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به روش شرعی ذبح گردیده  ،مذکی بوده و محکوم به طهارت است و نیاز به تفحص در این خصوص و یا
تحقیق ازمسلمان بودن فروشنده نیست ؛ زیرا بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی می باشد .اساس
این قاعده براین پایه است که بازار مسلمین بایدحفظ گردد و هر چه به نظام معامالت مسلمانان صدمه بزند
مطرود است .اعتماد کردن بر این قاعده ما را از بسیاری از مشکالت می رهاند وبه عبارت دیگر این قاعده
ابزاری در برابر عسر وحرج در برخی موارد است .نگارنده در این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی
مطالب آن را گردآوری کرده است ،ضمن تبیین و بررسی دقیق قاعده سوق المسلمین به تشریح حدود قلمرو
و شروط معتبردر حجیت آن پرداخته است.
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مقدمه
بی تردید زندگی اجتماعی و توسعه کنونی جوامع انسانی و از طرفی رعایت الزامات شرعی و
دینی ،شرایط ویژه ای را در روابط انسانی و اسالمی به وجود آورده است بگونه ای که اگر
ضوابط و قواعدی کلی جهت تبیین مواضع حلیت و حرمت وجود نداشته باشد ،انسان های
متعهد به مبانی دینی ،دچار عسر و حرج گردیده و زندگی بسیار سختی را در پیش خواهند
داشت .قاعده سوق المسلمین از قواعد فقهیۀ عملیه ای است که دارای آثار و منافع متعدد
در زندگی مکلفین در جهت خروج از حیرت و مشقت به هنگام شک در تذکیه کاالهایی است
که تذکیه در آنها شرط گردیده است .قاعده ی سوق مبتنی بر مصالح مسلمین می باشد.
چنانچه حجیت این قاعده را نپذیریم باید در کلیه اعمال مردم تحقیق و تفحص کنیم ،که
موجب هرج و مرج گشته و قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود  ،همچنین موجب
اختالل در معامالت شده و سبب عسر و حرج می گردد و بدین ترتیب نظم جامعه بهم می
خورد چون زندگی بدون داد و ستد سامان نمی گیرد.امروزه با توجه به رشد جمعیت و اهمیت
و ضرورت تبادالت و معامالت میان ملل مسلمان با سایر بالد و همچنین واردات گوشت و
لبنیات و سایر فراورده های دامی از قبیل شیر خشک و یا واردات اسانهای خوراکی  ،ژله و
لوازم بهداشتی و آرایشی با منشأ حیوانی  ،و همینطور پوشاک و کفشهای چرمی و سایر
فراورده های دامی و طیور  ،اهمیت بررسی فقهی طهارت یا نجاست و حرمت و حلیت اینگونه
خوردنی ها و نوشیدنی ها و البسه ،را به خوبی روشن می نماید و هنگامیکه در می یابیم
اینگونه کاالها ممکن است از چندین کشوراسالمی و غیر اسالمی صادر و ترانزیت شوند تا به
بازار مسلمین داخل گردند ،اهمیت موضوع را بیشتر می کند.پرسشهای این مبحث عبارتند از
 -8مراد از سوق المسلمن چیست؟ مفاد قاعده و مبانی آن از منظر فقه کدامند؟
 -0شروط معتبردر اجرای قاعده سوق المسلمین چیست؟
 -9اهمیت و آثار کاربردی و اجتماعی قاعده سوق المسلمین کدامند؟
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-1مفاد قاعده سوق المسلمین
معنا و مراد از قاعدة سوق المسلمین این است که اگر گوشت ،پوست و سایر اجزاء حیوانی در
بازار مسلمانان خریداری شود ،محکوم به حلیّت و طهارت است و باید آن را در حکم گوشت
و پوست حیوان ذبح شده به شیوه شرعی قرار داد و نیازی به این نیست که از ذبح شرعی آن
حیوان و یا از مسلمان بودن فروشنده سؤال کرد و یا در این باره تفحص نمود.
بازار مسلمانان اماره و نشانه ای است بر طهارت و تذکیه به هنگام شک در آن نسبت به
کاالهایی که در بازارهای مسلمانان یافت می شوند و نیازمند تذکیه می باشند ،ازجمله گوشت
و پوست و سایر اجزاءحیوانی .پس وجود این نوع کاالها در بازار مسلمانان برطهارت وحلیت
آنها کفایت می کند اگرچه کسی که این نوع کاالها را عرضه می کند ،مجهول الحال باشد.
طهارت و حلیت اینگونه کاالها برای قاعدة اصالت عدم تذکیه نیست به خاطر اینکه ،قاعدة
سوق بر قاعدة اصالت عدم تذکیه و استصحاب حکومت دارد .همانگونه که سید حکیم رحمه
اهلل فرموده است :هرگاه ید مسلم ،سابق بر ید کافر باشد ،یعنی مثال پوست حیوانی ابتدا در
دست مسلمان بوده و بعد آنرا به کافری فروخته باشد ،همچنین در مورد پوست های وارداتی
که این زمان ها از کشورهای دیگر آورده می شود ،ظهور در امارة سوق مبنی بر طهارت و
حلیت دارد .و مقتضی اطالق قاعدة سوق المسلمین می باشد و امر این چنین افادة سوق
المسلمین را دارد .از قواعد مسلم و مهم نزد فقها درمیدان معیشت مسلمانان با یکدیگر و
حجّیّت بازار مسلمانان است.
پوشیده نیست که مقصود از سوق المسلمین به طور مطلق اماکنی است که در سلطۀ مسلمانان
است نه این که بازار به معنی خاص آن است .و مراد از مسلمین به معنای این است اکثر افراد
در آن منطقه  ،مسلمانان هستند .همان طور که در صحیحۀ اسحاق بن عمار از امام موسی
کاظم علیه السالم آمده که حضرت فرمود  :نماز خواندن در پوستین و در آنچه در سرزمین
اسالم ساخته شده است اشکال ندارد .از امام(ع) پرسیدم :حتی اگر در آن سرزمین غیر از اهل
اسالم باشد؟ امام علیه السالم فرمود :هرگاه در آن سرزمین اکثریت با مسلمانان باشند ،عیبی
ندارد (.مصطفوی8208،ه.ق ، .ص  )829منظور از قاعدة مذکور این است که به امارة بازار
مسلمانان برتذکیه ،حکم دارد .زیرا حیوان اگر ذبح نشود ،خوردن گوشت آن و نماز خواندن
درپوستش ،جایز نمی باشد؛ وهرگاه درتذکیۀ آن شک شود ،رأی به عدم تذکیۀ آن حیوان از
باب تمسک به استصحاب عدم تذکیه ،داده می شود زیرا حیوان درحالی که زنده است ذبح
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نشده است ،وهرگاه درحصول تذکیۀ آن حیوان که جانش ازبین رفته است  ،شکّ شود عدم
تذکیه جاری می شود؛ و این استصحاب حجّت است و برعدم تذکیۀ آن حیوان حکم می کند؛
در نتیجه حکم به عدم جواز خوردن گوشتش و نماز خواندن درپوستش دارد؛ بلکه به نظر
مشهور به نجاست آن و نجس کردن دست و لباس هایی که درحال تر بودن به آن برسند،
حکم می کند.این استصحاب حجّت است وعبور ازآن جایز نیست مگر این که آن گوشت از
بازار مسلمانان گرفته شده باشد که دراین صورت  ،محکوم به تذکیه است ودر نتیجه محکوم
به حلیّت خوردن آن گوشت و جواز نمازخواندن در پوست آن است.
