
 و رسائل  مکاسبهای  های مطالعاتی کتابمحدوده 

 الف( کتاب مکاسب

 باشد.می( جلدی 6الفکراالسالمی ) مجمع های درسی، نسخه چاپ شده کتاب مذکور توسط انتشاراتیادآوری: نسخه مورد بررسی در تعیین محدوده

 تصفحا تعداد انتهای محدوده ابتدای محدوده جلدردیف

 11 )تا انتهای صفحه( 11ص )فی المکاسب( 5ص 1ج 1

 1 )تا انتهای صفحه( 51ص  )واما المستثنی من االعیان( 14ص  1ج  2

 13 )تا انتهای صفحه( 114ص  )المساله الرابعه( 55ص  1ج  3

 18 )تا انتهای صفحه( 182ص  )المساله االولی( 155ص  1ج  1

 23 )تا انتهای صفحه( 232ص  )الرابع( 212ص  1ج  5

 3 )تا ثم الظاهر ان التسخیرات( 243ص )و فی روایة علی بن محمد( 241ص 1ج  5

 3 ()تا ابتدای هذا ثم انه قد یستدل 282ص )ثم إن فی جامع المقاصد( 281ص 1ج  4

 5 )تا انتهای صفحه( 341ص )خاتمه( 355ص 1ج  8

 1 )تا انتهای صفحه( 385ص )المسألة السادسة عشر( 385ص 1ج  2

 1 )تا انتهای صفحه( 11ص ()المساله السابعه عشر 4ص 2ج  11

 4 )تا انتهای صفحه( 32ص ()المساله التاسعه عشر 33ص 2ج  11

 8 )تا انتهای صفحه( 58ص )المسألة الثالثه و العشرون( 51ص  2ج  12

 22 )تا انتهای صفحه( 122ص  )خاتمه( 111ص  2ج  13

 12 )تا انتهای صفحه( 252ص  )و ینبغی التنبیه علی امور( 211ص 2ج  11

 11 )تا انتهای صفحه( 42ص  )و ینبغی التنبیه علی امور( 55ص  3ج  15

 12 )تا انتهای صفحه( 111ص  )االمر السادس( 25ص  3ج  15

 22 )تا انتهای صفحه( 132ص  )ثم الکالم فی الخصوصیات( 118ص  3ج  14

 12 )تا انتهای صفحه( 315ص  )مساله( 225ص  3ج  18

 21 )تا انتهای صفحه( 311ص  )بقی الکالم فیما وعدنا( 325ص  3ج  12

 5 )تا انتهای صفحه( 353ص  )هذا ثم انه ربما یؤید( 358ص  3ج  21

 1 )تا انتهای صفحه( 342ص  )و قد یستدل( 342ص  3ج  21

 8 )تا انتهای صفحه( 324ص  )بقی هنا امران( 321ص  3ج  22

 15 )تا انتهای صفحه( 131ص  )لکن ما ذکره البعض( 115ص  3ج  23

 3 )تا ابتدای الثالث: ال یشترط( 131ص  )ثم اعلم ان العالمه فی القواعد( 132ص  3ج  21

