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  جون يونان
  

 !ن الشيطان يعمل يف شهر رمضان اضعاف ما يعمله يف الشهور االسالمية االخرى ؟� هل تعلم عزيزي القارئ
  ! ساعات اضافية ؟ -عمله يف الغواية والشر وتضليل الناس  - هل تدري ان الشيطان يف شهر الصوم، يضاعف

  !!يف رمضان ..   OverTimeاي ان الشيطان يشتغل 
  

  ..لكننا سنهدئ من روعه ونشرح له اسباب طرحها �لتتابع ..  هذه املقدمة حبنققد يستنكر االخ املسلم 
وكلنا أمل ان تقنعه أدلتنا اليت ستطرح وتكون فاحتة خري وتفكري جدي يف املورو6ت اليت نشأ عليها وخدرته بغري ارادته 

  "!  ال جيادل وال يناقش واال وقع يف احملظور"فأمسى مسراً ..الصغر منذ 
  ..ولنبدأ الولوج اىل مناقشة املوضوع بسؤال   
  

  !هل ُتحبس الشياطين في رمضان ام يمكنها االفالت ؟

  
) ومسلمالبخاري ( ارد يف الصحيحني هذا احلديث الصحيح الو .. من تعاليم رسول االسالم يف فضل وكرم شهر رمضان 

  :وغريمها 
  

  ." الشياطني وسلسلت ، فتحت أبواب السماء ، وغلقت أبواب جهنم إذا دخل شهر رمضان " •
 )1898: صحيح البخاري ( 



  !مبجرد دخول شهر رمضان تغلق ابواب جهنم وتطرح الشياطني يف السجون بسالسل وأصفاد 

  

راءة أن يكون املراد أن الشياطني ال خيلصون من افتتان املسلمني إىل ما خيلصون إليه يف غريه الشتغاهلم �لصيام الذي فيه قمع الشهوات وبق

أي شدت �ألصفاد وهي ... وقوله صفدت .... املراد �لشياطني بعضهم وهم املردة منهم 

وأن ذلك كله عالمة للمالئكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته وملنع 

أن يكون إشارة إىل كثرة الثواب والعفو وأن الشياطني يقل اغواؤهم فيصريون كاملصفدين ، قال ويؤيد هذا 

تصفيد الشياطني عبارة عن .... أن يكون وحيتمل 

فتح (  " وال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره

مبجرد دخول شهر رمضان تغلق ابواب جهنم وتطرح الشياطني يف السجون بسالسل وأصفاد 

  !حبس الشياطين : تخبطهم في معنى حديث 

أن يكون املراد أن الشياطني ال خيلصون من افتتان املسلمني إىل ما خيلصون إليه يف غريه الشتغاهلم �لصيام الذي فيه قمع الشهوات وبق

املراد �لشياطني بعضهم وهم املردة منهم  - أي غري احلليمي  -  وقال غريه

وأن ذلك كله عالمة للمالئكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته وملنع  أنه على ظاهره وحقيقته حيتمل قال عياض .... غالل وهو مبعىن سلسلت

أن يكون إشارة إىل كثرة الثواب والعفو وأن الشياطني يقل اغواؤهم فيصريون كاملصفدين ، قال ويؤيد هذا  وحيتملالشياطني من أذى املؤمنني ، 

وحيتمل  تمال الثاين قوله يف رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم فتحت أبواب الرمحة ، قال
وال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهرهوال ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره قال الزين بن املنري واألول أوجه. تعجيزهم عن اإلغواء وتزيني الشهوات 

   ) 4/114 -ابن حجر العسقالين 

مبجرد دخول شهر رمضان تغلق ابواب جهنم وتطرح الشياطني يف السجون بسالسل وأصفاد : اذن 
  

تخبطهم في معنى حديث 
أن يكون املراد أن الشياطني ال خيلصون من افتتان املسلمني إىل ما خيلصون إليه يف غريه الشتغاهلم �لصيام الذي فيه قمع الشهوات وبق حيتمل" •

وقال غريهالقرآن والذكر ، 
غالل وهو مبعىن سلسلتاأل

الشياطني من أذى املؤمنني ، 

تمال الثاين قوله يف رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم فتحت أبواب الرمحة ، قالاالح

تعجيزهم عن اإلغواء وتزيني الشهوات 

ابن حجر العسقالين  - الباري



  :وهنا نطرح السؤال. ، لكنهم متفقني ان لفظ احلديث حريف وال ضرورة اىل صرفه عن لفظه

  !؟..يف املعاصي اثناء شهر رمضان الناس 

 !عن بكرة ابيهاحلديث السابق  سينسف

  !الشيطان حر طليق في رمضان 

فأمر . مث أبينت له أ�ا يف العشر األواخر . يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضني أمر �لبناء فقوض 