-2آثار اجتماعی قاعده سوق المسلین
الف:افزایش اعتماد عمومی :یکی از اصلی ترین مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی،
اعتماد است .با مراجعه به آموزه های اسالمی در می یابیم که این مکتب الهی ،در خصوص
اعتماد در جامعه ی اسالمی اهتمام می ورزد .و با وضع قوانین مختلف در حوزه های فردی و
اجتماعی تالش دارد تا آن را در جامعدی اسالمی گسترش دهد .جستجو در متن ها و نصوص
دینی ،نشان می دهد ،گرچه واژه و لفظ اعتماد به معنای متعارف آن در ادبیات سرمایه
اجتماعی ،چندان به کار نرفته است؛ جز در مواردی که اعتماد بندگان به خدا در جایگاه
باالترین سطح اعتماد مطرح شده است زیرا ،همه چیز از آن خداوند می باشد و آنچه در زمین
و آسمان به دست بشر رسیده ،فقط امانت است (.نظرپور ،منتظری مقدم  ،8911 ،ص )21
اما با مراجعه به احکام ،قواعد و دستورهای اخالقی به خوبی در می یابیم که دین مبین اسالم
در جهت تولید ،باز تولید و انباشت اعتماد در سطح های گوناگون آن در جامعه اسالمی توصیه
های گسترده ای کرده است .به عنوان مثال اسالم تأکید ویژه ای بر اصل عدالت ،سفارش به
رعایت انصاف و جوانمردی ،وفای به عهد و امانت داری کرده است و از آنجا که در جامعه ای
اسالمی ،همگان باید خود را ملزم به رعایت این اصول و احکام اسالمی بدانند و کار کردی
مطابق آن از خود بروز دهند ،در فقه اسالمی قاعده هایی در این زمینه شکل گرفته است .از
جمله ی آنها ،می توان به قاعده ی سوق المسلمین اشاره کرد ،زیرا بازار مسلمانان به بیان
دستورهای روشن اسالم در خصوص آداب معامله از قبیل :نهی از حیله گری در خرید و
فروش ،کم فروشی با پیمانه و ترازو ،غش در معامله و هر آنچه که مخالف اصل عدالت می
باشد ،می پردازد .همچنین افراد در جامعه اسالمی می توانند وارد بازار شده و گوشت و پوست
حیوانات را بدون پرسش از کیفیت ذبح خریداری کنند .در صورتی که علم به عدم تذکیه

فصلنامه علمیـپژوهشی فقه و تاریخ تمدّن•سال شانزدهم•شماره شصت وپنجم•تابستان( 9311صص )99/62

نداشته باشند ،حیوان محکوم به تذکیه است و خرید و فروش ،خوردن و دیگر تصرفها مشروط
به آن ،بی اشکال است؛ حتی اگر عرضه کننده چنین کاالهای فردی باشد که مسلمانی آن
معلوم نباشد (.خمینی ،8919 ،ج ،8ص )821که این امر خود حاکی از اعتماد مومنان به
یکدیگر می باشد .علت صحت این قاعده همانگونه که بیان شد ،روایات ،سیره متشرعه و
مومنان است که از ابتدای حکومت اسالمی در عصر پیامبر صل اهلل علیه و آله وسلّم تا زمان
حاضر استمرار دارد .حتی شخص رسول اهلل صل اهلل علیه و آله وسلّم و امامان معصومین
علیهم السالم نیز خود این گونه عمل می کردند و ردعی از آن نیز به ما نرسیده
است(بجنوردی8289،ه.ق ، .ج ،2ص .)819-811در برخی از روایت ها نیز این گونه تحلیل
شده است که اگر چنین نباشد ،هیچ بازاری برای مسلمانان وجود نخواهد داشت .چنانکه
مالحظه می شود قاعده سوق المسلمین ،نشان از وجود اعتماد در جامعه اسالمی است .بنابر
این اعتمادی که در سایه ی ایده اسالمی پدید آید ،می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار،
دولت ،کاهش فقر ،توسعه ی مالی و سرانجام رشد اقتصادی ،بسترهای مناسب توسعه اقتصادی
را در جامعه فراهم کند.
ب :اشاعه ی فرهنگ اسالمی :در طول تاریخ بازار و بازاریان در ترویج امور فرهنگی نقش بسیار
مهمی ایفا کرده اند .حتی پیش از اسالم هم بازار به عنوان مرکزی برای مطرح شدن امور
فرهنگی مورد استفاده قرار می گرفته است .برای مثال می توان از بازار عکاظ نام برد که عالوه
بر تجارت ،به عنوان مرکزی برای امور فرهنگی به شمار می آمده و در آن ادبیات و شعر عرضه
می شده است (.یاقوت حموی 8991 ،م ،ج ،2ص )11در این بازار همچنین ملل های مختلف
با زبان های گوناگون با یکدیگر آشنا می شده اند .بنابراین قاعده سوق المسلمین می تواند
فرهنگ جامعه اسالمی را در قالب داشتن بازاری سالم و به دور از شک و شبهه ،برای دیگر
کشورها نمایان کند
ج :وحدت و همبستگی بین مسلمانان :بدیهی است که قاعده ی سوق مسلمین به دنبال
تشویق مسلمانان با در برخی موارد الزام آنان بر خرید و فروش با مسلمانان می باشد .این
قاعده در عرصه های مختلف اقتصادی می تواند مورد استناد قرار گیرد؛ از جمله در عرصه ی
داخلی برای همگرایی و وحدت مسلمانان و جلوگیری از فلج شدن بازار مسلمین کارساز است.
به عنوان مثال ممکن است در شهرهایی که اقلیت های دینی سکونت دارند آنان به دنبال در
دست گرفتن بازار شهر ،اجناس را با قیمتی نازلتر به فروش برسانند و بازار مسلمین با این
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عمل فلج شود ،به همین دلیل اسالم مسلمانان را تشویق کرده که از بازار مسلمانان بخرند و
در مواردی آنان را ملزم به خرید از مسلمانان نموده است .این قاعده افزون بر این که در عرصه
ی داخلی موجب وحدت می شود در کشورهای غیر مسلمان که مسلمین سکونت دارند ،به
اتحاد و همبستگی مسلمانان کمک شایانی می نماید و به بازار مسلمانان رونق می بخشدد.
د :رونق اقتصاد مسلمانان :کشورهای اسالمی در برخی موارد ملزم به واردات کاال از کشورهای
اسالمی دیگر هستند ،زیرا ورود برخی از کاالها از کشورهای غیر اسالمی ممنوع است یا در
صورت ورود ،مسلمانان آن را خریداری نمی کنند که این امر ،به هم گرایی و همبستگی
کشورهای اسالمی می انجامد ،به عالوه اقتصاد این کشورها رونق می گیرد که در نتیجه،
بسیاری از مشکالت داخلی مسلمانان حل می شود .امروزه کشورهای بزرگ با خرید محصوالت
دیگر کشورها ،حتی اگر به از بین بردن محصوالت خریداری شده نیز بینجامد ،اقتصاد آنان را
فلج می کنند ،زیرا این کشورها نمی توانند با قیمت خریداری شده از سوی کشورهای بزرگ،
با آنان به رقابت بپردازند و کشورهای ابر قدرت به این وسیله حاکمیت آنها را نابود می کنند.
امروزه اگر کشورهای اسالمی ملزم به واردات گوشت ،پوست ،لبنیات و محصوالت دیگر از
کشورهای اسالمی باشند به رونق اقتصادی مسلمانان کمک کرده اند (.شریعتی)919 ،8911،
 -3شرایط اجرای قاعده سوق المسلمین
آنچه از روایات و سایر ادله به دست می آید این است که با خرید گوشت ،پوست و سایر اجزای
حیوانی از بازار مسلمانان ،حکم به طهارت آنها می شود و در حکم گوشت حیوان ذبح شده
خواهند بود و الزم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.
اما طبق مستندات و مدارک قاعده سوق المسلمین ،شروطی جهت اجرای این قاعده الزم
است که عبارتند از:
الف :خرید از بازار مسلمانان .( :جبل عاملی،زین الدین بن علی(شهیدثانی)  ،مسالک االفهام
الی تنقیح شرائع االسالم،پیشین،ج ،8ص)011آن چه از روایات روشن شد این است که
کاالهای خریداری شده از شخص یا بازار مسلمانان و شهرهای آنان محکوم به حلیت می باشد؛
گرچه اصل اولی در صورت شک ،حرمت آن است .بنابر این اگر خرید از بازار کفار صورت
بگیرد محکوم به نجاست است .( .خمینی،سید روح اهلل،توضیح المسائل(محشی-امام خمینی)،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ هشتم8202 ،ه.ق،.
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ج ،8ص)18و نمی توان با استناد به قاعده ی سوق المسلمین حکم به حلیت کاالهای خریداری
شده از بازار کافران نمود.
ب :خرید از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد و محکوم به
مسلمان بودن باشد صورت گرفته باشد  .( :صدر،محمد،ماوراء فقه،بیروت ،داراالضواء ،چاپ
اول8281 ،ه.ق ،.ج ،9ص  912؛ اردبیلی ،احمد؛ مجمع الفاتده البرهان ،پیشین ،ج  ،88ص
).019زیرا ید مسلم اماره ی تذکیه است( .نائینی ،محمدحسین ،کتاب الصاله ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول8288 ،ه.ق ،ج، 8
ص ).089پس باید گفت :خرید کاال از شخصی که علم به کفرش وجود دارد ،قاعده در اینجا
جاری نخواهد شد .البته برخی از فقها ،با این شرط مخالفت کرده اند .عده ای معتقدند فقط
بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس ،مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد. (.
حکیم،محسن،مستمسک العروه الوثقی،پیشین ،ج ،8ص )901و در مقابل عده ای می گویند،
بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و الزم نیست از دست مسلمان گرفته
باشد (.نراقی،احمدبن محمدمهدی ،مستندالشیعه فی االحکام الشریعه،قم،موسسه آل البیت
علیهم السالم،چاپ اول8281،ه.ق ،.ج ،8ص )918پس از خرید از دست مسلمان ولو به حسب
ظاهر ،براساس اصالت صحت فعل مسلمان می توان تعبدا حکم کرد که این حیوان ،ذبح شرعی
شده است .البته احراز مسلمان بودن ،تنها شیعه نیست و سایر فرقه های اسالمی را هم شامل
می شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات ،در بازار مرسوم و معهود ،اکثر افراد غیر
شیعی بوده اند.و روایاتی هم داللت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.
(سبزواری،محمدباقر،ذخیره المعاد فی شرح االرشاد،قم ،موسسه آل البیت علیهم السالم،چاپ
اول ،8201 ،ج ،8ص811؛).
