 ‐ 271192ﺣﻢ ﮐﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوش داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن اﻟﻞ ﯾﺎ ژﻻﺗﯿﻦ ﺣﺮام ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻦ داروﺳﺎزم و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠام ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺗﻤﯿﻞ
ﺗﺤﺼﻼﺗﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﻮاﻟﻢ درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﮐﺎر ﻣﻦ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوش داروﻫﺎﯾ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ژﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﻮک ،ﯾﺎ ﺣﺎوی اﻟﻞ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ
داروﻫﺎ را در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻓﺮوﺷﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ]ﺧﻮردﻧ [ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻟﻞ ﯾﺎ ژﻻﺗﯿﻦ ﺧﻮک اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻞ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو و درﻣﺎن و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺧﻮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﺟﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ دارو و ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎت از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ .در ﺷﺮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻏﯿﺮ آن ]ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ[ ،و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻘﻞ ]از اﯾﻦ روی ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ[ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺒﺎﺛﺘﺶ ﺣﺮام ﻗﺮار داده و او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎزات ﭼﯿﺰی از ﭘﺎﮐﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ ﺣﺮام ﻧﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺒِﻈُﻠْﻢ ﻣﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﺎدواْ ﺣﺮﻣﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻃَﻴِﺒﺎتٍ اﺣﻠﱠﺖ ﻟَﻬﻢ] ﻧﺴﺎء[۱۶۰ :
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)ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺰای ﻇﻠﻤ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺮ زد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰهای را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﻼل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ(.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺒﺚ و ﻧﺎﭘﺎﮐ آن اﺳﺖ ،و ﺗﺤﺮﯾﻤﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺘﺸﺎن از ﺗﻨﺎول آن
ﻫﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﺳﺒﺎب درد و ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ازاﻟﻪی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻗﺪرت ﺧﺒﺎﺛﺘ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری و دردی ﺑﺪﺗﺮ از آن در ﭘﺪﯾﺪ ﻣآورد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﻣﺎﻧﺮِ ﺑﺎ آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ درد
ﺑﺪن را ﺑﺎ درد ﻗﻠﺐ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﺟﺘﻨﺎب و دوری از آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ دارو ﻗﺮار دادﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺿﺪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎرع اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﻮد درد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﻧﻤﻮده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارو ﻗﺮار دادن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ و روح اﻧﺴﺎن ﺻﻔﺖ ﺧﺒﺚ را ﺑﺮﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖِ اﻧﺴﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو ﺑﻪ
ﻃﻮر واﺿﺢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻊ ﺧﺒﯿﺚ را از آن ﻣﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﻪ در ذات ﺧﻮد
ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎ و ﻣﻼﺑﺲ ﺧﺒﯿﺚ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن از ﺷﻞ ﺧﺒﺎﺛﺖ و
ﺻﻔﺎت آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﯿﺮد ،ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ« زاد اﻟﻤﻌﺎد ).(۱۴۱ /۴
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) (۱۰۶ /۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻞ ﯾﺎ ﺧﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟ ﯾﻌﻨ اﺳﺘﻔﺎده از آن در رﻧ ﮐﺮدن و ﭘﻮﺷﺶ وﺳﺎﺋﻞ ،و در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ،ﯾﺎ دﯾﺮ اﻧﻮاع اﺳﺘﻔﺎده؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘ ﺷﻮد ﺧﻤﺮ اﺳﺖ و ﮐﻢ و زﯾﺎدش ﯾ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣ دﯾﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻧﻬﺪاریاش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از آن در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﯾﺎ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻋﻄﺮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎرش ﻣﺴﺖ ﻧﻨﺪ ﺧﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن زﺧﻢﻫﺎ و
دﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز«.
دوم:
اﮔﺮ ﮐﺴ ﯾﺎ ﺟﻬﺘ دارو را ﺑﺎ اﻟﻞ ﯾﺎ ژﻻﺗﯿﻦ ﺣﺮام ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دارو ﻧﺎه
ﻣﮐﻨﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘ ﻧﻤﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﺛﺮی در ﻃﻌﻢ و رﻧ ﯾﺎ ﺑﻮی دارو ﻧﺪارد ،اﺳﺘﻔﺎده و درﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۲۹۷ /۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
»در ﺑﺎزار داروﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﻠ ﮐﻤ اﻟﻞ در آن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺧﻮردن آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺨﻮرد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻤﺮ ﻧﻤرﺳﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻞ در ﺷﯿﺮﯾﻨ ﯾﺎ داروﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪنِ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدِ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺖ ﻧﺸﻮد
ﺧﻮردن و ﻓﺮوش آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻃﻌﻢ ﯾﺎ رﻧ ﯾﺎ ﺑﻮی آن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ ]آن ﻣﻘﺪار اﻟﻞ[ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮ و ﭘﺎک
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺎزد ﯾﺎ آن را در ﻏﺬای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺬارد ﯾﺎ در اﻧﺠﺎم آن ﮐﻤ
ﮐﻨﺪ«.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻓﺮوش داروﯾ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤ اﻟﻞ ﯾﺎ ژﻻﺗﯿﻦ ﺣﺮام دارد ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎﯾ ﺣﺎوی ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤ از اﻟﻞ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ و ﻓﺘﺎوای
ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻓﺘﻮا در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،رای ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای دوری از ﺷﺒﻬﺎت از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
اﻟﻞ ﺑﻪ داروﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی  (۳ /۱۱) ۲۳در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤ
ﻟﻠﻔﺮ اﺳﻼﻣ در واﺷﻨﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺳﻮال دوازدﻫﻢ:
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ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎ دارای ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﻟﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ٪0.01و  ٪25ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦﻫﺎ داروﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ و ﮔﺮﻓﺘ ﺣﻨﺠﺮه و ﺳﺮﻓﻪ و دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ داروﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻟﻞ اﺳﺖ  ٪۹۵داروﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﺠﺎل را در ﺑﺮﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ داروی ﺧﺎﻟ از اﻟﻞ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ
داروﻫﺎﯾ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎزه دارد در ﻧﺒﻮد داروی ﺑﺪون اﻟﻞ ،در ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﺎﻧﺖدار ،از
داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘ از اﻟﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ« ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻼﻣ.(۳/۳/۱۹۸۷) 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘ از
اﻟﻞ ﻣﺴﺘﻬﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﺪارد در ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾ ﭘﺰﺷ ﻋﺎدل ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺘﻘﺮارات اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﻔﻘﻬ اﻹﺳﻼﻣ ﺑﻤﺔ اﻟﻤﺮﻣﺔ ).(۳۴۱
ﭼﻬﺎرم:
اﮔﺮ داروﯾ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر آن ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﺧﻮک اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده و
ﻓﺮوش آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ در آن داروﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ]ﻓﺮوش[ آن دوری ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ ﮐﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ در اﺻﻞ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ داروﻫﺎ ﻣﺒﺎح ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ از وﺟﻮد داروﯾ ﺣﺮام ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪی ﻓﺮوش آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ اداﻣﻪی ﮐﺎر در آن ﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدداری از ﻓﺮوش
ﺣﺮام اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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