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 ) لدى ولدن (

 ن الكريم آفي اللغة والقر

 د. خولة عبيد خلف  الدليمي 
 الجامعة اإلسالمية / كلية البنات 

 

 ةـــــالمقدم
الحمد هلل الذي علم القرآن، وخلق اإلنسان، ثم علمه البيان، والصالة 

، وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان  ، محمد األمين نور الزمانوالسالم على 
 الدين. إلى يوم 

 د ...ـا بعـأم
من الموضوعات التي رشحت (،  لدى ولدن في اللغة العربية والقرآن الكريم )

ألهميته البالغة من درس هذا الموضوع الى وقت كتابته و  أجدلنا قبل عامين ولم 
في مجال اختصاصنا، حيث إني قد تحريت بالبحث والسؤال عن من كتب في هذا 

كانت قليلة بحق مثل هذا  يسيرةه إال بصورة ضمنية الموضوع. ولم أجد من تناول
الموضوع، وتطرقه في اللغة العربية عامة، والقرآن الكريم خاصة، وعشت لحظات 
مباركات بين المصادر، والمراجع في دوحة اللغة العربية. وظالل القرآن الكريم أنهل 

أن جمعت من  من هذا العلم الشريف بقدراتي المتواضعة، وطاقتي المحدودة. وبعد
المادة ما يكفي؛ ألن أبدأ بالكتابة ارتأت المادة العلمية أن يكون منهجي في هذا 

 البحث أن قسمته على فصلين: 
 .  الفصل األول: لدى في اللغة والقرآن

 والفصل الثاني: لدن في اللغة والقرآن.
 :  تناولت في الفصل األول ثالثة مباحث
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 ،  اً المبحث األول: لدى لغًة واصطالح
 ،  والمبحث الثاني: لدى في كتب النحو

 . والمبحث الثالث: لدى في القرآن الكريم
 َوُكرِّس الفصل الثاني في )لدن في اللغة والقرآن(، 

 ،  فكان المبحث األول: لدن لغًة واصطالحاً 
 ،  والمبحث الثاني: لدن في كتب النحو

 . والمبحث الثالث: لدن في القرآن الكريم
عي في كتب التفاسير فوجئت بأن أكثرها لم تتناول )لدى ولدن( وعند اطال

سوى أنها بمعنى )عند(. وهذا عند المفسرين اللغويين وغيرهم إال ما وجدته عند 
تفسير ابن عطية في كتابه )المحرر الوجيز( وابن الجزري في كتابه )النشر في 

ا )لدى ولدن( القراءات العشر( التي وضحت اللغات والقراءات التي جاءت به
وتناولت مصادر رئيسة أخرى منها معجم مقاييس اللغة ولسان العرب البن منظور 

 وتاج العروس التي كان لها األثر األول في توضيح معنى )لدى ولدن(.
ومع أُنسي أثناء كتابة البحث ودافعي في أن أتعرف على ما تحويه أمهات 

أحبط أحيانًا لقصور ما كتب عنها الكتب اللغوية من معلومات عن )لدى ولدن( فقد 
ومع ذلك كنت مصرة أن أكتب في هذا الموضوع والحمد هلل على ما وفقني في أن 
أضّم ما وجدته بين طيَّات الكتب في صفحات حواها هذا البحث المتواضع داعية 
المولى أن يتقبله مني وأن يكون هذا العلم خالصًا لوجهه تعالى وثمرة طيبة تفيد 

 وطالب العلم.القرَّاء 
 

 الباحثة
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 الفصــل األول 
 ث األولــالمبح

 : لدى لغةً 
: لدى معناها معنى عند، يقال: رأيته لدى باب ( 1)جاء في اللسان :ىلد

األمير، وجاءني أمر من لديك أي من عندك، وقد يحسن من لديك بهذا المعنى، 
 ويقال في اإلغراء: لديك فالنًا كقولك: عليك فالنًا، وأنشد:

 لَدْيك لَدْيك ضاَق بها ِذراعا!
ويروى: إليك إليك! على اإلغراء. ابن األعرابي: ألدى فالن أذا كثرت لداته 

، يقول الملك: يعني ما كتب من عمل العبد عَتِيدٌعَتِيدٌ  لَدَيَّلَدَيَّ  مَامَا  هَذَاهَذَاوفي التنزيل العزيز: 
 حاضٌر عندي.

، واتصاله الْبَابِالْبَابِ  لَدَىلَدَى  هَاهَاسَيِّدَسَيِّدَ  وَأَلْفَيَاوَأَلْفَيَاالجوهري: لدى لغًة في لدن. قال تعالى: 
 .(2)بالمضمرات كاتصال عليك، وقد أغرى به الشاعر في قول ذي الرمَّة

 
ــــــ ــــــ كَ ْنــــــعَ  عْ دَ َف  مــــــاهُ  يكَ با ولــــــدَ الصِّ
 

ـــــــــ   بـــــــــاالك واختِ فـــــــــي فـــــــــؤادِ  وقُش ُت
  

 ويروى: فعد عن الصبا وعليك هما.
 .(3))واللِّدُة، كِعَدٍة الّتْرُب، والَدى: َكُتَرْت ِلداُته(

في االصطالح هي بذات المعنى في اللغة إذ لم أعثر لها عن معنى  ولدى
 اصطالحي سوى الذي ذكره اللغويون.

                                                           

 . 3/191لسان العرب :  (1)

 ، ينظر )الصاحبي في فقه اللغة العربية(.3/191لسان العرب،  (2)

 .1651القاموس المحيط/ (3)
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 انيــث الثــالمبح
 : لدى في كتب النحو

إذا كان اسم رجل أو امرأة وكانت إحدى  يذكر سيبويه في باب ما ال يتغير
نما  األدوات التي ذكرها هي لدى إذا صارت اسمًا لرجل أو امرأة قلت: هذا لداك. وا 

قالوا: لديك، وفي غير التسمية ليفرقوا بينها وبين األسماء المتمكنة كما فرقوا بين 
 وبين َهني. وأخواتهاَعني وِمني 

 .(1)وحدثنا الخليل أن ناسًا من العرب يقولون: لداك
وأما لدى وهو بمعنى )عند( فال دليل على بنائه )عند( القرب حسًا أو معنى 

ويلزمها النصب إال إذا انجرت نك غنّي، وربما فتحت عينه أو ضمت، نحو: عندي أ
. وال يستقيم أن يقال علة بنائها احتياجها إلى مضاف )كفوق وتحت (2)بـ)من(

نما األولى أن  وأمام وقدام وغير وبعض وما أشبهها إذ كلها تحتاج إلى اإلضافة( وا 
يغة التي ليست عليها يقال بنيت لدو، ولد لشبهها بالحروف لوضعهما على الص

نما على الحروف فأشبهت الحروف وبني لدى؛ ألنه هو هو األسماء المتمكنة،  وا 
ن اختلفت لغاته بزيادة أو نقصان مع بقاء أصل  وقد تقدم أن كل اسم بني يبنى وا 
ن اختلفت  المعنى، فيبنى لد لشبه )الحرف وبني لدى لشبه ما أشبه الحرف وا 

ال ترى أن نزال بني( لشبهه بأنزل وبني فجار لشبهه جهات الشبه فإنه ال يضر، أ
ن اختلفت جهات الشبه فهذا كثير في العربية في أبواب مختلفة  .(3)بنزال وا 

 الْغَيْبِالْغَيْبِ  مَفَاتِحُمَفَاتِحُ  وَعِندَهُوَعِندَهُويبنى على )لدى وعند( المبتدأ البتداء غاية وغيرها: 
وتقلب  (5)[ سورة المؤمنون51] ِِ ِِ قّقّبِالْحَبِالْحَ  يَنطِقُيَنطِقُ  كِتَابٌكِتَابٌ  وَلَدَيْنَاوَلَدَيْنَا (4)[ سورة األنعام69]

                                                           

