بسم الله الرحمن الرحیم
فقه الحدیث کاربردی (احادیث صوم در آینۀ فقاهت)
نویسنده  :دکتر علی راد ،دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
فهرست مطالب
سالمتی جسم27...

درس اول :آشنایی با جایگاه و آثار روزه در اسالم
درآمدی بر فقه الحدیث (15...)۳

روزه و بازدارندگی از گناه29...

روش درس16...

روزه و تقویت صبر30...

پیشنیازها16...

روزه و قناعت31...

سیر اجمالی مباحث16...

روزه و همدردی با فقیران31...

چند تذکر17...

نظم و انضباط32...

معناشناسی صوم در لغت و اصطالح17...
صوم در لغت17...
الف  -ترک و امساک17...

درس دوم :آشنایی با برخی از احکام ماه مبارک
رمضان
احکام ماه مبارک رمضان35...
مفهوم و نمونه35...

ب  -ایستایی از حرکت18...
صوم در اصطالح فقه18...
ارکان سهگانۀ تعریف صوم19...
روزه در آیین اسالم و ادیان توحیدی20...
روزه در آیین یهود و مسیح20...
تشریع روزه در قرآن22...
تقوا؛ حکمت قرآنی تشریع روزه23...
جایگاه روزه در آینۀ روایات24...
آثار جسمی ،روانی و اجتماعی روزه27...
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وجوب قرآنی  -روایی روزۀ ماه
رمضان36...
معناشناسی «فرض» و «وجوب»36...
سنخشناسی حکم روزه ،در آینۀ روایات37...
ساختارشناسی بیانی وجوب روزه در روایات38...
کلیدواژه38...
الف  -فرض38...
ب  -واجب39...

ج  -امر39...
َ َّ َ
د  -کلف39...

ج  -جایز نبودن پنهان کردن حالت
روزه در صورت پرسش49...
سحری خوردن51...

اسلوب بیانی39...

معناشناسی َسحور و ّ
تسحر51...

پرسشی  -تکلیفی40...
رؤیت هالل40...
معیارهای روایی تشخیص آغاز و پایان ماه

ساختارشناسی استحباب سحری
خوردن در روایات52...
الف  -امر52...

رمضان41...

ب  -نهی52...

تواتر معنوی روایات رؤیت هالل41...
تقدم رتبهای معیار رؤیت بر عدد42...
بیست و نه روز بودن ماه رمضان42...

ج  -گزارههای تلویحی -
ترغیبی52...
سحری خوردن در روزۀ مستحبی53...

نکات هفتگانۀ فقه الحدیثی روایت امام صادق

علیه ّ
السالم43...

درس سوم :آشنایی با آداب روزهداری در اسالم

غذای سحری سفارششده در
روایات54...
خوابیدن55...

()۱
آداب روزهداری46...
مفهومشناسی آداب روزهداری و انواع

سفارش تلویحی به خواب در حال
روزه55...
راز سفارش به خواب روزهدار56...

آن46...

استحباب تبعی خواب روزهدار56...

کارکرد و حکم47...
کتمان روزه47...
نکات فقه الحدیثی روایات کتمان48...
الف  -احتمال تصحیف یا تنوع48...
ب  -خروج موضوعی روزۀ واجب از
شمول روایات کتمان48...
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ساختارشناسی استحباب خواب
روزهدار56...
الف  -امر57...
ب  -مفهوم وصف57...

ج  -گزارههای تلویحی -
ترغیبی57...

طرح بحث70...

درس چهارم :آشنایی با آداب روزهداری در اسالم
()۲

کارکرد71...
اصطالح شناسی72...

افطاری دادن59...
تببین اخالقی و آثار معنوی افطاری دادن59...
مالک افطاری دادن61...
ساختارشناسی استحباب افطاری دادن63...
سیرۀ عملی معصوم63...
گزارههای تلویحی -
ترغیبی63...
سیرۀ متشرعه63...

مفطرات صوم72...
معناشناسی ترکیب
ِ
ُ
فطر72...
م ِ
صوم73...
مفطرات صوم73...
تحلیل محتوایی ِ
گونهشناسی مفطرات صوم74...
شروط عامۀ تحقق مفطرات74...
عنصر روانی75...

