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التاج السبكي

"معيد النعم ومزيل النقم"
(املتوىف771-727:ھ)

الباحثة  :نبيلة القوصي

(اإلمام تاج الدين السبكي مل يكن عاملا جليل وحسب ،بل كان قاضيا عدل ،وحاكما مسحا،
شغل منصب قاضي القضاة ...،وأشرف على املدارس والعلماء ،وعلى احملاكم واحلسبة والقضاء...،
فبىن بذلك نظريته الرتبوية على أساس متني ،من إخلص شكر النعم لرب العاملني ،وجعل لكل نعمة
شكرا يقوم على تسخريها خلدمة األنام ،فبني اهلدف من كل وظيفة وحرفه ،وحذر من سوء استخدام
النعمة ،حىت ل تنقلب إىل نقمة.)..
األستاذ عبد الرمحن النحلوي -املبادئ الرتبوية عند التاج السبكي
فمن هو التاج السبكي؟

وهل عرفنا ما هي اجتاهاته الرتبوية اليت لفتت أنظار املستشرقني ،فأخذوا هبا وعملوا على
استخلصها من كتابه الشهري(معيد النعم ومزيل النقم).؟
يسرنا أيها األخوة القراء من خلل زاوية معامل وأعيان أن نقوم برحلة روحية ومعرفية ،تسهم يف
رقي النفس والروح معا ،فقط إذا توفرت النية لذلك ،فهل نحن مستعدون للقراءة التأملية للعبرة

والعظة؟

امسه ونسبه:

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ،أبو نصر :قاضي القضاة يف الديار الشامية،
فهو ابن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي بن متام األنصاري اخلزرجي الشافعي

شيخ اإلسلم يف عصره ،وأحد احلفاظ املفسرين املناظرين ،وكانت له كتب ومؤلفات( :إحياء

النفوس في صنعة إلقاء الدروس) و(االبتهاج في شرح المنهاج) يف الفقه وكتب كثرية ما تزال
خمطوطه يف الرباط والقاهرة..
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لقد تعلق تاج الدين بكتب أبيه تعلق التلميذ بأستاذه ،وتعلق املريد بشيخه ،فكانت أسرته
املؤسسة الرتبوية العلمية العملية األوىل يف حياته ،مما ساهم يف بناء شخصيته املميزة عن أٌقرانه ،كرب
وترعرع منذ الصغر يف جو جيمع بني العلم والدين والتطبيق ،فـ (قال اهلل وقال رسول اهلل) متلزمان
بالعمل واخللق النبوي الرفيع ،رمحه اهلل.
ولد تاج الدين السبكي يف سنة  727يف القاهرة ويرجع اسم األسرة (السبكي)نسبة إىل (سبك)
من أعمال املنوفية مبصر ،قدم إىل دمشق مع والده عندما توىل منصب قاضي القضاة يف الشام يف
عام  737حيث كان يف الثانية عشر من عمره.
شيوخه:

تلقى تاج الدين العلم عن أبيه ،و عن غريه من أكرب علماء مصر ،فعاش منذ الصغر يف كنف
أب جيمع بني العلم والقضاء والسلطان واإلفتاء.
مث أخذ العلم عن شيوخ وحمدثي بلد الشام،كالذهيب واملزي وتفقه يف الفقه الشافعي على شيخ
املدرسة الشامية حممد بن أيب بكر الشهري بابن النقيب ،الذي ما لبث أن ملس ذكاء ونباهة تاج
الدين فأجازه للفتيا وهو يف العشرين من عمره.
وقال ابن حجر العسقلين يف الدرر :أجاز له :ابن الشحنة ويونس الدبوسي،وعندما قدم دمشق
مسع من :زينب بنت الكمال وابن اليسر وغريمها ،وقرأ بنفسه على املزي ولزم الذهيب.
وظائفه ونشاطه االجتماعي:

