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)الجزء األول( األصول كفایة  

  )أیده هللا(الشیخ عبد الرضا الرویمي األستاذ 
   النجف االشرف–الحوزة العلمیة 

  
  >قدس سره< خوند ه عن حیات الشیخ األنبذ  :}٠٠٠{رقم
  ٠٠٠المقدمة  :}٠٠١{رقم
  السبت١٠/١٠/٢٠٠٩ – ١٤٣٠/شوال/٢٠ ....ثم انھ ربما ال یكون لموضوع العلم و ھو الكلي : إلى –و المسائل عبارة عن جملة من قضایا  :من   :}٠٠٢{رقم
 ......ي ھذا في الثبوت الواقع: ال یقال : إلى –ثم انھ ربما ال یكون لموضوع العلم و ھو الكلي : من   :}٠٠٣{رقم
  ....... صناعة یعرف بھا بأنھ:  تعریفھ األولى كان إنو : إلى - ھذا في الثبوت الواقعي  : ال یقال : من   :}٠٠٤{رقم
  ..................ضع الو : ياألمر الثان: إلى – صناعة یعرف بھا بأنھ:  تعریفھ األولى كان إن و :من   :}٠٠٥{رقم
  .............. یكون معنى عاما أن أما الملحوظ حال الوضع إنثم : إلى - الوضع   : ياألمر الثان :من   :}٠٠٦{رقم
  ٠٠٠. ال ریب في ثبوت الوضع ثم انھ: إلى -  یكون معنى عاما  أن إما الملحوظ حال الوضع إنثم : من   :}٠٠٧{رقم
  ................. جزئیا ذھنیا  كانت ھي الموجبة لكونھإنو : إلى –ثم انھ ال ریب في ثبوت الوضع : من   :}٠٠٨{رقم
 .........ع انھ لیس لحاظ المعنى حالة وھذا م: إلى – كانت ھي الموجبة لكونھ جزئیا ذھنیا إنو : من   :}٩٠٠{رقم
 ...........  یكون االختالف في الخبر أنثم ال یبعد : إلى - وھذا مع انھ لیس لحاظ المعنى حالة  : من   :}٠١٠{رقم
  .......و لعمري ھذا واضح و لذا لیس في كالم : إلى – یكون االختالف في الخبر أنثم ال یبعد : من   :}٠١١{رقم
   ............ مثلھ أو لم یقصد بھ شخص القول إذا: إلى – و لعمري ھذا واضح و لذا لیس في كالم :من   :}٠١٢{رقم
  ..............انھ یكفي تعدد :  یقال إنیمكن : قلت : إلى – مثلھ أو لم یقصد بھ شخص القول إذا :من   :}٠١٣{رقم
  ... كانإنو ) ضرب( لفظ إن:  یقال أن إالاللھم : إلى -انھ یكفي تعدد  :  یقال إنیمكن : قلت : من   :}٠١٤{رقم
  ........األلفاظال ریب في كون : الخامس : إلى - كان  إن و )ضرب( لفظ إن:  یقال أن إالاللھم : من   :}٠١٥{رقم
  .................... عاما األلفاظمع انھ یلزم كون وضع عامة : إلى – األلفاظال ریب في كون :  الخامس :من   :}٠١٦{رقم
  .......... ال یكون أنذا یلزم على ھ:  قلت إن: إلى – عاما األلفاظوضع عامة مع انھ یلزم كون : من   :}٠١٧{رقم
   ..............بادر المعنى من اللفظ  تإنال یخفى : السابع : إلى – ال یكون أنعلى ھذا یلزم :  قلت إن: من   :}٠١٨{رقم
   .. .......االنسیاقو علم استناد  ھذا فیما لإنثم : إلى – تبادر المعنى من اللفظ إنال یخفى : لسابع ا: من   :}٠١٩{رقم
  ....... علیھ من باب المجاز إطالقھ بان:  لم نقل إنو : إلى – االنسیاق ھذا فیما لو علم استناد إنثم : من   :}٠٢٠{رقم
  .......الحظة نوع العالئق المذكورة و لعلھ بم: إلى – علیھ من باب المجاز إطالقھبان :  لم نقل إنو : من   :}٠٢١{رقم
   ...فوا في ثبوت الحقیقة الشرعیة انھ اختل: التاسع : إلى –و لعلھ بمالحظة نوع العالئق المذكورة : من   :}٢٠٢{رقم
   ...استعمال اللفظ فیھ كذلك في غیرو كون : إلى –انھ اختلفوا في ثبوت الحقیقة الشرعیة : التاسع : من   :}٠٢٣{مرق

   ............... بناء على كونھا ثابتة في الشرایع أماو : إلى – و كون استعمال اللفظ فیھ كذلك في غیر :من   :}٠٢٤{رقم
  .........في لزوم:  الثمرة بین القولین فتظھر أماو : إلى – بناء على كونھا ثابتة في الشرایع أماو : من   :}٠٢٥{رقم
   ...........ألفاظ إن: قع الخالف انھ و: العاشر : إلى –في لزوم :  الثمرة بین القولین فتظھر أماو : من   :}٠٢٦{رقم
   ...............تصویر النزاع : نا و قد انقدح بما ذكر: إلى – ألفاظ إن: انھ وقع الخالف : العاشر : من   :}٠٢٧{رقم
  ................انھ ال بد على القولین من قدر : و منھا : إلى –تصویر النزاع : و قد انقدح بما ذكرنا : من   :}٠٢٨{رقم
  ... ........أجزاءو عدم جریان البراءة مع الشك في : إلى –انھ ال بد على القولین من قدر : و منھا : من   :}٠٢٩{رقم
   ................. فتصویر الجامع األعم على أماو : إلى – أجزاء الشك في و عدم جریان البراءة مع: من   :}٠٣٠{رقم
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  ... ............األجزاءضوعة لمعظم  تكون موأن: ثانیھا : إلى – فتصویر الجامع األعم على أماو : من   :}٠٣١{رقم
    ........األعالم كوضع عھا یكون وضأن: ثالثھا : إلى – األجزاء تكون موضوعة لمعظم نأ: ثانیھا : من   :}٠٣٢{رقم
  ......... ............اسأمي یتم في مثل إنماانھ : و فیھ : إلى – األعالم كوضع عھا یكون وضأن: ثالثھا : من   :}٠٣٣{رقم
   ....................... یكون الوضع أنھر إن الظا: و منھا : إلى – أسامي یتم في مثل إنماانھ : و فیھ : من   :}٠٣٤{رقم