کارکردهای اجتماعی افطاری دادن64...

عنصر مادی75...

دعا هنگام افطار64...

معناشناسی ساختار نهی در روایات مفطرات

ساختارشناسی استحباب دعا هنگام افطار64...
سیره64...
امر65...
آداب باطنی روزه65...
ساحت ظاهری و باطنی روزه65...
هدفشناسی آداب باطنی66...
جایگاه و گسترۀ آداب باطنی روزه66...
انواع آداب باطنی روزه67...
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درس پنجم :آشنایی با آداب مفطرات صوم ()۱

صوم75...
درس ششم :آشنایی با مفطرات روزه ()۲
مفطر اول و دوم :خوردن و آشامیدن78...
اشاره78...
روایات79...
معناشناخت80...
ساختارشناسی داللت تحریمی روایات80...
الف  -کلید واژه80...
ب  -مفهوم مخالف81...

نکات فقه الحدیثی روایات81...

کلیدواژه92...

مفطر سوم :سر فرو بردن در آب83...

اشتراک حکم93...

اشاره83...

نکات فقه الحدیثی روایات93...

روایات84...

احکام فرعی مسئله95...

معناشناخت85...
َ
َر ْمس و غ ْمس85...

آرای فقیهان در مسئله95...

رأس85...
الماء85...
ساختارشناسی داللت روایات86...
الف  -نهی86...
نکات فقه الحدیثی روایات86...
درس هفتم :آشنایی با مفطرات روزه ()۳

درس هشتم :آشنایی با مفطرات روزه ()۳
اشتراک و اختالف نظر فقیهان در حکم کذب در
حال روزه98...
پیشینۀ تاریخی مسئله و خاستگاه اختالف
فقیهان99...
آرای سهگانه در مسئلۀ انتساب دروغ99...
قول اول :فساد روزه و وجوب قضا و
کفاره99...

دروغ بستن به خدا ،پیامبر و امامان88...

الف  -روایات100...

روایات88...

ب  -اجماع100...

معناشناخت90...

قول دوم :صحت روزه100...

کذب90...

ادلۀ اثباتی101...

معیارکذب در روایات :عدم صدور

الف  -اصل صحت101...

سخن91...
کارکرد بازدارندگی91...
روشهای تشخیص92...
خدا ،رسول و ائمه92...
ساختارشناسی ُحکمی92...
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ب  -مفهوم حصر101...
ادلۀ نقضی102...
الف  -ضعف سندی اخبار
مسئلۀ انتساب دروغ102...

ب  -تعارض اخبار با اصل
صحت و مفهوم حصر102...

روایت112...
ج  -مخالفت اخبار با اجماع

فقها102...

ج  -اشتراک حکم112...
نکات فقه الحدیثی روایات113...

نقد ادلۀ قول دوم103...
قول سوم :احتیاط واجب104...
محقق بحرانی104...
شیخ انصاری105...
دیدگاه برخی فقیهان متأخر106...
شیخ حر عاملی106...
امام خمینی106...
درس نهم :آشنایی با مفطرات روزه ()۴
رفتارهای جنسی در حال روزه (108...)۱
مفطر پنجم :آمیزش جنسی108...
گزارش روایات109...
معناشناخت واژگان کلیدی110...
ساختارشناسی حکمی111...
الف  -کلیدواژه111...
حد و اجتناب111...
کفاره111...
ب  -مفهوم مخالف112...
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تبیین شکل منطقی

درس دهم :آشنایی با مفطرات روزه ()۵
رفتارهای جنسی در حال روزه (115...)۲
مفطر ششم :خارج شدن منی116...
اشاره116...
روایات116...
معناشناخت118...
واژگان118...
َع َبث118...
َ
ل ِع َب119...
َ
ل ِزق119...
ساختارشناسی حکمی119...
الف  -کلیدواژه119...
ب  -اشتراک حکم120...
نکات فقه الحدیثی121...
درس یازدهم :رفتارهای مکروه در حال روزه ()۱
حکمت و هدف123...
اقسام رفتارهای مکروه124...