 22 )تا ابتدای المساله الثالثه( 158ص  )ما عدا امور لفّقها بعض( 134ص  3ج  25

 2 )تا انتهای صفحه( 155ص  )المسأله الثالثة( 158ص  3ج  25

 5 )تا انتهای صفحه( 145ص  الحکم( فی شمول )ثم ان هنا اشکاالً 141ص  3ج  24

 38 )تا انتهای صفحه( 521ص  )مسألة( 183ص  3ج  28

 22 )تا انتهای صفحه( 512ص  )مساله( 581ص  3ج  22

 14 )تا انتهای صفحه( 28ص )أقسام األرضین و أحکامها( 12ص 1ج  31

 2 )تا انتهای صفحه( 34ص  )اال انه ذکر بعض( 35ص  1ج  31

 11 )تا ابتدای اذا عرفت ما ذکرنا( 53ص )وکیف کان فالمناسب( 13ص 1ج  32

 3 )تا ابتدای الصورة الثالثة( 45ص )ثم ذکر أنه( 41ص 1ج  33

 1 )تا ابتدای ویبقی الکالم( 111ص )قال االول فی بعض حواشیه( 28ص 1ج  31

 15 )تا انتهای صفحه( 152ص )و فی حکم البیع( 114ص 1ج  35

 5 )تا ابتدای ثم ان الکالم( 151ص ()لکن الظاهر من التذکرة 155ص 1ج  35

 8 )تا انتهای صفحه( 141ص )مسألة إذا جنی العبد( 154ص 1ج  34

 11 )تا انتهای صفحه( 215ص )مسألة ال یجوز بیع اآلبق( 125ص 1ج  38



 تصفحا تعداد انتهای محدوده ابتدای محدوده جلدردیف

 1 )و بالجمله فاالولی جعل( 235ص )و لعل المقدس األردبیلی( 233ص 1ج  32

 2 )تا انتهای صفحه( 232ص )وفی شرح القواعد( 238ص 1ج  11

 3 )تا انتهای صفحه( 211ص )ثم إنه قد عبر فی القواعد( 212ص 1ج  11

 15 )تا انتهای صفحه( 315ص )هذا کله مما ال اشکال( 251ص 1ج  12

 8 )تا انتهای صفحه( 321ص )بقی الکالم فی توضیح( 313ص 1ج  13

 21 )تا انتهای صفحه( 355ص )المعروف بی األصحاب( 334ص 1ج  11

 1 )تا انتهای صفحه( 348ص )خاتمة و من أهم آداب( 345ص 1ج  15

 8 )تا انتهای صفحه( 15ص )ابتدا صفحه( 38ص 5ج  15

 1 )تا انتهای صفحه( 51ص )فرع: ذکر العالمة( 51ص 5ج  14

 3 )تا انتهای صفحه( 55ص )مسألة لو قال أحدهما( 53ص 5ج  18

 1 )تا انتهای صفحه( 21ص )ابتدا صفحه( 21ص  5ج  12

 1 )تا انتهای صفحه( 145ص )إشکال: ذکر فی الروضة( 142ص 5ج  51

 4 )تا انتهای صفحه( 215ص )و اما ما ذکره( 211ص 5ج  51

 1 )تا انتهای صفحه( 241ص )مسألة لو اختلفا( 254ص 5ج  52

 )ثم انه إذا( 282ص 5ج  53
)تا ابتدای وقد ظهر من جمیع  285ص

 ذلک(
1 

 11 )تا انتهای صفحه( 311ص )فرع ال خالف نصا( 221ص 5ج  51

 2 )تا ابتدای فرعٌ( 312ص )و فی التذکرة( 311ص 5ج  55

 25 )تا انتهای صفحه( 321ص )الکالم فی بعض أفراد العیب( 355ص 5ج  55

 1 )تا انتهای صفحه( 112ص  )هذا اال ان العالمة( 322ص  5ج  54

 2 )تا ابتدای فالتحقیق ما ذکرنا( 33ص  )ثم ان بعض مشایخنا( 32ص  5ج  58

 5 )تا ابتدای وکیف کان فالظاهر( 11ص  )و ربما یتخیل( 34ص  5ج  52

 3 )تا ابتدای الشرط الخامس( 11ص  )از ابتدا صفحه( 12ص  5ج  51

 1 )تا ابتدای وکیف کان فاالقوی( 41ص  )و قال فی التذکرة( 54ص  5ج  51

 2 )تا انتهای صفحه( 81ص  )السادسة( 42ص  5ج  52

