
کلّ

 اسم موضوع الستغراقوجه استعمالی

کلّ در صورت اضافه به نکره عام بدلی به معناي «هر» و در صورت اضافه به جمع معرفه عام استغراقی به معناي «همه» است بنابراین نامگذار ي کلّ به استغراق به هر دو قسمش غلط است زیرا تنها عام استغراقی را شامل می شودنکته از ثوره

 أفراد
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ نحومثالالمنكّر

مثال و المعرف المجموع
مْ آتِیھِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداًنحو قولھ تعالي وَ كُلُّھُ

به تحقیق قرآن را کهنه کردند و از آن جز اثري باقی نگذاردند و به این امر دست یافتند پس کلّشان راضی به آن بوده و بر انجام این کار جمع و متحد شدندترجمهو قد درسوا القرآن و افتلجوا بھ فکلّھم راضٍ بھ متحزّبو قول الکمیت

و أجزاء المفرد المعرّف

اینکه در صورت مفرد معرفه بودن استغراق اجزاء را برساند با آیه کلّ الطعام کان حلّا لبنی اسرائیل نقض می شود که جواب دسوقی این است ال در الطعام براي جنس است پس در حکم نکره است شمنی جواب داده است که این احکام در صورت نبود قرینه است اما با وجود قرینه طبق قرینه عمل می شوداشکال

نحومثال

کلّ زید حسن
اجزاء وجودم بر تو روي آوردمترجمهاللھمّ إنّي أخلصت بانقطاعي إلیک و أقبلت بکلّي علیکو قال االمام علي بن الحسین علیھما السالم پروردگارا همانا من اخالص دارم به واسطه انقطاع از دیگران به سوي تو و اینکه با کلّ 

یعنی تمام نان هاي زید را خوردم زیرا اضافه به نکره شده است و استغراق افرادي را می رساندکانت لعموم األفرادأکلت کلّ رغیف لزیدٍ فإذا قلت

یعنی تمام اجزاء نان زید را خوردم زیرا اضافه به مفرد معرفه شده استصارت لعموم أجزاء فرد واحد فإن أضفت الرغیف إلى زید

 بررسی کلّ نسبت
 به ماقبلش از حیث
 ترکیب و نسبت به
 مابعدش از حیث
مضاف الیهش

و ترد كلّ

على ثالثة أوجھباعتبار كل واحد مما قبلھا و ما بعدھا

فأما أوجھھا باعتبار ما قبلھ

أن تكون نعتا لنكرة أو معرفةفأحدھا
امیر:یعنی داللت بر کمال موصوف در ضمن افراد جنسش می کند و بنابر قول امیر و بیشتر نحویین باید تأویل به مشتق یعنی«کامل یا الکامل» برده شود چون نعت است اما قول معروف از رضی این است که نعت نیازي به تأویل به مشتق بردن نداردفتدل على كمالھفائده معنوي

 نحومثالو تجب إضافتھا إلى اسم ظاھر یماثلھ[أي یماثل قبلھا] لفظا و معنىویژگی استعمالی
أطعمنا شاة كلّ شاة

إنّ الشقيّ کلّ الشقيّ من عاداک و أبغضکو قول النبيّ صلّي هللا علیھ و آلھ لعليّ علیھ السالم

و الثانى

 أن تكون توكیدا

اشکال صاحب ثوره: قوام تأکید به تکرار است و در اینجا قبل از کلّ استغراق فهمیده نمی شود تا کلّ تأکیدي باشد بلکه تأسیسی است که استغراق را می رساند

لمعرفة

قال األخفش و الكوفیون: أو لنكرة محدودة
همان الفیه خالصه آن است) و دسوقی: نکره محدوده نکره اي است که داللت بر مدت یا شیء معلوم  المقدار داشته باشد  خطیب به نقل از شرح کافیه شافیه(کتاب شرح کافیه شافیه تألیف ابن مالک است که شرحی بر کتاب خودش یعنی الکافیۀ الشافیۀ است که الکافیۀ الشافیۀ سه هزار بیت شعر در ادبیات است که الخالصۀ یا 