ج :علم به عدم تذکیه :در صورتی این قاعده اجرا می شود که علم به عدم تذکیه شرعی ولو
تذکیه معتبر نزد اهل سنت نداشته باشیم در این صورت مطلقا این قاعده حجت است چه با
علم به مسبوقیت کافر بر این مال ،و چه با علم به بی مباالتی فروشنده مسلمان در امر حالل
و حرام .البته در مقابل عده ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم
تذکیه نداشته باشیم و هم علم به مسبوقیت کافر و هم علم به بی مباالتی او در طهارت و
حلیّت و حرمت (.نائینی،محمدحسین،رساله الصلوه فی المشکوک،قم،موسسه آل البیته علیهم السالم،چاپ
اول8281،ه.ق ،ص 811؛ خوئی ،ابوالقاسم ،التنقیح فی شرح العروه الوثقی،پیشین ،ج ،9ص .)019
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حال به تفصیل شروط اجرای قاعده مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن گردد هر یک از
شروط سه گانه چگونه از ادله قابل استنباط است:
مبحث اول :شرایط اجرای قاعده سوق المسلمین از منظر روایات
روایت های فراوانی بر طهارت و حلیت هر چیز مشکوکی که از بازار مسلمان ها گرفته می
شود ،و نیز در خصوص حق مشترک بین چند نفر که فاقد نصی در خصوص نحوه تقسیم می
باشد داللت می کند .داللت این روایت ها از سیره عملی مسلمان ها و اجماع روشن تر است.
البته سیره ائمه همین بوده که نسبت به آنچه می خریدند از فروشندگان سوال نمی کردند و
حتی دستور می دادند که سوال نشود .در ادامه برخی از روایت ها را که از حیث سند ،داللت
و جهت معتبر است ذکر می کنیم ،اگرچه معتبر بودنش به خاطر عمل علما به آن باشد تا چه
رسد به این که فی حد نفسه نیز معتبر است . (.فرحی ،علی،تحقیق فی القواعدالفقهیه ،قم،
موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین .چاپ اول8292 ،ه.ق،ص)911
روایات مربوط به قاعده سوق المسلمین را می توان در دو دسته قرار داد:
دسته اول -روایاتی که بر حجت بودن بازار مسلمانان به خودی خود داللت دارند.
دسته دوم  -روایاتی که بر حجت بودن بازار مسلمانان در صورت ضمیمه شدن حجتی به آن
داللت دارند.
در ادامه به بررسی روایات پیرامون هر دسته می پردازیم.
الف-دسته اول روایاتی که برحجت بودن بازارمسلمانان به خودی خود داللت دارند عبارتند از:
« -8محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ
فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السالم عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ-
وَ لَا یُدْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ -کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه
السالم وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ( .».طوسی،محمدبن
حسن ،تهذیب االحکام ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم8221 ،ه.ق ،ج ،9ص10؛ حرعاملی،محمدبن
حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،پیشین ،ج ،02ص)12

فضیل ،زراره و محمد بن مسلم در حدبئی صحیح از امام باقر علیه السالم در مورد خرید
گوشت هایی که در بازار فروخته می شود در حالی که انسان نمی داند قصاب ها چگونه آن
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حیوانات را ذبح می کنند ،پرسیدند و امام در پاسخ فرمودند :زمانی که در بازار مسلمین
فروخته می شود از آن بخور و سوال نکن.برخی از فقها برای اثبات قاعده سوق المسلمین به
این روایت استناد کرده اند . ).فاضل لنکرانی،محمد ،القواعدالفقهیه ،قم ،چاپخانه مهر ،چاپ
اول8281 ،ه.ق،ص211؛ ایروانی ،باقر .،دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ،قم ،دارالفقه
للطباعه و النشر ،چاپ سوم 8201،ه.ق،ج ،0ص12؛ )این روایت بر حلیت خوردن گوشت
مادامی که در بازار مسلمانان موجود هست داللت می کند و نیازی به سوال از تذکیه و عدم
تذکیه نیست و دال بر این است که ،با خریدن گوشت و پوست و غیر از این دو از بازار
مسلمانان ،ظن غالب به تذکیه حاصل می شود ،که مفهوم آن ،عدم حلیت خوردن گوشت
وقتی که در بازار غیرمسلمانان موجود باشد ،خواهد بود .از این رو مرحوم بروجردی معتقد
است :این روایت بر حلیت خوردن گوشت مادامی که در بازار مسلمانان باشد و از ید معلوم
االسالم و یا ید مشکوک االسالم خریده شود داللت می کند ،زیرا سوق مسلمین در آنچه که
از ید معلوم االسالم و ید مشکوک االسالم خریده می شود ،اماره است ،اما زمانی که ید بایع،
معلوم الکفر باشد ،سوق اماره ی تذکیه نمی باشد (.طباطبایی،ج)81 ،2
با استفاده از روایت مذکور فرق بازار مسلمانان و غیر مسلمانان در این است که در بازار
مسلمانان بدون سوال از تذکیه حکم به حلیت می شود ،اما در بازار غیر مسلمانان حکم به
حلیت و تذکیه نمی شود جز در صورتی که از تذکیه ی آن سوال شود .پس اگر سوال شود و
در جواب آن پاسخ داده شود که مذکی می باشد ،محکوم به تذکیه است اگر چه در بازار
مسلمانان ولی در ید کافر باشد یا از بازار غیرمسلمانان خریده شود . (.همان)
« -0وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السالم أَنَّهُ قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ الْیَمَانِیِّ -وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ
الْإِسْلَامِ -قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ -قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ» .
( .حرعاملی،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،پیشین،ج ،9ص298؛
خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح فی شرح العروه الوثقی،پیشین ،ج ،0ص.)191
از این روایت استفاده می شود که ،بازار مسلمانان در صورتی که غلبه با مسلمانان باشد حجت
می باشد .کلمه ی غلبه نشانه ی این است که بازار مسلمان ها اماره است ،یعنی واقع را نشان
می دهد ،نظر عقال و شارع در بیشتر موارد -اگر نگوییم در همه ی موارد -این است که غلبه،
حجت است و اماره بر واقع می باشد .بدیهی است که مقصود از بازار مسلمانان ،دکان های
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بازاری نیست بلکه منظور فروشندگان آن است که طبیعتا غالب آنها در آن زمان ها و منطقه
ها مسلمان بودند و نسبت به اسالم و مسائلش تعهد داشتند « . (.وال یخفى أن المراد من
السوق (سوق المسلمین) مطلق األمکنۀ التی تکون فی سیطرة المسلمین ال السوق بالمعنى
الخاص ،والمراد من المسلمین هو کونهم أغلب األفراد فی المنطقۀ ،کما قال سیدنا االستاذ:
وقد جعل الشارع الغلبۀ فی اضافۀ السوق إلیهم معتبرة فی خصوص المقام (السوق) ،وألحق من
یشک فی اسالمه بالمسلمین للغلبۀ ،بل وال إختصاص لذلک بالسوق
»مصطفوی،محمدکاظم،القواعد -مائه قاعده فقهیه ،پیشین ،ص)829
بنابر این ،می توان گفت :بازار مسلمانان اماره بر اماره بوده و خود سوق به تنهایی اماره بر
تذکیه و کاشف از طهارت و حلیت نیست ،بلکه کاشف از اماره ی اصلی که ید مسلم است،
می باشد .( .فاضل لنکرانی،محمد ،القواعدالفقهیه ،پیشین ،ص )298به عبارت دیگر اماره ی
اول این است که غالب آنها مسلمان بوده اند و اماره دوم این است که غالب مسلمانان طبیعتا
متعهد بودند ،به این جهت آنچه از دست آنها گرفته می شد شرعا صحیح به شمار می آمد .از
غلبه ی دوم یا اماره ی دوم می توان به ظهور حال ،یا مقتضای ید یا اصل صحت تعبیر کرد،
اگرچه ممکن است هر یک از این سه تعبیر به دیگری برگردد .در هر صورت ،از این روایت
استفاده می شود بازار مسلمانان به جهت غلبه ی مسلمانان در بازار حجت است .بنابراین بر
دیدگاه عالمه بروجردی اشکال وارد است زیرا ایشان می گوید :غلبه ای که در روایت ذکر شده
به معنای غلبه ی حکومت اسالم بر بازار است هر چند که غالب فروشندگان آن از غیر
مسلمانان باشند . (.طباطبایی بروجردی،حسین ،تبیان الصاله،پیشین ،ج ،2ص)9
در پاسخ ایشان باید گفت :در قاعده ،بحث پیرامون تذکیه است که عمل مسلمانان می باشد
نه عمل حکومت ،بلکه عمل حکومت نیز به وسیله ی مسلمان ها انجام می گیرد ،لذا غلبه
باید از جهت مسلمانها مالحظه شود خواه در حکومت اسالم باشد یا در غیر آن ،منتها در
حکومت اسالم گفته می شود :غالب مسلمان ها به حکم اینکه حکومت که مجری دستورهای
الهی است عمل می کنند ،و در غیر آن این سخن گفته نمی شود بلکه گفته می شود :غالب
مسلمانها طبعا به دستورهای الهی عمل می کنند . (.فاضل لنکرانی،محمد ،القواعدالفقهیه،
پیشین ،ص121؛ فرحی ،علی ،تحقیق فی القواعدالفقهیه ،پیشین ،ص911؛ درس خارج فقه
