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لو  لبحثا یاع هنا من و عملیة، صولاُ و المحرزة دلةأ: قسمین علىالتی یساتند إلیها القای    األدلة نإ سااقاا   عرفنا

هذا یاع  ، فالکالم علیعملی أصل و محرز دلیل قین وأ ،أصلین عملیینو قین محرزین، أ دلیلین قین تعارضحصل 

 . فی فصول ثالثة

 المحرزۀ األدلۀ بین التعارض - 1

عرفناا أن الدلیل المحرز تارة یکون رااارعیلا  لق،یا ، و اُشرع رااارعیا  ییر لق،ی، و ثالًة دلیال  عالیا ، و علی هذا  

 األساس ناول:

ییره، و  فی نقس  لیعارض ةعالی مع دلیل آشرٍ، فإن لم یکن العالی قطعیا  فهو لیس قحجیإذا تعارض الدلیل ال  .1

 إن کان قطعیا  قدلم علی معارض ، ألن  یستلزم الاطع قخطأ المعارض، و کل یاطع قخطئ  فهو ساقط عن الحجیة.

،یا  أحدهما لق،یا  دون و إذا تعاارض دلیالن رااارعیلان فتارة یکونان لق،یین معا ، و اُشرع یکون أحدهما لق   .2

 اآلشر، و ثالًة یکونان معا  ییر لق،یین.

 و المهم هو األول، ألن  الذع یواجه  القای  عادة فی القا ، و لهذا ناصر الحدیث علی  و ناول:

 التعارض عبارة عن تنافی الدلیلین من حیث المدلولین علی نحو ال یمکن ثبوتهما معا  فی الواقع.

 ر مادمتین التالیتن:و لتوضیح ذلک نذک

تادلم أن الحکم ینحل إلی مرتبتین: جعل و مجعول. و الجعل عبارة عن نقس التشااریع الًاقل لموضااوع    االُولی:

المادلر الوجود، و المجعول عبارة عن فعلیة الحکم ققعلیة موضوع . وعرفنا أیضا  أن الدلیل الشرعی اللق،ی یتکقل 

تلف من فرد آلشر، فهو موجود فی حق هذا دون ذاک تبعا  لقعلیة الموضاااو  قیان الجعل دون المجعول، إذ هو یخ

یدل علی ثبوت تشریع وجوب  1«ساَبیال   إلیْ ِ اساْتَطَا َ  من البَیْلِ حجُّ النَّاسِ عَلَى للَّ  »وعدمها، فمًل قول  تعالی: 
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ذا ر للدلیل إلیها، فمدلول علی هالحج علی المسااتطیع، و أما فعلیت  فهی تاقعة لتحاق االسااتطاعة شارجا ، و ال ن، 

 األساس دائما  هو الجعل دون المجعول.

 أن التنافی قین الحکمین تارة یکون قین الجعلین، و اُشرع قین المجعولین، و ثالًة قین االمتًالین. الثانیۀ:

قس عتبار نمًال األول: جعل وجوب الحج علی المسااتطیع و جعل حرمة الحج علی المسااتطیع، فإنهما متنافیان قا

 الجعل.

و مًال الًانی: جعل وجوب الوضاااول علی واجد المال و جعل وجوب التیمم علی القاقد ل ، فإن نقس الجعلین ال 

تنافی قینهما، ألمکان صادورهما معا  من الشار ، و إنما التنافی قین المجعولین فال یمکن فعلیتهما معا ، إذ المکلف  

 ألول و إلّا تًبل فعلیة الًانی، و ال یمکن فعلیتهما معا  فی حالة واحدة.إذا کان واجدا  للمال تًبل فعلیة ا

األمر قالضدین قنحو الترتب، قمعنی کون األمر قهذا مایدا  قترک ذاک و قالعکس، فإن ثبوت الجعلین و مًال الًالث: 

ا ترک المکلف کال الضدین، ن قلویها معا  إلی درجة القعلیة ریل وجی  أیضا ، و ذلک فیما إذأمعا  ریل وجی ، کما 

 حیث یصیر کالهما فعلیا  لتحاق ررط .

و قإتضاح هذا نرجع إلی التعریف الساقق للتعارض، أن  تنافی الدلیلین من حیث المدلولین، أع من حیث الجعلین، 

 إن  لیسفاإن مادلول الادلیل هو الجعل علی ما تادلم، قخالا ما إذا کان التنافی من حیث المجعول أو االمتًال، ف   

 تنافیا قلحاظ المدلولین.

