مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة العـ ـدد الثالث والثـلث ـون (مجادى اآلخرة 1443ﻫ)

امللخص

عنوان البحث :معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية.
أهداف البحث :أمهها ما ييل:

• إبـراز أهـم معـامل الرتبـيــة الربـانـيــة يف النصوص القرآنية ،وآثارها يف صناعة
املسلم وتربيته.
• توجيـه عناية املر ّبني لالهتامم بخاصية الربانية يف مرشوعاهتم العلمية والعملية.
منهج البحث :املنهج الوصفي يف أسلوبه النظري التحلييل الستنباط معامل

الرتبية الربانية من النصوص القرآنية.

أبرز نتائج البحث:
أخص من العلامء؛ مجعوا بني العلم والفقه واحلكمة والبصرية،
 .1الربانيون فئة
ّ
والقيام عىل أمر إصالح الناسّ .2.
سمو غايتهم ،وجاللة
أجل سامت الربانيني
ّ
مقصدهم ،فال يطلبون شاهد ًا ألعامهلم غري اهلل تعاىل.3.يمتاز الربانيون برسوخهم
يف علوم الرشيعة ،ومجعهم بني العلم واحلكمة والفقه يف الدين.4.الربانيون أكثر
الناس ّ
رّبم وامتثاالً .5 .الر ّبان ّيون علامء باهلل،
متسك ًا بطاعة ّ
تأهل ًا وتع ّبد ًا ،وأشدّ هم ّ
عاملون برشيعة اهلل ،مجعوا بني الفقه والعمل ،وخت ّلقوا بأخالق العلم ظاهرا

وباطنا.6 .الرتبية الربانية تغرس يف وجدان املسلم أن يكون فردا فاعال أ ّيا كان
موقعه ،معطاء يف كل أحواله.

وأوىص الباحث يف ختام بحثه بأمهية الكتابة يف سري الربانيني ،ومدارسة تراجم
حياهتم ،والكشف عن جوانب الربانية التي حت ّلوا ّبا ،واملقومات التي ساعدت عىل
حتقيقها يف سلوكياهتم وحياهتم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،،،
الكلمات املفتاحية :النصوص القرآنية – الرتبية  -الربانية – معامل.
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فقد قدّ ر اهلل تعاىل هلذه األمة أن تكون آخر األمم وجودا ،واصطفاها تعاىل
بخاتم الرسل والنبيني ،قال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

املنزل ناسخا
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [األحزاب ،]40:وجعل كتاّبا ّ

ملا قبله من الكتب الساموية ،وشاهدا ومصدقا عليها ،قال 

﴿ :ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ اآلية[ ،املائدة.]48 :
وامتازت الرتبية اإلسالمية بأن القرآن الكريم هو املصدر األول واألهم من
مصادرها ،وبه سمت وعلت عىل غريها من املناهج الرتبوية األخرى« ،وقد اشتمل
القرآن الكريم عىل ما ينمي الفرد واملجتمع عىل اخلري ،وما يصلح حياهتم وين ّظم
شؤوهنم ،وحيقق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،ويبعدهم عن الرشور ،وعن املث ّبطات
واملعوقات»(.)1
ّ
وترتّب عىل صدارة القرآن الكريم يف مرجعية الرتبية اإلسالمية ومصادرها؛ أهنا
جاءت للفرد واملجتمع بأكمل منهاج ،وأقوم تربية ،وأشمل إصالح ،وأحسن
تنمية ،قال تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [األنعام ،]38 :فالقرآن الكريم «أهم
مصدر من مصادر بناء اإلنسان املسلم؛ ألنه نزل هلداية البرشية إىل ما فيه صالح
دنياهم وأخراهم»(.)2
إن الرتبية القرآنية تصبغ الفرد بصبغة خالقه وفاطره﴿،ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [البقرةّ ،]138 :
وهتذبه بأخالق القرآن ،وتؤ ّدبه
( )1أصول الرتبية اإلسالمية ،خالد احلازمي( ،ص .)224
( )2فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكريم( ،ص .)22
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بآدابه ،وقد ُسئلت عائشة 
القرآن»(.)1

عن ُخلق رسول اهلل × فقالت« :كان ُخ ُل ُقه

وهذه الرتبية املباركة تستمدّ مجيع أصوهلا ومبادئها من سور القرآن الكريم
وآياته ،قال تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾

[اإلرساء.]10 ،9:
والرتبية التي ُتؤس ُس بكالم اهلل تعاىل ،و ُتبنى أصوهلا بمنهج القرآن الكريم؛
ترتقي باملسلم إىل أعىل درجات الكامل والتامم ،وحت ّليه بأنفس مراتب اخللق واألدب.
(الرب)؛ نسبة
وقد امتدح اهلل يف كتابه طائفة من خلقه ،ونسبهم إىل اسمه اجلليل
ّ
ترشيف وختصيص ،إذ جاء وصفهم (الر ّبان ّيون) ،يف ثالثة مواضع من آي الذكر
احلكيم:
قال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﴾ [آل عمران.]79 :
وقال تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [املائدة.]44 :
وقال تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﴾ [املائدة.]63 :
( )1أخرجه مسلم ( 168/2رقم  ،)1773وأحـمد ( 148/41رقم .)24601
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ويف سياق اآليات الكريامت يتجىل ثناء اهلل تعاىل عىل الربانيني ،وترشيفهم
بالقيام بأمر اهلل تعاىل.
وعند تد ّبر تلك اآليات والتأ ّمل يف دالالهتا؛ تظهر مجلة من املعامل اجلليلة،
والصفات احلميدة للرباين ،وهي يف جممل أقوال املفرسين أنه «احلكيم والراسخ يف
العلم والعامل والفقيه والعاقل؛ ألنه يريب بصغار العلم قبل كباره ،ويوىف كل أحد
حقه حسبام يليق به ،وقد حتقق بالعلم وصار له كالوصف املجبول عليه ،وفهم عن
اهلل مراده»(.)1
وجلاللة املحامد التي ُذكرت يف صفات الربانيني؛ جاءت فكرة هذا البحث،
الذي يسعى فيه الباحث إىل إبراز أهم معامل الربانية التي وردت يف مدح الربانيني
والثناء عليهم يف اآليات القرآنية.

موضوع البحث:

تعترب الرتبية بالقدوة أهم أساليب الرتبية ،وأكثرها نفعا وتأثريا يف املرت ّبني ،وقد

أمر اهلل تعاىل نب ّيه حممدا × بأن يقتدي بمن سبقه من الرسل ،فجاء التوجيه الرباين

له بعد احلديث عن طائفة من الرسل﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﴾

[األنعام ،]90 :كام أوىص املوىل جل وعال هذه األمة باالقتداء والتأيس بنبينا ×،
فقال عز وجل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [األحزاب.]21 :
ويف سياق إبراز القدوات احلسنة يف اخلطاب القرآين؛ عطف اهلل تعاىل بذكر
الربانيني بعد الرسل الكرام يف قوله ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
( )1املوافقات ،للشاطبي.)232/4( ،
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [املائدة« ،]44:وقد جعل اهلل
الربانيني تالني لألنبياء الذين هم أولو الدّ ين ،فهم خلفاء ينهون اخللق بمامرسة
أحواهلم أكثر مما ينهوهنم بأقواهلم»(.)1
إن الربانية مرتبة جليلة عند اهلل تعاىل ،ومنزلة سامية تتطلع الرتبية إىل االرتقاء
ِ
ُ
التمسك بطاعة
باملسلم لبلوغها ،والرباين «هو
الكامل يف العلم والعمل ،الشديدُ
اهلل  ودينِه»(.)2

وقد جاء يف توصيات بحث (مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم) قول
الباحث« :فإين أويص بأن يكون التوصيف الرشعي لسامت العلامء الربانيني،
وواجباهتم ،ومعامل الدور اإلصالحي املنشود عن مثلهم؛ حمل العناية املستفيضة يف
بحث علمي -أو أبحاث -مما يتناسب مع أمهية هذه الفئة ،ورضورة دورها الذي
تفتقر إليه أمة اإلسالم يف هذا الزمان»(.)3
وبناء عىل ما سبق؛ جاءت هذا الدراسة إلبراز جوانب من ربانية الرتبية
القرآنية ،وكان السؤال الرئيس للدراسة:

ما معامل الرتبية الرابنية ف النصوص القرآنية؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
ّ
 .1ما مفهوم الربانية يف لغة العرب وكالم علامء الرشيعة؟
 .2ما مفهوم الربانية يف كالم علامء الرتبية؟
 .3ما معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية؟
( )1تفسري القشريي.)436/1( ،
( )2إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (تفسري أيب السعود).)52/2( ،
( )3مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم ،جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  ،العدد ()27
(ص.)200
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أهداف البحث:

يسعى الباحث يف دراسته إىل ما ييل:

• بيان مفهوم ربانية الرتبية اإلسالمية يف كالم أهل اللغة ،وعلامء الرشيعة.
• التعرف عىل تفسري علامء الرتبية اإلسالمية ملفهوم الرتبية الربانية.
• إبراز أهم معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية ،وآثارها يف إعداد املسلم
وهتيئته للقيام بأدواره ومسؤولياته.
• توجيه عناية املر ّبني لالهتامم بخاصية الربانية يف مرشوعاهتم العلمية
والعملية.

