
 
  

  محمد بن عبد اهللا بن الحاج إبراھیم الشنقیطي

ــد ــيمِِ هللا احلمــ ــايل العلــ   العــ

   
  األفعــالِ يف الغــرضِ عــن جــلَّ

    
ــا ــبحانه علَّمنــ ــالقلمِ ســ   بــ

   
  يعلــمِ  مل الــذي اإلنســانَ علَّــم

    
ــن ــاظ ومــ ــاين باأللفــ   للمعــ

   
ــغرين ــبِ: واَألصـ ــان القلـ   واللّسـ

    
  الرســـلِ خـــري الـــنيب وأرســـل

   
ــح ــرب وأفْص ــىن الع ــبلِ بأس   الس

    
ــلى ــه صـ ــا عليـ ــلما ربنـ   وسـ

   
  الســما شــهب وصــحبه وآلــه

    
ــا ــم م ــتح انض ــلٌ وانفَ ــر فع   وانكس

   
  الفكَــر معانيــه قفــر يف وجــال

    
  وردا -فــاعلم -الفعــل وإن هــذا

   
ــا ــدا إمـ ــه مزيـ ــردا أو فيـ   مجـ

    
ــاك ــا فه ــا فيــه نظم   أهمــا م

   
ــه ــا منـ ــا مبينـ ــا ملـ   ادلَهمـ

    
ــه ــا حررتــ ــرم متبعــ   لألكــ

   
  واحلَضــرمي مالــك بــن حممــد

    
ــا ــت ورمبــ ــوارد أتيــ   بالشــ

   
  واملســــاعد الــــدماميين مــــن

    
ــا ــت ورمبـ ــن غرفـ ــني مـ   معـ

   
ــاموس ــر ق ــدر حب ــد ال ــدين جم   ال

    
ــدين وإن ــن جتـ ــلْ أوالِء عـ   زائـ

   
ــت ــن فلس ــج ع  ــدى ــلْ اهل   مبائ

    
ــه ــواطع مسيتــ ــان ســ   اجلمــ

   
ــر يف ــاين ويف األوزان ذكــ   املعــ

    



  األجـــرِ جزيـــل أســـأل واَهللا

   
ــه ــن بـ ــل وأحسـ ــذكر مجيـ   الـ

    
ــب وأن ــا يثيـ ــم بالرضـ   والعلـ

   
ــن ــتىن م ــه اع ــو ب ــالرقم ول   ب

    

 
ــا ــرد مـ ــي للمجـ ــال املضـ   فعـ

   
ــلَ ــع فعـ ــلَ مـ ــ مث فعـ   الفعلـ

    
  وفَـــا الطبـــائع يف عنـــهم فعـــلَ

   
  مضــــعفا يــــرد ومل وشــــبهِها

    
ــيال إال ــع قلــ ــريه مــ   وال غــ

   
  جــــال بتضــــمنيٍ إال جمــــاوِزا

    
ــجِِ ومل ــاُء تـ ــانَ اليـ ــنيِ مكـ   العـ

   
  فعلـــنيِ ســـوى يف منـــه والـــالمِ

    
ها آتيـــه وعـــنيانضـــمام لـــزِم  

   
  علــم  فيــه  تــداخلٌ  يكــن  مل إن

    
 

ــلَ ــه فعـ ــه آتيـ ــتم انفتاحـ   حـ

   
ــر ــارع واكِس ــي مض لرِثْ وو ورِم  

    
ــد ــم وجِِ وك ورِِك ــق ورع وم ــق وث  

   
رِيوو املُــخ  ــهــق  وقوع  ــقوف  

    
ــارع ويف ــب مض ــلْ حِس وه ــر وغ  

   
ــر ولــه يــبِس يــئس بــئس نعــم وح  

    
  وجهــان حمــتوو وبِــق ولــغْ

   
ــه ــر لزومــ ــان يف أكثــ   اللّســ

    
  والـــالّزب عـــرضٍ يف ألنـــه

   
  غالـــب ولـــون العضـــوِ وكبـــرِ

    
ــد ــى وقـ ــا أتـ ــال مطاوِعـ   لفَعـ

   
ــرة ــا بكَثـ ــن ومغنيـ ــال عـ   فعـ

    
ــه ــكّن وعينـ ــني سـ ــال وعـ   فعـ

   
ــال وزمـــا علـــى واســـمٍ   وفُعـ

    
ــو ــي: حن ــرع يغط ــها الف ــؤتزر من   املُ

   
  انعصـر  واملسـك  البـانُ  منـها  عصر لو

    



 
  

