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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 اهلل در سلوک الی مصادیقی از کتمان سرّ 

معارف بلند، مقامات باطنی، اسرار باطنی خلق، سرّ ، دستورالعمل سلوکی، اسرار کتمان ها: کلیدواژه

 اسرار الهی، ابراز نکردن. امانت، امینر، مأموریّت، دَقَ

صالحِ  ی و استاد ذیاز جانب مربّ ،العملی، دستورای نکته اگر !خودش را ابراز نکند انسان مسیر سلوکی

یاز این ن  که اگر دیگران هم بهچرا ؛دیگران بیان نکند  راین را بآ ،گفته شد اومعنوی و سلوکی به 

این  به]آن نکته یا دستورالعمل[ هم بگوید.  آنها د آن نکات را بهتوان خود آن استاد می ،رسیده باشند

 .عنوان یک امانت سپرده شده و نباید ابراز کند شخص به

ظرفیت در  که آگاهی از آناست معارف بلندی کند،  مخفیاهلل باید  از موارد دیگری که سالک الی

ی  مثل معارف عظیمی که در سینه ؛د، پیامدهای سختی داردنر آگاه شونیست و اگ دیگران روحی

 ت هضم آنظرفیّ علیهاهللرمحةغفاری شده، اباذر روایتی که نقل و بنابه ،بود علیهتعالیاهللرضوانفارسی سلمان

ی علم  ه فرمودند: من گوهرهای برجستهست کا امام سجّاد منسوب به یا شعری که 1؛را نداشت

اک   :کنم را مخفی می خود اصالً  گویند امام سجاد می ،چراکه اگر خلق بدانند ؛واِهراهُ ی جا مِ ِعل   ُتُم ِمن  ِاّنی َلا
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و است  اسرار مصداق ،بلندهم معارف  ،هرحال به .هضم کنندآنها را توانند  چون نمی 2کافر شده است؛

آنها را  حقّ ابراز ،حاالت و مقاماتی رسید  به ،کسی عنایاتی شد طنی. اگر بههم حاالت و مقامات با

 .ها مشکالت و پیامدهایی داردابراز آن ؛ندارد

راد این امکان را داد که از باطن افاو   و خدا به اگر کسی مَحرم اسرار باطنی خلق قرار گرفتهمچنین 

ها را آنها را نبیند، بواطن آن فقط پیکر جسمانی ،بیند ها را میوقتی آناین امکان را داد که  ؛آگاه باشد

اگر  مه .از آن را ندارد ای ترین گوشه ا کرد، حقّ ابراز کوچکخلق راه پید بواطن اگر کسی به ؛بیندهم ب

او داده بود که  ر خدا چشمی بهاگ مه امر الهی؛ مگر به ابراز کندنباید در کسی دید، حُسنی 

کسی افتاد، حقّ اینکه  عیبی در باطن  را هم ببیند و در جایی نگاهش به توانست عیوب خلق می

ندارد. اینها  ،آن شخص باشد نقص در باطنرفتاری بکند یا سخنی بگوید که حاکی از آن عیب و 

 ،اشدانسان بلندتر ب اگر مراتب کمالگرچه  .اند او را مَحرم دانسته ؛ماندمخفی ب اسراری است که باید

گاه نکه هر موجودی  رد و بهزیبابین دا ؛ او نگاهکند نگاه نمی خلق عیب به ،ولو قدرت دیدن دارد

در باطن  یی نقصی، کاستی ی،عیبباالخره اما اگر  ؛دهد قرار می ن او را مرکز توجه خودکند، حُس می

چیزی از شخص  وری باشد که او احساس کند که اینطاصال نباید با او  دید، حالتش در مواجههکسی 

یک سرّ است که باید پوشیده هم  این .رفتار کندعادی باید شخص کامالً مثل یک  ؛من خبر دارد درون

  .شود

                                            

2 . 

ا   ینّ اِ  تُ َلا   هُ را واهِ جا   یل مِ عِ   ن  مِ   مُ ك 
 حاسان  اابُو ٰهذا ت اقادَّما ِفی  وا قاد  

 

ل  و جا ذُ  قَّ ى ال حا را ي ال ي ا كا   تا ي ا ف ا  ه   ناتِ ف 
ي  ِالای ال   نالاُه ال  صٰی ق اب   ِن وا ااو  ُحسا  حاسا
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مقدّرات  3ه است.به آن اشاره شد سرّ قَدَردر روایات با تعبیر که است  راز مقدّرات الهیسرّ دیگر، 