و التنافی إذا کان قین المجعولین دون الجعلین فهو الورود. و یصاااطلح علی الدلیل الذع تکون فعلیت  موجبة لنقی 

 موضو  اآلشر قالوارد، و علی اآلشر قالمورود.

، إذ نقی فردا  من موضو  الًانی، فإن األول یةو مًال : دلیل حجیة األمارة قالنسبة إلی دلیل حرمة اإلفتال قغیر حج

 موضوع  ییر الحجة، و األول یجعل األمارة حجة فیخرجها عن موضو  الدلیل الًانی.

 و ال یختص الورود قذلک، قل ینطبق علی ما إذا کان موجدا  لقرد من موضو  الدلیل اآلشر.

 .ول یحاق فردا  من موضو  الدلیل الًانی: دلیل حجیة األمارة قالنسبة إلی دلیل جواز اإلفتال قحجة، فإن األو مًال 

 و المجعولین فهو التزاحم.أو إذا کان التنافی قین االمتًالین دون الجعلین 

و قهذا یتضاااح أن حالة الورود و التزاحم شارجة عن التعارض قین األدلة و ال تطبلق علیها أحکام ، قل فی مورد 

مورد التزاحم یتادلم األهم علی المهم، کما تادمل اإلراااارة إلی  فی  الورود یتادلم الوارد دائما  علی المورود، و فی

 مباحث الدلیل العالی.

رضی قسبب و ع -کما فی صلّ و ال تصلّ–ثم إن التعارض الذع ینحصار قالتنافی قین المدلولین یناسم إلی ذاتی  

ال،هر، حیث یعلم قعدم وجوب العلم اإلجمالی من الخارج قعدم ثبوت کال المدلولین، کما فی صال الجمعة و صلّ  

 الصالتین معا .



و ینبغی االلتقات إلی أن للتعارض قاسمی  الذاتی و العرضی قواعده الخاصة ق ، و هی: الجمع العرفی، و التساقط، و 

 الترجیح، و التخییر. و حدیًنا عنها یاع کما یلی:

 

 فارسی توضیح و شرح

های آغایین )درس سابقاًبین اد ت شورعیه  م  ررداییم.   در این بخش ار مباحث علم اصولل ب  مأوۀ ت ارار   

اد ت محریه )د یل قطر  و اماره( و اد ت عمل  و  دو قأمِبیان کردیم ک  اد ت شرع  در یک اقأیم ب  ( کتاب

و ای آنجا ک  ارار  یا بین دو د یل محریه ، یا میان دو د یل  د.نشوولب  بیان دیگر اصوولل عمل  اقأوویم م 

الیم اسووم مأووۀ ت ارار  را در سوو    میان یک د یل محریه با د یل عمل  دیگر واقع م  شوولد  عمل ، و یا

 مبحث دنبال کنیم.

 مبحث اول: تعارض بین دو دلیل محرزه 

 قأم اقأیم م  شلد س  د یل محریه خلد ب  

 م ب ، مثل خبر متلاار ک  ملجب م  شوولد انأووان نأبباشود یا نن آور(  قطع آورشورع   ظی  ) د یل ا ف. 

و مثل خبر واحد ک  ملجب م  شولد ک  انأوان نأبم ب  محتلای آن نن ریدا    محتلای آن یقین ریدا کند.

 کند.

را ب  چشم خلد دیده علی  ا أالم مثال عمل مرصولم  ، (نن آورغیر  ظی  )قطع آور باشود یا  ب. د یل شورع   

 آور(.اسم )قطع آور(، یا مثال ای انأان عادل شنیده اسم )نن

مثل د یل برهان  ک  ملجب م  شلد انأان نأبم ب  محتلای آن ، باشد یا نن آور(  )قطع آورل عقل  ج د ی

مثل قیاس )امثیل منطق (، ک  ملجب م  شولد انأوان نأبم ب  محتلای آن نن   )قطر ( و قطع ریدا کند.

محریه بیان  د یل محریه محأوولب نم  شوولد و با اأوواما آن را در میان اد ت  د یل عقل  نن  )ریدا کند. 