آیت اهلل سبحانی ،مندرج در سایت )www.eshia.ir/fegh/sobhani
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« -9مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ
قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السالم أَعْتَرِضُ السُّوقَ -فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ
صَلِّ فِیهِ -قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا -قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا کَانَ أَبُو الْحَسَنِ
علیه السالم یَفْعَلُهُ.وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ
بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ »(حرعاملی،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،
پیشین،ج ،9ص)299حسن بن جهم می گوید :از امام رضا علیه السالم سوال کردم که وارد
بازار شدم و کفشی را خریدم که نمیدانم پاک است یا خیر؟ گفت :در آن نماز بخوان ،گفتم:
نعل چطور؟ مثل فرمایش قبلی را فرمود .گفتم :من از این جهت در مضیفه هستم و برای من
مشکل است .حضرت فرمود :آیا رغبت نمی کنی آنچه را که ابوالحسن انجام می دهد ،انجام
دهی.برخی از فقها در اثبات قاعده سوق المسلمین به این روایت استناد کرده اند .و معتقدند
داللت این روایت بر اماره بودن سوق صریح است .( .فاضل لنکرانی،محمد،
القواعدالفقهیه،پیشین ،ص291؛ بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه،پیشین ،ج ،2ص)811
مبحث دوم :شرایط اجرای قاعده سوق المسلمین از منظر سیره متشرعه
سیره و روش مسلمین و مؤمنین در طول تاریخ اسالم این چنین بوده که گوشت و پوست
حیوانات حالل گوشت را از بازار مسلمانان بدون اینکه نسبت به تذکیه و عدم تذکیه آن تحقیق
نمایند درحالی که می دانند نماز در غیر مذکی جایز نیست و همچنین خوردن گوشت غیر
مذکی حرام است با وجود این  ،موارد مشکوک را از بازارهایشان خریداری و آثار تذکیه را بر
آن مترتّب می کردند و پیامبر اسالم صل اهلل علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السالم
این سیره را رد نکرده اند بلکه خودشان نیز همچون سایر مسلمانان وارد بازار برده فروشان
می شدند و بنده و کنیز می خریدند ،بدون اینکه تفحص کنند که آیا آنها واقعاً بنده هستند
یا آزادند؟ و به صرف اینکه آن بازار مسلمانان بود و اینکه آن بازار مخصوص برده فروشان بود
به احتمال خالف آن توجه نمی کردند .( .بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه،پیشین ،ج،2
ص811؛ خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح فی شرح العروه الوثقی،پیشین ،ج ،8ص)219
از آغاز پایه گذاری شریعت اسالمی سیره مسلمانان بر این بوده اسـت که برای برآوردن نیازهای
خود به بازارها و دکانهای موجود در شهرهای خـود مراجعـه مـی کـرده اند و گوشت و پوست
و سایر اعضـای حیـوان را مـی خریـده انـد و هـیچ در پـی بـه دسـت آوردن شرایط حاللی
و پاکی آن نبوده اند .سیره متشرعه از صدر اسالم مسلمانان ،ائمـه علیهم السالم و اصحاب و
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وکالی ایشان از بازار مسلمانان خرید می نمودند بدون اینکه از نحـوه ذبـح آن حیـوان
خریداری شده ،سوال نمایند و با توجه به این سیره ،مستمر می توان ادعای قطع نمود کـه
ایـن سـیره مورد امضاء و تأیید شارع است .( .حرعاملی،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه الی
تحصیل مسائل الشریعه،پیشین ،ج ،2ص)291
این سیره و روش اثبات می کند که قاعده سوق حجت است .این مطلب به اندازه ای واضح و
روشن می باشد که در روایت حفص بن غیاث ،از امام صادق علیه السالم آمده است که ایشان
فرمود« :لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» یعنی اگر احتمال داده شود که اجناس در
بازار از اموال سرقت شده است با گوشت بازار ذبح شرعی نشده یا غالمان و کیزان در واقع
برده و بنده نیستند دیگر بازاری برای مسلمانان وجود ندارد و این باعث اختالل در امر کسب
و معامالت و اداره ی زندگی جامعه می شود .و همچنین از ظاهر این روایت استفاده می شود
که اگر فرد در خرید و فروش گوشت و پوست در بازار مسلمین همواره احتمال عدم تذکیه
دهد ،این احتیاط بی مورد است و موجب ایجاد خلل در سیستم بازار و روابط اجتماعی
مسلمانان می شود . (.مشایخی ،قدرت اهلل،قواعد فقهی ،تهران ،سمت ،چاپ سوم،8911،
ص )11آنچه در بازار معتبر می باشد ،سیره ی مسلمانان است ،چرا که در مورد اسالم و کفر
فروشندگان بازار آنها پرسیده نمی شود . (.خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح فی شرح العروه
الوثقی،پیشین ،ج ،0ص )191ممکن است گفته شود آنچه که مطمئنیم که مورد تأیید شارع
می باشد سیره ی عقالست و سیره ی متشرعه با سیره ی عقال فرق دارد ،و معلوم نیست که
مورد تأیید شارع قرار گرفته است یا نه؛ امور شرعیه جایگاهی در نظر عقال از آن نظر که عقال
هستند  ،ندارند مثالً در مورد گوشت ها ،عقال از این نظر که آنها از طیبات اند یا از خبایث به
آنها نگاه می کنند ولی متشرعین از این نظر که آن گوشت ها مذکی اند یا غیر مذکی به آنها
توجه دارند پس باتوجه به آنچه که درمورد تفاوت دو سیره گفتیم باید در پاسخ به کسانی که
سیره ی متشرعه را یکی از ادله ی اثبات این قاعده می دانند بیان داشت که سیره ی متشرعه
چون معلوم نیست که مورد تأیید قرار گرفته است یا نه ،هرچند که گاهی از سیره ی متشرعه
ظن حاصل می گردد با این وجود استناد به سیره ی متشرعه در این باب خالی از اشکال
نیست  .در پاسخ به اشکال مذکور که بیان داشت سیره ی متشرعین با عقال فرق دارند پس
جزء عقال نیست تا مورد تأیید شارع باشد ،می گوییم سیره ی متشرعین مثل سیره ی عقال
نیاز به تأیید و امضای شارع ندارد ،زیرا آن چیزی که نزد عقال طریق می شود ،ممکن است
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که شارع طریقیتش را بپذیرد و ممکن است که آن را نپذیرد اما سیره ی متدینین به خاطر
متدین بودنشان همچون اجماع است که از همان ابتدا عملشان کاشف از رأی معصوم علیه
السالم می باشد و بدین صورت در نظر شارع حجت است بدون اینکه نیاز به امضای شارع
باشد . (.بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه،پیشین ،ج ،2ص .)811مستند سیره را نمی توان به
اهل سنت تعمیم داد زیرا سیره مسلمان از حیث این که سیره مسلمان است نمی تواند کاشف
از اعتبار قاعـده سـوق باشـد زیرا اکثر فقهای اهل سنت قائل به طهارت و حلیت ذبیحه اهل
کتـاب هسـتند لذا اگر گوشت وپوست موجود در بازار مسلمانان توسط اهل کتاب ذبح شده
باشـد حتـی اگـر در بازار اهل کتاب هم باشد آن را صحیح می دانند پس این رفتار
مسـلمانان(اهل سنت) نمـی توانـد کاشـف از ذبح شرعی گوشت بازار مسلمانان و طهارت آن
باشد بلکـه ممکـن اسـت ناشـی از بـی مبـاالتی آنان باشد.
مبحث سوم :اختالل نظام در صورت عدم رعایت شرایط اجرای قاعده سوق
المسلمین
اگر این محصوالت که در بازار مسلمانان عرضه می شود ،مورد نیاز همه ی مردم است و مردم
نیز چاره ای جز تهیه ی آن ها از بازار ندارند ،محکوم به حرمت و نجاست باشد موجب اختالل
در نظام معاش جامعه و در نظام اقتصادی آنها خواهد بود؛ زیرا انسان برای احراز ذبح شرعی
گوشت مورد نیاز روزانه ی خود ،باید ساعت ها صرف تحقیق و بررسی و سوال و استعالم
نماید .از طرفی این تکلیف با روح شریعت اسالمی و سهله بودن آن سازگاری ندارد و آنچه
موجب اختالل در نظام اجتماعی با اقتصادی اسالم باشد غیر قابل قبول است(.فاضل لنکرانی،
8201ه.ق.)11 .چنان که در مورد حجیت ید نیز به این امر استناد شده است و امام علیه
السالم می فرماید« :لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»(  .کلینی،محمدبن یعقوب،
الکافی،پیشین ،ج ،1ص. )911یعنی اگر این جایز نباشد برای مسلمانان بازاری نمی ماند که
منظور از این عبارت از هم پاشیدن نظام اقتصادی است .این مطلب از دهها آیه و روایت که
بر سماحت و سهولت شریعت داللت دارد نیز فهمیده می شود ،از جمله اینکه خداوند در قرآن
فرمود« :یرید اهلل بکم الیسر وال یرید بکم العسر» ( .سوره بقره ،آیه  )811خداوند متعال برای
شما آسانی را می خواهد و دوست ندارد که در عسر و سختی باشید .یا «ما جعل علیکم فی
الدین من حرج»(  .سوره حج ،آیه  )11خداوند برای شما در دین سختی قرار نداده است ،و
نیز «ما یرید اهلل لیجعل علیکم من حرج» خداوند دوست ندارد که شما در سختی باشید.