ة ت غیر معلوم و قابل انطباق بر مدت کم و زیاد را داشته باشد، مانند: حین، زمن، وقت، مدمانند: یوم، لیل، شهر، حول الجمعۀ و درهم و دینار؛ و نکره غیر محدوده نکره اي را گویند که داللت بر مد

و علیھما ففائدتھا العمومفائده معنوي

ویژگی استعمالی
كَةُ كُلُّھُمْنحومثال و تجب إضافتھا إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكد  فَسَجَدَ الْمَالئِ

مثال قال ابن مالك: و قد یخلفھ[أي الضمیر] الظاھرُ
تو صاحب جودي هستی که امید بخشش هایش می باشد و دورترین شخص از بین تمام مردم هست از عار و ننگترجمهأنت الجواد الّذي ترجي نوافلھ و أبعد الناس کلّ الناس مِن عارٍكقول الفرزدق[خطابا لنصربن سیار

لتى ینعت بها دالۀ على الکمال، ال على عموم األفرادنکته از مغنی اللبیب لیس قوله بشى ء؛ ألن ا و خالفه أبو حیان، و زعم أن «کل» فى البیت نعت مثلها فى «أطعمنا شاة کل شاة» و لیست توکیدا، و 

لکنّھ شاقھ أن قیل ذا رجبٌ یا لیت عدّة حول کلّھ رجبو من توکید النکرة بھا قول عبدهللا بن مسلم الھذليّمثال براي تأکید نکره محدود

لکن آن مرد او را شوق زده کرده است این گفته که این ماه، ماه رجب است اي کاش کلّ شمارش سال ماه رجب می بودترجمه

کلّه معرفه است چطور تأکید براي نکره واقع شده استإن قلت

قلت: در نزد کوفیین در اینجا مطابقت در تعریف و تنکیر شرط نیست زیرا نکره محدوده را نزدیک به معرفه می دانند

 و الثالث

بل تالیة للعواملأن ال تكون تابعة

 فتقعویژگی استعمالی این قسم

 كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَھِینَةٌ نحومثال مضافة إلى الظاھر
حدثني رسول هللا صلّي هللا علیھ و آلھ بألف حدیث لکلّ حدیث ألف باب و قول امیرالمونین

و غیر مضافة
 دسوقی: منظور قطع از اضافه در لفظ است فقط زیرا کلّ دائم االضافه است

مثال
 منصوب به نزع خافض(الم) است به دلیل مشاکله با اسماء منصوب در ماقبل آیه و نمی تواند مشغول عنه باشد زیرا ضرب با الم متعدي می شودترکیب کلّ از نظر صاحب ثورهوَ كُالًّ ضَرَبْنا لَھُ األَْمْثالَنحو

پیغمبر اکرم براي ما هدایتی آورد مثل آنچه عیسی و موسی علیهما السالم آوردند پس کلّ آنها به امر خدا هدایت کرده و از گزندها محفوظ می مانندترجمهأتانا بھدي مثل ما أتیا بھ فکلّ بأمر هللا یھدي و یعتصمو قول أبي طالب في النبيّ صلّي هللا علیھ و آلھ و سلّم

فقد مضت اإلشارة إلیھا و أما أوجھھا الثالثة التى باعتبار ما بعدھا

األول

أن تضاف إلى الظاھر
و حكمھا أن یعمل فیھا جمیع العواملحکم این صورت از حیث عامل

و لمّا رأیت القوم ال وُدَّ فیھم و قد قطعوا کلّ العُري و الوسائل صبرتُکقول ابي طالبمثال
دي که جمع مدیۀ است، وسائل جمع وسیلۀ است ة به معناي ریسمان است مانند مري جمع جمع عرُو ع

زمانی که قوم را دیدم در حالی که هیچ پیمان دوستی بین آنها نبود و در حالی که تمام ریسمان هاي دوستی و وسیله تقرّبی بین آنها نبود، در مقابلشان صبر را اختیار کردمترجمه

و الثانى
أن تضاف إلى ضمیر محذوف

یعنی از اینکه در جواز مؤکّده گرفتن کلّ شرط دانسته اند که مضاف به ضمیر مذکور باشد فهمیده می شود که اگر مضاف به اسم ظاهر باشد یا ضمیر محذوف باشد مؤکّده واقع نمی شود فلذا معمول عوامل مختلف واقع می شودو مقتضى كالم النحویین أن حكمھا كالتى قبلھا[یعني أن یعمل فیھا جمیع العوامل و وجھھ أنّھما سیّان في امتناع التأکید بھماحکم این صورت