 .(کردیم

 تعارض دلیل عقلی با دلیل شرعی

قأوم دیگر، در ارار  واقع شلد، د یل عقل    با دوالیم ب  ذکر اسوم ک  ارر د یل عقل  قطر  با هر یک ای  

ریدا کرد، مرنایش آن اسم ک  یقین دارد  یک د یل قطع قطر  مقدم م  شلد. ییرا وقت  انأان ب  محتلای

ن خطاسوم. و وقت  انأوان قطع ب  خطا بلدن یک د یل داشت  باشد، ای حجیم ساق    هر د یل  مقابل آک  

م  شولد.  اا هر د یل  در ارار  با د یل عقل  قطر  باشود، ای حجیم سواق  م  شلد، و وقت  ای حجیم    

 م خلاهد شد.ساق  شد، د یل عقل  مقده

دچار سوووهل شووود و آن را دو  ،در نمای نهرخبر واحد م  رلید: ریامبر صووول  ال علی  و آ   ب  عنلان مثال، 

رکرت  خلاند.  د یل عقل  قطر  م  رلید: سوهل و نأویان بر ریامبر محال اسم. در این صلرد د یل عقل    

 چلن قطر  اسم، مقدم شده و خبر واحد کنار رااشت  م  شلد.

 آنجا ک  د یل عقل  نن  اما ارر د یل عقل  نن آور با د یل شرع  قطر  و یا نن  ارار  داشت  باشد، ای  

 الجه  نم  شلد. ، بنابراین در مقام ارار  ب  د یل عقل  نن حجم نیأم



ین و مرد این  الیمت انأووان بلدن و د یل عقل  نن آور م  رلید: ین و مرد هر دو انأووانند، ب  عنلان مثال،

رلید م  )آیت قرآن( یقین  ی  ظ د یل شرع اما . ین و مرد برابر اسم ارثباشد، رس  آنها برابر ارثاسم ک  

 شلد.ین اسم. در این صلرد چلن د یل عقل  نن آور حجیت  ندارد، کنار رااشت  م  ارثمرد دو برابر  ارث

 تعارض دلیل شرعی با دلیل شرعی دیگر

 ارار  میان دو د یل شرع  ب  س  صلرد متصلر م  شلد 

 ارار  دو خبر واحد(مثل )با د یل شرع   ظی  دیگر.  . ارار  د یل شرع   ظی ا ف

 ارار  دو اجماع(مثل ب. ارار  د یل شرع  غیر  ظی  با د یل شرع  غیر  ظی  دیگر )

 ارار  خبر واحد با اجماع(مثل ج. ارار  د یل شرع   ظی  با د یل شرع  غیر  ظی  )

بحث  اسم، بیشترین مصادیق ارار ، ارار  بین دو د یل شرع   ظی ای آنجا ک  شوهید صدر م  ررماید:  

 را بر ارار  دو د یل شرع   ظی  متمرکز م  نمائیم.

مرنای ارار  دو د یل شورع   ظی  باید رظم: عبارد اسم ای ناسایراری مرنای دو د یل ب  رلن    در بیان 

 الاند صحیا باشد.ای ک  در عا م واقع و در مقام عمل هر دو مرنا نم 

شدن چیأت  این ناسایراری ذکر دو مقدم  ضروری م   شوهید صودر خا ر نشان م  ساید ک  برای روشن  

 نماید:

 : منظور از مدلول دلیلمقدمۀ اول

یابد. اما ق م هر حکم  دارای دو جزء جرل و مجرلل اسم. جرل با بیان ملال و در همان مرابت نخأم احقّ

در آیت ان مثال مجرلل یمان  ب  ررلیم م  رسووود ک  ملضووولع و قیلد آن در خارج احقق ریدا کند. ب  عنل

واجب کردن حج بر انأان مأتطیع، جرل اسم  2«سَبیال  إلیْ ِ اسْتَطَا َ من البَیْلِ حجُّ النَّاسِ عَلَى للَّ  »»شوریظت  

، ک  رس ای استطاعم مجرلل م  باشد ،و وجلب حج  )ب  دسم شارع اسم( ک  شارع آن را وضع کرده اسم

 ررلیم ریدا م  کند.

