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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
عرض شد عالوه بر دو روايتي كه براي جواز توريه مورد استدالل قرار گرفته بود آياتي هم وجود دارد كه 

آيه مربوط به حضرت ابراهيم است: يكي آيه باشد. سه مي )سالم اهللا عليهما(مربوط به حضرت ابراهيم و يوسف 
، آيه هشتاد و نه سوره صافات كه آن هم »بَلْ فَعَلَهُ كَِبيرُهُْم َهذَا فَاسْأَلُوهُْم ِإنْ كَانُوا ينْطِقُونَ« شصت و سه سوره انبياء

و آيه  »قال هذا ربي« و آيه هفتاد و شش سوره انعام »فَقَالَ إِنِّي سَِقيمٌ «مربوط به حضرت ابراهيم است كه فرمود 
 .»اَيتُهَا الِْعيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ« هفتاد سوره يوسف

توان بر جواز توريه استدالل كرد. با تقريب اينكه در اين آيات به اين آيات هم مانند رواياتي كه مطرح شد، مي
إِنَّكُْم «، »إِنِّي سَقِيمٌ«، »عَلَهُ كَبِيرُفَ«هايي كه از سوي اين دو پيامبر گفته شده است؛ يعني رساند كه اين جملهمي

از  حالدرعينها وجود ندارد. ، هيچ كدام مطابق با واقع نيست و يك صدق خبري در آن»هذا ربي«و  »لَسَارِقُونَ
اين جمالت از انبياء عظام صادر شده است ونشان دهنده جواز اين جمالت است و راه توجيه و حمل بر صحت اين 

 ها را بر توريه حمل كنيم و بگوييم مقصود معنايي بوده است كه با ظاهر تطابق ندارد.ناست كه اي
پاسخي كه به شكل كلي در مورد اين آيات داديم اين بود كه جواز صدور اين جمالتي كه به ظاهر با واقع مطابق 

تأييدي كه در قرآن كريم  ها از معصومين آن هم با وجودنيستند، به عنوان يك اصل مسلم است؛ يعني صدور اين
دارد، نشان دهنده اين است كه اين كار جايز بوده است و تفوّه به اين جمالتي كه ظاهر آن با واقع مطابق نيست، 

كند، اما گفتيم جمالت دارد ـ افاده جواز مي جايز بوده و عصمت انبياء ـ عالوه بر اين تأييدي كه قرآن نسبت به اين
ه بوده و دو وجه دارد. وجه اول اين بود كه در اينجا توريه بوده است و قصد حكايت معناي اين جواز اعم از توري

اين بود كه قبالً شما يوسف را دزديديد و مقصود از  »إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ«غير ظاهري شده است. مقصود حضرت از 
 روم.رويد و به اين چيزي كه همه به آن معتقد هستيد، نمياين است كه من به راهي كه شما مي »إِنِّي سَقِيمٌ«

ها كذب است، ولي كذبي كه از مستثنائات حرمت است؛ زيرا يك دفع وجه دوم هم اين بود كه بگوييم اين
ت، اما عنوان حرمت اي يا مصلحت مهمي در اين بوده است و خواهيم گفت كه مواردي داريم كه كذب اسمفسده

 شود، نه اينكه توريه باشد.برداشته مي
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اي دارد كه از اين آيات نكات ويژه هركدامشود به اين چند آيه داد، اما اين جواب مشترك و كلي است كه مي
 جداگانه به آن هم بپردازيم و ببينيم هر يك تا چه اندازه به توريه مربوط است. طوربهبايد 

 ه سوره انبياءنكته آيه شصت و س
هاي شكسته مواجهه شدند و بعد به ها را شكست، مردم از جشن كه بازگشتند و با بتبعد از اينكه حضرت بت

دنبال فردي كه اقدام به بت شكني كرده، گشتند. سر انجام حضرت ابراهيم را پيدا كردند و بعد حضرت هم فرمود: 
، اين بت بزرگ را جا گذاشته بوديد، او اين كار را انجام داده است، »مْ إِنْ كَانُوا ينِْطقُونَبَلْ فَعَلَهُ َكبِيرُُهمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ «

در اين آيه شريفه محل استشهاد بود براي بحث كذبي كه جايز است، يا براي  »بَلْ فَعَلَُه كَبِيرُهُمْ«برويد از او بپرسيد. 
حتمالي است كه وجود داشت. جواب كلي ما اين بود كه اين اي كه در آن توريه به عمل آمده بود و اين دو اجمله

شود گفت توريه بوده است تا از آن استفاده جواز توريه كنيم، بلكه ممكن است را الزاماً نمي »بَْل َفعَلَُه كَبِيرُُهمْ«جمله 
اما الزم است  شود اين جواب كلي است،هاي ثانوي و تالي است كه جايز ميكذب باشد، ولي كذب در مقام عنوان

 شود طي كرد.هاي ديگري را ميكه اين آيه را تحليل كنيم و ببينيم همين جواب درست است، يا راه
 »فعل«يك كار ديگري است و كبير هم قوم ديگري، مثالً  »فَعلَ«ها نيست، كبير اين بت »فعله كبيرهم«مقصود 

خواستند مي گونهاينهم؛ يعني من كبير شما هستم و من انجام دادم. حضرت  »كبيرهم«اشاره به خودشان باشد و 
 توريه بكنند.

بينيم كه آقاي خوئي در اين مورد يك اشاره و بحثي اگر بخواهيم اين آيه را با يك نگاه بازتري بحث كنيم، مي
اي دارند. مجموع اين احتماالت و اند، آقاي تبريزي يك بحث ديگري دارند و مرحوم عالمه طباطبائي هم نكتهداشته

 كنم.مباحث در آيه را به اختصار اشاره مي

 احتماالت موجود در آيه
در اين آيه اولين بحثي كه وجود دارد اين است كه آيا مجموع اين آيه از يك جمله خبري مستقل تشكيل شده 

 است، يا اينكه كل آيه يك جمله شرطيه است؟
 دو احتمال اينجا وجود دارد:
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 احتمال اول
از اين آيه دو جمله  .)63(انبياء/»َيْنطِقُون كانُوا إِنْ فَْسئَلُوهُمْ هذا كَبيرُهُمْ َفعَلَهُ بَلْ قالَ«بگوئيم در قسمت  كهاين 

كند كه در اين صورت، بايد بگوييم كه از واقع اخبار مي »كَبيُرهُمْ فَعَلَهُ«وجود دارد. يك جمله خبري و مستقل؛ يعني 
 ريه است، يا كذب.يا تو

در اينجا بر شرط مقدم  )تالي(يك جمله شرطيه است كه جزاء  »يَنْطِقُون كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ«جمله دوم؛ يعني 
ها توانند صحبت كنند، برويد از اينها مياگر اين، »يَنْطُِقون كانُوا إِنْ«شده است. روح جمله دوم اين است كه 

 بپرسيد.

 اولثمره احتمال 
و يك جمله  »فعله كبيرهم«شود: يك جمله خبريه تامه؛ يعني احتمال اول، آيه از دو جمله تشكيل مي بنا بر

ها ، برويد از آنزنندميها حرف است و تالي آن هم يك امر است: اگر اين، »َينْطِقُون كانُوا إِنْ«شرطيه كه مقدّم آن 
شود زنند نمياش اين است كه اگر حرف نميكند و مالزمهافاده مياي را سؤال كنيد. شرط در اين آيه يك مالزمه

ها شعوري داشته باشند و نطق و گويايي داشته سوال نمود و يا امر كرد؛ زيرا اين امر متوقف بر اين است كه اين
 ها سؤال كنيد.توانيد از آنباشند، ولي چون گويايي ندارند، پس نمي

است و جزاء آن هم يك امر است كه اين امر هم امر تعجيزي است،  »يَنْطِقُون واكانُ إِنْ«شرط اين جمله شرطيه 
كنند، ها صحبت ميبه جاي جزاء واقعي نشسته است و اين يعني؛ اگر اين »فَسْئَلُوهُمْ«شود هم گفت نه امر واقعي. مي

ها بپرسيد. براي مالزمه نشان دادن آنتوانيد از ها سؤال كرد، وقتي هم بشود سؤال كرد، شما ميشود از آنپس مي
 شود گفت يك چيزي افتاده است و مقصود اين است.مي