 .3/211سيبويه، ج (1)

 (.3/152، ينظر )ارتشاف الضرب من لسان العرب، 3/111شرح الرضي على الكافية،  (2)

 .1/616اإليضاح في شرح المفصل،  (3)

 .69سورة األنعام/ (4)

 .51سورة المؤمنين/ (5)
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قرارها مع الظاهر وهو الكثير وقد تقلب  ألف )لدى( مع الضمير وقد تقر معه وا 
 .(1)ويقال: )لدى( زيد أجروه مجرى المضمر لك وبك ولديه أنشد الفراء عن العرب

 
ــبَ  ــتَ  تْ اَت ــ يمُ ْش  نِ ْضــمــن حُ  ارونَ لــدى َه
 

 كــــــدارِ  هُ ُنــــــزْ ضــــــيء إذا مــــــا مُ ال يُ َخــــــ 
  

لدى بمعنى "عند" وال يلزمه معنى االبتداء وعند أعم تصرفًا من لدى؛ ألن )و 
ن كان بعيدًا، بخالف لدى،  عند يستعمل في الحاضر القريب وفيما هو في حرزك وا 

 .(2)فإنه ال يستعمل في البعيد(
 .(3)أضيفت لدى إلى الجملة بخالف )عند( وأنشد الفارسي

 
ـــــــ اهُ َمـــــــعْ نَ  رُ كُ ذْ َتـــــــوَ   افعٌ يـــــــ أنـــــــتَ  نْ دُ َل
 

ـــ إلـــى أنـــتَ    ســـرِ كالنَّ  أبـــيَض  ودينِ ذو َق
  

)لدى( ال يستعمل إال فيما يحضرك و)عند( في األصل لما حضرك من أي 
قطر كان من أقطارك، فهي أبهم من الجهات الست، وكسر أولها أفصح من ضمه 

. لدى معرفة ال تتصرف وال تجر مطلقًا بخالف عند، ال تقول لدي مال إال (4)وفتحه
ن حاضرًا. وجاء في القرآن الكريم في أحد وعشرون موضعًا وكانت مالزمة إذا كا

. وقد تستعمل )لدى( في الزمان إذا أضيفت إلى مضمر لم تقلب األلف (5)لإلضافة
في لغة بني الحرث بن كعب تسويتا بين الظاهر والمضمر ويقال )لداُه( و)لداك( 

                                                           

 .3/152ارتشاف الضرب من لسان العرب،  (1)

 .3/111شرح الرضي على الكافية،  (2)

 .1/152ارتشاف الضرب من لسان العرب،  (3)

 .274/القسم الثاني/1الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية،  (4)

 .1/711دراسات ألسلوب القرآن الكريم،  (5)
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نهم فرقوا بين الظاهر والمضمر وعامة العرب تقلبها ياء فتقول )لديك( و)لديه( كأ
بأن المضمر ال يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما اتصل به فتقلب ليتصل به 

 .(1)الضمير
)لدى( اسم جامد ال حظ له في التصريف واالشتقاق فأشبه الحرف نحو إليه 
ليك وعليه وعليك وأما ثبوت األلف في نحو رماه وعصاه فعاًل واسمًا فألنه أعّل  وا 

. و)عند( (2)لضمير فال يعل معه؛ ألن العرب ال تجمع إعاللين على حرفامرة قبل 
و)لدى( يختلفان عن لدن فإنهما ال يلزمان استعمااًل واحدًا بل يكونان البتداء الغاية 

[ سورة األنعام 69] الْغَيْبِالْغَيْبِ  مَفَاتِحُمَفَاتِحُ  وَعِندَهُوَعِندَهُوغيرها ويبنى عليها المبتدأ قال تعالى: 

مَزِيدٌمَزِيدٌ  وَلَدَيْنَاوَلَدَيْنَا [36سورة ق ](3)  ولدى بمعنى )عند( ال بمعنى )لدن( تالزم ابتداء
الغاية المكانية والزمانية ولذا كثر جرها بمن، أما لدى فال تستعمل مجرورة بمن، 
وذكروا أن الفرق بينهما وبين عند أن )عند( تكون ظرفًا لألعيان والمعاني... 

يقال: عندي هذا القول و)لدى( ال تكون إال ظرفًا للمعاني بل لألعيان خاصة 
صواب، وال يجوز لدي، ذكره ابن الشجري في أماليه ومبرمان في حواشيه... وأنك 

ن كان غائبًا وال تقول: )لدي مال( إال إذا كان حاضر  .(4)تقول: )عندي مال( وا 

                                                           

 .1/611-1المصباح المنير،  (1)

 .1/611-1المصباح المنير،  (2)

 .1/151همع الهوامع،  (3)

 .194معاني النحو/ (4)



 -       9002لسنة/      1العدد/ للغات واآلداب     مجلة جامعة االنبار  لدى ولدن في اللغة والقرآن    
177- 

 

 ثــالــث الثـــالمبح
 : لدى في القرآن الكريم

ًا وكانت مالزمة ن موضعيجاءت لدى في القرآن الكريم في واحد وعشر 
 .(1)لإلضافة

1.   الْبَابِالْبَابِ  لَدَىلَدَى  سَيِّدَهَاسَيِّدَهَا  وَأَلْفَيَاوَأَلْفَيَا [16.سورة يوسف ] 

1. ِالْحَنَاجِرالْحَنَاجِر  لَدَىلَدَى  الْقُلُوبُالْقُلُوبُ  إِذِإِذ ِِ ِِ [11.سورة غافر ] 

3. َأَمِنيٌأَمِنيٌ  مِكِنيٌمِكِنيٌ  لَدَيْنَالَدَيْنَا  الْيَوْمَالْيَوْمَ  إِنَّكَإِنَّك [62.سورة يوسف ] 

2. بِالْحَقّبِالْحَقّ  يَنطِقُيَنطِقُ  كِتَابٌكِتَابٌ  وَلَدَيْنَاوَلَدَيْنَا ِِ ِِ [51.سورة المؤمنون ] 

6. مُحْضَرُونَمُحْضَرُونَ  لَّدَيْنَالَّدَيْنَا  جَمِيعٌجَمِيعٌ  لَّمَّالَّمَّا  كُلٌّكُلٌّ  وَإِنوَإِن [31.سورة يس ] 

5. مُحْضَرُونَمُحْضَرُونَ  لَّدَيْنَالَّدَيْنَا  جَمِيعٌجَمِيعٌ  هُمْهُمْ  فَإِذَافَإِذَا [63.سورة يس ] 

7. ُحَكِيمٌحَكِيمٌ  لَعَلِيٌّلَعَلِيٌّ  لَدَيْنَالَدَيْنَا  الْكِتَابِالْكِتَابِ  أُمِّأُمِّ  فِيفِي  وَإِنَّهُوَإِنَّه [2.سورة الزخرف ] 

1. مَزِيدٌمَزِيدٌ  وَلَدَيْنَاوَلَدَيْنَا [36.سورة ق ] 

9. َّوَجَحِيماًوَجَحِيماً  أَنكَاالًأَنكَاالً  لَدَيْنَالَدَيْنَا  إِنَّإِن [11.سورة المزمل ] 

14. ْخُبْراًخُبْراً  لَدَيْهِلَدَيْهِ  بِمَابِمَا  أَحَطْنَاأَحَطْنَا  وَقَدْوَقَد [91.سورة الكهف ] 

11. عَتِيدٌعَتِيدٌ  رَقِيبٌرَقِيبٌ  لَدَيْهِلَدَيْهِ  إِلَّاإِلَّا  قَوْلٍقَوْلٍ  مِنمِن  يَلْفِظُيَلْفِظُ  مَامَا [11.سورة ق ] 

11. الَمَهُمْالَمَهُمْأَقْأَقْ  يُلْقُونيُلْقُون  إِذْإِذْ  لَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  كُنتَكُنتَ  وَمَاوَمَا [22.سورة آل عمران ] 

