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Abstract
Drug trade is a network linked to criminal organizations. Given that the proceeds
must be purged in some way, the appropriate action in the face of money laundering
is in fact the fight against other organized crime, of which this phenomenon is a
prelude and part. According to jurists, the proceeds of drug trade are examples of
money laundering. In this paper, we have studied, analyzed and criticized this issue
in a comparative way based on library sources, and we have concluded that in
money laundering, the proceeds obtained from buying and selling drugs is forbidden
from a jurisprudential point of view, and that the religious teachings from the
beginning, by considering the income from the forbidden acts as haram and
condemning haram eating, have tried to fight against the usefulness of this crime.
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]تاریخ دریافت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ :تاریخ پذیرش[۱۳۹۸/۰۲/۱۸ :

خريد و فروش مواد مخدر به صورت شبكه اي است كه با سازمانهاي جنايي در ارتبـاط
است .نظر به اينكه عوايد حاصل بايد به نحوي تطهير شود ،لذا اقدام مناسب در مواجهه
با تطهير پول ،در واقع مبارزه با ساير جرايم سازمان يافته اي است كه اين پديده مقدمه و
جزئي از آنها محسوب مي شود .بر اساس ديدگاه حقوق دانان ،درآمـد حاصـل از خريـد و
فروش مواد مخدر از مصاديق پولشويي بـه شـمار مـيآيـد .در ايـن پـژوهش بـه روش
تطبيقي و با تأكيد بر مطالعه كتاب خانه اي اين مسئله را بررسي ،تحليل و نقد كرده ايم و
نتيجه گرفتهايم كه در پولشويي درآمد حاصلشده از خريد و فروش مواد مخدر از منظـر
فقهي ،حرام است و آموزه هاي ديني از ابتدا با حرام دانستن اموال حاصل از فعل حـرام و
نكوهش حرامخواري در صدد مبارزه با سودمندي اين جرم برآمده است.
كليدواژهها :پولشويي ،مواد مخدر ،حرمت ،جرم.
 .١برگرفته از :بررسي فقهيحقوقي پديده پولشويي و رابطه آن بـا حكـم فسـاد فـياﻻرض ،طـرح پژوهشـي بـين
نويسنده و دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران.١٣٩٥ ،
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مقدمه
»پولشویی« از اصطﻼحات حقوقی نوظهوری است که در ادبیات جدید حقوق داخلی و بینالمللی
شکل گرفته است .پدیده پولشویی عملیات بر روی اعمـال نامشـروع ماننـد خریـد و فـروش مـواد
ْ
مخدر ،سرقت ،کﻼهبرداری و  ...است تا این درآمد بـهظاهر مشـروع و قـانونی شـود و نامشـروع و
غیرقانونیبودنش مخفی بماند .اهمیت این موضوع به اندازهای است که بخش در خـور تـوجهی از
نقل و انتقاﻻت پول در جهان ،مرتبط با پولشویی است و ایـن موضـوع بایـد موجـب تأمـل و دقـت
بیشتری در مبارزه با پولشویی شود.
شاید این پرسش مطرح شود که گرچه پولشویی حاصل شستوشـوی عوایـد حاصـل از جـرم
است و برای هر یک از جرمهای منشأ آن نیز مجازاتهای سنگینی در فقه و قوانین کشـورها وجـود
دارد ،چرا برای پنهان کردن ریشه غیرقانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شـود؟ پولشـویی
جرمی مالی است که از طرفی به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیـت مجرمـان تلقـی شـده ،و از
طرف دیگر سودآوری جرایم منشأ ،مجرمان را قادر میسازد عﻼوه بر انحﻼل روند پیشـبرد صـحیح
اقتصادی کشور و پایههای دموکراسی و پیشرفت جامعه در زمینههای مختلف ،پولهای کثیف را در
ً
گردش اقتصـادی وارد ،و عمـدتا در فعالیتهـای غیرقـانونی سـرمایهگذاری کننـد .حـال آنکـه در
اقتصادی سالم در کشورهایی که مبتنی بر تجـارت مشـروع و قـانونی اسـت عوایـد حاصلشـده از
طریق معامﻼت قانونی ،بهخصوص در طرحهـای توسـعهای و زیربنـایی ،سـرمایهگذاری میشـود.
درآمد حاصل از خرید و فروش مواد مخدر از مصادیق پولشویی است.
روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای است که در قالـب فـن اسـنادی و بـا مراجعـه بـه