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همچنین از عبارتی که قبال از امام رضا علیه السالم نقل شد که فرمودند« :ان الخوارج ضیقوا
على انفسهم بجهالتهم ،و أن الدین اوسع من ذلک »،نیز استفاده می شود و حتی بر همین
اساس است که فقها نیاز به سوال و کنکاش در مورد ذبح شرعی آن را ،نه تنها الزم که مستحب
هم نمی شمارند و علت آن را توسعه شریعت اسالم در امور مربوط به معیشت بر شمرده اند.
( .امامی ،محمد،حائری ،محمدحسن ،بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کاالی عرضه شده در
آن ،آموزه های فقهی ،8911 ،شماره،9ص )29در نتیجه قاعده سوق المسلمین به نوعی مستند
به قاعده الحرج می باشد ،زیرا در اجرای قاعده ی سوق تکالیف مشتقات باری چون تحقیق و
تفحص کردن در امور ذبایح از دوش مسلمانان برداشته می شود و امور بازار مسلمین رونق
پیدا می کند چنانچه قاعده ی سوق المسلمین اجرا نگردد ،بازار مسلمانان نیز تعلل می گردد
و مسلمانان جهت تهیه ی گوشت و پوست و سایر اجزای حیوان ناچارند که خود شخصا به
امر ذبح اقدام کنند که موجب عسر و حرج می گردد ،لذا اجرای این قاعده موجب رفع عسر
و حرج می شود.
 -4حکم اولیه کاال و فرآورده های حیوانی و غیر حیوانی
قبل از تطبیق قاعده سوق المسلمین و بیان موارد کاربردی آن الزم است حکم اولیه استفاده
از کاالها بیان گردد.
-1-4اصل اولی در فراورده های غیرحیوانی
در خصوص حق استفاده از اشیا ،خوراکی و سایر کاالها و این که آیا ما حق استفاده از آنها را
به جز مواردی که شرع ما را منع نموده داریم ،یا این که حق استفاده از آنها را نداریم مگر در
مواردی که از سوی شارع مجوز داشته باشیم اختالف نظر است (.شریف مرتضی ،بی تا ،ج ،0
ص  ) 129و در این باره چند قول وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:
-8نظر اکثر فقهای شیعه :اصل و حکم اولیه ،اباحه ی همه چیز است (.نراقی8281 ،ه.ق ، .ج
 ،81ص )10انسان مجاز به استفاده از تمام کاالها و اشیا می باشد و تمام خوراکی ها برای او
حالل است ،مگر آنچه تحریمش ثابت شده باشد .بنابر این برای اثبات حرمت یک کاال نیاز به
دلیل است و تا وقتی که دلیل اقامه نشود حق استفاده از آن محفوظ است .در نتیجه در مورد
شک ،می توان آن را مورد استفاده قرار داد (.طوسی8281 ،ه.ق .ج ،0ص 120؛
کاظمی8292،ه.ق .ج ،9ص  )919قائلین به این دیدگاه و برای اثبات اباحه به بنای عقال ،آیات
قرآن و روایات استدالل کرده اند (.امامی ،حائری ،8911 ،ص )20
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الف-بنای عقالء :
با تأمل در شیوه ی عمل پیروان ادیان مختلف و عقالی جهان در طول تاریخ می توان به این
موضوع پی برد که ،بنای آنها بر آن نبوده است که خود را از نعمت های الهی محروم بدانند و
یا انجام بعضی از کارها را جایز نشمارند مگر بعد از اثبات جواز آن از سوی شارع؛ بلکه هر
کاری را جایز می شمرده اند مگر این که انبیا آنها را نهی کنند (.انصاری8289 ،ه.ق)899 .
ب-قرآن کریم:
از جمله آیات و روایاتی که بر این اصل داللت دارند « :قُل لَا أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى
طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَۀً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ »( سوره انعام ،ایه  )821؛ ای پیامبر بگو
در آنچه بر من نازل شده من حرامی را در بین خوراکی هایی که خداوند آفریده نیافته ام مگر
اینکه گوشت مردار باشد یا ...این آیه ظهور در این دارد که آنچه بر پیامبر الزم است بیان
محرمات می باشد نه بیان امور مباح.
همچنین آیه شریفه «مَنِ اهْتَدَی فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْری وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا»( سوره اسراء ،آیه  )81داللت دارد که ،اگر انجام
کاری موجب مجازات باشد قبال باید خداوند آن را بیان کند و آن را به ما برساند و لذا نسبت
به آنچه به ما نرسیده آزاد هستیم (.امامی ،حائری ،8911 ،ص)22
ج-روایات
از امام صادق علیه السالم روایت شده« :کل شیء مطلق حتى یرد فیه نص»( مجلسی،
8282ه.ق ، .ج ،0ص )010همه چیز برای تو آزاد است تا زمانی که نصی وارد شود و تو را از
انجام آن نهی کند .این آیات و روایات به نوعی تأیید کننده ی بنای عقالست (.امامی ،حائری،
 ،8911ص )20
 -0نظر اکثر علمای اهل سنت؛ مثل اکثر شافعیه ،احمد بن حنبل ،کرخی و رازی اعتقاد دارند
که ،اصل در اشیا حظر و منع است(فخررازی  8281 ،ه.ق  ،ج ،8ص )811و تا هنگامی که
جواز استفاده از چیزی یا انجام عملی برای ما ثابت نشود ،ممنوع می باشد.
 -9گروهی نیز قائل به توقف هستند ،به این معنا که ،نه حکم به حرمت می شود و نه حکم
به جواز عمل ،بلکه در صدور حکم توقف می شود اما در مقام عمل از ارتکاب آن خودداری
می گردد (.شریف مرتضی ،بی تا ،ص)129
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-2-4اصل اولی در فرآورده های حیوانی
اگر مالک مأکولیت که در دین مقدس اسالم گوشزد شده است در حیوانی وجود نداشته باشد
 ،آن حیوان قابل تذکیه برای خوردن نیست  .مشهور این است که اگر تذکیه برای حیوانی
مقرر نشود هیچ گونه استفاده ای از آن نمی توان کرد  .این همان اصل عدم جعل تذکیه است
 ،زیرا تذکیه احتیاج به دلیل دارد  .و در هر مورد که دلیلی نباشد اصل حرمت است  .مانند
قطعه گوشتی که اماره ای برای ذبح شرعی مانند بازار و محل مسلمین و ید مسلم و غیر ذلک
نداشته باشد  .اینکه تذکیه احتیاج به احراز دارد شاید معلول عللی در اصل اولی بوده باشد
که می گوید  :هر حیوانی را نمی توان کشت مگر مجوز قانونی داشته باشد و شاید ضرر
جسمانی یا معنوی بوده باشد که در گروهی از حیوانات وجود دارد  .و به هر حال تذکیه خواه
از حیث حکم و خواه از حیث موضوع بایستی احرازشود (.جعفری ، 8912 ،ص ) 818
-5کاربرد قاعده سوق المسلمین بر فرآورده های حیوانی وارداتی
امروزه تراکم و افزایش روزافزون جمعیت جهانی و توسعه ی ارتباطات بشری از یک سو و
پیچیده تر شدن پروسه فرآوری غذا از سوی دیگر باعث شده است که ،امر حالل و حرام
تولیدات مواد غذایی و دانستن حکم آنها از جایگاه حساسی برخوردار باشد؛ به عنوان مثال گاه
مواد غذایی با ترکیبات نامشخص در بازار عرضه می شود ،که حکم آنها مشخص نیست و برای
دانستن حکم آنها باید به شرع مراجعه نمود .اما آیا می توان با استناد به قاعده سوق مسلمین
حکم به حلیت و طهارت آنها نمود؟به نظر می رسد برای اثبات حلیت این نوع کاالها ،در
صورتی که وارداتی نباشند می توان از قاعده ی سوق استفاده نمود و حکم به حلیت و طهارت
آنها نمود؛ زیرا سوق مسلمین اماره بر طهارت و حلیت می باشد .اگر چه روایات که عمده دلیل
قاعده ی سوق می باشد ،در خصوص شک در حلیت کاال از جهت شک در ذبح شرعی آن،
مذکی و غیر مذکی بودن آن می باشند (.بجنوردی8289،ه.ق ، .ج ،2ص )819-811اما می
توان گفت :درست است که هویت این قاعده در ابتدا از این قرار بوده که آنچه در بازار مسلمین
از ذبایح و گوشت فروخته می شود خرید آن جایز است و تفحص از حال آن الزم نیست ،اما
رفته رفته دایره شمول قاعده گسترش یافته و شامل تمام کاالهایی که در بازار مسلمین عرضه
می شد ،گشت (.طباطبائی 8280 ،ه.ق .ج ،89ص )928بنابراین در هر عصر و نسلی قاعده
اعتماد به بازار مسلمین ،می تواند مورد توجه قرار گیرد و گذر زمان و تغییرات صورت گرفته
در بازار تولید و عرضه غذا سبب کم رونقی قاعده مذکور نمی شود و برای مسلمان ها و مؤمنین
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همیشه کار آمد و گره گشا بوده و هست (.سلطانی ،8919 ،ص  )01همچنین برای اثبات
حلیت این نوع از کاالها می توان از اصل اباحه نیز استفاده نمود.حال اگر این مواد غذایی
مشکوک از کشوری دیگر وارد بازار مسلمانان شود ،و مردم همین کاالی وارداتی مشکوک را
از دست یا بازار مسلمانان تهیه نمایند آیا می توان به قاعده سوق تمسکت نمود و حکم به
طهارت و حلیت کرد؟در جهان امروز که ملت ها به نحو شگفت انگیزی ،ارتباط خود را با سایر
ملل افزایش دادند به گونه ای که یک جامعه بدون رابطه با جوامع دیگر به درستی قابل کنترل
و هدایت نمی باشد ،مساله ای که عموما مسلمانان با آن مواجه هستند این است که ،از
کشورهایی که اسالم در آنها رنگ و بویی ندارد یا از دیگر کشورهای اسالمی ،کاالهایی وارد
بازار مسلمانان می شود و در آنجا به فروش می رسد که در مورد سایر آنها احتمال نجاست
وجود دارد.