13. أَقْالَمَهُمْأَقْالَمَهُمْ  يُلْقُونيُلْقُون  إِذْإِذْ  لَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  كُنتَكُنتَ  وَمَاوَمَا [22.سورة آل عمران ] 
                                                           

 .771-1/774دراسات ألسلوب القرآن الكريم،  (1)
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12. أَمْرَهُمْأَمْرَهُمْ  أَجْمَعُواْأَجْمَعُواْ  إِذْإِذْ  لَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  كُنتَكُنتَ  وَمَاوَمَا [141.سورة يوسف ] 

16. ُفَرِحُونَفَرِحُونَ  لَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  بِمَابِمَا  حِزْبٍحِزْبٍ  لُّلُّكُك [63 سورة المؤمنون ]ُّلَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  بِمَابِمَا  زْبٍزْبٍحِحِ  كُلُّكُل 

 [ سورة الروم.31] فَرِحُونَفَرِحُونَ

15. يَكْتُبُونَيَكْتُبُونَ  لَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  وَرُسُلُنَاوَرُسُلُنَا [14.سورة الزخرف ] 

17. َلَدَيْهِمْلَدَيْهِمْ  بِمَابِمَا  وَأَحَاطَوَأَحَاط [11.سورة الجن ] 

11. ِالْمُرْسَلُونَالْمُرْسَلُونَ  لَدَيَّلَدَيَّ  يَخَافُيَخَافُ  لَالَا  نِّينِّيإِإ [14.سورة النمل ] 

19. َعَتِيدٌعَتِيدٌ  لَدَيَّلَدَيَّ  مَامَا  هَذَاهَذَا  قَرِينُهُقَرِينُهُ  وَقَالَوَقَال [13.سورة ق ] 

14. َلَدَيَّلَدَيَّ  تَخْتَصِمُواتَخْتَصِمُوا  لَالَا  قَالَقَال [11.سورة ق ] 

11. لَدَيَّلَدَيَّ  الْقَوْلُالْقَوْلُ  يُبَدَّلُيُبَدَّلُ  مَامَا [19.سورة ق ] 

الْبَابِالْبَابِ  لَدَىلَدَى  سَيِّدَهَاسَيِّدَهَا  وَأَلْفَيَاوَأَلْفَيَا [16 سورة يوسف )لدى( اسم ظرفي فيه إعالل ]
 .(1)بإضافة الظرف إلى ضمير قلبت الياء ألفًا لمجيئها بعد فتح وتعود الياء

                                                           

 (.16، )حروف المعاني/ 211-11/241-11ينظر : إعراب القرآن وصرفه وبيانه،  (1)
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 الفصــل الثـــاني
 ث األولــالمبح

 : لدن لغةً 
من كل شيء من ُعوٍد أو حبل أو ُخلق واألنثى لُدنة  لدن: اللْدُن: اللينُ 

والجمع ِلداٌن وُلْدن وقد لُدَن لدانة وَلُدونة. ولدَنة هو: ليِّنة. وقناة لدنة: ليِّنة 
 ُلْدٌن، بالضم، وامرأة لُدنة:الَمهزَِّة، ورمح لُدٌن ورماٌح 

 
 رّيـــــــــــــــــــا الَشـــــــــــــــــــباِب ناعمـــــــــــــــــــة

 
ـــــــــــــل  َرْطـــــــــــــٍب مـــــــــــــأٍد َلـــــــــــــْدنٌ    وك

  
 .(1)وَتلدََّن في األمر: َتَلبَث وتمَكَث، ولدَّنه هو

)لدن( الالم والدال والنون كلمة واحدة. يقال: لليِّن من القضبان َلْدٌن. ولُدْن 
 .(2)بمعنى لَدى، أي عند

 (3)فهو لدن )والتلدين التليين ومنه خبز ُمِلّدن(ولدونة(  ة)لدن ككرم لدان
ولُدْن ولْدٌن ولِدٌن كَكِتف، وُلْدُن، بالضم، ولْدِن كَجْيِر، ولُدَكَكْم، وُلْد، َكُمْد، ولدًا، َكقفًا، 

. (4)ولُدْن بَضمََّتْين، وُلُد، َوَلدا: ظرف زماني ومكاني كعند، لدََّن ثوَبُه تلدينًا: َندَّاه
ن رجاًل من األنصار أناخ ناضحًا فركبه، ثم بعثه فَتلدََّن عليه بعض وفي الحديث: أ

 الَتلد ن، فقال: َشأ لعنك اهلل!

 : ال َتْصحْبنا بملعون.فقال رسول اهلل 
                                                           

 )لدن(. 3/194لسان العرب،  (1)

 )لدن(. 6/123معجم مقاييس اللغة،  (2)

 )لدن(. 9/331تاج العروس،  (3)

 )لدن(. 1651القاموس المحيط/ (4)
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الَتلد ن: التمُكُث، معنى قوله َتلدََّن أي َتلَكَأ وتمَكَث وَتلبََّث ولم َيتْر ولم َينَبِعث. 
 (1)لكََّأ عليه، قال أبو عمرو: َتلدَّْنُت َتلد نًا وَتلبَّثُت تلُبثًا وتمكَّثيقال: َتلدََّن عليها إذا تَ 

ومنه حديث عائشَة رضي اهلل عنها فأرسل إلى ناقة محرَّمة فتلدنت علّي فلعنتها، 
ولدنُه تلدينًا لينة ومن المجاز لدنت أخالقه وهو لدن الخليقة لين العريكة وما بها 

أي ما يمكث فيه وتلدن بالمكان أقام والعلم اللدني ما  متلدن بفتح الدال المشددة
من ذلك يتبين أن للدن في  (2)يحصل للعبد بغير واسطة بل بإلهام من اهلل تعالى

 اللغة معاني عدة منها:
 .(3)اللَّْداُن: اللين من كل شيء من عوٍد أو حبٍل أو خلقٍ  .1

 .(4)لُدْن بمعنى لدى أي عند .2

 .(5)اهلدََّن ثوبه تلدينًا: َندَّ  .3

والذي  (6)الَتلد ن: الَتمك ُث، َتَلدَن أي َتلكَّأ وتمكََّث وَتلبََّث ولم َيتْر ولم َينَبِعث .4
 يعنينا من ذلك هو أن لدن بمعنى لدى أي عند.

 

                                                           

 )لدن(. 13/194لسان العرب،  (1)

 )لدن(. 9/331تاج العروس،  (2)

 )لدن(. 13/194لسان العرب،  (3)

 )لدن(. 6/123معجم مقاييس اللغة،  (4)

 )لدن(. 2/165القاموس المحيط  (5)

 )لدن(. 13/194لسان العرب،  (6)
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 : لدن اصطالحاً 
لة، كلُه: ظرف زماني  لُدْن وُلْدٌن ولْدٌن ولِدٌن ولُد محذوفة منها َولَدى ُمَحوَّ

قال سيبويه: لُدْن جزمت ولم تجعل كعند ألنها ال تتمكن من ومكاني معناه عند، 
الكالم تمكن عند، واعتقب النون وحرف العلة على هذه اللفظة ال ما، كما اعتقب 

 .(1)الهاء والواو في َسنة ال ما كما اعتقبت في عضاه
وقال الليث: َلُدْن في معنى عند، نقول: وقف الناس له من لُدْن كذا في 

ذلك إذا اتصل ما بين الشيئين وكذلك في الزمان من لُدْن طلوع  المسجد ونحو
الشمس إلى غروبها أي من حين. وفي حديث الصدقة: عليهما جنتان من حديد 
من لدن تِديِّهما إلى تريقهما، لُدْن، ظرف مكان بمعنى عند إال أنه أقرب مكانًا من 

لي عند فالن مال أي عند وأخص  منه، فإن عند تقع على المكان وغيره، نقول: 
في ذمته وال يقال ذلك في لُدْن وقال أبو زيد عن الكالبيين: هذا من لُدنه ضموا 