 4 )تا انتهای صفحه( 118ص  )الثانی( 112ص  5ج  53

 8 )تا انتهای صفحه( 128ص  )لکن یبقی االشکال( 121ص  5ج  51

 25 )تا انتهای صفحه( 152ص  )مسألة( 131ص  5ج  55

 1 )تا ابتدای و کیف کان( 151ص  )فإنّ فی هذا الکالم( 151ص   5ج  55

 3 )تا انتهای صفحه( 141ص  )ثم إنّ مقتضی االطالق( 142ص  5ج  54

 18 )تا انتهای صفحه( 121ص   (قال فی الدروس فی احکام القبض) 144ص  5ج  58

 1 )تا انتهای صفحه( 215ص  )مسألة( 212ص  5ج  52

 11 )تا انتهای صفحه( 238ص  )و حکی عن الشیخ انه( 222ص  5ج  41

 14 )تا انتهای صفحه( 252ص   )فروع( 253ص  5ج  41

 8 )تا انتهای صفحه( 285ص  )مسألة( 248ص  5ج  42

 12 )تا انتهای صفحه( 311ص  )لکن تعرض فی بعض تحقیقاته( 313ص  5ج  43

518 جمع کل

 



 رسائل( کتاب ب

 باشد.می( جلدی 3الفکراالسالمی ) مجمع توسط انتشاراتهای درسی، نسخه چاپ شده کتاب مذکور یادآوری: نسخه مورد بررسی در تعیین محدوده

 ردیف  جلد  ابتدای محدوده  انتهای محدوده 

  1 1جلد    (ما افاده الشهید حول بعض االقسام المذکورة) 94صفحه  (انتهای صفحه) 05صفحه 

  1 1جلد    (دلیل الجواز بوجه أخصر) 78صفحه  (انتهای صفحه) 151صفحه 

  3 1جلد     (تقریر االصل فی المقام بوجوه أخر) 118صفحه  ه(انتهای صفح) 139صفحه 

  9 1جلد   (ثم انک قد عرفت مما ذکرنا) 109صفحه  (انتهای صفحه) 104صفحه 

  0 1جلد   (احتمال التفصیل المتقدم فی کالم صاحب المعالم) 167صفحه  (انتهای صفحه) 181صفحه 

  6 1جلد   (اما اتفاق من عدا االمام و) 177صفحه  (انتهای صفحه) 145صفحه 

  8 1جلد    (فدعوی مشارکته للسید) 143صفحه  (تا ابتدای الثالث من طرق انکشاف) 148صفحه 

  7 1جلد     (کالم السید الکاظمی فی شرح الوافیه) 155صفحه  (تا ابتدای و کیف کان) 151صفحه 

  4 1جلد    (ذکر موارد تدل علی الوجه االخیر) 159صفحه  (تا ابتدای و حاصل الکالم فی المسأله) 111صفحه 

  15 1جلد     (قال قدس سره فی کشف القناع) 117صفحه  (تا انتهای صفحه) 116صفحه 

  11 1جلد    (شمول اآلیه لخبر السید المرتضی ) 169صفحه  (تا انتهای صفحه) 186صفحه 

  11 1جلد   (و ذکر شیخنا البهایی) 176صفحه  (تا انتهای صفحه) 140صفحه 

  13 1جلد    (الثالث االجماع) 311صفحه  (تا انتهای صفحه) 305صفحه 

  19 1جلد     (الثالث) 363صفحه  (تا انتهای صفحه) 366صفحه 

  10 1جلد   (و اجیب عنه بوجوه) 367صفحه  (تا ابتدای فاألولی أن یجاب عن هذا الدلیل) 383صفحه 

  16 1جلد   (الثانی فی حجیة مطلق الظنالوجه ) 375صفحه  (تا انتهای صفحه) 001صفحه 

  18 1جلد   (هذا کله حال وجوب المعرفة) 061صفحه  (تا انتهای صفحه) 079صفحه 

  17 1جلد   (بقی فی المقام شیء) 36صفحه  (تا انتهای صفحه) 95صفحه 

  14 1جلد   (و منه یظهر: فساد ما انتصر) 97صفحه  (تا ابتدای هذه جملة ما استدل به من االخبار) 05صفحه 