أمهية البحث:

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من خالل:
 -بحثها يف استنباط الدالالت الرتبوية ملفهوم الربانية من نصوص املصدر

الرئيس للرتبية اإلسالمية.

 -إحياء سنّة السلف الصالح يف تد ّبر آيات الكتاب احلكيم ،وفهمها،

والعمل بمدلوالهتا.

 -إبراز سامت الصفوة الربانيني يف األمة؛ يف زمان تزداد فيه احلاجة إىل وجود

القدوات احلسنة ،والنامذج املثىل.

 -تزويد املر ّبني بأولويات املنهج الرتبوي يف صناعة الربانيني ورعايتهم.

منهج البحث:

يستخدم الباحث املنهج الوصفي يف أسلوبه النظري التحلييل من خالل دراسة

اآليات القرآنية التي وردت يف وصف (الربانيني) ،والبحث يف كالم أهل العلم
واملختصني يف معانيها وبيان مدلوالهتا ،واستنباط معامل الرتبية الربانية التي أشارت
إليها اآليات بمنطوقها أو مفهومها ،وما اشتملت عليه من جوانـب تربويـة ،وذلك
بالرجوع إىل عدد من كتب التفسري املعتربة ،واملصادر والدراسـات ذات العالقـة.
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حدود البحث:

يقترص البحث يف حدوده املوضوعية عىل بيان معامل الربانية يف اآليات الثالث

التي ورد فيها لفظ (الربانيني) ،وهي عىل النحو التايل:

قوله

تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﴾ [آل عمران.]79 :

وقوله

تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [املائدة.]44 :

وقوله

تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [املائدة.]63 :

الدراسات السابقة:

بعد البحث واالطالع يف مصادر الدراسات العلمية ،ومراسلة مكتبة امللك فهد
الوطنية ،وجد الباحث أقرب الدراسات العلمية صلة بموضوع الربانية الدراسات
التالية:
دراسة مفهوم الرابنية ف املصطلح القرآين الكرمي ،للباحث حممد الصعب(،)1

وهدفت إىل جتلية مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين ،وبيان الراجح من أقوال
العلامء يف ذلك ،واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ،وتوصل إىل عدد من
النتائج ،من أمهها :أن الراجح من األقوال :أن لفظ الربانية مشتق من ربى ،ومن
( )1بحث :مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم ،حممد الصعب ،جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات
القرآنية ،العدد 1440 ،27هـ2019-م( ،ص .)206-177
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الرب بمعنى الرتبية ،وفيه معنى الرتقية باليشء من األدنى إىل األعىل ،والعمل عىل
ّ
إصالحه والعناية به ،وأوىص بأن يكون التوصيف الرشعي لسامت العلامء
الربانيني ،ومعامل الدور اإلصالحي املنشود عن مثلهم؛ حمل العناية املستفيضة من
خالل دراسات علمية.
دراسـة ربـانـيـ ـة الشريعة اإلسلمية وأثرها على الفرد واألمة ،للباحث حمسن

عيل طه( ،)1وهدفت الدراسة إىل :بيان أثر خاصية ربانية الرشيعة اإلسالمية عىل

اإلنسان بشقيه املادي والروحي ،وكيف تتحول هذه اخلاصية إىل قوة روحية حتكم
سلوك اإلنسان وتدعوه إىل االستجابة والعمل ،واستخدم الباحث يف دراسته
املنهج التحلييل الوصفي ،وخلصت الدراسة إىل نتائج ،من أبرزها :أن ربانية
اإلسالم يف مصدره وغايته ،وّبذه اخلاصية متيز منهج اإلسالم عىل كل منهج عىل
تنزه عن كل مظاهر التناقض والتطرف ،وربانية الغاية حتدد اهلدف
األرض ،و ّ
األعظم خللق اإلنسان يف حتقيق العبودية هلل ،فيعرف هدفه ووجهته ،وتتناسق أعامله
ومسرية حياته ،ويتحرر من الرق والعبودية لغري اهلل تعاىل ،وأوىص الباحث
بوجوب إخضاع مجيع املناهج الرتبوية ،والتنظيامت االجتامعية خلاصية الربانية؛
حتى تتحقق السعادة والراحة الدنيوية ،والنجاة واخلالص يف اآلخرة.
دراسة خصائص رابنيّة الدعوة ومثراهتا ،للباحثة أفراح الرتكي( ،)2التي خلّصت
أبرز أهداف الدراسة يف :كشف اخلصائص والثمرات املرتتبة عىل ربانية الدعوة،
والتعرف عىل العوائق التي متنع من حتقيق ربانية الدعوة ،وسبل عالجها،
( )1ربانية الرشيعة اإلسالمية وأثرها عىل الفرد واألمة ،حمسن عيل طه ،جملة كليات الرتبية ،جامعة عدن،
العدد  ،13جملد 1433 ،1هـ2012-م( ،ص .)432-407
( )2خصائص ربانيّة الدعوة وثمراهتا ،أفراح عبد العزيز الرتكي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدعوة
واإلعالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1427 ،هـ.
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واستخدمت الباحثة املـنهج االسـتقرائي يف تتبع اجلزئيات اخلاصة بخصائص
ربانيـة الدعوة وثمراهتا ،واملنهج االسـتنباطي لبيان مفهوم الربانية وبعض
خصائصها ،وتوصل البحث إىل عدد من النتائج ،من أمهها :أن لربانية املصدر
ثمرات عديدة عىل موضوع الدعوة والداعي واملدعو ،ولربانية غاية الدعوة
خصائص متيزها عن بقية الدعوات ،أبرزها :الوضوح واإلجيابية ،والصحة
والسالمة ،والتوافق مع الفطرة ،ووحدة الوجهة ،واالستمرارية ،والوسطية،
والواقعية ،وأوصت الباحثة برضورة بذل املزيد من اجلهد والبحث حول جماالت
الدعوة املختلفة ،والتصدي للشبهات املختلفة وتفنيدها ،وإبراز االنحرافات عن
الدعوة والتحذير منها.
وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الصعب) يف بيان مفهوم الربانية يف اللغة
واصطالح املفرسين ،ومع دراسة (حمسن طه) يف توضيح مفهوم الربانية يف
االصطالح الرتبوي ،وأثر ربانية املصدر والغاية عىل الفرد واألمة ،بينام اختلفت
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بإبرازها للمعامل الرتبوية ملفهوم الربانية،
وآثارها عىل الفرد املسلم ،من خالل تد ّبر النصوص القرآنية التي ورد فيها لفظ
الربانية.

خطة البحث:
املقدمة :وفيها موضوع البحث ،وأسئلته ،وأهدافه ،وأمهيته ،ومنهجه،

وحدوده ،والدراسات السابقة ،وخطته العلمية.

املبحث األول :مفهوم الربانية يف لغة العرب وكالم علامء الرشيعة ،موضحا

فيها أقوال أهل اللغة وعلامء التفسري والسلوك يف معنى الربانية.

موضحا فيه مقتضيات
املبحث الثاين :مفهوم الربانية يف كالم علامء الرتبية،
ّ
الربانية يف علم الرتبية.
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املبحث الثالث :معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية ،حيث د ّلت عىل

سامت وصفات جليلة للحكامء والفقهاء من هذه األمة ،وأوضحت جاللة قدرهم،
وعظم مكانتهم يف املجتمع.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها هذا البحث ،ثم ثبت

املراجع ثم قائمة املحتويات.

أسأل اهلل تعاىل بلطفه وإحسانه أن يتقبل هذا العمل ،وأن ينفع به ،واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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املبحث األول
مفهوم الربانية يف لغة العرب وكالم علماء الشريعة
اختلفت أقوال أهل العلم يف بيان مفهوم الربانية الختالفهم يف حتديد أصل
اشتقاق الكلمة يف لغة العرب ،يف حني أن بعضهم قد ذهب إىل اعتبار الكلمة غري
عربية يف أصلها ،قال األزهري« :قال أبو عبيد :وأحسب الكلمة ليست بعربية ،إنام
الر ّبان ّيني .قال
هي عربانية أو ُرسيانية ،وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب ال تعرف ّ
أبو عبيد :وإنام عرفها الفقهاء وأهل العلم»(.)1
وأكثر آراء العلامء تدور حول معنيني للربانية ،مها:
الرب سبحانه وتعاىل.
▪ أهنا منسوبة إىل ّ
▪ أهنا مشتقة من الفعل الثالثي (ربى).

ب) الذي هو هللا تعاىل؛ يُراد به:
فالقول األول أبهنا مشتقة من لفظ اجلللة (الر ّ

املنتسب إىل هللا  ، والقريب منه على الدوام ،وفيه داللة شدة حرص الرابين على

معرفة هللا تعاىل ،والعلم به ،واالجتهاد ف طاعته وعبادته.

