ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

تکمیل مآخذ وویرایش نهایی

مصادیقی از کتمان سرّ در سلوک الیاهلل
کلیدواژهها :کتمان اسرار ،دستورالعمل سلوکی ،معارف بلند ،مقامات باطنی ،اسرار باطنی خلق ،سرّ
قَدَر ،مأموریّت ،امانت ،امین اسرار الهی ،ابراز نکردن.
انسان مسیر سلوکی خودش را ابراز نکند! اگر نکتهای ،دستورالعملی ،از جانب مربّی و استاد ذیصالحِ
معنوی و سلوکی به او گفته شد ،آن را برای دیگران بیان نکند؛ چراکه اگر دیگران هم به این نیاز
رسیده باشند ،خود آن استاد میتواند آن نکات را به آنها هم بگوید[ .آن نکته یا دستورالعمل] به این
شخص بهعنوان یک امانت سپرده شده و نباید ابراز کند.
از موارد دیگری که سالک الیاهلل باید مخفی کند ،معارف بلندی است که آگاهی از آن در ظرفیت
روحی دیگران نیست و اگر آگاه شوند ،پیامدهای سختی دارد؛ مثل معارف عظیمی که در سینهی
اهللعلیه ظرفیّت هضم آن
رمحة 
تعالیعلیه بود ،و بنابه روایتی که نقل شده ،اباذر غفاری 
اهلل 
سلمان فارسیرضوان 
را نداشت؛ 1یا شعری که منسوب به امام سجّاد

است که فرمودند :من گوهرهای برجستهی علم

خود را مخفی میکنم :اِنّی اَلاکتم ِمن ِعل ِمی ج ِ
واه ارهُ؛ چراکه اگر خلق بدانند ،میگویند امام سجاد اصالً
ا
ُُ

 .1لاو اعلِ ام ابُو اذ ٍّر ما فِي قا ل ِ
ب اسلما ان لااقتا لاهُ :کلینی ،کافی ،ج  ،2ص 332؛ حافظبرسی ،مشارق ،ص  303و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،22
ص .343
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کافر شده است؛ 2چون نمیتوانند آنها را هضم کنند .بههرحال ،هم معارف بلند ،مصداق اسرار است و
هم حاالت و مقامات باطنی .اگر به کسی عنایاتی شد ،به حاالت و مقاماتی رسید ،حقّ ابراز آنها را
ندارد؛ ابراز آنها مشکالت و پیامدهایی دارد.
همچنین اگر کسی مَحرم اسرار باطنی خلق قرار گرفت و خدا به او این امکان را داد که از باطن افراد
آگاه باشد؛ این امکان را داد که وقتی آنها را میبیند ،فقط پیکر جسمانی آنها را نبیند ،بواطن آنها را
هم ببیند؛ اگر کسی به بواطن خلق راه پیدا کرد ،حقّ ابراز کوچکترین گوشهای از آن را ندارد .هم اگر
حُسنی در کسی دید ،نباید ابراز کند مگر به امر الهی؛ هم اگر خدا چشمی به او داده بود که
میتوانست عیوب خلق را هم ببیند و در جایی نگاهش به عیبی در باطن کسی افتاد ،حقّ اینکه
رفتاری بکند یا سخنی بگوید که حاکی از آن عیب و نقص در باطن آن شخص باشد ،ندارد .اینها
اسراری است که باید مخفی بماند؛ او را مَحرم دانستهاند .گرچه اگر مراتب کمال انسان بلندتر باشد،
ولو قدرت دیدن دارد ،به عیب خلق نگاه نمیکند؛ او نگاه زیبابین دارد و به هر موجودی که نگاه
میکند ،حُسن او را مرکز توجه خود قرار میدهد؛ اما اگر باالخره عیبی ،نقصی ،کاستییی در باطن
کسی دید ،حالتش در مواجهه با او اصال نباید طوری باشد که او احساس کند که این شخص چیزی از
درون من خبر دارد؛ کامالً مثل یک شخص عادی باید رفتار کند .این هم یک سرّ است که باید پوشیده
شود .

