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 ما لم ينشر من كتاب
 مرشد القارئ إلى تحقيق  معالم المقارئ 

 ألبي األصبغ السُّماتّي
 

 الدكتور حاتم صالح الضامن
 جامعة بغداد -كلية اآلداب 

 المقدمة

كترب   84وبعد، فقد نشرت  ملةرة ملمرل الةارة العتبألرة ا تدنرل فرل العردد 
سُّرمبتل  المتروف ح سررنة )متشرد القربتإ ىلرح تققألررل معربلا المقربتإأل  برل ا  ررب  ال

 هر، وفأله الف ل الخبص بب  ول الدائتة فل القتاءة. 165

وثمة ف ل فل قدود القتكرب  والسركو ، وهرو الرقد ه دمره الألروا، ألرتا بره 
 الكتب .

وكبنرر  ال ررفقة ا خألررتة مرر  م رروتة المخةوةررة مةموسررة، ومررت  خمرر  
تل برردبة . سررنوا  الررب  لررا هسررتةل خيل ررب ت رروألت هررقت ال ررفقة مرر  لسررتتبأل

و بررل شرر ت مرر   الةرره تعرربلح اةررل  ب رروتة تبمررة واةررقة ل ررقت المخةوةررة، فولرر  
 اةل  ىكمبل هقا النقص خدمة لةقتآ  الكتألا.

 و د هتفق  بنشتتل هقت  وتة ال فقة ا خألتة. 

 فبلقمد لةه اةح مب هنعا، ىنه ِنْعَا المولح وِنْعَا الن ألت.
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  فصل 
  في حدود الحركات والسكون

. فقرلُّ كرل قرت  تقرت أ ب قرردهب هْ   ، وخفرح  ر تفرل ، ون ر   القتكرب   ثري: 
أل ةَفظ به م َمك نًب م  مختله، معتمردًا اةألره فل َمْدَتله قترح ألقكرح بلمألرل  رفته، 
وتمبا قتكته، معتدلة فل الروز ، كبمةررة القسرر ، ألعتمرد بعرد هدائ رب قترح ألولرَ  

الختوج  ا  القد  قدو: قتٍ  ألقوا ا  قات ب. فبإشربب  الفتقرة ألقرد: االاتمبد  و 
 .أل5)ا ل ، وبإشبب  الةمة ألقد: الواو، وبإشبب  الكستة تقد: الألبء

  دتلب ر أل2)وتنقسا القتكب  الثي: المقكوتة اةح هتبل
ر الكمررربل، وهرررو القتكرررة الترررل قكتنبهرررب، قترررح أل رررِتَف ب اررر  قلرررأ الد تلرررة ا ولرررح

.   بِت  
ر االختي ، و رد َقرد دنبت، وقكتنرب ه  قتكتره تبمرة فرل الروز  تمربَا تلة الثبنألةالد  

 قتكِة الِكمبل ببتهب  النظِت واالستدالل.
 ر اإلخفبء . وهو نق ب  ال و  بقْتِف ب.الد تلة الثبلثة
ْوا ،  و د شتْقنبت.الد تلة الت ابعة  ر الت 

ْكررا   قتكررة الكمرربل اةررح مررب فةمقرردات مررب ألبقررح مرر  قتكترره انررد  اةمبئنررب ق 
 ألتققل فل مكبنه ى  شبء الةه.

فأللررررر   اةرررررح القررررربتإ ه  تكرررررو   بألت ررررره  هبررررردًا بإكمررررربل القتكرررررة، قترررررح 
ألخبةررر  باألرررتت مررر  الرررد تلب ، فمترررح اسرررتعمل  ألرررَت اإلكمررربل فألمرررب أللرررلء ِبررره 

 .أل3)َة س ن ة   تو أل   فقد َلَقَ ،     القتاءَ 

                                                           

 .22، والموةح فل التلوألد 99أل ألنظتر التابألة 5)
 فل ا  لر ثي:. أل2)
 
