
 القلوب   وحتويل   القبلة  حتويل مقال بعنوان:  
 

الدر  أهم  درس من  القبلة؛  حتويل  من  املستفادة  واحلسد   وس  احلقد  من  القلوب  حتويل 
 والشحناء والبغضاء؛ إىل الطهارة والصفاء والنقاء . 

 السيئة  أحواهلا  من  القلوب  حتويل  على  يبعث  حدث جلل عظيم؛  القبلة  حتويل  حادث  إن  
 األمان   قوحتق  والرشاد،  واحلق  اخلري  حنو  تقود  سليمة،  صاحلة  أخرى  أحوال  إىل  ؛األسيفة
 ؛ حىت حنظى مبغفرة هللا تعاىل.  احلياة يف واملادي النفسي

َعِري ِ   ُموَسى  َأِب   َعن  ف  يف   لََيطَِّلعُ   اّللََّ   ِإنَّ :”    قَالَ   وَسلَّمَ   َعلي هِ   هللا  َصلَّى  هللاِ   َرُسولِ   َعن    ،  اأَلش 
َلةِ  فِ   لَي   ِرك    ِإلَّ ,    َخل ِقهِ   ِِلَِميعِ   فَ يَ غ ِفرُ ,  َشع َبانَ   ِمن    النِ ص   حبان   ابن  . “.]ُمَشاِحن    َأو    ِلُمش 

 [. صحيح بسند ماجة وابن

 واخلصام والبغضاء الشحناء أن كثرية  أحاديث يف َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب أخربان لذلك
 َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   ُهَري  َرةَ   َأِب   فَعن    ،   والربكات  والرمحات  املغفرة  ملنع  سبب

َتحُ :”  قَالَ  َنَّةِ   أَب  َوابُ   تُ ف  مَ   اِل  ِ   يَ و  مَ   اِلث  َني  َِميسِ   َويَ و  ِركُ   َل   َعب د    ِلُكل ِ   فَ يُ غ َفرُ   اخل  ًئا  ِِبّللَِّ   ُيش   َشي  
َنهُ   َكاَنت    رَُجًل   ِإلَّ  َ   بَ ي   َناءُ   َأِخيهِ   َوَبي   َهَذي نِ   أَن ِظُروا  َيص طَِلَحا  َحىتَّ   َهَذي نِ   أَن ِظُروا:  فَ يُ َقالُ   َشح 

 (.مسلم) ”َيص طَِلَحا َحىتَّ  َهَذي نِ  أَن ِظُروا َيص طَِلَحا َحىتَّ 

 من   طهارتُه  تقتضي  القلب  وسلمةُ   قلبه،  سِلم  ملن   إل  القيامة  يوم  جناةَ   ل  أنه   سبحانه  وأخرب
مَ }:  قائل  من  جل  يقول  والبغضاء،  والشحناء  الغل ِ   ٱّللََّ   أََتى  َمن    ِإلَّ   بَ ُنونَ   َولَ   َمال    يَنَفعُ   لَ   يَ و 

 [.  89 ،88:الشعراء] {َسِليم   ِبَقل ب  



 إخوااًن،  وجعلهم  الغل    من قلوهبم يف ما نزعَ  أبن  اِلنة أهل  على  النعمة أتَّ  سبحانه أنه  كما
 ِف   َما   َونَ َزع َنا}:  اِلنة  أهل   عن  سبحانه  يقول  به،  ويتعذَّب  صاحبه  ُيشقي  الغلَّ   أن  ذلك

َواانً  ِغل    م ن   ُصُدورِِهم  [.47:احلجر] {مُّتَ َق  ِبِليَ  ُسُرر   َعَلى   ِإخ 

 القلوب  طهارةِ   أمهية   على  املؤكِ دة  ِبلنصوص  عامرة    َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  النيب  سنةَ   إنَّ 
 أفضل؟   الناس  أيُّ :  والسلم  الصلة  عليه  ُيسأل  والبغضاء،  والشحناء  الغل ِ   من  وسلمتها

 خمموم   فما   نعرفه،  اللسان  صدوق:  له  فيقال  ،” اللسان  صدوق  القلب  خمموم  كل  : “فيقول
 ” حسد  ول   غلَّ   ول  بغي  ول  إمث  ل  النقي،  الت قي  هو : “َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  فيقول  القلب؟

 (.صحيح إبسناد ماجه ابن).