الثالث

أن تضاف إلى ضمیر ملفوظ بھ

 و حكمھاحکم این صورت

 تغییر عبارت مغني با تصحیح برگرفتھ از حاشیھ شمني: أنّ الغالب أن تکون توکیدا
 نحو: وعلّم آدم االسماء کلّھا، و إنّ االمر کلّھ �ّ، و حیث تخرج عن التوکید فالغالب

أن ال یعمل فیھا إال االبتداء

مْ آتِیھِ یوم القیامة فردانحومثال وَ كُلُّھُ

ألن االبتداء عامل معنوىدلیل غالب بودن نقش مبتدا براي کلّ مضاف به ضمیر
 ،و مانند کلّ در قسم دوم می شود که غالبا براي تأکید بود و شباهتشان در این است که در هیچ کدام عامل لفظی مستقیم برسرشان نمی آید

مؤکِّده پیدا می  کند) مثل این است که متأثر از عامل نیست پس شباهت به کلّ  امیر:)و عامل معنوي کالعدم است پس کأنّ 

 و من القلیل قولھ

یمید إذا مادت علیھ دِالؤھم  یصدر عنھ كلّھا و ھو ناھل
بر سر کلّ عامل لفظی بی واسطه یعنی یصدر آمده و کلّ  را به عنوان فاعل خود گرفته استشاهدمثال

حرکت می کند آب زمانی که دلو ها بر آن به حرکت در آورده می شوند و دلوها از آن بیرون می آیند در حالی که سیرابندترجمه

 و ال یجب أن یكون منھ[أي من
 القلیل] قول االمام على علیھ

السالم
نّا الھدى كان كلّنا على  فلمّا تبیّ
طاعة الرّحمن و الحقّ و التُّقى

معلوم می شود ابن هشام ضمیر شأن را در غیر باب إنّ و مبتدا جائز می داندبل االولي تقدر کان شأنیة

شاهد مثال
 اگر کلّنا را اسم کان قرار دهیم عامل لفظی بی واسطه بر سرش آمده و اگر اسم کان را ضمیر شأن مقدر گرفته  کلّنا را مبتدا و مابعدش را خبر گرفته و

کلّ جمله را خبر براي کان بگیریم بهتر است زیرا عاملش ابتدائیت خواهد شد که اصل نیز همین است که عاملش عامل لفظی بی واسطه نباشد

پس زمانی که هدایت را یافتیم همه ما بر اطاعت از رحمن و حق و تقوا قرارگرفتیمترجمه

 فصل

 بررسی کلّ از
 حیث لفظ و
 معنا جهت
ارجاع ضمیر

 از
 حیث
لفظ

 و اعلم أن
 «لفظ «كل
 حكمھ اإلفراد
و التذكیر

 از
 حیث
معنی

 و أن معناھا
 بحسب ما
تضاف إلیھ

 فإن
 كانت
مضافة
 إلى 
 منكر

اختالفی

 فى نحومطابقا لمعناھا فلذلك جاء الضمیروجب مراعاة معناھابرخی از نحویین از جمله ابن مالک

وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ في عُنُقھ

 کلّ حسنة ال یراد بھا وجھ هللا تعاليو قول امیر المؤمنین علیھ السالم
فعلیھا قبح الریا و ثمرتھا قبح الجزاء

هر کار حسنه اي که به خاطر خدا نباشد پس زشتی ریا بر آن است و ثمره اش جزاء بدي خواهد بودترجمه

و کلّ أُناسٍ سوف تدخل بینھم دُوَیْھیّة تصفرّ منھا األناملو قول لبید
لۀ به معناي انگشت استبرخی مفردات شعر ۀ مصغّر داهیۀ به معناي فاجعه، انامل جمع أنمدویهی

همه مردم بینشان فاجعه کوچکی اتفاق خواهد افتاد که سر انگشتانشان از آن مصیبت زرد خواهد شد(کنایه از مرگترجمه  

