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   در رمضان »مارد«حبس شيطان 

   باز شدن دروازه جنت ومسدود شدن دروازه جهنم
إذا جاء رمضان فتحت أبواب : «  آمده استکه از امام بخاری روايت شده در حديثی 

زمانيکه ماه مبارک رمضان  فرا رسد » «الجنة، وغلقت أبواب النار صفدت الشياطين
دروازه های جنت باز  شده و دروازه های دوزخ بسته می شود و شياطين به بند کشيده 

  »می شوند
حديث می  اين وتفسير  ابن عثيمين رحمه هللا عالم معروف جهان اسالم در توضيحشيخ 

  فرمايد :
معنی اين حديث چنين است که دروازه های جنت در ماه مبارک رمضان باز ميشود ، تا 

) جنت) محرک و نيرويی باشد، تا دخول آنها را (به جنتیبرای انجام دهندگان اعمال (
مهيا و آسان نمايد، و دروازهای  جهنم بسته می شوند، تا اهل ايمان از معاصی و گناهان 

ری و امتناع کنند، تا مبادا به اين ابواب (شر و جهنم) پناه ببرند، و معنی آن اين خوددا
نيست که هرکس در ماه رمضان فوت کند بدون حساب واردجنت می شود، تنها کسانی 
بدون حساب واردجنت  می شوند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در فرموده اش آنها را 

ال َيْستَْرقُوَن، وال يکتوون، وال يتطيرون، َوَعلَی َربِِّهْم  ُهِم الَِّذينَ «چنين وصف کرده: 
يعنی: آنها کسانی هستند که نه طلب رقيه خواندن می کنند و )  روايت مسلم( » َيتََوکَّلُونَ 

عالوه بر آن، به آنچه که از اعمال نمايند. کنند، و بر هللا توکل می نه داغ و نه فال بد می
) . شيخ محمد بن 2/162( )فتاوی إسالمية( ».قيام می کنند صالحه بر آنها واجب شده

  عثيمين رحمه هللا.
با تمام وضاحت همين است : آنعده اشخاصيکه که طالب جنت بنابراين معنای حديث 

هستند ميتوانند از اين فرصت که در ماه مبارک رمضان برای شان مساعد گرديده استفاده 
  ونيک از اين نعمت الهی مستفيد گردند .بعمل ارند وبا انجام کاری  مفيد 

  در رمضان» مارد «حبس شيطان 
معرفی با دقت خاصی دو دشمن را برای انسان  متعال در قرآن عظيم الشان  خداوند

شهرت دارد  های نفسانی به نام خواهشاست که  دشمن درونی  داشته است ، که يکی آن 
 است. مشهور ابليس يا شيطان  است که بنام  دشمن بيرونی وديگری 

دشمن بيرونی انسان، ابليس است که به سبب شيطنت در اين هيچ جای شک نيست که 
القابی ازهر چند که نام وی همان ابليس است، ولی شهرت  يافته است ،شيطان به بسيار، 

عبری با عزازيل يعنی رانده شده و در»شيطان «ابليس شيطان نيز می باشد . القاب 
شود. (آل عمران،  قرآنی به عنوان شيطان رجيم از او ياد میتعليمات م خدا و در مرجو

  ياد ميگردد .ابليس  در عروف وعوام الناس به شيطان ولی ) ٩٨؛ نحل، آيه ٣۶آيه 
رمضان ماه خدا و ماه مهمانی اوست، خداوند به عنوان ميزبان، مبارک از آنجا که ماه 

من روزه دار که با تمام اخالص ، محبت ؤبرای م ش امنيت کامل را برای مهمانان خوي
 فراهم کرده است. وصداقت  روزه ميگيرند ،

 شرايطی که خداوند برای ماه رمضان در نظر گرفته يک شرايط استثنايی است. 
در اين شرايط آرمانی، انسان ديگر از دست دشمن ناديدنی و سوگند خورده و فريبکار و 

های نفسانی خود با ترک برخی از  گر بتواند بر خواهشگر در امان است و ا وسوسه
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های سال تقوای الهی پيشه کرده و  يابد تا در بقيه ماه مباحات، غلبه کند، اين آمادگی را می
خود را به مقام متقين برساند و از آثار آن چون بصيرت، يقين، علم لدنی، الهامات 

 .شودمند   تقوايی، وحی فعل الخيرات و مانند آن بهره
 

  خواننده محترم !
ماه نزول  ،اریYتقوا ، ماه پرهيزماه ماه مبارک رمضان طوريکه در فوق ياد اور شديم :