مقالهها ،دانشنامهها ،بخشنامهها و کتابهـا اطﻼعـاتی را جمـع کـردیم کـه در زمینـه تاریخچـه
حرمت مواد مخدر و پولشویی به آن نیاز داشتیم و بر اساس اسناد موجـود عملکردشـان را بررسـی
کردیم .بررسی تطبیقی دیدگاه فقیهان و حقوق دانان دربـاره پولشـویی از اهـداف مـا در ایـن مقالـه
است.
 .١مفهوم و ماهیت »پولشویی«
مقصود از »پولشویی« اعمالی است که پولهای کثیفی را که از منابع نامشروع بـه دسـت آمـده
است در روند مبادﻻت ،نقل و انتقاﻻت بـانکی و مـالی و  ...وارد میکنـد و بـه عنـوان داراییهـای
مشروع در تبادﻻت اقتصادی جامعه و عملیات افراد قرار میدهد .بـا وجـود آنکـه پـول را از منـابع
نامشروع به دست آوردهاند و باید از نظر حقوقی و قضایی به آن رسیدگی و مصادره شـود ،پولهـای
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آلوده را وارد نظام اموال و داراییهای مشروع جامعه میکنند و در قالب اموال پاک و مشروع جامعه
درمیآورند )هاشمی .(۱۵ :۱۳۷۸ ،منظور از تطهیر اموال ،مخفیکردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم
یا پاکنمایاندن آنها است ،به گونهای که یافتن منبع اصلی مال ،ناممکن یا بسیار دشوار شود.
مطابق تعریفی که در شصتوچهارمین مجمع عمومی اینترپل در شهر بیجین چین ،به اتفاق آرا
به تصویب رسـید» :پولشـویی عبـارت اسـت از هـر گونـه عمـل یـا شـروع بـه عملـی بـه منظـور
پنهانساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصلشده ،به نحوی کـه بـه نظـر برسـد منشـأ
تحصیل آنها قـانونی بـوده اسـت« )گرایلـی .(۴۰ :۱۳۸۹ ،واژه »پولشـویی« بـرای توصـیف فرآینـدی
استعمال میشود که در آن ،درآمدهای غیرقانونی حاصل از فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد
مخدر ،قاچاق اسـلحه و کـاﻻ ،اخـاذی ،قاچـاق انسـان ،رشـوه ،کـﻼهبـرداری و  ...در زمینـهای از
فعالیتها و معامﻼت ،و با گذر از مراحلی ،شسته میشود و ظاهری قانونی پیدا میکند.
 .۲آرای فقهای اسﻼمی درباره قاچاق مواد مخدر
مصرف مواد مخدر در گذشته مانند امروز با مسائل پیچیدهای روبهرو نبوده اسـت .دو موضـوع
اعتیاد و خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز بـه شـکل امـروزی وجـود نداشـت ،بلکـه دارو بـه
حساب میآمد یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی میشد .با این حال ،فقها به آثار سوء جسمی
و روانیاش مانند نقصان در جسم ،زوال عقل و حواس عنایت داشته و بـه حـرمتش قائـل بودهانـد.
مواد مخدر در کلمـات معصـومان ّ 
)حـر عـاملی۲۲۷/۲۵ :۱۴۰۹ ،؛ کلینـی۲۸۸/۸ :۱۴۰۷ ،؛ صـدوق،
 (۵۸۹/۲ :۱۴۱۳و برخی از فقهای قدیم با چهار عنوان »بنج« )طوسـی۴۸۰/۴ :۱۴۰۷ ،؛ ابنبـراج:۱۴۰۶ ،
ّ
۵۵۴/۲؛ ابوالصﻼح حلبی۴۱۹ :۱۴۰۳ ،؛ مفید۸۰۵ :۱۴۱۳ ،؛ شـهید اول» ،(۲۶۳ :۱۴۱۰ ،مفتر« )حلـی:۱۴۰۹ ،
» ،(۱۸۵مخدر« )نمـازی اصـفهانی۶۶ :۱۴۱۰ ،؛ رضـوی کشـمیری (۳۶ :۱۴۱۸ ،و »افیـون« )فـیض کاشـانی،
ّ
۱۱/۱ :۱۴۲۹؛ حلـی (۱۸۵ :۱۴۰۹ ،آمده است .علمای گذشته و معاصر اتفاق نظـر دارنـد کـه اسـتعمال
مواد مخدر از قبیل حشیش و غیره ،یا بـه دلیـل افسـادش حـرام اسـت کـه اسـتعمالکننده مشـمول
تعزیرات می شود ،یا این تحریم به دلیل سکرآوربودنش اسـت کـه بـر اسـتعمالکننده حـد شـرعی
واجب میشود )حلی۳۶۵/۴ :۱۴۰۴ ،؛ الزهدری الحلی۱۶۶/۲ :۱۴۰۸ ،؛ شهید اول ،بیتا.(۷۵/۲ :
علمای اهل سنت نیز با خرید و فروش مـواد مخـدر مخالفانـد و آن را از جملـه مسـکرات ،و
حرام میدانند ،مثل ابوداود از میان فقهای حنبلی )أبـوداود اﻷزدی ﱢ
الس ِج ْسـتانی۵۲۹/۵ :۱۴۳۰ ،؛ اﻷلبـانی،
بیتـا۱۵ :؛ الشـحود ،بـیتـا۳۹/۳ :؛ الصـنعانی۳۶/۱ :۱۳۷۹ ،؛ النجمـی ،بـیتـا۱۸۱/۵ :؛ العثیمـین ،بیتـا۲۵۴ :؛
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العظــیمآبــادی ،بیتــا ۱۸۶/۸ :و  ،(۹۳/۱۰مــالکی )الشــنقیطی ،بیتــا۳۶/۲ :؛ الخرشــی ،بیتــا ۳۷۶ :و ،(۲۲۹/۴
الخ ْن۷۳/۸ :۱۴۱۳ ،؛ النـووی ،بیتـا۱۲۰/۲۰ :؛ بـاعلوی ،بیتـا ،(۱۱۱ :حنبلـی
شافعی )الهیتمی۲۲/۴ :۱۳۱۷ ،؛ ِ
)ابنقدامة ،بیتا۲۴/۴ :؛ همو ۷۷/۴ :۱۴۰۵ ،و ۴۵۸/۷؛ الفوزان۵۴۱/۲ :۱۴۲۳ ،؛ ابنجبرین ،بیتـا۷۳ :؛ السـحیم،
بیتا (۱۱۷۹/۱ :و ظاهری )ابنحزم ،بیتا۱۹۳ :؛ علماء نجد اﻷعﻼم.(۶۰/۱۵ :۱۴۱۷ ،

