Kashrut, medicines and the Chazon Ish
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תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כא עמוד ב

אמר רבא :חרכו קודם זמנו  -מותר בהנאה ,אפילו לאחר
זמנו .עבר זמנו אסור בהנאתו.
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לרפאות הניתוח שעשו באבר פנימי פשוט שצריך ליקח
אם אם היה ודאי חמץ ובעצם אף בלא סכנה אין חשש
דכבר נבטל קודם הפסח משם אוכל ,ואחשביה לא שייך
בדבר שלוקח לרפואה דאף דברים מרים ומאוסים נוטלין
לרפואה .ולכן אין לך מה לחשוש ותקח הרפואה כפי
שאמר לך הרופא והשי"ת יתן שיהיה זה לרפואה.

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ד הלכה יב
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דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל ,או שאינו
מאכל כל אדם כגון התריאק וכיוצא בו אע"פ שמותר
לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ,ואע"פ שאין בו מן
החמץ אלא כל שהוא הרי זה אסור לאכלו.
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ר"ן פסחים מה:
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שולחן ערוך אורח חיים סימן תמב סעיף ד

דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל או שאינו
מאכל כל אדם ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו ,אע"פ שמותר
לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ,ואף ע"פ שאין בו מן
החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו .הגה :ולקמן
סימן תמ"ז סעיף ד' בהגה יתבאר דיש חולקים ומתירים
אם נתבטל קודם הפסח ,והכי קיימא לן.
5

שו"ת אחיעזר חלק ג סימן לא

והנה בדין כרכו בסיב לגבי איסורים שנסתפק המל"מ
בפי"ד מה' מאכ"א העלו האחרונים שאין איסור וכ"כ
המנח"ח בכמה מקומות ,ובשו"ת כתב סופר חאו"ח סי'
צ"ז האריך בזה והעלה דבכרכו בסיב איסור תורה ליכא
ואפשר דאיסורא מדרבנן איכא יעוי"ש ,ונראה דבאוכלים
שנפסלו מאכילה וכרכו בסיב גם השאג"א מודה דאין כאן
איסור מדרבנן דל"ש בזה אחשבי' לאכילה ,כיון שאינו
אוכל האיסור בעצמו רק ע"י סיב ,ועל כן נראה בנ"ד
דבודאי מותר לרפואה לחולה שאב"ס =שאין בו סכנה=
דהא נפסל מאכילה וגם כרכו בסיב.
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שו"ת אגרות משה חלק או"ח ב סימן צב

ברפואה שאולי יש חשש חמוץ לרפאות ניתוח ,וכלי
מראבער ופקק של שכר להגעלה יום א' ו' ניסן תש"כ.
מע"כ ידידי אהובי הרה"ג מוהר"ר אפרים גרינבלאט
שליט"א.
ובדבר הרפואה שאתה צריך ליקח גם בפסח ואתה
חושש אולי יש שם איזה חשש חמץ הנה מכיון שהוא
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חזון איש הלכות פסח קטז:ח