دستۀ نخست :رفتارهای کاهندۀ
سختی روزه124...

الفاظ صریح در کراهت130...
تذکر130...

پوشیدن لباس خیس124...
فقه الحدیث125...
دستۀ دوم :رفتارهای احتیاطی -
حریمی125...

درس دوازدهم :رفتارهای مکروه در حال روزه ()۲
رفتارهای جنسی تحریکآمیز133...
روایات134...
دستۀ نخست134...

دندان کشیدن125...
فقه الحدیث125...
مسواک زدن با چوب
تر126...
استنشاق و مضمضۀ زیاد آب
بدون جهت127...

دستۀ دوم135...
واژگان کلیدی136...
ساختارشناسی حکمی136...
فعل نهی136...
الی نهی137...

فقه الحدیث127...
ُس ُعوط127...
دستۀ سوم :رفتارهای گفتاری -
بیانی128...
سرودن و خواندن شعر128...
فقه الحدیث128...

فعل امر137...
واژگان صریح در کراهت137...
نکات فقه الحدیثی137...
آشنایی با آرای فقیهان138...
دیدگاه فقیهان شیعی138...
الف  -کراهت مطلق138...

سوگند خوردن129...
جدال و نزاع لفظی129...
ساختار حکمی کراهت در
روایات129...
فعل نهی130...
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ب  -کراهت در صورت
احتمال خروج منی138...
دیدگاه ابنعربی139...
رفتارهای تضعیفکنندۀ بدن139...
حمام کردن140...

عالمه حلی148...

نکات فقه الحدیثی140...
درس سیزدهم :حجامت در آینۀ سنت و فقاهت
حجامت در آینۀ سنت و فقاهت143...
روایات143...

محقق خوانساری148...
تعامل فقیهان شیعی با روایت «أفطر الحاجم
والمحجوم»149...
الف  -احتماالت صدوق149...

تذکر144...
واژگان کلیدی145...
ساختارشناسی حکمی145...

ب  -محقق حلی و خوانساری و نقد
روایت «أفطر الحاجم والمحجوم»150...
دیدگاه فقیهان اهل سنت151...

الف  -جواز حجامت145...

دیدگاه مناوی152...

کلیدواژه145...
سیرۀ پیامبر و سیرۀ
معصومان145...
ب  -کراهت حجامت146...

دیدگاه شافعی152...
درس چهاردهم :آشنایی با کفارات صوم
معناشناخت کفاره155...
کفاره در لغت155...

کلیدواژه146...

کفاره در اصطالح156...

صیغۀ نهی146...

کفارۀ صوم157...

مفهوم استثنا146...
مفهوم مخالف146...
ج  -حرمت حجامت147...
کلیدواژه147...

الف  -اقسام کفارۀ
صوم158...
 .۱کفارۀ
تخییری158...

نکات فقه الحدیثی147...
آشنایی با آرای فقیهان147...
دیدگاه فقیهان شیعی147...
محقق حلی147...
7

 .۲کفارۀ
تعیینی158...
 .۳کفارۀ
جمع159...

ب  -کفارۀ ابطال عمدی با
حالل و حرام159...

سه روز آخر شعبان175...
 .۱ابطال عمدی

روزۀ رمضان159...

 .۲کفارۀ افطار با
حرام161...
نکات فقه الحدیثی162...
شرایط عمومی کفارات صوم162...
الف  -از روی علم و عمد162...
ب  -عدم اکراه163...
ج  -توان مالی و جسمی مکلف164...
درس پانزدهم :آشنایی با روزههای مستحبی

روزههای حرام167...
روزههای مکروه167...
روزههای مستحبی168...
روایات168...
روز عرفه170...
نکات فقه الحدیثی171...
روز جمعه172...
روز غدیر172...
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نکات فقه الحدیثی175...
فهرست منابع و مآخذ177...

نکات فقه الحدیثی160...

روزههای واجب166...

ایام البیض174...

آثار منتشر شده دانشگاه قرآن و حدیث182...