قوله تعالى 
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌ

توقَۀُ الْمکُلُّ نَفْسٍ ذائ

قول برخی دیگر از جمله ابوحیان

ھذا ما نصّ علیھ ابن مالک و ردّه[وجوب مراعاة المعني] أبو حیان

عنترة بن شداد عبسی صاحب یکی از معلّقات سبع بقول عنترةدلیل ابوحیان بر رد قول ابن مالک

 جادت علیھ
 كلّ عین ثرّة
 فتركن كلّ
 حدیقة
كالدّرھم 

ة به معناي شتر پر شیر است که در اینجا کنایه از ابر پرباران استترجمه برخی مفردات  یکی از معانی عین ابر است، ثرّ

جود و بخشش نمود بر آن باغ ابرهاي پرباران پس ابرها هر باغی را که پشت سر می گذاشتند آن باغ مثل درهم صیغل و درخشش داده می شدترجمه بیت

نحوه استدالل ابوحیان به شعر در رد ابن مالک
 [فقال[الشاعر
 تركن» و لم»
یقل تركَتْ

 یعنی عین به معناي ابر است و طبق قول ابن مالک باید طبق معنا فعل به صورت مفرد می آمد اما چون کلّ
عمومیت را می رساند می توان به صورت جمع آورد

یعنی طبق معنا قائم و طبق مراد قائمون گفته شودفدل على جواز «كلّ رجل قائم، و قائمون

نظر ابن هشام

 و
 الذى
 یظھر
 لى
 خالف
قولھما

و أن المضافة إلى المفرد

یعنی مفرد در معنی

 إن أرید نسبة الحكم

إلى كل واحد

 یعنی عام بدلی مراد باشد

 وجب اإلفراد
هر مردي را یک نون سیر می کندنحو «کلّ رجل یشبعه رغیفمثال

أو إلى المجموع
یعنی عام مجموعی مراد باشد

 وجب الجمع
و على ھذا فتقول «جاد علىّ كلّ محسن فأغنانى» أو «فأغنونى» بحسب المعنى الذى تریدهفإنّ المراد أن كل فرد من األعین جاد و أن مجموع األعین تركنكبیت عنترةتطبیق قول ابن هشام بر شعر عنتره

 استثناء درنظر
ابن هشام

أن یكون «مؤتیك» جمعا حذفت نونھ لالضافةو ما كلّ مؤت نصحھ بلبیب و ما كلّ ذى لبّ بمؤتیك نصحھ  و علیھ أجاز ابن عصفور فى قولھ و ربما جمع الضمیر مع إرادة الحكم على كل واحد

 ولیس من
ذلک

 وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ ال یَسَّمَّعُونَ
ترکیب حفظا: مفعول مطلق براي فعل محذوف است

هتکن ؛دوش ماغدا لعفلا ءاف رد لعفت "ءات "تسا زئاج ،دشاب ءاظ ای ءاط ای داض ای داص ای نیش ای نیس ای ءاز ای لاذ ای لاد ای میج ای ءاث ای ءات ""لعفت "باب رد لعفلا ءاف هاگره :نوعمسی ال لعف رد هتکن
لمن حمده و گاهی متضمن معناي أصغی می شود و متعدي به إلی می شود دیگر اینکه سمع متعدي بنفسه است و گاهی متضمن معناي استجاب شده و متعدي به الم می شود مانند سمع اهللا 

ألن جملة (ال یَسَّمَّعُونَ) مستأنفة أخبربھا عن حال المسترقیندلیل

مراد استنیاف نحوي است نه استیناف بیانی زیرا در فرض دوم مستلزم بطالن معنی می گردد

إذ ال معنى للحفظ من شیطان ال یسمع ال صفة لكل شیطان و ال حال منھ
و حینئذ فال یلزم عود الضمیر إلى كل، و ال إلى ما أضیفت إلیھ، و إنما ھو عائد إلى الجمع المستفاد من الكالمنتیجه

