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 امللخص
 مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم   : عنوان البحث

  : لمي إلجاابهتاالع حريراألسئلة اليت ينطلق منها البحث ويعمل على الت
أقوال العلامء يف تفسريهم ملعنى )الربانيني(، وما جتليتهم ملفهوم هذا  ما -1

 ؟ألقوالهذه اما هو الراجح من و املصطلح القرآين الكريم؟

هل يتطابق لفظ )الربيون( الذي ورد أيضا يف كتاب اهلل مع لفظ الربانيني من  -2

 فان؟لتخي امحيث املفهوم واملعنى املراد، أم أهن

 : ولقد انتهى البحث إىل النتائج التالية
ب(، ب  لفظ الربانية عريب له أصل يف اللغة، وهو مشتق من الفعل الثالثي )ر   -1

 بمعنى الرتبية.من ربى الرّب الذي هو اهلل تعاىل، أو  وعىل قولني يف االشتقاق، إما من

رتبية، ى النبمع الرّب ربى ومن الراجح من األقوال أن لفظ الربانية مشتق من  -2

 وفيه معنى الرتقية باليشء من األدنى إىل األعىل والعمل عىل إصالحه والعناية به.

ا مع العلم العمل وهذا يعني أن الربانيني فئة من العلامء، خيتصون عنهم، مجعو -3

 ومجلة من الصفات التي جتعلهم صفوة بني أهل العلم.به وتربية الناس عليه، 

-يف القرآن الكريم يغاير يف معناه لفظ الربانية ارد وال (كام أن لفظ )الربيّون -4

 اجلموع الكثرية، وعىل هذا قول مجهور املفرسين. ييعنوهو  -عىل الراجح من القولني

ون التوصيف الرشعي لسامت العلامء الربانيني ىل التوصية بأن يككام انتهى البحث إ

 خالل دراسات علمية. نمضة ستفيومعامل الدور اإلصالحي املنشود حمل العناية امل

 .واحلمد هلل تعاىل أوالً وآخرًا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

 .مصطلح  –مفهوم  –الربانية  - الكريمالقرآن  الكلمات املفتاحية:
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 ملقدمةا

وعىل آله وصحبه، ومن نبي بعده،  عىل من ال احلمد هلل وحده، والصالة والسالم

 : ، وبعدواقتفى أثرهعّظم سنته 

الذي يتعدد ، وفلقد سبق أن استوقفني مرارًا االستخدام الشائع ملصطلح )الرباين(

هومه، جع إىل مظاّن رشح مفي أرجعلنيف مراده، ويف السياق الذي يرد يف ثناياه، مما 

هلا أن تنتهي إىل نتيجة كاشفة عن  علمية يمكن ستدعي دراسةألقف عىل أقوال عّدة ت

 حقيقة مفهوم هذه املصطلح الذي جاء به القرآن الكريم.

وعىل رأسه ما يعني عىل حسن - جهدوال ريب بأن خدمة كتاب اهلل تعاىل بأي 

لذي حيمد العبد ربه أن هلو من رشيف العمل ا -يهلتوجالتدبر وامتثال االفهم ومتام 

فيه وأال يكله إىل نفسه وال جهده وال رأيه طرفة عني،  له أن يسددهله، كام يسأوفقه 

 اللهم آمني.

 : أما عن الدافع الختيار هذا املوضوع، فأوجزه يف أمور
ا ونوإذ هو الصبغة التي يستحث القرآن أهل العلم أن يك املفهوم، هذا أمهية -1

 لون هبا.ليها، والصفة التي يتحع

ق، بحسب ما هذا املوضوع بالدراسة والتحقيال توجد كتابات علمية تناولت  -2

 وقفت عليه وجهدت يف البحث عنه.

رسم ي اموكالربانيني، هؤالء احلاجة املاسة ألمة اإلسالم يف هذا العرص إىل  -3

 املفهوم الذي أبانه أهل العلم والتفسري.  سامهتم ذاكاملمع

حتقيقًا للمعنى ارص هلذا املصطلح القرآين، مما يوجب عالتباين يف االستخدام امل -4

 ح.وجتلية للمفهوم الصحي

 : الدراسات السابقة
مل أعثر عىل دراسة أو بحث علمي يعتني بتحرير مفهوم هذا املصطلح، عدا ما 
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العلم من أقوال رسون يف ثنايا تفسري اآليات، أو ما جاء متناثرًا يف كتب أهل املف تناوله

 يرّجح بينها.فيسة تستدعي بحثاً يلّمها ويصنفها ون قاتأو حتقي

 : أسئلة البحث
، وكيف كان تناوهلم لبيان أقوال العلامء يف تفسريهم ملعنى )الربانيني( ما -1

 مفهوم هذا املصطلح القرآين الكريم؟

للفظ ن األقوال يف املفهوم الذي قصده القرآن يف استخدامه لراجح مهو ا ام -2

 ؟إيراده الثالثة)الربانيني( يف مواطن 

يف كتاب اهلل مع لفظ الربانيني من يون( الذي ورد أيضا هل يتطابق لفظ )الرب -3

 حيث املفهوم واملعنى املراد، أم أهنام خيتلفان؟

 : خطة البحث
 وأسئلة البحث وخطته العلمية. وأسباب اختيارهملوضوع أمهية اوفيها  :املقدمة •

فيه نص اآليات وقد سقت  رآن الكريم عن الربانية،الق حديث :التمهيد •

 ربانيني(.تي ورد يف ثناياها لفظ )الالكريامت ال

األقوال يف معنى الربانية، موردًا يف هذا املبحث سائر ما وقفت  :ولاملبحث األ •

سري والتحقيق، مصنّفًا إياها إىل أربعة أقوال، ثم منتهيًا ة والتفعليه من أقوال أهل اللغ

  إليه.ىل الرتجيح مع بيان ما دعاينإ

ما ورد من األقوال التي توافق أو و، نى )الربيون(ما جاء يف مع :ينملبحث الثاا •

 للفظ )الربانيني(، مع بيان ما أحسبه راجحًا من هذه األقوال. معناهختالف 

 هذا البحث. إليهامية التي خلص فيها أهم النتائج العلت قّدم والتي :اخلامتة •

 .حملتوايتجدول امث راجع ثبت امل •

 لرّب الرحيم. نافعًا وعمالً صاحلًا، إنه هو ااهلل تعاىل بمنّه أن يزيدنا علامً  ألأس
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  التمهيد
 حديث القرآن الكريم عن الربانية

ألوىل يف سورة آل عمران، ثم واطن، اجاء ذكر الربانية يف كتاب اهلل تعاىل يف ثالثة م

 : ييل  كامة، تكررت مرتني يف سورة املائد

  : األوىلة اآلي -1
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱ﴿ٱ: قال تعاىل
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
 .[ 79 :آل عمران ] ﴾ ىث نث مث  زث رث

 : الثانيةاآلية  -2
 يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زتٱ﴿: قال تعاىل
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل
 [.44 :املائدة] ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 : ة الثالثةياآل -3
 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱ﴿ٱٱٹٱٹ
 .[63 :املائدة ] ﴾ مس  خس حس جس

كام جاء لفظ )الِربيِّون( يف آية واحدة يف سورة آل عمران
يف -، وسوف نتناول (1)

 هذا اللفظ مع لفظ )الربانية(. القة معنىن عبيا -يناثاملبحث ال

                                       
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱٱ﴿: هي قوله تعاىل (1)

 .[146 :عمرانآل ] ﴾ خص حص مس خسحس جس  مخ جخ
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 املبحث األول
 الربانيةاألقوال يف معنى 

ّل وأهل اللغة يف بيان معنى الرباين والربانية، نجد أن جاملفرسين  ع إىل كالمرجوبال

 : ما ورد عنهم قابل ألن نصنّفه إىل أربعة أقوال

 .اىلتع أهنا مشتقة من )الرَّب( الذي هو هللا: القول األول
 رجل إهلي، من حرص الرجل عىل معرفة اهلل تعاىل والعلم به،: كقولك: أي