قال ابن منظورِ « :قيل :الرباين الذي يعبد الرب ،زيدت األلف والنون للمبالغة

يف النسب .وقال سيبويه :زادوا ألفا ونونا يف الرباين إذا أرادوا ختصيصا بعلم الرب
بالر ِّب دون غريه من العلوم»(.)2
دون غريه ،كأن معناه :صاحب علم ّ
الر ِّيب ،فزيدت فيه األلف
وقال العيني« :والرباين :منسوب إىل الرب ،وأصله ّ
والنون للتأكيد واملبالغة يف النسبة .وقال أبو املعاين يف كتابه (املنتهى) :يف اللغة
الرباين :املتأ ِّله العارف باهلل تعاىل»(. )3
( )1جماز القرآن.)97/1( ،
( )2لسان العرب.)403/1( ،
( )3عمدة القاري رشح صحيح البخاري.)43/2( ،
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وباعتبار هذا االشتقاق للربانية؛ فإنه ال يلزم من ُوصف به أن يكون عاملا
معتربا ،فقيها حمققا ،قال ابن تيمية« :إذا قدر أهنم منسوبون إىل الرب :فال تدل
يعم مجيع املؤمنني،
النسبة عىل أهنم علامء ،نعم تدل عىل إيامن وعبادة وتأ ّله ،وهذا ّ
فكل م ْن عبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا فهو متأ ّله ،عارف باهلل»(.)1
النساك يف هذه األمة يوصفون بالربانية حني ُيذكرون،
وكان كثري من الع ّباد ّ
اين هذه األمة»(. )2
«وملا مات ابن عباس قال حممد ابن احلنفية :مات رب ي
«وعليه ،فالربانية -عىل هذا القول -ال ختتص بالعلامء وال بغريهم من أصناف
الناس ،فكل من اتصف بأنه متأله يف علمه وعمله ،شديد التوجه إىل اهلل تعاىل يف
قصده وتعبده؛ فهو رباين ،ومنه العامل الرباين :أي العامل الذي زاد عىل عنايته بالعلم
صحة قصده وحتريه لإلخالص هلل تعاىل وحده ،مع عنايته بالتعبد هلل يف قوله
وعمله ...واهلل تعاىل أعلم»(.)3

والقول الثاين ف بيان أصل اشتقاق كلمة الرابنية؛ أهنا مشتقة من الفعل الثلثي
(رب) ،ويُراد هبا الرتبية ،والتعليم ،والرعاية ،واإلصلح.

والر ّبانيون ّبذا االعتبار هم الراسخون يف العلم والفقه يف دين اهلل ،القائمون

بأمانة التعليم ،والتنشئة للناس.
الرب يف األصل الرتبية ،وهو إنشاء اليشء حاال فحاال إىل حدّ
قال الراغب « :ي
التامم ،يقال :ربه ،ورباه ،ورببه»(.)4
( )1جمموع فتاوى ابن تيمية.)62/1( ،
( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني.)15/1( ،
( )3مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم ،مرجع سابق( ،ص.)184
( )4مفردات ألفاظ القرآن( ،ص.)336
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وقال ابن األثري« :الرب بمعنى الرتبية ،كانوا يربون املتع ّلمني بصغار العلوم قبل
الراسخ يف العلم والدين»(.)1
كبارها ،والرباين :العامل ّ
وقال اخلطيب البغدادي« :فالعامل الرباين :هو الذي ال زيادة عىل فضله لفاضل،
وال منزلة فوق منزلته ملجتهد ،وقد دخل يف الوصف له بأنه رباين وصفه بالصفات
التي يقتضيها العلم ألهله ،ويمنع وصفه بام خالفها ،ومعنى الرباين يف اللغة :الرفيع
الدرجة يف العلم ،العايل املنزلة فيه»(.)2
وقد رجح الطربي أن الربانية بمعنى الرتبية واإلصالح ،حيث قال« :وأوىل
األقوال عندي بالصواب يف الربانيني أهنم مجع رباين ،وأن الرباين املنسوب إىل
الربان الذي ي ُر يب الناس ،وهو الذي يصلح أمورهم وي ُر يّبا ويقوم ّبا»(.)3
ثم قال

كالما نفيسا يف بيان سامت الرباين ،وجاللة قدره« :و(الر ّباين) هو

وصفت ،وكان العامل بالفقه واحلكمة من
املنسوب إىل من كان بالصفة التي
ُ
املصلحني ،ي ُر ّب أمور الناس ،بتعليمه إياهم اخلري ،ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم،
التقي هلل ،والوايل الذي ييل أمور الناس عىل املنهاج الذي وليه
وكان كذلك احلكيم
ّ
صالح عاجلهم وآجلهم،
املصلحني أمور اخللق ،بالقيام فيهم بام فيه
ُ
املقسطون من ْ
وعائد ُة النفع عليهم يف دينهم ودنياهم» ،ثم قال« :فالربانيون إذ ًا هم عام ُد الناس يف
الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا ،ولذلك قال جماهد :وهم فوق األحبار ،ألن
األحبار هم العلامء ،والرباين اجلام ُع إىل العلم والفقه البرص بالسياسة ،والتدبري
والقيام بأمور الرعية ،وما يصلحهم يف ُدنياهم ودينهم»(.)4
( )1النهاية يف غريب احلديث واألثر.)188/2( ،
( )2الفقيه واملتفقه.)182/1( ،
( )3جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي (.)543/6
( )4املرجع السابق.)544/6( ،
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وقد ورد عن مجع من الصحابة الكرام  وصف الربانيني بام يدل عىل هذا
املعنى اجلليل ،وتبعهم عليه أعالم من السلف الصالح رمحهم اهلل.
قال ابن اجلوزي« :فأما الربانيون :فروي عن عيل بن أيب طالب  أنه قال:

هم الذين ُيغ يذون الناس باحلكمة و ُير يبوهنم عليها ،وقال ابن عباس 

وابن

جبري :هم الفقهاء املعلمون ،وقال قتادة وعطاء :هم الفقهاء العلامء احلكامء ،قال
ابن قتيبة :واحدهم رباين ،وهم العلامء املعلمون»(.)1
الزبيدي« :والربا ّين :العامل املعلم الذي ي ْغ ُذو الناس بصغار العلوم قبل
قال ّ
كبارها ...والرباين :العامل الراسخ يف العلم والدين ،أو العايل الدرجة يف العلم،
وقيل :الرباين( :املتأ ِّله العارف باهلل تعاىل)»(. )2
وقال ابن حجر« :وقيل الرباين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره أي
بالتدريج»(.)3
وبالنظر يف القولني السابقني يف حتديد أصل لفظ (الربانية)؛ يظهر  -والعلم عند
اهلل تعاىل  -أن أصل االشتقاق واحد ،سواء قيل هو من الرب عز وجل ،أو من
الرتبية ،أو من الرب بمعنى اإلصالح والتعاهد ،فأصل املعنى اللغوي يف مجيع
األحوال يعود إىل اإلصالح والقيام بالشأن.
وإىل ذلك أشار ابن عثيمني يف قوله« :فالرباين منسوب إىل الرتبية وإىل الربوبية،
فباعتباره مضا ًفا إىل اهلل :ربوبية ،وباعتباره مضا ًفا إىل اإلصالح :تربية﴿ ،ﮁ ﮂ

ﮃ ﴾ أي خملصني للرب متعبدين له ﴿ ،ﮂ ﮃ ﴾ أي مربني للخلق عىل ما
تقتضيه الرشيعة»(.)4
( )1زاد املسري يف علم التفسري.)298/2( ،
( )2تاج العروس من جواهر القاموس.)164/2( ،
( )3فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين.)121/1( ،
( )4تفسري القرآن الكريم «سورة آل عمران» ،حممد بن عثيمني( ،ص.)454
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أخص من العلامء؛ مجعوا بني العلم
ومجيع ما سبق يلتئم يف اعتبار الربانيني فئة
ّ
والفقه واحلكمة والبصرية ،والقيام عىل أمر إصالح الناس ،وحسن توجيههم
وتعليمهم وتربيتهم وسياسة أمورهم.
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املبحث الثاني
مفهوم الربانية يف كالم علماء الرتبية
ُيعنى علامء الرتبية ببيان خصائص الرتبية اإلسالمية يف مؤلفاهتم ،والتي يظهرون
ّبا مت ّيزها عن غريها من أنواع الرتبية األخرى.
وجيعلون يف غ ّرة هذه اخلصائص؛ خاص ّية (الر ّبان ّية) ،التي هي عند كثري من أهل
الرب،
اين :منسوب إىل
اللغة مشتقة من لفظ اجلاللة
ّ
ّ
(الرب) ،قال الراغب« :الر ّب ّ
أي اهلل تعاىل ،فالرباين كقوهلم :إهلي»( ،)1وقال ابن منظور «قيل :الرباين الذي يعبد