   ................. الخطاب إجمال ثمرة النزاع إن: و منھا : إلى – یكون الوضع أنھر إن الظا: و منھا : من   :}٠٣٥{رقم
 .........و كیف كان فقد استدل للصحیحي بوجوه : إلى – الخطاب إجمال ثمرة النزاع إن: و منھا : من   :}٠٣٦{رقم
 ........بل و استعمال ھذا التركیب في نفي الصفة : إلى –و كیف كان فقد استدل للصحیحي بوجوه : من   :}٠٣٧{رقم
   .... ...........حإلى الصحیصحة التقسیم : ومنھا : إلى –بل و استعمال ھذا التركیب في نفي الصفة : من   :}٠٣٨{رقم
   ....... .............لإلرشادو في الروایة الثانیة النھي  :إلى – حإلى الصحیصحة التقسیم : ومنھا : من   :}٠٣٩{رقم
    ..................... الفساد من قبل النذر ال ینافي إنمع : إلى – لإلرشادو في الروایة الثانیة النھي : من   :}٠٤٠{رقم
 ....... ..........أسامي المعامالت ظألفا كون إن: الثاني : إلى – الفساد من قبل النذر ال ینافي إنمع : من   :}٠٤١{رقم
  ....................ثم انھ ربما یكون الشئ مما یندب : إلى – أسامي المعامالت ألفاظ كون أن: الثاني : من   :}٠٤٢{رقم
  ... ..............الحق وقوع االشتراك للنقل : لحادي عشر ا: إلى –ثم انھ ربما یكون الشئ مما یندب : من   :}٠٤٣{رقم
   ...........انھ قد اختلفوا في جواز : الثاني عشر : إلى –الحق وقوع االشتراك للنقل : الحادي عشر : من   :}٠٤٤{رقم
  ...............و لوال امتناعھ فال وجھ لعدم جوازه : إلى –تلفوا في جواز انھ قد اخ: الثاني عشر : من   :}٠٤٥{رقم
   ........... كانا بمنزلة التكرار إنو التثنیة و الجمع و : إلى –و لوال امتناعھ فال وجھ لعدم جوازه : من   :}٠٤٦{رقم
   ............ حدیث التكرار ال یكاد یجدي أن إال: إلى – كانا بمنزلة التكرار إنتثنیة و الجمع و و ال: من   :}٠٤٧{رقم
 ٠٠٠٠ المشتقأنانھ اختلفوا في : الثالث عشر: إلى_أال أن حدیث التكرار ال یكاد یجدي : من  :}٠٤٨{رقم
  ٠٠٠٠٠ولعل منشأه توھم كون ما ذكره لكل منھما: إلى_انھ اختلفوا:لثالث عشرا: من  :}٠٤٩{رقم
 ٠٠٠٠یضاح ما عن االبھكما یشھد : إلى_ ولعل منشأه توھم كون ما : من  :}٠٥٠{رقم
 ٠٠٠٠ رانحصان بأ: شكالویمكن حل اإل: إلى_ كما یشھد بھ ما عن اإلیضاح: من  :}٠٥١{رقم
 ٠٠٠٠ التركأوبل على أنشاء طلب الفعل : إلى_  ر مفھومأمحصان بأ :األشكالویمكن حل :من  :}٠٥٢{رقم
  ٠٠٠ مشتركا معنویا یكونضارعمویؤیده أن ال: ألي  - أو الترك طلب الفعلأنشاءبل على :من  :}٠٥٣{رقم
  ٠٠٠ثم ال باس بصرف عنان الكالم الى: إلى-ویؤیده إن المضارع  یكون مشترك معنویا: من  :}٠٥٤{رقم
  ٠٠٠٠أن اختالف المشتقات في المبادئ: رابعھا :  ثم ال باس بصرف عنان الكالم إلى:من  :}٠٥٥{رقم
  ٠٠٠حال في عنوان المسألة ھو التلبسأن المراد بال : خامسھا : إلى - اختالف المشتقات في المبادئأن :رابعھأ : من  :}٠٥٦{رقم
   ٠٠٠قة حقیال ینبغي األشكال في كون المشتق: وبالجملة : أن المراد با لحال عنوان المسأ لة ھو: خامسھا : من  :}٠٥٧{رقم
  ٠٠٠أنھ ال أصل في نفس ھذه المسألة: ساد سھا إلى: ال ینبغي اإلشكال في كون المشتق حقیقة : وبالجملة : من  :}٠٥٨{رقم
 ٠٠٠بس با لمبدأإلى ویدل علیھ تبادر خصوص المتل: أنھ ال أصل في نفس ھذه المسألة : ساد سھا: من  :}٠٥٩{رقم
  ٠٠٠٠ألجلھ من اإلى وال یرد على ھذا التقریر ما أورده بعض : ویدل علیھ تبادر خصوص المتلبس : من   :}٠٦٠{رقم
  ٠٠٠ ستبعاد غیر جرد األ مضافأ  ألى أن م– قلت إلى :أألجلھوال یرد على ھذا التقریر ما أورده بعض : من   :}٠٦١{رقم
  ٠٠٠إلى ثم أنھ أورد على االستدالل بصحة السلب :  مضافأ إلى أن مجرد االستبعاد غیر ضائر –قلت : من   :}٢٠٦{رقم
   ٠٠٠٠في صحة السلب عنھإلى كما ال یتفا وت : ثم أنھ أورد على اآلستدالل بصحة السلب : من   :}٠٦٣{رقم
 ٠٠٠٠وتوضیح  ذالك یتوقف على تمھید مقدمھ ؛ وھي الى : كما ال یتفا وت في صحة السلب عنھ : من   :}٠٦٤{رقم
 ٠٠٠٠ھر أن االمام  عنعم ؛ ولكن الظا: الى أن قلت : یتو قف على تمھید مقدمھ  وتوضیح ذالك : من   :}٠٦٥{رقم
 ٠٠٠٠٠بأ نھ یمكن << إلى وقد أورد علیھ في الفضولي : نعم؛ ولكن الظاھر  إن اال مام ع :إلى أن قلت : من   :}٠٦٦{رقم
  ٠٠٠٠دم كون  ثبوت القید ضروریأ أن ع: ویمكن أن  یقال  إلى: ٠٠علیھ في الفضولي  وقد أورد إلى: من   :}٠٦٧{رقم
  ٠٠٠٠٠ ینحل إلى القضیة فعقد الحمل إلى:  عدم كون ثبوت القید ضروریا أن:  یقال  إنویمكن : من   :}٠٦٨{رقم
  ٠٠٠٠٠ رحمھ هللا–ض ما افاده إلى وقد أنقدح بذالك عدم نھو: فعقد الحمل ینحل إلى القضیة : من   :}٠٦٩{رقم
  ٠٠٠٠الفرق بین المشتق ومبدئھ مفھوما أنھ: الثاني  إلى:  بذلك عدم نھوض ما افاده أنقدحوقد : من   :}٠٧٠{رقم
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 ٠٠٠٠ریب في كفا یة مغایرة المبدأال: إلى  الرابع : بین المشتق ومبدئھ  مفھوما انھ :الثاني : من   :}٠٧١{رقم
  ٠٠٠٠ھ الجاریة علیھ تعالى یكون  ففي صفاتإلى: ال ریب في كفایة مغایرة المبدأ : الرابع : من   :}٠٧٢{رقم