برای دانستن حکم کاالهای وارداتی باید گفت :اگر آن کاال مشتمل بر مواد گوشتی نباشد
حکم اولیه ی آن طهارت و حلیت و استفاده از آن پا ک و حالل است؛ مثال برخی از فقها
پنیرهای وارداتی از کشورهای اسالمی را که نمی دانیم از چه موادی ساخته شده و آیا پنیر
مایه ی حیوانی و یا مواد دیگر دارد ،محکوم به حلیت دانسته و خوردن آن را جایز دانسته
اند (.خوئی ،بی تا ،ص  )811و سوق مسلمین را مطلقا حجت دانسته و حکم به حلیت نموده
اند (.کاشف الغطاء  ،بی تا  ،ج ،8ص812؛ حکیم8222 ،ه.ق ، .ج ،0ص )992و برخی می
گویند :اگر مسلمانان با آن کاال معامله پاک و حالل انجام می دهند و از آن استفاده می
نمایند ،این حکم پذیرفته و این کاال پاک و حالل است (.همدانی8289ه.ق ، .ج ،8ص111؛
طباطبایی یزدی8229 ،ه.ق ، .ج ،8ص )892و در مقابل برخی از فقها به دلیل اصل عدم
تذکیه و اصل عدم طهارت حکم به حرمت آن می نمایند (.امامی ،8919 ،ص )10به نظر می
رسد در این حالت که نمی دانیم پنیر از چه موادی ساخته شده است می توان حکم به حلیت
کرد .زیرا از امام صادق علیه السالم دربارة پنیری که مشرکان درست می کنند و در آن پنیر
مایه ای که از شکم بزغالۀ مرده است  ،قرار می دهند و بر آن نام خدا را نمی برند  ،سؤال شد
 .امام علیه السالم فرمود  :اگر می دانی که چنین ساخته می شود  ،قابل خوردن نیست و اگر
چگونگی ساخت آن پنیر برای شما مجهول است و کسی از ساخت آن آگاهی نداشته باشد و
در بازار مسلمین به فروش برسد  ،آن را بخور (.نوری طبرسی ،بی تا )810/81 ،
بر اساس دالیلی که بیان می شود ،جواز استفاده از کاالی مورد نظر اقوی است.
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الف -سیرة مسلمانان استفاده از این کاال می باشـد  .مـردم از بـازار مسـلمانان گوشـت و
فرآورده های گوشتی و محصوالت دامی متوقف بر ذبح را تهیه می کنند و کمتر توجه دارنـد
که این کاال وارداتی است یا محصول کشور اسـالمی اسـت  .بعضـی روایـ ات مثـل روا یـت
اسماعیل بن عیسی نیز ممکن اسـت ایـن مطلـب را تأ ییـد کنـد؛ ز یرا امـام علیـه السـالم
می فرمایند :در صورتی که مردم آن را میخرنـد و در آن نمـاز می گزارند ،سؤال کردن از آن
منتفی خواهد بود.
ب -بنای شارع در مواردی از قبیل مسئلۀ مورد بحث ،بر تسهیل امر و گشایش در امـور
مسلمانان است و حکم به حرمت در چنین موردی موجب ایجاد مشقت بـرا ی مـردم اسـت
.اینکه محل بحث از مواردی است که دیدگاه شارع در آن بر تسامح و تساهل استوار اسـت ،
از خبر سکونی که در مورد سفرة پهن شده در سرزمین اسالم از امیرالمـؤمن این سـؤال شـد
 ،استفاده می شود؛ زیرا حضرت میفرماید از آن استفاده نمایید و سپس در ذیل آن می فرماید:
در سعه هستند تا اینکه علم حاصل شود .در مورد روایت همین که به مردار بودن آن یقین
نداریم و خوراکی مورد سؤال در سرزمین اسـالم اسـت  ،بـرا ی حکـم بـه حلیـت و طهارت
کافی است ،هرچند احتمال دارد متعلق به غیر مسلمان باشد .در محـل بحـث نیـز ،کاال اکنون
در بازار مسلمانان است و از طرفی وارداتی بودن آن موجب یقین بـه عـدم ذبـح شرعی آن
نمی شود؛ در چنین مواردی بنای شرع بر تسهیل امر می باشد.
ج -ا ز اطالق بعضی روایات نیز این حکم قابل استفاده است .مثالً در موثقۀ اسـحاق بـن عمار
آمده است که «ال بأس بالصالة فی الفـراء الیمـان ی و فیمـا صـنع فـی أرض اإلسـالم» در
این روایت مالک اشکال نداشتن و عدم بأس این است که در سرزمین اسالم ساخته شده باشد
و ساخته شدن در سرزمین اسالمی اعم از این است که پوست آن در داخل کشور تهیه شده
یا از خـارج و از کفـار خر یـداری شـده و سـپس در داخل آماده شده باشد .در صحیحۀ حلبی
در مورد نعلین موجود در بازار نیز این گونـه آمـده است« :اشتر و صلّ حتّی تعلم أنّه میتۀ»
زیرا تا وقتی یقین به عـدم تزکیۀ شرعی آن یقین پیدا نکنیم ،در حکم مذکی است ،خواه در
داخل کشورکشتارشده یـادر خارج ،مشروط به اینکه یقین به عـدم تذکیـۀ آن نداشـته باشـیم
و از بـازار یـا ازدسـت مسلمان خریداری نماییم(.پیش آهنگ ،پیشنمازی رستمکالیی)91 ، 8919 ،
-6کاربرد قاعده سوق المسلمین بر گوشت های وارداتی
گوشت های وارداتی را می توان در دو مقوله بررسی کرد:
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نخست ،گوشتی که از کشورهای اسالمی وارد می شود :در این صورت نیازی به بحث از حکم
این نوع گوشتها -که گوشت آن بالد در دست مسلمانان است و در آنها تصرف می کنند و در
جاهایی به کار می برند که در آنها طهارت شرط است -نیست؛ زیرا مصرف این نوع گوشتها
حالل بوده و جایز می باشد.
دوم ،گوشت وارده از کشورهای غیر اسالمی ،یعنی بالدی که ،همه یا اکثر افراد آن را کفار
تشکیل می دهند .این بحث شامل حکم گوشت هایی که در دست کفار یا در سرزمین آنها
می باشد ،نیز خواهد شد(موسسه دایره المعارف اسالمی فقه اهل بیت علیهم السالم ،بی تا،
ج ،8ص .)822قاعده و اصل اولیه ای که در بین فقهای شیعه از جمله شیخ مفید(مفید،
8289ه.ق ،ص، )11عالمه حلی(حلی8280 ،ه.ق ، .ج ،0ص ، )8210محقق اردبیلی و شهید
ثانی(جبل عاملی8289 ،ه.ق ، .ج ،80ص )102پذیرفته است ،حرمت و عدم تذکیه ی فرآورده
های گوشتی است ،مگر آنکه ذبح و تذکیه ی شرعی آن احراز شود؛ زیرا تذکیه امر وجودی
است و هر گاه در حصولش شک کردیم ،اصل عدم تذکیه می باشد (.روحانی 8282 ،ه.ق ،ص
 )819که در اینجا بدون هیچ اشکالی حاکم است و دلیل بر عدم تذکه می باشد و مقتضای
این اصل ،بطالن معامله ی این نوع گوشت ها می باشد زمانی که برای آنها منفعت حاللی غیر
از خوردن نباشد؛ بنابراین انسان حق استفاده از گوشتی را دارد که به ذبح شرعی آن یقین
داشته باشد و در غیر این صورت اصل عدم تذکیه است (.موسسه دایره المعارف اسالمی فقه
اهل بیت علیهم السالم ،بی تا  ،ج ،8ص)822از جمله مواردی که مشهور فقهای شیعه و بعضی
از علمای اهل سنت حکم به تحریم آن نموده اند ،ذبایح اهل کتاب می باشد که ممکن است
هنگام ذبح «بسم اهلل» نگویند و یا «بسم اهلل» بگویند اما ما مراد از «یذکر اسم اهلل علیه» را
صرف تلفظ «بسم اهلل» ندانیم؛ بلکه گفتن «بسم اهلل» را با روح و محتوای آن مالک قرار دهیم.
از این رو ،اگر ذابح هنگام ذبح بسم اهلل را فراموش کند حکم به حرمت ذبیحه نمی نمایند ،در
عین حال ،اگر آن را کافر ذبح نماید و حتی «بسم اهلل» را هم بگوید پذیرفته نیست(.