نظر صاحب ثوره
 ضمیر در ال یسمعون به کلّ بر می گردد و نظر ابوحیان صحیح است یعنی واجب نیست در ارجاع ضمیر به کلّ در صورت اضافه به نکره لحاظ معنی را کرد کما اینکه ابن مالک واجب می داند بلکه جائز است لحاظ معنی  را کرد به این معنی که از لحاظ تذکیر و تأنیث باید مطابق مضاف الیهش آورد و از لحاظ افراد و جمع چون کلّ در صورت اضافه به

معون مشکل معنوي ایجاد نمی کند زیرا آن را حال مقدره می گیریم یعنی زمانش نسبت به زمان ذوالحال آینده است ا حال گرفتن ال یسنکره عام بدلی است ضمیر ارجاعی به آن را مفرد بیاوریم و همچنین می توان لحاظ معناي خود کلّ که عمومیت است را کرد و ضمیر جمع برگرداند اگرچه این لحاظ کمتر است ام

 و إن كانت
 كل» مضافة»
إلى معرفة

 اختالفحکم این صورت

جائزالوجهینفقالواقول جماعتی

اھظفلةاعارمزوجي

و مراعاة معناھا

 نحومثال
كلھم قائم، أو قائمون

مَ الْقِیامَةِ فَرْداًو قد اجتمعتا[أي مراعاة اللفظ و المعني] فى قولھ تعالى  مْ وَ عَدَّھُمْ عَدًّا، وَ كُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ األَْرْضِ إِالَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصاھُ

قول ابن هشام

قِیامَةِ اآلیة (مریم/٩۵ نحو و الصواب أن الضمیر ال یعود إلیھا من خبرھا إال مفردا مذكرا على لفظھا مْ آتِیھِ یَوْمَ الْ وَ كُلُّھُ
....إلّا...لقد احصاهم، از خبر ضمیر جمع به کلّ بر گشته استإن قلت پس چرا در آیه شریفه إن کلّ

مْقلت  (و أما (لَقَدْ أَحْصاھُ
و لیست خبرا عن كل فجملة أجیب بھا القسماوال
» معناھا الجمعو ضمیرھا راجع لمن، ال لكلثانیا  و «مَنْ

 فإن قطعت
 عن اإلضافة

لفظا
اختالف

فقال أبو حیان

دسوقی:بنابراین ابوحیان در هر سه موضع جائز الوجهین (مفرد و جمع) می داند

 یجوز 
 نحو مراعاة اللفظ

عْمَلُ عَلى  شاكِلَتِھِ كُلٌّ یَ
همثال دیگر از مغنی اللبیب نْبِ ذْنا بِذَ لا أَخَ فَکُ

(انفال/۵۴ نحو و مراعاة المعنى وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِینَ

نظر ابن هشام

أن المقدّر و الصوابحکم
 مضاف الیه مقدر
 براي کلّ دو
صورت دارد

یعنی مثل آنجایی که مضاف الیه ذکر گردد و مفرد نکره باشد و مراد از اسناد حکم به آن نیز تک تک افراد باشد نه مجموعه افراد كما لو صرح بالمفرد فیجب اإلفرادیكون مفردا نكرة

 و
 یكون
 جمعا
معرفا

 فیجب
الجمع

 یعنی مثل آنجایی که مضاف الیه ذکر
 گردد و بخواهیم از کلمه اي که خبرش
 نیست به آن ضمیر برگردانیم که در این

 صورت جائز الوجهین بود

 مراعات لفظ و ضمیر مفرد مذکر برگراندن

 مراعات معنی و ضمیر
جمع برگرداندن

 بنابراین در صورت ذکر مضاف الیه ارجاع ضمیر
 جمع به آن جائز بود و در صورت حذف آن ارجاع

ضمیر جمع واجب است

 و إن كانت
 المعرفة لو
 ذكرت لوجب

اإلفراد

 و لكن فُعِلَ
 ذلك

 تنبیھا على
 حال

 المحذوف
فیھما

 یعنی اگر مفرد نکره باشد ضمیر مفرد و اگر جمع
 معرفه باشد ضمیر جمع بر میگردانیم تا داللت بر
مفرد یا جمع بودن مضاف الیه محذوف کند

مثال

 نحوفاألول[أي إن کان المضاف الیھ مفردا نکرة
إذ التقدیر كل أحد کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى  شاكِلَتِھِ