  15 1جلد   (کالم ثقة االسالم کلینی: فمنهم: ثقة االسالم کلینی) 01صفحه  (تا ابتدای الثانی: االجماعات) 09صفحه 

  11 1جلد   (و قد یستدل علی البراءة بوجوه) 04صفحه  (تا انتهای صفحه) 61صفحه 

  11 1جلد   (عن اخبار التوقفو قد یجاب ) 83صفحه  (تا ابتدای و التحقیق فی الجواب ما ذکرنا) 86صفحه 

  13 1جلد   (الرابع) 150صفحه  (تا انتهای صفحه) 157صفحه 

  19 1جلد    (الثانی) 135صفحه  (تا انتهای صفحه) 136صفحه 

  10 1جلد   (قال المحدث الحر العاملی) 191صفحه  (تا ابتدای و کیف کان فیظهر) 197ص 

  16 1جلد     (و ربما یتخیل من هذا القبیل) 165ص  (تا ابتدای ثم إن الکالم فی الشک) 161ص 

  18 1جلد   (لکن تقدم من المعارج ) 161ص  (تا انتهای صفحه) 163ص 

  17 1جلد   (قال فی التذکره: لو فاتته) 181ص  (تا انتهای صفحه) 186ص 

  14 1جلد   (ما ذکروه فی مسأله اختالف االمه) 173ص  (تا ابتدای ثم لو قلنا بالتخییر) 174ص 

  35 1جلد   (خصوصاً مع اعتضاد القاعدة بوجهین) 114ص  (تا انتهای صفحه) 113ص 

  31 1جلد   (قال مجیباً عن ذلک) 110ص  (تا ابتدای نعم، هنا شیء آخر) 116ص 

  31 1جلد   (فان قلت: قد ذکر العدلیة) 131ص  (تا انتهای صفحه) 131ص 

  33 1جلد   (التشخیصاال أن االنصاف: أن ) 136ص  (تا انتهای صفحه) 137ص 

  39 1جلد   (فان قلت: وجوب االجتناب) 191ص  (انتهای صفحه) 191ص 



 ردیف  جلد  ابتدای محدوده  انتهای محدوده 

  30 1جلد   (و مما ذکرنا تبین) 196ص  (تا انتهای صفحه) 198ص 

  36 1جلد     (و لیس هنا مورد التمسک) 105ص  (تا انتهای صفحه) 106ص 

  38 1جلد   (من دوران االحکامو اما ما ورد ) 107ص  (تا ابتدای هذا کله مع ان یلزم) 165ص 

  37 1جلد   (و ربما قید المحقق الثانی) 167ص  (تا ابتدای و یمکن ان یقال) 181ص 

  34 1جلد   (و اعلم: ان المحقق القمی) 179ص  (تا انتهای صفحه) 149ص 

  95 1جلد   (و قد خالف فی ذلک الفاضل القمی) 144ص  (تا انتهای صفحه) 319ص 

  91 1جلد   (نعم قد یأمر المولی بمرکب) 314ص  (اما الدلیل النقلیتا ابتدای و ) 317ص 

  91 1جلد   (و قد توهم بعض المعاصرین) 335ص  (تا ابتدای و مما ذکرنا یظهر) 331ص 

  93 1جلد   (و اضعف من ذلک) 331ص  (تا ابتدای و اعلم: إن هنا اصوالً) 336ص 

  99 1جلد   (الجزئیه بالمعنیثم انه اذا شک فی ) 338ص  (تا انتهای صفحه) 337ص 

  90 1جلد   (و ربما یتخیل) 334ص  (تا انتهای صفحه) 398ص 

  96 1جلد   (و قد یفرق بینهما) 309ص  (تا ابتدایی و مما ذکرنا یظهر الکالم) 308ص 

  98 1جلد   (و قد یتوهم ان فی المقام امرا عقلیا) 360ص  (تا انتهای صفحه) 364ص 

  97 1جلد   (فان قلت: فعلی ما ذکرت فال یعرض) 383ص  (یتمسک الثباتتا ابتدای و قد ) 386ص 