الرب ،زيدت األلف والنون للمبالغة يف النسب .وقال سيبويه :زادوا ألفا ونونا يف
بالر ِّب
الرباين إذا أرادوا ختصيصا بعلم الرب دون غريه ،كأن معناه :صاحب علم ّ
دون غريه من العلوم»(.)2
وبناء عىل هذا االشتقاق فإن القصد بالربانية «أن أحكام اإلسالم وتوجيهاته
مصدرها األصيل من الرب عزوجل ،وليست نابعة من أهواء البرش»(.)3
ويبني أبو عراد املراد بربانية الرتبية اإلسالمية أهنا« :تستمد أصوهلا وأهدافها،
ومنهجيتها وتوجيهاهتا ،ومبادئها وقيمها؛ من مصادر الدين اإلسالمي الرئيسة»

()4

ور ّبان ّية الرتبية اإلسالمية «تربط سلوك اإلنسان وترصفاته املختلفة بأسس
العقيدة اإلسالمية ومضامني الترشيع اإلسالمي»( ،)5ألن الغاية العظمى من خلق
اإلنسان؛ حتقيق العبودية هلل تعاىل يف كل شؤونه وأحواله ،كام قال تعاىل﴿ :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الذاريات.]56 :
( )1مفردات ألفاظ القرآن( ،ص.)336
( )2لسان العرب.)403/1( ،
( )3أصول الرتبية اإلسالمية ،خالد احلازمي( ،ص .)45
( )4مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،صالح أبو عراد( ،ص .)56
( )5أصول الرتبية اإلسالمية ،حممد آل عمرو وآخرون( ،ص .)100
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فاإلنسان يف املنهج الرتبوي اإلسالمي عبد خاضع ملواله يف كل حني ،من
اللحظة األوىل لوجوده ،وحتى اللحظات األخرية من حياته ،يعيش هلل ،وباهلل،
ومع اهلل ،قال تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [األنعام.]163 ،162 :
ربأة من كل
والرتبية اإلسالمية ربانية يف مصدرها ومنهجها ومنطلقاهتا« ،م ّ
منزهة عن كل قصور ،غايتها وصل اإلنسان بخالقه ،وإخالص العبودية له
نقصّ ،
سبحانه وتعاىل»(.)1
ويرتتب عىل كون الرتبية اإلسالمية ر ّبان ّية املصدر:
خلوها من النقص؛ وذلك ألن صفات الصانع تظهر فيام يصنعه ،وملا
ّ « -1

كان اهلل  له الكامل املطلق يف ذاته وصفاته وأفعاله؛ فإن أثر هذا الكامل يظهر فيام
يرشعه من أحكام ومناهج.
 -2العصمة من التناقض ،وقد جاء يف قوله تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النساء.]82 :

 -3الرباءة من التح ّيز واهلوى ،يف حني ال يسلم منهاج وضعه البرش من التأثر

باألهواء املض ّلة عن سبيل اهلل.)2(» ...

ّ
وأجل مظاهر الربانية يف الرتبية اإلسالمية «دعوهتا إىل االلتزام بام رشعه اهلل
سبحانه وتعاىل من حالل وحرام ،والتحذير من اتباع القوانني البرشية الوضعية يف
ذلك...وحرصها عىل تنشئة املسلمني عىل إخالص العمل هلل سبحانه وتعاىل»(.)3
وربانية الرتبية اإلسالمية تتكامل مع وسطيتها وتوازهنا ،وتيسريها وواقعيتها،
فهي تراعي فطرة اإلنسان وطبيعته ،وتتوافق مع جوانب القصور البرشي
( )1الرتبية اإلسالمية ،عبد اهلل العقيل( ،ص.)17
( )2مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،حممود أبو دف( ،ص.)19
( )3أصول الرتبية اإلسالمية ،حممد آل عمرو وآخرون( ،ص .)101
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والضعف اإلنساين؛ «وال تعني التحليق باملسلم يف آفاق املثالية املطلقة ،أو عزله عن
جمتمعه ،أو زهده يف احلياة ،وتقاعسه عن إعامرها والتفاعل مع أحيائها
وموجوداهتا ،وإنام تعني أهنا تربية إهلية خاضعة لرشيعة اهلل وأحكامه ،دون أهواء
البرش وميوهلم ،وظيفتها رعاية املسلم وتنميته يف حدود طاقته البرشية،
واستعداداته الفطرية ،قال تعاىل﴿:ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [البقرة.)1(» ]286 :

( )1أصول الرتبية اإلسالمية ،حممد شحات اخلطيب وآخرون( ،ص .)35
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املبحث الثالث
معامل الرتبية الربانية يف النصوص القرآنية

إن الرباين قبلة عامة الناس؛ يصدرون عن رأيه ،ويستنريون بعلمه وخرباته،
وامللامت ،ويلتئمون برحابة صدره
ويقتدون بأفعاله ،ويشتدّ ون به يف أوقات املحن
ّ
وحسن أخالقه.
وتتجىل معامل الرتبية الربانية التي يقتبسها املسلم من تد ّبره لنصوص الربانية
القرآنية يف مظاهر عديدة ،من أمهها:

مسو الغاية والقصد:
ّ .1

وهو ّ
جردوا أقواهلم وأعامهلم من
أجل املعامل ظهورا يف سلوك الربانيني ،الذين ّ

كل مقصود إال اهلل تبارك وتعاىل.
فر ّبانيتهم تربز توحيد خالقهم بالغاية واملقصد ،ودوام تع ّلقهم به ،وقرّبم منه،
وهلذا نسبهم الرب إليه ،فقال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ «أي كونوا منسوبني للرب،
وهو اهلل تعاىل ،ألن النسب إىل اليشء إنام يكون ملزيد اختصاص املنسوب باملنسوب
إليه ،ومعنى ذلك أن يكونوا خملصني هلل دون غريه»(.)1
والربان ّيون شهداء هلل بام استحفظهم من كتابه ،وجعلهم أمناء عىل وحيه؛ فال
خيشون أحدا إال إياه ،وال يقدّ مون شيئا عىل رضاه ،قال تعاىل﴿ :ﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [املائدة.]44 :
مقومات
إن حتقيق اإلخالص هلل  ،وجتريد الغاية والوجهة له؛ ّأول
وأهم ّ
ّ

الربانية ،قال تعاىل﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾ [الكهف.]110 :
( )1التحرير والتنوير.)295/3( ،
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اين نذر نفسه وما يملك هلل تعاىل ،فأسمى غاياته ،وأعظم مقاصده يف
والعبد الر ّب ّ

بلوغ مرضاة ربه ،فصار «ال يطلب لعمله شاهدا غري اهلل»(.)1

قال ابن القيم« :اإلخالص هو إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة»(.)2
وإن اهلل تعاىل حيب العبد اخلالص له ،املستغني به ،املكتفي بفضله ،أما إذا
صارت للعبد نوع عبودية ليشء -سوى اهلل تعاىل-؛ وقر يف قلبه ،أو ظهر عىل
جوارحه ،فإنه قادح يف حصول الربانية ،مانع من حت ّققها ،ويف هذا املعنى يقول
الفضيل بن عياض «واهلل ما صدق اهلل يف عبوديته من ألحد من املخلوقني عليه
ربانية»(.)3
قال املناوي :اإلخالص« :ختليص القلب من كل شوب يكدّ ر صفاءه»(.)4
وقد اصطفى اهلل تعاىل عباده الربانيني بأعىل درجات التكريم ،وأظهر فضلهم
ربهيم عن كل ما
وقدرهم عىل سائر اخللق؛ نتيجة حتقيقهم اإلخالص يف حياهتم ،وت ّ
دون اهلل تعاىل.

كام أخرب 

عن حال نبيه يوسف

 ،الذي قاوم كل وسائل الفتنة

واإلغراء التي بادرته ّبا امرأة العزيز ،وصرب وصابر لوجه اهلل ،قال تعاىل﴿ :ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [يوسف.]24 :
قال مكحول« :ما أخلص عبد قط أربعني يوما؛ إال ظهرت ينابيع احلكمة من
قلبه عىل لسانه»(.)5
( )1معجم التعريفات ،للجرجاين( ،ص .)14
( )2مدارج السالكني.)91/2( ،
( )3جمموع فتاوى ابن تيمية.)419/2( ،
( )4التوقيف عىل مهامت التعاريف( ،ص .)42
( )5مدارج السالكني.)96/2( ،
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ّ
اين ،وتوحيد قصده ومراده؛ تثمر يف سلوكه ثمرات عديدة؛ منها:
إن ّ
سمو غاية الر ّب ّ

▪ تع ّلق قلبه باهلل تعاىل ،وقوة اتصاله بخالقه؛ يف ليله وهناره ،يف رسائه ورضائه،
يف قوته وضعفه ،يف شبابه وشيخوخته.
▪ حتقيق التوكّل الصادق عىل اهلل ،واالعتامد التا ّم عليه يف كل األمور واألحوال.
ّ
وملذاهتا.
▪ استصغار ما يشغل عن الدار اآلخرة من حطام الدنيا
▪ خمالفة النفس والشيطان فيام خيالف رشع اهلل وحدوده.

