(املساوئ) أباهلمز هي أم بالياء؟
أ .ف ال بن ع ي نحيفوالة(.)1

الصيت فاشية يف الكتب
كلمة (المساوئ) كلمة كثيرة الذكر بعيدة ّ
وعلى األلسن .وقد اجتمعت فيها مع ذلك جمل ٌة من العجائب ق ّلما
تجتمع يف كلمة!
فواحد ٌة أنك تراها يف صورتين ،صورة الهم( ،المساوئ)( ،)2وصورة
الياء (المساوي)( .)3ور ّبما صادفتها يف الكتاب الواحد بالهم ،وبالياء(.)4

( )1محاضــر يف جامعــة أم القــرى – كليــة اللغــة العربيــة وآداهبــا – قســم اللغــة والنحــو
والصرف ،ومؤسس ملتقى أهل اللغة على الشبكة.
( )2كما يف أدب الكتاب للصولي  39تح إبراهيم صـالح ،والبصـائر والـذخائر  10/5تـح
وداد القاضي ،والتذكرة الحمدونية  25/1تح إحسان عباس وغيرها.
( )3كما يف المعمرين ألبي حاتم السجستاين  14تصحيح الشنقيطي ،وعيون األخبار البن
قتيبة  13/1ط المكتب اإلسالمي ،والفاضل للمربد  89تح الميمني وغيرها.
( )4انظــر :مــثال :األدب الصــغير  64 ،39 ،38تــح أحمــد زكــي باشــا ،فقــد جــاءت يف
الموضعين األولين بالياء ،ويف الموضع الثالـث بـالهم .،وكـذلك مـا وقـع يف الموشـح
للمرزبــاين  338 ،40تــح البجــاوي ،ففــي الموضــع األول ضــبطت باليــاء ،ويف الثــاين
ضبطت بالهم!،
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وثانية أنك إذا استفتيت فيها المعاجم القديمة لم ترجع من معظمها
بشيء ،فقد ضربت دوهنا حجابا مستورا من الجمجمة واإلهبام ،فهي ال
تشفي غ ّلتك منها وال تجلو حيرتك فيها.
وثالثة أنك إذا تتبعت خربها يف غير المعاجم لم تجد فيها على كثراا
رأيا صريحا يف ضبط هذه الكلمة ما خال كتبا قليلة أكثرها ٍ
ناء عن األيدي
واألبصار .ثم ألفيت مصنّفي هذه الكتب القليلة التي عرضت لها بين
ثم
موجب للهم ،مخ ّطئ للياء ،وبين موجب للياء مخ ّطئ للهمّ ،،
وجدت ّ
كل فريق من هذين الفريقين ال يعلم ّ
أن فريقا آخر يرى فيها
خالف رأيه .وهذه العجيبة الرابعة.
الرواية والدراية وجدت ما
وخامسة أنّك إذا فحصت عنها من جهة ّ
ظاهره تأييد الهم ،ووجدت ما ظاهره تأييد الياء ،فمن األول دليل
اشتقاقها إذ هي مأخوذة من (السوء) ،ومن الثاين قولهم( :الخيل تجري
على مساويها) ،هكذا نراه مضبوطا يف الكتب .والبيت المشهور لعبد
اهلل بن معاوية:
ولك ّن عين السخط تبدي المسـاويا
وغيره.
فإن قلت يف نفسك :لعلهما وجهان صحيحان ،فالهم ،هو األصل،
والياء تخفيف .أبى عليك ذلك أن قياس تخفيف (مساوئها) مثال هو
بإبدال الهم،ة بين بين ال بإبدالها ياء خالصة ،ال خالف بين العلماء يف
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ذلك ،وش ّكك فيه أيضا ّ
أن الكتب إنما تضبط يف الغالب على لغة
التحقيق ال لغة التسهيل ،فال ترى نظائرها مخ ّففة ،كـ(رأس) و(بئر)
و(يسأل) وغيرها.
تخفيف على غير القياس يحفظ وال يقاس عليه.
فإن قلت :لعله
ٌ
نصوا على كثير من األلفاظ الخارجة عن
رابك من هذا القول أنّهم قد ّ
القياس كـ(سال) يف (سأل) و(المنساة) يف (المنسأة) و(أرجيت) يف
(أرجأت) وغيرها( ،)1وليس من بينها (المساوئ) مع أنّها أشهر من
نصوا عليه.
بعض ما ّ
من أجل ذلك رأيت أن أح ّقق هذه المسألة وأب ّين وجه الصواب فيها
مستعينا باهلل.
صحة
إلي من الشواهد التي ظاهرها ّ
وسأعرا ّأول جميع ما وقع ّ

االحتجاج هبا ثم أردفها بمقاالت العلماء مر ّتبة ترتيبا زمنيا ثم أعطف
أحتج بشيء من
عليها بما تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص .ولن
ّ
التصرف فيه من قبل الن ّّساخ
ضبط القلم لغلبة الخطأ عليه وكثرة
ّ
ٍ
ألوجه أخرى يخرج هبا عن
والمح ّققين( .)2ومتى ذكرت شاهدا محتمال
االحتجاج بينت ذلك إن شاء اهلل.
( )1راجع يف ذلك المخصص البن سيده  200/4ط دار إحياء الرتاث العربي.
( )2على أين أب ّين أن هذه الكلمة توجد بالياء يف أكثر الكتـب وال سـيما التـي تـولى ضـبطها
أمنة المحققين وثقاام.
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* نح لنهد:
 -1قالوا يف المثل« :الخيل تجري على مساوئها» أو «مساويها».
القرشي:
ال،بير بن عبد الم ّطلب الهاشمي
 -2قال ُّ
ّ

غــــداة نر ّفــــع التأســــيس منـــــه

ـــوينا ثيــــاب
ولــــيس علــــى مسـ ّ

قال ابن هشام« :ويروى :وليس على مساوينا ثياب»(.)1
 -3قال عبيدة بن الحارث الم ّطلبي القرشي:
فأكرمني الرحمن من فضل منّـه

بثـ ٍ
ــوب مـــن اإلســـالم غ ّطـــىالمســـاويا

 -4قال هبيرة بن أبي وهب المخ،ومي القرشي:
هذا وبيضاء مثل النّهي محكمـة

علـي فمـا تبـدو مسـاويها
نيطـت ّ

أغمض للصديق عـن المسـاوي

مخافـــة أن أعـــيش بـــال صـــديق

الطائي:
 -5قال أبو زبيد
ّ

 -6قال عبد اهلل بن معاوية الهاشمي القرشي:
وعـــين الرضـــا عـــن كـ ّــل عيـ ٍ
ــب كليلـــ ٌة

