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بررسی تناقض میان عرضه اعمال و ستار العیوب بودن خدا
سجاد

ابراهیمی1

 1دانش آموخته کارشناسی علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد(نویسنده مسئول)

چکیده
ستارالعیوب ،یکی از صفات خداوند است .در دعای کمیل فرازی وجود دارد که شدت ستارالعیوب بودن خداوند را بیان میکند
که عبارت است از پوشاندن بعضی اعمال حتی بر کاتبان اعمال که شاهد بر انسان هستند .در عین حال مسئلهای در اعتقادات
شیعه وجود دارد به نام عرضه اعمال بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم که ظاهرا با مسئله پوشاندن گناهان در
تعارض است .این پژوهش ،که به روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده است ،مباحث ثبت اعمال ،عرضه اعمال و پوشاندن گناهان
را بررسی کرده و در نتیجه به عدم تعارض میان ستارالعیوب بودن خداوند و عرضه اعمال نظر میدهد.
واژههاي كلیدي :عرضه اعمال ،شاهدان قیامت ،ستارالعیوب ،پوشاندن گناهان ،کرام الکاتبین
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 -1مقدمه:
ستارالعیوب ،یکی از صفات خداوند می باشد که در دعاهای مختلفی به آن اشاره شده است از جمله دعای سی و چهارم صحیفه
سجادیه .در دعای معتبر کمیل که خواندن آن بسیار توصیه شده است ،فرازی وجود دارد که شدت ستارالعیوب بودن خداوند را
بیان میکند و آن عبارت است از «:وَ کُلَّ سَیِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ الَّذِینَ وَ َّکلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا یَکُونُ مِنِّی َو جَعَلْتَهُ ْم
شُهُوداً عَلَیَّ مَعَ جَوَارِحِی وَ کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِیَ عَنْهُمْ وَ بِرَحْمَتِكَ أَخْفَیْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَه؛ و
]بیامرز برای من[ هر گناه که به کرام الکاتبین امر کردی آن را ثبت کنند و آنها را مسئول ثبت آنچه از من صادر میشود قرار
دادی و آنها را همراه با اعضا و جوارحم ،شاهد بر من گذاشتی و شما مراقب من بودی در پس آنها و شاهد آنچه از آنها
مخفی مانده است بودی و به فضل و رحمتت آن گناه را از آنها مخفی کردی» (طوسی ،1۴11 ،ج  ،2ص .)8۴9
در این فراز ضمن اشاره به شاهد بودن کرام الکاتبین ،پوشاندن بعضی گناهان از آنها را ذکر میکند.
در مسئله عرضه اعمال نیز زراره1میگوید «:سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم عَنِ الْأَعْمَالِ تُعْرَضُ َعلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله
قَالَ مَا فِیهِ شَكٌّ ثُ َّم تَلَا هَذِ ِه الْآیَةَ ُقلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ َو رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ شُهَدَا َء فِی أَرْضِهِ» (صفار،1۴۰۴ ،
ص  .) ۴3۰در این حدیث امام صادق علیه السالم دلیل عرضه اعمال بر پیامبر صل اهلل علیه و آله را شاهد بودن ایشان بیان
میکند.
مسئلهای اینجا مطرح میشود که چرا بعضی از گناهان ،از کرام الکاتبین که شاهد هستند ،پوشانده میشود ولی همه اعمال بر
پیامبر صل اهلل علیه و آله (برای شاهد بودن) عرضه میشوند؟ این پژوهش سعی کرده است پاسخ این مسئله را بدهد.

 -2نوشتن و ثبت اعمال:
در آیات متعددی به وجود نگهبانانی برای انسان که مسئول ثبت اعمال او هستند ،اشاره شده است از جمله:
«وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ کِرَاماً کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ؛ و بیشك نگاهبانانی بر شما گمارده شده.واال مقام و نویسنده (اعمال
نیك و بد شما) که میدانند شما چه میکنید!» (انفطار.)12-1۰ :
و آیه «إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ مَا َیلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِالَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ؛ (به خاطر بیاورید) هنگامی را
که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال او را دریافت میدارند؛ انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد مگر اینکه
همان دم ،فرشتهای مراقب و آماده برای انجام مأموریت (و ضبط آن) است!» (ق.)18-17 :
درباره تعداد و نوع و  ...این نگهبانان در احادیث اهل بیت علیهم السالم مطالب مختلفی وجود دارد:

