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Abstract 

     The paper has come up with the fact that (Assemblies) are considered important books of 

heritage. They began to appear in the 12
th

 century of Hegira. They involve some debates and 

discussions held in a specific place of the mosque or in a house of one of the scholars. These 

debates tackle poetry, weird vocabularies, history, grammar. Morphology, rhetoric, and 

criticism. These debates are important because they may contain many issues like verses or 

narratives which are not mentioned in other books.   

 الخالصة:
خلص البحث الى ان كتب االمالي تعد من كتب التراث المهمة، والتي بدأت تظهر في القرن الثاني الهجري، 
 وبعض هذه الكتب جاءت تحمل اسم االمالي، وبعضها حمل اسم المجالس,ومهما اختلفت التسمیات فالنتاج واحد، فهما:

علوم في مسجد، او ربما في دار العالم في ایام معینة من )المجالس واالمالي( جلسات نقاش وحواركانتا تعقدان في مكان م
االسبوع، ویتم فیها انشاد االشعار، وشرح الكلمات الغریبة الواردة فیها، وسرد ما حول النص من اخبار تأریخیة، والتطرق 

علمیة لهذه الكتب الى مسائل النحو والصرف والبالغة والنقد مع االختالف في منهج عرض هذه المسائل. وتجلت القیمة ال
في احتوائها على ابیات شعریة انفردت بروایتها، ولم ترد في دواوین الشعراء، وال كتب االدب العامة. الى جانب ذكر 
روایات مختلفة للنصوص الشعریة. فضال عن اراء اصحابها النحویة، وتفسیراتهم المختلفة لاللفاظ النصوص الشعریة والتي 

مؤلفات. وكانت وظیفة النص الشعري، هي االستشهاد، والتمثیل. لتقویة المعنى الذي صاحبته شكلت قیمة علمیة لهذه ال
 االشعار، واثبات صحة القواعد اللغویة. 

 االمالي والمجالس في آثار الدارسين -أ
، (1)مة األماليدأب الباحثون الذین تناولوا كتب االمالي اللغویة واألدبیة بالدراسة التركیز على ذكر المعنى اللغوي لكل

وذكر التعاریف المختلفة الخاصة باألمالي والمجالس المبثوثة في الكتب األدبیة المختلفة من دون الوقوف عندها احیانًا 
بالتحلیل العمیق، نتیجة للقراءة غیر المتأنیة، فضاًل عن االفتقار الى االستقراء الدقیق لهذه الكتب التي تمثل تراثًا عربیًا 

 تهان به. یس ضخمًا ال
شارك البحث اصحاب االمالي تألیفهم لها، ووقف على األسباب المختلفة التي دفعتهم الى ذلك، وعاش معهم في 

 رحابها على مدى ستة قرون یرصد خاللها التطور والتغییر الذي أصابها. 

                                                           
عنن  ناقش السيد محمد مهدي السيد حسنن الموسنوي فني المقدمنة التني وضنعها إلمنالي الصندوق، معننى االمنالي لغنة وتبنين منن خنالل منا نقلنه                  (1)

المعاجم والكتب اللغویة: ان كلمة االمنالي هني جمنع وهنو مصندر سنماعي، ومفردهنا امنالء، او امنالل، وتوصنل منن خنالل استعراضنه لتعرینف               
االمالي اصطالحاط في بعض كتب التراث الى))ان االمالي عنوان شامل لكل ما یملى ویدون في مجلس االمالء سواء كان االمالء عن ظهنر قلنب   

 من المقدمة. 17..((. امالي الصدوق: او عن كتاب 



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

199 

ابر والقراطیس، فیتكلم فاالمالي بمعناها االصطالحي: " هو جمع االمالء وهو: ان یعقد عالم وحوله تالمذته بالمح
 . (1) العالم بما فتح اهلل سبحانه وتعالى، ویكتبه التالمذه علیه من العلم، فیصیر كتابًا، ویسمونه االمالء، واالمالي..."

ولیس بالضرورة ان یملي العالم على تالمیذه، فقد یملي على اصحابه كما ذكر ذلك ابن الندیم متحدثًا عن مجالس 
. وسواء أملیت على تالمیذ العالم، أو (2) ألبي العباس مجالسات امالها على اصحابه في مجالسه. . . "ثعلب، بقوله: " و 

بین اصحابه فهي لغرض الحصول على المعلومات المفیدة، وحسم بعض المسائل التي كانت موضع خالف وجدل بین 
لمؤانسة. أما من حیث التسمیة: هل هي امالي؟ ام العلماء، مع تقدیم الدلیل المقنع، الى جانب المتعة كما في االمتاع وا

مجالس؟ فلم تقتصر على تسمیة واحدة، فهناك من الكتب اللغویة واألدبیة من عرفت لها اسماء اخرى غیر االمالي 
والمجالس كما سیتضح عند الحدیث عن الكتب كلها بشيء من التفصیل. فاالمالي، والمجالس: لفظین لمعنى واحد "وكل 

 (3)ظهر لما كان یدور من تدوین ألقوال العلماء والمتصدرین للتعلیم".منهما م
فهما جلسات نقاش وحوار كانتا تعقدان في مكان معلوم في مسجد، او ربما في دار العالم في ایام معینة من 

تأریخیة، والتطرق  االسبوع، ویتم فیها انشاد االشعار، وشرح الكلمات الغریبة الواردة فیها، وسرد ما حول النص من أخبار
والبالغة والنقد الواردة فیها. مع االختالف في منهج عرض هذه المسائل، فهناك َمْن یكتفي بذكر  الى مسائل النحو والصرف