 .(2)الدال وفتحوا الالم وكسر النون
قال الجوهري: لدن الموضع الذي هو الغاية وهو ظرف غير متمكن بمنزلة 

عند إال  وورد في كتاب المصباح المنير أن )لدى ولدن( ظرفا مكان بمعنى (3)عند
أنهما ال يستعمالن إال في الحاضر يقال: )لُدْنه( مال إذا كان حاضرًا و)لَديِه( 

لدن: ألول غاية زمان نحو لدن غدوة، وما رأيته من لدن ظهر الخميس أو  (4)مال
أي من جهتنا ونحونا وقيل: عند   (5)عِلْماًعِلْماً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  وَعَلَّمْنَاهُوَعَلَّمْنَاهُألول غاية مكان نحو: 

                                                           

 )لدن(. 13/194المصدر السابق،  (1)

 )لدن(. 9/331تاج العروس،  (2)

 )لدن(. 9/331تاج العروس،  (3)

 .1/611-1المصباح المنير،  (4)

 .56كهف / سورة ال (5)
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وقال الرضي:  (1)حاصل أو في تقدير الحاصل ولدن لما كان حاصاًل متصالً لما هو 
لُدْن مثل عضد، ساكنة النون، هي المشهورة، ومعناها أول غاية زمان أو مكان 

قال أبو إسحاق: لدن ال تمكن   (3)عَلِيمٍعَلِيمٍ  حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِن، و(2)نحو: لدن صباح
تقول: هو لدني صواب، وتقول: تمكن عند ألنك هذا القول عندي صواب، وال 

من ذلك يتبين أن  (4)عندي مال عظيم والمال غائب عنك، ولدن لما يليك ال غير
معنى لدن في االصطالح هي: ظرف مكان بمعنى عند إال أنه أقرب مكانًا من عند 

 وأخص منه، فإن عند تقع على المكان وغيره.
 

                                                           

 .3/156ارتشاف الضرب من لسان العرب،  (1)

 .3/114شرح الرضي على الكافية،  (2)

 .5سورة النمل/ (3)

 )لدن(. 13/194لسان العرب،  (4)
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 انيــث الثــالمبح
 : لدن في كتب النحو

 عنى عند إال أنها تختص بستة أمور:)لدن( بم
: أنها مالزمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو )جئت من عنده(  أحدها

  (1)عِلْماًعِلْماً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  وَعَلَّمْنَاهُوَعَلَّمْنَاهُ  عِندِنَاعِندِنَا  مِنْمِنْ  رَحْمَةًرَحْمَةً  آتَيْنَاهُآتَيْنَاهُو)من لدنه( وفي التنزيل 
عنى االبتداء بخالف نحو )جلست عنده فال يجوز فيه جلست لدنه( لعدم م

 .(2)هنا

  ..رَحْمَةًرَحْمَةً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لَنَالَنَا  وَهَبْوَهَبْ  نحو:  (3))أن الغالب استعمالها مجرورة بمن(  الثاني:

وقد نص   (5)لَّدُنْهُلَّدُنْهُ  مِنمِن (4)الثالث: )أنها مبنية إال في لغة قيس، وبلغتهم قرئ(
سيبويه على بنائه على السكون بمنزلة أخواته يقول: وأما )قط، وعن، 

فإنهن تباعدن من األسماء ولزمهن ما ال يدخل األسماء المتمكنة ولدن( 
 .(6)وهو السكون

ثم ترى سيبويه يقول: جزمت )لدن( ولم تجعل كـ)عند( ألنها ال تمكن في 
الكالم تمكن )عند( وال تقع في جميع موقعه، فجعل بمنزلة )قط( ألنها غير 

                                                           

 .56سورة الكهف/ (1)

، 1/154، همه الهوامع، 3/114، ينظر )شرح الرضي، 1/147أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  (2)
( 1/311، ظاهرة التآخي في اللغة العربية، 117، معاني النحو/1/751آن الكريم، دراسات ألسلوب القر 

 )لدن(.

، دراسات ألسلوب القرآن 1/154، همع الهوامع، 3/114. ينظر )شرح الرضي، 1/147أوضح المسالك،  (3)
 ( مادة )لدن(.111، معاني النحو/1/751الكريم، 

 ، )لدن(.1/154، همه الهوامع، 3/111، ينظر )شرح الرضي، 1/147أوضح المسالك،  (4)

 .1، وسورة الكهف/24سورة النساء/ (5)

 .1/311ينظر )ظاهرة التآخي في اللغة العربية(  (6)
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)لُدْن وُلُدْن ولَدْن ولِدْن  ومن لغاتها ما جاء مبنيًا على السكون نحو (1)متمكنة
على السكون على األصل  اللغات بنيت فيها )لدن(فهذه  (2)وُلِدْن ولْدْن وُلْدْن(

 في البناء واالنعدام موجب التحريك.
وأما )لْد وُلْد( فقد حذفت النون منها للتخفيف وبني بعد ذلك على 

بهها بالحروف . ويرى ابن السراج أن )لدن( بنيت على السكون لش(3)السكون
 حيث الوضع والجمود.

لوقوعها على كل جهة من )وذكر ابن يعيش أن سبب بنائها اإلبهام، 
الجهات الست فاشتبهت الحرف في إبهامه( والجدير بالذكر أن بناء )لدن( 
إنما جاء في لغات جميع قبائل العرب ماعدا قيسًا، فأنها معربة عندهم 

  مِنمِن  شَدِيداًشَدِيداً  بَأْساًبَأْساً  لِّيُنذِرَلِّيُنذِرَقرئ قوله تعالى:  تشبيهًا بـ)عند في المعنى( وبلغتهم

شمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء   (4)لَّدُنْهُلَّدُنْهُ بإسكان الدال وا 
في الوصل، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وفي أمالي ابن الشجري قال أبو 
علي: فأما ما روي عن عاصم من قراءته )لدِنِه( بكسر النون فإن ذلك 

ء الساكنين حيث سكنت الدال إسكان الباء من )َسُبع( وليست كسرة اللتقا
 إعراب... فظهر بهذا أن )لُدن( مبنية دائمًا.

الوجه في بناء )لدن( أن يقال أنه زاد على سائر الظروف غير المتصرفة في 
عدم التصريف بكونه عدم تصرفه الزمًا لمعنى االبتداء فتوغل في مشابهة 

 الحرف دونها.

                                                           

 .3/115كتاب سيبويه،  (1)

 ( )لدن(.1/311، ينظر )ظاهرة التآخي في اللغة العربية، 9/331التاج،  (2)

 .1/311ينظر )ظاهرة التآخي في اللغة العربية(،  (3)

 .1سورة الكهف/ (4)
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والقرب والزيادة لسيوطي أن علة بناء )لدن( داللتها على المالصقة ويرى ا
 .(1)على الظرفية المفادة بـ)عند( وهذا معنى جزئي حقه الحرف

، إذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان، (2)الرابع: )جواز إضافتها إلى الجمل(
 وذلك كقوله: «حيث»وأن ظروف المكان ال يضاف منها إلى الجملة إال 

 
ـــــــــهصـــــــــر   يع غـــــــــوان راقهـــــــــن ورقن

 
ــذوائب  ــدن شــب حتــى شــاب ســود ال  ل

  
ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري، لما لم يتمحض )لدن( في األصل 

 :(3)للزمان، قال عمر بن حسان
 

ـــــــــــديماً  ـــــــــــان ق ـــــــــــر أعي ـــــــــــإن الكث  ف
 

ــــــــي غــــــــالم  ــــــــدن أن ــــــــم افتــــــــر ل  ول
  

« أخذت من لدن زيد كتاباً »وذكر في المحيط أنها تضاف إلى المفرد نحو 
لى الجملة نحو: و  وبهذا تختلف عن « سافرت من لدن طلعت الشمس»ا 
عند « سافرت»اللتين ال تضافان إال إلى المفرد فال يقال: « لدى»و« عند»