ويل وظيفة التدريس يف أكرب مدارس دمشق العريقة :العزيزيه ،العادلية الكربى ،الغزاليه ،العذراوية،
الشاميتني ،ومشيخة دار احلديث األشرفيه ،والناصرية واألميزيه والشيخونيه وامليعاد باجلامع الطولوين
مبصر.وغريها من املدارس اليت تشهد له بسعة علمه وفصاحة لسانه مع خلق نبوي رفيع .رمحه اهلل.
ويف عام  757عندما أحس والده بضعف السنني والعمر ،نزل لبنه عن قضاء الشام مدة طويلة،
وتوىل توقيع الدست عن نائب الشام أمري علي املارد يين ،وهي وظيفة جليلة حيث معروضات أو
عرائض يتقدم هبا أصحاب احلقوق إىل نائب الشام ،مث توىل بعدها نيابة احلكم عن أبيه قاضي
قضاة ،فجمع بني الوظيفتني.
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أقوال العلماء فيه:
قال ابن كثري( :جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله،وحصل له من

المناصب ما لم يحصل ألحد قبله).

وأثىن عليه الذهيب كثريا.
وقال احلافظ شهاب الدين بن حججي( :خرج له ابن سعد (مشيخة) ومات قبل تكميلها،
وحصل فنونا من العلم يف الفقه واألصول ،وكان ماهرا فيه ،واحلديث واألدب ،وبرع وشارك يف
العربية ،حيث كان له يد يف النظم والنثر ،وطلقة لسان وجرأة جنان ،وذكاء مفرط ،وذهن وقاد،
صنف تصانيف عده يف فنون على صغر سنه وكثرة أشغاله قرئت عليه وانتشرت يف حياته وبعد موته.
وقال :انتهت إليه رئاسة القضاء واملناصب بالشام ،وحصلت له حمنه بسبب القضاء وأوذي فصرب
وسجن فثبت ،وعقدت له جمالس فأبان عن شجاعة وأفحم خصومه مع تواطئهم عليه ،مث عاد إىل
مرتبته وعفا وصفح عن من أساء له ،فكان سيدا ،جوادا ،كرميا مهيبا ،ختضع له أرباب املناصب من
القضاة وغريهم  .رمحه اهلل .
مؤلفاته و تصانيفه :

مجع تاج الدين بني علوم خمتلفة وواسعة ،مع خربة أصيلة يف التدريس أكتسبها منذ الصغر يف أكرب
املدارس ،مع معرفة بأساليب احلكم ،فرتك مؤلفات وآثارا جدا نافعة ،ومن أهم تلك املصنفات:
(شرح مختصر ابن الحاجب)( ،شرح منهاج البيضاوي)( ،القواعد المشتملة على األشباه

والنظائر)( ،طبقات الفقهاء الكبرى)( ،جمع الجوامع) ،وشرحه بشرح مساه (منع املوانع) وغري
ذلك من املؤلفات الكثرية اليت تشهد له بسعة أفقه العلمي والرتبوي ،اليت تدل عليه :تلميذا ،مدرسا،
مفتيا ،عاملا قاضيا ،حاكما وأمني احلسبة.

وكتاب (معيد النعم ومزيل النقم) الذي لفت أنظار الغرب إليه فقاموا برتمجته ووضعوا له مقدمه

أشادوا باملؤلف والبيت السبكي ،أمثال :بروكلمان ،واملستشرق السويدي مهرمن وغريهم.
ولنتساءل هنا أيها اإلخوة الكرام عن موضوع هذا الكتاب( :معيد النعم ومبيد النقم).
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عرف هذا الكتاب بالرتبوي والجتماعي األخلقي ،فهو حيث على األخلق احلميدة يف كل
جمالت احلياة ،فيدعو إلصلح النفوس بالتدري  ،يبدأ بإيقاظ الضمري أو قل بتحفيز النفس
للعرتاف بالذنب ،وهذا أول طريق العلج ,فيقول يف املقدمة:
(وأنا أرجو أن من كانت عنده نعمة هلل تعاىل يف دينه أو دنياه وزالت ،فنظر هذا الكتاب نظر
معتقد ،وفهمه ،وعمل مبا تضمنه بعد العتقاد ،عادت إليه تلك النعمة أو خري منها ،وزال مهه
بأمجعه ،وانقلب فرحا مسرورا) وخياطب سائله قائل ( األمر األول أن تعلم من أين أتيت )....وهنا
يدفع الشاكي له مها وحزنا إىل معرفة عيوبه بنفسه.
إخوتي القراء ،حنتاج يف أيامنا هذه إىل تفعيل هذه الطريقة اإلصلحية الذاتية ،فهناك كم من