یكتفي  موطن الشاهد من دون شرح تفصیلي، على نحو ما نجد عند ثعلب، والیزیدي، والزجاجي والقالي، وهناك من ال
تعریف المصطلحات، وشرح الكثیر من القواعد، وذكر اراء العلماء فیها، وترجیح بعضها كما  بذلك، بل یتجاوزه الى سرد

 نجد عند ابي حیان التوحیدي، والشریف المرتضى، وابن الشجري، والسُّهیلي األندلسي، وابن الحاجب. 
الشیخ عن كتابه المصحح او وتتمیز هذه الكتب بـ"قلة تطرق احتمال السهو والغلط والنسیان، والسیما اذا كان امالء 

  (4)عن ظهر قلب مع الوثوق واالطمئنان بكونه حافظًا ضابطًا متقنًا".
وهذا ینفي ما ادعاه بعض الباحثین عندما حاول التقریب بین معنى األمالي، ومعنى المحاضرات في الوقت 

خالف ما وُجد في كتب االمالي التي  ، بزعم ان االمالي تعتمد فقط على االمالء من الحفظ والذاكرة. وهذا(5)الحاضر
 اعتمدت على القراءة من الكتب، فضاًل عن النقل عن طریق السماع الى جانب الذاكرة والحفظ. 

ویبدو ان الباحثین قد استندوا في التفریق بین معنى الكلمتین على ما تم نقله الینا في كتب التراث مما دار في تلك 
كتب نفسها. وكأنهم في ذلك مختلفین كأختالف الرسامین في رسم صورهم. فهناك من یهتم المجالس، من دون الرجوع الى ال

برسم  التفاصیل الدقیقة الصغیرة في لوحته اثناء الرسم الى جانب التفاصیل الكبیرة، وهناك من یرسم فقط االجزاء البارزة 
ت لظهور هذه المؤلفات نهایة القرن الثاني، ثم توالى الكبیرة من دون االهتمام بالتفاصیل الصغیرة. كانت البدایة التي اّرخ

 عقد هذِه المجالس التي نتجت عنها هذه المؤلفات خالل القرون الالحقة واصابها التطور بتطور المجتمع الذي ولدت فیه. 
في العصر وهذِه المجالس األدبیة كانت تتخذ من المساجد مكانًا لالجتماع على خالف االندیة االدبیة التي انتشرت 
   (6)العباسي، وكانت تجتمع حیثما یتاح لها ذلك، في الحانات، وغیرها من االماكن التي تدور فیها احادیث الهزل.

وشهد القرن الخامس الهجري بناء المدارس التي شاركت  المساجد في اجتماع التالمیذ، وطالب العلم متحلقِّین حول 
 (7)شیوخهم ینهلون من علومهم.

    (1)لذلك كانت تفتقر الى الترتیب والفهرسة. ؛(8)االمالي محاوالت التألیف االدبي االولى عند العربوتظهر كتب 

                                                           
، 14، وینظنر: امنالي اليزیندي )مقدمنة المصنحح(: ینا، وامنالي الزجناجي )مقدمنة المحقنق(:           161: 1كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: (1)

 .  5الي:، والنقد اللغوي في كتب االم13واصول التوجيهين النحوي والصرفي في كتب االمالي حتى القرن السابع الهجري:
 .  186: 1، وینظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 118الفهرست: (2)
 .23مجالس ثعلب: )مقدمة المحقق(:  (3)
 من المقدمة. 13امالي الصدوق:  (4)
 .15ینظر:اصول التوجيهين النحوي والصرفي في كتب االمالي حتى القرن السابع الهجري:(5)
 .35-34/  2ینظر: حدیث االربعاء:  (6)
 .  18-1/17ینظر: امالي ابن الشجري )مقدمة المحقق(:  (7)
 .15ینظر: منهج البحث االدبي عند العرب، احمد النجدي:  (8)
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وتتفق هذِه المؤلفات من حیث محتواها، إذ ضمت النصوص الشعریة التي كانت لها النصیب االكبر في تكوین مادة 
ازنة، واالخبار التأریخیة واالدبیة الى جانب االیات هذه الكتب. فضاًل عن مسائل اللغة، والنحو والصرف، والنقد والمو 

 . (2)القرآنیة واالحادیث النبویة، واالمثال، وغریب اللغة. وذكر بعض وجوه القراءات والحدیث عن ایام العرب فیها قلیل
اواًل: وكان الحدیث النبوي الشریف هو اول ما أملي، وطریقة االمالء تمثل اعلى وظائف الحفاظ، فعلیة ان یكتب 

"مجلس اماله شیخنا فالن بجامع كذا، في یوم كذا، ویذكر التأریخ، ثم یورد المملي باسناده كالمًا عن العرب الفصحاء فیه 
 . (3)غریب یحتاج الى التفسیر، ثم یفسره، ویورد من اشعار العرب وغیرها بأسانیده..."

سخة االصل التي اعتمد علیها المصحح على والیزیدي إذ جاء في ن (4)وسار على هذا النهج ثعلب في مجالسه
وفي امالي ابن درید ورد ذكر سند  ،(5)صفحة العنوان الرئیسة، وذكر فیها سند الرواة الذین نقل عنهم الیزیدي مادة امالیه

 .(6)روایتها في الصفحة التي تلي صفحة العنوان الرئیسة

"... فامللت  الء هذا الكتاب معّینَا الزمان والمكان، بقوله:وذكر القالي في مقدمة امالیه االسباب التي دفعته الى ام
 .(3)هذا الكتاب من حفظي في االخمسة بقرطبة، وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة..."