با الج  ب  مطلب رلق روشون م  شولد ک  آن   شارع عهده دار آن م  باشد، بیان جرل اسم. یرن  ونیظت   

ارع این اسووم ک  ب  مکلف بگلید من وجلب را برای حج قرار دادم. اما بیان محقق شوودن این وجلب در  شوو

)یرن  ونیظت شارع نیأم ک  ب  مکلف بگلید: جناب مکلف االن وجلب در حق ال  ونیظت شارع نیأم. ،خارج

 اسم.خارج  احقق شرای   هر مکلظ  منلط ب  نأبم ب وجلب  احقق بلک  ررلیم ریدا کرد(،

ر جرل دو د یل دابراین وقت  م  رلییم مد لل یک د یل با مد لل د یل دیگر مرار  اسم، منیلر ارار  بن

 مجرلل. ب  بیان دیگر منیلر ای مد للِ د یل، جرل اسم، ن  مجرلل.در اسم، ن  

 در تعارض : متعلق تنافیمقدمۀ دوم

رل ج بین دوراه  این انار  و ناسایراری  در احکام شورعیه  انار  و ناسایراری ب  س  صلرد متصلر اسم  

 بین دو مجرلل اسم  و راه  نیز مربلط ب  مقام امتثال اسم.راه    اسم

 :)ارار ( انار  میان دو جرل ،اول صلرد
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جناب مکلف امأووال با رلید: ملال م  رلید: بر مأووتطیع حج واجب اسووم. و مرابت دیگر م  ب  عنلان مثال،

حج حرام اسم. در اینجا آن   ای ملال صادر شده اسم دو چیز متضادِّ م  باشد: بیان اینک  مأوتطیع هأوت    

 وجلب حج و بیان حرمم حج.

 :)ورود(انار  میان دو مجرلل  ،رد دومصل

ی و ای سل «. حرام اسم ا اسوتناد ب  د یل  ک  حجم نیأم، رتلا دادن ب» :رلیدم  اولد یل  ب  عنلان مثال،

وارد اسم. یرن  ارر  اول ، نأوبم ب  د یل دوم در اینجا د یل ،«أماره حجم اسوم : »رلیددوم م  دیگر د یل

دوم ای دایرۀ ملضلعاد د یل اول کند، صودور رتلا ب  اسوتناد د یل   مکلف با اسوتناد ب  یک أماره رتلا صوادر   

   3( را نخلاهد شد.ول شامل آن )رتلا ب  استناد اماره، و  اا د یل اخارج خلاهد بلد

راه  در مقام جرل و مجرلل انار  وجلد ندارد،  کن در مقام امتثال و انجام عمل انار  وجلد  صلرد سلم،

 )ازاحم( دارد. یرن  مکلف نم  الاند هر دو را در یک یمان واحد، با هم انجام دهد.

 واجب دیگر متراب کردن(: بر ارک اب )یرن  وجلب یک واجب راامر ب  ضد ب  صلرد ار ب  عنلان مثال،

و م  ررماید: أنقاِ جاد بده( )مؤمن عا م  را ک  در حال غرق شدن اسم، نا را م  ملال م  ررماید: أنقاِ ا غریقَ ا مؤمنَ

حال رر  کنیم ک  هم مؤمن عا م در حال غرق )مؤمن  را ک  در حال غرق شودن اسم، نجاد بده(.  ا غریقَ ا مؤمن 

 شدن اسم و هم مؤمن غیر عا م. 

عا م را جرل  سم. یرن  ملال هم م  الاند وجلب انقاذ مؤمنِم  بینیم ک  در این رر  هر دو جرل ممکن ا

  ک  جرل شووده )ررلیم ریدا کردن حکمهم م  الاند وجلب انقاذ مؤمن را جرل کند. هر دو مجرلل کند و 

ب     کند، در این صلرد ملال او راهم ممکن اسم و آن در صلرا  اسم ک  مکلف ای هر دو امر اخط( اسوم 

خا ر ارک هر دو امر عااب میکند، و  بیر  اسوووم ک  ارر هر دو مجرلل در حقّش ررلیم نداشوووم، ملال 

ررملده: انأوان مؤمن عا م  را ک  در حال غرق شدن اسم، نجاد بده و ارر   رلیا ملال رسکرد. عاابش نم 

 این کار را نکردی الاقل انأان مؤمن را نجاد بده. )وجلب یک  متراب اسم بر عدم وجلب دیگری(.

بنابراین در مثال ماکلر انار  و ناسووایراری صووررا در مقام امتثال اسووم، یرن  مکلف هنگام انجام امر ملال،  

 4الاند هر دو را با هم انجام دهد.نم  

                                                           
ظ  ک  ب  آب دسترس  دارد، واجب اسم وضل رلید: مکلّملال م ار بیان کنیم، مثل این اسم ک  ارر بخلاهیم مثال ململس.  3

و م  رلید: مکلّظ  ک  ب  آب دسوترسو  ندارد واجب اسم ایمم کند. در اینجا انار  و ناسایراری در جرل وجلد ندارد.    بگیرد.