 يف سائر أحواله. هيه والتنسك لواإلقبال عل

 .(1)«بادة ومعرفة الربوبيةالربانيون نسبوا إىل التأله والع»: قال اخلليل

املًا به، ه عالرباين املنسوب إىل الرب، بمعنى كون: قال سيبويه»: وقال الفخر الرازي

اعته، رفة اإلله وطرجل إهلي إذا كان مقباًل عىل مع: ومواظبًا عىل طاعته، كام يقال

قول فعىل : نون فيه للداللة عىل كامل هذه الصفة... قال الواحديف والاألل وزيادة

 .(2)«منسوب إىل الرب عىل معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته: يبويه الرباينس

قيل هو منسوب إىل الرب، أي اهلل تعاىل، و»: ا القول فقالهذكام نقل الراغب 

 .(3)«إهلي: فالرباين كقوهلم

وقيل الرباين الذي يعبد الرب، زيدت األلف »: ، حيث قالونقله كذلك ابن منظور

زادوا ألفا ونونا يف الرباين، إذ أرادوا : مبالغة يف النسب، وقال سيبويهوالنون لل

غريه، كأن معناه صاحب علم بالرب دون غريه من العلوم،  ختصيصًا بعلم الرب دون

                                       
وكاين يف فتح (، والش4/581ونقله القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )(. 8/256كتاب العني ): ينظر (1)

 تبًعا للقرطبي.  (581/ 1)القدير 

هتذيب اللغة : (، وانظر يف إثبات هذا القول لسيبويه4/273كالم الرازي يف تفسريه ) من رصاً خمت (2)

لواحدي يف غري (. ومل أقف عىل كالم ا1/505(، وتاج العروس )1/403(، ولسان العرب )5/122)

 هذا املصدر.

 .(336ص )مادة رب، مفردات ألفاظ القرآن،  (3)
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ل اللحية الشعر وطو ُخص بكثرة ورقباين إذا راين وحلياينوهو كام يقال رجل شع

ري وإىل الرقبة قالوا رقبي وإىل اللحية وغلظ الرقبة، فإذا نسبوا إىل الشعر قالوا شع

 .(1)«ربلباين املوصوف بعلم احليي، والريب منسوب إىل الرب، والر

باين منسوب إىل الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده الر»: وقال األصمعي

   .(2)«العلم والعملمن 

: النحويون الوق»: نسب هذا القول إىل النحاة العالمة ابن األنباري، حيث قال كام

ول الرّباين منسوب إىل الرّب، وقالوا زيدت األلف والنون للمبالغة يف النسب، كام تق

 .(3)«فه بعظم اللحية واجلمةحِلْيايّن ومُجّايّن فتص

.(4)«املتأله، العارف باهلل : والرباين»: وقال الفريوزآبادي

يكون عىل دين الرب أن هو : والرباين من طريق املعنى»: وقال أبو املظفر السمعاين

 .(5)«وعىل طريق الرب

يد دة األلف والنون وهو شديابزوالرباين منسوب إىل الرب » :وقال النسفي

 .(6)«التمسك بدين اهلل وطاعته

ل العلم أي تابعني طريق الرب منسوبني إليه بكام ﴾نت مت﴿»: وقال البقاعي

يف املتابعة ورسوخهم يف العلم زيدتا لإليذان بمبالغتهم املزين بالعمل، واأللف والنون 

 . (7)«تهحانه وتعاىل وطاع سبين اهللاللَُّديّن، فإن الرباين هو الشديد التمسك بد

                                       
 .(1/403)لسان العرب  (1)

 .(1/162)بن حجر يف فتح الباري فظ اانقله احل (2)

 .(1/161)الزاهر يف معاين كلامت الناس  (3)

 .(94ص)ملحيط القاموس ا (4)

 .(1/335)سري القرآن للسمعاين تف( 5)

 .(1/166)للنسفي  مدارك التنزيل( 6)

 .(80/ 2)نظم الدرر للبقاعي ( 7)
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  .(1)«األلف، والنون للمبالغة والرباين منسوب إىل الرب بزيادة»: وقال الشوكاين

وهو منسوب إىل الرب كإهلي، واأللف والنون يزادان يف النسب »: وقال األلويس

 . (2) «مبالغة كثريًا، كلحياين لعظيم اللحيةلل

ّب، وهو اهلل تعاىل، وا منسوبني للركونأي : ﴾نت متٱٱ﴿»: وقال ابن عاشور

اختصاص املنسوب باملنسوب إليه. ومعنى ذلك  ألّن النسب إىل اليشء إنام يكون ملزيد

  .(3) «  هلل دون غريهخملصني أن يكونوا

ة ويقصدون به التعبد خدام الشائع للفظ الربانييمكننا أن ندرك بأن االست: من هنا

ذلك ما نسبه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ويؤيد االشتقاق، ند عىل هذاوالتأله والتنسك است

ُروي عن الُفضيل بن عياض م»: ثم قال هم العبّاد، ة  بأن الربانينيادتقل ، (4)«ذلك ثلو 

ها استندت عىل هذا وال وما شاهب، فهذه األق(5)وعن احلسن أهنم أهل العبادة والتقوى 

 ،عباس أمحد القلقشنديالأيب ما جاء عن ذا السياق االشتقاق، كام يمكن أن ُيورد يف ه

لعامل ا: الصالح وربام لقب به العامل فيقال الرباين من ألقاب الصوفية وأهل» :قال

 -أيضاً -ك ، وقريب من ذل(6)«وهو املتأله والعارف باهلل تعاىل: قال اجلوهريالرباين، 

-يقال ه رباين، فاملطهر بأنشاع يف املعارصين من تسمية األمر الذي مصدره الوحي ما 

و يف خصائص منهج يف خصائص األخالق اإلسالمية بأهنا ربانية املصدر، أ -مثالً 

 اإلسالم بأنه رباين، وهكذا. 

                                       
 .(1/486)ير للشوكاين القدفتح ( 1)

 .(104/ 3)يس روح املعاين لأللو (2)

 .(142/ 3)التحرير والتنوير البن عاشور  (3)

 .(478/ 4)تفسري ابن أيب حاتم  (4)

ا أبو بكر احلنفي، ثنا عباد بن منصور، حدثنا احلسن بن أمحد، ثنا موسى بن حمكم، ثن»: اتمقال ابن أيب ح (5)

تفسري . «هلل وىكونوا أهل عبادة، وأهل تق: فقال ﴾نت مت زتٱٱ﴿ٱ: سألت احلسن، عن قوله: قال

 .(64/ 3)ن أيب حاتم اب

 .(6/13)صبح األعشى  (6)
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أصناف غريهم من فضاًل عن ال ختتص بالعلامء  -عىل هذا القول-ية فالربانوعليه، 

ده عاىل يف قصإىل اهلل تاس، فكل من اتصف بأنه متأله يف علمه وعمله شديد التوجه الن

ىل عنايته بالعلم صحة أي العامل الذي زاد ع: فهو رباين، ومنه العامل الرباينوتعبده 

-حده مع عنايته بالتعبد هلل يف قوله وعمله، ومنه وقصده وحتريه لإلخالص هلل تعاىل 

 عىل وهو من ويل أمر املسلمني وكان حريصاً : الرباين، أو الوايل الربايناإلمام  -أيضا

اء رضاه يف واليته أمر املسلمني ويف خاصة نفسه، وكذلك عاىل وابتغوجه اهلل تقصد 

اىل والتوجه إليه علاًم وعمالً، عوهو كل فرد عظمت عنايته بطاعة اهلل ت: املسلم الرباين

 وهكذا، واهلل تعاىل أعلم.