   ٠٠٠٠ أنھ ال یعتبر في صدق المشتقالظاھر:  السادس إلى: ففي صفاتھ الجاریة علیھ تعالى یكون : من   :}٠٧٣{رقم
  ٠٠٠٠وفیھ فصول – في األوامر –إلى  المقصد أال ول : الظاھر أنھ ال یعتبر في صدق المشتق :السادس : من   :}٠٧٤{رقم
  ٠٠٠٠ ویمكن أن یكون مرادھم بھ ھو الطلب إلى : األول –وفیھ فصول  – األوامر في - األولالمقصد : من   :}٠٧٥{رقم
  ٠٠٠٠>اآلمر <  ال یبعد كون لفظ -  الجھة الثالثة   إلى: ویمكن أن یكون مرادھم بھ ھو الطلب بالقول : من   :}٠٧٦{رقم
  ٠٠٠ الظاھر أن الطلب الذي یكون ھو -  الجھة الرابعة   ألي: > اآلمر <  آل یبعد كون لفظ -الجھة الثالثة  : من   :}٠٧٧{رقم
 ٠٠٠٠إلى  ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء:  الظاھر أن الطلب الذي یكون ھو –الجھة الرابعة : من   :}٠٧٨{رقم
   ٠٠٠٠ فأنھ ال یكون غیر الصفات المعروفة القائمة بالنفسإلى : ند  طلب شيء ففي مراجعة الوجدان ع: من   :}٠٧٩{رقم
 ٠٠٠إلى  نعم ؛ ال مضایقة في داللة  مثل صیغة الطلب : فأنھ الیكون غیر الصفات المعروفة القائمة : من   :}٠٨٠{رقم
   ٠٠٠٠٠٠ ھأذا كان  الكفر والعصیان وال ألطاع:   أن قلت إلى: مضایقة في داللة مثل صیغة اغلطلب نعم ؛ ال: من   :}٠٨١{رقم
  ٠٠٠: فیما یتعلق بصیغة األمر ؛ وفیھ مباحث- الفصل الثاني  إلى  : أذا كان الكفر والعصیان واال طاعھ : إن قلت : من   :}٠٨٢{رقم
 ٠٠٠٠التفو یض  أو األمر بین االمرینالجبر أو  : للفائدةكمیأل ت: من   :}٠٨٣{رقم
  ------ في أن الصیغة حقیقیھ في  -إلى المبحث الثاني  :  فیما یتعلق بصیغة اال مر –الفصل الثاني : من   :}٠٨٤{رقم
 -----إلى كیف وقد كثر استعمال العام في الخاص : قة في الوجوب  في أن الصیغة حقی–المبحث الثاني : من   :}٠٨٥{رقم
  ------ إلى مع أنھ إذا أتى بھا  في مقام البیان : كیف وقد كثر استعمال العام في الخاص : من   :}٠٨٦{رقم
 ------ أن إطالق الصیغة ھل یقتضي –المبحث الخامس إلى : إذا  أتى  بھا في مقام  البیان  مع انھ : من   :}٠٨٧{رقم
  ------أن التقرب المعتبر في التعبدي أن كان : إلى ثانیھا  :  أن إطالق الصیغة –المبحث الخامس : من   :}٠٨٨{رقم
  ----نعم لكنھ أذا أخذ قصد اال متثال  :  أن قلة  إلى:   التقرب المعتبر في التعبدي أن: ثانیھا  : من   :}٠٨٩{رقم
  ------- نعم لكن ھذا كلھ أذا كان اعتباره  :  أن قلتإلى  : نعم لكنھ إذا أخذ قصد اال متثال  : أن قلت: من   :}٠٩٠{رقم
  ٠٠٠٠٠ عرفت بما ال مزید علیھ إذاأنھ :  ثالثھا  إلى:  كان اعتباره نعم لكن ھذا  كلھ إذا:  قلت  إن: من   :}٠٩١{رقم
  ٠٠٠٠٠حتمل بدوا دخلھ أن كل ما ی: إلى  نعم یمكن إن یقال : انھ إذا عرفت بما ال مزید علیھ  : ثالثھا  : من   :}٠٩٢{رقم
 ٠٠٠٠ الصیغة كونإطالق قضیة –  المبحث السا دس إلى:  كل ما یحتمل بدوا إن:  یقال أننعم یمكن : من   :}٠٩٣{رقم
 ٠٠٠٠٠إن صیغة األمر مطلقا  الحق –إلى المبحث الثامن : قضیة إطالق الصیغة  –المبحث السادس : من   :}٠٩٤{رقم
  ٠٠٠٠إلى  ثم المراد بالمرة والتكرار ھل ھو الدفعة وال :  الحق إن صیغة آال مر مطلقا –المبحث الثامن :من   :}٠٩٥{رقم
  ٠٠٠٠٠ء على القول بالمرة في بنا  إشكالال :  تنبیھ    إلى: ثم المراد بالمرة والتكرار ھل ھو الدفعة وال  : من   :}٠٩٦{رقم
 ٠٠٠٠٠الحق انھ ال داللة للصیغة ال -إلى  المبحث التاسع  : ال إشكال بناء على القول بالمرة  في : تنبیھ   : من   :}٠٩٧{رقم
  ٠٠٠٠ بھ على وجھھ بالمأمور اإلتیان – الفصل الثالث إلى:داللة للصیغة  حق انھ ال ال–المبحث التاسع : من   :}٠٩٨{رقم
 ٠٠٠٠٠ھذا إنما یكون  كذالك بالنسبة إلى : إلى إن قلت   :  اإلتیان بالمأمور بھ على وجھھ –الفصل الثالث : من   :}٠٩٩{رقم
 ٠٠٠٠٠ الظاھر أن ألجزاء ھنا  بمعناه لغة وھو:  ثالثھا  إلى: ھذا إنما یكون  كذالك بالنسبة إلى : إن قلت    : من   :}١٠٠{رقم
 ٠٠٠٠بأنھ یكون للعبد تبدیل : إلى  نعم ال یبعد إن یقال : ه لغة وھو  ھنا بمعنااألجزاء أنالظاھر : ثالثھا  : من   :}١١٠{رقم

  ٠٠٠٠إلى  وال یخفى انھ أن كان وافیا ؛ فیجزي فال یبقى مجال : بأنھ یكون للعبد  تبدیل : نعم ال یبعد إن یقال :من   :}١٠٢{قمر
  ٠٠٠٠٠ اإلتیان بالمأمور بھ  في أجزاء: المقام الثاني  :  وال یخفى انھ إن كان وافیا ؛ فیجزي فال یبقى :من   :}١٠٣{رقم
  ٠٠٠٠٠إلى وأما إذا شك فیھا  ؛ ولم یحرز أنھا على : في أجزاء إال تیان  بالمأمور بھ : المقام الثاني  : من   :}٤١٠{رقم
  ٠٠٠٠وقبل الخوض في المقصود – في مقدمة الواجب –ل فص: وما إذا شك فیھا   ؛ ولم یحرز أنھا على أي  : من   :}١٠٥{رقم
  ٠٠٠٠انھ ربما تقسم المقدمة إلى تقسیمات :  األمر الثاني إلى:  وقبل الخوض في – في مقدمة الواجب –فصل : من   :}١٠٦{رقم
 ٠٠٠٠إلى ثم ال یخفى انھ ینبغي خروج االجزاءعن محل النزاع : قسم المقدمة إلى تقسیمات انھ ربما ت: األمر الثاني : من   :}٧١٠{رقم
 ٠٠٠إلى  اللھم إال أن یرید أن فیھ مالك الجویین ؛ وان كان: ثم ال یخفى انھ ینبغي خروج إال جزاء عن محل  : من   :}١٠٨{رقم