 معهما الشيطانفجاء رجالن حيتقان  . إ�ا كانت أبينت يل ليلة القدر وإين خرجت ألخربكم �ا
حنن أحق . أجل : قال . إنكم أعلم �لعدد منا ! � أ� سعيد : 

فإذا مضت ثالث وعشرون فاليت تليها . ي التاسعة إذا مضت واحدة وعشرين فاليت تليها ثنتني وعشرين وه

  

، لكنهم متفقني ان لفظ احلديث حريف وال ضرورة اىل صرفه عن لفظه" 

  ؟ صادق ومنطقي احلريف ،

الناس  اسقاطعملها يف ، وتقيد حركتها ، و يف سالسل 

سينسف.. نقرأ حديثاً صحيحاً تعال معي عزيزي القارئ 

الشيطان حر طليق في رمضان 
:  

يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضني أمر �لبناء فقوض  . رمضان مناعتكف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العشر األوسط 

إ�ا كانت أبينت يل ليلة القدر وإين خرجت ألخربكم �ا! � أيها الناس : " فقال . مث خرج على الناس 

: قال قلت " التمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة  . رمضان فالتمسوها يف العشر األواخر من

إذا مضت واحدة وعشرين فاليت تليها ثنتني وعشرين وه: ما التاسعة والسابعة واخلامسة ؟ قال 
  )1167 -صحيح مسلم ". ( فإذا مضى مخس وعشرون فاليت تليها اخلامسة 

" االحتماالت"ختبطوا يف كثرة 

احلريف ،" النبوي:هل هذا التعليم 
يف سالسل هل حقاً تطرح الشياطني 

تعال معي عزيزي القارئ .. لسؤال لالجابة على هذا ا

:رأ من صحيح مسلم اذ نق

اعتكف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العشر األوسط "  •

مث خرج على الناس . �لبناء فأعيد 

فالتمسوها يف العشر األواخر من . افنسيته

ما التاسعة والسابعة واخلامسة ؟ قال : قال قلت . بذلك منكم 
فإذا مضى مخس وعشرون فاليت تليها اخلامسة . السابعة 
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  " ! ليلة القدر" اعتكف دمحم يف رمضان ليلتمس موعد ما يسمى  
   : متسربلة �لغموض اليت نزل فيها القرآن على دمحم ، بصورة تشويقية"  ليلة القدر: " اذ حتدث القرأن عما مساه 
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  !؟" و����د�א������	����א����و����د�א������	����א����و����د�א������	����א����و����د�א������	����א����: "هذه اليت يسأل عنها" ليلة القدر"له هللا ما هو موعد  نتظر ان حيددويبقى املستمع ي

���������: "  الغامض�تيه جواب ��������������	���א�������������������	���א�������������������	���א���������  " !! �	���א�����
  . اذ انتهت السورة دون ان تشفي غليله .. ويبقى املسلم حائراً مىت يلتمس هذه الليلة 


 	�� ������ ( فجاء دمحم يلتمس يف رمضان عن موعد ليلة القدر  ����� ���� ���� ���� ����� �	 ��� �� ����
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2-   
  ! حىت علم موعدها �لضبط ..مث اعتكف يف العشر االواخر ..انتهت العشر االواسط من رمضان ومل �يت اللية املنشودة 
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  !!!، فنسيها دمحم "  معهما الشيطان" صحابته ليفرحهم مبوعدها ، فالتقى رجالن يتخاصمان  خرج دمحم على
.. ينزل عليه القرآن يف ليلة حمددة من رمضان ) اعظم الرسل وسيدهم وصاحب الوحي ( دمحم ... تصور يرعاك هللا 

ريقه اىل اصحابه ليخربهم �ا يلتقي رجالن وبينما هو يف ط..مث يلتمسها بعد فرتة ، فيجدها وحيددها بدقة ... فينساها 

  !ال رجعة فيه Deleteوكأن حدث هلا .. يتعاركان ، فتمحى من ذاكرته اىل االبد 



يف عبارة وردت يف كالمه وقد متر مرور الكرام ، إال ا�ا تنقض ما سبق عن قاله يف فضل شهر 

  

  ! أمل يقل دمحم ان الشياطني تصفد وتقيد بسالسل يف رمضان ؟ فكيف رأى دمحم بنفسه رجالن معهما شيطان ؟

