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 : أبو علي القالي وكتابه األمالي

 : عن حياته نبذة خمتصرة

إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن ىارون بن عيسى بن محمد بن سممان، أبو عمي ىو      
ولد ونشأ في منازجرد )عمى الفرات الشرقي بقرب ،  فظ أىل زمانو لمغة والشعر واألدبالقالي: أح

     ، سنة 82، فتعمم في بغداد وأقام لطمب العمم  إلى العراق منيا ورحلىـ 855عام بحيرة وان( 
ولقب ، وىي بمد من أعمال أرمينية أما نسبة القالي، فإلى )قالي قال( بين طرابزون ومنازجرد، 

 بالبغدادي ؛ لطول اقامتو في بغداد .

فدخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنيا،  ـى885رحل إلى المغرب سنة ثم      
وكان ،  و كتب إليو ورغبو في الوفود عميوو ىويقال: إن، وأحبو الحكم المستنصر ابن الناصر

، ويشرح صدره باإلفراط  ينشطو عمى التأليف بواسع العطاء -وبعد توليو  -الحكم قبل واليتو األمر
ونزل ابو عمي القالي ضيفًا مكرمًا عند الخميفة الناصر، فأكرم مثواه وأحسن منزلتو  ، في اإلكرام

وأعمى قدره واختصو بتعميم ولي عيده الحكم واستوطن قرطبة ، فأورث أىل االندلس عممو ، وأفاد 
 الحكم بأحسن ما عنده .

، فأقبل عميو عمماء  والرواية ، وفي المغة وفنونياامتاز القالي بسعة االطالع في العمم      
لالستفادة من محاضراتو التي كان يممييا في المسجد الجامع بقرطبة وفي مدينة  وأدباءىااألندلس 

 الزىراء التي بناىا عبد الرحمن الناصر .

دباء والفقياء ندلس في ذلك العصر تزىو بالعموم والفنون ، وتغص بالعمماء واألاألوكانت      
م ، وكان أبو عمي القالي أحفظ أىل زمانو لمغة ، وأرواىم لمشعر ، وأعممي وكبار الرجال المفكرين

ىـ بعد أن ترك مؤلفات 823وبقي في قرطبة حتى وفاتو عام بعمل النحو عمى مذىب البصريين ، 
 وكتبًا نفيسة منيا : قيمة 

،  أوسع كتب المغة من (ولو )البارع، الي القالي( في األخبار واألشعار( ويسمى )أمكتاب )النواد   
، منو فمم في  )المقصور والممدود والميموز( قالوا: إنو لم يؤلف في بابو مثمو، و طبع قسم منو
 . )األمثال( مرتب عمى حروف المعجمو،  تنيتيا، ونسخة مصورة عنو اق خزانة الرباط



 كتاب األمالي :

الء ، إذ كان العمماء يجمسون الى ىناك نوع من التأليف في التراث العربي كان يقوم عمى االم     
، وكانوا يتميزون بكثرة الحفظ وقوة الذاكرة في الشعر تالميذىم ويتحدثون الييم بما تجود بو قرائحيم 

والنثر والحديث والتفسير والمغة والنحو ، فيكتب عنيم التالميذ ، وفي النياية تضم ىذه المحاضرات 
و النحو أو الشعر أو غير ذلك وسمي ىذا التأليف بعضيا الى بعض لتؤلف كتابًا في االدب أ

 مالي( أو )المجالس( مثل مجالس ثعمب .بـ)األ

مالي القالي ، وىو أحد الكتب األربعة التي نوه ابن أمالي شيرة كتاب ومن أكثر كتب األ     
)أدب الكاتب البن قتيبة ، والكامل لممبرد ،  : خمدون بيا ، وذكر أنو ال غنى عنيا لدارس وىي
 والبيان والتبيين لمجاحظ ، وكتاب أبي عمي القالي( .

دبية ، وأغناىا مادة واضبطيا رواية ، وأدقيا تحقيقًا ، فقد مالي من أمتع الكتب األوكتاب األ     
ي المسجد عرف مؤلفو في عصره بصحة العمم وثقة الرواية ، وكان القالي يجمس كل خميس ف

مثال شعار واألواأل باألخبارمميئة الجامع بالزىراء ، ليممي عمى طالبو دروسًا ممتعة في األدب 
مالي ، وكان يممي دروسو من والبحوث المغوية الممتعة ، تمك الدروس التي تألف منيا كتاب األ

مو ، كالكامل دبية قب، عمى عكس مؤلفي الكتب األ بإسنادهحفظو مسبقًا كل خبر أو شعر يرويو 
 سانيد أو المصادر .خبار والعقد الفريد ، إذ لم ييتم أصحاب ىذه الكتب بذكر األوعيون األ

خبار والنصوص الجميمة وال سيما الشعر النادر القيم والكتاب في جممتو مجموعة غنية من األ     
بار والنصوص خصيل ورواية واسعة متنوعة ويتخمل ىذه األأالذي يدل اختياره عمى ذوق مرىف 

ذا كان كتاب و شروح وتعميقات لغوية تدل عمى اطالع واسع عمى المغة العربية وخصائصيا ،  ا 
ويمكن تمخيص محتويات الكتاب كتاب أدب ولغة ،  مالي القاليأالكامل لممبرد كتاب أدب ونحو ف

 تي :كاآل

ا ومعانييا مع تركيز أورد القالي الكثير من غريب القرآن ، إذ يذكر اآلية ثم يعرض أللفاظي -1
 عمى الجانب المغوي .