   ٠٠٠٠إلى وان كانت بمعنى إن التوقیف علیھا وان كان فعأل: اللھم أال أن یرید فیھ مالك الجوابین ؛ وان كان : من   :}٠٩١{رقم
   ٠٠٠٠تقسیمھا  إلى  المقدم والمقارن ؛بحسب :     إلى ومنھا : علیھا وان كان فعال  التوقف أنوان كانت بمعنى : من   :}٠١١{رقم
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  ٠٠٠٠مقارنا وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان إلى : مقدم والمقارن ؛ بحسب  الإلىتقسیھا :  ومنھا إلى: من   :}١١١{رقم
  ٠٠٠٠ ألجل دخل تصوره فیھ ؛كدخل إلى كما كان في الحكم: وكذا في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا   : من   :}٢١١{رقم
  ٠٠٠الھیئة ؛ فألنھ ال إطالق في   امتناع كونھ من قیود أما إلى: كما كان في الحكم ألجل دخل تصوره فیھ ؛ : من   :}٣١١{رقم
 ٠٠٠٠على ذالك یلزم تفكیك اإلنشاء عن المنشأ ؛: إلى  فان قلت : أما امتناع كون  من قیود الھیئة ؛ فالنة : من   :}٤١١{رقم
 ٠٠٠٠ اإلى  وأما بناء على تبعیتھا للمصالح والمفاسد في المأمور بھی: على ذالك یلزم تفكیك اإلنشاء : فأن قلت : من   :}٥١١{رقم
  ٠٠٠إلى نعم على مختارة  قدس  لو كانت لھ مقدمات وجودیھ : ء على تبعیتھا للمصالح والمفاسد في المأمور وإما بنا: من   :}٦١١{رقم
  ٠٠٠تقسیمھ إلى المعلق والمنجز ؛ قال في  الفص:  ومنھا إلى : نعم على مخباره   قدس  لو كانت لھ  مقدمات وجودیھ : من   :}١٧١{رقم
 ٠٠٠ عن بعض أھل  النظر من أھل العصر يإلى ثم انھ ربما حك: تقسیمھ إلى المعلق والمنجز ؛ قال في الفصول : ومنھا : من   :}١١٨{رقم
  ٠٠٠٠ق بما یتوقف حصولھ على  وجھ لتخصیص المعلثم ال إلى:  العصر أھل النظر من أھلثم انھ ربما حكي عن بعض : من   :}١١٩{رقم
  ٠٠٠ إن المناط – من مطاوي ما ذكرناه – قد انقدح :  تنبیھ   إلى: ثم ال وجھ لتخصیص المعلق بما یتوقف حصولھ على : من   :}١٢٠{رقم
   ٠٠٠٠قد عرفت اختال ف القیود في وجوب التحصیل :  تتمة  إلى:  المناط إن –  من مطاوي ما ذكرناه- قد انقدح  : تنبیھ  :من   :}١٢١{رقم
  ٠٠٠أما في األول ؛ فألن مفاد اطال ق:إلى وأنت خبیر بما فیھما  : قد عرفت اختالف القیود في وجوب التسجیل :  تتمة  : من   :}١٢٢{رقم
  ٠٠٠تقسیمھ إلى النفسي  والغیري ؛ وحیث كان طلب شيء: ومنھا    إلى: ؛ فألن اطالق  األولأما :  خبیر بما فیھما  وأنت:من   :}١٢٣{رقم
  ٠٠٠ماا و٠القسمین إلى  ثم  انھ ال أشكال فیما إذا علم  بأحد : ومنھا تقسیمھ إلى النفسي والغیري ؛ وحیث كان  طلب  : من   :}١٢٤{رقم
 ٠٠٠إلى  وتصاف الفعل بالمطلوبیھ الواقعیة ؛ واالراده الحقیقیة : واما ٠إذا علم  بأحد  القسمین  فیما إشكالثم  انھ ال : من   :}١٢٥{رقم
  ٠٠٠٠الثواب ال ریب في استحقاق   : األول:   تذنیبان  إلى:  ؛  الحقیقیةده  ؛ واالراالواقعیةوتصاف الفعل بالمطلوبیھ : من   :}١٢٦{رقم
  ٠٠٠٠٠  واالكتفاء بقصد أمرھا الغیري فإنما آلجل انھ إلى:  ال ریب في  استحقاق  الثواب على : األول  :  تذنیبان  :  من   :}١٢٧{رقم
    ٠٠٠٠٠إلى  وإما ما ربما قیل  في تصحیح اعتبار قصد اإلطاعة :  واالكتفاء بقصد أمرھا الغیري  فإنما  ألجل انھ   : من   :}٢٨١{رقم
 ٠٠٠٠یة إلى فأنھ  فاسد  جدأ ضزوزة إن  عنوان المقدم: وإما ما  ربما  قیل في تصحیح  اعتبار قصد  اإلطاعة : من   :}١٢٩{رقم
  ٠٠٠٠٠إلى  ثم انھ  إذا كان الواجب التبعي  ما لم یتعلق بھ :  مقدمیة    عنوان  الإنفانھ  فاسدا جدا ضرورة  : من   :}١٣٠{رقم
  ٠٠٠٠٠  لما عرفت لأنما  اعتبر  ذالك  في أال متثاإلى  نعم  : ثم انھ  أذا كان  الواجب التبعي ما  لم یتعلق  بھ : من   :}١٣١{رقم
 ٠٠٠٠٠ والعجب أنھ   شدد النكیر على القول  با لمقدمة  إلى:  اعتبر  ذالك  في االمتثال ؛لما  عرفت  إنمانعم  : من   :}١٣٢{رقم
  ٠٠٠وال نھ  لو كان  معتبرا فیھ الترتب  لما  كان الطلب   إلى: لنكیر  على القول با لمقدمة والعجب  انھ   شدد ا: من   :}١٣٣{رقم
 ٠٠٠٠ بل  حیث  إن  الملحوظ بالذات ھو ھذا المطلوب   إلى:   لو  كان  معتبرا فیھ  الترتب  لما كان الطلب وألنھ: من   :}١٣٤{رقم
  ٠٠٠خلطھ بین الجھة التقییدیھ والتعلیلیة : إلى  ولعل  منشأ توھمھ :بل حیث  إن  الملحوظ  بالذات ھو ھذا  المطلوب : من   :}١٣٥{رقم
 ٠٠٠ لمقدمھة الموصلة إن ثمرة القول با: إلى  بقي شيء وھو :  التقییدیھ خلطھ بین الجھة :  توھمھ منشأولعل  : من   :}١٣٦{رقم
   ٠٠٠إلى وأال  لم  یكن  الفعل المطلق محرما  فیما إذا  كان الترك : إن ثمرة  القول  با لمقدمة   : بقي شيء ؛ وھو : من   :}١٣٧{رقم
  ٠٠٠إلى  وھذا  بحالف  الفعل  في الثاني ؛ فا نھ بنفسھ یعاند الترك :  إذا   وإال  لم  یكن الفعل  المطلق  محرما  فیما : من   :}١٣٨{رقم
 ٠٠٠إلى  وال یكاد یحصل إال صرار  على  الحرام بترك واجب : وھذا بخالف  الفعل  في الثاني ؛ فانھ بنفسھ یعاند : من   :}١٣٩{رقم