ولكـــ ّن عـــين الســـخط تبـــديالمســـاويا

* مق الت نحع يف ء:
 -7قال األخفش األصغر (ت )315معلقا على قول أبي زيد
األنصاري (ت« :)215وقرف عليه قرفا ،وع ّين عليه تعيينا .وهما واحد:
إذا أخرب السلطان عنه بمساويه شاهدا كان أو غائبا» ،قال« :هذا حرف

( )1السيرة النبوية  216تح السقا ط دار المغني.
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استعمل على إبدال الهم .،وأصله الهم .،وقد نطق به كثير من العرب
مهموزا فقالوا :هي المساوئ يا فتى .وذلك أنه من سؤته»(.)1
 -8قال الثمانيني (ت« :)442وتقول يف جمع مساءة :مساوئ .كما
قال الشاعر:
مساوئهم لـو أن ذا الميـل يعـدل»

()2

 -9قال ابن م ّك ّي الصق ّل ّي (ت« :)501ويقولون :مساويه.
الصفدي (ت.)4()764
والصواب مساوئه بالهم .)3(»،ونقله عنه
ّ
 -10قال التربي،ي (ت« :)502ومساويه أصلها الهم،؛ ألنه من ساء
يسوء .والتخفيف م ّطرد»(.)5
مكي كلمته السابقة
 -11قال األجدابي (ت نحو )500ير ّد على ابن ّ

يف (المساوئ)« :األصل الهم ،كما ذكرته .وترك الهم،ة جائ ،على لغة
من يقول يف الخاطئين :الخاطين .وهي لغة معروفة»(.)6

( )1النوادر  523تح محمد أحمد.
ـت .وهــو
( )2شـرح التصــريف  .502وفيــه (مســاوئهم لــو أن ذا الليــل) .والصــواب مــا أثبـ ُّ
للكميت يف شرح الهاشميات  111ألبي رياش.
( )3تثقيف اللسان .77
( )4تصحيح التصحيف .480
( )5شرح ديوان أبي تمام  306/2ط دار الكتاب العربي.
( )6النكت على مقدمة ابن الصالح لل،ركشي  637ط أضواء السلف.
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 -12قال سليمان الملتاين (ت نحو« :)750المساوي بالهم.،
الحريري (ت )516يف بيت له يف
وقلب الهم ،ياء للضرورة»( .)1يعني
ّ
مقاماته سيأيت ذكره.
المسرة .وأصلها
 -13قال الف ّيومي (ت« :)770والمساءة نقيض
ّ
مسوأة على مفعلة بفتح الميم والعين .ولهذا تر ّد الواو يف الجمع فيقال:
هي المساوي .لكن استعمل الجمع مخففا .وبدت مساويه ،أي نقائصه
ومعايبه»(.)2
 -14قال ابن معصوم المدين (ت« :)1120والمساءة خالف
المسرة ،الجمع مساوي( ،)3برتك الهم،ة تخفيفا»(.)4
ّ
ال،بيدي (ت« :)1205والمساوي هي العيوب .وقد
 -15قال َّ
اختلفوا يف مفردها ،قال بعض الصرفيين :هي ضدّ المحاسن ،جمع ٍ
سوء
على غير قياس .وأصله الهم.)5(»،
* من آراء المعاصرين:
( )1يف شرحه لمقامات الحريري لوحة  130أ.
( )2المصباح المنير  298ط دار الكتب العلمية.
( )3هذا الرسم على لغة من يثبت من العـرب اليـاء يف الوقـف علـى نحـو هـذا المنقـوص.
وقد أجـازه المـربّد كمـا حكـى عنـه تلميـذه ابـن السـراج يف الخـط  129مجلـة المـورد
المجلد الخامس العدد الثالث .واختاره المازين وال،جاجي ألهنمـا يريـان لغـة الوقـف
بالياء أجود احتجاجا منهما بظاهر القياس .انظر :الخط لل،جاجي .38 ،37
( )4الطراز األول (سوأ).
( )5تاج العروس .279/1
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 -16جاء يف (المعجم الوسيط ،ساء)« :المساوي :المعايب
والنقائص ،ال تهم.»،
وأحب أن أن ّبه هنا إلى
 -17قال عبد السالم هارون (ت« :)1408
ّ
مما يخطئ فيه كثير من األدباء.
أن كلمة المساوئ الواردة يف الشرح ّ
وصواهبا المساوي بدون هم ،،فإن العرب لم ام ،هذا الجمع كما يف
اللسان والقاموس والمعجم الوسيط (سوأ» .ومنه قول العرب( :الخيل
تجري على مساويها»( ،)1ثم نقل كالم المعجم الوسيط المذكور آنفا.
المسرة
 -18قال عباس أبو السعود« :ويجمعون المساءة وهي ضدّ
ّ
على مساوئ بالهم ،يف آخره .والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال يف
جمعها المساوي بدون هم.)2(»،
* نحق س رنحوظش:
ونقول يف هذه المسألة من جهة القياس :إنّه ال جرم ّ
أن الم
(المساوئ) همٌ ،ة يف األصل؛ ألهنا من (ساء يسوء) .وهي جمع (مساءة)
على الراجح .وإذ كان هذا هو األصل فاعلم ّ
اللفظي يف كالم
أن التفريع
ّ
العرب على ضربين:

نـص علـى ذلـك كمـا يـوهم
( )1حول ديوان البحرتي  .20وليس يف اللسان وال القاموس ّ
كالمه ،وإنما هو ضبط قلم.
( )2شموس العرفان  .27وعرا لها أيضا صاحب (معجم الصواب اللغوي) غير أنـه ال
أصولي صحيح م ّطرد ،فلم أر أن أذكره من بينهم.
يسير يف أحكامه على منهج
ّ
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فالضرب األول من األصول ما نجدهم استعملوه كما استعملوا
فرعه الذي ف ّرع عليه ونتج منه من قبل أنه ليس من شأن الفرع أن يحجب
األصل أو يخمل ذكره .ومثال هذا أنك تراهم يقولون يف نحو (رأس)
و(ذئب)( :راس) و(ذيب) ويف نحو (يوجل)( :ييجل) و(ييجل)
و(ياجل) ويف نحو (هيّن) و(م ّيت)( :هين) و(ميت) ويف (يستحيي):
(يستحي) إلى كثير من أشباه ذلك ،ثم ال يجدون حرجا من أن يستعملوا
هذه األصول كما استعملوا فروعها من غير أن يدعوهم استطرافهم لهذه
الفروع لما فيها من ّ
لذة الجدّ ة ومن فضل المّ ،ية إلى أن يهملوا أصولها
وي ّطرحوها.
على أنّهم ر ّبما استخ ّفوا الفرع جدا وبالغوا يف استحسانه حتّى ال
تكاد تراهم يستعملون أصله ،وذلك كرتكهم استعمال (يرأى)
البارقي:
واستغنائهم عنه بـ(يرى) إال ق ّلة منهم ،وذلك كقول سراقة
ّ
عينـــــي مـــــا لـــــم ترأيـــــاه
أري
ّ