سافرت عندما طلعت »طلعة الشمس وال سافرت لدى طلعة الشمس بل يقال: 
ويجر تالي  (4)«سافرت لدى طلوع الشمس»و« الشمس أو عند طلوع الشمس

 إن كان مفردًا كقوله: افته الى لفٍظ آخربإضلدن 

                                                           

 .1/319ينظر )ظاهرة التآخي في اللغة العربية(،  (1)

 ( )لدن(.3/56، ينظر )ارتشاف الضرب، 1/147أوضح المسالك،  (2)

 .111-3/114شرح الرضي على الكافية،  (3)

 .3المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،  (4)
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ـــــــــري ـــــــــي َظَهي ـــــــــنهض الرعـــــــــدُة ف  ت

 
ــــــر إلــــــى العصــــــر  ــــــن لــــــدن الُظه  م

  
 وتقديرًا إن كانت جملة اسمية كقوله:

 وتذكر ُنُعماه لدن أنت يافٌع.
 أو فعلية كقوله:

 لدن شب حتى شاب سود الذوائب.
ذلك على  ومنع ابن الدهان أن إضافة لدن إلى الجملة، وأول ما ورد من

 تقدير أن المصدرية بدليل ظهورها معها في قوله:
 .(1)أراني لدن إن غاب رهطي

 وقوله:
 

 وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا
 

 قرابة ذي قربي وال حق مسلم 
  

فنصبها إما على التمييز أو على التشبيه « غدوة»الخامس: جواز إفرادها قبل 
كى الكوفيون رفعها على بالمفعول به أو على إضمار )كان اسمها، وح

. حكى أبو عمر (2)إضمار )كان( تامة، والجر القياس والغالب في االستعمال
 ل: لُدْن ُغْدَوُة ولدْن ُغْدَوةً وعن أحمد بن يحيى والمبرد أنهما قاال: العرب تقو

 وَلُدْن ُغْدَوٍة.
 فمن رفع أراد لُدْن كانت ُغْدوٌة. -

                                                           

 .1/151همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  (1)

 .1/149أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  (2)
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 ًة.ومن نصب أراد ولدْن وكان الوقُت ُغْدو  -

 ومن خفض أراد من ِعْنَد ُغْدوِة. -

وقال ابن كيسان : لدن حرف يخفض وربما نصب بها ، قال : حكى ا
 لبصريون انها تنصب غدوة خاصة بين الكالم ، وانشدوا : 

 
 لغروٍب  نتْ احتى د ن غدوةً دُ لَ       منهمُ  لبِ الكَ  هري مزجرَ مُ  ا زالَ مَ 
 

قال ابن كيسان: من خفض بها  وأجاز الفرَّاء غدوة الرفع والنصب والخفض،
أجراها مجرى من وعن، ومن رفع أجراها مجرى مذ، ومن نصب جعلها وقتًا 

ن شئت أضمرت )كان( كما قال  :(1)وجعل ما بعدها ترجمة عنها وا 
لى   تالئها.أمذ لُد شواًل وا 

ن كان المفرد لفظ )غدوة( فيجوز الجر على األصل وهو األكثر وقال  وا 
يقول: لدن )غدوة( ومع حذف النون تقول: لُد يونس: بعضهم ينصب ف

 غدوة، ويعني يونس غدوة ال كل اسم.
 قال سيبويه: ال ينصب )لدن( غير )غدوة( فال تقول: لدن بكرة فأما 

 تالئها.امن لد شواًل فإلى 
أي كانت شواًل وانتصاب غدوة قيل: )لدن( شبهت  إضمار كان الناقصة ىفعل

ن كان من ا لكلمة بالتنوين فصارت تثبت تارة وتحذف أخرى نونًا بالتنوين. وا 
فأشبهت ضاربًا وقيل: النصب على إضمار كان واسمها مضمر فيها كما 

بعد لدن على  (غدوةٌ )قال سيبويه في )من لد شواًل..( وروى الكوفيون رفع 
                                                           

( 3/59، شرح ابن عقيل، 1/125، الفوائد الضيائية، 9/331، ينظر )التاج، 13/194لسان العرب،  (1)
 )لدن(.
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إضمار كان وقال ابن جني: شبهه بعضهم بالفاعل فرفع فقال: لدن غدوة 
: ضارب زيد وفي البديع لمحمد بن مسعود الغرني كما تقول في اسم الفاعل

المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جرى كقولك: 
لي مثله رجاًل، ألن تقديره لدنها غدوة ولذلك انتصب غدوة على التمييز كما 

ذا عطفت على غدوة المنصوب بـ)لدن( فقلت: لدن  انتصب رجاًل عليه، وا 
ز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب وقال ابن غدوة وعشية فقد أجا

مالك: النصب في المعطوف بعيد عن القياس والذي اختاره أنه ال يجوز في 
 .(1)المعطوف إال النصب

من »وال تقول: « السفر من عند البصرة»أنها ال تقع إال فضلة، تقول: السادس: 
أو « زيد لدني»بمعنى أنها ال تكون خبرًا مطلقًا فال يقال:  (2)«لدن البصرة

على أساس أنها متعلقة بالخبر المحذوف، أو هي وجارها « زيد من لدني»
متعلقان بالخبر المحذوف وبهذا تختلف عن )عند( و)لدى( اللتين هما 

أما « زيد لدى الباب»و« زيد عندي»بمعناها، فهاتان تقعان خبرًا فيقال: 
 .(3)«ذهب زيد من لدني»فال تكون إال بعد تمام الجملة، فيقال: « لدن»

 

                                                           

 ( )لدن(.3/59، شرح ابن عقيل، 3/111، ينظر )شرح الرضي، 3/155ارتشاف الضرب،  (1)

 .1/149أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  (2)

 .3/123المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،  (3)
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 ثــالــث الثــالمبح

 لدن في القرآن الكريم:

 

جاءت لدن في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعًا وكانت مضافة 
 .(1)ومجرورة بمن في جميع مواقعها

 َّخَبِريٍخَبِريٍ  حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِن  فُصِّلَتْفُصِّلَتْ  ثُمَّثُم [1.سورة هود ] 

 َعَلِيمٍعَلِيمٍ  حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِن  الْقُرْآنَالْقُرْآنَ  لَتُلَقَّىلَتُلَقَّى  وَإِنَّكَوَإِنَّك [5.سورة النمل ] 

 ْالْوَهَّابُالْوَهَّابُ  أَنتَأَنتَ  إِنَّكَإِنَّكَ  رَحْمَةًرَحْمَةً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لَنَالَنَا  وَهَبْوَهَب [1.سورة آل عمران ] 

 ِّالدُّعَاءالدُّعَاء  سَمِيعُسَمِيعُ  إِنَّكَإِنَّكَ  طَيِّبَةًطَيِّبَةً  ذُرِّيَّةًذُرِّيَّةً  لَّدُنْكَلَّدُنْكَ  مِنمِن  لِيلِي  هَبْهَبْ  رَبِّرَب [31.سورة آل عمران ] 

 نَصِرياًنَصِرياً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لَّنَالَّنَا  وَاجْعَلوَاجْعَل  وَلِيّاًوَلِيّاً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لَّنَالَّنَا  وَاجْعَلوَاجْعَل [76.سورة النساء ] 

 نَّصِرياًنَّصِرياً  سُلْطَاناًسُلْطَاناً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لِّيلِّي  وَاجْعَلوَاجْعَل [14.سورة اإلسراء ] 

 رَشَداًرَشَداً  أَمْرِنَاأَمْرِنَا  مِنْمِنْ  لَنَالَنَا  وَهَيِّئْوَهَيِّئْ  رَحْمَةًرَحْمَةً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  آتِنَاآتِنَا  رَبَّنَارَبَّنَا [14سورة ا ].لكهف 

