
 استاد علی شورگشتی -و احتیاطبرائت  –فهرست صوت های رسائل 

 

 

 9 الشک فی الثالث المقصد 92-12-07

 11  ذکرنا مما و 92-12-10

 11  االطالق هذا یکون أن یمکن و 92-12-11

 13  التحقیق لکن   و هذا 92-12-12

 13  أعلم و 92-12-13

 14 ذکرنا مما ظهر قد و 92-12-14

 19  االول فالمطلب 92-12-17

 22  منه االعم إراده و 92-12-18

 22  یظهر ذکرنا مما و 92-12-19

 23  یورد ربما إنه ثم 92-12-20

 24  تعالی قوله منها و 92-12-25

 25 «هلک من لیهلک» تعالی قوله منها و 93-01-17

 26  أظهر اآلیه هذه لعل و 93-01-18

 28  علیه یورد أن یمکن و 93-01-20

 33  بالرفع المراد ثم 93-01-26

 33 الرفع تحقق فی یشترط فال  93-01-27

 34 ذلک نظیر و 93-01-30

 35  االکراه أثر رفع کذلک و 93-02-01

 38  الطیره أما و 93-02-02

 41 السالم علیه قوله منها و 93-02-03

 47  أقول 93-02-14

 47 المستدل ذکره ما أما و 93-02-15

 48  الفساد وجه 93-02-16



 49 االستدالل علی أورد قد و 93-02-17

 51 الثانی 93-02-21

 54  المحصلین اتفاق ادعی ممن و 93-02-22

 56  االدله من الرابع 93-02-28

 56  العقل حکم أن دعوی و 93-02-28

 57  السید ذکر إنه ثم 93-02-29

 58 دلیل قام إن بأنه مدفوع 93-02-30

 59  البرائه علی یستدل فقد 93-02-31

 60 الترخیص و االذن أما و 93-03-03

 61 االحتیاط أن منها و 93-03-05

 63  طوائف السنه من و 93-03-07

 66  الطیار بن حمزه موثقه منها و 93-03-10

 141  الثانی فالمطلب  93-06-22

 143  سره قدس لکن ه  93-06-23

 144  االحتیاط وجوب منه یظهر ممن و 93-06-24

م فیما عرفت قد أقول  93-06-25  147  تقد 

 149  أمور علی التنبیه ینبغی و 93-06-26

 153  االحتیاط من المراد إن   93-06-31

 159  بالخصوص وجوبه فی الشک کان إذا أما و  09 -93-07

 153  السنن أدله فی التسامح قاعده 93-07-01

 155  بلغ فیما بظهورها  ۀثالث و  93-07-05

 155 االخبار بهذه الثابت کان فإن حینئذ و 93-07-06

 158  الحاصل و 93-07-07

 159  الثالث 93-07-08

 160 یتخیل ربما و 93-07-14

 161  اللکالم إن   ثم 93-07-15



 163  إلیها رجع إن و 93-07-16

 163  الظن   مناط جعل لو حتی 93-07-19

 165  الثالثه المسأله 93-07-20

 166 االمر علی یدل مما و  93-07-22

 167 العقاب فیه لیس و 93-07-23

 169  الرابعه المسأله 93-07-26

 170 اللفظ دالله جهۀ من ال 93-07-28

 172  یدل   ما أما 93-07-29

 172 بعض عن یظهر ربما و 93-08-17

 174 القضاء وجوب ترتب دعوی و 93-08-18

 174 ذلک تطبیق شئت إن و 93-08-19

 175  االنصاف لکن و هذا 93-08-20

 175  اعتضاده مع خصوصا   93-08-21

 178 األولی المسأله 93-08-24

 179 کان کیف و 93-08-25

 179  کل ه هذا 93-08-26

 180  اإللتزام وجوب دعوی أما و 93-08-27

 180  اندفاع یظهر منه و 93-09-01

 181  یقال أن یمکن فأنا  93-09-04

 182 الوجه هذا إن   ثم 93-09-05

 183  الشیخ کالم ظاهر أن   علی 93-09-08

 184 شطر مضی قد و هذ 93-09-10

 185 األخذ وجوب تقدیر علی ثم 93-09-11

 186 الُحرمۀ إفضاء ألن   و 93-09-12

 187 المشتبهین اإلنائین ترک أما و 93-09-15

 187 المفسدۀ دفع أولویت أما و 93-09-16



 189 یقال أن اال 93-09-17

 190  الثانیۀ المسألۀ 93-10-06

 193  االول علی یرد و 93-10-07

 198  األولی 93-10-08

 201 المذکوره األمثلۀ اطالق یؤیده و 93-10-13

 202 السالم علیه قوله أما و 93-10-14

 202 قلت فان 93-10-15

 204 الشارع إذن قلت 93-10-16

 204 فعلهما فی اإلذن قلت 93-10-17

 206 قلت فان  93-10-20

 207 فوظیفته الحاکم أما و 93-10-21

 207 تفصیال   یعلم لم ما 93-10-22

 209 کل ه هذا 93-10-23

 213  الحاصل و 93-10-28

 214 الحرام استعمال عن منع الشارع ان  93-10-29

 216  الثانی 93-11-14

 218 قبیل من کان ما منها 93-11-18

 218 جواز علی دل ما منها و 93-11-19

 225 امور علی التنبیه ینبغی و 93-11-21

 226  ثانیا   أما و  93-11-25

 229  الثانی 93-11-26

 231  قلت فإن 93-11-27

 231 یتمسک قد و 93-11-28

 233  التکلیف کان لو کذا و 93-11-29

 235  ذکرنا مما و  93-12-02

 237 بأولی لیس هذا أن إال 93-12-04



 239 الرابع 93-12-05

 240  اإلجتناب أن لو 93-12-09

 241  الروایۀ أما و 93-12-10

 242  کذلک األمر لیس قلت 93-12-11

 243  تجعل ربما نعم 93-12-12

 244 کان لو و 93-12-16

 245  الخامس 93-12-17

 248  السادس 93-12-19

 246 قلت 93-12-19

 249  الفرق یشکل و 93-12-20

 249  الثانی المثال فی و 93-12-23

 252 التزویج علی یحرم کذا و 94-01-16

 257 الثانی المقام 94-01-18

 258  ورد ما أما و 94-01-19

 262 الرابعه 94-01-24

 266 األول 94-01-26

 268 الثانیه 94-01-29

 269 ذکر فیما للنظر و أقول 94-01-30


