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الطلبة املتعلمني، وجلس احلكم َوَسط املتخاصمني واجته الركب وقف األستاذ وَسط : ويقولون

املستقبلني، َوْسط  َوْسط املتخاصمني، و َوْسط الطلبة و: َوَسط املستقبلني، والصواب أن يقال 

السني فتكون يف األجزاء املتصلة مثل وَسط الدار،  بتسكني سني كلمة وسط، أما الَوَسط بفتح 

ووَسط القاعة، والفرق بني الوْسط والوَسط يف اللغة دقيق نذكره ملخصا من نصوص أئمة 

فاجي يف اللغة كالشيخ مرتضى شارح القاموس، والراغب يف مفرداته وابن بري، وابن األثري، واخل

خلواص، وقد فرق هؤالء األئمة بني كتابه درة الغواص، شرح فيه كتاب احلريري املسمى أوهام ا

 : وْسط ووَسط بأربعة فروق 

وقف األستاذ وْسط : أن الوْسط بالسكون يعرب به عما حييط به، إذا كان من جنسه، مثل: أوهلا

ه من غري جنسه جاءت بفتح السني، الطلبة ألن األستاذ من جنس الطلبة، فإذا كان ما حييط ب

 .وقفت وَسط الدار ووَسط القاعة، إذ الواقف ليس من جنس الدار وال من جنس القاعة: مثل

أن الساكنة السن ظرف مكان، فال يأتي إال منصوبا على الظرفية املكانية، وأما الوَسط : ثانيهماو

 .فتعرب باحلركات

ْسط فو، أي بينهم، وال تقول وَسطهم وْسط الناس: فتقولن، ني معناها بْيأن الساكنة الس: وثالثها

  .مثل بني وزنا ومعنى فهما ظرفان متشابهان

ألن أجسام الناس منفصلة، ووَسط  وْسط الناس :أن وْسط تقال لألجزاء املتباينة، فتقول: ورابعها 

ط القاعة ألن الدار جسم متصل غري منفصل، غري املنفصلة مثل وَسط الدار ووَساألجزاء املتصلة 

 .وكذا القاعة فهي جسم متصل غري منفصل

: ومن الطريف أن أئمة اللغة وضعوا ملعرفة الفرق بني الوْسط والوَسط عبارة مستعذبة فقالوا

ساكنها متحرك، ومتحركها ساكن، ومعنى ذلك أنها إذا أضيفت للجسم املتحرك كانت 

. وْسط الناس، وإذا أضيفت للجسم الساكن كانت متحركة مثل وَسط الدار: ساكنة، مثل

الوسط بالتسكني يقال فيما كان ": اجلالس وسط القاعة ملعون" وقال ابن األثري يف تفسري حديث

ل كالناس والدواب، فإذا كان متصل األجزاء كالدار والرأس فهو متفرق األجزاء غري متص

بالفتح وإمنا لعن اجلالس وسط احللقة ألنه البد أن يستدبر بعض احمليطني به فيؤذيهم 

 .فيلعنونه ويذمونه

وقد أنشد السيوطي يف بغية الوعاة، والشيخ مرتضى يف تاج العروس ثالثة أبيات نظمها مجال 

 : د العقيلي مفرقا بني وَسط ووْسط يقول فيهاالدين يوسف بن مسعو

 اــووسط حتريكا أو تسكين    رق ما بني قوهلم وسط الشيء ف

 اـــــــتراه مبين غري حركهول       ن ــــــــــــموضع صاحل لبني فسك                                  

 ط الدار كلهم جالسنيوَس     ط اجلماعة إذ همكجلسنا وْس

 (الياءكما جاءت يف النص ب)

  : وقد ذكرت كلمة الوسط يف القرآن الكريم مرة واحدة يف قوله تعاىل

      ومعنى الوسط يف اآلية أي خيارا عدوال ألن الوسط  341البقرة

ل على أن اإلمجاع حجة، فلو كان اإلمجاع يستلزم ذلك، بإطالق امللزوم وإرادة الالزم، فاآلية دلي



فجعلنا ربنا " باطال لبطلت عدالتهم اليت نص عليها القرآن وقال أبو بكر بن العربي دفني فاس، 

، وإذا كان الوسط يف اآلية مدحا وثناءا، فقد جاء يف املثل العربي "أوال مكانا، وإن كنا آخرا زمانا

ن وَسط، ويقول اجلاحظ يف تعليقه على هذا املثل ألن املغين أثقل من ُمغ: ذما واستثقاال وهو قوهلم

 . الوسط جيثم على القلوب ويأخذ باألنفاس، فهو ليس باجليد فيطرب، وال بالرديء فيضحك

واخلالصة أننا نقول، جلست وْسط القوم ال وَسطهم، ووقفت وْسط الطلبة ال وَسطهم، كما 

 .وَسط البيت ال وْسطه ال وْسطها، واسرتحت اروقفت وَسط الد: نقول

 