 .(4)اما امالي ابن الشجري، فتمیزت بالتأریخ لبعض المجالس التي كان یعین لها یوما ثابتا خالل االسبوع
االندلسي لم یرد التأریخ في بدایة المجالس، إّنما جاء في نهایة االمالي بعد ان فرغ ناسخها من  وفي امالي السُّهیلي

التي حوتها، وورد بهذه الصیغة " كملت المسائل بحمد اهلل تعالى على ید كاتبها عبید اهلل محمد بن  (5)كتابة المسائل اللغویة
 (7). (6)ة وتسعین وستمائة، والحمد هلل"عبد الملك في الموفى ثالثین من شهر المحرم عام سبع

 اما امالي ابن الحاجب فكانت مجالس امالیه تبدأ بذكر زمان ومكان اإلمالء. 
 8). (1)وبعض مجالس اإلمالء یذكر تأریخ عقدها فقط

 ولم یكن هناك منهج محدد وواضح یؤرخ به اصحاب االمالي لمؤلفاتهم، فالمسألة من اختیار المستملي یذكر أو   
یذكر التأریخ والمكان، كما في امالي الزجاجي، إذ لم یذكر أماكن عقد مجالسه التي ألقى فیها مادة أمالیه مع تواریخها،  ال

اثناء  (9)وكذلك الحال مع الشریف المرتضى ففي مجالس ثعلب ورد ذكر التأریخ بمعزل عن تحدید المكان في موضعین فقط
. وفي االمتاع والمؤانسة ورد ذكر المكان  ولم یرد ذكر التأریخ في موضعین ذكر سند الرواة الذین نقل عنهم ثعلب

(، عما جاء في احدى نسخ الكتاب التي ُصحح علیها 374ورد في نهایة الجزء االول ذكر سنة كتابته عام ) (10).ایضاً 
 في مصر.  815وضبط الكتاب. اما الجزء الثالث فكتب سنة 
االمالي، إذ وقف البحث عند نسبة الكتب الى اصحابها، واسباب تسمیتها،  وفي الصفحات القادمة تعریف بكتب

واالسماء االخرى التي ُعرفت بها، ومنهج الكتب ومحتواها، مع ذكر ابرز ما تمیز به كل كتاب فضاًل عن شروح الكتب، 
 وعدد االجزاء المطبوعة مع تعریف موجز باصحابها. 

 

                                                                                                                                                                                     
" ولم تكن االمالي المنقولة عن اولئك المشنایخ وتلنك المجنالس منقولنة منن دون ضنابط بنل المشنهور عنند           6ورد في النقد اللغوي عند العرب:  (1)

والتمثيل والتحليل فضالط عن التنظير وحسن الترتينب منن الدیباجنة حتنى النهاینة". وهنذا خنالف منا وجند فني كتنب االمنالي اذ              اصحابها االستقراء
 ليس فيها تنظير، وال حسن ترتيب، والیوجد ترابط بين موضوعاتها.

 .  1/113یف المرتضى، ، وامالي الشر198، 71، وامالي ابن درید: 49، وامالي اليزیدي: 2/347ینظر: مجالس ثعلب:  (2)
، واصنول التنوجيهين النحنوي والصنرفي فني      14، وینظنر: امنالي الزجناجي )مقدمنة المحقنق(     314-2/313المزهر في علوم اللغة وانواعهنا:   (3)

السنيوطي   وورد فني الصنفحة ذاتهنا: " وهنذا الننهج النذي كشنفه        6، والنقد اللغوي في كتب االمالي: 13كتب االمالي حتى القرن السابع الهجري: 
 یعج في كتب االمالي " ولم یسر كل اصحاب االمالي على النهج الذي اشار اليه السيوطي. وهذا ما اثبته البحث باالستقراء لكتب االمالي.  

 من الفصل االول.34و  33ینظر: (4)
 امالي اليزیدي: )مقدمة المصحح( یح.   (5)
 من التمهيد.   13ینظر: ص (6)

 .137ینظر: م.ن: (6)

 .22، 21، 18:  2ینظر: امالي ابن الحاجب:  (1)

 .94، 47/ 1ینظر: مجالس ثعلب:  (9)
 .  29، 22/ 1ینظر: االمتاع والمؤانسة:  (10)
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 هـ291 )*(مجالس ثعلب -1
، (3)، او المجالس(2)وتارة یسمى مجالسات (1)المالي ظهورًا، فلم ُیذكر تألیف كتاب قبله في االماليویتصدر كتب ا

 (4)سم امالي ثعلب.اواخرى یرد ب
وجاءت االمالي موزعة على قسمین كل قسم في مجلد مستقل عن االخر. حوى القسم االول سبعة اجزاء، اما القسم 

 السالم هارون بشرح وتحقیق الكتاب.  الثاني فحوى خمس اجزاء. وقام د. عبد
وجاءت كلمة ) مجلس( في بدایة بعض المجالس، ویبدو انها من عمل راوي الكتاب ابو بكر محمد بن الحسن بن 

 الن محقق الكتاب د. عبد السالم هارون لم یشر الیها في مقدمته.  ؛(5)یعقوب بن مقسم المقرئ
 (6)مة ان یفصل بین موضوعات هذِه المجالس، وانها لم تمل في وقت واحد.ویبدو ان ابا بكر اراد بإیراده هذِه الكل

علمًا ان كلمة مجلس جاءت نكرة دون تحدید الزمان، او مكان عقده. وهذا یعني عدم االهتمام بتقسیم المجالس على 
 ضوء تحدید معین كي تقسم موضوعات المجالس بالترتیب، مما یكسبها التنظیم. 