ـــــــالم بالرتّهــــــــات
كالنــــــــا عـ
ٌ

وكما اجتمعوا على كسر هم،ة (إخال) فما يكادون يفتحوهنا مع ّ
أن
فتحها هو األصل.
والضرب الثاين من األصول هو ما ال نعلمهم استعملوه ّ
قط ،وذلك
كـ(قام) و(باع) ،فإن أصلهما (قوم) و(بيع) ،وكنحو (ض ّن) ،فإن أصله
ونبو طباعهم الموزونة عنه
(ضنن) ،كأنّهم لشدّ ة استثقالهم لهذا الضرب ّ
ٌ
وملحوظ يف
ّفرعوا عليه والتمسوا إصالحه وهو مضمر يف صدورهم
ضطروا فيحملهم مكانهم
أذهاهنم من غير أن تنطق هبذا ألسنتهم ،إال أن ي ّ
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بسره ويراجعوا وصله بعد صرمه كما فعل
من االضطرار على أن يمذلوا ّ
قعنب حين قال:
جربـت مـن خلقـي
مهال أعاذل ،قد ّ

أنّــي أجــود ألقــوا ٍم وإن ضــننوا

سمى باألصل االفرتاضي أو المرفوا.
وهو ما ي ّ
وعلى مقدار الخ ّفة والثقل ،وق ّلة االستعمال وكثرته ،وبين أن يكون
ٍ
ٍ
ٍ
مسألة يكون تخ ّيرهم بين
أفراد وأن يكون فردا من
مسألة ذات
م ّطردا يف
هذين الضربين.
وكلمة (المساوئ) هي بحسب داللة القياس من الضرب األول؛
ألنّها مفردة ال نظائر لها وال قياس ينتظمها بالتخفيف مع غيرها ،فح ُّقها
ففرعوا عليها باإلبدال فقالوا:
إذا راموا تخفيفها لثقلها وكثرة استعمالها ّ
(المساوي) ،أن يبقوا عليها فيستعملوها مع فرعها؛ ّ
ألن الفرد من
الجنس متى أريد اختصاصه دون أبناء جنسه بحكم من األحكام كرتك
استعمال أصله لم تنشب نظائره أن تض ّيق عليه مكانه وتجاذبه عنانه
مستظهرة عليه بما لها من الكثرة والذيوع حتّى يفيء إلى أمر الجماعة
فيستعمل منه أصله ،أال ترى أن العرب أجمعوا على ترك هم( ،يرى) ثم
رأينا مع ذلك نفرا منهم يخالف إليها فيستعملها كما يف بيت البارقي
المذكور آنفا وغيره.
ورأيناهم أيضا كالمطبقين على ترك الماضي من (يدع) ثم د ّلنا طول
البحث والتفتيش على ّ
أن منهم من راجع األصل فاستعمله كقراءة ﴿ﭸ

السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

425

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ .ولهذا لو سمعت أحدا يستعمل الماضي من (يذر) لم
قوة قياسه وشدّ ة اقتضائه له(.)1
أخطئه لما ذكرت من ّ
وإذا كان األمر كذلك فإنه لو لم تأتنا ب ّينة من السماع عن العرب
تثبت الهم ،يف (المساوئ) أو تنفيه لكان القياس وحده كافيا يف تصحيحه
والداللة عليه.
صحيح من كالمهم ،وهو قولهم
فكيف وقد جاء عنهم يف هذا شاهدٌ
ٌ
مروي بالهم ،يف كتاب
يف المثل« :الخيل تجري على مساوئها» ،فإنّه
ّ
«الخيل  »71لألصمعي (ت )216إذ كتب يف المخطوطة فوق كلمة
األصمعي(.)2
(مساوئها)( :مهموزة) ،فعسى أن تكون هذه رواية
ّ
وحكى ذلك أيضا أبو الحسن األخفش األصغر (ت ،)315وذلك
نص صريح يف هذه
نص نفيس لم أر من
احتج به ،ولع ّله أقدم ّ
ّ
يف ّ
المسألة ،قال( :هذا حرف استعمل على إبدال الهم .،وأصله الهم .،وقد
نطق به كثير من العرب مهموزا فقالوا :هي المساوئ يا فتى .وذلك أنه
من سؤته)( .)3وكذلك الثمانيني (ت )442إذ ظاهر ما ذكره يف كتابه أنّه

( )1وقد قال بذلك ابن درستويه يف تصحيح الفصيح وشرحه  260تح المختون.
( )2ورواه أيضــا غيــره كــأبي عبيــد يف األمثــال  ،109وثابــت بــن أبــي ثابــت يف الفــرق ،98
ولكن الضبط فيها محتمل.
( )3النوادر .523
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مهموز( .)1وكذلك ابن م ّك ّي الصق ّلي (ت )501واألجدابي (ت
نحو )500والملتاينّ (ت نحو )750إال ّ
مكي والملتاينّ خ ّطآ
أن ابن
ّ
اإلبدال ،وسيأيت القول يف ذلك.