ديگر مشكلي وجود ندارد؛ يعني  »يَْنطِقُون كانُوا إِنْ  فَْسئَلُوهُمْ«اين احتمال در جمله  بنا براين يك احتمال است و 
ها سوال كنيد و اين مالزمه در ما برويد از اينگويند، شاين جمله شرطيه درست است. اگر اين در و ديوار سخن مي

ها سؤال كرد، اگر شود از اينها اگر بگويند ميجمله شرطيه وجود دارد و جمله شرطيه مفيد مالزمه است، پس اين
نهم فال ولكن الينطقُون فال يُمكنُ السوالُ عَ«شود كه معنايش اين مي نيست و »فَسْئَلُوهُمْ«نتوانند بگويند، جايي براي 

 و اين به جهت تعجيز است، پس جمله شرطيه اين آيه هيچ مشكلي ندارد و مالزمه درست است. »تَسألوُهم
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 احتمال دوم
روايت احتجاج در مورد اين آيه آمده  ازجملهاحتمال دوم، احتمالي است كه در بعضي تفاسير در بعضي روايات 

جزاء نباشد و فاء هم فائي  »فسألوهم«ن احتمال اين است كه اند. ايو مرحوم عالمه هم اين احتمال را نقل كرده
هست. كل  »كَبيُرهُمْ فَعَلَهُ« است و جزاءِ شرط، »فَعَلَهُ« نيست كه بر سر جواب شرط آمده باشد، بلكه فاء ترتب در

 شود، ولي در كل يك جمله شرطيه است.اين آيه دو جمله مي

 ثمره احتمال دوم
گويند، بزرگشان انجام ها سخن مي. اگر اين»إن كانوا ينطقوُن فعله كبيرُهم«شود: مي گونهايناحتمال دوم  بنا بر

شود و جزاء در هر حال مقدم است، منتها در اولي جزاء را مي »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ« داده است. در اين صورت جزاءِ شرط
بنا است.  »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ«گويد جزاء همان مي اينجابود و ، يك جمله خبريه و جدا »فعله«دانستيم و مي »فَسْئَلُوهُمْ«
جمله خبريه مستقله نيست كه بگوييم اين جمله صادق، يا كاذب است، بلكه صدق و  »فعله كبيرهم«احتمال دوم  بر

 آيد.كذب روي جمله شرطيه مي

 ثمره دو احتمال در اقسام جمالت
اخبار از مالزمه است. اين جمله  جمله شرطيه هم اخبار است، ولي شود به حمليه و شرطيه، درجمله تقسيم مي

 دهد.از مالزمه بين طلوع شمس و وجود روز خبر مي »إن كانتِ الشمس طالعةً فالنهارُ موجود«
اي است كه بايد ببينيم مطابق با واقع است يا نيست، اما جمله حمليه »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ«اگر احتمال اول را بگيريم، 

 يك جمله مستقل نيست كه صدق و كذب آن را بسنجيم. صدق و كذب »كَبيرُُهمْ فَعَلَهُ«اگر جمله شرطيه شد، ديگر 
ب اي كه آيه فرموده است، مالزمه هست يا نيست. صدق و كذآيد؛ يعني آن مالزمه. بايد ببينيم مالزمهروي شرط مي

شود صادق و اگر مالزمه نباشد در جمله شرطيه، وجود يا عدم آن مالزمه است. اگر بين دو چيز مالزمه باشد مي
 شود كاذب.مي

وجود دارد. اگر  )شمس و نهار(؛ يعني مالزمه بين اين دو »إن كانت الشمسُ طالعةً فالنهار موجود«اگر بگويد: 
مالزمه نيست و  اينجا، در »إن كانت الشمسُ طالعةً فالليلُ موجود«ويد شود صادق، اما اگر بگاين مالزمه باشد، مي

 لذا اين جمله كاذب است.
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 نتيجه
 فَعَلَهُ«شود، نه بر نسبت بين مبتدا و خبر. اگر در صدق و كذب در جمالت شرطيه بر محور مالزمه متمركز مي

اي جدا است، پس در اين ل است و آن هم شرطيهاحتمال اول را پذيرفتيم و گفتيم يك جمله حمليه مستق »كَبيرُهُمْ
با واقع مطابق است، يا نيست و صدق و كذب آن را بايد بررسي كنيم، اما اگر  »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ«صورت بايد ببينيم 