 هـ310 *()امالي اليزيدي -2
مصحح امالي الیزیدي بأّنه ورد على نسخة األصل التي اعتمد  (7)ذكر عبد اهلل بن احمد العلوي الحسیني الحضرمي

علیها في التصحیح: " مراث واشعار في غیر ذلك واخبار ولغة عن ابي عبد اهلل محمد بن العباس الیزیدي عن ابن حبیب 
وجاءت بهذا العنوان؛ النها تضم قصائد طوال في الرثاء ، (8)لي وغیره..."وعن عمه الفضل عن اسحاق بن ابراهیم الموص

وفي احدى النسخ المخطوطة ، (9)الى جانب مقطعات وابیات مفردة اخرى في موضوعات مختلفة اوردها الیزیدي في كتابه
ها تسمیة مناسبة لموضوع بخط المستشرق كرنكو وردت تسمیة االمالي، فوضع المصحح هذا العنوان لهذا الكتاب، وعلل بان

فطبع وعرف واشتهر به. وقد سماه االستاذ عبد العزیر المیمني في تعلیقاته على آللي البكري، نوادر ، (10)الكتاب
یتمیز الكتاب بافتقاره الى التأویل، وذكر وجوه القراءات المختلفة، وغریب اللغة، وقضایا النقد والموازنة فیه ، و (11)الیزیدي"

ك الحدیث الشریف، والنصوص القرآنیة، والقضایا النحویة فیه قلیلة جدًا خالفًا لمجالس ثعلب الذي جاء حافاًل معدومة، وكذل
 باالستشهادات المختلفة من آیات قرآنیة، واحادیث نبویة، ونصوص شعریة،  وامثال عربیة. 

 هـ321 )*(امالي ابن دريد-3
ذ، ویجیب عن الكثیر من االسئلة، وفي هذه المجالس املى امالیه كانت البن درید مجالس علمیة یدرِّس فیها التالمی

 (13)، وكان من ابرز تالمیذه: ابو علي القالي الذي نقل عنه كثیرًا في امالیه. (12)التي نسبت له
جاءت امالیه في مجلد واحد، وقام بروایة االمالي احد تالمیذ ابن درید المباشرین وهو ابو مسلم محمد بن احمد بن 

 وهو الراوي االخیر لالمالي.  الكاتب، وعنه رویت االمالي انتهاء بابي الفضل محمد بن ناصر بن علي السالمي علي

                                                           
 .313: 2ینظر: المزهر في علوم اللغة وانواعها:  (1)
 .2/1591، ینظر كشف الظنون:353نسبها صاحب كشف الظنون الى راویها ابن مقسم محمد بن الحسن النحوي، ت/ (2)
 .2/1591وردت بهذا االسم منسوبة لثعلب. ینظر: كشف الظنون: (3)
، وابنو علنى القنالي ومنهجنه فني رواینة الشنعر        2/1591، وكشنف الظننون   23/ 1، وخزاننة األدب:  23ینظر: مجالس ثعلنب )مقدمنة المحقنق(    (4)

 .  22وتفسيره: 
( هنـ، ولنه   332عالماط باللغة والشعر، سمع من ثعلب وروى عننه، تنوفي سننة )   ابو بكر محمد بن الحسن بن مقسم بن یعقوب من القراء، وكان  (5)

 .  498: 6، ومعجم األدباء: 52 -51، ینظر: الفهرست: 2/1591من الكتب مجالسات ثعلب، ینظر: كشف الظنون: 
مجنالس سنبعة فقنط علنى النرغم منن شنكة        النى هنذا االمنر وعنّد ال     284اشار د. مصطفى الشكعة في كتابه )مناهج التأليف عند العلماء العرب(  (6)

 بحقيقة عدد مجالس ثعلب.  
 مصحح دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن )الهند(، امالي اليزیدي )مقدمة المصحح( یه . (7)
 م.ن )مقدمة المصحح( یج. (8)
ة منن القصنائد والمراثني قامنت بنشنرها دائنرة المعنارف        ( " ... ولنه مجموعنة مختنار   1هامش ) 199: 3ورد في انباه الرواة على انباه النحاة:  (9)

 ، بعنوان " امالي اليزیدي" ...((.1369العثمانية بحيدر آباد سنة 
 امالي اليزیدي )مقدمة المصحح( ید. (10)
 م.ن: )مقدمة المصحح( ید. (11)
 .47ینظر: امالي ابن درید، مقدمة المحقق: (12)
 .217، 213، 208، 203، 199، 195، 187 -176/ 1ي القالي: كان كثيراط ما یقرأ عليه ینظر: امال (13)
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وضّمن ابن درید امالیه الكثیر من االخبار األدبیة، وروایة االشعار فضاًل عن اشعارله من نظمه، وبعض المسائل 
لصرفیة. قام بتحقیقها د. السید مصطفى السنوسي. وعرفت باسم اللغویة. ویالحظ ان امالیه خلت من المسائل، النحویة وا

االمالي ولم ترد لها تسمیة اخرى. وجاءت امالیه خالیة من المقدمة والیوجد ترابط وتسلسل بین موضوعاتها كما هو الحال 
 ، وینشد االشعار. في مجالس ثعلب، وامالي الزجاجي. وكان ابن درید حریصًا على ذكر االسناد فیمن یروي عنهم االخبار

 هـ340 )*(امالي الزجاجي -4
وهي كالكتابین المارین الذكر  (1)اللغویین عدها السیوطي آخر االمالي التي ظهرت، وامالها الزجاجي على طریقة

تفتقر الى المقدمة التي یذكر فیها المؤلف عادة سبب تألیفه للكتاب، ویبین فیها منهجه الذي سار علیه في عرض مادة 
ان للزجاجي  ثالثة امال، وسموها: الكبرى، والوسطى،  (2)تاب. وجاءت امالي الزجاجي في مجلد واحد، وتوهم بعضهمالك

والصغرى. واثبت محقق االمالي د. عبد السالم هارون بأنه: "لم ینص في المخطوطتین اللتین حققت علیهما نسختي هذه 
 (3)من التقیید بذلك". على نعت بالوسطى أو... ولهذا أبقیت عنوانها مهمالً 

 (4)وذكر السیوطي أن الزجاجي املى امالیه في مجلد ضخم ولم یذكر له أكثر من امالي، ولم یذكر صفتها.