 -جّل وعال أعني نسبة الربانية إىل الرّب -ابن تيمية هذا القول  اإلمامب تعق ولقد

مدًحا فقد ُذّموا  أهنا إن جعلت»: عن الربانية والربانيني منه قوله ويل، يف سياق ط

: ثم قال. « تازون هبا من جهة املدحيم اصةيف مواضع، وإن مل تكن مدًحا مل يكن هلم خ

ن عىل أهنم علامء، نعم تدل عىل إيامىل الرب فال تدل النسبة إذا قّدر أهنم منسوبون إ»

مجيع املؤمنني، فكل من عبد اهلل وحده ال يرشك به شيئًا فهو يعم  وتأله وهذاوعبادة 

 . (1) «ينّيرب متأله عارف باهلل، والصحابة كلهم كذلك ومل يسموا ربانيني وال

 ( ومنه معىن الرتبية.أهنا مشتقة من الفعل الثالثي )ربى : القول الثاين
الً فحاالً إىل حد حا إنشاء اليشءرتبية، وهو الربُّ يف األصل ال»: قال الراغب

  .(2)«ربَّه، وربَّاه، وربَّبه: التامم، يقال

، وهو الذي يرب وقيل هو منسوب إىل الرّب الذي هو املصدر» :وقال يف الرباين

ه بالعلم، وكالمها يف التحقيق وب إليه، ومعناه يرب نفسالعلم كاحلكيم، وقيل منس

 .(3)«من رب العلم فقد رب نفسه بهود رب العلم، سه بالعلم فقمتالزمان ألن من رب نف

                                       
 وما بعدها. (1/16)جمموع الفتاوى : ينظر (1)

 .(336مفردات ألفاظ القرآن، مادة رب، )ص ( 2)

 .(336ص )فردات ألفاظ القرآن، مادة رب، م( 3)
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املتعلمني بصغار العلوم قبل عنى الرتبية، كانوا يربون الرب بم»: وقال ابن األثري

   .(1)«كبارها

 . (2)«والرباين احلرب وربُّ العلم»: قال ابن منظورو

الذي  م رباين، وهوالربانيون أرباب العلم واحده»: الرازي قول املرّبدل نقوقد 

: ديويرب الناس، أي يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم.. قال الواح علميرب ال

  .(3)«)الرباين( مأخوذ من الرتبية: وعىل قول املربد

ر غابصالرباين الذي يريب الناس : وهو العامل، وقيل ع رباينمج»: يوقال ابن جز

 .(4)«العلم قبل كباره

ل بيانه ملعنى يف تذيي، حيث يقول ياقا السيف هذزخمرشي رأي ال وردن نأكام يمكننا 

أمر به اهلل والذي يطلب بعلمه وجه  يالذ العلم والدين وهو العامل الراسخ يف»: الرباين

 .(5) «اهلل

بٌّ له ه،بُّ ري قد ربّه،: وإمتامه يقال لكل من قام بإصالح يشء»: البغوي لوقا  .(6)«فهو ر 

أخذه من الرتبية أي يريب الناس لم، هو املع:  اس قال ابن عب»: قال ابن القيم

 . (7) «يريب الطفل  أبوهبالعلم ويربيهم به كام 

يف معنى  - مجيعاً اهللهم رمح-وأحسب أنه يلحق هبذا القول ما نقله بعض املفرسين 

بان قصدون بأنه معلم الناس وعاملهم السائس وي، الرباين من أنه منسوب إىل الرَّ

                                       
 .(2/181) النهاية يف غريب احلديث( 1)

 .(403/ 1)لسان العرب ( 2)

 .(273/ 4)ازي ازي يف مفاتيح الغيب للره الرنقل( 3)

 .(1/111)التسهيل لعلوم التنزيل  (4)

 .(2/29)ثر يف غريب احلديث واألالفائق ( 5)

 (.1/475معامل التنزيل )( 6)

 .(1/125ار السعادة )مفتاح د (7)
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بُّ إذا أصلح ورّبىمن ربَّ يرُ  مرهم، مأخوذأل
(1). 

ل وأوىل األقوا»: ام الطربي، حيث قالد رجح هذا القول شيخ املفرسين اإلموق

بَّان الذي يرب عندي بالصواب يف الربانيني أهنم مجع رباين، و أن الرباين املنسوب إىل الرَّ

 .(2) «يصلح أمورهم ويرهبا ويقوم هبا ذيالناس، وهو ال

ّبان السفينة وهذا أصح، فإن وقيل إىل ر  »: قالحيث ، (3)ابن تيمية ماإلمارجحه  كام

ن إىل الرتبية وهذه ختتص هبم، وأما نسبتهم عدم الزيادة يف النسبة ألهنم منسوبواألصل 

نسبة عموم أو  ماإ منسوب إليهالرب فال اختصاص هلم بذلك، بل كل عبد له فهو  إىل

الرباين  مى به رسله وأنبياءه، فإنبانيني وال سءه املتقني رخصوص، ومل يسم اهلل أوليا

ُيذمون تارة وُيمدحون  رباين السفينة، وهلذا كان الربانيونمن يرّب الناس كام يرّب ال

 .(4)« إىل الرب مل يذموا قطأخرى، ولو كانوا منسوبني

ّبان صفة كعطشان بمعنى مريب بومنسإنه : وقيل»: وقال األلويس  .(5)«إىل ر 

                                       
يف  رطبي أيضا(، والق2/66ي يف تفسريه )، والثعالب(1/462ممن نقله ابن عطيه يف املحرر الوجيز ) (1)

 .(336ص )الراغب يف مفردات ألفاظ القرآن، مادة رب، (، وكذلك 4/79تفسريه )

 .(543/ 6)فسري الطربي ت( 2)

قيل إن الرباين منسوب إىل »: قال يف مطلع هذا النقل ابن تيمية هذا القول ثالثًا ومستقاًل، حيث جعل (3)

، «وهذا أصح إىل ربان السفينة: وقيل، الناس بيتهإىل تر: وقيل، للحياينف والنون كافزيادة األل الرب

فسري يف إيرادهم لألقوال يف معنى ذا عامة أهل اللغة والتوالذي أميل إليه أنه تابع للذي قبله، وعىل ه

ض هبذا  الرتبية، فكأنه نقبنسبة الرباين إىل -كام يف أعاله-يف تتمة كالمه هذا  ه قد نص الرباين، كام أن

 ولني، واهلل أعلم. الق تفريقه بني

حللبي من كون لعالمة السمني اما قرره ا: ؤيد هذه القسمة الثنائية يف النسبة واالشتقاقومن أمثلة ما ي 

، وفيه قوالن، »: ( حيث قال1/844ون )اخلالف عىل قولني، كام يف الدر املص ايِنّ انِيُّون مجع ربَّ بَّ والرَّ

، واأللف دمها أنه منسوب إىلأح بِّ أنه منسوب إىل : والثاين»: وقال. «لنون فيه زائدتان يف النسب..وا الرَّ

لِّ  ان هو املُع  ان والربَّ بَّ فهم أمر  دينِهم..ُم للخري وم  ر  رِّ  .« ْن يسوس الناس وُيعَّ

 (. 62-1/61جمموع الفتاوى )( 4)

 .(104/  3)روح املعاين لأللويس ( 5)
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بَّان( ما جاء من أقوال عن بعض اق عىل هذا االشتقاق من )الرَّ مكن اإلحلكام أنه ي

أئمة مفرسي التابعني ومن بعدهم، مما يشري إىل ارتباط  ومجع من صحابة الكرام ال

بالتعليم الذي  هميتعنا بفئة أخص من العلامء، وكأهنم صفوة منهم، قد متيزوا يف املعنى

ورفيع اخلالل ما قد حازوا من مجيل اخلصال وال الناس، وباإلصالح ألحيريّب و

 جيعلهم أئمة هدى. 

هم : أنه قال  فروي عن عيل بن أيب طالب : فأما الربانيون»: قال ابن اجلوزي

هم : وابن جبري  قال ابن عباسحلكمة ويربوهنم عليها، والذين يغذون الناس با

 -قاله ابن قتيبة- لعلامء احلكامءقهاء اهم الف: طاءاملعلمون، وقال قتادة وع ءاهقالف

 .(1)«نواحدهم رباين، وهم العلامء املعلمو

عني األحبار وهم الذين يربون »: ابن تيمية عن الربانيني بأهنماإلمام وقد قال 

 .(2)«لياًل أئمتهم يف دينهم، وال يكون هؤالء إال ق الناس، وهم

و)الرّباين( هو »: قال -كام سبق-ان( بّ إىل )الرَّ  الطربي النسبةاإلمام  جحر عد أنبو

ه واحلكمة من املصلحني، ُت، وكان العامل بالفقن كان بالصفة التي وصفاملنسوب إىل م

، ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك  ي ُرّب أمور  الناس، بتعليمه إياهم اخلري 

ليه املاملنهاج ال ييل أمور الناس عىل ذيال والوايلاحلكيم التقّي هلل،  قسطون من ذي و 