 ْوَلِيّاًوَلِيّاً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لِيلِي  فَهَبْفَهَب [6.سورة مريم ] 

 ًعَظِيماًعَظِيماً  أَجْراًأَجْراً  لَّدُنَّـالَّدُنَّـا  مِّنمِّن  لَّآتَيْنَاهُملَّآتَيْنَاهُم  وَإِذاًوَإِذا [57.سورة النساء ] 

 ًتَقِيّاًتَقِيّاً  وَكَانَوَكَانَ  وَزَكَاةًوَزَكَاةً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِّنمِّن  وَحَنَاناًوَحَنَانا [13.سورة مريم ] 

                                                           

 .759-1/751دراسات ألسلوب القرآن الكريم،  (1)
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 ْذِكْراًذِكْراً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  آتَيْنَاكَآتَيْنَاكَ  وَقَدْوَقَد [99سورة ط ].ه 

 ُفَاعِلِنيَفَاعِلِنيَ  كُنَّاكُنَّا  إِنإِن  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  لَّاتَّخَذْنَاهُلَّاتَّخَذْنَاه [17.سورة األنبياء ] 

 ًيَعْلَمُونَيَعْلَمُونَ  لَالَا  أَكْثَرَهُمْأَكْثَرَهُمْ  وَلَكِنَّوَلَكِنَّ  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  رِزْقاًرِزْقا [67.سورة القصص ] 

 ِعَظِيماًعَظِيماً  أَجْراًأَجْراً  لَّدُنْهُلَّدُنْهُ  مِنمِن  وَيُؤْتِوَيُؤْت [24.سورة النساء ] 

 َأَجْراًأَجْراً  لَهُمْلَهُمْ  أَنَّأَنَّ  الصَّالِحَاتِالصَّالِحَاتِ  يَعْمَلُونَيَعْمَلُونَ  الَّذِينَالَّذِينَ  الْمُؤْمِنِنيَالْمُؤْمِنِنيَ  وَيُبَشِّرَوَيُبَشِّرَ  نْهُنْهُلَّدُلَّدُ  مِنمِن  شَدِيداًشَدِيداً  بَأْساًبَأْساً  لِّيُنذِرَلِّيُنذِر  

 [ سورة الكهف.1] حَسَناًحَسَناً

 ْعُذْراًعُذْراً  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِن  بَلَغْتَبَلَغْتَ  قَدْقَد [75.سورة الكهف ] 

 عِلْماًعِلْماً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  ننمِمِ  وَعَلَّمْنَاهُوَعَلَّمْنَاهُ  عِندِنَاعِندِنَا  مِنْمِنْ  رَحْمَةًرَحْمَةً  آتَيْنَاهُآتَيْنَاهُ  عِبَادِنَاعِبَادِنَا  مِّنْمِّنْ  عَبْداًعَبْداً  فَوَجَدَافَوَجَدَا [56 سورة ]

 الكهف.

[ )من عنده( فلم يختلفوا عن 2وقد جاء تفسير المجاز ]من لدنه[ )النساء/
)من لدنه( معناه من عنده قال سيبويه لدن: « الوجيز»جاء في . (1)المفسرين بذلك

ولذلك التآمًا ودخلت )من(  هي البتداء الغاية فهي تناسب أحد مواضع )من(
قرأ  اْلُمْؤِمِنينَ اْلُمْؤِمِنينَ   َوُيَبشِّرَ َوُيَبشِّرَ   لَُّدْنهُ لَُّدْنهُ   ِمنِمنقوله تعالى:  1وأما في سورة الكهف/ ،(2)عليها

شمام الضم  عاصم في رواية يحيى عن أبي بكر عنه )من لدنهي( بفتح الالم وا 
وكسر النون والهاء، ما روى هذا غير يحيى عن أبي بكر عن عاصم وقرأ الباقون 

 كين النون وضم الهاء(.بفتح الالم ضم الدال وتس هُ نْ دُ )من لَ 

                                                           

 .1/393مجاز القراءات،  (1)

 .237المحرر الوجيز/ (2)
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لغة وروى أبو زيد  –رواية يحيى  –الذي روى عن عاصم  قال أبو منصور:
 عن الكالبين أجمعين هذا )من لدنه( ضموا الدال وفتحوا الالم وكسروا النون.

سورة  في، و (1)قال أبو منصور: والقراءة المختارة )من لدنه( وعليها القراءة
لُدنا( بتشديد النون وقرأ أبو عمرو )من لدنا(  في تفسير الوجيز )من 56الكهف/

 .(2)بضم الدال وتخفيف النون قال أبو حاتم: هما لغتان

[ قرأ أبو بكر عن عاصم 75]الكهف/ عُذْراًعُذْراً  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِن  بَلَغْتَبَلَغْتَ  قَدْقَد :ْوقوله 

شمام الدال ضمة مختلسة وتخفيف النون وذكر صاحب  (3))من لدني( بفتح الالم وا 

أي: قد أعذرت إلي العذر من قبلي. قال القاضي  عُذْراًعُذْراً  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِن  بَلَغْتَبَلَغْتَ  قَدْقَدْالوجيز 

هذه القصة أصاًل لآلجال في األحكام التي أبو محمد رحمه اهلل: ويشبه أن تكون 
هي ثالثة أيام، وأيام التلوم ثالثة، فتأمله وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، 

صم )من لدني( بفتح الالم وضم الدال وشد وحمزة، والكسائي، وحفص عن عا
النون وهي )لُدن( اتصلت بها نون الكناية التي في )ضربني(، فوقع اإلدغام، وهي 

وقرأ نافع، وعاصم: )من لُدني( كاألولى إال أن النون مخففة، فهي  قراءة النبي 
ر في وكسر ما قبل الياء كما كس« كالمي»)لُدن( اتصلت بها ياء المتكلم التي في 

هذه، وقرأ أبو بكر عن عاصم: )من لدني( بفتح الالم وسكون الدال وتخفيف 
النون، وهو تخفيف )لُدِني( التي ذكرناها قبل هذه. وروي عن عاصم: )من ُلْدني( 
بضم الالم وسكون الدال، قال مجاهد وهي غلط، قال أبو علي: هذا التغليظ يشبه 

                                                           

 .152معاني القراءات/ (1)

 .1143المحرر الوجيز/ (2)

 .171معاني القراءات/ (3)
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لعربية فهي صحيحة. وقرأ الحسن )من أن يكون من جهة الرواية فأما على قياس ا
 .(1)لدني( بفتح الالم وسكون الدال

وروى األعشى عن أبي بكر )من لدني( بضم الالم وسكون الدال وتخفيف 
النون وكذلك روى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم وقرأ الباقون )من لدني( 

عروفة هي لغات م مشدودة النون مفتوحة الالم قال أبو منصور مضمومة الدال
وأجودها في القراءة فتح الالم، وضم الدال وتشديد النون: ألن )لدن( نونها في 
األصل ساكنة فإذا أضفتها إلى نفسك قلت: لدني، كما تقول )عن زيد( بسكون 
نما زادوا النون في اإلضافة  النون، فإذا أضفتها إليك قلت: )عني( فثقلت النون وا 

لدني( جعل االسم على ثالث أحرف فاكتفى  ليسلم سكون النون األول من قرأ )من
ناقصة ألنها حرفان وأما من قال:  بنون واحدة ولم يقسها على )عن(؛ ألن )عن(

)من لدني( فهي لغة لبعض العرب، كأن الضمة في الدال فنقلت إلى الالم كما 
وفي سورة )آل  (2)قالوا: حسن الوجه وجهك فإذا أثقلوا قالوا: حسن الوجه وجهاً 

فلم  (3)( من لدنه أي من عنده1( من لدن: من عندك وكذلك )الكهف: 1: عمران
 يختلف المفسرون في كتاب المجاز بـ)عند( بل اتفقوا على ذلك.