ص من قيوده وهرب من السجن يف رمضان ؟   وكيف استغفلهم هذا الشيطان ، وختل

  ! الخراجه ؟
، واملعلوم ¦نه ي ان الشيطان كان هو سبب عركتهم 

  ! اسقاط الناس يف اخلطا� والذنوب
  !!!يف االسالم وهي اعظم ليلة " ليلة القدر 

يف عبارة وردت يف كالمه وقد متر مرور الكرام ، إال ا�ا تنقض ما سبق عن قاله يف فضل شهر 

  .."! معهما الشيطانرجالن حيتقان 

  " ! الشيطان

  <��ذא�=/>��א�;	1�ن�
�������:�ن�؟

أمل يقل دمحم ان الشياطني تصفد وتقيد بسالسل يف رمضان ؟ فكيف رأى دمحم بنفسه رجالن معهما شيطان ؟
  ! ؟ هل كان خارجاً يتمشى ؟ وكيف يتمشى وهو مقيد بسالسل

  وكيف خرج من سجنه ؟ ومن اخرجه ؟ هل املالئكة ؟ 
ص من قيوده وهرب من السجن يف رمضان ؟ وكيف استغفلهم هذا الشيطان ، وختل

الخراجه ؟ برشوhميف سبات §ئمني ؟ ام قام الشيطان 
ي ان الشيطان كان هو سبب عركتهم ا.. يتعاركان يف حالة خصومة كا§ اللذان شاهدمها دمحم  

  ..الفتان الذي يوسوس يف صدور الناس 
اسقاط الناس يف اخلطا� والذنوب اذن كان الشيطان ميارس مهنته وعمله يف رمضان من

ليلة القدر " الطليق يف رمضان كان السبب يف نسيان دمحم 

4-   
يف عبارة وردت يف كالمه وقد متر مرور الكرام ، إال ا�ا تنقض ما سبق عن قاله يف فضل شهر .. الطامة الكربى تكمن 

رجالن حيتقان "  :وهي قوله .. رمضان 

الشيطان" ....   !معهما من ؟

  :وهنا نسأل 

��ذא�=/>��א�;	1�ن�
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أمل يقل دمحم ان الشياطني تصفد وتقيد بسالسل يف رمضان ؟ فكيف رأى دمحم بنفسه رجالن معهما شيطان ؟

هل كان خارجاً يتمشى ؟ وكيف يتمشى وهو مقيد بسالسل
وكيف خرج من سجنه ؟ ومن اخرجه ؟ هل املالئكة ؟ 

ص من قيوده وهرب من السجن يف رمضان ؟ وكيف استغفلهم هذا الشيطان ، وختل

يف سبات §ئمني ؟ ام قام الشيطان غارقة هل كانت املالئكة 
اللذان شاهدمها دمحم   والرجالن 

الفتان الذي يوسوس يف صدور الناس  هو
اذن كان الشيطان ميارس مهنته وعمله يف رمضان من 

الطليق يف رمضان كان السبب يف نسيان دمحم " الشيطان " بل ان هذا 



  : التناقضهذا  يفلتون من حفرةواآلن كيف 
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  ؟ ..ل السنة عند اه الصحيح  كتب  كالمها يف ومن هو الكذاب فيهما ؟ مع ان فأي احلديثان هو املكذوب ،
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  ..لو كانت الشياطني حقاً مقيدة بسالسل يف رمضان

   )!؟ ( فمن املسؤول عن اخلطاr واجلرائم اليت يقرتفها املسلمون يف رمضان

  !واالستهالك يتضاعف في رمضان  التبذير

  
http://www.alriyadh.com/84593  

  !واملسرفني هم اخوان الشياطني  -خاصة يف رمضان  -تبذير واتالف الطعام الدول االسالمية األوىل عاملياً يف 

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنيِ : " قال ر�م    !) 27:االسراء" (  ِإنَّ اْلُمَبذِّ



  
http://www.masress.com/rosasabah/79270  

  
https://sabq.org/6eQo5d  

 

http://www.masress.com/rosasabah/79270

https://sabq.org/6eQo5d

  



  !! رمضان شهر التعاسة على الفقراء

  

  
http://elbadil.com/2015/05/31/%D8%A7% 8% 1% % %D9%86/  

  

  ! العنف والمشاجرات باعلى مستوياتها في رمضان
  

  
% 9%86%D8 %85-9074-http://www.gazanews.com/%D8%B1%D8% 87/  



   "!الشياطني الصغرية املختصة بذنوب الصغائر هي اليت تقيد بسالسل يف رمضان

  !القتل واإلرهاب يضرب بقوة في رمضان 

اذ ان اكثر واشرس العمليات االرهابية االسالمية تتم يف شهر رمضان وتضرب بقاع عديدة يف العامل وتسقط عشرات 
  ..§هيك عن تدمري املنشئات وتعطيل اخلدمات العامة 