انار  در  .  کناسوم ک  هر دو بیان در یک یمان واحد ای سولی شوارع مقدس صوادر شده باشد     بینیم ک  کامالً ممکنییرا م 

یابد و یا اینک  آب وجلد ندارد و در مقام عمل یا آب وجلد دارد، رس وضل ررلیم م  ناحیت مجرلل )ررلیم وجلب( اسم  یرن 

 وضل واجب باشد و هم ایمم.و ممکن نیأم ک  در آن واحد بر مکلف هم  کند.م ریدا م ایمهم، ررلیه
 

یگر و در جای د ،رلید: صلّملال م رر  کنیم ، ار دیگری نیز بیان کنیم  و آن اینک الان مثال ململس. برای ملرد ازاحم م  4

الاند  مکلف نم یرن این دو واجب را با هم بأنجیم بینشان نأبم اضاد بر قرار اسم. ارر ایل ا نجاسو  عن ا مأجد.   :رلیدم 

الاند این دو عمل را مقام امتثال مکلف نم هم نمای بخلاند و در همان یمان، ای مأوجد ایا ت نجاسم کند. رس در  در یک یمان 

با هم جمع کند. اما آیا ملال م  الاند این رلن  دسوتلر دهد  شهید صدر م  ررماید: ارر ملال یک  را بر دیگر متراب کند، مثال  

أجد را بر رف بگلید: صل و ان عصیم ایل ا نجاس  عن ا مأجد. )نمای بخلان، اما ارر عصیان کردی و نمای نخلاندی، نجاسم م

، هم نین در نایحیت )یرن  شووارع م  الاند این رلن  حکم  نماید(  کن( در این صوولرد ای ناحیت جرل مشووکل  وجلد ندارد. 



 

 نماید:شهید صدر چنین نتیج  ریری م دو مقدمت ماکلر، رس ای بیان 

ا ف. یمان  ک  دو د یل بیانگر حکم شورع  باشوند و بین آنها انار  وجلد داشت  باشد، در صلرا  ک  انار    

ح لع انار  و ناسایراری در اصطالب  این نبین دو د یل در جرل باشد، انار  بین مد لل د یل نیز خلاهد بلد. 

ب   و ییرا در این صلرد اسم ک  مرنا و مظهلم یک د یل با د یل دیگر ناسایرار خلاهد بلد. ارار  م  رلیند.

بیان دیگر بین مد لل دو د یل ای جهم جرل، اضواد ب  وجلد م  آید و این همان مرنای ارار  مصطلا در  

  علم اصلل اسم.

بیانگر حکم شورع  باشوند و بین آنها انار  وجلد داشووت  باشد، در صلرا  ک  انار     یمان  ک  دو د یلب. 

در  رلیند. ک اصطالحا ب  آن ورود م  د لل د یل ها انار  نباشد،و در مصررا بین دو د یل در مجرلل باشد، 

گری را ملرود این صلرد د یل  ک  مجرلل آن، ملضلع مجرلل در د یل دیگر را نظ  م  کند، وارد، و آن دی

تلا ب  ربنابراین در مثال ماکلر اا یمان  ک   در این رر  د یل وارد بر د یل ملرود مقدم م  شلد. رلیند.م 

در صلرا   صدور رتلا. بل  رسدب  حرمم ایمم نم ، و نلبم اسوتناد أماره اسوم، هیم محاوریت  وجلد ندارد  

 وجلد نداشت  باشد. دوم )امأک ب  أماره(ب  د یل  خلاهد بلد ک  برای مکلف امکان عمل حرام

بین دو د یل در مجرلل باشد، ا الق نم   صوررا ب  ملاردی ک  انار ِ  ،الیم ب  ذکر اسوم ک  اصوطالح ورود  

ر د باعث احقق یک  ای ارراد ملضووولع حکم در د یل دیگر باشووود نیز،شووولد. بلک  در ملاردی ک  یک د یل، 

  انار  وجلد ندارد. مجرللین رر  بین دو د یل در مقام اصطالح ورود نامیده م  شلد. با اینک  در ا

 و حجیم ، : اماره حجم اسوووم. )در این د یل، اماره ملضووولعرلیدم  د یل اول ب  عنلان مثال، رر  کنیم