 .٣بررسی مبانی و ادله فقهای امامیه درباره قاچاق مواد مخدر
 .١ .٣آیات و روایات دال بر حرمت قاچاق مواد مخدر
َ
ْ
یـر َو َم َنـاف ُع ل ﱠلنـاس َو إث ُم ُه َمـا أ َکب ُـر م ْ
الفْ » .یس َأ ُل َونک َعن ْال َخ ْمر َو ْال َمیسر ُق ْل فیه َما إ ْث ٌـم کب ٌ
ـن
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
نف ِع ِه َما« )بقره(۲۱۹ :؛ »خمر« به ماده مستکننده گفته میشود؛ زیـرا »خمـر« بـه معنـای پوشـاندن
است )الزجاج .(۲۹۱/۱ :۱۴۰۸ ،همه مستکنندهها باعث زوال عقـل ،و مـانع تشـخیص خـوب و بـد
میشوند و قدرت ادراک را از انسان میگیرند )فقهالرضـاِ » .(۲۸۲ :۱۴۰۶ ،اثم« نیز معنـای نزدیـک بـه
ذنب و گناه دارد و حالتی است که باعث محرومیت انسان از خیرات است و برای انسان شقاوت بـه
دنبال میآورد .این حالت وقتی که در عقل و روح انسان به وجود آیـد وی را از رسـیدن بـه مقصـود
اصلی و هدف اصلی آفرینش ،یعنی کماﻻت انسانی ،باز میدارد و ضرر فراوانی برای جسم و جـان
انسان دارد )مکارم شیرازی و دیگران .(۷۴/۲ :۱۳۷۱ ،در این آیه بیان شده است که آشامیدن خمـر »اثـم«
است .پس بنا به تصریح این آیه ،خمر که از مصادیق اثم است ،حرام است .بنابراین ،خمـر و مـواد
مخدر هر دو اثم ،و در نتیجه حراماند .ضررها ،زیانهـا و آثـار سـوء بعضـی از انـواع مخـدر مثـل
هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلی اسـت .پـس حرمـت اسـتعمال ایـن قبیـل مـواد کـه
تهدیدی جدی علیه انسان است ثابت ،و قاچاقشان هم بر اساس قاعده »ان الله اذا حرم شـیئا حـرم
ثمنه« حرام است.
ُ َ ﱠ ُ
ُ ُ
ً
که« )بقره(۱۹۵ :؛ این آیه صراحتا هر اقـدامی را کـه مسـتقیم یـا
هل
الت
ی
ال
م
ایدیک
ب
وا
لق
ِ
ب» .و ﻻ ت ِ
غیرمستقیم به تباهی و نابودی بینجامد تحریم کرده است .بیشک ،اقدام به مصـرف مـواد مخـدر،
تولید و فراهمکردنش ،موجب نابودی و فساد است که در این آیه از آن منع شده است.
ُ ﱢُ ََ
َ َ
ُ ﱡ َُ ﱢ
الط ّ
بائث« )اعراف(۱۵۷ :؛ »خبائث« جمع »خبیثه« اسـت
الخ
یهم
ل
ع
م
حر
ی
و
بات
ی
ج» .ی ِحل لهم
ِ
ِ
که به معنای ّ
شر ،فاسد ،مخالف طبع ،پلید و بیارزش است؛ بنابراین ،مواد مخدر با آثار زیانبـاری
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ً
که بر جسم و جان دارد ،یقینا حرام است ،زیرا ضـررهای ناشـی از آن بـر همگـان آشـکار اسـت و
انسانها را در غل و زنجیر حقارتها نگه میدارد )مکارم شیرازی و دیگران.(۴۷۰/۶ :۱۳۷۱ ،
د .حرمت در روایات؛ استدﻻل به روایات برای حرمت استعمال مواد مخدر اسـت .بـا اینکـه
در زمان پیامبر گرامی اسﻼم و ائمه  گستردگی مواد مخدر به صورت کنونی وجود نداشـت ،امـا
روایات متعددی در این زمینه از پیامبر  و معصومان  باقی مانده است .البته در روایاتی که از
رسول خدا و ائمه  نقل شده است فقط در حد حرمت ضرر به نفس برداشت میشود )حر عاملی،
۲۲۷/۲۵ :۱۴۰۹؛ نوری.(۸۶/۱۷ :۱۴۰۸ ،

 .۲ .۳تمسک به اقوال فقها
فقهای اسﻼم استفاده از مواد خوراکیای را که بـرای شـخص زیـانآور اسـت حـرام دانسـتهاند
)موسوی خمینی .(۳۵/۲ :۱۴۲۲ ،برخی ضابطه حرامبودن مواد زیـانآور را اضـرار بـدن و افسـاد مـزاج
میدانند )شهید ثانی .(۲۸۷/۲ :۱۴۱۳ ،برخی نیز میگویند:
موضوع مواد مخدر ،تکسب و تولید و  ...به جز ضرر و زیان بـرای جامعـه چیـزی در بـر
ندارد و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند نیـز چنـانکـه حکـم بـه
طیب آنها کنیم مورد سوءاستفاده بسیار و بیش از کاربردش در امور طبی قـرار میگیرنـد و
همان مضرات مواد مخدر را دارند .از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضـوع اگـر
ضرر داشته باشند حرام می گردد ،اما اگـر قاعـده را از بـاب احکـام حکـومتی و سـلطانیه
حجت بدانیم چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افـراد آن روشـن بـوده و حتـی
می تواند تهدیدی برای حکومت باشد ،از باب احکام حکومتی ،محکوم به منع و حرمـت
میباشد )سلمانپور.(۴۵ :۱۳۸۲ ،

آیات عظام ،بزرگان دین و مراجع تقلید ،مصرف تمام مسکرات را ،که مواد مخـدر یکـی از آنهـا
است ،تحریم کردهاند ولو اینکه اکثر قریب به اتفاقشان مسکر جامـد را نجـس ندانسـتهاند )خـویی،
۲۸۷ :۱۴۲۷؛ نمازی اصفهانی۶۶ :۱۴۱۰ ،؛ رضوی کشمیری۳۶ :۱۴۱۸ ،؛ فاضل لنکرانـی۲۱۹ :۱۴۲۵ ،؛ بهجـت،

۵۵۸/۴ :۱۴۲۸؛ مکارم شیرازی .(۱۶۱/۱ :۱۴۲۷ ،برخی نیز عﻼوه بر ضرر فردی ،ضرر اجتماعی آن را نیـز
مد نظر دارند:
ضرر این سموم مهلک و خطرات خانمانسوز آنها برای دین و ایمان و شرف و اسـتقﻼل و
سﻼمت روح و جسم و همه شئون جامعه از واضحات است .هر عمل و معامله و حمل و

قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي از مصاديق پولشويي٣٣١ / ... :

نقلی که موجب سلب مصونیت جامعه اسﻼمی از خطر ابـتﻼی افـراد بـه اعتیـاد بـه ایـن
ً
سموم گردد ،مؤکدا حرام است و نهی از منکر و جلوگیری از آن عﻼوه بر اینکه از وظـایف
مستقیم حکومت است بر همگان نیز طبـق ضـوابط شـرعی واجـب اسـت ،و همـه بایـد
همآهنگ از این منکر و سایر منکرات که موجب فساد و تبـاهی اخـﻼق اسـﻼمی جامعـه
است جلوگیری نمایند )صافی گلپایگانی.(۱۸۷/۲ :۱۴۱۷ ،

 .۳ .۳تمسک به قاعده ﻻضرر
قاعده ﻻضرر از قواعد فقهی پرکاربرد در مسائل فقهی و حقـوقی اسـت .مسـتندات ایـن قاعـده
آیات » َو ﻻ ُت ْمس ُ
یـر ُم َض ﱟ
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ِب َول ِد ِه« )بقره (۲۳۳ :و روایات )صدوق (۷۶/۳ :۱۴۱۳ ،و عقل است .موسوی خمینی منبع قاعده ﻻضـرر
را صحیح ،و از معصوم میداند .همچنـین میگویـد در میـان شـیعه و اهـل سـنت ایـن روایـت از
مشهورات است )موسوی خمینی .(۴۱ :۱۴۱۵ ،بجنوردی )بجنـوردی ،(۲۱۱/۷ :۱۳۷۷ ،محمـدتقی حکـیم
)حکیم (۹۵ :۱۴۲۹ ،و سید میرزا عبـدالفتاح مراغـی )حسـینی مراغـی» (۳۰۶/۱ :۱۴۱۷ ،ضـرر« را »ضـد
نفع« معنا کردهاند )طریحـی .(۱۵/۳ :۱۳۷۵ ،برخی نیز »ضرر« را اسم مصـدر گرفتهانـد کـه معنـایش
نقص و خسران است ،که آن هـم ضـد منفعـت و زیـادت اسـت )مصـطفوی» .(۲۴۴ :۱۴۱۷ ،ضـرار«
مصــدر بــاب مفاعلــه اســت کــه در ایــن صــورت مفاعلــه از دو طــرف اســت؛ بنــابراین ،معنــایش
ضرررساندن به غیر است ،برخﻼف »ضرر« که به معنـای ضرررسـاندن بـه خـود اسـت )بجنـوردی،
.(۲۱۴/۱ :۱۴۱۹
از مفاد قاعده ﻻضرر این است که ضرر و ضرار در اسﻼم نهی شـده و مـذموم اسـت .موسـوی
خمین ی نهی در این روایت را نهی حکومتی میداند .بنا بر نظـر او ،از مفـاد قاعـده ﻻضـرر فهمیـده
میشود در هر جایی ضرر برای جامعه اسﻼمی وجود داشته باشد حکومت باید بـا آن مقابلـه کنـد.
عدهای از فقهای معاصر از باب ضرر قائل به حرمت تکسب ،معامﻼت ،حمـل ،نقـل ،حفـظ و ...
مواد مخـدر شـدهاند )خامنـهای۱۱۰/۲ :۱۳۹۳ ،؛ شـلتوت۵۸ :۱۴۲۱ ،؛ طباطبـایی .(۴۹۸ :۱۴۰۴ ،موسـوی
خمینی نیز در این باره میگوید:
استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و
ّ
اجتماعی قابل مﻼحظهای که بر استعمال آنها مترتب میشود ،حرام است و به همین دلیل
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کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هـم حـرام
است )موسوی خمینی.(۱۰۱۷/۲ :۱۴۲۴ ،

همچنین ،مکارم شیرازی میگوید» :توزیع ،خرید ،فـروش ،نگـهداری و مصـرف آن نیـز حـرام
است« )مکارم شیرازی.(۱۷۱/۳ :۱۴۲۷ ،
ضرر موجود در پولشویی نیز از نوع ضرررساندن به اجتماع و مردم است .پولشـویی ضـررهای
فراوانی برای جامعه و نظام اسﻼمی دارد ،لذا مشمول این قاعده میشود .پس برای جلوگیری از دفع
فساد ،دفع اضرار به جامعه اسﻼمی و دفع تضییع حقوق مردم ،وظیفه حاکم اسـﻼمی اسـت کـه بـا
جرم پولشویی مقابله کند .بر اساس دیدگاه موسوی خمینی درباره مفاد قاعده ﻻضرر دانسته میشود
که در حکومت اسﻼمی هیچ شخصی نباید به دیگری ضرر بزند .در واقع ،هر جا ضرری برای نظام
و جامعه اسﻼمی باشد ،حکومت اسﻼمی باید با آن مقابله ،و ضرر را دفـع کنـد .پـس بـا توجـه بـه
ضررهای ویرانگری که پولشویی برای نظام و جامعه اسـﻼمی دارد ،وظیفـه دولـت اسـت کـه بـا آن
مقابله کند و آن را جرم بداند )نک :.موسوی خمینی.(۲۱۱-۵۱۱/۳ :۱۴۱۰ ،
 .۴بررسی مبانی و ادله فقهای اهل سنت درباره قاچاق مواد مخدر
 .۱ .۴تمسک به آیات و روایات
َ ُ ََ
ْ ْ ْ
الفَ » .و ﻻ ت َع َاونوا علی اﻻث ِم َوال ُعد َو ِان« )مائده(۲ :؛ یکی از فقهای اهـل سـنت بـرای تحـریم
َ َ ُ َ
ـول ُه َح َ
ـرم َ
بیـع
خرید و فروش مواد مخدر استدﻻل کرده است که پیامبر  فرمـود» :إن اللـه و رس
َ
َ َ َ َ
الخ ِنز یر ،واﻷصنام«؛ چون خمر ،مواد مخدر را هم شامل میشود ،بنابراین خریـد
الخمر ،والمیت ِة ،و ِ
و فروشش جایز نیست .خرید و فروش مواد مخدر کمککردن به دیگران در معصیت هم بـه شـمار
َ ُ ََ
ْ
ْ ْ
میآید ،که بیشک حرام است ،همانطور که قرآن میفرمایدَ » :و ﻻ ت َع َاونوا علـی اﻻث ِـم َوال ُعـد َو ِان؛
همدیگر را در گناه و دشمنی با خدا یاری نکنید« .سـپس وی ،زراعـت حشـیش و خشـخاش را بـه
قصد استخراج مواد مخدر برای مصرف و تجارت به چند دلیل حرام میداند :اول اینکه ،پیـامبر 
فروش انگور را به کسی که قصد ساختن شراب دارد ،حرام میداند .بنابراین ،کشت خشخاش نیز به
قصد فروش مواد مخدر حرام است .دوم آنکه ،این عمل از موجبات نهی از منکر اسـت کـه بـر هـر
مسلمانی واجب است )سلیم ،بیتا.(۳۸۳/۲ :

قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي از مصاديق پولشويي٣٣٣ / ... :

ب .روایات؛ ّامسلمه از پیامبر نقل کرده اسـت کـه» :آن حضـرت از هـر مسـکر و مفتـری نهـی
میکرد« )الشربینی ،بیتا۳۰۶/۴ :؛ البکری الدمیاطی ،بیتا۱۷۷/۴ :؛ الملیبـاری .(۱۷۶/۴ :۱۴۱۸ ،یوسف قرضاوی
میگو ید» :خوردن و توزیع مخدرات ،مثل حشیش و افیون ،همچـون مسـکرات دیگـر حـرام اسـت«
)قرضاوی ،بیتا .(۱۳۱ :همچنین میگو ید» :هر چیزی که عقل را بپوشاند و آن را از طبیعت و ّ
قـوه درکـش
خارج کند ،خمر و حرام است؛ زیرا خدا و رسولش تا قیامت آن را حرام کردهاند« )همان.(۷۶ :
 .۲ .۴توجه به اضرار مواد مخدر
الف .برخی از علمای اهل سنت ،بیش از  ۱۲۰ضرر بـرای مـواد مخـدری مثـل حشـیش ذکـر
کردهاند ،ضررهایی مانند نسیان ،سردرد ،فساد عقل ،سل ،جذام ،پیسی ،بیحیایی ،ناجوانمـردی و
 . ...از زشتیهای بزرگ حشیش این است که موجب فراموشکردن شهادتین هنگام مـرگ مـیشـود
)البکری الدمیاطی ،بیتا.(۱۷۷/۴ :
ب .غذا و خوراکیها یی که عقل را فاسد کنند حرام است ،هرچند از مایعاتی ماننـد شـراب ،یـا
جامداتی مانند حشیش و مواد افیونی باشند )الدردیر ،بیتا .(۱۸۷/۲ :مواد مخدر ،مانند خمر ،در عقـل
ْ
آثار منفیای باقی میگذارد ،به گونهای که استعمالشان موجـب مـیشـود انسـان دور را نزدیـک ،و
نزدیک را دور ببیند .بیشتر فقهای اهل سنت مانند صاحب المجموع نیز بـه نقـل از نـووی )النـووی،
بیتا (۸/۳ :حکم آنچه از نوشیدنیها و ادویه که عقل را زایل کند )مثـل بنـگ و حشـیش و  (...ماننـد
ْ
خمر حرام میدانند )ا ُلمظ ِهـری .(۵۳۹/۴ :۱۴۳۳ ،برخی مفتربودن این مـواد را لحـاظ کردهانـد؛ یعنـی
چون استعمالشان موجب سستی و ضعف و ضرر میشود آن را حرام مـیداننـد )ابـنعابـدین:۱۴۱۲ ،
 ۲۴۰/۳و ۲۶۴/۳؛ الدسوقی ،بیتا۱۰۹/۳ :؛ شلتوت ،بیتا .(۲۲۵ :یکی دیگر از فقهای اهل تسنن ضرر مواد
مخـدر را بیغیرتـی و بیمروتــی شـخص میدانـد )الشــربینی ،بیتـا۳۰۶/۴ :؛ مـاوردی ،بیتــا.(۲۳۹/۲ :
قرضاوی ،از فقهای معاصر اهل تسنن ،نیز عﻼوه بر مسکربودن ،برخی از این مواد را موجب ضعف
و سستی در بدن و اعصاب میداند )قرضاوی ،بیتا.(۷۶ :
 .٥آرای حقوقدانان درباره قاچاق مواد مخدر
جرایم مواد مخدر و قوانین مربوط به آن پس از پیروزی انقﻼب اسﻼمی متأثر از قواعد جزایی و
اصول منبعث از فقه و حقوق اسﻼمی است .قانون مبارزه با مواد مخدر مشـتمل بـر  ٤٢مـاده و ٢٥
تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطـرح شـد و
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در تاریخ  ١٣٧٦/٨/١٧به تصویب نهـایی مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام رسـید .مـاده یـک و
تبصرهاش چنین است:
ماده  :١اعمال زیر جرم اسـت و مرتکـب بـه مجازاتهـای مقـرر در ایـن قـانون محکـوم
میشود:

ً

 .١کشت خشخاش و کوکا مطلقا ،و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
 .٢واردکـــردن ،ارســـال ،صـــادرکردن ،تولیـــد و ســـاخت انـــواع مـــواد مخـــدر.
 .۳نگــه داری ،حمــل ،خریــد ،توزیــع ،اخفــا ،ترانزیــت ،عرضــه و فــروش مــواد مخــدر.
 .۴دایرکـــــردن یـــــا اداره کـــــردن مکـــــان بـــــرای اســـــتعمال مـــــواد مخـــــدر.