اي بين جزاء شرط است، در اين صورت بايد ببينيم كه آيا مالزمه »كَبيُرهُمْ فَعَلَهُ «احتمال دوم را پذيرفتيم و گفتيم 
كنند آن بزرگ انجام داده است، يا اين مالزمه نيست كه اگر مالزمه باشد، صادق ها نطق مياين است كه اگر آن

 شود.شود و اگر نبود كاذب ميمي

 بنديجمع
ه جمله خبريه حمليه مستقل »كَبيرُهُمْ فََعَلهُ«احتمال اول آيا جمله  بنا براصل بحث را بايد از اينجا شروع كرد كه 

هم شرطيه است؟ يا اينكه احتمال دوم را بگوييم كه كل اين  »يَنْطِقُون كاُنوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ«است و جمله بعدي؛ يعني 
 فَعَلَهُ «، شرطيه است؟ تفاوت آن اين است كه اگر آن احتمال اول باشد »إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم فسألوا«جمله 
ه صدق و كذبش را بايد بسنجيم، اما اگر جمله شرطيه باشد، بايد صدق و كذب را شود كخبريه مستقل مي »كَبيرُهُمْ

 مالزمه واقعي وجود دارد يا نه. اين دو احتمالي كه اينجا وجود دارد. اينجاروي مالزمه بياوريم و ببينيم در 

 بررسي دو احتمال
بينيم كه بين شرط و جزاء بخوانيم ميظاهر از اين دو احتمال، همان احتمال اول است؛ زيرا وقتي اين جمله را 

شود و و جمله تمام مي »كَبيرُهُمْ بل فَعَلَهُ«فاصله افتاده و اين يك مقداري خالف ظاهر است. ظاهر آيه اين است كه 
 حالدرعينهم جمله ديگري است، پس ظهور اوليه اين آيه همان احتمال اول است، اما  »يَنْطِقُون كانُوا إِنْ  فَسْئَلُوهُمْ «

روايت احتجاج آمده ولو روايات به لحاظ سندي تام هم نباشند و  ازجملهاحتمال دوم هم در بعضي روايات، 
به لحاظ  مسئلهاند. حال هر يك از اين دو احتمال كه باشد، بايد ببينيم تفصيل مفسرين هم به اين احتمال اشاره كرده

 شود.فروض بعدي چطور مي
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يك جمله خبريه مستقله است و جمله شرطيه  »َكبيرُهُمْ فَعَلَهُ «كه ظاهر هم آن است كه اگر احتمال اول باشد 
فرمايد با كه حضرت ابراهيم مي »كَبيرُهُمْ َفعَلَهُ «گردد. هاي ديروز مطرح مينيست، در اين صورت همان بحث

ها اين كار را انجام بير اين بتكرد، مطابق نيست. ظاهر اين بوده است كه كظاهري كه عرف در آن زمان برداشت مي
اند و لذا حضرت اين را فرموده كهدرحاليكردند و اين ظاهر با واقع مطابق نيست داده است و همه اين را برداشت مي

كذبِ جايز است. دو احتمالي كه ديروز گفتيم روي اين احتمال اول  كهايناين را يا بايد بر توريه حمل كنيم، يا بر 
 شود.جمله مستقل مي »كَبيرُهُمْ لَهُفَعَ«بود و 

بزرگشان انجام  زنندميها حرف ؛ اگر اين»إن كانوا ينطقُون فعله كبيرُهم«گويد كه اما اگر احتمال دوم باشد، مي
 گونهاينغير مشروط كه ببينيم چرا  طوربه »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ«اين احتمال، حضرت نفرموده است  بنا برداده است. 

حضرت مالزمه  كهاينآيد و آن فرموده است و بحث كنيم كه توريه هست يا نيست، بلكه بحث روي محور ديگر مي
-عوض مي كليبهشود كه اين مالزمه به اين جمله شرطيه چه معنايي دارد و بحث اند و محور بحث اين ميرا فرموده

كند. سنجش الزمه بين طلوع شمس و وجود روز اشاره ميبه م »إن كانتِ الشمسُ طالعةً فالنهارُ موجود«شود. جمله 
جداگانه  طوربههاي شرطيه به اين است كه ببينيم كه آن مالزمه واقعي است يا نيست، نه اينكه صدق و كذب جمله