ويذكر لنا الجزري في كتابه النشر اختالفهم في )من لدنه( فروى أبو بكر 
شمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ، و  انفرد بإسكان الدال وا 

نفطويه عن الصريفيني عن يحيى عن أبي بكر بكسر الهاء من غير صلة وهي 
سكان النون وابن كثير على  رواية خلف بن يحيى وقرأ الباقون بضم الهاء والدال وا 
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( )من لدن( معناها: من حيث ابتدأت 1وفي سورة )هود:  (1)أصله بالصلة بواو
ْدن(، و)ُلْدن( بسكون الدال، وقرأ بهما الغاية كذا قال سيبويه وفيها لغات يقال: )ل

)من َلُدن( ويقال: )لُد( بفتح الالم وضم الدال دون نون، ويقال: )لّدى( بدال منونة 
 .(2)مقصورة ويقال: )لٍد( بدال مكسورة منونة. حكى ذلك أبو عبيدة

القسم الذي يجوز أن تلحق الكلمة وأال تلحقها فـ)لدن( و)قد( و)قط( بمعنى 

  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِنل: لُدنّي ولُدني، وقدني وقدي، وقطني وقطي قال اهلل تعالى: َحْسب تقو

وقرئ بالتخفيف والتشديد فالتشديد على إثباتها والتخفيف على حذفها،  عُذْراًعُذْراً

 :(3)وقال الشاعر

 قدني من أم الخبيبين قدي

مرة كلها في  ةالضرفية في القرآن الكريم سبع عشر  وقد وردت كلمة )لدن(
ن والرحمة والخير واللين ونحوه، وهو استعمال قريب لمعنى الليونة وأحيانًا الحنا

ومعنى )لدن( الظرفية معنى لمعنى التلبث وهو استعمال طريف أعني إكساء 
 .(4)اللدونة

  أَنتَأَنتَ  كَكَإِنَّإِنَّ  رَحْمَةًرَحْمَةً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن  لَنَالَنَا  وَهَبْوَهَبْ  هَدَيْتَنَاهَدَيْتَنَا  إِذْإِذْ  بَعْدَبَعْدَ  قُلُوبَنَاقُلُوبَنَا  تُزِغْتُزِغْ  الَالَ  رَبَّنَارَبَّنَاقال تعالى: 

  ذُرِّيَّةًذُرِّيَّةً  لَّدُنْكَلَّدُنْكَ  مِنمِن  لِيلِي  هَبْهَبْ  رَبِّرَبِّ  قَالَقَالَ  رَبَّهُرَبَّهُ  زَكَرِيَّازَكَرِيَّا  دَعَادَعَا  هُنَالِكَهُنَالِكَ[، 1]آل عمران:  الْوَهَّابُالْوَهَّابُ

  آتِنَاآتِنَا  رَبَّنَارَبَّنَا  فَقَالُوافَقَالُوا  الْكَهْفِالْكَهْفِ  إِلَىإِلَى  الْفِتْيَةُالْفِتْيَةُ  أَوَىأَوَى  إِذْإِذْ[، 31]آل عمران:  الدُّعَاءالدُّعَاء  سَمِيعُسَمِيعُ  نَّكَنَّكَإِ طَيِّبَةًطَيِّبَةً
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  عِبَادِنَاعِبَادِنَا  مِّنْمِّنْ  عَبْداًعَبْداً  فَوَجَدَافَوَجَدَا[، 14]الكهف:  رَشَداًرَشَداً  أَمْرِنَاأَمْرِنَا  مِنْمِنْ  لَنَالَنَا  وَهَيِّئْوَهَيِّئْ  ةًةًرَحْمَرَحْمَ  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن

  وَزَكَاةًوَزَكَاةً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِّنمِّن  وَحَنَاناًوَحَنَاناً[، 56]الكهف:  عِلْماًعِلْماً  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  وَعَلَّمْنَاهُوَعَلَّمْنَاهُ  عِندِنَاعِندِنَا  مِنْمِنْ  رَحْمَةًرَحْمَةً  آتَيْنَاهُآتَيْنَاهُ

دكتور فاضل السامرائي ينطبق على تفسير [ ونجد كالم ال13]مريم:  تَقِيّاًتَقِيّاً  وَكَانَوَكَانَ

( والذي يقول: )من لدنك( معناه: من 3المحرر الوجيز في سورة )آل عمران: 
عندك ومن قبلك أي يكون تفضياًل ال عن سبب منا وال عن عمل. وفي هذا 
استسالم وتطارح والمراد: هب لنا نعيمًا صادرًا عن الرحمة، ألن الرحمة راجعة إلى 

 .(1)فال تتصور فيها الهبة صفات الذات

  قَدْقَدْ  تُصَاحِبْنِيتُصَاحِبْنِي  فَلَافَلَا  بَعْدَهَابَعْدَهَا  شَيْءٍشَيْءٍ  عَنعَن  سَأَلْتُكَسَأَلْتُكَ  إِنإِن  قَالَقَالَوقال موسى للرجل الصالح: 

[ ولم يأِت بعد بعند وهي هنا كما تفيد معنى 75]الكهف:  عُذْراًعُذْراً  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِن  بَلَغْتَبَلَغْتَ

نى فكأنه قال: قد بلغت الظرفية تفيد معنا التمكث والتلبث وليس في )عند( هذا المع
 العذر وتمكثك وصبرك علي، وتلبثك على إلحاحي في السؤال وهو استعمال رفيع.

[ 1]الكهف:  لَّدُنْهُلَّدُنْهُ  مِنمِن  شَدِيداًشَدِيداً  بَأْساًبَأْساً  لِّيُنذِرَلِّيُنذِرَوقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: 

 وهذا ليس في اللين والرحمة؟

يه والشدة بلدن فأقول: إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس ف

  أَنزَلَأَنزَلَ  الَّذِيالَّذِي  لِلَّهِلِلَّهِ  الْحَمْدُالْحَمْدُومع ذلك هو في الرحمة، والنص يوضح ذلك، قال تعالى: 

  وَيُبَشِّرَوَيُبَشِّرَ  لَّدُنْهُلَّدُنْهُ  مِنمِن  شَدِيداًشَدِيداً  بَأْساًبَأْساً  لِّيُنذِرَلِّيُنذِرَ  قَيِّماًقَيِّماً  عِوَجَاعِوَجَا  لَّهُلَّهُ  يَجْعَليَجْعَل  وَلَمْوَلَمْ  الْكِتَابَالْكِتَابَ  عَبْدِهِعَبْدِهِ  عَلَىعَلَى

-1]الكهف:  أَبَداًأَبَداً  فِيهِفِيهِ  مَاكِثِنيَمَاكِثِنيَ  حَسَناًحَسَناً  أَجْراًأَجْراً  لَهُمْلَهُمْ  أَنَّأَنَّ  الصَّالِحَاتِالصَّالِحَاتِ  يَعْمَلُونَيَعْمَلُونَ  الَّذِينَالَّذِينَ  الْمُؤْمِنِنيَالْمُؤْمِنِنيَ

[ فهذا الكالم هو في القرآن الكريم الذي هو خير ورحمة، منذرًا ومبشرًا، والخير 3
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يكون فيهما جميعًا، ولم تستعمل )لدن( في القرآن الكريم، إال مع اهلل نحو قوله: 

بِريٍبِريٍخَخَ حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِن  :[ 1]هودعَلِيمٍعَلِيمٍ  حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِن  :[ 5]النمللَّدُنَّـالَّدُنَّـا  مِّنمِّن  

  سُلْطَاناًسُلْطَاناً  لَّدُنكَلَّدُنكَ  مِنمِن[ 67]القصص:  لَّدُنَّالَّدُنَّا  مِنمِن  رِزْقاًرِزْقاً[ 57]النساء:  عَظِيماًعَظِيماً  أَجْراًأَجْراً