 ؛ النها جاءت منقولة، ومرویة عنه. (5)وهذه االمالي هي من صنع تالمیذه، او تالمیذ تالمیذه
شعار المختلفة، وفسرت الفاظ الكثیر منها، الى جانب وفي امالي الزجاجي ورد ذكر الكثیر من االخبار، وانشدت اال

 شرح معانیها. 
 هـ356 )*(امالي القالي -5

نالت امالي القالي من الشهرة ما لم تنله كتب االمالي االخرى. وتمیزت بمقدمتها التي وضعها القالي، وبین فیها 
ه: "فإّني لما رأیت العلم انفس بضاعة، ایقنت أن طلبه السبب الذي دفعه الى تألیف هذا الكتاب معینا الزمان والمكان، بقول

أفضل تجارة فاغتربت للروایة، ولزمت العلماء للدرایة، ثم اعملت نفسي في جمعه، وشغلت ذهني بحفظه حتى حویت 
خطیره، واحرزت رفیعه، ورویت جلیله،... وقّیدُت نادره... فأمللت هذا الكتاب من حفظي في االخمسة بقرطبة، وفي 

 (6)مسجد الجامع بالزهراء المباركة"ال
ثم اخذ یبین ما اودعه في امالیه من صنوف العلم والمعرفة موضحا المنهج الذي سار علیه بقوله: "وأودعته فنونًا 
من األخبار وضروبًا من األشعار، وانواعًا من االمثال، وغرائب من اللغات، على أني لم أذكر بابًا من اللغة اال اشبعته، 

ربًا من الشعر اال اخترته، وال فنًا من الخیر اال انتخلته، وال نوعًا من المعاني والمثل اال استجدته، ثم لم أخله من وال ض
غریب القرآن وحدیث الرسول صلى اهلل علیه وسلم، على أنني أوردت فیه من اإلبدال ما لم یورده أحد، وفسرت فیه من 

 (7)االتباع ما لم یفسره بشر"
قدمة یذكر السبب الذي من اجله أودع ما أودع في امالیه، والغایة التي یرید ان یحققها بقوله:" لیكون وفي آخر الم

 (8)الكتاب الذي استنبطه إحسان الخلیفة جامعًا، والدیوان الذي ذكر فیه اسم االمام كاماًل".
ائل اللغة التي اوردها في امالیه على وفي قوله:"على أني لم أذكر فیه بابًا من اللغة اال اشبعته" ایحاء بأنه قسم مس

ابواب، وهذا خالف ما جاء في النسخة المطبوعة، والتي في متناول ایدي الباحثین، إذ تخلو من الترتیب وتقسیم 
 الموضوعات بعنوانات واضحة وهذا جاء في اكثر كتب االمالي. 

                                                           
 .  314/  2ینظر: المزهر في علوم اللغة وانواعه:  (1)
 .16، وخزانة االدب )مقدمة المؤلف(، وامالي الزجاجي )مقدمة المحقق( 399 -398: 2ینظر: كشف الظنون،  (2)
 .18امالي الزجاجي )مقدمة المحقق(  (3)
 .17، وامالي الزجاجي )مقدمة المحقق(314: 2ي علوم اللغة وانواعها، ینظر: المزهر ف (4)
 .17ینظر: امالي الزجاجي )مقدمة المحقق( (5)
 .3، 1:1امالي القالي،  (6)
 .3/ 1امالي القالي:  (7)
 .3/ 1م.ن:  (8)
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فیه من االتباع ما لم یفسره بشر". نفي ان  اما قوله: "على أنني أوردت فیه من االبدال ما لم یورده احد، وفسرت
 یكون هناك من سبقه في هذا، وتأكید على اطالعه على نتاجات معاصریه فضاًل عّمن سبقه. 

تولى روایة االمالي جماعة من تالمیذ ، (1)الكتاب جاء تارة بإسم االمالي، وتارة بإسم النوادر، اوباإلسمین معاً 
ي بوالدتها في بیئة االندلس؛ خالفًا لكتب االمالي االخرى التي ولدت في الشرق. وتشارك وتمیزت امالي القال، (2)القالي

 التي سیأتي التعریف بها. امالي القالي بهذه المیزة، إذ عكسا الجانب الثقافي في األندلس.  -امالي السهیلي األندلسي
لكن المطبوع، والمتوفر في ایدي الباحثین  (3)ذكر السیوطي في مزهره أن أبا علي القالي قد املى خمسة مجلدات، 

مجلدین فقط، كل مجلد یمثل جزءًا مستقاًل عن اآلخر، وربما یكون القالي قد املى هذا العدد من المجلدات لكنها ضاعت 
مع ما ضاع من التراث الذي لم یصل الینا. إذ لم یقف الباحثون عند هذه المسألة. شرحت امالي القالي شروحًا عدة على 

هـ( في كتابین االول: التنبیه على اوهام ابي علي في امالیه، 496هـ أو 487أسها، واشهرها شرح ابي عبید البكري ت )ر 
 (4)والثاني: الآللي شرح امالي القالي. 

