"י, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו.  קודם זמנודאמר רבא חרכו 

וכגון שנפסל    -שבטל טעמא ומראיתו. וע' תוס' שם ד"ה חרכו קודם זמנו באור יפה 

 מלאכול לכלב דבעינן אחר לא הוי שרי דומיא דפת שעפשה בפ"ק  
והיינו, חמץ אחר זמן איסורו, אסור לקיימו, וצריך לבערו עד שכלה לגמרי, ואי אפרו   (ב

זמנו,  מחלוקת רבי יהודה ורבנן, אבל אי חרכו או נפסלו קודם  במותר או אסור תלוי 

 אם נפסל מאכילת כלב, מותר לקיימו בפסח, ומותר בהנאה. 
שם, וז"ל "יש שרוצים לומר לאו דוקא הנאה דהוא הדין נמי אכילה   ברא"ש וע'  ( ג

דעפרא בעלמא הוא. ולא מסתבר, דאע"פ דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם, מ"מ  

ותר בהנאה  דממ "והנכיון דאיהו קאכיל ליה, אסור. וכ"כ הרב הרצלוני ז"ל, וז"ל '

 לאחר זמנו אבל באכילה לא.'". 

הלכות חו"מ פרק ד' הלכה יב, וז"ל "דבר שנתערב בו חמץ ואינו   ברמב"ם וכן הוא  (ד 

מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם, כגון התריאק וכיוצא בו, אע"פ שמותר  

הוא, הרי  שלקיימו, אסור לאכלו עד אחר הפסח. ואע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל 

 ור לאכלו".  זה אס

וע' במשנה ברורה תמ"ב ס"ק כ"א, שהסביר, דאסור לאכלו, "אף שאינו ראוי   (ה

וע"ש ס"ק מ"ג, שהביא בשם הט"ז,    אחשביה.לאכילה, מכל מקום כיון דהוא אכלו, 

 . דהא דאסור לאכול מטעם אחשביה הוא מדרבנן ע"ש 

שנשאל אם מותר להשתמש בדיו שנעשה בשכר שעורים   תרומת הדשן קכ"ט,ע'  (ו

]חמץ[ בפסח. והשיב, וז"ל "יראה דשרי לכתוב בו, ונראה דדיו המבושל בסממנים  

דלעיל, שהן מרים יותר מראש ולענה ודאי נפסל משתיית כלב קודם הפסח, והוי  

עוד, דאפילו מי ששם  שם כחרכו קודם זמנו דמותר בהנאה לאחר זמנו." וכתב 

מוס לתוך פיו ליכא חשש אכילה, וז"ל, "דהא דאסרי גאונים דלעיל חמץ שחרכו  הקול

קודם זמנו באכילה, היינו משום דכיון דמחשבינן ובעי למיכליה לא איפסיל לדידיה  

מאכילת אדם, וכ"ש מאכילת כלב. אבל במה שנותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה  

וכן הובא דבריו בשו"ע  א מידי". ואגב זה טועם מן הדיו בלא כוונה, לא מחשבינן בה

 .  ובמשנה ברורה תמ"ב הלכה י' ע"ש

"אף בלא סכנה אין חשש דכבר נבטל קודם   האג"מ או"ח ב', צ"ב, ועפ"ז התיר   ( ז

הפסח משם אוכל. ואחשביה לא שייך בדבר שלוקח לרפואה, דאף דברים מרים  

עורבין  "ואם הן מ  ח-החזו"א או"ח קט"זומאוסים נוטלין לרפואה." וכע"ז כתב 

בדברים שאינן ראוין לאכילת אדם, אין בהן משום חמץ כדין נפסל מאכילת אדם,  

כיון דאי אפשר להפריד הקמח וגם אינו ראוי לחמע בו, ומותר לבולען בפסח  

לרפואה, ואף למאי דמשמע מאחרונים ז"ל דלאכול לכתחלה אסור אפי' חמץ  

דלא שייך כאן אחשביה   שנפסל מאכילת כלב, מ"מ ע"י תערובות שאר דברים מותר 



 active]]אבל קצת משמע מדבריו דבאופן דהסם גופא  "  דדעתו על הסמים.

ingredient] ].הוי חמץ שפיר הוי אחשביה ואסור, ואולי ל"ד 

למשוח במשיחה לרפואה, כיון דנפסל מאכילת   האג"מ או"ח ג' ס"ב, וכן התיר   (ח

ך, ע"פ שיטת ר"ת מובא  כלב, ומותר בהנאה, וכתב שם דגם סיכה כשתייה אינו שיי 

בתוס' נדה ריש פ' בנות כותים דרק שייך בשמן ולא בשאר דברים ע"ש. וע' ביאור  

 הלכה ס' שכ"ו. 

ב' ס' ל', להשתמש בבורית הנעשה מחלב אסורה, כיון   האג"מ חלק יו"דוכן התיר   (ט

דכבר נפסל, ואפילו אם בא לאכלו בלי כוונה, ליכא אחשביה ע"ז כדברי התרומת  

 הדשן הנ"ל.ולכאורה ה"ה קסמאטיקא וכדומה. 

וראיתי בספר חזון נחום לפקפק אם החמץ נפסל בעצם מצד עצמו, או רק ע"י   (י

דבאופן דרק נפסל ע"י דברים אחרים הוי  דברים המרים, ע"פ הנתיבות ס' ק"ג, 

בעצם מאכל אסור, רק דנחשב אין דרך אכילה, אבל נשאר עדיין שם איסור עליו.  