   ٠٠٠٠انھ ال یكون  من  باب إال جتماع  كي  یكون: إلى  وفیھ  أوال  : وال یكاد یحصل  أال صرار  على  الحرام  بترك : من   :}١٤٠{رقم
 ٠٠٠٠ھ ال أصل ان: إلى   في  تا سیس  اال صل في  المسا لة  اعلم  : انھ  الیكون من  باب  اال جتماع  :  وفیھ أوال  : من   :}١٤١{رقم
  ٠٠٠٠إلى  ولزوم  التفكیك  بین الوجوبین   مع الشك  ال  محالة  ؛: اعلم    : في تا سیس  أال صل في   المسا لة : من   :}١٤٢{رقم
 ٠٠٠٠  باس  بذكر االستدالل  الذي ھو  األصل  لغیره إلى وال: ولزوم التفكیك  بین  الوجوبین  مع الشك ال  :  من   :}١٤٣{رقم
  ٠٠٠ن  المراد من  الجواز  جواز  الترك شرعا وعقأل  نعم  لو  كاإلى  : األصلوال باس بذكر  االستدالل الذي  ھو  :  من   :}١٤٤{رقم
  ٠٠٠  مقدمة  المستحب كمقدمة الواجب إنال  شبھة في  :    تتمة إلى: مراد  من الجواز  جواز  الترك نعم  لو كان ال: من   :}١٤٥{رقم
 ٠٠٠٠ھل یقتضي  النھي  عن ضده  مر  بالشيء إال:     فصل  إلى:   مقدمة المستحب   إنال شبھة  في  :  تتمة : من   :}١٤٦{رقم
  ان الجھ المبحوث عنھا  في  المسالة  وان كان :  الثاني  إلى : أال مر بالشيء  ھل یقتضي  النھي عن  :  فصل :  من   :}١٤٧{رقم
  ٠٠٠٠إن التوقف من:   من الى  وما قیل في التفصیل  عن ھذا الدور:  ان الجة المبحوث  عنھا  في المسالة  :  الثاني  :  من   :}١٤٨{رقم
  ٠٠٠الى  غیر  سدید فانھ وان  كان  قد ارتفع  بھ  الدور ؛ اال ان غائلة: وما  قیل  في  التفصیل   عن ھذا الدور  من   :   من   :}١٤٩{رقم
 ٠٠٠٠ كالنار على  المنار ؛ دین التمانع  بین الض:  ى  ان  قلت  ال: تفع   بھ  الدور غیر سدید  فانھ  وان كان قد  ار:  من   :}١٥٠{رقم
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  ٠٠٠انھ  قیل بداللة  األمر  بالشيء :  الى  األمر  الثا لث  : ان قلت  التمانع  بین  الضدین  كالنار  على المنار :  من   :}١٥١{رقم
  ٠٠٠٠ثم  انھ تصدى جماعة من  أال فاضل  لتصحیح األمر الى  : انھ قیل  بداللة  اال مر  بالشيء :  اال مر الثالث  :  من   :}١٥٢{رقم
 ٠٠٠اختیار  المكلف  ؛حیث یعصي  ال یقال  نعم  ولكنھ  بسوء إلى :  ثم  انھ تصدى  جماعة  من إال فاضل  لتصحیح  األمر  : من   :}١٥٣{رقم
  ٠٠٠فما  الحیلة فیما  وقع كذالك من طلب :    قلت   إن  إلى: ال یقال  نعم ولكنھ بسوء اختیار المكلف  ؛حیث یعصي  : من   :}١٥٤{رقم
  ٠٠٠أن اال مر ال یكاد  یدعو اال إلى  ما ھو من أفراد :  ودعوى   إلى   :    كذالك   من  طلب فما  الحیلة فیما  وقع:  أن  قلت   : من   :}١٥٥{رقم
 ٠٠٠ شرطھ  نتفاء ال یجوز أمر أال مر مع علمھ بأ:     فصل  إلى:   ما  ھو من إلى اال مر الیكاد  یدعو أال   إن: ودعوى   :  من   :}١٥٦{رقم
   ٠٠٠ والنواھي  تكون متعلقة بالطبائعاألوامرالحق أن :  فصل  إلى: ال یجوز  أمر اآلمر  مع  علمھ  بأ نتفاء  شرطھ  : فصل  : من   :}١٥٧{رقم
ْْ◌ْ◌ْ◌ْءْ◌ْ◌ على  أصالة الوجود ؛ وأما بناء على أصالة إلى:  و النواھي تكون متعلقة بالطبائع األوامرالحق أن : فصل  :  من   :}١٥٨{رقم   ٠٠٠ ھذا  بنا
  ٠٠٠ ال مجال الستصحاب  الجواز  ؛ أال بناء على جریان :ھذا بناء على أصالة الوجود ؛ وأما بناء على  أصالة الماھیھة : من   :}١٥٩{رقم
 ٠٠٠٠٠ ؛ األشیاء أو  بأحد الشیئین  األمر تعلق إذا:  فصل  :    بناء  على  جریان   إالال مجال الستصحاب  الجواز  ؛ : من   :}١٦٠{رقم
   ٠٠٠٠ مع كون كل منھما مثل األخر  وال احدھما  معینأ إلى:  ؛ األشیاء   أو الشیئین  بأحد األمر تعلق  إذا: فصل :  من   :}١٦١{رقم
  ٠٠٠والتحقیق أنھ سنخ : في وجوب الواجب الكفا ئي :  فصل  إلى : وال احدھما  معینأ مع كون كل منھما  مثل األخر  في :  من   :}١٦٢{رقم
 ٠٠٠٠في بوجھ  على األمر بھ بالموقتلألمر  لةالدال   ثم أنھ لىإ: والتحقیق أنھ سنخ : في وجوب الواجب  الكفا ئي :   فصل :من   :}١٦٣{رقم
 ٠٠٠٠ النھيإنفي النواھي فصل الظاھر :  المقصد الثاني إلى: بھ في خارج الوقت  األمر قت بوجھ  على   بالمولألمر لةال دال ثم أنھ : من   :}١٦٤{رقم
  ٠٠٠٠  ثم أنھ الداللھ للنھي على أرادة الترك  لو  خولف إلى: في النواھي فصل الظاھر أن النھي بما دتھ  : المقصد الثاني : من   :}٦٥١{رقم
  ٠٠٠ذه المسألة ومسألة النھي الفرق  بین  ھ:   الثاني إلى: ثم أنھ  ال  داللھ  للنھي  على  أرادة  الترك  لو  خولف  ؛  :  من   :}١٦٦{رقم
   ٠٠٠٠ في  الفصول من الفرق بما ھذه عبارتھ أفاده  وأما  ما إلى : العبادةفي الفرق بین ھذه المسألة  ومسألة النھي : الثاني  :  من   :}١٦٧{رقم
  ٠٠٠٠انھ حیث كانت نتیجة ھذه المسألة مما تقع :  الثالث   إلى:  ل من الفرق  بما ھذه  عبارتھ ھذه  وأما ما أفاده في الفصو:  من   :}١٦٨{رقم
 ٠٠٠٠ مالك  النزاع  في جواز االجتماع إنال یخفى   : الخامس إلى : انھ حیث كانت نتیجة ھذه  المسالة مما  تقع : الثالث  : من   :}١٦٩{رقم
  ٠٠٠٠  ولكن التحقیق مع ذالك  عدم اعتبا رھا  فیما ھو المھم في إلى:   مالك النزاع في جواز االجتماع إنال یخفى : الخامس  : من   :}١٧٠{رقم
