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 اسم الزمان والمكان
 اسما الزمان والمكان

 َمُصْوَغان لزمان وقوع الفعل أو مكانِه.هما اسمان  -1
وهما من الثالثىِّ على وزن َمْفَعل بفتح الميم والعين، وسكون  -2

ما بينهما، إن كان المضارع مضموَم العين، أو مفتوَحها، أو 
معتلَّ الالم مطلقا، كَمْنَصَر، وَمْذَهَب، َوَمْرَمى، وَمْوَقى، 

 وَمْسَعى، وَمَقاَم، وَمَخاف، وَمْرَضى.
وعلى َمْفِعل بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان 

غير معتل الالم، كَمْجِلس، وَمبيع، وَمْوِعد، وَمْيِسر،  يمثااًل مطلقاً ف
المضارع، كَوِجَل يَ ْوَجل، فهو من  يوَمْوِجل، وقيل إن صحت الواو ف

 القياس األوَّل.
 وُمْسَتْخَرج وُمْستَ َعان.ومن غير الثالثي: على زنة اسم مفعول، َكُمْكَرم 

 يواحدة ف ي  ومن هذا يُ ْعَلْم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميم
، والتمييز بينها بالقرائن، فإن يبعض أوزان الثالث ي، وكذا في  غير الثالث

 لم توجد قرينة، فهو صالح للزمان، والمكان والمصدر.
وزن َمْفَعَلة، وكثيرًا ما ُيصاغ من االسم الجامد اسم مكان على  -3

بفتح فسكون ففتح، للداللة على كثرة ذلك الشيء في ذلك 
المكان، كَمْأَسدة، وَمْسَبعة، وَمْطَبخة، وَمْقثَأة، من األسد، 

 والَسُبع، والبطِّيخ، والِقثَّاء.



وقد ُسمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسِجد:  -4
لمطِلع، للمكان الذى بُنى للعبادة وإن لم ُيْسَجد فيه، وا

والمسِكن، والمنِسك، والمنِبت، والمرِفق، والمسِقط، 
لمشِرق، والمفِرق، والمحِشر، والمجِزر، والمظنِّة، وا

بعضها، قالوا: مسَكن، ومنَسك،  يوالمغِرب، وُسمع الفتح ف
ومفَرق، ومطَلع. وقد جاء من المفتوح العين: المْجِمع 

 بالكسر.
 م ُيسمع.كلِّها جائز وإن ل  يقالوا: والفتح ف

الوسيلة: هذا إذ لم  يقال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين الَمْرَصفي ف
يكن اسم المكان مضبوطًا، وإال صح الفتح، كقولك أسُجد َمْسَجد زيد 

الموضع الذى سَجد فيه. وقال  يف يتَ ُعد عليَك بَ رََكُته، بفتح الجيم، أ
فكأنه أوجب فالمسَجد بالفتح ال غير.  سيبويه: وأما موضع السجود

 الفتح فيه.
 

 اسم اآللة
 ، ِلما وقع الفعل بواسطته.ي  هو اسم َمُصوٌغ من مصدر ثالث -1
وله ثالثة أوزان: ِمْفعال، وِمْفعل، وِمْفعلة، بكسر الميم فيها  -2

نحو: ِمفتاح، وِمنشار، وِمقراض، وِمْحَلب، وِمبرد، وِمْشَرط 
ير فرع ما وِمكنَسة، وِمقرعة، وِمصفاة. وقيل: إن الَوْزن األخ

 قبله.



وقد خرج عن القياس ألفاظ منها: ُمْسُعط، وُمْنُخل، وُمْنُصل، وُمُدق، 
 الجميع. يوُمدُهن، وُمْكَحَلة، وُمْحُرضة، بضم الميم والعين ف

وقد أتى جامًدا على أوزان شتَّى، ال ضابط لها، كالفأس، والَقُدوم، 
 والسِّكين وَهُلَم َجرَّا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصادر

 الكتب المنهجية -

 العلميةالمواقع  –شبكة االنترنيت  -

شذا العرف في فن الصرف, الشيخ احمد بن محمد بن احمد  -

 ( ه1315الحمالوي )ت

المهذب في علم التصريف ,د. صالح مهدي الفرطوسي , د.  -

 هاشم طه شالش .

 

 