 وكونوا   تقاطعوا،  ول  تدابروا،  ول  حتاسدوا،  ول تباغضوا،  ل: “ َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  ويقول
 .(عليه متفق) ”إخواانً  هللا عبادَ 

:” فقال  كله  الدين  بل  ؛ احلسنات  لقحت  الشحناء والبغضاء  أن  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  بيو 
َُممِ   َداءُ   ِإلَي ُكم    َدبَّ  َلُكم    األ  َسدُ   قَ ب   َاِلَقةُ   ِهيَ   َوال بَ غ َضاُء،  احلَ   َوَلِكن    الشََّعرَ   حَت ِلقُ   َأقُولُ   َل   احل 
يَن،  حَت ِلقُ  ِسي  َوالَِّذي  الدِ  ُخُلوا  َل   بَِيِدهِ   نَ ف  َنَّةَ   َتد  ِمُنوا  َحىتَّ   اِل  ِمُنوا  َوَل   تُ ؤ   َأَفَل   حَتَابُّوا  َحىتَّ   تُ ؤ 

َنُكم   السََّلمَ  َأف ُشوا َلُكم   َذالُكم   يُ ثَ بِ تُ  مبَا أُنَ بِ ُئُكم    [.  حسن بسند والرتمذي أمحد“]  بَ ي  

  ” والصدقة؟  والصلة  الصيام  درجة   من  أبفضلَ   أخربكم  أل: “والسلم  الصلة  عليه   ويقول
 حتلق:  أقول  ل  احلالقة،   هي  البي  ذات  فساد  فإن   البي،  ذات   إصلح : “قال  بلى،:  قالوا

 (.صحيح إبسناد داود أبو)   ”الدين حتلق ولكن  الشعر،

َن َصاِري ِ   أَيُّوبَ   َأِب   فَعن    ،   األخري  أنت  وكن  أخوك  عنك  أعرض   إذا   ِبخلري  أنت   فبادر  َأنَّ   األ 
ُجرَ   َأن    ِلَرُجل    َيَِلُّ   َل :”  قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولَ  قَ   َأَخاهُ   يَ ه   لََيال    َثَلثِ   فَ و 

مُُهَا  َهَذا؛ َويُ ع ِرضُ  َهَذا فَ يُ ع ِرضُ  يَ ل َتِقَيانِ   (.عليه متفق.)”ِِبلسََّلمِ  يَ ب َدأُ  الَِّذي َوَخري 



وأخرب   ؛الكرام ثلث مراتوحنن مجيعا نعلم قصة الرجل الذي طلع على الرسول وصحابته  
 أنه من أهل اِلنة؛ لطهارة قلبه من الشحناء والبغضاء . 

 سيء خبيث؛ إىل كل حسن طيب . كل من  فهيا إىل حتويل القلوب 

 . التفاؤل إىل التشاؤم  ومن األمل،  إىل اليأس من القلوب لحتوي

 . والعتصام الوحدة إىل والتنازع الفرقة من القلوب لحتوي

 .واإلنتاج العمل إىل واخلمول الكسل من القلوب لحتوي

  إىل؛ والحتكار واِلشع والطمع يف البيع والشراء والتجارة    اللإنسانية  من  القلوب  لحتوي
 .   مجيع املعاملت املالية بيعا وشراءً يف والرمحة والرفق واألخلق اإلنسانية

 واإليثار  والنقاء  احلب  إىل  البعض،   لبعضنا  والبغصاء  واحلسد  والغل  احلقد  من  القلوبحتويل  
 مسعود  ابن  سئل  وقد  كرمي؛  شهر  على  مقبلون  وحنن  سيما  ول   بيننا،  فيما  والرتاحم  واإلخاء

 قلبه  ويف  اهللل  استقبال  على  جيرؤ  أحدان  كان  ما:    قال  ؟  رمضان  تستقبلون  كنتم  كيف :  
 ". املسلم أخيه على حقد ذرة

 الرتاحم  مكاهنا  وليحل  واحلسد،  واحلقد  والبغضاء  الشحناء  من  قلوبنا  تنقية  إىل  فهيا
 حىت   واملتشاحني؛  املتخاصمي  مع  نقية  بيضاء  جديدة   صفحة  ولنفتح  واحلب،  والتواصل

 كل  ويعاهد   والشحناء؛  اخلصام  بسبب  حتجب  ول  الرمحات؛  وتتنزل  هللا؛  إىل   األعمال  ُترفع
 م وأخريه  الناس  أفضل  ليكون  والصفح؛  والعفو  ِبملصاحلة  هو  يبدأأن    نفسه  منكم  واحد

 !! تعاىل هللا عند

 كتبه د / خالد بدير 

 