.2

ِ
ِ
ِ
ِ
انّی َلااكتُ ُم من عل ِمی اجواه ارهُ
َّم فِی ٰهذا ابُو اح اسن
او قاد تا اقد ا

اكيال يا ارى ال اح َّق ذُو اجهل فا يا فتاتِنا
ِ
صی قا ب لاهُ ال اح اسنا
الای ال ُح اسي ِن او او ٰ
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سرّ دیگر ،راز مقدّرات الهی است که در روایات با تعبیر سرّ قَدَر به آن اشاره شده است 3.مقدّرات
الهییی که واقع میشود ،بعضاً هضم آن خیلی دشوار است؛ خیلی دشوار است؛ یعنی گاه اتّفاقاتی
میافتد که انسان با مبانی عقلی که بررسی میکند ،اصالً نمیتواند هضم کند؛ میبیند سر تا پایش
خالف است؛ هرچه زیر و رو میکند ،میبیند هیچ راهی برای توجیه آن نیست .آخر چرا باید اینطور
بشود؟ اگر او به این چراییها اَمین شد و سرّ مقدّرات را به او نشان دادند و راه به سرّ قَدَر برد ،حق
ندارد کوچکترین ابرازی بکند؛ حق ندارد کوچکترین اظهاری بکند .اینها اسراری است که در دستگاه
الهی مخفی نگاه داشته شده و باید همچنان مخفی بماند .
یا فرض کنید اگر ولیّی از اولیای خدا راه به حجّت خدا پیدا کرده است ،مثالً ارتباطی با امام
زمانارواحنافداه دارد ،حقّ ابراز آن را ندارد؛ مگر اینکه از آن طرف به او امر شود که چیزی بگو ،واالّ حقّ
ابراز ندارد .در کتاب جان جهان ،در بحث ابدال و اوتاد که طبقات یاران امام عصر ارواحنافداه را بنابه آنچه
نقل شده ،توضیح دادیم ،گفتیم مأموریتهایی از جانب حجّت خدا به بعضی از اینها واگذار میشود و
آنها کارهایی در عالَم انجام میدهند؛ این اسرار باید مخفی بماند .اگر کسی به مرتبهای رسید که
مأموریّتهایی از جانب حجّت عصر به او واگذار شد ،حقّ ندارد آنها را برمَال و افشا کند؛ اینها تماماً باید
مخفی بماند.
یا خیلی سادهتر ،رخدادهای آینده است؛ اگر کسی از راه باطن به این توانایی رسید که آینده را ببیند و
بداند که چه میشود ،حقّ کوچکترین ابرازی ندارد .ابراز هم فقط با زبان نیست .حالتهای ظاهری فرد
کامالً نشان میدهد که او مشوّش است ،خیالش راحت است ،به کسی بدبین است ،به کسی خوشبین

 ... .3ا ِ
ِِ
ين
قال ام ُيرال ُمؤمن ا

ِ
ِ
جاب ِ
اهلل و ِحرٌز ِمن ِحرِز ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اهلل امرفُوعٌ فِی ِح ِ
ی اعن
اهلل امط ِو ٌّ
فی ال اق اد ِر اَل ا َّن ال اق اد ار س ٌّر من س ِّر اهلل او ست ٌر من ست ِر ا

اهلل سابِ ٌق فِی ِعل ِم ِ
وم بِخاتا ِم ِ
اخل ِق ِ
اد اعن ِعل ِم ِه :...صدوق ،توحید ،ص 333؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص  73و
اهلل او ا
ض اع اهللُ ال ِعب ا
اهلل امختُ ٌ
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است و  . ...اصالً نباید از ظاهر او بشود حدس زد که او چیزی راجعبه آینده میداند؛ کامالً مثل یک
شخص معمولی زندگی میکند؛ آن چیزی که هست را هیچ ابراز نمیکند .
در روایات از معصومین

نقل شده است که اگر شما اسرار پشت پرده را میدانستید ،احدی از شما

دیگری را مالمت نمیکرد :لام يالُم ا اح ٌد ا احدا 4:این چه اسراری است که وقتی انسان از آن آگاه شد،
دیگر هیچکس را مالمت نمیکند ،ولو اهل معصیت است ،ولو اهل گناه است؟ چنین شخصی چیزی از

پشت پرده خبر دارد که اینگونه میشود! لام يالُم ا اح ٌد ا احدا .
بههرحال ،از این سنخ اسرار در وادی عرفان فراوان است؛ و کتمان این اسرار چه در زبان ظاهری ،چه
در حاالت و رفتارهای شخصی الزم است .اگر شما باطن فردی را میبینید و میدانید او دشمن است و
به قصد ضربه زدن دارد به شما نزدیک میشود ،شما اگر اَمین اسرار الهی باشید ،باید طرف کوچکترین
سردییی در روابطتان احساس نکند؛ کامالً احساس کند که شما از هیچچیز خبر ندارید .آن دو
پدرزنهای پیغمبر