  ٠٠٠٠ وأال  لما كان یجدي  أصال  حتى على  القول  با لطبائع ؛ إلى: حقیق مع  ذالك  عدم اعتبارھا  فیما ھو  المھم ولكن الت: من   :}١٧١{رقم
  ٠٠٠  واال ثبات ؛ فالروایتان الدالتان  الداللة  وأما بحسب مقام إلى : وأال لما  كان یجدي  أصال حتى على  القول با لطبائع  : من   :}١٧٢{رقم
  ٠٠٠ان ؛ من متنا فیالى  وأما على القول با المتناع ؛ فا الطالقات :  واأل ثبات ؛ فالروایتان الدالتان الداللةوأما بحسب مقام  : من   :}١٧٣{رقم
    ٠٠٠فیسقط  قطعا ؛وان لم یكن ؛  ألمر فیحصل بھ الغرض  منإلى:  ؛ فأال طال قات متنا فیان ؛من عامتناال وأما على القول با: من   :}١٧٤{رقم
   ٠٠٠٠ بھا؛مأمور  انھ الیكون مما تسعھ بما ھي األمر  غایة إلى: فیحصل بھ الغرض من اال مر ؛ فیسقط  قطعا ؛ وان لم یكن : من   :}١٧٥{رقم
  ٠٠٠ حكام ھو فعل المكلفأال متعلق  أنانھ ال شبھة  في  :  ثا نیتھا إلى : بما ھي  مأمور  بھا ؛ تسعھ  انھ الیكون مما األمرغایة : من   :}١٧٦{رقم
 ٠٠٠٠ھ انھ ال یكاد یكون  للموجود بوجود  واحد ال ماھیت:  رابعتھا  :  حكام ھو فعل المكلف إال متعلق إنانھ ال شبة في : ثا نیتھا : من   :}١٧٧{رقم
   ٠٠٠الى  وان غا ئلة اجتماع  الضدین  فیھ ال تكاد ترتفع بكون : انھ ال یكاد یكون  للموجود بوجود  واحد اال ماھیتھ : رابعتھا  : من   :}١٧٨{رقم
  ٠٠٠  والنھي  لما وقع األمرانھ لو  لم یجز اجتماع  :  منھا   الى :  بكون رتفع وان  غا ئلة  اجتماع  الضدین  فیھ ال تكاد  ت: من   :}١٧٩{رقم
 ٠٠٠إلى  أما القسم  األول  ؛ فالنھي تنزیھا عنھ  بعد اإلجماع على : انھ  لو لم یجز اجتماع  األمر والنھي  لما وقع : منھا   : من   :}١٨٠{رقم
   ٠٠٠إلى  وإما  آلجل مالزمة  الترك  لعنوان  كذالك ؛ من  دون انطباقھ : إما القسم األول  ؛ فالنھي تنزیھا  عنھ  بعد اإلجماع  : من   :}١٨١{رقم
  األخرى من ثوابا التي تكون اقل العبادة بلزوم اتصاف    وال یرد علیھ إلى:   آلجل مالزمة الترك لعنوان  كذالك ؛ من دون وإما: من   :}١٨٢{رقم
 ٠٠٠انھ  ال مجال اصآل لتفسیر الكراھة في :    بما  ذكرناه  أنقدح  وقد إلى:  التي تكون اقل العبادةوال یرد علیھ بلزوم اتصاف : من   :}١٨٣{رقم
 ٠٠٠ بھ في ضمنبالمأمور  العرف یعدون من أتى  أھل إن:    ومنھا   إلى: انھ ال مجال اصآل لتفسیر :   بما ذكرناه  أنقدحوقد  : من   :}١٨٤{رقم
    ٠٠٠ ارتكاب الحرامإلى رطراإن االض : األول  : أمور وینبغي التنبیھ على إلى: یعدون من أتى بالماموربھ  العرف أھل إن: ومنھا  : من   :}١٨٥{رقم
  ٠٠٠ والحق انھ منھي عنھ بالنھي السابق الساقط بحدوث االضطرار إلى: إن االضطرار إلى ارتكاب : األول : وینبغي التنبیھ على أمور : من   :}١٨٦{رقم
  ٠٠٠  التصرف  في ارض الغیر  بدون  اذنھ  بالدخول أن:   قلت  إن إلى: لنھي السابق الساقط بحدوث والحق انھ منھي  عنھ با: من   :}١٨٧{رقم
   ٠٠٠  ترك أو ما بھ  التخلص  عن فعل الحرام إن لكنھ  الیخفى  إلى:  التصرف في ارض الغیر  بدون اذنھ أن:    قلت  إن:  من   :}١٨٨{رقم
 ٠٠٠٠ المنتفیة با نتفاء  السالبة  ولو  سلم عدم الصدق اال بنحو إلى : أو ما بھ التخلص عن فعل الحرام  أنلكنھ ال یخفى  :  من   :}١٨٩{رقم
  ٠٠٠٠ للنھي عصیانامھ وقوع الخروج بعد الدخول  كیف  ؟ والزإلى : ولو  سلم عدم الصدق  أال بنحو  السالبة المنتفیة :  من   :}١٩٠{رقم
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 ٠٠٠٠ األمربأن << لھذا  القول فنقدح بذالك فساد  االستدالل إلى: كیف  ؟ والزمھ وقوع الخرج بعد الدخول عصیا نا  : من   :}١٩١{رقم
  ٠٠٠  على النھي مع ضیق الوقت األمر مع  غلبة مالك  أو  إلى: بان << ستدالل   لھذا القول فنقدح بذالك  فساد اال: من   :}١٩٢{رقم
  ٠٠٠  في  صحة الصالة  في األشكال  بذالك  فساد  فنقدح  إلى:  على النھي مع  ضیق  األمر  مع غلبة مالك أو: من   :}١٩٣{رقم
 ٠٠٠إلى وقد  أورد  علیھ بان ذالك فیھ من جھة  أطالق متعلقة :  فساد األشكال  في  صحة الصالة فنقدح  بذالك : من   :}١٩٤{رقم
  ٠٠٠٠عة  المنف من  جلب أولى  دفع  المفسدة  إن: إلى  ومنھا  : وقد  أورد علیھ بان  ذالك فیھ من جھة أطالق : من   :}١٩٥{رقم
 ٠٠٠إلى  ولو  سلم انھ یجدي  ولو  لم  یحصل فإنما  یجري : أن  دفع  المفسدة  أولى  من  جلب  المنفعة  : من   :}١٩٦{رقم
  ٠٠٠نھ لیس  منھ ترك الوضوء من   اأنقدح ومن ھنا  إلى : ولو سلم انھ یجدي  ولو لو  یحصل فإنما یجري : من   :}١٩٧{رقم
 ٠٠٠ ال أم  یقتضي فساده  الشيء  إنفي :   فصل  إلى:    انھ لیس منھ  ترك  الصالة  أنقدحھنا  ومن : من   :}١٩٨{رقم
  ٠٠٠وان كان ھو النھي >>النھي <<ظاھر  لفظ  : الثالث    إلى:   النھي عن الشيء یقتضي فساده إنفي : فصل  : من   :}٢٩٩{رقم
  ٠٠٠ یكون عباده إن  إماما یتعلق بھ  النھي :   الرابع  إلى: وان كان ھو >>النھي <<ظاھر لفظ :  الثالث  : من   :}٢٠٠{رقم