التمسك بطاعة هللا:
 .2كثرة التألّه والتعبّد ،وش ّدة
ّ

تؤكّد عبارات السلف وأئمة التفسري  عىل دوام رعاية الرباين لقلبه بالتزكية
والتهذيب ،واالهتامم بإصالح باطنه واستقامة ظاهره ،والعناية الفائقة بالتبتّل
والرت ّقي يف درجات العبودية واإلحسان ،فذلك حال صفوة اخللق من الرسل
والنبيني﴿ ،ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﴾ [األنبياء.]90 :
وال عجب من ذلك؛ فوصفهم بالربانية مشتق من اسم الرب

 ،قال ابن

تيمية« :إذا قدر أهنم منسوبون إىل الرب :فال تدل النسبة عىل أهنم علامء ،نعم تدل
عىل إيامن وعبادة وتأ ّله»(.)1
واملسلم الرباين من يصطبغ سلوكه بالطاعة والتقى ،واملجاهدة لنيل أعىل
الـمقـامـات يف عبـوديــة القلـب واجلوارح ،وصالح الظاهر والباطن ،وفاضل
العلم والعمل.
وكلام زادت صلة العبد بربه ،وكلام زكت روحه بالطاعات والقربات؛ كلام كان
أحرى باالصطفاء الرمحاين ،والوالية الربانية ،قال تعاىل يف شأن اخلليل وذريته من
األنبياء ﴿:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية.)62/1( ،
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠ﴾ [األنبياء.]73-72 :
يعرف املرء باهلل؛ ف ُيثمر ذلك اخلشية من اهلل ،وقوة
إن الغاية من العلم النافع أن ِّ
التمسك بدين اهلل ،فإن مل يتحقق ذلك؛ فقد يصبح العلم حجة عىل حامله ،وخصام
ملن خيالف عمله قوله ،قال تعاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [فاطر،]28 :
قال السعدي« :فكل من كان باهلل أعلم ،كان أكثر له خشية ،وأوجبت له خشية اهلل،
االنكفاف عن املعايص ،واالستعداد للقاء من خيشاه ،وهذا دليل عىل فضيلة العلم،
فإنه داع إىل خشية اهلل ،وأهل خشيته هم أهل كرامته ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [البينة.)1(» ]8 :
واخلشية هي :اخلوف املبني عىل العلم والتعظيم ،ومعرفة العبد بربه حق املعرفة؛
قوي،
رب عظيمٍّ ،
ال ُبد أن توقع يف قلبه خشية اهلل ،ألنه إذا علم ذلك علِم عن ٍّ
ٍ
وخيفي اإلنسان ،فتجده يقوم بطاعة اهلل عز وجل أتم قيام.
رس ُ
قاهر ،عاملٍ بام ُي ي
أورد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد عن أيب احلسن العلوي البغدادي؛ قال:
ِ
للعامل الرباين خشيته» (.)2
«س ِم ْع ُت إبراهيم اخلواص يقول :أول ما هيب اهلل تعاىل
ولقد رضب إمام الربانيني × أروع مثال يف التأله والتع ّبد لربه ،وشدّ ة طاعته هلل

 وقد غفر اهلل له ما تقدّ م من ذنبه وما ّتأخر -ألن االصطفاء الرباين للمؤمن؛ ال

يقابله صاحبه بأعظم من الشكر للمنّان ،واالستزادة من التقرب من صاحب
لتفضله ّ
الرب ،وشكره عىل إذنه بذكره،
الفضل ّ
بأجل النعم؛ وهي نعمة التبتّل إىل ّ
وتوفيقه لعبادته.
( )1تيسري الكريم الرمحن( ،ص.)688
( )2تاريخ بغداد.)613/16( ،
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روى البخاري يف صحيحه عن عائشة  أن نب ّي اهلل × كان يقوم من الليل

حتى تتف ّطر قدماه ،فقالت عائشة :مل تصنع هذا يا رسول اهلل ،وقد غفر اهلل لك ما
حب أن أكون عبدا شكورا»(.)1
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال« :أفل أ ّ

ّ
إن السمة البارزة للربانيني ،والتي يشرتكون يف التخ ّلق ّبا ،عىل اختالف

التنسك
اهتامماهتم وجماالهتمّ ،
وتنوع أدوارهم يف العمل لدين اهلل تعاىل؛ هي كثرة ّ
للرب ،وقوة الصلة باهلل ،وجماهدة النفس يف بلوغ مرتبة اإلحسان يف عبودية اهلل.
ّ
وإذا ارتقى العبد إىل مرتبة والية اهلل بإتقانه للفرائض ،وحفاظه عىل النوافل؛
أسبغ املوىل تعاىل عليه حمبته ،وكان حافظا له يف مجيع أحواله ،وسدده يف سائر
خطواته وحلظاته ،ثم جاءته البشارة العظمى بعد مماته ﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾

[يونس.]64 – 62 :

عن أيب هريرة  أن النبي × قال :قال اهلل تعاىل «وما تقرب إل عبدي

بشيء أحب إل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إل ابلنوافل حىت
أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت
يبطش هبا ،ورجله ا ليت ميشي هبا ،وإن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه،

وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن نفس املؤمن؛ يكره املوت وأان أكره
مساءته» رواه البخاري(.)2

لتنسك العبد ،وشدة اجتهاده يف طاعة اهلل:
ومن اآلثار املباركة ّ

•

سالمة املعتقد ،وقوة الثقة باهلل ،وصدق اليقني بام عند اهلل.

( )1صحيح البخاري ( 105/8رقم .)6502
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( 135/6رقم .)4837
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•

عدم اخلوف والرهبة إال من اهلل تعاىل.

•

االجتهاد يف العبادة والتلذذ بالطاعة.

•

سالمة الصدر وطهارة الباطن ،وال حيسد أحدا عىل ما وهبه اهلل.

•

التواضع للخلق ورحابة الصدر.

•

البذل واجلود والتضحية يف نرصة دين اهلل.

•

الزهد يف الدنيا ،وعدم التع ّلق ّبا ،والرغبة يف اآلخرة ،واالجتهاد هلا.

 .3الرسوخ ف علوم الشريعة:

وصف اهلل تعاىل الربانيني بالتمكّن يف العلم ،وعنايتهم بتعليم الناس وتدريسهم؛

فقال جل وعال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [املائدة ،]44 :فقوله ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ تأكيد
عىل أثر العلم يف رفعة املسلم إىل مرتبة الربانية ،قال ابن كثري« :أ ْي :بام استودعوا
من كتاب اهلل الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به»(.)1
وبني السعدي أوصاف الربانيني الذين أثنى اهلل عليهم يف اآلية السابقة
ّ
﴿ﮏ ﮐ﴾  ،بقوله« :أي :وكذلك حيكم بالتوراة للذين هادوا أئمة
الدين من الربانيني ،أي :العلامء العاملني املعلمني ،الذين يربون الناس بأحسن
تربية ،ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني»(.)2
وقد امتدح اهلل العلامء يف كتابه ،وفضلهم عىل كثري من خلقه ،فقال ﴿ :ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الزمر.]9 :
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)117/3
( )2تفسري السعدي( ،ص.)211
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وأخرب أهنم أهل اخلشية واإلجالل هلل ،فقال يف شأهنم ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﴾ [فاطر.]28 :
كام جعلهم رسول اهلل × يف صفوة األمة؛ الختصاصهم بمرياث النبوة ،فقال

ورثوا
يورثوا دينارا وال درمهاّ ،
يف حقهم« :وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل ّ
العلم ،فمن أخذه أخذ حبظ وافر»(.)1

و «العامل الرباين هو الذي ال زيادة عىل فضله لفاضل ،وال منزلة فوق منزلته

ملجتهد ،وقد دخل يف الوصف له بأنه رباين وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم
ألهله ،ويمنع وصفه بام خالفها»(.)2
الغراء ،والفقه العميق بمقاصدها ومراميها،
إن رسوخ املسلم يف علوم الرشيعة ّ
والتبحر يف مصادر الترشيع وأصوله؛ من أعظم سبل بلوغ مرتبة الربانية ،فعن أيب
ّ

الدرداء قال :سمعت رسول اهلل × يقول« :من سلك طريقا يطلب فيه علما
سلك هللا عز وجل به طريقا من طرق اجلنة ،وإن امللئكة لتضع أجنحتها رضا
لطالب العلم ،وإن العامل ليستغفر له من ف السماوات ومن ف األرض واحليتان ف
جوف املاء ،وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر
الكواكب»(.)3