 أل.254أل وهو  ول زألد ب  ثبب . )فةبئل القتآ   بل ابألد 3)
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، ومأل رررر . فرررربلقلُّ  ه  قرررردُّ السرررركو ، فبلسرررركو  نواررررب ر536وهمررررب   قررررل 
ْكرراأل، و)َ أْلررتأل.  رره  برره، مثررل )ق  هررو الررق د ألت ألرر  لرره العةررو  وأل خررق، فأل سررَمل َ ْتا 
ف نررررر  تلرررررد )الكرررررب أل و)الألررررربءأل ظررررربهتتل اللسرررررا والَقرررررْت ، إلامررررربل العةرررررو 

 فأل مب، كمب ألعمل فل الم َقت أ، مثلر )َقَكَاأل و )َسَ َلأل.
 ألولد  فل َهْخِق العةو ىأل بت  قلٌّ هألةًب.والم َتَقتِّأ  قلٌّ فكقلأ السك و   القد 

 والس ك و  المألِّ   ال ألكو  ىال فل قتو  المدِّ والةأل  الثيثةر 
ِا، وفل الألبِء  بعد   .أل5)الَكْستِ فل اآلل  الث ببتة السكو ، وفل الواِو بعد الة 

ْكِم رررب مررر  هْ  ألنقِةرررَل ل رررب فرررل الفرررا لرررزء   رررب ا لررر   فشررر تت  ب، بعررردِا ق  ف م 
 َقأل ز  ىلأله، ظبهتة .َتتَ 

، وقلرأ  وهم ب الواو والألبء فإن  مب مب َوَ َعترب بعرد قتكت مرب فرإ   سركوَن مب مألِّر  
هنرره  ألررت لرربٍت اةررح اةررٍو،  وال قب ررل فررل َقألِّررٍز، ىنمررب أل ررألت الَفررا  ل رروتأل مب 
كب نبو . وهمب ىقا انفتح مب َ ْبَة  مب كسبئِت القرتوِ ، فسركون  مب َقرلٌّ لسركوِن مب، 

ال  ه   السكوَ  القل  ألتفبَةل  بمقتةح َةْبِل الَقْتِ  م  الق و ِة، وتمكُّنه من رب، كمرب ى
هْنَمرح  أل2)هنه فل الو   هْندى منه فل الَوْ ل، كمب هنه فل الو   بقرتوٍ  الَقْةَقَةرةِ 

 قألبًة منه فل الو ل.
 َفَقرررردُّ السكرررررو  القررررل  هررررو ه  تكمررررل ِةرررردِّأَلت ه  لنقألِةررررِه، وهررررو القتكررررة.
فوالررر   اةرررح القررربتإ ه  ألعتمرررَد اةألررره ااتمررربدًا أل ظ ررررت  رررألَاَته ، وأل برررتز  ِقْةأَلتَررره . 
فرررإْ  َوَ رررَةه  باألرررتَت بأل نررره  ِبمرررب أل ققِّرررل لررره ِمررر   رررفبِتِه القبئمرررة بقاتررره، مررر   ألرررت 
َ ْةرررٍل م ْسرررِتٍ ، وال َفْ رررٍل م َتَعسِّرررٍ ، سرررروى مرررب ألقك رررا بررره ةبألعتررره مررر  اقتبرررربِ  

    و ررر  اةألررره َبأل نررره هألةرررًب بمرررب أللررر    536ِه. فرررإْ    العةررررو إلظ رررربت َ ْتِاررر
لررررره مررررر  ِ رررررفبته القبِئمرررررِة بقاِترررررِه، المعألنرررررِة اةرررررح قألبِترررررِه، الشبِهرررررردة لةقرررررربتإ 

                                                           

 .544 - 542  5أل لةبئ  اإلشبتا  5)
وسررت  248 2أل وألقرربلر الة قَةَقررة. وتلمع ررب ابرربتةر )لررد بةررلأل، هور )ةبررل لرردأل، هور ) ةرر  لرردأل. ألنظترالكتررب  2)

 .93والموةح فل التلوألد  528، والتابألة 63 5 نباة اإلاتا  
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، أل2)والمْل  رررروتأل 5)ببإلقسررررربِ  واإِللرررربدة واإلتقرررربِ  فررررل تفتألِقررررِه بررررأل  الَمْ مررررو 
ررررروِ  التِّْخررررروِ  وبرررررأل  الَمْل ررررروِت  ،أل8)وبرررررألَ  الَمْ مررررروِ  الشررررردألدِ  أل3)وبرررررأل  الَمْ م 