 أورد كثيرًا من األحاديث النبوية الشريفة في مقام االستشياد مع شرحيا . -8

واالميات  ألبنائيمضمن الكتاب كالم الحكماء وأحاديث البمغاء والوصايا ، كوصايا اآلباء  -8
 لبناتين والعمماء لمخمفاء .

ضمن الكتاب كثيرًا من النصوص الشعرية في مختمف الموضوعات ولمختمف الشعراء مع  -4
 عناية وذوق في اختيار النص وعرضو وشرحو .

 اىتم بالرجز ، إذ أورد في الكتاب كثير من أراجيز العرب . -2

 العربية مع شرحيا وبيان نشأتيا والمناسبة التي تقال فييا . باألمثالاىتم  -3

 الكثير من الموضوعات المغوية والدراسات الصوتية . ضمنو -4

ضمنو الكثير من خطب العرب في الجاىمية واالسالم وألوانًا من الحوار الفصيح الذي جرى  -5
 بين عمماء المشارقة من خمفاء وعمال وحكام وأدباء وأعيان .

طرفة ىنا وممحة  دبإيرالم يفت المؤلف أن يخفف عن القارئ كما فعل سابقوه من المشارقة  -6
ىناك ، فأصاب بذلك ىدفين : التسرية عن القارئ الذي يكون عرضة لمسأم والممل ، واضافة 

 معمومات فكرية الى محصمتو .

سناده الى إال وقد وصل إسناد والرواية ، إذ ال يكاد يذكر نصًا كان في منتيى الدقة في اإل -11
 صاحبو عن طريق الرواية الدقيقة .

ندلسي قام بشرح الكتاب وتفسير نوادره في كتابين ن نذكر أن أبا عبيد البكري األأفوتنا وال ي     
 ىما :

 مالي القالي .أالاللي في شرح  -1

 التنبيو عمى أبي عمي في أماليو . -8



وأبو عبيد البكري ىذا من أعيان أىل االندلس وأكابرىم ، سكن قرطبة وكان واسع الرواية      
 ىـ .454مفرط البيان ، لو مصنفات كثيرة غير ىذين الكتابين ، توفي بقرطبة سنة 

 مطلب تفسير الغريب من حديث السحابة

، قال: حدثنا  ، رحمو اهلل دريدوحدثنا أبو بكر بن  بو عمي اسماعيل بن القاسم القالي :أقال      
إسماعيل بن أحمد بن حفص سمعان النحوي، قال: حدثنا أبو عمر الضرير، قال: حدثنا عباد بن 

 :  ، عن جده قال ، عن موسى بن محمد بن إبراىيم التميمي، عن أبيو حبيب بن الميمب

، فقالوا: يا  شأت سحابةبينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذات يوم جالس مع أصحابو إذ ن     
قالوا: ما أحسنيا وأشد تمكنيا! قال:  « .كيف ترون قواعدىا؟»، فقال:  ، ىذه سحابة رسول اهلل

قالوا:  « .وكيف ترون بواسقيا؟»قالوا: ما أحسنيا وأشد استدارتيا! قال:  « .وكيف ترون رحاىا؟»
قالوا: بل  « .أم خفيا أم يشق شقا؟ وكيف ترون برقيا أوميضا»ما أحسنيا وأشد استقامتيا! قال: 

« الحيا»قالوا: ما أحسنو وأشد سواده! فقال عميو السالم:  « .فكيف ترون جونيا؟»، قال:  يشق شقا
، فإنما أنزل  وما يمنعني من ذلك»، قال:  ، ما رأينا الذي ىو منك أفصح فقالوا: يا رسول اهلل

، فأما القواعد من النساء  ميا: واحدتيا قاعدة، أساف قواعدىا« القرآن بمساني لسان عربي مبين
،  ورحاىا: وسطيا ومعظميا قعدت عن الولد وذىب حرم الصالة عنيا. التي، وىى  فواحدتيا قاعد

 ، قال الشاعر: وكذلك رحى الحرب: وسطيا ومعظميا حيث استدار القوم

 فعادوا كان لم يكونوا رميما        فدارت رحانا بفرسانيم 

، يقال: قد  ، وكل شيء ارتفع وطال فقد بسق سقيا: ما عال منيا وارتفع، واحدتيا باسقةوبوا     
حتى  ، فكثر في كالميم وكذلك بسق النبت، ، قال اهلل عز وجل: }والنخل باسقات{  بسقت النخمة

ويقال: ي ، والوميض: الممع الخف،  عالىم في الشرف والكرم أي،  قالوا: بسق فالن عمى قومو
البرق  . والخفى،  ، وأومض بعينو إذا غمز بعينيو إذا لمع لمعا خفياً  أومض البرق يومض إيماضاً 

وجونيا: أسودىا، ،  ضعيفاً  إذا برق برقاً  ، قال أبو عمرو: خفى البرق يخفى خفياً  الضعيف
وكانت  : وأتى الحجاج بدرعي، قال األصمع األسود ويكون األبيض، يكون  والجون: من األضداد



، قال أبو عمرو: وىو أنيس  ، فقال لو رجل وكان فصيحاً  ، فجعل ال يرى صفاءىا صافية بيضاء
وسفر .  ، فقد غمب صفاؤىا بياض الدرع ، يعنى: شديدة البريق والصفاء الجرمي إن الشمس جونة

 . ، وجمعو أحياء والحيا مقصور: الغيث والخصب، أي الفتور  كان قميل األون
 :  حتليل النص
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