قال ابن اجلوزي« :فأما الربانيون :فروي عن عيل بن أيب طالب  أنه قال:
هم الذين ُيغ ّذون الناس باحلكمة و ُير يبوهنم عليها ،وقال ابن عباس وابن جبري:
هم الفقهاء املعلمون ،وقال قتادة وعطاء :هم الفقهاء العلامء احلكامء ،قال ابن قتيبة:
واحدهم رباين ،وهم العلامء املعلمون»(.)4
( )1رواه أبو داود يف سننه ( 485/5رقم  ،)485والرتمذي ( 82 /5رقم  ،)2682وأمحد ( ،46/36رقم
 )21715وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( 1079/2رقم .)6297
( )2مفتاح دار السعادة ،البن القيم.)349/1( ،
( )3رواه أبو داود يف سننه ( 485/5رقم  ،)3641والرتمذي ( 48 /5رقم .)2682
( )4زاد املسري يف علم التفسري.)289/2( ،
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ومن دالئل تفضيل العلامء وترشيفهم عىل غريهم من عموم الناس؛ أن اهلل تعاىل
قرن اسمهم باسم املوىل تعاىل واسم مالئكته يف قوله﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل عمران.]18 :
قال القرطبي« :يف هذه اآلية دليل عىل فضل العلم ورشف العلامء وفضلهم،
فإنه لو كان أحد أرشف من العلامء لقرهنم اهلل باسمه واسم مالئكته كام قرن اسم
العلامء»(.)1
وأهل العلم هم قادة الناس وساستهم وأويل األمر فيهم ،كام جاء يف قول اهلل
تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [النساء ،]59 :قال البغوي:
«هم الفقهاء والعلامء الذين يعلمون الناس معامل دينهم ،وهو قول احلسن
والضحاك وجماهد ،ودليله قوله تعاىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ وقال أبو هريرة :هم األمراء والوالة»(.)2
وال ريب أن العلم الرشعي من أعظم وسائل تزكية النفس من كل ما يشوّبا،
وتطهريها من كل ما يدنسها ،وبه يرتقى املسلم يف مراتب الكامل ،ويرتفع يف مدارج
احلكمة والوالية حتى يبلغ مرتبة الربانية.
ورسوخ العامل يف العلم الرشعي يؤكد عىل معامل مهمة للغاية؛ منها:
• أمهية البناء العلمي املنهجي ،والتمكّن من أصوله وفروعه..
• اجتهاده ومثابرته يف حتصيل العلم ،وبذل الغايل والنفيس يف سبيل ذلك.
تفرع عنهام.
• أعظم العلوم وأج ّلها وأزكاها؛ علوم الكتاب والسنّة وما ّ
• أمهية الفقه والبصرية بمقاصد الرشيعة والواقع الذي ُيراد تطبيقها فيه.
والتحمل يف سبيل التع ّلم ،والتمكّن من أدواته.
• وجوب الصرب
ّ
( )1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)41/4( ،
( )2معامل التنزيل يف تفسري القرآن.)239/2( ،
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وعلو منزلتهم بام حيملونه من الفقه بكتاب اهلل وسنة رسوله،
• رفعة العلامء
ّ
و(العلامء ورثة األنبياء).

 .4العمل ابلعلم وحسن االمتثال واالنقياد:

العلم وسيلة ،والغاية منه العمل واالنقياد ،والعلم والد ،والعمل مولود،

والعلم خادم العمل ،والعمل غاية العلم" ،وال يوصف العامل بكونه ر ّبان ّيا حتى
يكون عامال بعلمه ،معلام له" (.)1
والعلم املحمود يف اإلسالم هو الذي ينفع حامله يف العاجل واآلجل؛ به
ّ
تتهذب نفسه ،ويزكو عمله ،وتستقيم جوارحه ،وهكذا كان منهج النبي × يف
تربيته ألصحابه ،كام جاء عن أيب عبد الرمحن السلمي ،قال« :حدثنا الذين كانوا

ُيقرئوننا أهنم كانوا يستقرئون من النبي × فكانوا إذا تعلموا عرش آيات مل ُخي ِّلفوها

حتى يعملوا بام فيها من العمل ،فتعلمنا القرآن ،والعمل مجي ًعا» (.)2

«والرباين يبني نفسه ويبني غريه ،يعمل بام علم ،ويع ّلم ما تع ّلم»(.)3
والعلم الذي ال ينفع وال يرفع؛ هو العلم الذي ال يورث عمالً« ،وليس العلم
بمجرد صورته هو النافع ،بل معناه :وإنام ينال معناه من تعلمه للعمل به ،فكلام دله
عىل فضل ،اجتهد يف نيله ،وكلام هناه عن نقص ،بالغ يف مباعدته ،فحينئذ يكشف
العلم له رسه»(.)4
وليس من الربانية يف يشء؛ من تع ّلم علوم الرشيعة ومل يظهر أثرها عىل قلبه
وجوارحه ،ألن حامل العلم مؤاخذ بام يعلمه؛ إن مل ينتفع بعلمه ،ومل يظهر أثره عىل
واقعه ،و«السلف ُجمْ ِم ُعون عىل أن العامل ال يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف
( )1مفتاح دار السعادة.)356/1( ،
( )2تفسري الطربي.)74/1( ،
( )3هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا( ،ص.)270
( )4صيد اخلاطر( ،ص.)172
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احلق ويعمل به ويعلمه ،فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيام يف ملكوت
السامء»(.)1
وقد أثنى املوىل تعاىل عىل النبيني والرسل والربانيني والعلامء؛ بحسن امتثاهلم،
وإسالم أمورهم لرّبم ،وانقيادهم ألوامره ،فقال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ[ ﴾...املائدة ،]44:قال السعدي« :وكذلك حيكم
بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيني ،أي :العلامء العاملني املعلمني الذين
يربون الناس بأحسن تربية ،ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني»(.)2
والعلم ليس مقصودا لذاته ،وال حيمد ملجرد مجعه وحتصيله ،وإال كان إبليس

من أفضل خلق اهلل تعاىل ،ويف حديث أسامة  ،قال :سمعت رسول اهلل ×

يقول« :جياء برجل فيطرح ف النار ،فيطحن فيها كطحن احلمار برحاه ،فيطيف به
أهل ا لنار ،فيقولون :أي فلن ،ألست كنت أتمر ابملعروف ،وتنهى عن املنكر؟
فيقول :إين كنت آمر ابملعروف ،وال أفعله ،وأهنى عن املنكر ،وأفعله» (.)3
قال أبو األسود الدؤيل:

يــــا أيــهـــا الرجـــ ُل الـمـعـ ِّلــ ُم غـيـــــره

يم
هــال لنـفـســك كــان ذا الـتعل ُ
سقيم
كيـمـــا يـصــح به وأنـــت
ُ

ابــدأ بـنـفـســـك فــانـهــهــا عـن غــيـهـا

حكيم
فــإذا انـتهـــت عنـه فأنت
ُ
التعليم
بــالــقـول مـنـك ويـنفـع
ُ

السقام وذي الضنى
تصــف الدواء لذي ِّ
فــهـنــاك ُيـقـبـــ ُل إن وعـظـت و ُيـقتـدى
ال تـــنــــه عـــن خــلـــ ٍق وتــــأتــي مـثـله

يـم
عــ ٌار عليك إذا فعلت عظـ ُ

( )1زاد املعاد يف هدي خري العباد.)9/3( ،
( )2تفسري السعدي( ،ص.)232
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( 55/9رقم  ،)7098ومسلم ( 224/8رقم .)2989
( )4أدب الدنيا والدين( ،ص.)42
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وإن الرتبية الربانية التي جاءت ّبا دعوة النبي × ،والتي ننشدها واقعا ح ّيا يف

جمتمعاتنا؛ هي التي ُتعنى بتحصيل العلم النافع ،الذي يثمر عقيدة صحيحة ،ونفسا
زك ّية ،وقلبا سليام ،وسلوكا صاحلا.

عن زيد بن أرقم  قال :كان من دعاء النبي ×« :اللهم إين أعوذ بك من

علم ال ينفع» أخرجه مسلم (.)1

وتظهر معامل القدوة واالمتثال يف العامل الرباين يف مظاهر عديدة ،منها:
• االهتداء ّبدي املرسلني ،واالقتداء بسلوك العلامء الفقهاء ،العاملني احلكامء .
• عنايته بالعلم الرشعي الذي ينفعه يف العاجل واآلجل.
• مراقبة النفس فيام تتعلمه وتتلقاه ،بغية إدراك مرضاة الرب جل جالله.
• موافقة عمله لقوله ،ومطابقة سلوكه ملعتقده.
• فقه األولويات ،والعناية باألهم قبل غريه يف أبواب العلم والعمل.

