كلمة يف التربك

د .عبد العزيز آل عبد اللطيف
التربك هو طلب الربكة ورجاؤها ,والربكة هي النماء والزايدة وكثرة اخلري.
والتربك املشروع هو طلب الربكة ورجاؤها من هللا تعاىل وحده حسب مقتضى السنة والدليل فالبد من
استصحاب األصلني الكبريين :اأَّل نعبد إَّل هللا تعاىل واآلخر اأَّل نعبده إَّل مبا شرع ,فالربكة من هللا تعاىل
وحده فتُطلب منه سبحانه ,فريجو ويعتقد أهنا من عنده عز وجل.
مثال تُنال بتدبره واتباعه ,وليس
مث إن الربكة املطلوبة إمنا تكون وفق مقتضى الشرع ,فربكة املصحف ً
ِ
ِ
آَيتِِه} [ص.]29 :
اب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
بتعليقه أو تزويقه وزخرفته قال تعاىل{ :كتَ ٌ
ك ُمبَ َار ٌك ليَدَّبَّ ُروا َ
وابجلملة فالتربك املشروع إمنا هو ابلعلم النافع والعمل الصاحل مما يظهر أثره ويع ّم نفعه ويعظم أجره.
ومن ذلك ما جاء يف حديث ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إن من الشجر ملا بركته

كربكة املسلم  ...وهي النخلة)(.)1
قال احلافظ ابن حجر( :وبركة النخل موجودة يف مجيع أجزائها ,مستمرة يف مجيع أحواهلا  ...وكذلك
بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال ,ونفعه مستمر له ولغريه حىت بعد موته) (.)2
ت} [مرمي:
{و َج َعلَ ِِن ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك ْن ُ
وقال بعضهم يف تفسري قوله تعاىل عن املسيح عليه السالمَ :

مذكرا ابهلل داعيًا إىل سبيله(.)3
 ,]31أيً :
وسلفنا الصاحل كالمهم قليل ,لكنه كثري الربكة ,وكالم املتأخرين كثري لكنه قليل الربكة.
وعمال مينع من الوقوع يف التربك املمنوع ,والنفوس
علما ً
واحلاصل أن حتقيق التربك املشروع والقيام به ً
خلقت لتعمل َّل لترتك ,واإلنسان حارث مهام َّل ينفك عن اإلرادة والنية ,والسعي واحلركة ,فإذا اشتغلت
النفوس ابلتربك املشروع عزفت عن التربك املمنوع.
فعلينا أن نعىن إبظهار السنن والشرائع واحلث على لزومها فهي مبنزلة الغذاء النافع ,وفيها من الربكات
ما َّل حيصى كم هو ظاهر يف بركات التعلّق ابهلل تعاىل واإلانبة إليه ,وبركة اَّلتباع واَّلعتصام بنصوص
الوحيني ,وبركة تدبر القرآن والعمل به ,وبركة الدعوة إىل هللا تعاىل واَّلحتساب ,وبركة الصدقة واإلحسان
إىل اخللق ,وبركة الكسب احلالل...إخل.
( (1رواه البخاري.)2075/5( ،
( (2الفتح (.)146 ،145/1
( (3انظر الدرر السنية.) 85/11( ،

والعزوف عن التربك املشروع يوقع يف التربك املمنوع ,كما أن اإلعراض عن األغذية النافعة املفيدة
يؤدي إىل األغذية الضارة..
يقول ابن تيمية( :وهكذا أهل البدع ال جتد أح ًدا ترك بعض السنة اليت جيب التصديق هبا والعمل
إال وقع يف بدعة ,وال جتد صاحب بدعة إال ترك شيئًا من السنة ,كما جاء يف احلديث (ما ابتدع قوم
بدعة إال تركوا من السنة مثلها)  ..وكذلك من مل يفعل املأمور فعل بعض احملظور ,ومن فعل احملظور
مل يفعل مجيع املأمور.)4( )..
وهذه من السنن اإلهلية أن كل من أعرض عن شيء من احلق وقع يف ابطل مقابل ملا أعرض عنه من
احلق(.)5
إضافة إىل أن أهواء النفوس وحظوظها تسرتوح للجديد واحملدث ,وتتنصل من تكاليف الشرع كما
متل وتسأم من الدوام على العبادات املرتبة ,فإذا ُج ِّدد هلا أمره ال
قال الشاطيب( :فإن النفوس قد ّ
تعهده ,حصل هلا نشاط آخر  ...فلكل جديد لذة) (.)6
ويبقى لزوم الشرع هو مبنزلة سفينة نوح من ركبها جنا ,ومن ختلّف عنها هلك ,واقتصاد يف سنة خري
من اجتهاد يف بدعة.
واملقصود أن أعظم سبيل لرفع التربك البدعي ودفعه إمنا هو إبحياء التربك الشرعي وجماَّلته وإبرازه وفق
األدلة الشرعية ,وترويض النفس على لزوم اهلدى وجمانبة اهلوى وابهلل التوفيق.
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