، وبرررررأل  الشررررردألِد  التِّخرررررِو وبرررررأل  المل ررررروِت الش ررررردألِد، وبرررررأْلَ  الش ررررردألِد الة بألعرررررلِّ
ظ بت النُّةِل.  الَفْتال، وبألَ  َ ْوتل الن وِ  م شد ِدِت ومخِفِفِه، مل النقِح وا 

 وفل الألبء والواو القأل َتأْلِ  تو أل   م  ا داِء.
 د  بب داء ِم  َشْتِ  الق ت اِء.وكقلأ الس ك و  المألِّ   َقدُّت م َقأل  

 تم  هقت المقدمة بقمد الةه ومن ه وقس  لةفه.
 

 وال ية اةح مقمد وآله و قبه.

                                                           

أل القررتو  الم موسررة اشررتة، تلمع ررب ابرربتةر )سررك  فقثرره شررخصأل، هور )ستشررقثأ خ ررفهأل. ألنظررتر الكتررب  5)
 .93، ومخبتج القتو  و فبت ب 556، والتابألة 60 5، وست  نباة اإلاتا  801 2

 ، وسرت86 5ولم رتة الةارة  801 2أل القتو  المل روتة هل القتو  لمألع ب ادا الم موسة. ألنظتر الكترب  2)
 .552والتابألة  60 5 نباة اإلاتا  

، والتقدألد 554، والتابألة 806  2القتو  التِّخوة ثيثة اشتة قتفبً، هلر )ثخق ظاش زق   ه ة أل ألنظتر الكتب  أل 3)
 .94، والتم ألد فل اةا التلوألد 504فل اإلتقب  والتلوألد 

، ومرب 806  2 ةبر أل. ألنظرتر الكترب   أل القتو  الشردألدة ثمبنألرة، تلمع رب ابربتةر )هلرد  ةبقرأأل، هور )هلردأ8)
 .552، والتابألة 65 5، وست  نباة اإلاتا  60قكتت الكوفألو  م  اإلد با 

القتو  التل بأل  الشدألدة والتخوة ثمبنألة هألةًب، تلمع ب اببتةر )لا أَلرْتِو َان ربأل،هو )لرا أل َتوِّْانربأل. ألنظرتر سرت 
 .49، والموةح فل التلوألد 65 5 نباة  اإلاتا  



 152 

 ثََب  الم بدت المستدتكة 

هر، تقر د.  325لم تة الةاةر اب  دتألد، هبو بكت مقمد ب  القس ،    -
 .5942تمزد منألت بعةبكل، بألتو  

ققألرررل لفرررظ الرررتيوةر مكرررل بررر  هبرررل ةبلررر  التابألرررة لتلوألرررد القرررتاءة وت -
 ا. 5948 -هر  5808القألسل، تقر د. هقمد قس  فتقب ، االتد  

هرر، تقرر د.  392ست  نباة اإلاتا ر اب  لنل، هبو الفتح اثمب ،    -
 ا.5941 -هر 5801قس  هنداود، دمشل 

هررر، تقررر وهبررل  228فةرربئل القررتآ ر هبررو ابألررد، القبسررا برر  سرريا،   -
 ا.5995 -هر 5855لل، بألتو  سةألمب   بو 

هرررر 5356هرررر، بررروالل  540الكترررب ر سرررألبوأله، امرررتو بررر  اثمرررب ،    -
 هر.5352

لةربئ  اإلشربتا  لفنررو  القرتاءا ر القسرةينل، شرر ب  الردأل  هقمرد برر   -
هررر، تقررر الشررأل  ارربمت السررألد اثمررب  ود. ابررد ال رربوت 923مقمررد الم ررتد،   

 ا. 5922هر  5392شبهأل ، القبهتة 

ت الكوفألررو  مرر  اإلد رربار السررألتافل، هبررو سررعألد القسرر  برر  ابررد مررب قكررت  -
 ا.5941 - 5801هر، تقر د.  بألح التمألمل، لدة  364الةه،   

هر تقرر  865الموةح فل التلوألدر القتةبل، ابد الوهب  ب  مقمد،    -
 ا.  5990د.  بنا  دوتد قمد، الكوأل  