 وسار على نهجه من جاء من بعده بوضع المقدمة، والتي تبین سبب تألیف الكتاب، الى جانب عرض مضمونه. 
 هـ400)*(نسة البي حيان التوحيدياالمتاع والمؤا -6

اشتهر هذا الكتاب بهذا االسم ولم یعرف باالمالي، او المجالس فهو "تسجیل ألحادیث وامال ومحاضرات ومناقشات 
ألقیت في اربعین لیلة، القاها ابو حیان على مسامع ابي عبد اهلل الحسین العارض بن احمد بن سعدان وزیر صمصام 

  (5)اد".الدولة بن بویه في بغد
تمیز الكتاب بمقدمته التي بین فیها التوحیدي سبب تألیفه لهذا الكتاب، فضاًل عما حواه من كثرة اسماء االعالم 
الوارده فیه، وموضوعاتها الجدیدة. إذ تحدث التوحیدي عن الفلسفة واهلها، والمنطق، وعن الحیوانات وصفاتها وطباعها. 

 (6)الثقافي الذي شهدته بغداد في تلك الحقبة. وذكر المعارف. والكتاب یظهر التطور 
 هـ436 )*(امالي الشريف المرتضى  -7

من أهم المؤلفات التي خّلفها الشریف المرتضى، واطلق علیه تسمیة: )غرر الفوائد ودرر القالئد( ضّمنها شرح 
عامة، والخاصة. ذاكرًا وجوه التأویل بعض ایات القرآن الكریم التي اختارها هو، مما كانت تثیر االستشكال والسؤال عند ال

على طریقة اصحابه المعتزلة. وكان یسمیهم اهل العدل. مدعمًا ما یقوله بأحادیث نبویة شریفة، ونصوص شعریة، ومأثور 
 (7)كالم العرب. وكان یوازن بین الشعراء، ویفاضل بینهم، وینقد الشعر، كما أورد تراجم بعض الشعراء، والعلماء واألدباء. 

ویبدو أن هذه المجالس امالها الشریف في داره على تالمیذه ومریدیه، في أزمنة مختلفة متعاقبة، لم یصل العلم الى 
التأریخ الذي بدأها فیه، ولكن الثابت أنه فرغ من إمالئها یوم الخمیس الثامن والعشرین من شهر جمادي األول سنة ثالث 

في آخر نسخة االمالي ناسخها بخطه، وهو الشریف ابو یعلى محمد بن الحسن هذا التأریخ وضعه ، (8)عشرة واربعمائة..."
 .(9)بن حمزة الجعفري، وكان خلیفة الشیخ المفید ابي عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان الحارثي شیخ المرتضى
لمحقق باحتوائها وعلى هذه النسخة اعتمد محمد ابو الفضل ابراهیم في تحقیق امالي المرتضى. وتتمیز كما وصفها ا

على مقدمة، وفهرست وفیه عنوانات المجالس، وكتبت في وسط السطر بخط كبیر واضح، وموضوعاتها، ویأتي بعدها 

                                                           
 .23-22ینظر: ابو علي القالي ومنهجه في روایة الشعر وتفسيره:  (1)
 .25 -24ینظر: م.ن:  (2)
 .  313: 2ینظر: المزهر في علوم اللغة وانواعها،  (3)
 .  30 -29ینظر: ابو علي القالي ومنهجه في روایة الشعر وتفسيره :  (4)
 .306مناهج التأليف عند العلماء العرب:  (5)
 .  36ینظر: م.ن:  (6)
 .  19-18: 1ینظر: امالي المرتضى )مقدمة المحقق(  (7)
 .  20م.ن:  (8)
 .  22ي المرتضى )مقدمة المحقق(: ینظر: امال(9)
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. وهذا النجده في كتب االمالي االخرى، وهي تعكس مدى التطور والتنظیم الذي وصلت الیه المصنفات (1) ابواب الكتاب
 أین. في عصر المرتضى. واالمالي مطبوع في جز 

 هـ 542 )*(امالي ابن الشجري  -8
 من اشهر مؤلفات ابن الشجري، واهمها بعد الحماسة. 

وتمیزت باحتوائها على موضوعات جدیدة لم یوردها اصحاب االمالي االخرین، نحو: حدیثه عن الجغرافیة والبلدان 
عنها بسعة أكثر مما ورد في كتب االمالي ذ تحدث ، إ(2)والعروض واالصوات ومخارج الحروف والقراءات المختلفة والشاذه

االخرى. "وهو من الكتب الممتعة، اماله في أربعة وثمانین مجلسًا، ونهج فیه نهج الشریف الرضي في امالیه، وطرق 
 (3)موضوعات القران والحدیث واالخبار والشعر والنثر واخبار الشعراء والخطباء وطرزه بكثیر من الحكم والطرف والملح"

الكتاب مصدرًا مهمًا من مصادر جمع الشعر وتوثیقه، لغزارة الشعر المروي فیه، فضاًل عن انفراده ببعض ویعد 
 حقق الكتاب د. محمود محمد الطناحي، والكتاب مطبوع بثالثة اجزاء. ، و (4)الروایات لشعراء مقلِّین

 هـ 581 )*(امالي السهيلي االندلسي -9
فًا لمجالس ثعلب، او امالي القالي، وامالي الشریف المرتضى، وامالي ابن لم یحظ هذا الكتاب بشهرة واسعة، خال

 (5)الشجري. وجاء هذا الكتاب اجابة عن مسائل سئل عنها السهیلي من الفقیه المحدث ابو اسحاق بن قرقول.
لوب اقرب الى ولد هذا الكتاب في االندلس. ویعتمد السهیلي على األدلة العقلیة في مناقشة اراء نحاة المشرق باس

المنطق والفلسفة، وأهل الحدیث، ویستشهد باالیات القرآنیة، واالبیات الشعریة التي تدعم ما یقوله معتمدًا على حفظه، 
وثقافته الواسعة في النقاش والرد علیهم. "ولم یصرح السهیلي بتسمیة كتابه هذا باألمالي، ولم یجمعها في إمالء مستقل، بل 

جمعت في كتاب واحد  (7)تتألف المسائل النحویة فیه من اربع وسبعین مسألة، (6)تالمیذه العلماء" إن جمعها من صنع احد
 مطبوع، وهو بتحقیق محمد إبراهیم الّبنا. 