  :واخرب� كيف ميكن ان يصدق عقلك ان الشيطان مقيد يف رمضان

  

�¼ÏÊ�‹f��ì�Ç’Ö]�°�^é�Ö][=� �

الشياطني الصغرية املختصة بذنوب الصغائر هي اليت تقيد بسالسل يف رمضانان 
  قلنا وماذا عن شياطني الكبائر ؟ ملاذا يرتكها ربكم حرة طليقة ؟

  تقييد الكبرية ؟ يقدر علىان يقيد الصغرية 

  من الكبائر ؟
 !اليس بسبب الشيطان ؟ ..فلماذا ترتفع وترية جرائم القتل يف رمضان 

 

القتل واإلرهاب يضرب بقوة في رمضان 
  !االرهاب يف رمضان يتضاعف 

اذ ان اكثر واشرس العمليات االرهابية االسالمية تتم يف شهر رمضان وتضرب بقاع عديدة يف العامل وتسقط عشرات 
§هيك عن تدمري املنشئات وتعطيل اخلدمات العامة .. ومعاقني االلوف من البشر قتلى وجرحى 

صحف عربية واخرب� كيف ميكن ان يصدق عقلك ان الشيطان مقيد يف رمضان الصور من 

http://www.alarab.co.uk/?id=28024  

�¼ÏÊ�‹f��ì�Ç’Ö]�°�^é�Ö]
ان ":   واه قد يتقدموا بتربير

قلنا وماذا عن شياطني الكبائر ؟ ملاذا يرتكها ربكم حرة طليقة ؟
ان يقيد الصغرية  اليس الذي يستطيع

  

من الكبائر ؟"  القتل" مث اليس 
فلماذا ترتفع وترية جرائم القتل يف رمضان 

القتل واإلرهاب يضرب بقوة في رمضان 
االرهاب يف رمضان يتضاعف 

اذ ان اكثر واشرس العمليات االرهابية االسالمية تتم يف شهر رمضان وتضرب بقاع عديدة يف العامل وتسقط عشرات 
االلوف من البشر قتلى وجرحى 

صحف عربيةشاهد هذا  الصور من 
  

http://www.alarab.co.uk/?id=28024



  
http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile/%D8%B1 % %86/4485.html  

  



 الناستصرع  المقيدة
  

  !! ثم فمك

ومع ذلك نرى أ§سا يصرعون يف �ار رمضان ، فكيف 

وهي عند النسائي ، ومثل هذا احلديث ) تغل 
، وأن ال نتكلم فيما وراء ذلك ، فإن هذا أسلم لدين 

إن اإلنسان يصرع في : ن حنبل ألبيه 

]„â�»�Ü×Ói�÷æJ  مث إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء
 ) 20جمموع الفتاوى 

  

المقيدة كيف الشياطين
  !في رمضان ؟

ثم فمك.. اغلق عقلك : الجواب 

ومع ذلك نرى أ§سا يصرعون يف �ار رمضان ، فكيف ) وصفدت الشياطني (  دمحموسئل الشيخ ابن عثيمني عن قول 
   : فأجاب بقوله  تصفد الشياطني وبعض الناس يصرعون ؟

تغل ( أو ) تصفد فيه مردة الشياطني : ( يف بعض روا�ت احلديث 
Ðè‚’jÖ]æ�Üé×ŠjÖ]�^ãßÚ�^ßËÎçÚ��Ö]  وأن ال نتكلم فيما وراء ذلك ، فإن هذا أسلم لدين ،

ن حنبل ألبيه املرء وأحسن عاقبة ، وهلذا ملا قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد ب

�Ý^Úý]�Ù^Î�V�oè‚£]�]„Óâ]„â�»�Ü×Ói�÷æ
جمموع الفتاوى (   ".نالناس ، بدليل كثرة اخلري واإل§بة إىل هللا تعاىل يف رمضا

� �

كيف الشياطين: يا شيخ

الجواب 
  

وسئل الشيخ ابن عثيمني عن قول 
تصفد الشياطني وبعض الناس يصرعون ؟

يف بعض روا�ت احلديث  " •
��Ðè‚’jÖ]æ�Üé×ŠjÖ]�^ãßÚ�^ßËÎçÚمن األمور الغيبية Ö]

املرء وأحسن عاقبة ، وهلذا ملا قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد ب

�Ý^Úý]�Ù^Î.  رمضان
الناس ، بدليل كثرة اخلري واإل§بة إىل هللا تعاىل يف رمضا

�íÏémçÖ]�‚â^�V� �



  
 


