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  5/0  اجماع منقول و محصل  8
  5/0  .حاصل کندهنگامی که براي شخص قطع به حکم شرعی   9

  5/0  .نیاز به قصد قربت ندارد) معامالت(چون عمل مورد نهی   10
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مانند رفتن به سفر که به خودي .حکم واقعی اولی به صورت مطلق و بدون لحاظ شرائط خاص وضع می شود  12

ثانوي با مالحظه شرائط و اوضاع خاص وضع می شود مانند اگر سفري  ولی حکم واقعی. خود امري مباح است 
  .موجب آزردگی پدر یا مادر شود حکم آن حرمت است
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عام عبارت است از لفظی که براي در برگرفتن همه ي افراد متعلقش وضع شده است مانند همه ي معلمان را   13
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  ) فقرا را اکرام کن
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دلیل ما . است صلوات بر خاندان پیامبر در تشهد واجب است و اکثر پیروان شافعی می گویند که این سنت  15

  75/0  .اجماع شیعه و طریق احتیاط است
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  1  .نشمرده اند) نفسی(زمره ي واجبات 
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حکم راویان  خبري که آن را در هر عصري از زمان معصوم تا زمان عمل کردن و رجوع به آن براي استنباط  19
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  1  عقل   : حجت باطنی –رسوالن و انبیاء و ائمه : حجت ظاهري  20
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  1  .هم زمانی یقین و شک-وحدت متعلق یقین و شک - شک الحق -یقین سابق  22
ادله فقاهتی تنها پس از جهل به حکم واقعی و یأس از . جایگاه رجوع به ادله فقاهتی شک به حکم واقعی است   23

  1  .می شوددستیابی به آن ، دلیل محسوب 

بدین معنی که هنگام برخورد با مسئله اي شک می کند که مثالً حکم .زمانی که مجتهد به اصل تکلیف شک دارد   24
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