مفید8289،ه.ق ، .ص  )92بنابراین ،طبق نظر مشهور فقها ،حرمت خوردن ،استفاده کردن و
نجاست گوشت وارده از کشورهای کفر واضح است .و اماره ای همانند ید مسلم که داللت بر
حلیت آن کند ،و بخواهد بر اصل مقدم شود ،وجود ندارد .پس اصل عدم تذکیه به قوت خود
باقی است و مقتضى آن حرمت خوردن می باشد (.موسسه دایره المعارف اسالمی فقه اهل
بیت علیهم السالم،بی تا ،ج ،8ص)822
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حال که این گوشت در دست مسلمان یا در بازار آنها به فروش می رسد حکم چیست؟
در این فرع دو حالت وجود دارد:
 -8علم به عدم تذکیه وجود دارد .در این صورت اگرچه با استناد به قاعده سوق مسلمین
حکم به حلیت و طهارت هر آنچه در دست و بازار مسلمانان است می شود ،مگر اینکه ،علم
به عدم تذکیه داشته باشیم اما این ادله ،شامل این مورد نمی شوند؛ زیرا موضوعی برای اماره
بودن سوق یا سرزمین اسالمی باقی نمی ماند تا ادله سوق شامل این مورد شود .پس این مورد
خروج موضوعی از ادله سوق مسلمین دارد ،و حکم در این صورت نجاست و حرمت است(.
معلم ،بی تا ،ج ،9ص)228
 -0شک در عدم تذکیه وجود دارد .در این صورت ظاهر این است که این مورد مشمول ادله
سوق می شود و حکم در این هنگام طهارت و حلیت است (.معلم ،بی تا ،ج ،9ص)228
-7کاربرد قاعده سوق المسلمین بر چرم وارداتی
چرم را در چندین دسته قرار داد که عبارتند از:
 -8چرم مأخوذ از حیوان حالل گوشت؛ در همه مذاهب اسالمی ،پوست حیوانات حالل گوشت
در صورت تذکیه با دباغی یا بدون آن پاک ،و نماز خواندن در لباس فراوری شده از آن صحیح
است .اما فقهای امامیه پوست مردار حالل گوشت را ،حتی در صورت دباغی شدن ،نجس و
نماز خواندن در چرم ساخته شده از آن را باطل شمرده اند (.طباطبایی یزدی8229ه.ق ، .ج)092 ،8
 -0چرم مأخوذ از حیوان حرام گوشت نجس (.خمینی8202 ،ه.ق ، .ج ،8ص )11در تمام
مذاهب اسالمی استفاده از پوست این نوع از حیوانات حتى اگر تذکیه و دباغی شده باشد،
جایز نیست (.حلی8282 ،ه.ق .ج ،9ص)882
 -9چرم مأخوذ از حیوان حرام گوشت غیر نجس؛( بهائی عاملی 8212 ،ه.ق .ج ،0ص)99
برخی از این حیوانات که گوشت آنان حرام است در صورتی که با شرایط گفته شده در فقه،
تذکیه شوند ،پوست و موی آنان پاک می باشد و در غیر این صورت ،نجس هستند (.خمینی،
8202ه.ق، .ج ،8ص )218سنجاب جزو حیوانات حرام گوشتی است که خوردن گوشت آنها
حرام است ،ولی بنابر نظر برخی از فقها ،اگر سنجاب تذکیه شود نماز با پوست آن نیز اشکال
ندارد (.خمینی8202 ،ه.ق، .ج ،8ص)218
استفاده از پوست حیوانات حرام گوشت غیر نجس مانند روباه و پلنگ در صورت تذکیه و به
نظر مشهور فقهای امامی به شرط دباغی شدن ،در همه کارها جز نماز جایز است (.حلی،
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8282ه.ق ، .ج ،9ص )882حنفیان و برخی از مالکیان ،تذکیه را برای پاک شدن پوست این
قبیل حیوانات کافی دانسته اند (.کاسانی8220 ،ه.ق .ج ،8ص)11حال چرمی که از خارج وارد
و در بازار مسلمانان به فروش می رسد حکم آن چیست؟ آیا به استناد قاعده سوق حکم به
جواز استفاده از آن می شود؟
از باب مقدمه الزم است به این نکته اشاره شود که حکم خرید و فروش و استفاده کردن از
لباس دوخته شده از پوست مردار نیز در مذاهب مختلف ،متفاوت است .از دیدگاه فقها هنگام
شک در باره تذکیه حیوانی که از پوست آن چرم ساخته شده ،اصل عدم تذکیه جاری است(.
کاظمی خراسانی8288 ،ه.ق .ج ،8ص )089با وجود این ،وجود برخی نشانه ها از نظر شرعی
دلیل تذکیه به شمار می رود؛ مانند :دریافت چرم یا خرید آن از فرد مسلمان ،خرید چرم از
بازار مسلمانان(طباطبائی یزدی8229،ه.ق ، .ج ،8ص )898و پوستی که از بالد اسالمی وارد
می شود (.خمینی  ،8910،ج ،8ص )91زیرا فقها به استناد احادیث ،از جمله روایت حلبی که
می گوید :از امام صادق علیه السالم درباره ی کفش هایی که از چرم ساخته و در بازار فروخته
می شود ،سوال کردم حضرت فرمودند« :اشتر و صل فیها حتى تعلم أنه میتۀ بعینه»(
حرعاملی8229،ه.ق ، .ج ،9ص )292؛ از آن بخر و در آن نماز بخوان مگر این که بدانی قطعا
از پوست مردار درست شده است ،به پاک بودن پوست و چرم خریداری شده از بازار مسلمانان
حکم داده و تفحص و پرسش از تذکیه آن را الزم ندانسته اند (.خمینی ،8919 ،ج ،8ص)821
مگر اینکه بینه برخالف آن اقامه شود؛ زیرا بینه به معنای اصطالحی آن خواه علم آور باشد و
خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد بر همه اصول عملیه؛ از قبیل اصالت طهارت  ،اصالت
حل ،اصالت صحت ،اصالت عدم تذکیه و استصحاب  ،مقدم است .در مورد سایر امارات شرعی
از جمله سوق نیز قطعا بینه مقدم است (.زحیلی8281 ،ه.ق .ج ،1ص)180
در یک تقسیم بندی دیگر می توان چرم را با توجه به وارداتی بودنش به دو قسم تقسیم
نمود:
 -8چرمی که از سرزمین های اسالمی وارد شود ،که این نوع چرم برخالف آنچه از سرزمین
های غیر اسالمی خریداری شود ،از نظر فقهی پاک و محکوم به طهارت است ،مگر آنکه ذبح
غیر شرعی حیوان احراز گردد (.گلپایگانی8289،ه.ق .ج ،8ص)22
 -0چرمی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می شود در صورتی که از بازار کفر آمده باشد و
در بازار مسلمانان فروخته شود ،اگر بدانیم شخص فروشنده تفحص کرده و مسلمان و مقید
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است ،اصاله الصحت ،قاعده ید و سوق المسلمین جاری و حکم به جواز استفاده از آن می
شود (.خمینی ،8910 ،ج ،8ص )99اما در صورتی که فرد فروشنده تفحص ننماید و فقط
محصوالت چرمی را بدون اینکه از ذبح آنها سوال نماید ،بفروشد مشهور در میان اصحاب
فرموده اند که این ها محکوم به نجاست هستند؛ صاحب جواهر می گوید :همان گونه که ما
آن طرفش را قاعده ید و سوق المسلمین جاری نموده و اماره ای بر تذکیه دانسته ایم ،باید
بدانید که در سمت دیگر آنچه در بازار کفر بوده نیز اماره ای بر عدم تذکیه می باشد .امام
خمینی در این خصوص می گوید :وسایل چرمی که ما استفاده می کنیم چه بسا چرم آنها از
کشورهای اسالمی اعم از ایران و دیگر کشورها ،وارد بالد کفر شده و در آنجا تبدیل به کیف،
کفش و  ...شده است؛ یا اینکه بسیاری از این چرمها ،چرم نماست ،یعنی چرم مصنوعی می
باشد و ما گمان می کنیم که چرم است .همان گونه که امروزه غالب وسایل چرمی چرم نما
می باشد.بنابراین برخی از فقها استفاده کردن از چرمی را که از غیر مسلمان خریداری شده
است ولی درباره تذکیه آن اطمینان وجود دارد ،جایز دانسته اند .در صورتی که معلوم نباشد
چرم موجود در کفش ،لباس ،کمربند و مانند اینها از پوست حیوان تذکیه شده ،ساخته شده
یا از چیزی دیگری مانند چرم مصنوعی ،به نظر فقها باید آن را پاک شمرد و نیاز به تفحص و
بررسی نیست (.امامی ، 8919 ،ص )11
نتیجه گیری
از قاعده سوق المسلمین استفاده می شود که خرید فرآورده های حیوانی از بازار مسلمین
چنانچه مقرون به اثر و تصرف باشد ،بر تذکیه داللت کند ،محکوم به طهارت و حلیّت است
خواه از مسلمان خریداری شود یا از شخصی که مجهول الحال باشد .و منظور از تصرف این
است که انسان ببیند که این کاالها را مسلمانان برای فروش عرضه می کنند یا ببیند که
مسلمانان از آن ها می خورد یا ببیند که در آن نماز خوانده می شود.
