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Kashrus in the Kitchen 
IV – Gel-caps & Glycerin: When Does Medicine Need a Hechsher?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 עבודה זרה סח.  .1
לא תאכלו כל נבלה לגר  )דברים יד:כא(  דתניא  

נבילה  אשר   לגר קרויה  הראויה  כל  בשעריך 
 שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה 

It is taught in a baraita: “You shall not eat of any 
unslaughtered animal (neveila); you may give it to 
the resident stranger [la’ger] who is within your 
gates, that he may eat it.” That is to say, anything 
that is fit for a ger toshav to consume is called a 
Neveila and is forbidden, and any carcass that is 
unfit even for a ger toshav to consume, is not 
called a Neveila with regard to its prohibition. 

 
 

 ב פרק פסחים  מסכת ש"רא .2
  ...   שעיפשה  דפת   דומיא   לכלב   מלאכול   שנפסל  וכגון .  זמנו  לאחר   אף  בהנאתו  מותר   זמנו   קודם   חרכו  רבא   אמר

 . אסור ליה  קאכיל דאיהו   כיון מ"מ
 
 

 יד  פרק אסורות מאכלות הלכות ם"רמב .3
  עד   עליהם  חייב  אינו   האסורין  האוכלין  כל   ]י[

  בחלב   מבשר  חוץ,  הנאה  דרך  אותן  שיאכל
  אלא   אכילה  בהן  נאמר  שלא  לפי  הכרם  וכלאי
  בלשון   אחרת  בלשון   אכילתן  איסור   הוציא 
  ואפילו   אותן  לאסור   הקדש  ובלשון   בשול
 .הנייה  כדרך שלא

[10] One is not liable for partaking of any of the 
prohibited foods unless one partakes of them in a 
manner in which one derives satisfaction with the 
exception of a mixture of meat and milk and mixed 
species grown in a vineyard. For the Torah does 

 

                1 -- My wife is nauseous. No medicine has helped her… not 
Dramamine, Zofran or even Fenegen! We heard of a homeopathic 
remedy called Sepia, which is obtained from the ink sack of cuttlefish. 
It’s said to be very effective. Can she take these pills? 
 

 

                2 -- I hate swallowing pills, so when I need Advil, I generally 
take Advil Liqui-Gels. My friend saw me popping a Gel-cap and told 
me they aren’t kosher. What’s the deal? Is that true? 
 

 

                3 -- My mother sent me out to buy chewable/gummy 
vitamins for my 4-year-old sister. I know they don’t have a hechsher, 
but can I purchase them anyway? 
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  וגמעו   החלב  את  שהמחה  הרי  ?כיצד  ]יא[
  שאכל   או  ממנו,  גרונו   שנכוה   עד   חם  כשהוא 

  לתוך   ...  מרים  דברים   שעירב   או,  חי  חלב
  שאכל   או,  מרין כשהן ואכלן  נבלה  של  קדרה 
  ובטל   והבאיש  שהסריח   אחר  האסור   אוכל

 פטור...  זה הרי  אדם, מאוכל

not use the term "eating," but instead conveys the 
prohibition against partaking of them in other 
terms … 
 

[11] What’s an example? When one liquefied fat 
and swallowed it when it was so hot that it burned 
his throat, or he ate raw fat, or mixed bitter 
substances ... into wine or into a pot with 
nevelah and he partook of it while they were 
bitter, or he ate a forbidden food after it became 
decayed, spoiled, and unfit for human 
consumption, he is not liable … 

 
 

 יורה דעה סימן קנה סעיף ג רמ׳׳א .4
דכל איסורי הנאה מדרבנן מותר להרפאות בהן אפילו חולה שאין בו סכנה ... אע"פ שהוא כדרך הנאתן,   .1

 ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור הואיל ואין בו סכנה ... 
 

 מותר לשרוף שרץ או שאר דבר איסור ולאכלו לרפואה אפילו חולה שאין בו סכנה ...  .2
 

 איסור צריכים שתהא הרפואה ידועה או על פי מומחה.  לו וכל חולה שמאכילין  .3
 

ואין מתירין שום דבר איסור לחולה אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור אע"פ שצריך לשהות   .4
 קצת קודם שימצא ההיתר מאחר שאין סכנה בדבר. 

 


