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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ اگست ٠٣
  

 !شيطان در رمضان شرارت و خباثت
 

ن، ماه صيام ، ماه بخشش و احسان ودر نھايت أاری، ماه نزول قرآن عظيم الشگماه مبارک رمضان ماه تقوا ، ماه پرھيز

  پيامبر اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم دروازه ھای جنت ۀ است که مطابق فرمودی است پُــر برکت وماھیامر ماھ

  .شوند  باز ودروازه ھای جھنم بسته می

َماِء َوُغلِّقَْت « يَاِطينُ إَِذا َدَخَل َشْھُر َرَمَضاَن فُتَِّحْت أَْبَواُب السَّ   ). ١٠٧٩(ومسلم  )١٨٩٩(بخاری . (»أَْبَواُب َجھَنََّم َوُسْلِسلَِت الشَّ

و شياطين به بند  شود  دروازه ھای جھنم بسته می و شود  وقتی ماه رمضان بيايد ، دروازه ھای آسمان، گشوده می«

  .»کشيده می شوند

ب السماء، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم، وتغّل فيه مردة تُفتح فيه أبوا«: خوانيم  می نسائی  روايت ه  ديگری بو درحديث

  ).٢١٠۶(نسائی  ( » الشياطين

دراين ماه شياطين سرکش و ياغی به بند  درآن ماه درھای آسمان باز می شوند، و درھای جھنم نيز بسته خواھند شد و« 

  .»شوند کشيده می

نويسند که  می» مردة«ۀ  در توضيح وتفسير کلم مفسرين که در حديث متذکره بدان اشاره شده» مردة الشياطين«

  . است و به معنای شرور و سرکش است»مارد«جمع  » مردة«

 طور کامل از بين برداشته میه ثير شياطين در اين ماه بأنويسند که تفسير اين حديث به اين معنی نيست که ت مفسرين می

عاليت شياطين در ماه مبارک رمضان تقليل وتضعيف می يابد تفسير اين حديث بدين معنی است که تــأثير وف بلکه  شود، 

  .  يعنی قبل از رمضان اکتيف وفعال نمی باشد  سابق فعاليت آنان مانند و

به بند کشيده شوند، يعنی آن شياطينی که در شر و سرکشی تنھا » مارد«احتمال دارد تنھا شياطين : نويسند مفسرين می

  ..ھستند نه تمام شياطين

خصوص ه  ب شينند، شيطان يکجا با ياراننرام نمی آخويش  از فعاليت ھای وسوسی وابليسی  اطين ديگر ولی شي

ولی يک نقطه را .دھند   ساختن اذھان روزه داران به فعاليت ھای ابليسی خويش ادامه می شياطين انسی غرض مغشوش

  .باشد  که فعاليت ھای شيطان وھمکاران انسی وجنی شان کمتر از ماھھای ديگر سال مینبايد فراموش کرد 

اگر گفته شود چگونه با وجود به بند کشيده شدن شياطين در رمضان اما باز شر و «:  هللا می فرمايدةامام قرطبی رحم

  گناه در اين ماه زياد واقع می شود؟

به (را   دارانی کم می گردد که بر شروط روزه محافظت کرده و آداب آنتنھا بر روزه) گناه و معاصی: (جواب آنست 

  .رعايت کنند) نيکی
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تنھا بعضی از شياطين به بند کشيده می شوند و آنھم تنھا شياطين سرکش و شرور ھستند نه تمام آنھا، ) چونکه(و يا 

  .ت به آن اشاره شده استاکه در بعضی از رواي چنان

آنست که شر و معاصی در اين ماه کاھش می يابد و البته اين ) حديث(ند که ھدف کلی اين نويس برخی از مفسرين می

نگھی به بند کشيده آوقوع می پيوندد، وه امر ھم محسوس است چرا که شر و گناه در اين ماه نسبت به ديگر ماھھا کمتر ب

ھد؛ چرا که وقوع گناه اسباب ديگری غير  به اين معنا نيست که ديگر شر و معصيتی رخ نمی دشدن تمام شياطين لزوماً 

  .»)انسانھای شيطان صفت(و عادات قبيح و شياطين انس ) بشری(شياطين ھم دارد، مانند نفس ھای ناپاک ) ۀوسوس(از 

  ) . فتح الباری برای تفسير بيشتر مراجعه شود به: نوت(  

ک نوع ين درغل کشيدن شياطين ، يشوند وا یه مز ھا بستيطانھا با زنجيدر ماه مبارک رمضان ش: که گفته آمديم طوری

 در یرا که انسان را ھر لحظه به گناھان و نا فرمان  انسی یطان ھايش خصوص در غل کشيدن ه  است بیرحمت الھ

 یکنند و نم ی وسوسه میميز ، در ذھن از احکام الھآخصوص نوشته وتبصره ھای کفر ه ب گفتار وکرادر خويش  و

که مطابق نص حديث، به برکت ماه  از اين. دي حرکت نما مستقيم راه راست و و ري ھا سیکي نیسوه گذارند که انسان ب

ه نموده يطان تقوي انسان مــؤمن فرصت است که خود را درمقابل شیبرا شوند ،  طانان بسته میين شيمبارک رمضان ا

 نتوانند او را وسوسه ی جنیطانھاي شی که حت چنان مقاومت داشته باشدیگري دی ھا، درماھھایکيو با قدم گذاشتن به ن

  يا رب العالمين  امين .   انسی وجنی در امان نگاه داريناز شر شياطالھی مارا   . ندينما

 

 :تـتبع ونگارش

 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکترالحاج 

 مرکز مطالـعات ستراتيـژيک افغان و مـديـر

  جرمنی-   دحـق الرهل   مرکز فرھنگیومسؤ

 

 