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
ه اللَّ کُلٌّ آمنَ بِ

ه یح سبِ ه و تَ التَ ص م ل ع د إذ التقدیر کل أحدکُلٌّ قَ

نحوو الثانى[أي إن کان المضاف الیھ جمع معرّفا

أي کلّھم وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِینَ

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب

ونَ ه قانتُ کُلٌّ لَ

ونَ حب سی ک ی فَلَ کُلٌّ ف

ه داخرِینَ تَو و کُلٌّ أَ

ینَ م کُلٌّ کانُوا ظال أى کلهم و

مسألتان

قال البیانیونبررسی معناي مطابقی(منطوق) و التزامی(مفهوم) جمله منفی همراه با لفظ کلّاألولى

دو صورت

إذا وقعت «كل» فى حیّز النفى

یعنی اول نفی آمده باشد و سپس کلّ

حکم این صورت
یعنی سالبه جزئیه یا موجبه جزئیه یا همان سلب العمومكان النفى موجَّھا إلى الشمول خاصةمنطوق

و أفاد بمفھومھ ثبوت الفعل لبعض األفرادمفهوم

مثال
 كقولك

لم آخذ كلّ لدراھم
این جمله نیز نفی قبل از کلّ آمده است زیرا رتبه کلّ به خاطر مفعول بودنش بعد از فعل لم آخذ استو كل الدراھم لم آخذ

إحذَروا نِفارَالنِعَم فما کُلُّ شاردٍ بمردودٍو قال امیرالمؤمنین علیھ السالم

و إن وقع النفى فى حیّزھا
 یعنی اول لفظ کلّ آمده باشد و سپس نفی

اقتضى السّلب عن كل فرد
همان عموم السلب یعنی سالبه کلیه یا 

قال: کلّ ذلک لم یکن و لکن إبني إرتحلني فکرھتُ أن أعَجِّلھ حتّي یقضيَ حاجتھیا رسول هللا إنّک سجدتَ بین ظَھراني صالتک سجدة أطلتَھا حتّي ظننّا أنّھ حدث أمر أو أنّھ یوحي إلیکكقول النبيّ صلّي هللا علیھ وآلھ وسلّم في جواب من قالمثال

اشکال نقضی به صورت اول و جواب آن

وَ هللاَُّ ال یُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍو قد یشكل على قولھم فى القسم األول قولھ تعالىاشکال
إذ دلّ الدلیل[العقليّ] على تحریم االختیال و الفخر مطلقاو ھو ھنا موجود و الجواب أن داللة المفھوم إنما یعوّل علیھا عند عدم المعارضجواب

ایشان مالك عموم السلب یا سلب العموم را اضافه کلّ به نکره یا معرفه می داند یعنی اگر اضافه به معرفه شود سلب العموم است و اگر مضاف به نکره باشد عموم السلب است زیرا نکره در سیاق نفی مفید عموم است و در آیه نیز نکره در سیاق نفی است و مفید عموم استجواب دیگر از صاحب ثوره

لثانیۀ ا

ما ترکیب کلّ

منصوب است بنابر ظرفیت

 كل فى نحو:كُلَّما رُزِقُوا مِنْھا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا

ما در جمله اي واقع می شود که چند ویژگی دارد فی نحو...: یعنی کلّ

بعد از کلّ «ما» واقع می شود

بعد از کلّما دو جمله واقع می شود که اولی شبه شرط و دومی شبط جواب است زیرا اولی سبب براي دومی است ولی به دلیل نبود ادات شرط نمی توانند شرط و جواب شرط واقعی باشند

جمله اول بدون رابط به سوي کلّما است

ما را داشته باشد و در آن عمل کند جمله دوم صالحیت عمل در کلّ

منصوبة على الظرفیة باتفاق
ما مثل  (قالُوا) فى اآلیة الفعل الذى ھو جواب فى المعنى و ناصبھاعامل نصب کلّ

 و جاءتھا الظرفیة من جھة ماکسب ظرفیت توسط کلّ از ما

ترکیب ما

فإنھا محتملة لوجھین

أن تكون حرفا مصدریاأحدھما
فال محل لھاو الجملة بعده صلة لھ

أى كلَّ وقتِ رزقٍثم أنیبا عن الزمانبما و الفعل ثم عُبِّر عن معنى المصدرو األصل كلّ رزقٍاصل کالم