: جایز اسم ک  بر اساس حجم رتلا داده شلد. )در این د یل، حجیم م  رلید حکم آن م  باشد( د یل دوم

باشود(. هنگام  ک  بین این دو د یل را م  سنجیم، م  بینیم ک   لا، حکم آن م ملضولع، و جلای صودور رت  

د یل اول، باعث م  شلد ک  ملضلع د یل دوم محقق شلد. در اصطالح علم اصلل ب  د یل اول، د یل وارد و 

جلد بو  د یل دوم، ملرود رظت  م  شووولد. با اینک  بین این دو د یل در مقام جرل و مجرلل هیم مناراا  و 

 ندارد.

ج. یمان  ک  دو د یل بیانگر حکم شرع  باشند و بین آنها انار  وجلد داشت  باشد، در صلرا  ک  انار  بین 

در این ازاحم نامیده م  شوولد.  ادو د یل صووررا در مقام امتثال باشوود، ن  در مقام جرل و مجرلل، اصووطالح

 حا م همیش ، د یل اهم بر د یل مهم مقدهم م  شلد.

در جای  اسم ک  بین مد لل دو د یل ای )ارار ( محل بحث ما  شلد ک روشن م    ب  آن   ذکر شد،با الج

بنابراین حا م ورود و ازاحم، داخل در مبحث ارار  نخلاهند   حاظ جرل انار  و اضواد وجلد داشت  باشد. 

  ونیظ  چیأووم  آیا ای آنجا ک  عمل ب  هر دو د یل ممکن نیأووم، باید بحث کنیم کارار  در حا م  .بلد

  م  الان یک د یل را بر د یل دیگر مقدم کرد  و یا اینک  باید هر دو د یل را کنار بگااریم 

 

                                                           
در مقام امتثال، مکلف نم  الاند  بل  صررا مجرلل هم مشوکل  وجلد ندارد، یرن  ممکن اسوم هر دو اکلیف ب  ررلیم برسوند    

 هر دو عمل را با هم جمع کند.
 



 نکته!

 باشد  صلرد م  الانددو قبل ای بیان احکام ارار  الیم اسم بیان کنیم ک  انار  و ارار  بین دو د یل ب  

یل ب  رلن  ای اسوووم ک  ب  هیم وج  با هم قابل جمع ا ف. ارار  ذاا : در این حا م مظاد و مرنای دو د 

در  «نمای نخلان -ال اصوولّ»و د یل دیگر م  رلید: « نمای بخلان –صوولّ »نیأووتند. مثالً یک د یل م  رلید: 

ب  بیان دیگر  ک  مکلف نم  الاند ب  هر دو در یمان واحد عمل کند. اسووم اینجا مرنای دو د یل ب  رلن  ای

 هم سایرار نیأتند.مظاد دو د یل با 

سووایراری ندارند و با هم قابل جمع رنای دو د یل ابتداءً انار  و ناب. ارار  عرضوو : در این حا م مظاد و م

هأوتند،  کن ب  واسطت یک عامل دیگر مکلف یقین ریدا م  کند ک  این دو د یل با هم قابل جمع نیأتند.  

ال یک د یل م  رلید: صوولّ صالد ا یهر یلم )ارار  ب  وسویلت یک عامل دیگری حاصول شوده اسوم(. مث    

روی جمر   -صوولّ صووالد ا جمر  یلم ا جمر »و د یل دیگر م  رلید: « روی جمر  نمای نهر بخلان -ا جمر 

در اینجا مکلف م  الاند بین دو د یل جمع کند و هم نمای نهر بخلاند و هم جمر ،  کن « نمای جمر  بخلان

  در روی جمر  رق  یک  ای نمای نهر و یا جمر  باید خلانده شوولد. در این یک د یل دیگر قائم شووده بر اینک

 حا م ارار  بین دو د یل ب  وجلد م  آید.

ک   هم قلاعدیشوهید صودر م  ررماید: محل بحث ما در ارار ، هر دو قأوم رلق را شامل م  شلد. و  اا    

قلاعد عباراند ای  جمع عرر ، اأاق ، این   برای ارار  بیان م  شلد، بین هر دو قأم ماکلر مشترک اسم.

 در درسب  یاری خداوند، ها  ک  ارجیا یوک د یول بر دیگری، و مخیر بلدن مکلف در عمل ب  یک  ای د یل  

 ررداییم.آنها م  الضیا بردی ب 

 