 ٠٠٠ ما كان إالانھ الیدخل في عنوان النزاع  :   الخامس  إلى:  یكون عباده إن إمابھ النھي  ما یتعلق : الرابع  : من   :}٢٠١{رقم
 ٠٠٠  إضافیتان الصحة والفساد وصفان إن:   السادس  إلى:  ما إالانھ ال یدخل في عنوان النزاع  : الخامس  : من   :}٢٠٢{رقم
 ٠٠٠ الصحة  والفساد إنانھ ال شبھة في : تنبتھ وھو  إلى : إضافیتان الصحة والفساد وصفان إن: السادس  : من   :}٢٠٣{رقم
  ٠٠٠ في  المسالة یعولأصل  انھ ال ال یخفى:   السابع  إلى:  الصحة والفساد  إنانھ الشبھة في  : تنبتھ  ھو : من   :}٢٠٤{رقم
  ٠٠٠  القسم الرابع  ؛ فالنھي عن الوصف  الالزم وإما  إلى:  في المسالة یعول  أصلال یخفى انھ ال : السابع  : من   :}٢٠٥{رقم
 ٠٠٠٠ لو كان  النھي عنھا  داال  على ھذا: إلى  ال یقال  : الالزم   عن الوصف وإما  القسم الرابع  ؛ فالنھي : من   :}٢٠٦{رقم
  ٠٠٠٠إلى  نعم  ؛ لو  لم یكن  النھي  عنھا  ال عرضا: ھذا لو  كان النھي عنھا  داال على الحرمة : الا یقال  : من   :}٢٠٧{رقم
 ٠٠٠٠حكي عن أبي حنیفة  والشیبا ني داللة :  تذنیب  إلى :   عرضا ؛ كما  نعم  ؛ لو لم  یكن  النھي  عنھا ال:  من   :}٢٠٨{رقم
 ٠٠٠٠:مقدمة  وھي : المقصد  الثالث في المفاھیم  إلى:   حنیفة  والشیباني  داللة النھي أبيحكي عن : تذنیب  : من   :}٢٠٩{رقم
  ٠٠٠٠   علىالجملة الشرطیة ھل تدل:  فصل  إلى:  المفھوم إن: المقصد الثالث  في  المفاھیم  مقدمة  وھي  : من   :}٢١٠{رقم
  ٠٠٠٠ العالقةإطالق دعوى الداللة بادعاء انصراف  وإما إلى: الجملة الشرطیة  ھل تدل على االنتفاء : فصل  : من   :}٢١١{رقم
  ٠٠٠٠: الشرط  ؛ بتقریب إطالق توھم انھ  قضیة وإما  إلى : إطالق   دعوى  الداللة  بادعاء  انصراف وإما: من   :}٢١٢{رقم
 ٠٠٠٠:م بوجوه  ثم انھ  ربما  استدل  المنكرون  للمفھوإلى:  الشرط  ؛ بتقریب  إطالق توھم  انھ قضیة وأما: من   :}٢١٣{رقم
  ٠٠٠٠كیف یكون المناط : لعلك تقول :   ودفع  إشكال  إلى: استدل المنكرون للمفھوم  بوجوه ثم انھ  ربما : من   :}٢١٤{رقم
 ٠٠٠٠ خفيإذا<< : تعدد الشرط مثل إذاانھ : اني  مر الثأال  إلى: كیف یكون المناط : لعلك تقول :   ودفع  إشكال: من   :}٢١٥{رقم
 ٠٠٠٠ تعدد الشرط  وتحد الجزاء ؛ إذا:  الثالث األمر إلى:  خفي إذا:  تعدد الشرط مثل إذاانھ :   الثاني  األمر: من   :}٢١٦{رقم
 ٠٠٠٠ متثال بما أال أي –كیف یمكن ذالك :  قلت  إن إلى: واتحد  الجزاء تعدد الشرط  أذا:   الثالث  األمر: من   :}٢١٧{رقم
  ٠٠٠٠ المجدي للقول بالتداخل إن:  مما ذكرناه  أنقدح  وقد إلى:  أي االمتثال بما –كیف یمكن ذالك :  قلت  إن :من   :}٢١٨{رقم
  ٠٠٠٠ فصل  الظاھر انھ ال مفھوم للوصف وما بحكمھ  إلى:  المجدي للقول  بالتداخل إن:  مما ذكرناه أنقدحوقد : من   :}٩٢١{رقم
 ٠٠٠٠٠ أي عدم الداللة على – االستدالل على ذالك وأما  إلى: فصل الظاھر انھ ال مفھوم للوصف وما بحكمھ : من   :}٢٢٠{رقم
  ٠٠٠٠إلى  فصل  ھل الغایة في القضیة تدل على ارتفاع : على  أي عدم الداللة - االستدالل على ذالك  وأما: من   :}٢٢١{رقم
  ٠٠٠٠  اشرنا  إلیھ  ثم انھ في الغایة خالف  أخر  كماإلى : فصل ھل الغایة في القضیة تدل على ارتفاع  : من   :}٢٢٢{رقم
 ٠٠٠محتجا بمثل فادة من عدم إال  فال نعبأ  بما عن ابي حنیفة إلى : إلیھ  كما اشرنا آخرثم انھ في الغایة  خالف  : من   :}٢٢٣{رقم
 ٠٠٠إلى  ثم أن  الظاھر أن داللة  االستثناء على الحكم في : فال نعبا  بما عن ابي حنیفة من عدم اإلفادة  : من   :}٢٢٤{رقم
  ٠٠٠ تعریف المسند إلیھ بالم – على ما قیل – ومما یفید الحصر إلى:   داللة االستثناء على الحكم  أن الظاھر إنثم : من   :}٢٢٥{رقم
   ٠٠٠ قد عرف– فصل - في العام  و الخاص –إلى المقصد الرابع : تعریف المسند – على ما قیل –د الحصر ومما یفی: من   :}٢٢٦{رقم
  ٠٠٠٠ فصل  ال  شبھة في أن  للعموم  صیغة تخصھ لغة إلى :  فصل – في العام  و  الخاص –المقصد الرابع : من   :}٢٢٧{رقم
  ٠٠٠٠على العموم > كل < لفظ   كما ال ینافي  داللة مثل إلى:  للعموم صیغة تخصھ  لغة إنفصل  ال شبة في : من   :}٢٢٨{رقم
 ٠٠٠٠إلى  وربما  فصل  بین المخصص المتصل ؛ فقیل بحجیتھ : على  > كل < كما ال  ینافي  داللة  مثل لفظ : من   :}٢٢٩{رقم
 ٠٠٠٠  بان الباقي اقرب المجازات أالحتجاجإلى وقد أجیب  عن : وربما  فصل بین  المخصص المتصل ؛ فقیل : من   :}٢٣٠{رقم
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 ٠٠٠٠داللة على كل  فرد أنما  كانت الیخفى إن :   قلت    إلى  :وقد  أجیب  عن االحتجاج بان الباقي  اقرب المجازات : من   :}٢٣١{رقم
  ٠٠٠وان لم  یكن  كذالك  ؛ بان كان دائرا بین  المتباینین مطلقاإلى  :  الیخفى  أن  داللتھ  على  كل فرد  إنما  : قلت   : من   :}٢٣٢{رقم
  ٠٠٠إلى  وھوه في  غایة الفساد  ؛ فان الخاص وان لم  یكن دلیال: بان  كان دائرا بین التباینین وان  لم  یكن كذالك ؛  : من   :}٢٣٣{رقم