 .5اإلجيابية والفاعلية ف اجملتمع:

هم نفع العباد،
د ّلت اآليات يف أوصاف الربانيني عىل ما حيملونه يف جنباهتم من ّ
واحلرص عىل إيصال املعروف واخلري هلم ،فقد قال تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [آل عمران ،]79 :قال السعدي« :والباء يف
قوله ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ،باء السببية ،أي :بسبب تعليمكم لغريكم املتضمن
لعلمكم ودرسكم لكتاب اهلل وسنة نبيه ،التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى؛ تكونون
ربانيني»(.)2
كام أكّد اهلل تعاىل عىل الدور اإلجيايب للربانيني يف نصح أقوامهم ،وجاللة
مهمتهم يف داللة الناس عىل اخلري ،وهنيهم عن الرشور والفساد ،فقال ﴿ :ﯔ
( )1صحيح مسلم 81/8( ،رقم .)7081
( )2تفسري السعدي( ،ص.)136
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ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﴾ [املائدة،]63 :
قال الطربي« :يقول تعاىل ذكرهُ :أقسم :لبئس الصنيع كان يصنع هؤالء الربانيون
واألحبار ،يف تركهم هني الذين يسارعون منهم يف اإلثم والعدوان وأكل السحت،
عام كانوا يفعلون من ذلك » (.)1
وقال السعدي« :هال ينهاهم العلامء املتصدّ ون لنفع الناس ،الذين م ّن اهلل عليهم
بالعلم واحلكمة -عن املعايص التي تصدر منهم ،ليزول ما عندهم من اجلهل،
وتقوم حجة اهلل عليهم ،فإن العلامء عليهم أمر الناس وهنيهم ،وأن يبينوا هلم
الطريق الرشعي ،ويرغبوهنم يف اخلري ويرهبوهنم من الرش »(.)2
ومن هذا املنطلق؛ فإن العامل الرباين يف هذه األمة يوقف نفسه هلل ،ويبذل الغايل
والنفيس لدعوة الناس إىل منهج اهلل ،ويتطلع ألن يكون يف قائمة من وصفهم رّبم
بقوله ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﴾ [آل عمران.]104 :
والعامل الرباين يقتدي بإمام الربانيني ،وخاتم الرسل والنبيني× ،الذي اصطفاه

اهلل ّبذه املنزلة؛ ألنه نذر نفسه لنفع اخللق ،وعاش مهومهم ،وسعى بام يملك
لقضاء حوائجهم ،وتنفيس كرباهتم ،فلام نزل عليه امللك بالوحي يف غار حراء،
ورجع فزعا إىل أهله؛ يقول« :زملوين زملوين فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال
خلدجية وأخربها اخلرب :لقد خشيت على نفسي فقالت خدجية :كال واهلل ما خيزيك

هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف،

وتعني على نوائب احلق» أخرجه البخاري يف صحيحه(.)3
( )1تفسري الطربي.)448/10( ،
( )2تفسري السعدي( ،ص.)237
( )3صحيح البخاري 98/3( ،رقم .)6982
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فكانت أم املؤمنني خدجية 

تدرك أن من أبرز مؤهالت االصطفاء الرباين،

وأهم مقومات القيادة املجتمعية ،التي ملكها رسول اهلل×؛ هي العطاء لآلخرين،
ّ
والنفس السخ ّية الباذلة يف نفع اخللق ،والرمحة ّبم ،والعيش معهم ،وحمبتهم
وإكرامهم.
ألن «الربان ييني ُير يبون الناس بمواقفهم قبل كالمهم ،وبسمتهم وهدهيم قبل
حديثهم »(.)1
يكل ،وال ّ
والرباين ال ّ
يمل من بذل املعروف ،ونرشه وتقديمه للخلق ،وال
يعرف الكسل وال العجز يف محاية العباد من الرشور واملنكرات ،وال يداخله يأس
أو إحباط من نرصة احلق ورفع الظلم عن الناس ،قال تعاىل﴿ :ﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [التوبة.]71 :
ينقل ابن حجر عن ابن األعرايب قوله« :ال يقال للعامل رباين حتى يكون عاملا
معلام عامال »(.)2
واملسلم مطالب ببذل ما يقدر عليه من املعروف واخلري ،وال ينتظر النتيجة
واألثر ،وال يستعجل الثمرة واالستجابة.

ويف حديث أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل ×« :إن قامت الساعة
وف يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن ال تقوم حىت يغرسها ،فليغرسها» رواه
البخاري يف األدب املفرد (.)3

واملسلم الرباين يعلم أن انتسابه لدين اإلسالم ،وانتامءه ملجتمعه وموطنه،
وعضويته يف كيان أمته؛ كلها متيل عليه أن يكون فردا فاعال أ ّيا كان موقعه ،معطاء
( )1مواعظ الصحابة( ،ص.)264
( )2فتح الباري ،البن حجر.)162/1( ،
( )3األدب املفرد للبخاري( ،رقم  ،)479وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد( ،ص 181رقم .)371
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يف كل أحواله ،مبادرا بكل إمكاناته ،مسامها بنفيس قدراته وطاقاته ،ويف احلديث
النبوي« :وف كل كبد رطبة أجر» رواه البخاري(.)1

والرتبية الربانية تغرس يف وجدان املسلم الفاعلية واملبادرة يف كل أحواله ،حتى

يكون كام شبهه رسول اهلل ×« :مثل املؤمن مثل النخلة؛ ما أخذت منها من
شيء نفعك» رواه الطرباين ،وصححه األلباين(.)2
والرباين ال يكون أبدا منكفئا عىل نفسه ،أنانيا يف اهتامماته ،بطيئا يف تفاعله مع

مهوم جمتمعه ،وقضايا إخوانه وأمته ،بل هو س ّباق لنفع اخللق ،خمالط هلم ،صابر
عىل أذاهم ،ناصح هلم ،مشفق عليهم ،سا ٍع لراحتهم وسعادهتم ،يبتغي بذلك
ثواب ربه ومرضاته.
قال ابن القيم« :والعامل الذي قد عرف السنة واحلالل واحلرام وطرق اخلري
والرش ،خمالط ُته للناس وتعليمهم ونصحهم يف دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ
وقته للصالة وقراءة القرآن والتسبيح»(.)3
وهذه اإلجيابية والفاعلية هي التي دفعت مؤمن آل يس إىل أن يتّجه إىل قومه
ناصح ًا ومشفق ًا ،كام حكى اهلل عنه يف كتابه الكريم﴿:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ﴾ [يس ،]25-20:وهي التي أثارت حفيظة النملة عىل قومها،
فبادرت ساعية لنجاهتم ومحايتهم من اهلالك ،قائلة هلم ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [النمل.]18 :
( )1صحيح البخاري 705/2( ،رقم .)2363
( )2صحيح اجلامع الصغري وزياداته( ،رقم .)5848
( )3عدة الصابرين وذخرية الشاكرين.)217/1( ،
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وتتجىل مظاهر الفاعلية يف حياة الربانيني ،يف مظاهر عديدة ،منها:
• الغرية عىل حمارم اهلل ،واحلمية لدينه ،وشعائره ،وحرماته.
• الصرب يف سبيل اهلل ،وحتمل األذى واملتاعب لنرصة احلق.
• الشعور باجلسد الواحد ،واالجتهاد يف حتقيق التكافل مع سائر املسلمني.
• اجلود والبذل والكرم يف سائر أحواهلم وأعامهلم.
• فقه األولويات يف حياهتم ،والتوازن واالعتدال يف اهتامماهتم.
• التفاؤل اإلجيايب ،وارتفاع الروح املعنوية.
• االنرصاف عن النقد السلبي إىل العمل اإلجيايب ،واملرشوعات البنّاءة املثمرة.
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اخلامتة
إن العيش مع كتاب اهلل تعاىل ،وتد ّبر سوره وآياته؛ يفيض بصاحبه إىل االرتواء
من معانيه اجلليلة ،وتزكية الروح بمضامينه ،واالرتقاء بعلومه ومدلوالته ،قال
تعاىل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ص.]29 :
وقد و ّفق اهلل تعاىل الباحث للوقوف مع اآليات التي ورد فيها ذكر (الربانيني)
وتطرق إىل جممل أقوال أهل اللغة وعلامء الرتبية والرشيعة
يف القرآن الكريم،
ّ
ملفهوم الربانية ،ثم اجتهد يف استنباط معامل الرتبية الربانية من اآليات الثالث،
وخرج بنتائج للبحث ،يرسد أمهها فيام ييل:
 .1أصل اشتقاق لفظ (الربانية) واحد ،والرباين منسوب إىل الرتبية وإىل

الربوبية ،فباعتباره مضا ًفا إىل اهلل :ربوبية ،وباعتباره مضا ًفا إىل اإلصالح :تربية.