وهبذا يتب ّين خطأ من صدع بتخطئة الهم ،،وك ّلهم معاصرون ،وهم
المعجم الوسيط وعبد السالم هارون (ت )1408وعباس أبو السعود
وظاهر من كالمهم يف هذه المسألة أهنم لم ي ّطلعوا على ما
وغيرهم.
ٌ
أوردناه من نصوص العلماء المثبتة للهم.،
فهذا هو أصل هذه الكلمة .وهو أحد الوجهين الجائ،ين فيها .وقد
والسماع .والوجه اآلخر إبدال هم،اا ياء
بينّا صحة استعماله بالقياس ّ
(المساوي) إبداال محضا يف جميع أحوالها ال على جهة اإلبدال
ٍ
(قاا) فيقال« :بدت مساويه ،ورأيت مساويه(،)2
القياسي ،فتلحق بباب
ّ
ٍ ()3
ونظرت إلى مساويه» ،و«هذه مساو  ،والمساوي» .وشاهده قولهم يف
( )1قلت( :ظاهر) ألن رسم الكلمة يحتمل أن تكون بالياء (مساوي) ،وذلك على مذهب
المازين وال،جاجي الذي أومأت إليه آنفا.
( )2ويجوز اإلسكان إلحاقا للمنصوب بالمرفوع والمجرور .وممن قـال هبـذا الفـراء كمـا
حكى عنه أبو العالء يف «عبث الوليد  »309تـح ناديـا الدولـة ،وأبـو حـاتم السجسـتاين
كما حكى عنه أبو حيان يف «التذييل والتكميل  »241/1والمـربد كمـا حكـى عنـه ابـن
جني يف «المحتسب  ،»289/1وأبو محمد األنباري يف «شرح المفضـليات »121/1
ط صادر ،وابنه أبو بكـر يف «شـرح القصـائد السـبع  »281و«إيضـاح الوقـف واالبتـداء
 .»245 ،237/1وهذا الخالف قلما تجده مبسوطا يف كتاب.
( )3ويجوز إثبات يائها رسما كما سبق بيانه.
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المثل المذكور آنفا« :الخيل تجري على مساويها» ،فإنه يروى بالياء كما
أن الكسائي (ت )189ذكر أن مفرده (مسوى)(ّ ،)1
يروى بالهم ،بآية ّ
وأن
ّ
وفسره هبذا
الصاحب بن عباد (ت )385سلكه يف ألفاظ المساواة ّ
المعنى( .)2وهذا وإن كان غلطا من جهة االشتقاق فهو ٌ
بيان لما تأ ّدى إليه
من ضبطها.
واإلبدال يف (مساويها) يف هذا المثل هو على غير اإلبدال القياسي؛
ّ
ألن القياس يف هذا أن تجعل الهم،ة بين بين ال أن تقلب ياء خالصة.
القرشي.
ال،بير بن عبد الم ّطلب الهاشمي
ومن الشواهد أيضا قول ُّ
ّ

جاهلي مات قبل البعثة:
وهو
ّ

غــــداة نر ّفــــع التأســــيس منـــــه

ـــوينا ثيــــاب
ولــــيس علــــى مسـ ّ

رواه ابن إسحاق (ت )150يف «سيرته  »89برواية (مساوينا) .وأثبته
ابن هشام (ت )218يف «اذيبه  »216برواية (مسوينا) وقال« :ويروى:
وليس على مساوينا ثياب» ،قال السهيلي (ت« :)581وقول ابن هشام:
السوءة.
ويروى مساوينا .يريد السوآت ،فهو جمع مساءة مفعلة من ّ
فسهلت الهم،ة»( ،)3وهذا يقطع ّ
بأن الرواية بالياء ال
واألصل مساوئّ ،
بالهم .،وإذا كان األمر كذلك فإنه ّ
يدل على ّ
أن لغة ال،بير الياء؛ ألنه ليس
يضطره إلى ترك الهم ،من حيث ّ
إن الوزن يستقيم هبما جميعا.
شيء
ّ
( )1حكى ذلك عنه األزهري يف اذيب اللغة .30/14
( )2المحيط يف اللغة  416/8تح آل ياسين.
( )3الروا األنف  348ط دار الكتب العلمية.
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وهذا ليس تخفيفا قياسيا؛ ألن العلماء مجمعون على أن تخفيف الهم،ة
المكسورة المكسور ما قبلها بجعلها بين بين.
ومنها أيضا قول هبيرة بن أبي وهب المخ،ومي القرشي .وهو
إسالمي هرب بعد الفتح إلى نجران ومات هبا كافرا:
ّ
هذا وبيضاء مثل النّهي محكمـة

علـي فمـا تبـدو مسـاويها
نيطـت ّ

رواه ابن إسحاق يف «سيرته» وأثبته ابن هشام يف «اذيبه .»814
قياسي عند سيبويه (ت )180وغيره ،وإنما
وليس هذا بتخفيف
ّ
التخفيف القياسي عندهم يف الهم،ة المضمومة المكسور ما قبلها هو أن
تجعل بين بين ،وهو (كالم العرب)

()1

إال ما كان من األخفش

(ت ،)215فإنه يخ ّففها بقلبها ياء خالصة(.)2
الطائي أو غيره:
وكذلك قول أبي زبيد
ّ
أغمض للصديق عـن المسـاوي

مخافـــة أن أعـــيش بـــال صـــديق

وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة (ت )276يف «عيون األخبار /2
 »425و«فضل العرب  192ط أبو ظبي» عن ابن األعرابي (ت،)231
ولكنه لم ينسبه .ونسب بعده إلى شاعرين:

( )1كتاب سيبويه .542/3
( )2معاين القرآن له  48/1تح هدى قراعة.
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األول :أبو زبيد الطائي ،نسبه إليه أبو حيان التوحيدي (ت )414يف
«البصائر والذخائر  101 /1ط صادر» و«الصداقة والصديق  42تح
الكيالين».
الثاين :عبد اهلل بن طاهر (ت ،)230نسبه إليه الثعالبي (ت )429يف
«من غاب عنه المطرب  »180مع بيتين آخرين.
وال أحسبه البن طاهر؛ ألن ابن عبد ر ّبه (ت )328أنشد يف «العقد
ٍ
ثالث
الفريد  314 /2تح أحمد أمين» البيتين اآلخرين مع بيت
ٍ
منسوبات إلى ابن طاهر وليس فيها هذا البيت .ونسب هذه األبيات

ولي (ت )243األخفش األصغر كما
الثالثة إلى إبراهيم بن العباس ّ
الص ّ
نقل عنه تلميذه أبو الفرج األصفهاين (ت )356يف «األغاين  47 /10ط