و الثانى
فال تحتج على ھذا إلى تقدیر وقتأن تكون اسما نكرة بمعنى وقت

فتحتاج إلى تقدیر عائد منھاو الجملة بعده فى موضع خفض على الصفةترکیب جمله بعد «ما» بنابر اسم نکره بودن ما
دسوقی: زیرا جمله زمانی که حال یا خبر یا صفت واقع شود نیازمند به عائد است

أى كل وقت رزقوا فیھ

بررسی دو وجه ترکیبی مذکور توسط ابن هشام

ب ترجیح می دهد ب بر وجه دوم به خاطر داشتن یک مبعد و نداشتن مقرِّ ابن هشام وجه اول را به خاطر دو مقرِّ

زیرا در صورتی می توان ادعا کرد که قبال مذکور بوده و االن محذوف شده که حداقل در یک استعمال ذکر شده باشد بنابراین اصال نمی توان اسم به معناي وقت بودن آن را پذیرفتحیث لم یرد مصرّحا بھ فى شى ء من أمثلة ھذا التركیبو ھو ادعاء حذف عائد الصفة وجوباو لھذا الوجھ[أي للوجھ الثاني] مبعّد

و للوجھ األول مقربان

كثرة مجى ء الماضى بعدھا

یعنی غالبا بعد از «ما» فعل می آید که قرینه بر مصدریه بودن ما می شود زیرا ما مصدریه بر سر فعل می آید در حالی که ماي اسمیه غالبا بر سر جمله اسمیه می آید؛ تذکر این نکته الزم است که مقرّب در اینجا کثرت فعل بعد از ما است نه کثرت ماضی زیرا ماضی خصوصیتی ندارد و آوردن عنوان ماضی در اینجا توسط مصنف نظر به واقع دارد که غالبا کلّما بر سر ماضی داخل می شود و ربطی به مقرّب ندارد

 نحومثال

كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُھُمْ بَدَّلْناھُمْ
كُلَّما أَضاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ

عُفَتْ الشھوةُو قول امیر المؤمنین علیھ السالم کلّما قَوِیت الحکمةُ ضَ

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
ه نْ رُوا مخ س ه م قَو لَأٌ منْ  م ه لَی رَّ عما م لَّ و کُ

لُوا عج م ه م لتَغْفرَ لَ ه تُ وعما د ی کُلَّ نِّ و إِ

و أنّ ما المصدریة التوقیتیة [أدات]شرط من حیث المعنى

ما در معنی مترتب بر همند می فهمیم کلما به منزله ادات شرط است و از اینکه به منزله ادات شرط است می فهمیم «ما» مصدریه توقیتیه است زیرا تنها ماي مصدریه توقتیه متضمن معناي شرط است به خالف ماي اسمیه موصوفه به معناي وقتفمن ھنا احتیج إلى جملتین إحداھما مرتبة على األخرى یعنی از اینکه دو جمله بعد از کلّ

چرا «ما» را از ادات شرط نمی گیرید و به منزله ادات شرط قرار می دهیدإن قلت

ألمرینو ال یجوز أن تكون شرطیة مثلھا فى «ما تفعل أفعلقلت
أن تلك[ما الشرطیة]عامة

زیرا کلّیه ادات شرط عامند و داللت بر ترتّب جواب بر شرط به طور عام و مطلق دارند

فال تدخل علیھا أداة العموم[أي کلّ
در حالی که متبادر از معناي کلّما زمان استو أنھا[أي ما الشرطیّة] ال ترد بمعنى الزمان على األصح

 و لكنّ ناصبھا محذوف مدلول علیھ بحرّ المذكور فى الجوابفكل منصوبة أیضا على الظرفیةكلّما استدعیتك فإن زرتنى فعبدى حرّو إذا قلتبررسی یک مثال
چرا حرّ مذکور را عامل کلّما قرار نمی دهید إن قلت

و ما بعد این دو نمی تواند در ما قبلشان عمل کندلوقوعھ بعد الفاء و إندلیل و لیس العاملَ المذكورقلت