 .۵استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق ،مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده باشد.
 .۶تولید ،ساخت ،خرید ،فروش ،نگه داری آﻻت و ادوات و ابـزار مربـوط بـه سـاخت و
استعمال مواد مخدر.
 .۷فراردادن یا پناهدادن متهمین ،محکومین مواد مخدر کـه تحـت تعقیبانـد یـا دسـتگیر
شدهاند.
 .۸امحا یا اخفای ادله جرم مجرمان.
 .۹قراردادن مواد مخدر یا آﻻت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهمکردن دیگری.

تبصره :منظور از مواد مخدر در این قانون ،کلیه موادی است که در تصویبنامه راجـع بـه
فهرست مـواد مخـدر مصـوب  ۱۳۳۸و اصـﻼحات بعـدی آن احصـا ،یـا توسـط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعﻼم میگردد.

ً
پولشویی به طور اعم در افزایش جرم سازمانیافته ،و مشخصا در قاچاق مواد مخدر اثـر آشـکاری
دارد .به نظر میرسد باید درباره مبارزه با پولشویی ،که مؤثرترین راه علیـه ایـن نـوع جرمـی اسـت کـه
جوامع کشورهای عضو را تهدید میکند ،هشیاری روزافزونی داشت )فیضبخش.(۸۴ :۱۳۹۵ ،
پولشویی یکی از مسائل مستحدثه است .دو آیه قرآن )نساء۱۸۸ :؛ بقره (۲۹ :که در باب مال حـرام
و حرامخوری است ،عمومیت تصرفات باطل و ناروا را در بر دارد .این آیات مبین آن اسـت کـه هـر
تصرف یادشده که مطابق شرع نیست و غیرقانونی حاصل شود ،باطل و ناحق است .این دو آیه انواع
اکل مال بالباطل و آنچه را تملکش جایز نیست شامل میشود .با توجه به این دو آیه فهمیده میشود
پولشویی نوعی حرامخوری است.

قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي از مصاديق پولشويي٣٣٥ / ... :

طبق ماده  ٩قانون پولشویی ،مرتکبان جرم پولشویی عﻼوه بر استرداد درآمد و عواید حاصـل از
ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )اگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن( به جـزای نقـدی
به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید بـه حسـاب درآمـد عمـومی نـزد
بانک مرکزی جمهوری اسﻼمی ایران واریز گردد )مهراننیا و حکمتنژاد.(۱۳۹۵ ،
بر اساس تبصره  ٣ماده  ٩قانون مبارزه با پولشویی» ،مرتکبین جرم منشـأ ،در صـورت ارتکـاب
جرم پولشویی ،عﻼوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پـیشبینیشـده
در این قانون نیز محکوم خواهند شد«.
اما توجه به این موضوع ضروری است که مجـازات پولشـویی بـه عنـوان جـرم ثانویـه جـدا از
ً
مجازات جرم مقدم است .مثﻼ قاچاق انسان ،قاچاق مواد مخدر ،ربا ،قمار کﻼهبرداری و  ...بـدون
احتساب آن مجازاتها است .با توجه به اینکه برای وقوع جرم پولشویی ابتدا باید جـرم دیگـری رخ
دهد که این جرم ،جرم منشأ نام دارد ،تا زمانی که جرم منشأ نباشد ،تا مال نامشـروع کسـب نشـود،
جرم پولشویی به وقوع نمیپیوندد )همان(.
یکی از جرایم مهم منشأ پولشویی قاچاق مواد مخدر است که بـا توجـه بـه هممـرزی ایـران بـا
بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر و گسترش مناطق آزاد تجاری ،مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر در
ایران ضروری است .با توجه به اینکه در صدر اسﻼم مواد مخدر با این لفظ وجود نداشته اسـت ،از
ّ
اینرو در قرآن کریم آیه مشخصی دال بر حرامبودن مواد مخدر وجود ندارد .اما بـا توجـه بـه آیـات
ُ َ ﱠ ُ
ُ ُ
که« )بقره (۱۹۵ :و اینکه اعتیاد به مـواد مخـدر از مصـادیق
هل
الت
ی
ال
م
ایدیک
ب
وا
لق
ِ
روشنی مثل »و ﻻ ت ِ
مهم هﻼکت و نابودی است ،در این آیه از آن نهی شـده اسـت .در سـوره اعـراف نیـز آمـده اسـت:
ُ ﱢُ ََ
َ َ
ُ ﱡ َُ ﱢ ّ
بائث« )اعراف(۱۵۷ :؛ خداوند در این آیه هر چیزی را که خبیـث
بات و یحرم علیهم الخ ِ
»ی ِحل له الطی ِ
است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است .پس مواد مخدر با توجه به ضررها و آثار سوء فراوانی کـه
برای جامعه و همه افراد از نظر روحی و جسمی دارد جزء چیزهای بسیار خبیث اسـت .همچنـین،
روایات فراوانی دال بر حرامبودن مواد مخدر وجود دارد .با توجه به اینکه مواد مخدر در زمـان ائمـه
ً
 وجود نداشت تا مستقیما در کﻼمشان از آن نهی شود ،فقها برای اثبات حرمت مواد مخـدر بـه
روایات مسکرات و آثار سوء و زیانبارشان اشاره میکنند ،مثل سخن پیامبر که فرمـوده اسـت» :هـر
مسکری حرام است« )صدوق .(۲۷۶/۶ :۱۴۰۹ ،موسوی خمینـی مـواد مخـدر را حـرام اعـﻼم کـرد و
خرید و فروشش را در دولت اسﻼمی تخلف دانست و معتقد بود مواد مخـدر توطئـهای اسـت کـه
قدرتهای بزرگ میخواهند به ما لطمه بزنند )نک :.موسوی خمینـی .(۵۱۱-۲۱۱/۳ :۱۴۱۰ ،خامنهای نیز
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ً
استعمال مواد مخدر را به دلیل ضررهای فردی و اجتماعی بسیاری که بـر آن مترتـب اسـت مطلقـا
حرام میداند .همچنین ،خرید و فروش مواد مخدر را نیز حرام دانسـت ،مگـر در صـورت معالجـه
مرض ،آن هم به تشخیص پزشک حاذق و موثق ،که در این صورت اشـکال نـدارد )خامنـهای:۱۴۱۵ ،
.(۱۱۰/۲
حقوق جمهوری اسﻼمی ایران همواره برای حفظ نظـام اسـﻼمی و جلـوگیری از ضـرر فـاحش
استعمال و خرید و فروش مواد مخدر که موجب از بین رفتن فرد ،بلکه از بین رفتن خانواده و جامعه
است ،مبارزه میکند .استعمال و خرید و فـروش مـواد مخـدر سـبب از بـین رفـتن دیـن و ایمـان،
بیاعتنایی فرد به سرنوشت خود و دیگران ،بیکاری ،شیوع بیماری برای فرد و جامعه ،از کـار افتـادن
چرخ تولید کشور ،فحشا و خودفروشی در جامعه اسﻼمی میشود .پس با توجـه بـه فتـوای فقهـا و
قواعدی همچون قاعده ﻻضرر ،قانون جمهوری اسﻼمی ایران مبارزه با مواد مخدر را از سال ١٣٧٦
از اهداف اصلیاش قرار داده است .در سال  ١٣٧٦قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر  ٤٢ماده و
 ٢٥تبصره در اجرای بند هشـتم اصـل  ١١٠قـانون اساسـی در جلسـات متعـدد مجمـع در تـاریخ
 ١٣٧٦/٨/١٧به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
نتيجه
 .۱مواد مخدر ساختارهای خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جوامع را تحت تأثیر
مخرب خود قرار میدهد و نهاد خانواده و بنیان اجتماع را به کام خود برده است.
ً
 .۲مطابق دیدگاه فقها ،استعمال مواد مخدر حرام است ،قطعا خرید و فـروش آن نیـز حـرام اسـت،
زیرا فروشش به مسلمانان باعـث رواج گنـاه اسـتعمال مخـدرات و موجـب فسـاد اخﻼقـی و
ضرررساندن به سﻼمت جامعه مسلمان میشود.
 .۳مواد مخدر از مصادیق »خبائـث« اسـت .خریـد و فروشـش عـﻼوه بـر اینکـه نتیجـه معقـول و
مشروعی برای فرد و جامعه ندارد ،مفاسد و زیانهای فراوان در پی دارد.
 .۴نبود قوانین مؤثر در جوامع برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و شستوشوی عوایدی که منشأ آن
جرم بهخصوص و عایدات حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگـردان اسـت باعـث
شده است مبارزه با جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل ،عـﻼوه بـر جـرایم دیگـر ،اهمیـت
داشته باشد و یکی از دﻻیل مهمش ،نگرانـی از گسـترش مـواد مخـدر در جوامـع اسـﻼمی و
دیگری آگاهی از سود حاصلشده از معامﻼت سودآور مواد مخدر است.

قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي از مصاديق پولشويي٣٣٧ / ... :

منابع
قرآن کریم.
ابن بابویه قمی )صدوق( ،محمد بن علی ) .(۱۴۰۹من ﻻ یحضره الفقیه ،ترجمه :علیاکبر غفاری ،تهران :صدوق.
ابن بابویه قمی )صدوق( ،محمد بن علی ) .(۱۴۱۳من ﻻ یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی ،چاپ دوم.
ابن براج ،عبد العزیز ) .(۱۴۰۶المهذب ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن جبرین ،عبدالله بن عبد الرحمن )بیتا( .فتاوی الشیخ ابن جبرین بن عبد الله ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
ابن حجر الهیتمی ،احمد بن محمد ) .(۱۳۱۷الفتاوی الکبری الفقهیة ،بیروت :دار الفکر ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
ابن حزم ،أبو محمد علی )بیتا( .المحلی ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
ابن عابدین ،محمد أمین بن عمر ) .(۱۴۱۲رد المحتار علی الدر المختار ،بیروت :دار الفکر.
ابن قدامة ،عبد الرحمن بن محمد )بیتا( .الشرح الکبیر علی متن المقنع ،بیروت :دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.
ابن قدامة ،عبدالله بن أحمد ) .(۱۴۰۵المغنی فی فقه اﻻمام أحمد بن حنبل الشیبانی ،بیروت :دار الفکر.
ابو الصﻼح حلبی ،تقی الـدین بـن نجـم الـدین ) .(۱۴۰۳الکـافی فـی الفقـه ،اصـفهان :کتابخانـه عمـومی امـام
امیرالمؤمنین .
ّ
َ
ﱢ ْ
َ ﱠ
کامـل
أبو داود اﻷزدی الس ِجستانی ،سلیمان بن اﻷشعث ) .(۱۴۳۰سنن أبی داود ،علق علیه :شعیب اﻷرنؤوط ،محمد ِ
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بجنوردی ،محمد حسن ) .(۱۴۱۹القواعد الفقهیة ،قم :الهادی ،الطبعة اﻻولی.
البکری الدمیاطی ،عثمان بن محمد )بیتا( .اعانة الطالبین ،بیروت :دار الفکر.
بهجت ،محمدتقی ) .(۱۴۲۸استفتائات ،قم :دفتر حضرت آیتالله بهجت.
ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۹وسائل الشیعة ،قم :مؤسسة آل البیت .
حسینی مراغی ،میر عبدالفتاح ) .(۱۴۱۷العناوین الفقهیه ،قم :مؤسسة النشر اﻻسﻼمی التابعة لجماعة المدرسین.
الحکیم ،سید محمد تقی ) .(۱۴۲۹القواعد العامة فی الفقه المقارن ،تهران :المجمع العامی للتقریب بین المـذاهب
اﻻسﻼمیة.

