
 الرقائق 
 األس�اب القلب�ة لمضاعفة الثواب 

 
 ما أس�اب مضاعفة الثواب القلب�ة وأثرها على الجوارح؟  :السؤال

 ،وهو من أعظم أعمال القلوب  ،أعمال الجوارح ال بد لها من ن�ة وٕاخالص  أوًال: :الجواب
�قدر إخالص العمل �كون ف ،-جل وعال-والثواب المرتَّب علیها على قدر هذا اإلخالص هلل 

له أثر في  -جل وعال -وأ�ًضا حضور القلب في أعمال الجوارح وارت�اطه �اهلل  ،ِعَظم ثوا�ه
شر  خرج اإلنسان �عُ فقد یَ  ،ن صالته إال ما عقلول�س لإلنسان مِ  ،ز�ادة الثواب ونقصه

 ،ت�ًعا لحضور القلب في هذه الصالة ؛أو أقل أو أكثر ،أو نصفه ،أو ثلثه ،ر�عهأو ب ،الثواب 
هذا ل�س أجره كمن   قد �قرأ القرآن وقل�ه غافل ساٍه الٍه، ألنه ؛وكذلك في غیرها من األعمال

وضع �النس�ة لز�ادة الثواب ونقصه،  یختلف ال فهنا ،متدبِّرٍ  متفكِّرٍ  حاضرٍ  قرأ القرآن �قلبٍ 
 وهكذا.

َقْد {  :�قول -جل وعال-اهلل ، فتزك�ة نفسه وأعماله القلب�ة أن �سعى فيالمسلم  لىفع
وهذا أهم ما تدور عل�ه   ،و�زكیها �اإلخالص  ،هنفسَ  :�عني ]9 [الشمس: }َأْفَلَح َمن َزكَّاَها

عل�ه  -وكذلك المتا�عة للنبي  ،هألن اإلخالص له أثر كبیر في قبول العمل وردِّ  ؛األعمال
جد الخلل وٕاذا وُ  ،والمتا�عة ،اإلخالص  :فهما شرطا القبول لجم�ع الع�ادات  ،-الصالة والسالم

  ا قد �كون العزوب عن استحضار الع�ادة �سیرً ف ،ناقًصا �قدر الخلل في اإلخالص كان األثر
وٕاذا قصد  ،بها لكن إذا استمر في أكثر الع�ادة أخلَّ  ،و�عود إلیها �قل�ه هذا قد ال یؤثِّر كثیًرا

ن ُتسعَّر بهم النار  ل مَ فأوَّ  ،ؤاَخذ علیهابها غیر وجه هللا فإنها تكون حینئٍذ �اطلة وحا�طة و�ُ 
 : -كما هو معلوم -ثالثة  

 .قال عالمل� ؛م و�علِّمه الناسم الذي یتعلَّم العلالعالِ  -

ل�قال  ؛ولكنه كان یجاهد و�قاتل ،والمجاهد الذي ُ�قَتل وهو في الظاهر في سبیل هللا -
 . شجاع

ق الذي یتصدَّق وظاهر حاله أنه هلل - ل�قال  ؛ولكنه في حق�قة أمره ، وكذلك المتصدِّ
 .جواد 

ال شك أن مدار ، فر بهم النارسعَّ ن تُ ل مَ هم أوَّ  -نسأل هللا العاف�ة-هؤالء الثالثة 
من أفضل القر�ات الن�ة واإلخالص، فبدًال من أن �كون تعلُّم العلم وتعل�مه العمل على 
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وقل مثل هذا في  ،بهم النار یوم الق�امة ُتسعَّرن ل مَ أوَّ  صاح�ه ِمن وأعظم الطاعات �كون 
 وهللا المستعان.  ،وفي الصدقة واإلنفاق في سبیل هللا ،الجهاد 
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