    
ــه ــد لـ ــزوم تعـ ــرى ولـ   كَقََـ

   
  فَغــــرا يف واجتمعــــا وكَرنــــا

    
ــن ــه ومـ ــى معانيـ ــذاُء أتـ   اإليـ

   
ــع ــق واملنـ ــاُء والتفريـ   واإلعطـ

    
ـــةٌ أو والســـترغلَب  والـــدفع  

   
ــري ــويت والسـ ــع مث والتصـ   اجلمـ

    
ــي ــلُ والرمـ ــولُ والتحويـ   والتحـ

   
ــالح ــد االص ــها والتجري ــلُ من   يجع

    
ــاب ــن ون ــل ع ــا فع ــرد أيض   واطَّ

   
ــاؤه ــن بن ــم م ــني اس ــد ع   كجل

    
ــر ــل آيت وكسـ ــزم فعـ   ورد إن الـ

   
ــائي ــريِ ي ــاء غ ــلَ أو الف ــد مث   وف

    
  كنــــدا مضــــاعفا الزمــــا أو

   
هــم ــاعفا وضــ ــدى مضــ   معــ

    
  ويضــم واكِســر حــب كســر وشــذَّ

   
ــر ــد ه ــت وش ــر ب ــم ص   رم ط

    
  علَـــال عـــلَّ شـــج( ) بـــث ومنّ

   
  جـــال أي جـــلَّ وضـــم وغطَّـــه

    
ــت هب توذر ــر ــت ك أج ــر ــم م ه  

   
ــد ــدوا وش ــك ع ــح ش ــم زم س   ع

    
ــب ــق وخ ــش ش ــل خ ــلْ أي غ   دخ

   
ــش ــن رش وق ــلَّ ج ــلْ أي م ذَم  

    
  كــم طــلّ راث ثــل وقســت تعســ

   
ــت ــج وم ــج ث ــل أح س ــم ع   غ

    
  أد حــص عــر كــف ولطــت ســخت

   
ــت ــق أم ــق وش ــك ب ــن ف ــد ح   ح

    
  حطَّــا  غــض نــص عنــه وذب

   
ــوا ــفوا حفّ ــق وص ــن ع ــا م   خطَّ

    
واكِسر  ـمحـدت  أث وض  عـن  صـد  

   
 تطـر وتــرت شــح شـذ  جــم جــد  

    
  حـر  شـت  فحـت  نـس  احلصانُ شب

   
ــرت ــر خــل تشــط خــر ودرت ث   ق

    



ــرت ــت ع ــش وأم ــع أب ط   رز ك

   
ــراعا وأل ــا إِسـ ــق ولَمعـ   أز حـ

    
ــب ــب أي وه ــل وأج ن ــم ح   ط

   
  خــم عــل أف الثــوب مــح خــف أي

    
  نقَـــلْ آتيـــه ضـــم صــرخا  وأل

   
ــرب ــر ح وحب هــر ــلْ رأى كس كَج  

    
ــني ــلَ آيت وع فَع مــم ــى إنْ اض   أت

   
فتـــا مثـــلَ أتـــى أو عــنيٍ  واوي  

    
ــا وأ ــذَّ مفهِمـ ــاخرٍ بـ ــا مفَـ   معـ

   
ــم إنْ ــن لَ ــرٍ داعِ يكُ ــد لكس ــا ق   دع

    
  ورد حلْقيـــا النـــوع ذا يكـــن وإن

   
  اطــرد الكســائي عنــد ففتحــه

    
ــتح ــي ويفـ ــتهر مل إن احلَلْقـ   يشـ

   
ــات أو ــانع ي ــن م ــذي م ــر ال   ذك

    
ــع مل ــواو تمنـ ــوِ الـ ــا بنحـ   وقَعـ

   
ــا ــاء ومثلُه ــا الي ــاهى مب ــ ض   عىس

    
مأوِ واضــم ــر ــا غــري اكِس ــدما م   تقَ

   
  علمــا قــد مشــتهرا يكــن مل إن

    
هــد ــه وعـ ــولُ بـ ــنظم يطـ   الـ

   
  الـــنجم تكـــت أو يكـــت فـــال

    
 

  
    

كرــت ــل يف األوزانُ اشـ ــد فعـ   وقـ

   
د كماؤنـــا اثنـــان يشـــتركُبـــر  

    
  عـــنيِ شـــكْلَ لفـــائهن وانقُـــل

   
ــة   نــون أو تــا قبــلِ مــن معلَّ

    
ــا ــن مل م ــا يك ــوض فتح ــال فع   وانقُ

   
ــا، جانســلُ م ــد ذا ونق ــال ق ظح  

    
 