ّ
حلی سیوری ،مقداد بن عبد الله ) .(۱۴۰۴التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.
ّ
حلی ،سید ابن طاووس ) .(۱۴۰۹اﻷمان من أخطار اﻷسفار واﻷزمان ،قم :مؤسسة آل البیت .
خامنهای ،سید علی ) .(۱۳۹۳رساله آموزشی ،تهران :انقﻼب اسﻼمی.
الخرشی ،محمد بن عبد الله )بیتا( .شرح مختصر خلیل ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
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سلیم ،عبد المجید )بیتا( .فقه السنة ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
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شلتوت ،محمد )بیتا( .الفتاوی ،زاهدان :دار العلوم.
الشنقیطی ،محمد بن محمد المختار )بیتا( .شرح زاد المستقنع ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
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صافی گلپایگانی ،لطفالله ) .(۱۴۱۷جامع اﻷحکام ،قم :حضرت معصومه )س( ،چاپ چهارم.
صالح آل الشیخ )بیتا( .بلوغ المرام ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
الصنعانی ،محمد بن إسماعیل اﻷمیر ) .(۱۳۷۹سبل السﻼم ،بیجا :مکتبة مصطفی البابی الحلبی.
طباطبایی ،سید علی ) .(۱۴۰۴ریاض المسائل فی بیان احکام بالدﻻئل ،قم :مؤسسة آل البیت .
طریحی ،فخر الدین بن محمد علی ) .(۱۳۷۵مجمع البحرین ،تهران :مکتبة المرتضویة.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۷تهذیب اﻻحکام ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة ،چاپ چهارم.
عاملی نبطی )شهید اول( ،محمد بن مکی ) .(۱۴۱۰اللمعة الدمشقیة فـی فقـه اﻻمامیـة ،بیـروت :دار التـراث الـدار
اﻻسﻼمیة.
عاملی نبطی )شهید اول( ،محمد بن مکی )بیتا( .ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ،قم :مکتبة بصیرتی.
العثیمین ،محمد بن صالح بن محمد )بیتا( .شرح ریاض الصالحین ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
العظیم آبادی ،محمد شمس الحق )بیتا( .عون المعبود شرح سنن أبی داود ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
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علماء نجد اﻷعﻼم ) .(۱۴۱۷الدرر السنیة فی اﻷجوبة النجدیة ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،بیجا :بینا.
فاضل لنکرانی ،محمد ) .(۱۴۲۵جامع المسائل ،قم :امیر قلم.
الفوزان ،صالح بن عبد الله ) .(۱۴۲۳الملخص الفقهی ،الریاض :دار العاصمة.
فیض بخش ،روحالله؛ و دیگران )» .(۱۳۹۵پولشویی و ارتبـاط آن بـا جـرایم سـازمانیافتـه )قاچـاق مـواد مخـدر(،
مطالعات مبارزه با مواد مخدر ،دوره .۸۴-۶۵ :۲۹ -۲۸ ،۸
فیض کاشانی ،محمدمحسن ) .(۱۴۲۹رسائل فیض کاشانی ،تهران :مدرسه عالی شهید مطهری.
قرضاوی ،یوسف )بیتا( .الحﻼل والحرام فی اﻻسﻼم ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ) .(۱۴۰۷الکافی ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة ،الطبعة الرابعة.
گرایلی ،محمدباقر ) .(۱۳۸۹پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسﻼمی.
مآوردی ،ابو الحسن علی )بیتا( .اﻻقناع ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
مصطفوی ،محمد کاظم ) .(۱۴۱۷القواعد مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکا و موردا ،قم :مؤسسة نشر اﻻسﻼمی التابعة
لجماعة المدرسین.

ْ
ا ُلمظ ِهری ،مظهر الدین ) .(۱۴۳۳المفاتیح فی شـرح المصـابیح ،بیجـا :دار النـوادر؛ إدارة الثقافـة اﻻسـﻼمیة ،وزارة
اﻷوقاف الکویتیة.

مفید ،محمد بن محمد ) .(۱۴۱۳المقنعة ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی ،ناصر ) .(۱۴۲۷استفتائات جدید ،قم :مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع( ،چاپ دوم.
مکارم شیرازی ،ناصر؛ و دیگران ) .(۱۳۷۱تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة.
الملیباری ،عبد العزیر ) .(١٤١٨فتح المعین ،بیروت :دار الفکر.
منسوب به امام رضا  .(۱۴۰۶) فقه الرضا ،مشهد :مؤسسة آل البیت .
موسوی خمینی ،روحالله ) .(۱۴۱۵تهذیب اﻻصول ،قم :دار الفکر.
موسوی خمینی ،روحالله ) .(۱۴۲۲استفتائات ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه،
چاپ پنجم.
موسوی خمینی ،روحالله ) .(۱۴۲۴توضیح المسائل ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی.
مهراننیا ،زهرا؛ حکمتنژاد ،فرزانه )» .(۱۳۹۵بررسی فقهی قاچـاق مـواد مخـدر در جـرم پولشـویی و تطبیـق آن بـا
سیاست جنایی ایران« ،در :کنگره بینالمللی جامع حقوق ایران.
النجمی ،أحمد بن یحیی )بیتا( .تأسیس اﻻحکام ،نرمافزار مکتبة الشاملة.
ّ
نمازی اصفهانی ،فتح الله بن محمد جواد ) .(۱۴۱۰إفاضة القدیر فی أحکام العصیر ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی.
نوری ،میرزا حسین ) .(۱۴۰۸مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت :مؤسسة آل البیت .
النووی ،أبو زکریا محیی الدین )بیتا( .المجموع شرح المهذب ،بیروت :دار الفکر.
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