  94 1جلد   (و اضعف منه: استصحاب وجوب) 375ص  (تا انتهای صفحه) 373ص 

  05 1جلد   (نعم لو دل دلیل علی قدح) 379ص  (تا انتهای صفحه) 376ص 

  01 1جلد   (کالم صاحب الریاضو مما ذکرنا یظهر ما فی ) 346ص  (تا ابتدای و یمکن ان یستدل) 348ص 

  01 1جلد   (فرعان) 347ص  (تا انتهای صفحه) 347ص 

  03 1جلد   (نعم لو شک فی اعتبارها و لم یقم دلیل) 958ص  (تا ابتدای و اما الثانی و هو ما یتوقف) 954ص 

  09 1جلد   (و ببالی: آن صاحب الحدائق) 954ص  (تا ابتدای و اما البراءة) 911ص 

  00 1جلد   (و قد یستدل ایضا باالجماع) 917ص  (ابتدای و اما الکالم فی الحکم الوضعیتا ) 911ص 

  06 1جلد   (و ال اشکال فیما ذکرنا بعد مالحظه ادله سببیة) 913ص  (تا ابتدای و محل ما ذکرنا) 917ص 

  08 1جلد   (و قد استثنی االصحاب من ذلک) 938ص  (تا انتهای صفحه) 995ص 

  07 1جلد   (ان وجوب التثبت فیها متعلق بنفس الوصف) 991ص  (ثم الذی یمکن ان یقال فی وجوب تا ابتدای) 990ص 

  04 1جلد   (و اما ما استند الیه المحقق المتقدم) 996ص  (تا انتهای صفحه) 996ص 

  65 1جلد   (تذنیب) 994ص  (تا انتهای صفحه) 906ص 

  61 3جلد   (یشکل کون االستصحابنعم ) 17ص  (تا ابتدای هذا کله فی االستصحاب) 15ص 

  61 3جلد   (نعم ربما یظهر من بعضهم) 31ص  (تا ابتدای الوجه الثانی) 31ص 

  63 3جلد   (و ال فرق فیما ذکرنا) 37ص  (تا انتهای صفحه) 95ص 

  69 3جلد   (و تخیل بعضهم) 91ص  (تا انتهای صفحه) 91ص 

  60 3جلد   (المحدثو یظهر من کالم ) 93ص  (تا ابتدای الثانی) 90ص 

  66 3جلد   (و منها ما عن الخصال بسنده) 67ص  (تا انتهای صفحه) 88ص 

  68 3جلد   (و منها آن الثابت فی الزمان) 76ص  (تا ابتدای الوجه الرابع بنا العقالء علی ذلک) 49ص 

  67 3جلد   (و منها آنه لو کان حجة لزم التناقض) 155ص  (تا ابتدای حجة القول السابع) 111ص 

  64 3جلد   (قوله و علی االول یکون وجوب ذلک الشیء) 135ص  (تا انتهای صفحه) 107ص 

  85 3جلد   (حجة القول العاشر) 160ص  (تا انتهای صفحه) 145ص 



 ردیف  جلد  ابتدای محدوده  انتهای محدوده 

  81 3جلد   (و یظهر من المحقق القمی فی القوانین) 143ص  (تا ابتدای و اما الثالث) 140ص 

  81 3جلد   (للفاضل التونی کالماً  ثم آن) 148ص  (تا انتهای صفحه) 151ص 

  83 3جلد   (و مما ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین) 157ص  (تا انتهای صفحه) 113ص 

  89 3جلد   ()و مما ذکرنا من عدم جریان االستصحاب فی الحکم العقلی 117ص  (تا انتهای صفحه) 115ص 

  80 3جلد   (علی ابقاء الشرع ثم ان الجماعة رتبوا) 114ص  (تا انتهای صفحه) 131ص 

  86 3جلد   (و قد استدل بعض) 136ص  (تا انتهای صفحه) 193ص 

  88 3جلد   (ثم انه یظهر من االصحاب هنا قوالن) 105ص  (تا ابتدای فالحاصل ان المعتبر) 103ص 