 النفع عاجلهم وآجلهم، وعائدةُ م فيهم بام فيه صالُح املْصلحني أمور  اخللق، بالقيا

يف الفقه والعلم  فالربانيون إذًا هم عامُد الناس»: ثم قال، «عليهم يف دينهم ودنياهم

امء، ار  هم العلفوق األحبار، ألن األحب مهو: اهدالدنيا، ولذلك قال جموأمور الدين و

بأمور الرعية وما  ياسة والتدبري والقيامين اجلامُع إىل العلم والفقه البرص  بالسوالربا

                                       
 (.1/414املسري )زاد ( 1)

 (.1/61جمموع الفتاوى )( 2)
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 . (1) «حهم يف ُدنياهم ودينهم يصل

 .(2)وهذا قول حسن : حبار فقالوقد عّلق النحاس عىل قول جماهد بأهنم فوق األ

، (3)هاءحلامء فق: )كونوا ربانيني(  باسعن ابوقال »: قال اإلمام البخاري

 . (4) «قبل كبارهالرباين الذي يريب الناس بصغار العلم : ويقال

بأنه احلكيم الفقيه، : لرباينا  وقد فرس ابن عباس»: افظ ابن حجراحل وقال

 .(5) «اهيم احلريب يف غريبه عنه بإسناد صحيحواه إبرفيام ر   ابن مسعود ووافقه

 .(6) «علمرجة يف اللعايل الدالرباين ا»: األنباري كرب بووقال أ

دة عىل فضله لفاضل، وال فالعامل الرباين هو الذي ال زيا»: وقال اخلطيب البغدادي

التي  ل يف الوصف له بأنه رباين وصُفه بالصفاتمنزلة فوق منزلته ملجتهد، وقد دخ

رجة دلالرفيع ا: يف اللغة ينبالرمعنى اام خالفها، ويقتضيها العلم ألهله ويمنع وصفه ب

 .(7)«عايل املنزلة فيهلعلم، اليف ا

ه العامل بالرب والرشع املصيب يف فجملة ما يقال يف الرباين إن»: وقال ابن عطية

 .(8) «األقوال واألفعال التي حياوهلا يف الناسالتقدير من 

                                       
 .(544/ 6)تفسري الطربي  (1)

 الطربي. (، وقد تبع يف استحسانه هذا اإلمام1/430معاين القرآن ) (2)

م أيًضا بإسناد حسن، واخلطيب بإسناد آخر هذا التعليق وصله ابن أيب عاص»: احلافظ ابن حجر قال( 3)

 (.1/161)فتح الباري . «حسن

مدة القارئ( قول والعمل. قال البدر العيني يف )عال العلم قبل: ( باب1/24صحيح البخاري )( 4)

الذي يريب الناس بجزئيات : أيهو من الرتبية، هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم، و»: (2/43)

 هـ..ا «و بفروعه قبل أصوله، أو بمقدماته قبل مقاصده العلم قبل كلياته، أ

 .(1/611فتح الباري )( 5)

 .(1/178الناس ) امتزاهر يف معاين كلال: ينظر (6)

اللفظ  مقصود: اللغة( (، ولعّل اخلطيب يقصد من قوله )ومعنى الرباين يف1/184ه )الفقيه واملتفق( 7)

 القرآين، واهلل أعلم.

 (.2/195( )1/462املحرر الوجيز )( 8)
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ن قول ذ مخومأسياسة، والرباين الذي جيمع إىل العلم البرص بال»: جزي ابن وقال

 .(1) «أصلحه وقام به، فهو راب ورباين عىل التكثري رّبه إذاالناس ي رمرّب أ: العرب

ويسمى صاحب هذه املرتبة »: ل، حيث قاالشاطبياإلمام  املعنىكام نحى إىل هذا 

عامل والفقيه والعاقل؛ ألنه يريب بصغار العلم قبل الرباين واحلكيم والراسخ يف العلم وال

له كالوصف  علم وصارحتقق بال ق به، وقدأحد حقه حسبام يلي كل ىفيوباره، وك

 .(2) «املجبول عليه، وفهم عن اهلل مراده

ِزين وغري واحد، أي  قال ابن عباس» :ابن كثريوقال  حكامء علامء : وأبو ر 

 .(3) «فقهاء: حلامء. وقال احلسن وغري واحد

، امل الرباينتي تضع أوصافا للعالل األقوا مجلة منحد يف سياق واوقد مجع أبو حيان 

ه عيل وابن عباس الفقيه، قال: م العامل، قاله قتادة وأبو رزين، أووالرباين احلكي»: فقال

احلكيم الفقيه، قاله ابن : العامل احلليم، قاله قتادة وغريه، أو: واحلسن وجماهد، أو

، مل العامل بعلمهعاال: أو»: ، ثم قال«يه العلم، قاله احلسن والضحاكالفق: اس، أوعب

 .(4) «بةالعامل املعلم، قاله بعضهم، وهذه أقوال متقار: جبري، أو قاله ابن

علامء حكامء حلامء معلمني : يأمرهم بأن يكونوا ربانيني، أي ولكن» :ديالسع وقال

 بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل اره، عاملنيللناس ومربيهم، بصغار العلم قبل كب

 .(5)«النقص واخللل منها حيصل وبفوات يشءر السعادة، مداي ه يم التيوالتعل

 .(6) «يع الدرجة يف العلمالرف: الرباين يف اللغة»: بكر أبو زيد وقال

                                       
 .(122/ 4)تفسري القرطبي ( 1)

بعدما تكلم عن صفات طالب  الشاطبي هذا الكالموقد قال العالمة  (.4/232)املوافقات : ينظر( 2)

 وجعلهم العلامء الربانيني. ذكر الصنف الثالث منهم ثم، العلم

 .(66/ 2)عظيم البن كثري فسري القرآن الت( 3)

 .(295/ 3)أليب حيان حاشية البحر املحيط  (4)

 .(1/136)تيسري الكريم الرمحن البن سعدي  (5)

 .(39لة )صناهي اللفظية إحامعجم امل( 6)
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يف اعتبار الربانيني فئة أخص من العلامء  -كام سبقت اإلشارة-ومجيع ما سبق يلتئم 

م يههتوجن حسالناس و صالحإل والتصديمجعوا بني الفقه واحلكمة والبصرية، 

 .مهرومأوسياسة بيتهم هم وترعليموت

 أهنم الوالة: القول الثالث
هم بل : خرونوقال آ»: قالف -اق من األقوالمما س-ي اإلمام الطرب هأوردوقد  

 .(1) «حبار العلامءلوالة، واألالربانيون ا»: نقل عن ابن زيد قولهكام ، «والة الناس وقادهتم

ان اللذان يطاعان، ومها الفريق»: ء، ثم قاللعلاموا ةوالأهنم الونقل الرازي القول ب

ىل أن تكونوا عبادًا يل، ولكن أدعوكم إىل أن ال أدعوكم إ: ومعنى اآلية عىل هذا التقدير

 . (2) «تهعلامء باستعاملكم أمر اهلل تعاىل ومواظبتكم عىل طاعتكونوا ملوكًا و

 .(3) «مواحلكا الربانيون هم الوالة: وقيل»: وقال اخلازن

ع الذي قبله ما فيه، فضاًل عن تطابقه معه يف األصل ل ممن التداخلقول فيه ا اوهذ

هم عىل الوالة أو امللوك أو احلكام جعلني أفرده قوالً بعِض  ، لكّن نصَّ واالشتقاق

 مستقالً، واهلل أعلم.