تمام
دار الكتب» وابن أخيه أبو بكر
الصولي (ت )335يف «أخبار أبي ّ
ّ

األصح.
 .»71ولعله
ّ

ٍ
طاهر فلع ّله ألبي زبيد كما ذكر أبو
فإذا بطل أن يكون هذا البيت البن
حيان .وإذا كان له فإنه يصح االحتجاج به؛ ألن أبا ٍ
زبيد مات يف زمن
ّ
حتج بكالمه .على أن النصفة تقتضينا
معاوية .أما ابن طاهر فمو ّلد ال ي ّ
حجة
ّأال نقطع بصحة نسبته إليه ،فال يكون لنا إذن يف هذا البيت نفسه ّ
أصلنا.
قاطع ٌة وإن كان يؤنسنا
بصحة ما ّ
ّ
صحابي استشهد
فأما قول عبيدة بن الحارث الم ّطلبي القرشي .وهو
ّ

يف بدر:

فأكرمني الرحمن من فضل منّـه

بثـ ٍ
ـــوب مــــن اإلســــالم غ ّطــــى
المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويا
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فقد رواه ابن إسحاق يف «سيرته» وأثبته ابن هشام يف «اذيبه »713
وقال« :وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة» .على ّ
أن هذا البيت لو
لم يكن مشكوكا يف نسبته فإن إبدال هم،ة (المساوئ) فيه ياء ٍ
جار على
التخفيف القياسي؛ ّ
ألن الهم،ة إذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة فإهنا تبدل
ياء قوال واحدا ،فتقول يف (مئة)( :مية) ،فال يقوى هذا البيت وحده أن
حجة إلبدالها ياء يف جميع أحوالها.
يكون ّ
القرشي .وقد تو ّفي يف آخر
ومثله بيت عبد اهلل بن معاوية الهاشمي
ّ

دولة بني أم ّية:

كـل ٍ
وعين الرضا عن ّ
عيـب كليلـ ٌة

ولك ّن عين السخط تبدي المسـاويا

ٍ
باتفاق ،نسبه إليه مؤرج السدوسي (ت بعد)204
وهو منسوب إليه
يف «حذف من نسب قريش  »18ومصعب ال،بيري (ت )236كما حكى
عنه أبو الفرج يف «األغاين  »214 /12وغيرهما.
ٍ
وإذن ال يسلم لنا شاهد من شواهد اإلبدال من ّ
اعرتاا إال بيت
كل
ٍ
ٍ
رواية وإما
مروي أكثر من
وهب .أما سائرها فإنه إما
هبيرة بن أبي
ّ
مشكوك يف نسبته وإما مؤ ّول .فإذا جمعنا إلى بيت هبيرة  -وناهيك به -
هذه الشواهد مستأنسين بكثراا كان فيها مقنع وبالغ.
ٍ
شاهد صريح البتة فإن يف حكاية من حكى
على أنّا لو لم نقف على
اإلبدال من العلماء حجة شافية ،وهم أبو الحسن األخفش األصغر يف
كالمه الذي سقناه آنفا ،والتربي،ي (ت )502واألجدابي والفيومي
(ت )770وابن معصوم المدينّ (ت )1120وبعض الصرفيين كما نقل
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ال،بيدي .وقد قال هبذا من المعاصرين المعجم الوسيط وعبد السالم
َّ
هارون وعباس أبو السعود خال أن هؤالء المعاصرين أنكروا الهم ،أو
عرفناك خطأهم يف ذلك .وهذا ك ُّله ينفي أيضا احتمال أن
ض َّعفوه .وقد ّ
يكون اإلبدال يف بيت هبيرة ضرورة.
صحة الوجه اآلخر.
صحة هذا الوجه كما ظهرت
فقد ظهر إذن
ّ
ّ
مكي الصق ّلي غير مصيب يف تخطئته له ،وأن
وعلى هذا يتب ّين أن ابن ّ
صحة
ينص على ّ
الملتاين غير مصيب أيضا يف حمله على الضرورة .ولم ّ
واألجدابي.
هذين الوجهين جميعا من العلماء إال األخفش األصغر
ّ

وإذن فقد كان ينبغي أن يذكر هذا اللفظ يف جملة ما ذكروه من

األلفاظ المخ ّففة على غير القياس كـ(سال) و(المنساة) وغيرهما.
فأما الع ّلة التي حملتهم على هذا اإلبدال فألن من العرب من
يستثقل الهم،ة فيخ ّففها .ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون
متحركا
متطرفة ،فإهنا تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها إن كان
ّ
ّ
ّ
وتعامل معاملة
المعتل الالم بالياء إن كانت يف فعل ،ومعاملة المنقوص
أو المقصور إن كانت يف اسم .وتحذف إن كان ما قبل آخرها ساكنا.
مقدار
وهذا وإن كان عند سيبويه مقصورا على الشعر( )1فقد جاء منه
ٌ
وجدت
صالح من كالمهم حتّى إنك ال تكاد تجد جذرا مهموز الالم إال
ّ
ٌ
منهم من يبدلها ولو يف بعض تصاريفها ،فلو قيل بإجازة ذلك يف النثر لم

( )1الكتاب .554/3
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يكن نكرا .وقد قال هبذا الكوفيون وأبو زيد األنصاري وأبو الحسن
األخفش( .)1ومن أمثلته قولهم يف (أجأ)( :أجا) كما قال أبو النجم:
قــد ح ّيرتــه جــ ُّن ســلمى وأجــا
ويف (بدأ)( :بدا) كما قرأ ال،هري﴿ :وبدا خلق اإلنسان من ط ٍ
ين﴾
و(بدي) كما قال عبد اهلل بن رواحة:
باســــــم اإللــــــه وبــــــه بــــــدينا
قال أبو عبيدة (ت« :)209يقال :بدأت وبديت .وبعضهم يقول:
بدينا لغة»( .)2و(يبدى)( )3كما قال زهير:
ٍ
ســريعا ،وإ ّال يبــد بــالظلم يظلــم
جريء متى يظلم يعاقب بظلمـه
ويف (أبطأ)( :أبطى) ،ويف (جاء يجيء)( :جا يجي) ،قال سيبويه:
«وبعض هؤالء يقولون :يريد أن يجيك ويسوك .وهو يجيك ويسوك
بحذف الهم،ة»( .)4ويف (الحمأ)( :الحما) .وأطبقوا على (الخابية) وهي
من (خبأت) ،قال أبو عبيدة( :ثالثة أحرف تركت العرب الهم ،فيها).