اتّفاقاتی گاه  یعنی ؛خیلی دشوار است ؛دشوار استخیلی آن  شود، بعضاً هضم که واقع می یی الهی

ایش پ تا بیند سر یم ؛تواند هضم کند کند، اصالً نمی بررسی میکه با مبانی عقلی انسان افتد که  می

طور  نیست. آخر چرا باید این آن بیند هیچ راهی برای توجیه می ،کند چه زیر و رو میهر ؛خالف است

حق رات را به او نشان دادند و راه به سرّ قَدَر برد، مین شد و سرّ مقدّها اَ این چراییاگر او به  بشود؟

اینها اسراری است که در دستگاه  .کوچکترین اظهاری بکندبکند؛ حق ندارد  ترین ابرازی کوچکندارد 

  .ان مخفی بماندالهی مخفی نگاه داشته شده و باید همچن

ارتباطی با امام حجّت خدا پیدا کرده است، مثالً  از اولیای خدا راه به یرض کنید اگر ولیّیا ف

االّ حقّ  و ،که چیزی بگوامر شود به او مگر اینکه از آن طرف ن را ندارد؛ آدارد، حقّ ابراز ارواحنافداه نزما

آنچه  را بنابهارواحنافداهیاران امام عصرطبقات که  اوتاد و ابدال در بحث ،نجان جهادر کتاب  .ابراز ندارد

و شود  بعضی از اینها واگذار می بهاز جانب حجّت خدا هایی  موریتأمگفتیم توضیح دادیم، ، نقل شده

ای رسید که  مرتبه بهکسی اگر  .دهند؛ این اسرار باید مخفی بماند نها کارهایی در عالَم انجام میآ

باید  اًال و افشا کند؛ اینها تمامرا برمَ هانحقّ ندارد آشد،  او واگذار عصر به از جانب حجّت هایی موریّتأم

 .مخفی بماند

ینده را ببیند و رسید که آ تواناییاین گر کسی از راه باطن به رخدادهای آینده است؛ ا ،تر یا خیلی ساده

های ظاهری فرد  لتحا .ابراز هم فقط با زبان نیست کوچکترین ابرازی ندارد. شود، حقّ بداند که چه می

بین کسی خوش کسی بدبین است، به  و مشوّش است، خیالش راحت است، بهدهد که ا کامالً نشان می

                                            

ِمِنينا قالا ااِميرُ ...  .3 ِر  ِفی ال ُمؤ  ٌر ِمن  ِست ِر اهلِل وا ِحر ٌز ِمن  ِحر ِز اهلِل مار ُفوٌع ِفی ِحجاِب اهلِل ماط ِویٌّ ال قادارا ِسرٌّ   نَّ اِ َل اا ال قادا عان   ِمن  ِسرِّ اهلِل وا ِست  

ُتوٌم ِبخاتاِم اهلِل ساِبٌق ِفی ِعل ِم اهللِ  ل ِق اهلِل ماخ  و  73، ص 2، بحاراالنوار، ج  ؛ مجلسی333: صدوق، توحید، ص ...ادا عان  ِعل ِمهِ واضاعا اهللُ ال ِعب خا

 .37، ص 2کافی، ج  اصول ، شرحشیرازی ينصدرالدّ
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مثل یک  الًکام ؛داند به آینده می راجع چیزی وحدس زد که ا اصالً نباید از ظاهر او بشود .و ...  است

  .کند را هیچ ابراز نمی یزی که هستآن چ ؛کند معمولی زندگی میشخص 

ی از شما دانستید، احد که اگر شما اسرار پشت پرده را مینقل شده است  روایات از معصومین در

ٌد ااحادا    ي اُلم    لام   :کرد دیگری را مالمت نمی ه شد، آگاانسان از آن این چه اسراری است که وقتی 4:ااحا

چیزی از  ؟ چنین شخصیگناه است ولو اهل معصیت است، ولو اهل ،کند کس را مالمت نمی دیگر هیچ

ٌد ااحادا    ي اُلم    لام  ! شود می گونه پشت پرده خبر دارد که این .ااحا

چه  ،ظاهری و کتمان این اسرار چه در زبان ؛از این سنخ اسرار در وادی عرفان فراوان است ،حالهر به

دانید او دشمن است و  بینید و می فردی را می شما باطناگر الزم است. خصی در حاالت و رفتارهای ش

باید طرف کوچکترین  ،باشید اسرار الهی مینشود، شما اگر اَ دارد به شما نزدیک می زدنضربه  به قصد