ر برکت پُــقرآن عظيم الشان، ماه صيام ، ماه بخشش و احسان ودر نهايت امر ماه است 
های جنت  وازهصلی هللا عليه وسلم در اسالم محمد  پيامبر ء وماه است که مطابق فرموده

  باز ودروازه های جهنم بسته ميشوند .
تُفتح فيه أبواب السماء، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم، « آمده است :نسائی  درحديثی بروايت 

  ).2106نسائی ( » ( وتغّل فيه مردة الشياطين
د، و درهای جهنم نيز بسته خواهند شد، ودراين ماه ندرآن ماه درهای آسمان باز می شو« 

 ».سرکش و ياغی به بند کشيده ميشوند شياطين
مفسرين در توضيح وتفسير   که در حديث متذکره بدان اشاره شده» مردة الشياطين « 

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

در اين ماه  مفسرين مينويسند که تفسير اين حديث به اين معنی نيست که : تاثير شياطين
ثير ــأتفسير اين حديث بدين معنی است که ت بلکه   بطور کامل از بين برداشته ميشود ، 

  وفعاليت شياطين در ماه مبارک رمضان تقليل وتضعيف می يابد ، وفعاليت آنان مانند
  يعنی قبل از رمضان اکتيف وفعال نمی باشد.    سابق

به بند کشيده می شوند، يعنی آن »  مارد «   ن مفسرين مينويسند : احتمال دارد تنها شياطي
  شياطينی که در شر و سرکشی تنها هستند نه تمام شياطين..

خويش ارام نمی شينند ، شيطان  از فعاليت های وسوسی وابليسی  ولی شياطين ديگر 
ساختن اذهان روزه داران به    بخصوص شياطين انسی غرض مغشوش  يکجا ء با ياران
يسی خويش ادامه ميدهند .ولی يک نقطه را نبايد فراموش کرد که فعاليت فعاليت های ابل

 های شيطان وهمکاران انسی وجنی شان کمتر از ماههای ديگر سال ميباشد .
  امام قرطبی رحمه هللا می فرمايد: 

اگر گفته شود چگونه با وجود به بند کشيده شدن شياطين در رمضان اما باز شر و گناه «
 زياد واقع می شود؟در اين ماه 

جواب آنست : (گناه و معاصی) تنها بر روزه دارانی کم می گردد که بر شروط روزه 
 محافظت کرده و آداب آنرا (به نيکی) رعايت کنند.

و يا (چونکه) تنها بعضی از شياطين به بند کشيده می شوند و آنهم تنها شياطين سرکش و 
 ی از روايت به آن اشاره شده است.شرور هستند نه تمام آنها، چنانکه در بعض

برخی از مفسرين مينويسند که هدف کلی اين ( حديث ) آنست که شر و معاصی در اين 
ماه کاهش می يابد، و البته اين امر هم محسوس است چرا که شر و گناه در اين ماه نسبت 

ن لزوما به به ديگر ماهها کمتر بوقوع می پيوندد، وانگهی به بند کشيده شدن تمام شياطي
اين معنا نيست که ديگر شر و معصيتی رخ نمی دهد؛ چرا که وقوع گناه اسباب ديگری 
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غير از (وسوسه) شياطين هم دارد، مانند نفس های ناپاک (بشری) و عادات قبيح و 
فتح   برای تفسير بيشتر مراجعه شود به نوت: ».(شياطين انس (انسانهای شيطان صفت)

 الباری) .
در ماه مبارک رمضان شيطانها با زنجيز ها بسته ميشوند واين :   فته آمديمطوريکه که گ

شيطان  درغل کشيدن شياطين ، يک نوع رحمت الهي است بخصوص در غل کشيدن 
را که انسان را هر لحظه به گناهان و نا فرماني در گفتار وکرادر خويش ،  هاي انسی 

ز احکام الهي وسوسه ميکنند و وبخصوص نوشته وتبصره های کفر اميز ، در ذهن ا
حرکت نمايد. از اينکه   نميگذارند که انسان بسوي نيکي ها سيروراه راست ومستقيم

براي  مطابق نص حديث ، به برکت ماه مبارک رمضان اين شيطانان بسته ميشوند ، 
من فرصت است که خود را درمقابل شيطان تقويه نموده و با قدم گذاشتن به ــؤانسان م

ها، درماههاي ديگري چنان مقاومت داشته باشد که حتي شيطانهاي جني نتوانند او  نيکي
 را وسوسه نمايند.

  
 .  از شر شياطنی انسی وجنی در امان نگاه دارالهی مارا   

  يا رب العالمين   امين 

 

  

 