 .ت بلفظة عربيةليس أهنا: القول الرابع
تقاق يرتتب ل يف اللغة واشأصود وجر  اعتبافكل ما سبق من األقوال يستند عىل

 ه املعنى، بخالف هذا القول كام ال خيفى.علي

أحسب أن هذه »: القاسم بن سالّم، حيث قالب إىل أيب عبيد وهذا القول منسو

 . (4)«الكلمة ليست بعربيٍة، إنام هي عربانية، أو رسيانية

                                       
 .(543/ 6)سري الطربي تف (1)

 .(273/ 4)غيب مفاتيح ال( 2)

 .(2/47لباب التأويل يف معاين التنزيل ) (3)

(، والسيوطي يف اإلتقان ونقله 1/413سري )، وابن اجلوزي يف زاد امل(273/ 4)لرازي يف تفسريه نقله ا (4)

 (.5/221هتذيب اللغة ) (، وينظر1/399عن اجلواليقي عن أيب عبيد )
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رب ال تعرف أن الع عموز»: يدمتعقبًا قول أيب عب -وتبعه الزبيدي-ابن منظور قال 

 .(1) «وإنام عرفها الفقهاء وأهل العلم بانينيالر

اللفظة عربية منسوبة إىل ربان »: قالف ابن تيمية اماإلمتعقب هذا القول  ولقد

 يكن هلم ربانيون، السفينة الذي ينزهلا ويقوم ملصلحتها، ولكن العرب يف جاهليتهم مل

.(2) « ة من اهللألهنم مل يكونوا عىل رشيعة منزل

: أنه قد استحسن القول بعدم عربيتها الراغب االصفهاين حني قال فتالومن ال

 .(3) «)رباين( لفظ يف األصل رسياين، وأخلِْق بذلك فقلام يوجد يف كالمهموقيل »

ختار، ألنه متى وجدنا ر غري املوقد اختا»: قائالً  وتعقب السمني احللبي الراغب

 .(4) «إىل ادعاء الرسيانية فيه؟ ىعنًى، فأي معنًوما قً ل اشتقالفًظا موافًقا لألصو

، ثم « أخذ به بعض الناس قدياًم ]فصيحة[هب مذ الربانية»: قال الدكتور أمحد خمتار

يف لغة  وكان قد انتهى فريق من العلامء واللغويني إىل وجود أصل هلذه الصيغة»: قال

والنثر الشعر  وجاء يف، «ةنيّ رهبا»و «جاهليّة»العرب، فقد جاء يف القرآن الكريم 

 «رجوليّة»و« ةحريّ »و« عبودّية»و« لصوصيّة»: اجلاهليني كثري من األمثلة، منها

، وقد انتهى هذا الفريق بعد دراسة أجراها عىل املصادر الصناعية «خصوصيّة»و

فيصاغ ملصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكالم العريّب، املستعملة حديثًا إىل أنَّ ا

بزيادة األلف « الرب»هذا املثال، وقد نسب العرب إىل لفظ  يف كامسامء الذات أن م

 .(5)«قصد التعظيم واملبالغة يف الوصف، فتكون الربانيّة مصدًرا صناعيًّا والنون عند

                                       
 .(1/505(، تاج العروس )1/403العرب ) لسان( 1)

 (.1/63جمموع الفتاوى ) (2)

 .(337ص )ادة رب، مفردات ألفاظ القرآن، م (3)

 .(2/62عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ ) (4)

 (.1/391معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ألمحد خمتار عمر )( 5)
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 : الرتجيح يف معىن الرابنية
ية، ف لسائر ما وقفت عليه من األقوال يف معنى الربانصنيالتو اجلمع بعد هذا

 : ا يأيتمي أن أشري إىل ننيمك

ة قول ضعيف القول الرابع واألخري، والذي ينحو إىل عدم عربية لفظ الرباني -1

 أهل اللغة واملفرسين.وال يعتد به، وال يعضده نظر، وخيالف أقوال مجهور 

قي يف قوة دالئله إىل القولني األوليني، يرتال : كام أن القول الثالث بأهنم الوالة -2

 الثاين. وللقبا ن يلحقيمكن أو

 ربب()من بني القول األول إىل الرتجيح ختلص ن ثم فإن املقارنة العلمية مو -3

من )ربى( باعتبار نسبة لفظ الربانية إىل )الرب( الذي هو اهلل تعاىل، وبني القول الثاين 

بمعنى الرتبية، وقد أحلقت به من قال ، ي هو املصدرذلباعتبار نسبة اللفظ إىل )الرب( 

 (.فظ إىل )الربانللبنسبة ا

لص فقد رأوا أن الرباين هو العابد العامل املخ: القول األول فأما أصحاب -4

-ه، وهو ما ال يمنع أن يكون هلل، وهم هبذا يعنون أن الرباين نفعه األكرب خلاصة نفس

، ولكنه ليس بالزموالطالب بعلمه وما آتاه اهلل تعاىل عاملًا أو معلاًم ينفع الناس  -أيضا

، اخلليلقول  -كام سبق-ىل الرب تعاىل، وهو إ ةً نسب ه هللا لكثرة تأهلّ ذهب يوسمّ 

 يف آخرين. والبقاعي، ،واإلسامعييل يصمعواأل سيبويه،و

من العلامء،  صوصةفقد رأوا بأن الربانيني فئة خم: وأما أصحاب القول الثاين -5

وصفوهتم  معلالأهلم  عني انيني همأن الربيشري م يف وصفهم، وحاصلها أقواهلتنوعة م

احلكمة مع العلم العمل به وتربية الناس عليه، كام مجعوا بني الفقه و بأن مجعوا

والبصرية، والقيام عىل أمر إصالح الناس وحسن توجيههم وتعليمهم وسياسة 

هلل، والذي يسوس الناس يف أمر الرباين هو العامل العامل املخلص  أن، ومرهأمو

عة، ويعتني برتبيتهم بصغار ملعارف الناف، ويغذهيم بامةب واحلكاهم، ويعلمهم األددني
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عه وتعديه وأثره سمي بالرباين، وهم قليل يف أهل العلم قبل كباره، وأنه لكثرة نف

ابن واخلطيب البغدادي، وواملربد، والبغوي،  الطربي،: وقد ذهب هلذا القولم، العل

 آخرين. يف، لشاطبيوا، لقيمن اوابوابن تيمية وابن منظور، وابن األثري، عطية، 

ما ذهب إليه ، مستأنسًا بأنه هوهذا القول هو الذي أستعني اهلل تعاىل برتجيح -6

 رحم اهلل اجلميع. -سبقكام -مجهور أئمة املحققني 

 : وأهم ما يعُضد هذا الرتجيح ما يلي -7
(، مع مناسصحة النسبة إىل الفعل الث -أ  بة هذا االشتقاق للسياقات التيالثي )ربى 

 .تفصيله حاالً  كام سيأيت-ني ذكر الرباني اهورد في

 مت زتٱ﴿: يقول جل يف عالهداللة السياق يف اآليات، ففي آية آل عمران  -ب
 [،79: آل عمران] ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت

لّموه للناس، ويف ه ثم عأي أنه أمر من اهلل تعاىل بأن يكونوا ربانيني بالعلم الذي تعلمو

فاخلطاب : يف آيتي املائدة أما كتاب.بالبني عنايتهم و ربانينيكوهنم هذا ارتباط وثيق بني 

 يت  ىت نت مت زت﴿: فًا عىل األحبار، ففي قوله تعاىلكان للربانيني عط
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث

يذّكر اهلل تعاىل كال [ 44:املائدة] ﴾ام يل ىل مل  يك ىك مك

 خت﴿ٱ :ىلتعا قولهعليه شهداء، ويف من كتاب اهلل وكانوا استحفظوا يقني بام الفر
  ﴾مس  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت

ذمٌّ للفريقني يف ختاذهلم عن واجب النهي واإلنكار، وهو ما يتوجب عىل  [63 :املائدة]

 أهل العلم خصوصًا أكثر من غريهم.