  لَّدُنِّيلَّدُنِّي  مِنمِن  بَلَغْتَبَلَغْتَ  قَدْقَدْ[ إال في موطن واحد وهو في قوله تعالى: 14]اإلسراء:  نَّصِرياًنَّصِرياً

 .(1)[75]الكهف:  عُذْراًعُذْراً
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 جـــة والنتائـــالخاتم 
 

بعد هذه الجولة المضنية في مصادر اللغة ومراجعها وكثرة مشاغلي وعدم 
 تفرغي استطعت بتوفيق اهلل تعالى أن أنجز بحثي هذا والذي استنتجت منه ما يلي:
)لدن( بجميع لغاتها وأقسامها ألول غاية زمان أو مكان وهي مثل عند 

ضافتها، وتجر ما بعدها باإلضافة لفظًا إن كان معربًا ومحاًل إن كان ب معناها وا 
  لَّدُنَّالَّدُنَّا مِنمِن وَعَلَّمْنَاهُوَعَلَّمْنَاهُوالثاني نحو  خَبِريٍخَبِريٍ  حَكِيمٍحَكِيمٍ  لَّدُنْلَّدُنْ  مِنمِنمبنيًا أو جملة فاألول نحو 

نحو )لدن شب حتى شاب سود الذوائب( فـ)لدن( مالزمة  والثالث الجملة عِلْماًعِلْماً
كانت إضافتها إلى الجملة تمحضت للزمان؛ ألن ظرف المكان ال  لإلضافة فإذا

ذا اتصلت بـ)لدن( ياء المتكلم اتصلت بها  يضاف منها إلى الجملة إال )حيث( وا 
 نون الوقاية فيقال: )لدني( بتشديد النون.

 )لدن( تفارق )عند( بستة أمور.. 1

 أنها مختصة بمبدأ الغايات. .أ
 الواقع قبلها. (نْ قلما يفارقها لفظ )مِ  .ب
 أنها مبنية إال في لغة قيس. .ج
 جواز إضافتها إلى الجمل. .د
جواز أفرادها قبل )غدوة( وتنصب )غدوة( بها على خالف في تسمية  .هـ

 المنصوب نحو: قوله: )لدن غدوة حتى دنت الغروب(.
 ال تقع إال فضلة، فنقول: السفر من عند دمشق وليس من لدن دمشق. .و

 بخمسة أمور.« لدى»تفارق « لدن» .1
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لدن تحل محل ابتداء غاية نحو )جئت من لدنه( وهذا ال يصح في  .أ
 )لدى(.

 )لدن( ال يصح وقوعها عمدة في الكالم. .ب
 )لدن( كثير ما تجر بـ)من( كما ذكرنا بخالف )لدى(. .ج
 )لدن( تضاف إلى الجملة وهو ممتنع في لدى. .د
دوة باإلضافة ونصبها على إذا وقعت )لدن( قبل )غدوة( جاز جر غ .هـ

 التمييز على تقدير )لدن كانت غدوة(.
 فليس فيها إال اإلضافة فقط.« لدى»أما 

 تخفيف )لدن( إلى )لد(. .3
 قد تخفف لدن إلى )لد( لكثرة االستعمال نحو قول الشاعر: 

 فإلى أتالئها. من )لد( شوالً 
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 عـــادر والمراجــالمص 
 القرآن الكريم : 
هـ( تحقيق 726ألبي حيان األندلسي )ت  :من لسان العربارتشاف الضرب  -

وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النماس األستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة، 
 م.1919 -هـ 1249، 1ط

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: أبو محمد عبد اهلل جمال الدين يوسف بن  -
لدين عبد الحميد، دار هـ( تحقيق محمد محيي ا751هشام األنصاري )ت 

 م.1972 -هـ 1392، 5الفكر/لبنان، ط
اإليضاح في شرح المفصل: أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب  -

 م.1913هـ( تحقيق الدكتور موسى بنيان العاني، بغداد، 525)ت 
هـ( المطبعة 1146الزبيدي )ت  السيد محمد مرتضى الحسينيتاج العروس:  -

 هـ.1345، الخيرية بمصر
تصنيف  : الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة -

 لبنان. –محمود صافي، دار الرشيد دمشق بيروت، مؤسسة اإليمان، بيروت 
: محمد عبد الخالق عضيمة األستاذ بجامعة  دراسات ألسلوب القرآن الكريم -

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مطبعة السعادة.
رصف المباني في شرح حروف المعاني: اإلمام أحمد بن عبد النور المالقي  -

 –هـ( تحقيق أحمد محمد الخراط المجمع العلمي العربي، دمشق 741)ت 
 م.1976 -هـ 1396سوريا، 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي  -
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار هـ( تحقيق 759المصري الهمداني )ت 

 لبنان )د. ت(. –إحياء التراث العربي، بيروت 
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هـ( تصحيح وتعليق 515شرح الرضي على الكافية: الرضي األسترابادي )ت  -
 يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس.

أبو الحسين أحمد  : الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كالمها -
حققه وقدم له مصطفى الشويمي دكتور في األدب، ملتزم الطبع  بن فارس،

 لبنان. –والنشر، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت 
لتقي الدين إبراهيم بن الحسين  : الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية -

المعروف بالنيلي من علماء القرن السابع الهجري، تحقيق األستاذ الدكتور 
لم العمري رئيس قسم الدراسات العليا العربية وأستاذ النحو محسن بن سا

 .1والصرف في كلية اللغة العربية جامعة أم القرى، ط
إعداد الدكتورة فاطمة عبد الرحمن بن حسين،  : ظاهرة التآخي في العربية -

 .1م، ط1444 -هـ 1214
من الجامي نور الدين عبد الرح: الفوائد الضيائية )شرح كافية ابن الحاجب(  -

هـ( دراسة وتحقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف 191)ت 
 م.1913 -هـ 1243والشؤون الدينية، العراق، 

لإلمام اللغوي أبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن : القاموس المحيط  -
به هـ، اعتنى 117 -هـ 719محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروزآبادي، 

 ورتبه وفصله حسان عبد المنان.
صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : كتاب حروف المعاني  -

علي توفيق الحمد، هـ رحمه اهلل، حققه وقدم له الدكتور 324المتوفى سنة 
 م.1912 -هـ 1242، 1األردن، ط –أربد  –جامعة اليرموك  –كلية اآلداب 

هـ( تحقيق وشرح 114رو بن عثمان بن قمبر )ت : أبو بشر عم كتاب سيبويه -
 م.1913 -هـ 1243، 3عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، ط

 هـ(، دار المعارف بمصر )د. ت(.711: ابن منظور )ت  لسان العرب -
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 هـ(.114: أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي )ت  مجاز القرآن -
: أبو محمد عبد الحق بن عطية  العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  -

 م.1977 -هـ 1391قطر،  –هـ( الدوحة 621األندلسي )ت 
تصنيف الشيخ اإلمام العالمة أبي منصور محمد بن أحمد  : معاني القراءات -

هـ( حققه وعلق عليه الشيخ أحمد مزيد المزيدي، قدم له 374األزهري )ت 
جامعة األزهر،  –ة العربية وقرظه فتحي عبد الرحمن حجازي، كلية اللغ

 لبنان. –منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 
: د. فاضل السامرائي، مطبعة التعليم العالي ومطبعة دار الحكمة  معاني النحو -

م، معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس، دار 1991في الموصل، 
 م.1979 -هـ 1399الفكر، بيروت، 

تأليف اإلمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد  : لنشر في القراءات العشرا -
هـ( قدم له صاحب الفضيلة األستاذ 133الدمشقي الشهير بابن الجزري )ت 

علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية، خرَّج آياته الشيخ 
 .1لبنان، ط –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

: جالل الدين السيوطي، تحقيق الدكتور  مع الهوامع في شرح جمع الجوامعه -
 عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت )د. ت(.