 هـ 646 )*(امالي ابن الحاجب-10 
زء الثاني الجزء االول من الكتاب جاء بأسم )أمالي ابن الحاجب(، وهو بتحقیق د. فخر صالح سلیمان قداره، اما الج

منه، فحمل اسم )االمالي النحویة(، وهو بتحقیق د. عدنان صالح مصطفى. ونسبت البن الحاجب، وهي امالي في 
 وبمحتواها تمیزت عن كتب االمالي االخرى التي جاء النحو فیها مع اللغة، واالخبار، وروایة االشعار. ، (8)النحو

رآن مختارة دون تسلسل، واملى بعض المالحظات على مواضع تضمنت امالي ابن الحاجب امالي على آیات من الق
من كتاب الزمخشري  )المفصل(، وناقش بعض المسائل التي كانت موضع خالف بین النحویین، ونقل جزءًا من كتابه 

لجزء وضم ا (9))الكافیة(، كما املى بعض االبیات الشعریة معلقًا علیها، ولدیه االمالي المطلقة في موضوعات مختلفة، 
 الثاني رسالتان له، رسالة في بعض احكام الحرف )لو( ورسالة اخرى في بعض احكام العدد )عشر(. 

وخلت امالي ابن الحاجب من المقدمة. ولم یرتبها على ابواب، او فصول، انما وردت امالیه مرقمة، وهو من عمل 
ب االمالي في منهجها، وانها كتبت بعد اعوام من یالحظ مما سبق اختالف كتو المحققین، وهي آخر المؤلفات في االمالي. 

االمثلة، والتي تنوعت بین ایات قرانیة، واحادیث نبویة وهي قلیلة، ونصوص  امالئها. والقاسم المشترك بین هذه الكتب هو:

                                                           
 .  22م.ن :  (1)
 .  204-199: 1ینظر: امالي ابن الشجري )مقدمة المحقق( (2)
 .322مناهج التأليف عند العلماء العرب:  (3)
 .  200: 1ق(، وینظر: امالي ابن الشجري )مقدمة المحق37اصول التوجيهين النحوي والصرفي في كتب االمالي حتى القرن السابع الهجري:  (4)
 .  12ینظر: امالي السُّهيلي )مقدمة المحقق(:  (5)
 .  44ینظر: اصول التوجيهين النحوي والصرفي في كتب االمالي حتى القرن السابع:  (6)
 ینظر: امالي السهيلي االندلسي )مقدمة المحقق(.  (7)
فلك النحو، لكن السنهيلي منزج الفقنه منع النحنو، ینظنر: ابنن الحاجنب          تشترك امالي السهيلي االندلسي مع امالي ابن الحاجب في انهما دارتا في (8)

 .  101-100النحوي آثاره ومذهبه، 
 .  43: 1ینظر : امالي ابن الحاجب:  (9)
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من شعریة وكان لها النصیب االكبر والمأثور من كالم العرب، وجاءت هذه االمثلة؛ للتدلیل على صحة ما یعرضونه 
 معلومات، او تأكید صحة المسائل اللغویة، واثبات المعاني الداللیة التي شرحوها. 

  القيمة العلمية لرواية وتفسير اإلشعار -ب
كانت جهود اصحاب االمالي كبیرة في حفظ االشعار وروایتها. وبلغ من اهتمامهم باالشعار أنهم الیكتفون بذكر 

كاملة، او المقطوعة؛ لذلك وجد التنوع في بنیة الشواهد الشعریة، فكانت منها االبیات  الشاهد الشعري. إّنما یذكرون القصیدة
المفردة، واالشطر، واالرجاز، والمقطعات، والقصائد. واختلفت مناهج اصحاب االمالي في ایراد الشواهد الشعریة، فتارة 

شاهد انشادًا مجردًا من الشرح والتفسیر. وحفظت كتب ُیذكر الشاهد متبوعًا بشرح كلماته، وذكر مناسبة قوله، وتارة ُینشد ال
االمالي الكثیر من النصوص الشعریة التي تفردت بروایتها، لشعراء من عصور مختلفة، لم یرد ذكرها في الدواوین 

، . وكذلك لم ترد بعض النصوص واالخبار في المراجع: والكتب األدبیة، وبقیة محفوظة في كتب االمالي(1)المطبوعة لهم
 الخفیف:   في قوله(، 2)نحو ما روي في امالي ابن درید من شعر ألبي نواس یعاتب به صدیقه على ترك عیادته

 یاصدیقي لقد جفاني جمیع       الناس لما جفوتني واستهانوا 
 أبي وقد كنت كاالمیر علیهم      بك اذ كنت ملطفابي وكانوا

 یتني واستبانوالي عبیدا او كالعبید المطیفي      ن فلما اقص
 سوء حالي لدیك مع الدهـ       ر ولو عدت لي لعادوا ودانوا