ن ، االن نهار هست يا نيست. اگر اين جمله را شب هم بگويد، اي»النهارُ موجودٌ«اين شرط را بگيريم، مثالً بگوييم: 
شود و محور بحث، مالزمه مي اينجا، صادق نيست. در »النهارُ موجودٌ«جمله صادق است، ولي اگر در شب بگويد: 

شود، نه صحت يا عدم تطابق خود جمله شرط يا جزا مالك صدق و كذب هم صحت و عدم صحت مالزمه مي
 رد.مستقل، بلكه بايد ببينيم آن پيوند و مالزمه واقعيت دارد يا ندا طوربه

 بيان يك اشكال
گويند، بزرگشان انجام ها سخن مياگر اين«مالزمه وجود دارد يا نه.  جورايناحتمال دوم بايد ببينيم آيا  بنا بر
ارتباط با هم است، مثل اين است كه بگوييم االن اگر ماشيني اي است؟ دو مطلب بيچه مالزمه اينجا، در »داده است

 ربط است.ارتباط و يك اتفاق بيد، پس فالني در درس حضور دارد. اين، دو قضيه بيزنصفائيه بوق مي چهارراهدر 
كذب اين جمله شرطيه به اين است  كذب وجود دارد؛ زيرا اينجااين يك اشكال است، پس از جهت ديگري در 

بت بزرگ نيست، پس ها و اي بين نطق آنبينيم در عالم واقع مالزمهكه اين مالزمه را با نفس االمر بسنجيم و مي
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شود اين را صادقه تلقي كرده و محل ترديد است و بايد ببينيم مي اينجاشود و لذا مالزمه در جمله شرطيه كاذب مي
 پردازيم.ها ميهايي داده شده است كه به آنمشكل آن را حل كرد يا نه. به اين اشكال پاسخ

 پاسخ مرحوم خويي ـ 1
اي كه مقدمات را هم بر همان نكته در همين بحث مقدماتي دارند كه اين »الفقاههمصباح «مرحوم آقاي خويي در 
دانند. آقاي خويي بر دانند و داللت را هم تابع اراده مياند؛ چون ايشان وضع را تعهد ميدر وضع دارند، مبتني كرده

به ذهن  آنچه به ظاهر ابتدائاًولي است،  »فعله«رسيدند كه در اين آيه تالي و جزاء شرط  اينجااساس نظريه خود به 
ها است؛ يعني اگر اين »كَبيرُهُمْ َفعَلَهُ«؛ مسئلهجزاء نيست، بلكه جزا ادعاي اين  »كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ «رسد اين است كه مي

اراده  مرحوم خويي با آن مقدماتي كه دارند و داللت را تابع »كَبيرُهُمْ فَعََلهُ«كنم كه گويند، من ادعا ميسخن مي
دهد، بلكه مالزمه بين قرار نمي »كَبيرُُهمْ فَعَلَهُ«و نفس  »إن كانوا ينطقُون«دانند، اين نظر را دارند و مالزمه را بين مي

؛ يعني اين مالزمه را بايد »اندها انجام دادهكنم كه بزرگ اينگويند، پس ادعا ميها سخن مياگر اين«اين است كه 
گويند من ادعاي اين را ها سخن ميو ادعا و دعوي و تأكيد منِ گوينده برقرار كنيم. اگر آن »إن كانوا ينطقون«بين 

تابع اراده او  اينجاشود كه مالزمه وجود دارد و اين مالزمه در مي اند. در اين صورت گفتهها انجام دادهدارم كه آن
 اند.است. اين پاسخ اولي است كه مرحوم آقاي خوئي ارائه كرده

 ـ پاسخ مرحوم تبريزي 2
اند، ولي جواب مهم ايشان در اينجا اين است كه پاسخ مرحوم خويي را مرحوم آقاي تبريزي دو سه جواب داده 

اين خالف ظاهر است. ظاهر اين قضيه اين است كه مالزمه بين خود شرط و خود آن چيزي است كه در جزاء آمده 
گوييم: ؛ يعني ادعاي من اين است، اين دعوي من خالف ظاهر است. وقتي مي»كَبيرُهُمْ َفعَلَهُ«گفته شود  كهايناست. 