از موارد کاربرد این قاعده این است که حکم آنچه که در بازار مسلمین گرفته می شود و در
سرزمین مسلمین یافت می شود از ذبیحه ها و گوشت ها و پوست ها و خوراکی ها  ،به استناد
آنچه که از اخبار آشکار می شود  ،حالل و پاک هستند و تفحّص بر چگونگی آنها واجب نمی
باشد زیرا بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی می باشد .و حتّی مشاهده نشده
است که در این مسأله بین اصحاب اختالف نظری باشد .همچنین با توجه به اینکه تعدادی از
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مسلمین ممکن است درکشورهای غیر مسلمان زندگی کنند ،با توجه به قاعده سوق المسلمین
و تبیین حدود قلمرو و شروط و شروط معتبردر حجیت آن ،مسلمین می توانند با ایجاد
بازارچه هایی که فروشندگان آن مسلمان باشند ،از مذکی بودن گوشت و سایر مواد لبنی و
فراورده های دامی اطمینان حاصل کرده و انها را خریده و از آن استفاده نمایند.
اساس این قاعده براین پایه است که بازار مسلمین بایدحفظ گردد و هر چه به نظام معامالت
مسلمانان صدمه بزند مطرود است .اعتماد کردن بر این قاعده ما را از بسیاری از مشکالت می
رهاند وبه عبارت دیگر این قاعده ابزاری در برابر عسر وحرج در برخی موارد است.
بنابراین:
 -8هر آنچه در بازار مسلمین از قبیل گوشت و پیه و پوست و غیره پیدا شود ،ظاهراً محکوم
به تذکیه هستند ،خواه در دست مسلمان باشد یا در دست اشخاص مجهول الحال باشد .از
دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن
باشد) خریداری کند .البته دو دسته از علماء ،با این شرط مخالفت کردهاند .عدهای معتقدند
فقط بازاری حجیت دارد که مسلمان بودن فروشنده اش ،نزد خریدار احراز شده باشد .و در
مقابل عدهای میگویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و الزم نیست
از دست مسلمان گرفته باشد.
-0بازار باید بازار مسلمانان باشد .از ظاهر ادله و روایات این است که بازاری دارای چنین
حجیتی است که اکثر اهالی آن مسلمان باشند ،ولو این بازار در سرزمین کفار باشد .واگر در
کشور اسالمی ،اکثر اهلی یک بازار ،غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمیشود.
 -9بازارمسلمانان اماره بر اماره بوده وخود سوق به تنهایی اماره برتذکیه و کاشف از طهارت و
حلیت نیست ،بلکه کاشف از اماره اصلی که ید مسلم است ،می باشد .به عبارت دیگراماره ی
اول این است که غالب آنها مسلمان بوده اند و اماره دوم این است که غالب مسلمانان طبیعتا
متعهد بودند ،به این جهت آنچه از دست آنها گرفته می شد شرعا صحیح به شمارمی آمد.
 -2خرید کاالهایی که نیاز به تذکیه دارند ،از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر) ،براساس
اصالت صحت فعل مسلمان ،میتوان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان ،ذبح شرعی شده است.
البته احراز مسلمان بودن ،تنها شیعه بودن نیست و سایر فرق اسالمی را هم شامل میشود،
به این دلیل که در زمان صدور این روایات ،در بازارهای مرسوم آن زمان ،اکثر افراد غیر شیعی
بودهاند .البته روایاتیهم داللت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم موجود است.
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-1کاالهایی که از چرم ( پوستین ) درست شده اند  ،مانند  :کفش ها و کمربند ها و لباس ها
ی چرمی و غیره که در سرزمین اسالمی ساخته می شوند  ،ظاهراً محکوم به طهارت هستند
و نیازی به تفحّص پیرامون چگونگی ذبح حیوان که این کاالها از پوستشان ساخته شده است
نمی باشد.
 -1از آثار اجتماعی قاعده سوق المسلین :الف :افزایش اعتماد عمومی.ب :اشاعه ی فرهنگ
اسالمی ،ج :قاعده ی سوق مسلمین به دنبال تشویق مسلمانان با در برخی موارد الزام آنان بر
خرید و فروش با مسلمانان می باشدد :وحدت و همبستگی بین مسلمانان ه :رونق اقتصاد
مسلمانان می باشد.
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 حکیم سیدمحسن،مستمسک العروه الوثقی ،قم ،مکتبه السید المرعشی8222،ق حلی ،ابن ادریس ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزهعلمیه قم،چاپ اول8282 ،ه.ق.
 حلی،حسن بن یوسف(عالمه حلی) ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمیه.چاپ اول8280 ،ه.ق
 خمینی،سید روح اهلل،توضیح المسائل(محشی-امام خمینی) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعهمدرسین حوزه علمیه قم،چاپ هشتم8202 ،ه.ق.
 _____________ ،استفتائات،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمى،چاپاول8910،
_________________،تحریرالوسیله ،تهران  ،مؤسسه تنظیم ونشر امام خمینی8919 ، خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح فی شرح العروه الوثقی ،قم ،تحت نظر آقای لطفی ،چاپ اول 8281 ،ه.ق___________  ،منیه السائل،قم،موسسه احیاء آثار االمام خوئی ،چاپ اول ،بی تا روحانی ،سید محمدصادق ،المسائل المستحدثه ،قم ،موسسه دارالکتاب ،چاپ چهارم8282 ،ه.ق زحیلی ،وهبه مصطفی ،الفقه االسالمی و ادلته ،دمشق ،چاپ اول8281 ،ه.ق. سبزواری ،محمدباقر بن محمد مومن(محقق سبزواری) ،ذخیره المعاد فی شرح االرشاد،قم ،موسسه آل البیتعلیهم السالم ،چاپ اول8201 ،ه.ق.
 سیستانی ،علی حسین ،منهاج الصالحین،قم ،دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی ،چاپ پنجم8281 ،ه.ق سلطانی ،علی محمد ،غذای حالل،تهران ،انتشارات نظری ،چاپ دوم8919 ، شریعتی،روح اهلل ،قواعد فقه سیاسی  ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول8911،شریف مرتضی ،علی بن حسین(،علم الهدی) ،الذریعه الى اصول الشریعه ،قم ،دارلکتب االسالمیه ،بی تا صدر،محمد،ماوراء فقه،بیروت ،داراالضواء ،چاپ اول8281 ،ه.ق. طباطبائی،سیدعلی(،صاحب ریاض) ،ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدالئل ،قم ،مؤسسۀ النشراالسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ،چاپ اول8280 ،ه.ق.
 طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروة الوثقی ،بیروت ،مؤسسۀ العلمی 8229 ،هـ.ق طوسی ،محمدبن حسن ،عده االصول ،قم ،نشر ستاره ،چاپ اول8281 ،ه.ق. کاشانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،بیروت،دارالکتاب العربی،چاپ اول8220 ،ه.ق. کاشف الغطاء ،جعفربن خضر،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء ،اصفهان ،انتشارات مهدوی،چاپ اول،بی تا
 کاظمی ،محمدعلی ،فوائداالصول ،قم ،موسسه النشر االسالمی ،چاپ اول8292 ،ه.ق. کاظمی خراسانی ،محمدعلی،کتاب الصاله ،تقریرات درس آیت اهلل نائینی،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابستهبه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول8288 ،ه.ق.
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 گلپایگانی ،محمدرضا ،مجمع المسائل،قم ،دار القرآن الکریم  ،چاپ چهارم 8289،ه.ق. مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار،لبنان ،موسسه الطبع و النشر ،چاپ اول8282 ،ه.ق مصطفوی،محمدکاظم،القواعد -مائه قاعده فقهیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزهعلمیه قم .چاپ چهارم8208 ،ه.ق
 معلم،محمدعلی،التقیه فی فقه اهل البیت علیهم السالم،سایت کتابخانه مدرسه فقاهت،بی تا مفید،محمد بن محمد،تحریم ذبائح اهل الکتاب،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،چاپ اول8289 ،ه.ق موسسه دایره المعارف اسالمی فقه اهل بیت علیهم السالم ،زیرنظر آیت اهلل سیدمحمود هاشمیشاهرودی،انتشارات موسسه دائره المعارف فقه اسالمی،بی تا
 نائینی،محمدحسین ،کتاب الصاله،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپاول8288 ،ه.ق
____________ ،رساله الصلوه فی المشکوک،قم،موسسه آل البیته علیهم السالم،چاپ اول8281،ه.ق نراقی،احمدبن محمدمهدی ،مستندالشیعه فی االحکام الشریعه،قم،موسسه آل البیت علیهم السالم،چاپاول8281،ه.ق
 نظرپور،محمدتقی،منتظری مقدم،فرهنگ اعتماد ساز در اندیشه دینی و نقش آن در توسعه اقتصادی،فصلنامهاقتصاد اسالمی،شماره8911 ،98
 نوری طبرسی  ،میرزا حسین  ،مستدرک الوسائل  ،بیروت ،مؤسسۀ آل بیت  8221 ،هـ.ق  ،بی تاهمدانی آقا رضا ،مصباح الفقیه ،مصر ،مکتبه الصدر،8289 .ه.ق. -یاقوت حموی،عبداهلل ،معجم البلدان،بیروت ،ناشر دار صادر،چاپ دوم8991 ،م