 لي، فعدلي فلست مثل اناس       كنت ارجو الوفاء منهم فخانوا
 ، في قوله:    البسیط(3)وانشاد االصمعي ابیات العرابي یذم ابنه

 الحمـد هلل كل بابنـه جذل          غیري اكابد منه الغیظ والمضضا
 ت ربي دعاه غیر ممهله          وكان لي منه ثكل دائم عوضافلی

 فلو تسدد ایدي الموت اسهمها        نحوي اذن لنصبت ابني لها غرضا
 هل یقبل الموت اضعاف الفدى هبة   ام هل یسلفني من سمه عرضا
 لعل روحا من االیام تدركني        حتى اذا استودعته الرمس فانقرضا

 . (4)من كتب مفقودة، وقعت بأیدي بعضهم، فنقلوا منها في كتبهمفضاًل عن النقل  
مهمة،  (5)وُنقل الكثیر مما ورد في كتب االمالي من شروح، وتفسیرات مختلفة للنصوص الشعریة في مراجع

قیمة واخبار الشعراء التي حوتها صدور اصحابها، ورووها في مجالسهم، شكّلت  (7). وشكلت األخبار التأریخیة(6)ومعاجم
أدبیة كبیرة، والى جانب ذلك قدم اصحاب االمالي روایات اخرى للنصوص الشعریة الى جانب الروایات المشهورة لها 

من ذلك  (9). كما صحّح الشریف المرتضى نسبة الكثیر من النصوص الشعریة التي رواها في امالیه(8)انفردت بها كتبهم
بن مروان للیلى االخیلیة عندما اجتمع مع الشعبي، وسأله عبد الملك عن  تصحیح نسبة بیتین من الشعر نسبهما عبد الملك

                                                           
 مقدمة المحقق.   1/10نحو: اشارة د. محمود الطناحي محقق امالي ابن الشجري في مقدمة االمالي:  (1)
 97-96ینظر: امالي ابن درید:  (2)
 .115ینظر: م.ن:  (3)
 مقدمة المحقق.   1/10نحو اشارة د. محمود الطناحي الى بعض هذه الكتب الواردة في امالي ابن الشجري، ینظر: امالي ابن الشجري:  (4)
 هامش. 1/7نقل السيوطي في المزهر اخباراط عن ثعلب من مجالسه، ینظر: مجالس ثعلب:  (5)
 (.4هامش ) 1/211(: 7هامش ) 1/213واشعاراط عن ثعلب في مجالس: ینظر: مجالس ثعلب نقل ابن منظور في لسانه اخباراط، ( 6)
ذكر د. محمد مصطفى ابو شوارب في كتاب: ابنو علني القنالي ومنهجنه فني رواینة الشنعر وتفسنيره. ان القنالي قند انفنرد برواینة مجموعنة منن                (7)

زكي مبارك هي االساس الذي قامنت علينه فنن المقامنة فني االدب العربني.وان        القصص االدبي واالخبار التي رواها عن ابن درید حتى عّدها د.
، وینظنر: النثنر الفنني فني القنرن الرابنع الهجنري:        9بدیع الزمان قد حاكى ابن درید. ینظر: ابو علي القالي ومنهجنه فني رواینة الشنعر وتفسنيره:      

1/285. 
 .32، 30، 20، 19وامالي اليزیدي: ؛ 199:2/594، 183، 1/49ینظر على سبيل المثال ال الحصر مجالس ثعلب: (8)
 .435، 408، 346، 305، 1/304ینظر: امالي المرتضى:  (9)
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اشعر النساء الجاهلیات، ففضل الشعبي الخنساء؛ لبیتین انشدهما امام عبد الملك، فعندئذ قال عبد الملك: " اشعر منها واهلل 
 : البسیط(1)لیلى االخیلیة حیث تقول

 عنُه الَقمِیُص ِلسیِر اللَّیِل ُمْحتَقرُ  قٌ ُمَهفَهُف الَكْشِح والسِّرباِل ُمْنَخرِ  
ن لم َیْغُز ُیْنَتَظرُ   الیأَمُن النَّاُس ُمْمساُه وُمْصَبَحهُ   في كلِّ َفّج وا 

وذكر الشریف المرتضى ان هذین البیتان هما العشى باهلة من قصیدة له یرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي، 
 (2)هورة بالبالغة والبراعة". ووصفها بانها"من المراثي المفضلة  المش

منسوبة العشى باهلة، وروایتها توافق روایة الشریف المرتضى اال في  (3)وورد ذكر هذه القصیدة في امالي الیزیدي
 البسیط   (4) بیتین لم یوردهما الشریف المرتضى وذكرهما الیزیدي  وهما قوله:
 ته النظرالیهتك الستر عن انثى یطالعها      وال یشد الى جارا

 الیتأرون في المضیق وان          نادى المنادى كي ینزلوا نزلوا
 وكذلك ورد اختالف في بعض الفاظ ابیاتها. 

فضال عن اراء اصحاب االمالي النحویة التي ملئت كتبهم، الى جانب وجوه االعراب المختلفة، والتي تعد مرجعا 
اع والمؤانسة( متمما لكتاب الجاحظ )الحیوان( في ذكره الكثیر من لطالب النحو. كما ویمكن عد كتاب التوحیدي )االمت

 طبائع الحیوانات، وصفاتها المختلفة. وتفرده بذكر الكثیر من اخبار اهل الیونان، واصحاب المنطق، والكالم. 
 (5)روناما ابن الشجري عندما كان یشرح معاني ابیات المتنبي، ویعربها فیبین ان ما یذكره هو ما اهمله المفس

 فتفسیراته تمثل قیمة علمیة كبیرة. 
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