أو التخطئة وال  ربانيون يف موطن الذمال يسوغ أن يكون ال: عىل القول األول -ت

الثاين، خصوصًا إذا أدركنا عظيم  وللقىل اك عذل يمكنب، بينام تقيم هبذا اخلطايس

و كان من خواص لذي يرتتب عىل كون املرء عاملًا بدين اهلل تعاىل، فكيف لالواجب ا
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نى شيخ العلامء وأصحاب الرتب العالية واملصلحني فيهم!، ولقد أشار إىل هذا املع

ضع، وام ّموا يففقد ذُ علت مدًحا أهنا إن ج»: قالحيث  -كام سبق-يميةاإلسالم ابن ت

 .(1) «ازون هبا من جهة املدحوإن مل تكن مدًحا مل يكن هلم خاصة يمت

: اإلصالح والرتقية إىل ما هو أتم وأكمل، قال البغوي: أن من معاين الرب  -ث

ن من ، كام أ(2)«بٌّ لهقد رّبه، يربُّه، فهو ر  : قام بإصالح يشء وإمتامه يقال لكل من»

سفينة، وفيه من التخصيص ما يستقيم معه الن ، كرّباالرّبان: اللفظة تقات هذهمش

والرباين الذي جيمع إىل العلم البرص بالسياسة، مأخوذ من » :املعنى، وقال ابن جزي

ي ـانـو راب وربـهـه، فــام بـه وقــحـلـأصه إذا ــربّ ـاس يـالن رـأمرّب  :ربــالعول ـق

 .(3)«رــيـكثـى التـلـع

أخرب تعاىل ذكره عنهم أهنم »: أبو جعفرل ، قاهللكتاب ابتعليم ارتباط ذلك  -ج

م. و : إياه «دراستهم»صاروا أهل إصالح للناس وتربية هلم بتعليمهم إياهم كتاب  رهبِّ

من تالوة : ما قلناالفقه. وأشبه التأويلني بالدراسة : «دراستهم»: تالوته. وقد قيل

تكون ْن و القرآن، فأللكتاب هوا «تابُتعّلمون الك»: عىل قولهاب، ألنه عطف الكت

رآن، أوىل من أن تكون معنيًّا هبا دراسة الفقه الذي مل جيِر ـة القـها دراسـالدراسة معنيًّا ب

 .  (4)«له ذكر  

ريهم من العلامء فئة أخّص، تفرّدوا عن غ -كام أسلفنا-الربانيني  وحاصل القول أن

ل شيئًا فشيئاً، وهم امب الكرتإىل  ربيتهم والرتقي هبمبعنايتهم بتعليم الناس وت

املصلحون الذين حيرصون عىل أن تكون سياسة أمر الناس عىل ما تقوم به مصالح دينهم 

                                       
 (.1/62الفتاوى )جمموع  (1)

 (.1/475تنزيل )عامل الم (2)

 .(4/122تفسري القرطبي  (3)

 .(535 /6)تفسري الطربي ( 4)
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من أصحاب الرتب العالية يف مقامات  -أيضاً -ودنياهم، وكل ذلك مع كوهنم 

 . (1) علق باآلخرة والتسامي عن فتن الدنيا وزخارفهااإلخالص والتعبد والت

 

 

 

 

 

                                       
جب عىل وحاصل الكالم أن العلم والتعليم والدراسة تو»: (4/327 تفسريه )كام قال الرازي يف (1)

ًا غايرربانيًا، أمرًا م صاحبها كونه ربانيًا والسبب ال حمالة مغاير للمسبب، فهذا يقتيض أن يكون كونه

مه لدراسة، وما ذاك إال أن يكون بحيث يكون تعلمه هلل، وتعلينه عاملًا، ومعلاًم، ومواظبًا عىل الكو

لب مرضاة اهلل، والصارف له عن كل ، وباجلملة أن يكون الداعي له إىل مجيع األفعال طودراسته هلل

ا القرآن الكريم ىل مزايم إإرشاد العقل السلي ، وقال أبو السعود يف«األفعال اهلرب عن عقاب اهلل

.«ودينه ل يف العلم والعمل الشديد التمسك بطاعة اهلل وهو الكام»: (2/52)
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 الثانياملبحث 
 ى الرّبييف معنما جاء  

اختلف أهل اللغة واملفرسون يف معنى الرّبيني، الذين ورد ذكرهم يف اآلية الكريمة 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ﴿: يف سورة آل عمران
نت وكا ، [146:ل عمرانآ] ﴾خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج

 : جممل أقواهلم تتجه إىل رأيني

 نيني.ا للرابهقة معنامواف: األول
 املعاين التي قيلت يف معنى الرباين مما سبق بياهنا.من وأقصد أهنا موافقة عىل أي 

يّب الواحد من العباد الذين صربوا مع األنبياء، وهم الربانيون »: قال اخلليل الرِّ

 .(1) «وبية والعبادة ومعرفة الربنسبوا إىل التأله 

  .(2) «فالريب كالرباين»: قال الراغبو

وأما )الربيون(، فإن أهل العربية اختلفوا يف معناه. فقال بعض »: الطربي قالو

، واحدهم ِريبِّ : نحويي البرصة بَّ . وقد أورد بسنده عن ابن (3)«هم الذين يعبدون الرَّ

 .(4)علامء ال -أي الربينّي -عباس واحلسن أهنم 

إميس، : واكام قال، سبنغيري العابد الرب، وكرس الراء من ت والريب» :حيان وقال أبو

 .(5)«الصاحلون العارفون باهلل: .. وقال ابن فارس.يف النسبة إىل أمس، قاله األخفش

                                       
(، والشوكاين يف فتح 4/581حكام القرآن )(. ونقله القرطبي يف اجلامع أل8/256كتاب العني ): ينظر (1)

 تبًعا للقرطبي.  (581/ 1)القدير 

 .(337ص )ب، ألفاظ القرآن، مادة ر مفردات( 2)

 .(265/ 7)جامع البيان للطربي ( 3)

 .(267/ 7) املرجع السابق( 4)

 .(410/ 3)البحر املحيط أليب حيان  (5)
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ر عن احلسن»: وقال ابن كثري ْعم  علامء كثري، وعنه : أي ﴾خت حتٱ﴿ٱ: عن م 

ابن جرير عن بعض نحاة البرصة أن الربيني هم  أتقياء، وحكى علامء صرّب أبرار: أيًضا

.(1) «لرب ن ادون يعبالذي

( مجع ريّب وهو املتّبع لرشيعة الّرب مثل الرّباين، الّربيُّونو)»: وقال ابن عاشور

ائه الفتح عىل القياس، والكرس  واملراد هبم هنا أتباع الرسل وتالمذة األنبياء. وجيوز يف ر 

 . (2) «يريات النسب، وهو الذي قرئ به يف املتواترمن تغ عىل أنَّه

 بينها وبني الرابنيني يف املعىن.يق التفر : الثاين
لو كانوا منسوبني إىل عبادة الرّب لكانوا : وقال بعض نحويي الكوفة»: قال الطربي

بِّيون بفتح الراء، ولكنه  العلامء، واأللوف، والربيون عندنا اجلامعات الكثرية،: ر 

، وهم اجلامعةواحد  .(3) «هم ِريبِّ

وعكرمة وجماهد والربيع والسدي وابن  باسعن ابن ع-وقد نقل الطربي بأسانيده 

 .(4)أن الربيني هم اجلموع الكثرية ب -إسحاق والضحاك

 . (5) «الربانيون األئمة والوالة، والربيون الرعية: قال ابن زيد»و

اجلامعات : عند مجاهري السلف واخللف هم والربيون الكثري»: ابن تيمية اإلمامقال 

ألوف كثرية. وقال ابن : اس يف رواية عنه، والفراءعب ند، وابوالكثرية، قال ابن مسع

 .(6) «مجاعات كثرية: عباس يف أخرى وجماهد وقتادة

                                       
 .(311/ 2)تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 1)

 .(240/ 3)التحرير والتنوير البن عاشور  (2)

 .(265/ 7)جامع البيان للطربي  (3)

 .(268/ 7)ي ع البيان للطربجام( 4)

 .(407/ 4)اتيح الغيب للرازي مف( 5)

 .(1/58)الفتاوى جمموع ( 6)
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: وليس هذا من قوله»:-يف معرض كالمه عن معنى الرباين-وقال اإلمام ابن القيم 

فالربيون هنا اجلامعات بإمجاع املفرسين،  ﴾ خت حت جت هب مب خب حبٱٱ﴿ ٱ

هي اجلامعة. قال اجلوهري الريب واحد الربيني وهم ء وارس الركقيل إنه من الربة ب

 .(1) «األلوف من الناس

والربيون بكرس الراء قراءة اجلمهور، وقرأ عيّل بضمها، وابن »: وقال الشوكاين

يب بالفتح منسوب إىل ال والربى بضم الراء وكرسها  رب،عباس بفتحها، وواحده ر 

 .(2) «عة جلاموهي ا ،منسوب إىل الربة بكرس الراء وضمها

أتباعهم )أي األنبياء( الذين قد ربتهم األنبياء باإليامن واألعامل »: وقال السعدي

 .(3) «الصاحلة 

 : الرتجيح يف معىن الربّية
ربيني هو املعنى ليبدو يل أن األقرب يف معنى ا: بعد استعراض القولني كام سبق