אבל כתב לחלק דכיון    -וכיון דעתה אינו מר, דנתנו סוכר וכדומה, חזר לאיסורו

 דנעשית קודם זמן איסורו י"ל דאין חל האיסור חמץ עליו אפילו באופן זה.  

נחת שלמה חלק א' ס' י"ז, שפקפק דאולי באמת המיני חמץ  אבל עיין במ ( יא

שבתרופות עדיין נחשב ראוי לאכילת אדם, או עכ"פ לאכילת כלב. וקשה לשער מה  

בפרט בזה דנעשה מתחלה להדיא לאכילת  נחשבת נפסל, ומה נחשב עדיין ראוי. 

תר  וכתב שם לדון היתרופה, ונחשב על האדם מאוד, אולי נחשב עדיין בשם אוכל. 

 מצד אחר, דאולי בליעת הגלגל לרפואה נחשב 'אין דרך אכילה'.  

וגם על זה פקפק, כיון דנעשה לכך, וגם איתא באחרונים דבליעה בלא לעיסה עדיין   (יב

כיון דנעשה  נחשבת דרך אכילה, מהא דבלע מצה יצא, אבל בסוף דבריו החליט ד 

 לבליעה בלא לעיסה שפיר נחשבת אין דרך אכילה.  

הנאה עדיין הוי איסור  ובאין דרך ברים אסורים באין דרך אכילה, אבל לאכול ד  ( יג

דרבנן כמבואר בפסחים ריש פ"ב, ורק מותר לחולה שאין בו סכנה. וע' שם דדן  

בגדר חולה שאין בו סכנה אם בעינן כל הגדרים שמצינו בשבת, או י"ל דהתם  

ותר קל וגם  מחמירינן דאל"כ בטל כל האיסור של רפואה, משא"כ כאן, י"ל דהגדר י

 במיחושים י"ל דשרי.  

ובסיכום, כנראה מעיקר דדינא מותר להשתמש בסבון, ובתרופות, ובקאסמיטקא,   (יד 

כיון דנפסל מאכילת כלב, ולא שייך אחשביה בלי כוונה או דרך רפואה. אבל כיון  

דיש צד דיכול להפריד, או דעדיין נחשבת ראוי לאכילה, יש להשתדל למצוא  

, ולדברי האג"מ גם לאינו  מותר לחולה שאין בו סכנהדאי ו בהכשר, אבל בדיעבד 

 חולה כלל. 

 

 

  



Medicine, soaps, cosmetics  

1) The gemara tells us that any chometz that before Pesach was rendered 

inedible even for an animal, is permitted to own over Pesach. In addition, it 

is permitted to derive benefit   from it.  

2) If the chometz was intact when the prohibition became effective- the sixth 

hour erev pesach- it becomes forbidden, and must be totally destroyed. 

3) The Rosh adds, that even if it was rendered inedible before pesach, one is 

not permitted to ‘eat’ i.e. ingest it. His reasoning is that although most 

people would not eat it, nevertheless, the act of eating it itself deems the 

chometz significant, and it is treated as chometz.  

4) The Rambam rules this way as well; “any chometz that was rendered 

inedible before pesach is permitted to own, but not to eat” 

5) This ruling is cited in the Mishna berura. The MB brings from the Taz, that 

this concept is a Rabbinic prohibition.  

6) The Terumas Hadeshen brings a question: In those days ink was made from 

beer made from barley; May one use ink manufactured from chometz 

ingredients? The TH”D rules that it is permitted, because the ink is no 

longer edible. In addition, even if one inadvertently puts the quill in his 

mouth, and tastes and swallows some of the ink, it does not violate the 

rabbinic prohibition, because this unintentional swallowing cannot be 

considered deeming the ink significant. The words of the TH”D are cited in 

Sh”A 

7)  Based on this, Rav Moshe Feinstein ruled that it is permitted to take 

medicine that might contain a chometz ingredient; his rational is that the 

chometz per se has been processed and is independently inedible, and the 

act of ingesting it for medicinal purposes, does not deem it significant as a 

food. 

8) Rav Moshe likewise permitted soaps and creams, again for the same 

rational; the chometz is inedible, and any inadvertent ingestion does not 

render the chometz significant. Rav Moshe also adds that the anointing of 

creams is only considered ‘eating’ when it comes to Teruma, Yom kippur, 

and only applies to oil; not medicine. 

9) Some poskim make a distinction regarding rendering something inedible; if 

the food becomes intrinsically inedible, it is no longer considered to be 



chometz. But if the food is intrinsically edible, it is only because of other 

chemicals that are added, the food is still considered to be forbidden.  

10) The counter argument to this would be that since the food was 

inedible before the pesach, the prohibition never set in, and it would not be 

considered chometz regardless of why it isn’t edible. 

11) Rav Shlomo Zalman Aurbach was not convinced that the chometz 

ingredients are really inedible even to an animal; it is hard to assess what is 

considered edible and what is not, in the eyes of the halacha. We do find 

example of things that we wouldn’t considered food, but the halacha does.  

12) Rav Shlomo Zalman considered permitting it from another angle; 

perhaps the swallowing of a pill is not considered to be ‘normal eating’ and 

would not be a biblical violation. However, this permit would only apply to 

someone ill, because ordinarily  eating something prohibited even 

abnormally is a rabbinic prohibition.  

13) In conclusion, Rav Moshe Feinstein was lenient regarding medicine, 

creams, and soaps, considering the chometz inedible. Rav Shlomo Zalman 

considered that the medicine or other products might still be technically 

edible, but would be permitted because it is at the very least an abnormal 

eating. This however, would only permit their use if it is medically 

indicated. 

14) In practice, we try to find a generic kosher for Passover substitute, 

otherwise we permit their use for someone who needs it. 