كنم كه نهار موجود است، بلكه ، معنايش اين نيست كه من ادعا مي»إن كانتِ الشمس طالعةً فالنهارُ موجود«
و  خواهد بگويد بين طلوع شمس و روز يك پيوند هستي شناسانه است. اينكه شما در جزاء تصرف كرديدمي
كرديد، اين تصرفي خالف ظاهر است و  شناختيروانكنم و مالزمه را يك مالزمه گوييد جزاء؛ يعني من ادعا ميمي

اند كه مهم نيست. عمده هاي ديگري آقاي تبريزي به مرحوم خويي دادهآيد. جواباصالً به ذهن كسي نمي ابتدائاً
 يست كه اگر اين باشد، من ادعاي اين را دارم.همين جواب است كه اين خالف ظاهر است و ظاهرش اين ن
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 اقسام جمالت شرطيه در منطق
جوابي كه مرحوم آقاي تبريزي دارند در خود منطق هم آمده است. اگر مستحضر باشيد و به خاطر داشته باشيد 

قعي وجود هاي شرطيه تقسيم شده است به شرطيه حقيقيه و اتفاقيه. در شرطيه حقيقيه، مالزمه وادر منطق جمله
شود خواهد و گفته شده است كه همراه شدن دو پديده را هم ميدارد، اما در شرطيه اتفاقيه، مالزمه واقعي نمي

ها تالزم نيست، ولي چون اين ، واقعاً بين اين»شوداگر االن روز است، پس االن درس ارائه مي« كهاينشرطيه ناميد. 
اند و اجتماعشان هم مثالً اجتماع غالبي است سب اتفاق با هم جمع شدهدو مطلب يك نوع انسي با هم دارند و بر ح

شود به كار برد. پس شرطيه علي قسمين است: جمله شرطيه مي صورتبهها را و موارد زيادي واقع شده است، اين
حث ما در شرطيه حقيقيه و اتفاقيه دارند. ب هركدامشرطيه حقيقيه و اتفاقيه كه شرطيه متصله و منفصله هم داريم كه 

 خواهيم.متصله است، پس در شرطيه متصله، ما تالزم را مي

 اقسام تالزم
 ـ تالزم حقيقي 1

 تالزم گاهي حقيقي است كه در اين صورت بايد به دنبال مالزمه واقعي باشيم.

 ـ تالزم عرفي 2
شود يك شرط و مقدّم اينجا ميها با هم هستند و در گاهي اين تالزم يك تالزم عرفيِ اتفاقي است كه غالباً اين

 و جزايي را پيدا كرد.

 بررسي نظر مرحوم تبريزي
خواهند بفرمايند كه در حقيقت در اين آيه يك نوع شرطيه اتفاقيه است و وجهش اين ظاهراً آقاي تبريزي مي

گويند بزرگشان انجام داده است و مالزمه حقيقي ها سخن مي، اگر اين»بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقُون«است كه 
ها با هم يك نوع ارتباطي دارند، ها و صدور اين كار از بت بزرگ وجود ندارد، ولي عرفاً اينواقعي بين نطق اين

ن بت و آ زنندميها حرف باشد، اين اينجاشايد نكته عرفي اين باشد كه اگر بنا است كه يك شعوري فهمي چيزي در 
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ها همه شعور داشته باشند و تواند اين كار را انجام دهد ولو اينكه مالزمه نيست. ممكن است اينبزرگ هم مثالً مي
كار انجام دهند، سخن بگويند و يا در حد سخن گفتن بتوانند شعور داشته باشند، ولي بزرگشان نتواند تبر را بردارد و 

تواند در الزمه حقيقي و واقعي نيست، ولي يك نوع تالزم عرفي اتفاقي ميم اينجاهاي ديگر را بشكند و لذا در بت
 اينجا وجود باشد.

 بنديجمع
هاي شرطيه اين است كه شرطيه حقيقيه باشند و بين مقدم و تالي يك پيوند حقيقي باشد و اگر بر اصل در جمله

عرفي دائمي باشد، اين حمل، خالف ظاهر  يك پيوند عرفيِ اتفاقي ولو غالباً حمل شود و يك نوع ارتباط و تالزم
 اند.فرموده اينجااست. اين هم پاسخ دومي است كه مرحوم تبريزي در 

 اند.هاي فقهي آقايان آوردهبود كه در بحث مسئلهاين دو نظريه در اين 