   ٠٠٠٠الیخفى إن  الباقي  تحت العام  بعد  تخصیصھ :  إیقاظ    إلى: وھوه في  غایة  الفساد ؛ فان الخاص وان لم یكن : من   :}٢٣٤{رقم
  مقدمة  للدرس  القادم :  من   :}٢٣٥{رقم
   ٠٠٠٠إلى وھم  وإزاحة ؛ ربما یظھر من بعضھم التمسك بال:  ت العام بعد تخصیصھ   الباقي  تحإنال یخفى   :  إیقاظ: من   :}٢٣٦{رقم
 ٠٠٠ بناء على عدم -إلى  واما صحة  الصوم في السفر بنذره فیھ  : ؛ ربما یظھر  من بعضھم  التمسك  وھم  وإزاحة  : من   :}٢٣٧{رقم
 ٠٠٠٠انھ ھل  یجوز  التمسك  بأصالة عدم:  بقي شيء ؛ وھوه   إلى:  بناء  –واما صحة  الصوم  في السفر بنذره فیھ : من   :}٢٣٨{رقم
  ٠٠٠الفحص عن المخصص قبل   ھل یجوز العمل  بالعام –  فصل إلى :  بأصالةانھ  ھل یجوز  التمسك : بقي  شيء ؛ وھوه : من   :}٢٣٩{رقم
  ٠٠٠قبل الفحص والیا س إلى  فالتحقیق عدم جواز التمسك بھ : فصل ھل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص : من   :}٢٤٠{رقم
 ٠٠٠ال یذھب علیك  الفرق  بین الفحص ھاھنا : إلى  ایقا ظ    : ٠فالتحقیق عدم جواز  العمل  بھ قبل الفحص  والیا س: من   :}٢٤١{رقم
  ٠٠٠٠ا  ؛ فال ریب  في عدم صحة تكلیف المعدوم   إذا  عرفت ھذإلى: ال یذھب  علیك الفرق بین الفحص  ھا ھنا  : إیقاظ   : من   :}٢٤٢{رقم
 .٠٠٠في الخطاب الحقیقي   نعم  ؛ ال یبعد دعوى الظھور انصرافا  إلى:   عرفت  ھذا  ؛ فال ریب في عدم صحة  تكلیف   إذا: من   :}٢٤٣{رقم
 ٠٠٠٠انھ یظھر لعموم  الخطا بات الشفاھیھ  : إلى  فصل ؛ ربما قیل :  نعم ؛  ال یبعد دعوى الظھور انصرافا في الخطاب : من   :}٢٤٤{رقم
 ٠٠٠٠إلى  وكونھم  كذالك ال یوجب  صحة  إال طالق مع إرادة المقید  : انھ یظھر لعموم الخطا بات  : فصل  ؛ ربما قیل  : من   :}٢٤٥{رقم
  ٠٠٠٠ بضمیر یرجع إلى بعض  إفراده ؛ إلى  فصل ؛ ھل تعقب :  اإلطالق  مع إرادة المقید وكونھم  كذالك  ال یوجب : من   :}٢٤٦{رقم
  ٠٠٠٠إلى  لكنھ حجة إذا عقد  للكالم  ظھور في  العموم ؛ بان ال یعد : فصل  ؛ ھل تعقب  العام بضمیر یرجع إلى  بعض : من   :}٢٤٧{رقم
   ٠٠٠ما وضعا  لظھور األخر كذالك  ظھور  احدھ مزاحمة  كما  فيإلى : لكنھ  حجة إذا  عقد للكالم ظھور في العموم ؛ بان : من   :}٢٤٨{رقم
   ٠٠٠٠إلى  وذلك ضرورة إن  تعدد المستثنى منھ كتعدد المستثنى :   وضعا  لظھور  كما في  مزاحمة ظھور احدھما : من   :}٢٤٩{رقم
 ٠٠٠الواحد ظنیا سندا عیا صدورا وخبر   وكون العام  الكتابي  قطإلى:   تعدد المستثنى  منھ  كتعدد إنوذالك  ضرورة : من    :}٢٥٠{رقم
  ٠٠٠ الخاص والعام  المتخالفین یختلف  إنالیخفى :    فصل  إلى: وكون  العام  الكتابي قطعیا  صدورا وخبر ال : من   :}٢٥١{رقم
  ٠٠٠ورإلى  وإما  لو جھل  وتردد بین  إن  یكون الخاص  بعد حض:  ال یخفى إن الخاص والعام  المتخالفین : فصل  :  من   :}٢٥٢{رقم
  ٠٠٠وان ٠وحیث عرفت  إن النسخ  بحسب  الحقیقة  یكون  دفعا إلى :  الخاص بعد  یكون إن  لو جھل  وتردد بین  وإما: من   :}٢٥٣{رقم
  ٠٠٠٠  ثم  ال یخفى ثبوة  الثمرة  بین  التخصیص  والنسخ  ؛ إلى:  النسخ  بحسب  الحقیقة یكون  إنوحیث عرفت  : من   :}٢٥٤{رقم
  ٠٠٠الموضوع  لھ  اسم  الجنس ھو نفس المعنى ؛ : جملة   وبالإلى: ثم  ال یخفى  ثبوت  الثمرة بین  التخصیص والنسخ : من   :}٢٥٥{رقم
  ٠٠٠٠علم  الجنس  كأ سامة ؛ والمشھور بین  أھل : إلى  ومنھا : الموضوع  لھ  اسم  الجنس ھو نفس : وبالجملة : من   :}٢٥٦{رقم
  ٠٠٠ الالم تكون  موضوعة للتعریف ؛ ومفیدة أن والمعروف  إلى :  علم  الجنس كأ سامة ؛ والمشھور بین  : ومنھا : من   :}٢٥٧{رقم
  ٠٠٠٠ أقصىوجاء رجل من < في > رجل < النكرة  مثل  :    ومنھا  إلى:   الالم تكون موضوعة للتعریف  إنوالمعروف  : من   :}٢٥٨{رقم
 ٠٠٠٠ علىإال>  رجل < قد ظھر لك  انھ  ال داللة لمثل  :   فصل   إلى: وجاء   < في  >  رجل < النكرة مثل : ومنھا  : من   :}٢٥٩{رقم
  ٠٠٠ المراد بكونھ  في  مقام بیان  تمام مرادهإن ثم ال یخفى علیك  إلى : > رجل < قد ظھر لك  انھ ال داللة  لمثل :  فصل  : من   :}٢٦٠{رقم
  ٠٠٠من توقف  حمل  المطلق  على   -  بما عرفت أنقدح  ثم انھ قد  إلى:  المراد  بكونھ  في مقام تمام إنثم ال یخفى  علیك : من   :}٢٦١{رقم
 ٠٠٠إذا ورد  مطلق ومقید  متنافیین ؛ فإما یكونان مختلفین: إلى  فصل  :   من توقف  حمل  –ثم انھ قد أنقدح  بما عرفت : من   :}٢٦٢{رقم
   ٠٠٠٠إلى  مع  إن حمل  األمر في  المقید  على  االستحباب ال یوجب تجوزا : طلق  ومقید متنافیین ؛ فإما إذا ورد م: فصل  : من   :}٢٦٣{رقم
  ٠٠٠٠ال فرق فیما  ذكر من  الحمل  في  المتنافیین  بین :   تنبیھ   إلى :  مع إن حمل األمر  في المقید  على  االستحباب : من   :}٢٦٤{رقم
  ٠٠٠في بیان األمارات المعتبرة شرعا أو عقلأل:     المقصد السادس إلى:  فرق  فیما ذكر من الحمل في المتنافیین ال: تنبیھ  : من   :}٢٦٥{رقم
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