ــل ــا فَعلـ ــا الزمـ ــدا وواقعـ   بـ

   
ــد ــايف كعرب ــت اجل   اجلَــدا وبعثَلْ

    
ــيغ ــن وص ــع ذي م ــال أرب   كجحف

   
  جعفـــال كزيـــد مركـــب ومـــن

    



 

  لتعديـــةوا للتعـــريض أفْعـــلَ

   
ــريِ ــرة والصـ ــة والكثـ   واإلعانـ

    
ــلبِ ــوغِ والسـ ــان والبلـ   للزمـ

   
ــدد ــثري والعــ ــان الكــ   واملكــ

    
ــق ــتفعل ووافَـ ــتهر اسـ   يف واشـ

   
ــأقبروا ــت ك ــدوا املي ميف وأحــو   ال

    
ــي ــا ولثالثــ ــر موافقــ   ظهــ

   
ــا ــه ومغنيـ ــم عنـ ــر كأقْسـ   عمـ

    
ــلَ ــلب فعــ ــثري للســ   وللتكــ

   
ــه ــيري وللتوجــــ   وللتصــــ

    
ــد ــه عـ ــرا بـ ــال واختصـ   كهلَّـ

   
ــه ــع وافقْـ ــل مـ ــال أو فَعـ   تفعـ

    
  علـــى كعـــول أغـــىن وعنـــهما

   
ــه ــزت خدينـ ــال زوج وعجـ   العـ

    
ــا ــا مطاوِعــ ــال موافقــ   لفعــ

   
ــا ــه ومغنيـ ــرى عنـ ــال يـ   تفعـ

    
ــف ــب وللتكلــــ   وللتجنــــ

   
  اجلُـــبِ والتلـــبس واالختـــاذ

    
  عمــــلْ وتكــــررِ وللمصــــري

   
  والعمــلْ صــيروه دقــ مهلــة يف

    
دا اســــتفعلَ ووافَــــقــــروا  

   
  وعـــدا كتعـــدى أغـــىن وعنـــه

    
ــاق ــذينِ وِفـ ــلَ هـ ــي ألفعـ   جلـ

   
ــو ــل حن ــل فمه ــلْ قب ــي امهِ   ينجل

    
  وبـــدا لالشـــتراك جـــا فاعـــلَ

   
ــا ــلَ موافقــ ــردا أفعــ   واــ

    
ــعتبوي بالــذي املنصــوب فــعر  

   
ــس ــا والعك ــتراك يف ج ــمع االش وس  

    
ــد ــالَم ق ــات س ــه احلي ــدما من   القَ

   
ــوانَ ــجاع اُألفعـ ــجعما والشـ   الشـ

    
ــد لالشـــتراك ــى قـ ــاعال أتـ   تفـ

   
ــاعال مطاوِعـــا يـــرى وقـــد   لفـ

    



