
 الـــــرب-

 التحقیق اللغوي

فة): الرب(مادة كلمة  : ،ومعناھا األصلي األساسي( )الراء والباء المضعَّ

التربیة، ثم تتشعب عنھ معاني التصرف والتعھد واالستصالح واإلتمام 

والتكمیل، ومن ذلك كلھ تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة والتملك 

كلمة في لغة العرب بتلك المعاني ودونك أمثلة الستعمال ال. والسیادة

 ( ) :المختلفة

 :التربیة والتنشئة واإلنماء (1)

َّ الولد(یقولون  ھو الصبي الذي تربیھ ) ّالربیب(ّأي رباه حتى أدرك فـ ) رب

وكذلك تطلق الكلمتان على الطفل الذي یربى في بیت . الصبیة) الربیبة(و 

المرأة األب غیر األم، ) ّلرابةا(ًأیضا الحاضنة ویقال ) الربیبة(زوج أمھ و 

. كذلك زوج األم) الراب(و . فإنھا وإن لم تكن أم الولد، تقوم بتربیتھ وتنشئتھ

ُّ ربَّا(و . ّھو الدواء الذي یختزن ویدخر) المربى(أو ) المربب( َّ یرب ًرب ُ َ (

َّ النعمة(من باب نصر معناه اإلضافة والزیادة واإلتمام، فیقولون  أي ): رب

 .إلحسان وأمعن فیھزاد في ا

 :الجمع والحشد والتھیئة (2)

أي یجمعھم أو یجتمع علیھ الناس، ویسمون ) فالن یرب الناس: (یقولون

ّبالمرب(مكان جمعھم   .ّھو االنضمام والتجمع) التربُّب(و ) ّ

 :التعھد واالستصالح والرعایة والكفالة (3)

 بن أمیة ألبي قال صفوان. ّأي تعھدھا وراقب أمرھا) رب ضیعة(یقولون 

ألن یربني رجل من قریش أحب إلي من أن یربني رجل من : سفیان

 :وقال علقمة بن عبدة. ھوازن، أي یكفلني ویجعلني تحت رعایتھ وعنایتھ



 ( ) ًوكنت امرءا أفضت إلیك ربابتي وقبلك ربتني فضیعت ربوب

أي انتھى إلیك اآلن أمر ربابتي وكفالتي بعد أن رباني قبلك ربوب فلم 

 :ویقول الفرزدق. یتعھدوني ولم یصلحوا شأني

 ( )سالءھا في أدیم غیر مربوب كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت

أي ) فالن یربب صنعتھ عند فالن(ویقال . ّأي األدیم الذي لم یلین ولم یدبغ

 .یشتغل عنده بصناعتھ ویتمرن علیھا ویكسب على یده المھارة فیھا

 :تنفیذ األمر والتصرفالعالء والسیادة والرئاسة و (4)

ربیت (و . أي ساسھم وجعلھم ینقادون لھ): ّقد رب فالن قومھ(یقولون 

 :أي حكمتھم وسدتھم، ویقول لبید بن ربیعة) القوم

َّ معد بین خبث وعرعر ًوأھلكن یوما رب كندة وابنھ  ( )ورب

ا المعنى یقول النابغة وفي ھذ. والمراد برب كندة ھھنا سید كندة ورئیسھم

 :الذبیاني

ٌّ إلى النعمان حتى تنالھ ٍفدى لك من رب تلیدي وطارفي ُتخب ً( ) 

 :التملك (5)

أرب غنم أم "ًقد جاء في الحدیث أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم رجال 

رب ابل؟، أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل؟ وفي ھذا المعنى یقال لصاحب 

رب : (ومالك الضیعة) رب الناقة: (احب الناقةوص) رب الدار(البیت 

ًوتأتي كلمة الرب بمعنى السید أیضا فتستعمل بمعنى ضد العبد أو ) الضیعة

 .الخادم

وقد أخطأوا لعمر هللا حین . من المعاني) الرب(ھذا بیان ما یتشعب من كلمة 

حصروا ھذه الكلمة في معنى المربي والمنشئ، ورددوا في تفسیر 

ًھو إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التمام(ھذه الجملة ) الربوبیة( والحق ). ً



وبإنعام . أن ذلك إنما ھو معنى واحد من معاني الكلمة المتعددة الواسعة

النظر في سعة ھذه الكلمة واستعراض معانیھا المتشعبة یتبین أن كلمة 

 :مشتملة على جمیع ما یأتي بیانھ من المعاني) الرب(

 .یل بقضاء الحاجات، والقائم بأمر التربیة والتنشئةالمربي الكف -1

 .الكفیل والرقیب، والمتكفل بالتعھد وإصالح الحال -2

 .السید الرئیس الذي یكون في قومھ كالقطب یجتمعون حولھ -3

السید المطاع، والرئیس وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف لھ  -4

 .صرفبالعالء والسیادة، والمالك لصالحیات الت

  .الملك والسید -5

  

  

  

بَّة ُّ ُالفرقة من الناس، قیل: ُوالر ْ ِ :ٌ ِھي عشرة آالف أو نحوھا، والجمع رباب َ ٍ.  

بـة؛ والربـي واحد : وقال یونس ُّ بـة كالر ، كجفرة وجفار، والرَّ ٌ ُّربَّة ورباب ِِّ ِّ َّ َّ ُِ ٍ َ َ َْ َ ِ ٌ

ِّالربـیـین ِّ َوھم األلوف من الناس، واألربَّة من الج: ِّ ِ ُ ِ َ ُ ٌواحدتھا ربَّة: ِماعاتُ َ.  

ُوكأین من نبـي قاتل معھ ربـیُّون كثیر؛ قال الفراء: ِوفي التنزیل العزیز ِّ ِِّ َ َ َِّ ِ ْ َ :

ُالربـیُّون األلوف َ ِّ ِّ.  

َوقال أبو العباس أحمد بن یحیـى ِالربیون منسوبون إلى : َقال األخفش: َ ِّ

ب ُینبغي أن تفتح الراء، ع: َقال أبو العباس. ِّالرَّ وھو على قول : لى قولھ، قالَ

بَّة، وھي الجماعة ِالفراء من الرَّ ّ. 


