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 چکیده

ایي رسالِ تِ یکی از اقسام هطّْرات تِ ًام تثؼیت اختصاص دارد کِ ترای اٍّلیي تار تِ جوغ آٍری ٍ 

در ایي تحقیق تِ ّوراُ اثثات هَارد هطّْریت تِ . ترّرسی تطثیقی گفتار فقْاء در ایي زهیٌِ اقذام کردُ است

 . ًظرفقْاء در تؼضی هَارد ًیس پرداختِ شذُ استٍاسطِ تثؼیت تِ اختالف 

تحقیق پیشرٍ از سِ فصل تشکیل شذُ، فصل اٍل در هَرد هفاّین کلیذی ٍ کارتردی در ایي رسالِ است 

فصل دٍم شاهل دٍ گفتار است . کِ تا هراجؼِ تِ کتة لغت ٍاصطالحات فقْی هْوتریي آًْا تیاى گردیذُ است

ع ًجاسات ٍ در گفتار دٍم تِ رکر اًَاع هطّْرات ٍ ادلِّ آًْا الثتِ تِ صَرت هختصر کِ در گفتار اٍل تِ رکر اًَا

پرداختِ شذُ است در فصل سَم کِ هْوتریي فصل ایي رسالِ است تِ هَارد تثؼیّت اشارُ شذُ کِ شاهل ًِ 

ُ تذًش از ًظر در هَرد کافری است کِ اسالم آٍردُ ٍ تِ تثغ، حکن فضالت هتصّل ب: گفتار هی تاشذ گفتار اٍل

طْارت تررسی شذُ است گفتار دٍم در هَرد حکن طْارت ٍلذ کافر است در صَرت اسالم پذر ٍ هادر گفتار 

سَم تحث کافری است کِ اسیر گردیذُ پس ّرگاُ در سرزهیي اسالهی ٍ در کٌار هسلواًاى زًذگی کٌذ 

ر چْارم حکن آالت هستؼولِ در حکوش از ًظر طْارت یا ًجاست هَرد تررسی قرار گرفتِ است ٍ در گفتا

ًسح ٍ ادلِ طْارت یا ًجاست آًْا رکر گردیذُ ٍ درگفتار پٌجن حکن تثؼیت در ظرف شراتی کِ سرکِ شَد 

آهذُ ّوچٌیي در گفتار ششن تحث آالت تغسیل هیت از جولِ تختِ ایی کِ رٍی آى هیّت را غسل هیذٌّذ ٍ یذ 

ٍرد تحلیل قرار گرفتِ است ٍ در گفتار ّفتن تِ حکن ػصیر تیاى شذُ ٍ حکن طْارت تثؼی آى م.... غاسل ٍ

ػٌثی ٍ اختالفی کِ در طْارت یا ًجاست آى قثل از رّاب ثلثیي ٍجَد دارد ٍ تحث تثؼیت در ظرف آى ، 

پرداختِ شذُ ٍ در گفتارّشتن تِ تحث تثؼیت در هَرد آالت تطْیر، هثل ظرٍف ٍ دست در حیي تطْیر اشارُ 

ًْن تحث اشیائی کِ ترای سرکِ شذى تا اب اًگَر قرار هیذٌّذ هثل خیار ٍ تادهجاى  شذُ است ٍ در گفتار

 . تررسی شذُ است

 ٍلذ کافر ،تبعیت ،مطهریت ،ًجاست ،طْارت :هاکلیدواژه
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