( )1معـــاين القـــرآن لألخفـــش  ،335/1والمقتضـــب للمـــربّد  ،165/1وشـــرح الكتـــاب
للسيرايف .85/14
( )2مجاز القرآن  21/1تح س،كين.
( )3ويجوز رسمه (يبدا) بالنظر إلى عروا البدل .وكذلك نظائره.
( )4الكتاب .556/3
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وذكر منها (الخابية)( .)1وقالوا يف (اختتأ)( :اختتى) كما قال عامر بن
الطفيل:
العم مني صولتي
فال يرهب ابن ّ

وال أختتــي مــن قولــه المتهــدد

ويف (أخطأ)( :أخطى) .وقرئ﴿ :ال يأكله إ َّال الخاطون﴾ وقال
أعشى باهلة:
الحـي جفنتـه
ـب
نعيت من ال تغ ّ
َّ

إذا الكواكــب أخطــى نوءهــا المطــر

ويف (دارأته)( :داريته) ،ويف (أرجأ)( :أرجى) كما يف قراءة

﴿وآخرون مرجون ألمر اهلل﴾ ،ويف (ردء)( :رد) كقراءة نافع﴿ :فأرسله
معي ردا يصدقني﴾ ،ويف (رفأ)( :رفا) كما قال الهذلي:
رفوين وقالوا :يا خويلد ،ال تـرع

فقلت وأنكرت الوجوه :هم هم

(رويت يف األمر) ،ويف (سبأ)( :سبا).
(روأ)( :ر َّوى) كقولهمّ :
ويف ّ
ومنه قولهم( :أيادي سبا) ويف (صبأ)( :صبا) كقراءة نافع وغيره:
الصابون﴾ ويف (ضاهأ)( :ضاهى) ،ويف (الفرأ)( :الفرا) ويف (قرأت):
﴿ َّ
(قريت) ويف (كأله)( :كاله) كما قال عمر بن أبي ربيعة:
ٍ
بحفـــظ ر ُّبـــك المتك ّبـــر
كـــالك
فقالــت وقـد النــت وأفــرخ روعهــا:
ويف (الكمأة)( :الكماة) ويف (المأل)( :المال) كما قال حسان:
فدونك فاعلم أن نقض عهودنـا

أبـــاه المـــال منـــا الـــذين تبـــايعوا

( )1رواه عنه تلميـذه أبـو عبيـد يف الغريـب المصـنف  445/2تـح داوودي .وانظـر أيضـا:
مجاز القرآن .145/2
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الطائي:
ويف (تمالئوا)( :تمالوا) كما قال
ّ

ٍ
خصــم قــد تمــالوا
رب
وقبلــك ّ

ــي فمـــا هلعـــت وال دعـــوت
علـ ّ

صادقين﴾ .ومنه قول حسان:
ٍ
ـــــــاد وأشــــــــياعها
فــــــــأنبوا بعـ

ثمـــــــود وبعـــــــض بقايـــــــا إرم

ويف (أنبأ)( :أنبى) .وقد قرئ﴿ :قال أنبوني بأسماء هؤالء إن كنتم

ويف (المنسأة)( :المنساة) .وقالوا أيضا يف (المناوأة)( :المناواة) كما
قال األزدي:
ٍ
صـنيعة
وحسبك مـن ذل وسـوء

منــاواة ذي القربــى وأن قيــل :قــاطع

ويف (توضأت)( :توضيت) ويف (أومأت)( :أوميت) كقول عمر بن
أبي ربيعة:
أومــــت بعينيهــــا مــــن الهــــودج

لــوالك هــذا العــام لــم أحجــج

ويف (استه،أت)( :استه،يت) .وقرأ أبو جعفر﴿ :إ َّنما نحن
مسته،ون﴾ .وقالوا يف (هنأك)( :هناك) ،قال الفرزدق:
راحــت بمســلمة البغــال عشــية

فــارعي فــ،ارة ال هنــاك المرتــع

وغيرها .وإنما ذكرت أمثلة لهذا الباب ولم آت على جميعه.
فهذه كما ترى شرعتهم يف تخفيف عا ّمة هذا الضرب من المهموز.
فإذا ا ّتفق لشيء منه مع ذلك كثرة استعماله وطول دورانه يف كالمهم
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كانت رغبتهم يف تخفيفه أشدَّ وكانوا على التل ُّعب به أحرص ،وذلك
كـ(السوء) وتصاريفه ،فإهنم حذفوا الهم،ة منه كما قال الهذلي(:)1
ٍ
بســـوء يـــؤذين ويســـوين
مـــنكم
وأبو العيال أخـي ،فمـن يعـرا لـه
وكما قالوا( :ساءه سواية)( .)2وقلبوا يف قولهم(ساءه) ،فقالوا( :سآه)
كما قال كعب بن مالك(:)3
لقـــد لقيـــت قريظـــة مـــا ســـآها

وحــــــل بــــــدارهم ّ
ّ
ذل ذليــــــل

ويف قولهم« :سؤته مسائية»( ،)4وأصلها (مساوئة) .وقد اجتمع يف
هذه الكلمة خصال ك ُّلها يدعو إلى استثقالها ،فمنها ما ذكرناه من وقوع
الهم،ة طرفا ،ومنها كثرة االستعمال ،ومنها تجاور الهم،ة والواو ،وهما
حرفان مستثقالن ،قال سيبويه« :فمسائي ٌة إنما كان حدها مساوئ ٌة،
فكرهوا الواو مع الهم،ة؛ ألهنما حرفان مستثقالن»( ،)5وقال« :ومثل
ذلك قولهم« :أكره مسائيتك» ،إنما جمعت المساءة ثم قلبت»(.)6

( )1رواه السكري يف شرح أشعار الهذليين .409/1
( )2الكتاب .379/4
( )3الكتاب .467/3
( )4حكاها أبو زيد األنصاري يف نوادره .565
( )5الكتاب .380/4
( )6قولــه( :مســائيتك) كــذا وقــع يف نســخة ابــن خــروف مــن الكتــاب ل  82ب ،ويف نشــرة
بـــاريس  ،132/2وبـــوالق  130/2ويف بعـــض نســـخ نشـــرة هـــارون  467/3ولـــم
يعتمــدها ،ويف بعــض نســخ شــرح الســيرايف  174/13ولــم يعتمــدها المحقــق أيضــا.