قد قال هبذا مجهور السلف . وةالكثريت املغاير للرباين، واملتجه إىل معنى اجلامعا

، ويعضده عامل اللغة وما يقتضيه سياق اآلية، بل إن اإلمام ابن القيم (4)واملفرسين

 ويف هذا نظر. -كام نقلته–حكى إمجاع املفرسين عىل هذا املعنى 

هذا القول، فبعد أن ساق القول بأهنم اجلامعات  وقد رّجح اإلمام ابن تيمية

وقد قيل يف )ربيون( هنا أهنم العلامء، فلام جعل »: لثاين فقالل اقوىل الإ الكثرية، أشار

                                       
 .(1/126مفتاح دار السعادة ) (1)

 .(32/ 2)تح القدير للشوكاين ف (2)

 .(1/151)لرمحن البن سعدي تيسري الكريم ا( 3)

: سلف واخللف هممجاهري الوالربيون الكثري عند »: سبق النقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله (4)

 (.1/58جمموع الفتاوى ) «ات الكثريةعاجلام



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعالعدد ال  نية    لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة مع

199 

، وأورد تسعة أوجه يف «واألول أصح من وجوه»: ثم قال « (1)هؤالء هذا كلفظ الرباين

 .(2)ترجيحه للقول بأن الربيني هي اجلامعات الكثرية 

ل حم- انيةلرباوم ة الكريمة ال يدخل يف مفهـة يف اآليــيّ ـى الربـة أن معنـخالصـوال

 واهلل تعاىل أعلم. -بحثنا 

 

 

 

 
 

                                       
، «فجعل هؤالء هذا كلفظ الرباين.. »: ا هكذا، ولعلهاارة هنا غري مستقيمة، وعامة املصادر عىل إثباهتالعب (1)

 أو قد سقطت بعدها عبارة مكملة للمعنى، واهلل أعلم.

 (.1/61جمموع الفتاوى )( 2)
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 اخلامتة
عليه من األقوال  اً وقوفيف هناية هذا البحث، والذي مجعت يف ثناياه ما يرس اهلل 

آياهتا سقت تعاىل،  مواطن من كتاب اهللاملبيّنة ملفهوم لفظ الربانية، والذي ورد يف ثالثة 

ربعة، مستعينًا باهلل تعاىل يف ىل أة إل الواردقوانفت األيف مطلع هذا البحث، ثم ص

 : ترجيح أحدها، منتهياً إىل النتائج العلمية التالية

لفظ الربانية عريب له أصل يف اللغة، وهو مشتق من الفعل الثالثي )ربب(،  -1

 ذي هو اهلل تعاىل، أو الرّب بمعنى الرتبية.، إما من الرّب الوعىل قولني يف االشتقاق

هتا، هو أن لفظ الربانية مشتق من الرّب بمعنى أورد تيألقوال الن الراجح ما -2

 والعمل عىل إصالحه والعناية به. من األدنى إىل األعىلالرتبية، وفيه معنى الرتقية باليشء 

مع العلم العمل  تصون عنهم، مجعواوهذا يعني أن الربانيني فئة من العلامء، خي -3

يعلمهم الناس األدب واحلكمة، الذي ح امل املصلالعاين هو به وتربية الناس عليه، والرب

ويغذهيم باملعارف النافعة، ويعتني برتبيتهم بصغار العلم قبل كباره، كام أنه يسوس 

بانيون قليل يف الناس يف أمر دنياهم، ولكثرة نفعه وتعديه وأثره سمي بالرباين. والر

 ل العلم. أه

غريهم، لغة والالتفسري وهل ني من أذهب إىل هذا الرتجيح مجع من املحقق -4

منهم الطربي، وابن تيمية، وابن منظور، وابن األثري، والبغوي، واملربد، يف آخرين، 

 رحم اهلل اجلميع.

عىل -بانية كام أن لفظ )الربيّون( الوارد يف القرآن الكريم يغاير يف معناه لفظ الر -5

 .ينر املفرسهوا قول مجاجلموع الكثرية، وعىل هذ: ويعني -من القولني الراجح

امًا، فإين أويص بأن يكون التوصيف الرشعي لسامت العلامء الربانيني وخت

وواجباهتم ومعامل الدور اإلصالحي املنشود عن مثلهم حمل العناية املستفيضة يف بحث 
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الفئة، ورضورة دورها الذي تفتقر إليه  أمهية هذه مما يتناسب مع -أو أبحاث-علمي 

 ان.لزم هذا اأمة اإلسالم يف

عاىل أن يربم هلذه األمة رجاالً صادقني، وعلامء ربانيني، جيددون هلا أمر هلل تا أسأل

دينها، ويعودون هبا خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وحتمل 

 ا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.رض ومغارهبمشعل اإليامن إىل مشارق األ

 

 

 

 

 



 عبد العزيز الصعبن ـب حممد د.                                      رآين الكرميقمفهوم الرابنية يف املصطلح ال 

202 

 املراجعو املصادر فهرس
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، : ، املؤلفالقاموسجواهر  اتج العروس من .1

بيدي، حتقيق جمموعة   .40 /ة. عدد األجزاءدار اهلداي :من املحققني، النارشامللّقب بمرتىض، الزَّ

اهلل مصطفى  أبو عبد: أليفت ،وجواب ؤالان يف سيل تفسري سورة آل عمر التسهيل لتأويل التنز  .2

 .هـ1422 ،الطبعة الثانية، الرياض، ر بلنسيةدا، ويالعد

أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي  ،التسهيل لعلوم التنزيل .3

 -األرقم ، رشكة دار األرقم بن أيب هـ(، الدكتور عبد اهلل اخلالدي741: الغرناطي )املتوىف

 هـ.1416 -عة األوىل ريوت، الطبب

مصطفى . د: حتقيقحممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري : ، تأليفصحيح املختصرامع الاجل .4

 .هـ1407الطبعة الثالثة  ،دار ابن كثري، بريوت ،ديب البغا

 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،محد القرطبياإلمام حممد بن أ: تأليف ،آناجلامع ألحكام القر  .5

 .هـ1408وىل األعة لطبا

، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي، مؤسسة األعلمي ان يف تفسري القرآنهر احلساجلوا .6

 جملدات. 4بريوت،  -للمطبوعات 

بن  شهاب الدين، أمحد بن يوسف أبو العباس،: ، املؤلفالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .7

د حممد اخلراط، تور أمحالدك: هـ(، املحقق756 :توىفلبي )املعبد الدائم املعروف بالسمني احل

 .11: دار القلم، دمشق، عدد األجزاء: النارش

 -بريوت  -، أبو بكر حممد بن القاسم األنباري، مؤسسة الرسالة معاىن كلمات الناس الزاهر يف .8

 حاتم الضامن، جملدان. الطبعة األوىل، حتقيق د. ،1992-هـ 1412

الطبعة  ،القاهرة ،دار التوزيع والنرش ،اليلجمدي اهل .د: تأليف ،وسلوكا انهجالرابنية مالطريق إىل  .9

 .هـ1424األوىل 

لبنان الطبعة الثانية،  -، حممود بن عمر الزخمرشي، دار املعرفة الفائق يف غريب احلديث .10

 جملدات.4ل إبراهيم، حممد أبو الفض-جاوي عيل حممد الب: حتقيق

: بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىفن أمحد ن عيل بن ثابت بد بأبو بكر أمح، املتفقهالفقيه و  .11

السعودية،  -هـ(، حتقيق أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي 463

 ه، جملدان.1421الطبعة الثانية، 

يس لب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلمد عبد احلق بن غا، أبو حماحملرر الوجيز .12

 -عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية  ، حتقيقهـ(542:ملتوىف)ا املحاريب



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعالعدد ال  نية    لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة مع

203 

 هـ.1422 -بريوت، الطبعة األوىل 

 ،بيت األفكار الدولية ،حسان عبد املنان: أعده ،املعجم املوضوعي آلايت القرآن الكرمي .13

 .بدون طبعة ،ضالريا

ء الرتاث ار إحياالنووي   دف بن رش زكريا حييى، أليب املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .14