أخص من العلامء؛ مجعوا بني العلم والفقه واحلكمة
 .2الربانيون فئة
ّ
والبصرية ،والقيام عىل أمر إصالح الناس ،وحسن توجيههم وتعليمهم وتربيتهم
وسياسة أمورهم.
منزهة عن كل
ربأة من كل نقصّ ،
 .3ر ّبان ّية الرتبية اإلسالمية تعني أهنا م ّ
قصور ،غايتها وصل اإلنسان بخالقه ،وإخالص العبودية له سبحانه وتعاىل،
ُختضع املسلم لرشيعة اهلل وأحكامه ،دون أهواء البرش وميوهلم.
ّ
سمو غايتهم ،وجاللة مقصدهم ،فال يطلبون شاهد ًا
.4
أجل سامت الربانيني ّ
ألعامهلم غري اهلل تعاىل.
 .5يمتاز الربانيون برسوخهم يف علوم الرشيعة ،ومجعهم بني العلم واحلكمة

والفقه يف الدين ﴿ ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ﴾ [املائدة.]44 :

 .6الربانيون أكثر الناس ّ
رّبم وامتثاالً،
متسك ًا بطاعة ّ
تأهل ًا وتع ّبد ًا ،وأشدّ هم ّ
برّبم.
ووصفهم بالربان ّية لقوة صلتهم ّ
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 .7الر ّبان ّيون علامء باهلل ،عاملون برشيعة اهلل ،مجعوا بني الفقه والعمل،

وخت ّلقوا بأخالق العلم ظاهرا وباطنا« ،وال يوصف العامل بكونه ر ّبان ّيا حتى يكون
عامال بعلمه ،معلام له» (.)1

 .8الرتبية الربانية تغرس يف وجدان املسلم أن يكون فردا فاعال أ ّيا كان
موقعه ،معطاء يف كل أحواله ،حتى يكون كالنحلة؛ س ّباقا لنفع اخللق ،صابرا عىل
أذاهم ،ناصحا هلم ،مشفقا عليهم ،سا ٍع لراحتهم وسعادهتم.
يكل ،وال ّ
 .9املسلم الرباين ال ّ
يمل من بذل املعروف ،ونرشه وتقديمه
للخلق ،وال يعرف الكسل وال العجز يف محاية العباد من الرشور واملنكرات ،وال
يداخله يأس أو إحباط من نرصة احلق ورفع الظلم عن الناس.
ويويص الباحث يف ختام بحثه بأمهية إبراز معامل الرتبية الربانية ،والعناية ّبا يف
مناهج املؤسسات الرتبوية املختلفة ،وأن تستثمر الربامج والتطبيقات التقنية يف
تقديم هذه املعامل يف قوالب حديثة جاذبة للنشء.
كام يويص الباحث برضورة الكتابة يف سري الربانيني ،ومدارسة تراجم حياهتم،
والكشف عن جوانب الربانية التي حت ّلوا ّبا ،واملقومات التي ساعدت عىل حتقيقها
يف سلوكياهتم وحياهتم.
واهلل تعاىل أسأل أن جيعله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،نافعا وشافعا
لكاتبه وقارئه ،إنه سميع جميب،،
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،،،

( )1مفتاح دار السعادة.)356/1( ،
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فهرس املصادر واملراجع
▪ القرآن الكرمي.
السواس ،دار ابن كثري ،دمشق،
 .1أدب الدنيا والدين ،عيل بن حممد املاوردي ،ت :ياسني ّ
ط1429 ،5هـ.
 .2أصول الرتبية اإلسلمية ،خالد بن حامد احلازمي ،مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع،
املدينة املنورة ،ط1426 ،2هـ2005 ،م.
 .3أصول الرتبية اإلسلمية ،حممد شحات اخلطيب وآخرون ،دار اخلرجيي للنرش والتوزيع،
الرياض ،ط1421 ،3هـ2000 ،م.
 .4أصول الرتبية اإلسلمية ،حممد عبد اهلل آل عمرو وآخرون( ،د.ن) ،بيشة ،ط،2
1426هـ2006 ،م.
 .5إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي (تفسري أيب السعود) ،حممد بن حممد بن
مصطفى أبو السعود ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت(،د.ط) (د.ت).
 .6إعلم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،ت :حممد عبد السالم
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1هـ 1991،م.
حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني الزبيدي ،ت:
حممد بن ّ
 .7اتج العروس من جواهر القاموسّ ،
جمموعة من املحققني ،دار اهلداية ،القاهرة( ،د.ط) (د.ت).
 .8اتريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي ،ت :بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
 .9التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية
للنرش ،تونس( ،د.ط)1984 ،هـ.
 .10الرتبية اإلسلمية ،عبد اهلل بن عقيل العقيل ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1427 ،1هـ،
2006م.
 .11تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(د.ط)1419 ،هـ.
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 .12تفسري القرآن الكرمي «سورة آل عمران» ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي
للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط 1435 ،3هـ.

 .13تفسري القشريي ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة ،ط ( ،3د.ت).

 .14التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد بن عيل املناوي ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1410 ،1هـ.

 .15تيسري الكرمي الرمحن ف تفسري كلم املنان ،عبد الرمحن بن نارص السعدي ،ت :عبد
الرمحن اللوحيق ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط 1424 ،1هـ.

 .16جامع البيان ف أتويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي ،ت :أمحد حممد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ 2000 ،م.

 .17اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ،ت :أمحد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ.

 .18خصائص رابنيّة الدعوة ومثراهتا ،أفراح عبد العزيز الرتكي ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الدعوة واإلعالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1427 ،هـ.
 .19رابنية الشريعة اإلسلمية وأثرها على الفرد واألمة ،حمسن عيل طه ،جملة كليات الرتبية،
جامعة عدن ،العدد  ،13جملد 1433 ،1هـ2012-م( ،ص .)432-407

 .20زاد املسري ف علم التفسري ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،ت :عبد الرزاق
املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ.

 .21زاد املعاد ف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،ت :شعيب
وعبدالقادر األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1425 ،4هـ.

 .22سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السجستاين ،ت :شعيب
األرناؤوط ،حممد كامل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،ط1430 ،1هـ2009 ،م.

 .23سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى الرتمذي ،ت :أمحد حممد شاكر،
وحممد فؤاد عبد الباقي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة ،ط1395 ،2هـ1975 ،م.

 .24صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،
ت :حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق للنرش والتوزيع ،ط1418 ،4هـ1997 ،م.
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 .25صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،ت :مجاعة من
العلامء بإرشاف حممد زهري النارص ،دار طوق النجاة ،بريوت ،ط1422 ،4هـ.
 .26صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،ط1406 ،2هـ.
 .27صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار اجليل ،دار األفاق
اجلديدة ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .28صيد اخلاطر ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،دار القلم ،دمشق ،ط1425 ،1هـ.
 .29عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ،ت:
إسامعيل بن غازي مرحبا ،دار عطاءات العلم ،الرياض ،ط1440 ،4هـ.
 .30عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيني ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .31فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،ت :حمب الدين
اخلطيب ،تعليق :عبد العزيز بن باز ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ط)1379 ،هـ.
 .32فلسفة الرتبية اإلسلمية ف القرآن الكرمي ،عيل خليل مصطفى أبو العينني ،مكتبة
إبراهيم حلبي ،املدينة املنورة ،ط1408 ،3هـ1988 ،م.
 .33الفقيه واملتفقه ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ،ت :عادل
الغرازي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط 1421 ،2هـ.
 .34لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ.
 .35جماز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمى البرصي ،ت :حممد فواد سزگني،
مكتبة اخلانجى ،القاهرة( ،د ،ط)1381 ،هـ.
 .36جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف ،املدينة النبوية( ،د.ط)1416 ،هـ1995 ،م.
 .37مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،
دار الباز للنرش والتوزيع ،مكة املكرمة ،ط1403 ،1هـ.
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 .38املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون ،إرشاف:
عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2001 ،م.
 .39معامل التنزيل ف تفسري القرآن ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،ت :حممد عبد اهلل
النمر وآخرون ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1417 ،4هـ.
 .40معجم التعريفات ،عيل بن حممد اجلرجاين ،ت حممد صديق املنشاوي ،دار الفضيلة،
القاهرة( ،د.ط)2004 ،م.
 .41مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،ت:
عبد الرمحن قائد ،دار عطاءات العلم ،ط1440 ،3هـ.
 .42مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،ت :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم،
دمشق ،ط 1423 ،3هـ.
 .43مفهوم الرابنية ف املصطلح القرآين الكرمي ،حممد الصعب ،جملة معهد اإلمام الشاطبي
للدراسات القرآنية ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،العدد 1440 ،27هـ2019-م،
(ص .)206-177
 .44مقدمة ف الرتبية اإلسلمية ،صالح بن عيل أبو عراد ،الدار الصولتية للرتبية ،الرياض،
ط1424 ،1هـ2003 ،م.
 .45مقدمة ف الرتبية اإلسلمية ،حممود خليل أبو دف( ،د.ن) ،ط1428 ،3هـ2007 ،م.
 .46مواعظ الصحابة ،عمر بن عبد اهلل بن حممد املقبل ،مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع،
الرياض ،ط1435 ،1هـ.
 .47املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي ،ت:
مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،الرياض ،ط1417 ،1هـ1997 ،م.
 .48النهاية ف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين املبارك بن حممد ابن األثري ،ت :طاهر
الزاوي ،حممود الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت( ،د.ط)1399 ،هـ1979 ،م.
 .49هذه أخلقنا حني نكون مؤمنني حقا ،حممود حممد اخلزندار ،دار طيبة للنرش ،الرياض،
ط1416 ،1هـ.
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