=
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فال عجب إذن أن يستثقلوا (المساوئ) فيبدلوا هم،اا ياء إبداال
سريع،
محضا؛ وذلك لوقوع هم،اا طرفا ،والحذف إلى األطراف
ٌ
ولتجاور الهم،ة والواو ،وكثرة االستعمال( .)1والكلمة إذا كثر استعمالها
حسن تخفيفها بحذف أو قلب أو إبدال كما صنعوا يف (يرى) وأصلها
(يرأى) ويف (لم أبل) ،وأصلها (لم أبال) ،ويف (أ ٍ
(أي
يش) وأصلها ّ
شيء) وكما ّ
رخموا (يا صاحب) فقالوا( :يا صاح) مع أنه ليس علما وال
مختوما بتاء .ويف هذا يقول سيبويه« :ألن الشيء إذا كثر يف كالمهم كان
مما هو مثله ،أال ترى أنك تقول« :لم أك» وال تقول:
له ٌ
نحو ليس لغيره ّ
ٍ
قاا».
«لم أق» ،إذا أردت أقل .وتقول« :ال أدر» كما تقول« :هذا
مما يغيرون
وتقول« :لم أبل» وال تقول« :لم أرم» تريد لم أرام .فالعرب ّ
األكثر يف كالمهم عن حال نظائره»( .)2وهذا كثير معروف.

=
علي
ويعضده ّ
نص سيبويه السابق ،وما جاء يف أصول ابن السراج  ،60/3وتعليقة أبي ّ
على الكتاب  ،320/3والمنصف البن جنـي  ،93/2والممتـع البـن عصـفور .332
وهو الراجح خالفا لما وقـع يف نشـرة هـارون وشـرح السـيرايف والمحكـم البـن سـيده
(سأو).
ومحصنة لهـا
( )1كثرة االستعمال ليست من العلل الثواين ،وإنما هي علة ثالثة شارحة لها
ّ
من النقض.
( )2الكتاب .196/2
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وبي ٌن أن إبدال هم،ة (المساوئ) ياء كان من لغة أهل الحجاز؛ ألهنم
لم يكونوا يهم،ون يف الغالب كما هو معروف .وترك الهم ،عندهم ٍ
جار
الفراء (ت )207يقول:
يف الهم،ة
المتطرفة جريانه يف غيرها ،أال ترى أن ّ
ّ
(لغة قريش ترك الهم ،فيقولون :أنبوين)( ،)1ويقول أيضا يف (مسته،ئون):
(وقريش وعامة غطفان وكنانة على ترك الهم،ة)( .)2وأنت ترى كثيرا من
الشواهد التي سقنا بعضها يف إبدال الهم،ة المتطرفة ياء هي لشعراء
حجاز ّيين كبيت عبد اهلل بن رواحة وحسان وعمر بن أبي ربيعة
والهذل َّيين .ورأيت أيضا بيت زهير يف (يبدى) وهو يف غطفان .وأكثر من
يقرأ برتك الهم ،هم من قراء الحجاز كنافع وأبي جعفر.
وأمر آخر ،وهو أنّك تجد عامة أبيات إبدال هم،ة (المساوئ) ياء
ٌ
ال،بير بن عبد المطلب ،وعبيدة بن
لشعراء حجازيين قرشيين ،وهم ُّ
الحارث ،وهبيرة بن أبي وهب ،وعبد اهلل بن معاوية.
وعلى هذا ينبغي أن يضبط نحو قول حسان(:)3
وعلـــــت مســـــاويها محاســـــنها

الضــــمر
ـــر هبــــا مــــن ُّ
ممــــا أضـ ّ
ّ

بالياء.

( )1لغات القرآن له .22
( )2لغات القرآن .15
( )3رواه األثرم وابن حبيب يف ديوانه  187ط المعارف.
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ولمكانها من الثقل ومن كثرة االستعمال استخ ّفها الناس وآثروها
على لغة الهمّ ،
وتفشت يف سائر القبائل واألمصار .وعلى قدر ثقل اللفظ
ستحب تخفيفه ّ
لتقل مئونته على األلسن ،فإن طلب
وكثرة استعماله ي
ّ
الخ ّفة موكّل بما ذاع وشاع ،أال ترى أن أكثرهم يخ ّففون (يرى) دون
نظيراا (ينأى) و(يبأى) ونحوهما ،ويستجيدون إبدال هم،ة (أرجأت)
ياء فيقولون( :أرجيت) حتى قال الفراء( :وترك الهم ،أجود)( ،)1وال
يستحسنون ذلك يف أخوااا كـ(أرقأت) بمعنى س ّكنت .ومثل ذلك
(المنسأة) ،فقد قال الفراء( :أهل الحجاز ال يهم،ون «المنساة» .وتميم
وفصحاء قيس يهم،وهنا)( .)2وكأنَّها غلبت بعد ذلك على لغة الهم،
لكثرة دوراهنا حتّى صار أكثرهم يختارها .ويف هذا يقول األخفش:
تحول الشيء من الهم ،حتى يصير كبنات الياء،
«وذلك أن العرب ّ
يجتمعون على ترك هم،ة نحو «المنسأة» وال يكاد أحد يهم،ها إال يف
القرآن ،فإن أكثرهم قرأها بالهم .)3(»،ومثله أيضا (الخابية) ،فإن العرب
لفشوها وكثرة تجويلها يف
مطبقون على اختيار اإلبدال فيها .وذلك
ّ
ّ
و(الذر ّية) وغيرهما.
(النبي)
كالمهم .وكذلك فعلوا يف
ّ

( )1لغات القرآن .66
( )2لغات القرآن .119
( )3معاين القرآن .107 ،106/1
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ولذلك رأينا إبدال هم،ة (المساوئ) ياء هو الشائع يف كالم
المو ّلدين من شعراء وعلماء وعا ّم ٍة ،فمن شواهدها يف لسان الشعراء
قول أبي نواس (ت:)1()198
حـــوادث أيـــام تـــدور صـــروفها

لهــــ ّن مسـ ٍ
ـــاو مــــرة ومحاســــن

الوراق (ت:)2()220
وقول محمود ّ
فعـــذرها لـــك بـ ٍ
ٍ
ــاد يف مســـاويها
بالئمــة
ال تــرجع ّن علــى الــدنيا
وقول أبي تمام (ت:)3()231
مسـ ٍ
ـاو لــو قســمن علــى الغــواين

