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 178 ص المنساق ان یقال ربما و 93-06-19

93-06-23 

93-06-25 

93-06-26 

93-06-29 

93-06-31 

93-07-01 

93-07-02 

93-07-05 

 189 ،4 جلد الحکم یمکن هنا من و 93-07-06

 190 امکان احتمل ربّما و 93-07-07

 192ص  93-07-08

 193 بالکفایه الحکم قّید ربّما و 93-07-09

 195  مسأله 93-07-14

 207 أصبت إن أرأیت قلت قال  93-07-15

 209 االسکافی عن ما منه أضعف و  93-07-16

 211 البائع تصدیق بعدم الحکم أما و 93-07-19

 213  الروایۀ یحتمل و 93-07-20

 215  ذکره مما و 93-07-22

 217  البطیخ العالمۀ عد و 93-07-23

93-07-27 

93-07-28 

93-07-29 

 228  ثالثا   أما و 93-07-30



 230  ذلک ینافی نعم 93-08-18

 232 الثانی محقق ذکر و 93-08-19

 233 الحدائق فی رّده قد و 93-08-20

 235  اختلفوا نعم 93-08-24

 236  بالجمله و 93-08-25

 240  مسأله 93-08-26

 241 یقال أن یمکن لکن 93-08-27

 243 بالمغبون التعبیر أما و 93-08-28

 246 الثمرۀ تظهر و 93-09-01

 247  مسأله 93-09-03

 248  القیمه فی إتفاقهما مع أما و 93-09-04

 251 الثالث الوجه أما و 93-09-05

 252 األساطین بعض قال 93-09-08

 253 الثالث 93-09-10

 185 الکلی بیع صحۀ الظاهر ثم 93-09-11

 258 األول دفع یمکن و 93-09-12

 260 تلف لو أنّه منها و 93-09-15

 261  کله هذا 93-09-16

 263 هذین  من أضعف و 93-10-06

 264 عرفت ما مع فیه و 93-10-08

 265 یقال أن یمکن و 93-10-09

 266 کلیا   المبیع کان إذا ما بخالف هذا و 93-10-10

 267 یعلم لم لو و 93-10-13

 269  الرابع أما و 93-10-14

 272  کان کیف و 93-10-15

 274 االول  فرعان 93-10-16



 275 الثانی و 93-10-17

 276  یمکن و هذا 93-10-20

 277 مستقال شیئا   لیس لکّنه 93-10-21

 279 ذکرنا بما و 93-10-23

93-10-24 

 281 ورود دعوی أما و 93-10-27

 283 الثانی الفرع 93-10-28

 284 یعلم ذالک فمن 93-10-29

 285  هذا فافهم 93-10-30

 288  السرائر فی قوی فقد کان کیف و 93-11-14

 289 الخالف نسب ربما إنه ثم 93-11-18

 290 المختلف محکی فی قال 93-11-19

 295  مسألۀ 93-11-26

 298  یقال أن إال اللهم 93-11-27

 299 اللمعۀ و الدروس عن و 93-11-28

 300  المبیع عدم کإشتراط هذا لیس و 93-12-02

 302  مجال ال أنه مع هذا 93-12-03

 304  ربما إنه ثم 93-12-04

 307 جماعۀ المنع خص و 93-12-05

 310 العیص صحیحۀ تحمل علیها و 93-12-06

 314  ذلک بمثل و 93-12-10

 317  نظر التمثیل فی و 93-12-12

 319 بعض احتمل ربما و 93-12-16

 321  مسألۀ 93-12-18

 322 المسأله صورۀ إن ثم 93-12-19

 323 الوجه هذا یستظهر أن یمکن و 93-12-20



 324  المحقق صرح قد و 93-12-23

 325  کان کیف و 93-12-24

 329 الروایه معنی فیکون 94-01-17

 330  کله هذا 94-01-18

 333 مسأله 94-01-19

 334 الموزونین أحد کان لو و 94-01-23

 335 الثالثه 94-01-24

 11 الخیار فی القول 94-01-25

 13 الثانیۀ 94-01-26

 15 ظهر هنا من و 94-01-29

 16 ذلک توجیه یمکن و 94-01-30

 18 ظعف ظهر ذکرنا مما و 94-01-31