ن دو آ .نداریدخبر ز یچ از هیچکامالً احساس کند که شما  ؛نددر روابطتان احساس نک یی سردی

صراحت نفرمود  مگر قرآن به ؟ندشناخت نها را نمیآباطن  مبرغمگر پی ،مبرغیهای پ پدرزن

 ند؛دید نها را میآپس یقیناً پیغمبر باطن  5؟شناسی می نهاآو از سیمای از لحن قول منافقین را که تو 

یا  ؛مبرغهای پی پدرزنشدند نزدیک شدند که  مبرغقدر به پی نآنها آدر عین حال،  لیو

آید کاله سرت  طرف دارد می !الً نشان ندهداینکه حالت فرد اص د.ش مبرغکه داماد پیآن یکی 

اینها خیلی سخت است؛ .[ البتّه اصالً خبر نداری]گویی کنی که  رفتار می او وری باطتو کامالً  ؛بگذارد

                                            

ا عالى تا  وا  كا بارا تا  اهللُ  قا لا خا  فا ي  كا   اسُ النّ  ما لِ عا  و  : لا ولُ قُ ي ا   اهللِ  دِ ب  با عا اا  تُ ع  مِ عن يحيى بن أبان، عن شهاب قال: سا ... .4  دٌ حا اا  م  لُ ي ا  م  لا  قا ل  خا ال  ٰهذا
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اراي ناكاُهم   .2 ت اُهم  ِبسيماُهم  وا لات اع رِف ان َُّهم  فی  وا لاو  ناشاُء َلا ِل وا اهللُ ي اع لاُم ااع مالاُكم    ف الاعاراف   ِن ال قاو   .30ی  ی محمد، آيه سوره :لاح 
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روایت آن  ی.ی خودت نیاوری و کامالً گول بخوربه رو الًاصش خیلی سخت است. اینکه بتوانی تظرفیّ

گر نگاه  ی حیله به حیله جواد که فرمودند: ؛است نسوب به امام مجتبیمست که را یادتان ا

اصالً نگاه  ولی ؛آمده حیله بزندشخص داند که این  او هم می ؛آید حیله بزند طرف دارد می 6کند. نمی

 ،خورد. آن طرفی که آمده گول بزند طرف را می دارد گول ،خبر ندارد کسی که اصالً مثل ؛کند نمی

  !کاله گذاشت وحسابی سر ا !ق بودکند عجب موفّ احساس می

ن آگاه هایی که ممکن است در وادی عرفان، کسی به آسرّ های م به بعضی از شاخهحال خواست ایّ علی

 کرده باشم.اشاره  ،شود

 

 

ْل فََرَج  هُمَّ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

ِم اِ ...  .1 ُغوٌف  نِّیقالا مار واُن ب ُن ال حاكا ن اعام    الا ِان  داف اع ُتها ِالاي كا ت اق ِضی ِلی ثاالثِينا حاجاة  ق  عاِتيق   فاقالا لاُه اب ُن ااِبی  بِب اغ لاِة ال حاساِن ب ِن عاِلیٍّ ماش 

ُم فاِانِّی آُخُذ ِفی ماآِثِر ذا قالا اِ  تاماعا ال قاو  نِ قُ راي ش  وا اُ ا اج  ُم اا  ىٰ ی عالم ِسُك عان  ماآِثِر ال حاساِن ف اُلم  ی ااوَِّليَِّة قُ راي ش  فاقالا مار واُن خاذا فِ ٰذِلكا ف الاّما حاضارا ال قاو 
اش  ا ِفی ذِ ي سا َِلاحاد  قالا ِانَّما ُكنّ ا ما لا ااِبی ُمحامَّد  وا لاُه ِفی ٰهذااَل تاذ ُكُر ااوَِّليَّةا  ِر اَل  ا راِف وا لاو  ُكنّ ك  ِر اَل  نن ِبياا ِفی ِذك  راُه ف الامّ ِء لاقادَّم  ُن ا ِذك  ا خاراجا ال حاسا

ٌة قاِلي ار كابا ات َّب اعاُه اب ُن ااِبی عاِتيق  فاق  ا ِانَّ ال كارِيما ِاذ لاي هِ وا داف اعاها اِ  ل حاساُن الا ن اعام  رُُكوُب ال ب اغ لاِة ف ان ازالا الا لاُه ال حاساُن وا ت اباسَّما االاكا حاجا
،  اهلل و جزائرى، نعمت 17، ص 4شهرآشوب، مناقب، ج  ابن؛ 343، ص 43مجلسی، بحاراالنوار، ج  :خاداع تاُه ان خاداعا 
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