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ن الروح حتتاج هي إف سقام اليت تعرتيه،من العلل واأل ىل معاجلة طبية،إو  ىل رعاية صحية،إكما حيتاج اجلسم 

نسان باعتباره ن اإلأواألسقام اليت تعرتيها؛ وكما  حىت ال متوت بسبب اإلمهال واألمراض ىل رعاية وعناية،إخرى األ
ن عليه إف ،العالجاليت تقدم له اليت تصيب جسده، ويسعى باجتاه اجلهات  يهتم مبعاجلة األمراض جسما وروحا،

اليت تعرتي هذا  سقامواأل تقيه من العلل  ،ويقويها، ويعطيها شحنات إميانية يضا حنو ما يسمو بروحه،أ ن يسعىأ
 1اجلوهر
 

هو تلك اجلهة اليت توفر ف ،نفوسهم وأرواحهم ها العباد لشفاءنزل اهلل القرآن الكرمي ليكون جهة يقصدأوقد 
ياأيها الناس قد جاءتكم " :قال تعاىل فهو الشفاء باملعىن التام للشفاء، والرعاية، والشفاء والوقايةلالنسان العناية 
شفاء  ماهو وننزل من القرآن " :وقال جل عاله" ورمحة للمؤمننيوهدى  وشفاء ملا يف الصدور موعظة من ربكم
 "ورمحة للمؤمنني

 
ويقبل عليه تاليا متدبرا  مع القرآن ن يصطلح فيه أ نسان املسلم ميكن لإل فضل من شهر رمضان،أهناك وليس 
فاحلسنات  ،خريات وبركات هذا الشهر الكرمي ن يستغلأفحري باملؤمن  فشهر رمضان هو ربيع القرآن، ومتأمال،

 1فيما سواه فريضة كمن أدى سبعني فريضةوال الفريضة مضاعفة، والنوافل مبنزلة  فيه  
 
الصلة مع عهد اهلل،  ن يقويأال بعد إ ىل فراشه،إال يأوي أواملؤمن عليه  ىل خلقه،إهو عهد اهلل تعاىل  ن القرآنإ
بقراءة جزء كل يوم؛ كما جيب على  وذلك ويقرر ختمه يف هذا الشهر، ،شيء من القرآن ويقبل عليه قراءة ب
القرآن  هم شيء يف هذا الشهر، ويف قراءة أن إ، و اآليات بعض ن حياول التعرف على معاين أ نسان العاقل اإل
للقراءة اليت  نه ال معىن إ؛ آيات القرآن على ضوء  نسان نفسه صياغة قرآنية،اإل صياغة هو: واالعتكاف عليه 
 1فيها صاحبها ما يقرأ من كالم اهلل جل وعال ال خي 
 

وليعفوا " :تعاىلية العفو وقوله آوحني يصل  وخيشاها، رها،يتدب نأية الوعيد عليه آنسان على فحينما يق  اإل
 الذين ،مع اآلخرينويتأمل عالقته  عندها  نسان يق  اإل "يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم نأال حتبون أ وليصفحوا

  1اهلل عفو  الستحقاق  يؤهلنا  حقنا  ذنبوا يفأن عفونا وتساحمنا عن الذين إ ليه،إوا ؤ أسا
 



وحياسب  طويال، ن يق  عندهاأعليه " وهو خري الرازقني نفقتم من شيء فهو خيلفهأوما "نسان يقرأ اإل وحني
يثق يف عهد اهلل الذي وعد املنفق  فهو ال ،يف وجوه اخلري اإلنفاق ن الذي خيشىإ! ؟م الأنفسه هل ينفق 
واهلل يعدكم  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء" 1ويثق بالشيطان الذي خيوفه من الفقر1 بالتعويض واخلل 

  1"واهلل واسع عليم منه وفضالمغفرة 
 

 عمال الرمحة،أعلى  ن يقِبلأمن النار عليه  عتقوآخره  ،ووسطه مغفرة ول رمضان رمحة،أن أوحني يعلم املسلم 
ويكثر يف العشر الثانية من 1 احلديثيف  محني يرمحهم الرمحن،كما وردان الر إف يرحم هبا عباد اهلل املستضعفني،

رمضان من الوقوف  واخر أويكثر يف  وتسرت عيوبه، تغفر ذنوبه، حىت ،االستغفار واألعمال املكفرة للذنوب واآلثام
 1فإن ذلك مما حيرره من النار اهلل تعاىل قياما بني يدي  
 
وفيه ليلة  ،القرآن الكرمي الكتب وهو عظمأفهو شهر عظمه اهلل تعاىل بإنزال  ن شهر رمضان ليس كسائر الشهور،إ

ضعة أشهر، وب ومثانني سنة  فضل عمل ثالث ي لكون العمل فيها ،ل  شهر، ووصفت بأهنا مباركةأهي خري من 
وأكثروا من  الذين اجتهدوا يف احلفاظ على صالة اجلماعة، ،الفائزين ملصافحةمع جربيل املالئكة فيها تتنزل 
ن رسول اهلل صلى اهلل إف وأكثروا من الصدقات والتربعات، نفسهم هذه الطاعات،أيعودوا  نأوحاولوا  املستحبات،

 1رواه البيهقي " قال الصدقة يف رمضان! ي الصدقة خري؟أ" :وسلم سئل عليه
 

من  االبتعاد عنه، فابتعد عما جيب ن الفائز ذاك الذي صام عن احلرام مثل ما صام عن املباح واحلالل،أ كما
ىل مدارج إبقدر ما هو مسو هبا  ن الصيام ال يعين تعذيب النفس باجلوع والعطش،إ والثواب،حمبطات األجر 

ن الصوم أب ي صدقواأ" منوا وعملوا الصاحلاتآال الذين إ" :قال تعاىل ويزينه العمل الصاحل، الذي جيمله، اإلميان
فأما " :جفاءا،كما قال تعاىل فيذهب ما ما سواهأ ،نه هو الذي يبقى وينفعأل خري هلم فعملوا فيه العمل الصاحل،

 1"ينفع الناس فيمكث يف االرض ما ماأالزبد فيذهب جفاءا و 
 

 1منيآ ،املسلمنير وغفر يل ولكم ولسائ ياكم بالقرآن املبني،إنفعين اهلل و 