  87 3جلد   (االمر الثامن) 100ص  (تا انتهای صفحه) 107ص 

  84 3جلد   (مما ذکرنا ان ما یحکی فعلم) 165ص  (تا انتهای صفحه) 181ص 

  75 3جلد   (و قد صدر خالف ما ذکرنا) 180ص  (تا انتهای صفحه) 187ص 

  71 3جلد   (و هنا توجیه ثالث و هو: استصحاب) 175ص  (تا انتهای صفحه) 177ص 

  71 3جلد   (و بهذا الوجه یصح للفاضلین) 146ص  (تا ابتدای فالتحقیق آن مراتب تغییر الصورة) 355ص 

  73 3جلد   (فان قلت ان معنی المضی) 356ص  (تا ابتدای االمر الثالث) 313ص 

  79 3جلد   (و کیف کان فجعل بعضهم عدم الدلیل) 316ص  (تا ابتدای ثم المراد بالدلیل االجتهادی) 317ص 

  70 3جلد   (ان الکالم یقع فی مواضع) 317ص  (تا انتهای صفحه) 399ص 

  76 3جلد   (و مما یؤید ما ذکرنا جمع االمام) 397ص  (االجماع القولیتا ابتدای الثالث: ) 305ص 

  78 3جلد   (و ینبغی التنبیه علی امور) 303ص  (تا انتهای صفحه) 386ص 

  77 3جلد   (بقی الکالم فی اصاله الصحة) 371ص  (تا انتهای صفحه) 379ص 

  74 3جلد   (الخالف فی المسألهثم انه یظهر ) 951ص  (تا ابتدای و اما القسم الثانی) 956ص 

  45 3جلد   (و ربما یتوهم ان عموم دلیل االستصحاب) 915ص  (تا ابتدای و اما الصورة الثالثة) 913ص 

  41 3جلد   (قال الشیخ ابن ابی الجمهور) 918ص  (تا ابتدای و التحقیق الذی علیه اهله) 933ص 

  41 3جلد   (المقام ان شیخنا الشهید الثانیبقی فی ) 938ص  (تا ابتدای فظهر مما ذکرنا) 934ص 

  43 3جلد   (ثم المحکی عن جماعة) 994ص  (تا ابتدای ثم ان الحکم التعادل فی االمارات) 901ص 

  49 3جلد   (و اما ادراج المسأله فی مسأله) 907ص  (تا ابتدای و قد یستدل علی وجوب) 961ص 

  40 3جلد   (و اضعف من ذلک ما حکی عن النهایة) 961ص  (تا ابتدای ثم لو سلمنا دوران االمر) 969ص 

  46 3جلد   (نعم قد یظهر من عباره الشیخ فی االستبصار) 945ص  (تا ابتدای و قد تلخص مما ذکرنا) 948ص 

  48 3جلد   (و قد یظهر خالف ما ذکرنا فی حکم النص) 947ص  (تا انتهای صفحه) 055ص 

  47 3جلد   (انقالب النسبةبیان ) 015ص  (تا انتهای صفحه) 015ص 

  44 3جلد   (و الغرض من اطالة الکالم) 019ص  (تا ابتدای المرجحات المتنیة) 010ص 

  155 3جلد   (و یمکن دفع االشکال فی الوجه الثانی) 031ص  (تا ابتدای فتلخص مما ذکرنا) 030ص 

  151 3جلد   (بقی فی المقام امران) 001ص  (تا انتهای صفحه) 003ص 

  151 3جلد   (اذا عرفت ما ذکرنا علمت توجه) 007ص  (ابتدای و اما القسم الثانیتا ) 004ص 

  153 3جلد   (فالمتجه ما ذکره الشیخ) 063ص  (تا ابتدای و من جمله هذه المرجحات) 060ص 

 

 