األفراد ينكر النعم ويكفر هبا لكرب نفسه األمارة بالسوء واليت علقت صاحبها مبقولة هذه شجاعة
وقوة شخصية ،مع العلم أن أول درجة من هذه الشجاعة تقاس بالصدق الذي مارسه هذا اإلنسان
مع نفسه ،ولذلك يدفع التاج السبكي الفرد لعملية اإلصلح الذايت للعرتاف ومواجهة عيبه بنفسه،
ما رأيك أيها القراء؟
ولنقرأ معا ملخص طريقته الرتبوية واليت تأخذ الطابع احلواري ،فأهم مبادئ ودعائم هذه الطريقة:
 -1أن كفران انعم وسوء استخدامها وعلى غري ما يريد الشرع ،هذا سيؤدي لفقداهنا وزواهلا
فعلى مجيع أفراد اجملتمع باختلف مهنهم وأعماهلم ،جيب استعمال النعمة اليت رزقهم اهلل إياها
باخلري له ولغريه ،لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :ل يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب
لنفسه).
 -2أن الشكر كفيل ببقاء النعمة واستمرارها وزيادهتا لقوله تعاىل( :لئن شكرمت ألزيدنكم).
فقال السبكي( :اعلم أهنا مل تزل عنك إال إلخاللك بالقيام مبا بج عليك من حقوقاا وهو الشك  ،فإن

كل نعمة التشك جدي ة بالزوال ،ومن كالمام :النعمة إذا شك ت ق ت ،وإذا كف ت ف ت).
وقد عرض السبكي طريقته اإلصلحية بالسؤال واجلواب ،مفرتضا أن السائل يسأل مث اجلواب

يأيت إيضاحا ألمر غامض كقوله( :فإن قلت فما الشك ؟ قلت  ...الشك يكون بالقل

واللسان

واألفعال هذه أركانه الثالثة) مث فصل يف القول لكل ركن ،وقد رتبه كاآليت :الشكر بالقلب والعتقاد،
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الشكر باللسان ،الشكر باألفعال ،وهو بذلك يقوم برتبية اجلوارح والغرائز ،ويدرهبا للرقي والرتفع عن
سوء األخلق ،والنطلق حنو اخللق الذي يقربه من مرضاة اهلل .
وما أكثر املسيئني اليوم إىل نعم كثرية هي بني أيديهم ،رزقهم إياها اهلل عز وجل فانشغلوا عن
الشكر واستخدام هذه النعمة باخلري عليه وعلى من حوله ،باجلدل واحلوار العقيم مع نفسه أول،
فاحلوار اإلجيايب الذي يستخدم جيب أن يكون بصدق مع اهلل الواحد األحد يف القلب ،فهو الرب
واملريب ألحسن اخللق ،فالرجوع إىل اهلل باستمرار مع اعرتاف له بصدق بالتوبة يعد من أرقى أنواع
احلوار ويسمى إنابة .
وهذا الكلم يوصلنا إىل قوله تعاىل ( :إِن الله ل يـغيِّـر ما بِق ْوم حىت يـغيِّـرواْ ما بِأنْـف ِس ِه ْم).
رحم اهلل التاج السبكي الذي كان للسلف الصاحل خري خلف ،ترك مؤلفات وكتب حتكي سرية
إنسان عاش على أرض دمشق احلبيبة ،فكان خريا هلا حيث دخل قي أجواء قدسية حديث
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم الذي قال( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث  :ولد صاحل
يدعو له ،علم ينتفع به ،صدقة جارية).
فمن منا يلحظ ويعمل لهذا النداء النبوي الذي يدعو إليه رسول اهلل؟