لمــــــا ج ّهــــــ،ن إال بــــــال ّطالق

وقوله(:)4
ٍ
مسـاو مـن النـوى
محاسن ما زالـت

ٍ
الصـد
تغ ّطي عليها أو
مساو مـن ّ

وقوله(:)5
ع ّفــت محاســنه عنــدي إســاءته

حتى لقد حسنت عندي مساويه

ومن الشاهد على شيوعها يف كالم العلماء ما سقته آنفا من كالم
األخفش األصغر إذ قال معلقا على قول أبي زيد األنصاري« :إذا أخرب
السلطان عنه بمساويه شاهدا كان أو غائبا» ،قال« :هذا حرف استعمل
( )1رواه حم،ة األصبهاين يف ديوانه  345/1تح إيفالد فاغنر.
( )2رواه عنه ابن أبي الدنيا يف كتاب ال،هد  128ط ابن كثير.
( )3ديوانه  108/4ط البابطين.
( )4ديوانه .175/2
( )5ديوانه .380/5
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على إبدال الهم .،وأصله الهم .،وقد نطق به كثير من العرب مهموزا
فقالوا :هي المساوئ يا فتى .وذلك أنه من سؤته»( .)1فد ّلت تعليقة
األخفش على هذا النص على ّ
أن أبا زيد آخذ بلغة اإلبدال ،ود ّلت كلمة
األخفش (استعمل) على أنّها شائعة يف كالم الناس كذلك.
ومنه أيضا قول الحريري (ت:)2()516
ويف المســــاوي بــــدا التســــاوي

فـــــــــال أمـــــــــي ٌن وال ثمـــــــــين

ومن دالئل شيوعها يف كالم العا ّمة «ما حكي أن المأمون كان يف يده
مساويك ،فقال لولد الحسن بن سهل :ما هذه؟ فكره أن يقول:
مساويك .فقال :محاسنك»(ّ .)3
فدل تحاميه للفظ (مساويك) جمعا
لـ(مسواك) على أهنم ينطقون (المساوي) جمع (مساءة) بالياء.
وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار يف هذه الكلمة وجه اإلبدال
ياء متى أصبناها يف شيء من كالم المو َّلدين إال أن يقوم الربهان الناصع
على ّ
أن القائل آخذ بلغة الهم.،
وإذن نضبط مثال قول أبي تمام(:)4
لقــد أنســت مســاوي كــل ٍ
محاســـن أحمـــد بـــن أبـــي دواد
دهــر
بالياء.

( )1النوادر .523
( )2مقاماته  48ط بوالق.
( )3كنايات األدباء للجرجاين  203تح القطان.
( )4ديوانه  .265/2وضبطها المحقق بالهم.،
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وكذلك ما نجده يف كالم المصنّفين كابن المقفع (ت )145يف قوله:
«وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها»( ،)1والجاحظ (ت)255
يف قوله« :حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساويهما»

()2

وأمثالهما،

وكعنوان كتاب (المحاسن والمساوي) للبيهقيُّ .
كل ذلك بالياء.
فأما قول أبي العتاهية (ت:)3()211
وال أســـائل عـــن قـــو ٍم عـــرفتهم

ذوي مساوئ إال قيل :قـد زادوا

فال يقطع باختياره الهم،؛ ألنه يجوز أن يكون بالياء ،فيكون كقول
الفرزدق(:)4
فلو كـان عبـد اهلل مـولى هجوتـه

ولكـــ ّن عبـــد اهلل مـــولى مواليـــا

وهذا جائ ،عند الجمهور يف الضرورة .وقد ذكر ابن مالك (ت)672
لجر ٍ
ٍ
قاا يف اللفظ ،ويف
جار مجرى
أنه (ال خالف أنه يف الرفع وا ّ
النصب ٍ
جار مجرى نظيره من الصحيح)( .)5غير أين وجدت يف ذلك
خالفا لم أر من أشار إليه ،وهو قول أبي جعفر النحاس (ت )338يف
«صناعة الكتاب « :«145ويجوز (مررت بجواري) بالياء تجري

( )1األدب الصغير .38
( )2الحيوان  200/1تح هارون.
( )3رواه ابن العديم بسنده إليه يف بغية الطلب  1786تح زكار.
( )4انظر :الكتاب .313/3
( )5شرح الكافية الشافية  .1506وانظر أيضا :ارتشـاف الضـرب ألبـي حيـان 890 ،889
ط الخانجي.
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ّ
المعتل» .وهذا إذا لم يكن
المخفوا مجرى المنصوب وتش ّبهه بغير
علما ،فأما إذا كان علما ففيه خالف مشهور.
وم ّما ّ
يدل على أن لغة أبي العتاهية الياء قوله(:)1
فأعظم اإلثم بعد الــشرك نعلمـه

يف ّ
كل نفس عماها عن مساويها

فأما أفصح هذين الوجهين فهو وجه إبدالها ياء وإن كان الهم ،هو
القياس .وذلك لشيوعه وكثرة استعماله دون نظيره .وإنما تتفاضل
اللغات بقدر حظها من القبول عند أهل الفصاحة وعلى حسب
استعمالهم لها ولهجهم هبا ال بموافقتها للقياس( ،)2أال ترى أن (ما)
الحجازية أفصح من (ما) التميمية وإن كانت التميمية أقوى منها قياسا،
ّ
وأن حذف ياء المتك ّلم واالستغناء عنها بالكسرة يف نحو (يا غالم)
أفصح من إثبات الياء وإن كان إثبات الياء هو حدّ القياسّ ،
وأن إبدال
(أرجيت) أجود عندهم من هم،ها مع أن هم،ها هو األصلّ ،
وأن (نعم)
و(بئس) بإسكان العين أفصح من تحريكها مع أن التحريك هو األصل
أيضا .بل ر ّبما تم ّكن الوجه عندهم لكثرة استعماله وأنسوا به حتى
استوحشوا من استعمال القياس فصار حجرا محجورا أو ضعيفا مرذوال
كما ب ّينا آنفا.

( )1األغاين .35/4
( )2وانفرد ابن درستويه يف تصحيح الفصيح  36بقول غريب ،وهو أن األفصح مـا أفصـح
عن المعنى واستقام لفظه على القياس ال ما كثر استعماله.
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وننتهي من هذا كله إلى أنه يجوز يف هذه الكلمة وجهان (المساوئ)
بالهم ،،و(المساوي) بالياءّ ،
وأن األصل منهما الهم ،،وأن الياء لغة أهل
الحجاز وال سيما قريش ،وأهنا ذاعت يف غيرهم من العرب وغلبت على
لسان المو ّلدين من علماء وشعراء وعا ّمة حتّى استح ّقت أن تفضل أختها
يف الفصاحة وإن كانت لغة الهم ،صحيحة فصيحة وجيدة مرض ّية.
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