 ،مگر پیغمبر

باطن آنها را نمیشناختند؟ مگر قرآن بهصراحت نفرمود

که تو منافقین را از لحن قول و از سیمای آنها میشناسی؟ 5پس یقیناً پیغمبر باطن آنها را میدیدند؛
ولی در عین حال ،آنها آنقدر به پیغمبر
آن یکی که داماد پیغمبر

نزدیک شدند که شدند پدرزنهای پیغمبر

؛ یا

شد .اینکه حالت فرد اصالً نشان ندهد! طرف دارد میآید کاله سرت

بگذارد؛ تو کامالً طوری با او رفتار میکنی که [گویی اصالً خبر نداری ].البتّه اینها خیلی سخت است؛

ت ابا اعب ِد ِ
اهلل
... .4عن يحيى بن أبان ،عن شهاب قال :اس ِمع ُ

ِ
بار اك او تاعالى ٰه اذا ال اخل اق لام يالُم ا اح ٌد
يا ُق ُ
اس اكي ا
ف اخلا اق اهللُ تا ا
ول :لاو اعل ام النّ ُ

ا احدا :کلینی ،کافی ،ج  ، 2ص 44؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،11ص  111و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،11ص .114
َّهم فی لاح ِن ال اقو ِل او اهللُ ياعلا ُم اعمالا ُكم :سورهی محمد ،آيهی .30
 .2او لاو ناشاءُ َلاا ارينا اك ُهم فا لا اع ارف تا ُهم بِ ُ
سيماهم او لاتا ع ِرفا ن ُ
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ظرفیّتش خیلی سخت است .اینکه بتوانی اصالً به روی خودت نیاوری و کامالً گول بخوری .آن روایت
را یادتان است که منسوب به امام مجتبی

است؛ که فرمودند :جواد به حیلهی حیلهگر نگاه

نمیکند 6.طرف دارد میآید حیله بزند؛ او هم میداند که این شخص آمده حیله بزند؛ ولی اصالً نگاه
نمیکند؛ مثل کسی که اصالً خبر ندارد ،دارد گول طرف را میخورد .آن طرفی که آمده گول بزند،
احساس میکند عجب موفّق بود! حسابی سر او کاله گذاشت!
علیایّحال خواستم به بعضی از شاخههای سرّهایی که ممکن است در وادی عرفان ،کسی به آن آگاه
شود ،اشاره کرده باشم.

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َجم

قال لاهُ ابن ابِی اعتِيق اِن ادفا عتُها اِلاي ا ِ ِ ِ
ال نا اعم
حاجة ق ا
فا ا
ين ا
ك تا قضی لی ثاالث ا
ُ

وف بِبا غلا ِة ال اح اس ِن ب ِن اعلِ ٍّی
 ... .1ا
قال امروا ُن ب ُن ال اح اك ِم اِنِّی امشغُ ٌ
ا ِ
قال امروا ُن
ض ار ال اقو ُم ا اخ اذ فِی اَّولِيَّ ِة قُ اريش فا ا
ك فا لا ّما اح ا
ك اعن امآثِ ِر ال اح اس ِن فا لُمنِی اعل ٰى ٰذلِ ا
آخ ُذ فِی امآثِ ِر قُ اريش او اُم ِس ُ
قال ا اذا اجتا ام اع ال اقومُ فاِانِّی ُ
قال اِنَّما ُكنّا فِی ِذك ِر اَلاشر ِ
ِ
ِ ِ
اف او لاو ُكنّا فِی ِذك ِر اَلانبِيا ِء لااقدَّمنا ِذك ارهُ فا لا ّما اخ ار اج ال اح اس ُن
س َِلا احد ا
اَل تاذ ُك ُر ا َّوليَّةا ابی ُم اح َّمد او لاهُ فی ٰهذا ما لاي ا
ِ ِِ
ِ
يم اِذا
وب البا غلا ِة فا نا از ال ال اح اس ُن
حاجةٌ ق ا
ب اتَّبا اعهُ اب ُن ابِی اعتِيق فاقا ال لاهُ ال اح اس ُن او تا با َّ
س ام ال ا
ال نا اعم ُرُك ُ
اك ا
ليا راك ا
او ادفا اعها الايه ا َّن ال اك ِر ا

ع :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص 343؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص  17و جزائرى ،نعمتاهلل،
ا
خادعتاهُ ان اخ اد ا

رياضاالبرارفیمناقباالئمةاالطهار ،ج  ،1ص .111
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