وهاهي الصفحة األخرية من سرية اإلمام السبكي الذي جعلنا نعيش للحظات مع الروعة واحلبور
النفسي بني أسطر سريته لقد ظل يف عمله ومنصبه يعمل بإخلص هلل عز وجل ،بالرغم من تعرضه
حملن وشدة وابتلء ومن منا يضمن عدم تعرضه لبتلء ،املهم يف ذلك كيف هو إخلصك هلل؟
وملنه نيب اهلل .
صرب اإلمام وختطى احملن والدسائس برباطة جأش وسامح من كاد له ،وبقي يف منصبه وعمله
خطيبا مفوها ومدرسا تربويا ناجحا ،أفاد الكثريين بعلمه وأدبه وخلقه الرفيع إىل أن أصيب مبرض
الطاعون يف سنة  771وهو يف منزله بالدهشة يف دمشق ،ودفن يف سفح قاسيون يف مقربة السبكية.
سبحان اهلل ل إله إل اهلل ،قدر اهلل لإلمام السبكي املوت مبرض الطاعون لينال الشهادة ،لقول
رسول اهلل الشهداء مخسة( :املطعون واملبطون والغريق وصاحب اهلدم واملقاتل يف سبيل اهلل) .
وقد سئل اإلمام السبكي مرة عن أجر الشهادة فقال( :هذا وليعلم أن لنيل أج الشاادة ش وط،

فاي حالة ش يفة حتصل للعبد عند املوت وهلا سب وش ط ونتيجة ،من هذه الش وط :الصرب واالحتساب
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وعدم وجود موانع ش عية ،كالغلول والدين وغص حقوق الناس أو ميوت بسب معصية دخل دارا ليس ق
فاهندم عليه اجلدار ال يعد شايداً كذلك امليتة بالطلق احلامل من الزنا).
وقال( :من سلك سلوكا يستوي فيه احتمال اهلالك أو السالمة بج أن يكف عنه ،فإن مل يكف فقد
أعان على نفسه باهلالك فال يعد شايدا) .
رحم اهلل اإلمام السبكي وجزاه اهلل خريا .وكأنا يا إخويت نسمع ندائه لنا من على سفح قاسيون

حيث يرقد ،يا أهل وساكين أرض دمشق اقرؤوا كتايب ((معيد النعم ومبيد النقم)) واجتهدوا
مبجاهدة النفس األمارة بالسوء بتزكية مستمرة ل منقطعة موصولة باهلل اخلالق البارئ ،لقوله تعاىل:
(ق ْد أفْـلح من زكاها * وق ْد خاب من دساها).

واجتهد أيها الساكن أرض دمشق احلبيبة بإعمارها مبا حيب ويرضى اهلل عز وجل ونبيه الكرمي،
فأدي احلق الذي عليك واسأل اهلل الصواب والرشد والتوفيق فيأتيك الفلح واخلري .
لقوله تعاىل{ :من ع ِمل ص ِ
احلا ِّمن ذكر أ ْو أنثى وهو م ْؤِم ٌن فـلن ْحيِيـنه حياة طيِّبة ولن ْج ِزيـنـه ْم
ْ
أ ْجرهم بِأ ْحس ِن ما كانواْ يـ ْعملون }النحل77
خنتم حبثنا بنصيحة اإلمام السبكي لنا ،ولنقرأ الفاحتة الشريفة لروحه الطاهرة ولروح الصاحلني
أمجعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،متسكوا مبنه نيب الرمحة واإلنسانية فكانوا خري خلف
خلري سلف ،اللهم اجعلنا من أهل اخلري والصلح والرشد كي حنظى بالقرب منك وننال شرف إتباع
نبيك الكرمي فوق أرض دمشق املباركة واليت وصف أهلها باأهل الصلح قائل ( :إذا فسد أهل الشام
فل خري فيكم ) .اللهم آآميني .
املصادر واملراجع :
(هتذيب التهذيب) و(الدرر الكامنة) لبن حجر.
(البداية والنهاية) لبن كثري.
(شذرات الذهب) لبن العماد.
(األعلم) للزركلي
(املبادئ الرتبوية) لعبد الرمحن النحلوي .
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