ــه ــع وافقْـ ــرد مـ ــىن مجـ   وأغـ

   
ــه ــلِ عنـ ــا وللتخييـ ــىن أيضـ   يعـ

    
  افتعـــلْ  والتســـبب  لالختـــاذ

   
ــلِ عــلٍ وف ــه فاع ــو ب ــلْ حن   اكتح

    
  عـــن أغنـــوك وبـــه رِواالختيـــا

   
دــر ــا مجـ ــلَ مطاوِعـ ــن أفعـ   عـ

    
  واســـتفعال جمـــرد مـــع وافقْـــه

   
ــذا ــلَ كــ ــال وزِد تفاعــ   تفعــ

    
ــاوع ــلَ يطـ ــلَ انفعـ ــا أفعـ   ومـ

   
ــى دلَّ ــالجِ عل ــن الع ــما م كَقَس  

    
ــد ــارِك وقـ ــرد يشـ ــد اـ   وقـ

   
ــك ــه يغني ــن عن ــلَ وع ــد افع   انفق

    
ــه ــين وعن ــا يغ   افتعــلْ وزنُ غالب

   
ــا ــيُء فيم ــاؤه جي ــن ف ــر م ــلْ م ون  

    
ــا ــاركَه ورمبـ ــا شـ ــرى فيمـ   عـ

   
ــن ــين ذي م ــه ويغ ــو عن ــتترا حن   اس

    
ــى ــولِ علـ ــاذ التحـ   دلْ واالختـ

   
  اســتقلْ حنــوِ مــع اســتفعلَ والطلــبِ

    
ــق ــل ووافـ ــع افتعـ ــال مـ   تفعـ

   
  أفعــــال ووزنُ اــــرد كــــذا

    
ــد ــى وقـ ــا أتـ ــال مطاوِعـ   ألفعـ

   
ــاب ــن ونـ ــرد عـ ــال جمـ   وفعـ

    
  املـــده الغانيـــات يف كقولـــه

   
  تألــه مــن واســترجعن ســبحن

    
ــلَّ ــوان افع ــاء لألل ــووى ج واح  

   
ــذَّ ــا ش ــذَّ وج ــن أش ــوى ذاك م   ارع

    
ــد ــزاد وق ــد ت ــه بع ــف عين   أل

   
ــره ــن وقص ــن ع ــفورٍ اب ــرِف عص ع  

    
ــد ــدالن وق ــى ي ــب عل ــا عي   كم

   
  تقـــدما الـــذي غـــريِ علـــى دال

    
ــر ــروض ويكث الع ــع ــدز م ي ــف األل  

   
ــو ــدونِها وه ــيال ب ــد قل ــف ق   أُل

    
  افعــــوعال جــــاء وللمبالغــــة

   
  الســـتفعال موافقــا  يــرى  وقــد 

    



ــري ــد وللمصـ ــى قـ ــا أتـ   وعنـ

   
ــا ــل مطاوعـ ــو فعـ ــوىن حنـ   اثنـ

    
ــبوا ــلَّ واقتضـ ــوال مث افعلَـ   افعـ

   
  فَـــوعال أمـــا افعولـــل وافعيـــل

    
ــيعال وفَعلـــى فعلـــل فعـــول   فـ

   
ــل ــي فعيـ ــت فهـ ــال أُحلقـ   بفَعلَـ

    
ــوا ــه وأحلَقـ ــواها بـ ــدر سـ   ونـ

   
مســرنَ املــرُء كتوقطْــر قَطَــر  

    
ــو ــد وهـ ــه قـ ــال طاوعـ   تفَعلَـ

   
  افْعــــنلَال مث افعلَــــلَّ كــــذلك

    
ــق ــذا أَحل ــل ب ــلُ افعنل ــى مث   افْعنل

   
قــــالّ قــــد ســـوامها  يف وذاك  

    
ــذين ــد ذا قبــلَ وبالل   ألْحقُــوا ق

   
ــةً ــاإحلاقُ أبنيــ ــق هــ   محقَّــ

    
 

ــم ــاعي أولُ بالضـ ــي ربـ   املُضـ

   
ــتعملٌ ــتح مس ــريه وف ــي غ   ارتض

    
منـــه اليـــاء غـــريِ وكســـر آت  

   
  اآليت فــتحِ  مــع  مــاض  لكســر 

    
ــزة أو ــلِ مه صــاء أو الو ــد الت   املزي

   
ــادةً ــادةً زيـ ــال معنـ ــد فـ   مزيـ

    
ــا ــر ومطلقـ ــلْ آيت يف يكسـ   وجِِـ

   
  نقــــلْ هــــذا ىبأ ويف وحنــــوِه

    
ــا ــل م ــر قب ــارع آخ ــر املض   كُس

   
  كيســـتتر ثالثــة  ذي غـــري مــن 

    
ــا ــن مل مـ ــيه يكـ ــا مضـ   مفتتحـ

   
ــا ــا بالت ــتح وم ــا افت ــا بالت حافْت  

    
 

ــر ــن األم ــلَ م ــلْ أفع ــم أفع لوع  

   
ــن ــريه م ــلَ غ ــارع مث ــزم مض ج  

    
إن ولكــن االَولِ حمــذوف ــكَنس  

   
  عــن الوصــلِ مهــز بعــد فهــو اليــهت

    



ــذ وشــذَّ ــلْ خ ــر وكُ ــهرِِ يف وم   اَألش

   
ــر وم ــع ــواوِ م ــام ال ــرِِ باالمت ح  

    
ــد ــهى ق ــا انت ــه م ــل رمت   بفض

   
  الفعــل  يف لــه  مشــارِك  ال مــن

    
ــد ــى هللا واحلمــ ــام علــ   التمــ

   
ــرد ــالل ذي الفـ ــرام اجلـ   واالكـ

    
  والســـالمِ الصـــالة وأكمـــلُ

   
ــى ــنيب علـ ــلأ الـ ــام كمـ   األنـ

    
  وخلْقَـــا خلُقَـــا يبـــارى ال مـــن

   
  وعرقـــا كرمـــا يجـــارى وال

    
ــه ــحبه وآلــ ــرارٍ وصــ   األبــ

   
  البـــاري  حبـــدود والـــواقفني

    
ــألُ ــن وأسـ ــن األمـ ــار مـ   اجلَبـ

   
  الـــدارِ وتلـــك الـــدار هـــذه يف

    
  
  
  