 .1392بريوت، الطبعة الثانية، العريب، 

: ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىفاملوافقات .15

هـ/ 1417ة األوىل فان الطبعهـ(، حتقيق مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن ع790

 جملدات. 7م، 1997

شعيب : اإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق: ، املؤلفلبن حنب ام أمحدإلممسند ا ة احلديثيةاملوسوع .16

 .هـ 1416الطبعة األوىل  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،عادل مرشد ،األرنؤوط

طاهر أمحد : حتقيق جلزري،، أليب السعادات املبارك بن حممد االنهاية يف غريب احلديث واألثر .17

 جملدات. 5م 1979 -هـ 9139وت، بري -ة بة العلمياحي، املكتحممود حممد الطن -الزاوي 

أليب السعود العامدي حممد بن  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي )تفسري أيب السعود(، .18

 جملدات. 9 اهرة،الق -مكتبة ومطبعة عبد الرمحن حممد  -دار املصحف حممد بن مصطفى، 

لفكر، بريوت، الطبعة ، دار اانحي الشهري بأيبد بن يوسف حمم: ، تأليفتفسري البحر احمليط .19

 .م1983 -هـ 1403الثانية، 

 .حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس: ، تأليفتفسري التحرير والتنوير .20

بن إدريس بن املنذر  د، أبو حممد عبد الرمحن بن حممتفسري القرآن العظيم البن أيب حامت .21

أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار  هـ(،273: اتم )املتوىفابن أيب ح التميمي، احلنظيل، الرازي

 هـ. 1419 -مصطفى الباز مكة، الطبعة الثالثة 

: حتقيق ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي: ، املؤلفتفسري القرآن العظيم .22

 .م1999 -ـ ه1420انيةالث: الطبعةدار طيبة للنرش والتوزيع : نارشسامي بن حممد سالمة، ال

إبراهيم   غنيم بن عباس  يارس بن: حتقيق ،رآن لإلمام العالمة أبو املظفر السمعاينقالفسري ت .23

 .هـ 1418الطبعة األوىل  ،الرياض ،دار الوطن ،غنيم

 -هـ 1408ريب، بريوت، لكتاب الععبد اهلل بن أمحد النسفي، دار ا: تأليف تفسري النسفي، .24

 .م1988

: هـ(، املحقق370: ي، أبو منصور )املتوىفرواهلألزهري ن أمحد بن ا، حممد بغةهتذيب الل .25

م، 2001األوىل، : بريوت، الطبعة -دار إحياء الرتاث العريب : حممد عوض مرعب، النارش

 .8: عدد األجزاء
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دار  ،الرمحن بن نارص السعدي يخ عبدالش: تأليف ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .26

   .هـ1408طبعة  ،جدة ،دينامل

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو : ، املؤلفيان يف أتويل القرآنالبمع جا .27

مؤسسة الرسالة، : أمحد حممد شاكر، النارش: [، املحققهـ 310 - 224جعفر الطربي، ]

 .م 2000 -هـ 4201الطبعة األوىل، 

 .هـ 1413ة األوىل طبعال ،ديب ،طلقار املند ،احلسناهلل يوسف عبد  .د: تأليف ،رابنية التعليم .28

شهاب الدين السيد حممود اآللويس : ، تأليفروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .29

 .البغدادي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة

ي حممد اجلوزعبد الرمحن بن عيل بن : املؤلف األرانؤوط(،: لتفسري )تزاد املسري يف علم ا .30

شعيب األرناؤوط  -حممد زهري الشاويش : ل الدين، املحققمجادادي أبو الفرج يش البغالقر

 .9: املكتب اإلسالمي، عدد املجلدات: عبد القادر األرناؤوط، النارش -

زي، املكتب محن بن عيل بن حممد اجلو، أليب الفرج عبد الرزاد املسري يف علم التفسري .31

 جملدات. 9ه، 1404الثة، الطبعة الثبريوت،  -اإلسالمي 

هـ(، 1394: ، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة )املتوىففاسريالتزهرة  .32

 جملدات. 10دار الفكر العريب، 

دار الكتب : ي، النارشأبو العباس أمحد القلقشند: املؤلف صبح األعشى يف كتابة اإلنشا، .33

 .14: لدات، عدد املج1922 - 1340: رصية، سنة النرشامل

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم السمني : املؤلف أشرف األلفاظ.ري ة احلفاظ يف تفسعمد .34

، دار الكتب العلمية، 1996 - 1417: سنة النرشحممد باسل عيون السود، : احللبي، املحقق

 ألوىل.ا: الطبعة 4: عدد املجلدات

ي، ود بن أمحد العينمد حممأبو حم بدر الدين :املؤلف لبخاري )ط. العلمية(،عمدة القاري شرح ا .35

 - 1421: دار الكتب العلمية، سنة النرش: عبد اهلل حممود حممد عمر، النارش: املحقق

 .13: ، عدد املجلدات2001

ر أبو الفضل أمحد بن عيل بن حج: تأليف وحتقيق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .36

 .م3791طبعة عام بريوت،  -دار املعرفة  ،شافعيالعسقالين ال

حممد بن عيل الشوكاين، دار اخلري، بريوت، الطبعة األوىل، : يفتأل، قدير يف التفسريفتح ال .37

 .م1991 -هـ 1412

: هـ(، النارش1250: ، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىففتح القدير .38

 هـ.1414 -األوىل  :دمشق، بريوت، الطبعة -الطيبدار ابن كثري، دار الكلم 
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عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي : ، املؤلفنزيلالتاب التأويل يف معاين لب .39

دار : حممد عيل شاهني، النارش: هـ(، تصحيح741:باخلازن )املتوىف أبو احلسن، املعروف

 .ـه1415األوىل، : بريوت، الطبعة -الكتب العلمية 

 -ار صادر د: األفريقي املرصي، النارشمنظور  م بنمد بن مكرحم: املؤلف لسان العرب، .40

 .15: بريوت. الطبعة األوىل، عدد األجزاء 

 .مياملنتدى اإلسال جملة البيان، .41

 ،دار عامل الكتب ،لعبد الرمحن بن حممد احلنبيل ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .42

 .هـ1412الرياض 

حممد : قحقمسعود البغوي أبو حممد، امل سني بناحل: املؤلف ،التنزيل )تفسري البغوي(معامل  .43

: ر طيبة، سنة النرشدا: سليامن مسلم احلرش، النارش -عثامن مجعة ضمريية  -عبد اهلل النمر 

 .8: م، عدد املجلدات 1989 -هـ  1409

 -ب عامل الكت: عمر. النارشأمحد خمتار : ، املؤلفمعجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب .44

 .1: . عدد املجلدات0820 - 1429: األوىل، سنة النرش الطبعة ة،القاهر

 أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بكر بن عبد اهلل معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ، .45

 -وزيع هـ(، دار العاصمة للنرش والت1429: بن عثامن بن حييى بن غيهب بن حممد )املتوىف

 م، جملد. 1996-هـ  1714الثالثة،  الرياض، الطبعة

الفخر الرازي، حممد بن عمر الرازي، دار الغد : تأليف (،تفسري الكبريال)مفاتيح الغيب  .46

 .الطبعة األوىل ،، القاهرةالعريب

 .بدون طبعة بريوت ،دار الكتب العلمية ،ابن قيم اجلوزية: تأليف ،مفتاح دار السعادة .47

 ،ديصفوان عدنان داوو: حتقيق ،األصفهاين الراغب العالمة: تأليف ،اظ القرآنمفردات ألف .48

 .هـ1423الطبعة الثالثة  ،دمشق ،دار القلم

الكتب  أبو احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، دار: تأليف ايت والسور،نظم الدرر يف تناسب اآل .49

 .م1995-هـ 1415العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

عة الطب ،دار طيبة الرياض ،ود حممد اخلزندارحمم: فتألي ،نكون مؤمنني حقا هذه أخالقنا حني .50

 .هـ1420اخلامسة 

الطبعة األوىل بريوت  ،املكتب اإلسالمي ،حديب الصالأحممد : تأليف ،هكذا يعلم الرابنيون .51

 .هـ1428
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 وضوعاتهرس املف
 الصفحة املوضـوع
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