 -1-2نوع نگهبانان انسان:

ب إِلَّا َو لَهُ أُ ُذنَانِ ،عَلَى إِحْدَاهُمَا مَلَكٌ مُرْشِ ٌد وَ
این نگهبانان از نوع فرشتگان هستند؛ « عَنْ أَبِی عَبْ ِد اللَّ ِه علیه السالم قَالَ :مَا مِنْ قَلْ ٍ
عَلَى ا ْلأُخْرَى شَیْطَانٌ مُفْتِنٌَ ،هذَا َی ْأمُرُهُ وَ هَذَا یَزْجُرُهُ ،الشَّیْطَانُ یَأْمُرُ ُه بِالْمَعَاصِی وَ الْمَلَكُ یَزْجُرُهُ عَنْهَاَ ،و هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى« :عَنِ
 .1از صحابه بزرگوار امام صادق علیه السالم
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ب عَتِیدٌ»؛ هر قلبی (شخصی) دو گوش دارد ،بر یکی از آنها فرشتهای
ن قَوْلٍ إِلَّا َلدَیْهِ رَقِی ٌ
ن الشِّمالِ قَعِیدٌ* ما یَلْ ِفظُ مِ ْ
الْیَمِینِ وَ عَ ِ
راهنما و بر دیگری شیطانی فتنهگر ،شیطان آن را امر به گناه میکند و فرشته آن را از گناه دور میکند» (کلینی ،1۴۰7 ،ج ،2
ص .)266
 -2-2تعداد آنها:

تعداد آنها مختلف ذکر شده است .حداقل  2نفر و حداکثر آنها را  2۰نفر در هر شبانه روز ذکر کردهاند.
در حدیثی از پیامبر صل اهلل علیه و آله آمده که میفرماید«:إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَکَّلَ بِعَبْدِهِ مَلَکَیْنِ یَکْتُبَانِ عَلَیْهِ» (حویزی ،1۴1۵ ،ج
 ،۵ص  .)111سید ابن طاووس میگوید که دو ملك در روز و دو ملك در شب مراقب انسان هستند (ابن طاووس ،بیتا ،ص
 .)22۵در حدیثی دیگر ،پیامبر صل اهلل علیه و آله تعداد این فرشتگان را  1۰ملك در روز و  1۰ملك در شب ذکر کرده است
(ابن طاووس ،بیتا ،ص .)22۵
 -3-2روش نوشتن اعمال:

در نوشتن اعمال نیك هیچ درنگی نمی شود حتی اگر عمل انجام نشود ،بخاطر حسن نیت شخص پاداش او نوشته میشود اما
در نوشتن اعمال بد انسان  7ساعت فرصت داده میشود تا شاید توبه کند یا کار نیکی انجام دهد که گناه او را از بین ببرد.
ن إِلَّا هَالِكٌ یَهُ ُّم الْعَبْدُ بِالْحَسَنَةِ فَیَعْمَلُهَا فَإِنْ
ن فِیهِ َل ْم یَهْ ِلكْ عَلَى اللَّ ِه بَعْ َدهُ َّ
ن کُ َّ
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله میفرمایند «:أَرْبَعٌ مَ ْ
ب
هُوَ لَمْ یَعْمَلْهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً بِحُسْنِ نِیَّتِهِ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْراً وَ یَهُمُّ بِالسَّیِّئَةِ أَنْ یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَ ْم یَعْمَلْهَا َلمْ یُکْتَ ْ
عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا أُجِّلَ سَبْعَ سَاعَاتٍ وَ قَالَ صَا حِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ وَ هُوَ صَاحِبُ الشِّمَالِ لَا تَعْجَلْ عَسَى أَنْ
یُتْبِعَهَا بِحَسَنَةٍ تَمْحُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ أَوِ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنْ هُوَ قَالَ َأسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا
ع
ت سَبْ ُ
هُوَ عَالِ َم الْغَیْبِ َو الشَّهَادَةِ الْعَزِیزَ ا ْلحَکِیمَ الْغَفُورَ الرَّحِیمَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ لَ ْم یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْءٌ َو إِنْ مَضَ ْ
سَاعَاتٍ َو لَ ْم یُتْبِعْهَا بِ حَسَنَةٍ وَ اسْتِغْفَارٍ قَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ اکْتُبْ عَلَى الشَّقِیِّ الْمَحْرُومِ؛ چهار خصلت است که
در هر که باشند ،موجب نجات او هستند و پس از آن جز آنکه سزاى هالکت باشد ،هالک نمیشود -1 :بندهاى قصد کار خیر
کند و آن را انجا م دهد ،اگر آن را هم انجام ندهد ،خدا برایش بر اثر حسنِ نیّت حسنهاى مینویسد و اگر آن را به جا آرد ،خدا
برایش ده حسنه مینویسد -2 ،بنده ای قصد کار بد کند اگر آن را انجام ندهد چیزى بر او نوشته نمیشود و اگر انجام دهد،
هفت ساعت به او مهلت میدهند و فرشته کاتب حسنات به فرشته کاتب سیّئات که بر دست چپ است میگوید :شتاب مکن،
شاید که دنبال آن ،کار خیرى کند که آن را محو سازد .اگر  7ساعت گذشت و کار خیر یا استغفاری در پس آن گناه انجام نداد،
فرشته کاتب حسنات به فرشته کاتب سیئات میگوید گناه این بدبخت محروم را بنویس» (کلینی ،1۴۰7 ،ج  ،2ص .)۴29
 -4-2فلسفه وجود كاتبان اعمال:

شخصی از امام صادق علیه السالم دلیل وجود این فرشتگان را میپرسد و امام علیه السالم در جواب میفرماید«:اسْتَعْبَدَهُ ْم
ن مَعْصِیَتِهِ أَشَدَّ انْقِبَاض ًا َو َکمْ
بِذَلِكَ َو جَعَلَهُ ْم شُهُوداً عَلَى خَلْقِهِ لِیَکُونَ الْعِبَادُ لِمُلَازَمَتِهِ ْم إِیَّاهُ ْم أَ َشدَّ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُوَاظَبَةً -وَ عَ ْ
ی ِبذَلِكَ تَشْهَ ُد َو ِإنَّ اللَّهَ بِرَأْفَتِهِ َو لُطْفِهِ أَیْضاً
ف فَیَقُولُ رَبِّی یَرَانِی َو حَفَظَتِی عَلَ َّ
مِنْ عَ ْبدٍ یَهُ ُّم بِمَعْصِیَتِهِ فَذَکَ َر مَکَانَ ُهمَا فَارْعَوَى َو کَ َّ
وَکَّلَهُمْ بِعِبَادِهِ یَذُبُّونَ عَنْهُ ْم مَرَدَةَ الشَّیْطَانِ وَ هَوَامَّ الْأَرْضِ وَ آفَاتٍ َکثِیرَةً مِنْ حَیْثُ لَا یَرَوْنَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَى أَنْ یَجِیءَ أَمْرُ اللَّه»
(طبرسی ،1۴۰3 ،ج  ،2ص .)3۴8
امام صادق علیه السالم در این حدیث چند دلیل برای وجود این کاتبان ذکر میکند:
 -1بندگی کردن خداوند.
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 -2شاهد بودن بر بندگان.
 -3مواظبت از بندگان خدا در مقابل شیطان و حوادث دنیا.
ی مَعَ جَوَارِحِی -نیز کاتبان به عنوان شاهد ذکر شدهاند.
همچنین در فراز مورد بحث از دعای کمیل َ -و جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَ َّ

 -3عرضه اعمال:
بحث عرضه اعمال از جمله اعتقادات شیعه است که عالوه بر احادیثی که در حد متواتر رسیدهاند ،در قرآن نیز به آن اشاره شده
ل ا ْعمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا
است .خداوند میفرمایند«:و َقُ ِ
کُنتُمْ تَعْمَلُونَ؛ بگو:عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان ،اعمال شما را میبینند! و بزودی ،بسوی دانای نهان و آشکار،
بازگردانده میشوید؛ و شما را به آنچه عمل میکردید ،خبر میدهد!» (توبه.)1۰۵ :
در تفسیر این آیه بین شیعه و اهل سنت اختالف نظر وجود دارد .عدهای از اهل سنت معتقدند دیدن اعمال توسط مؤمنین
عبارت است از رسیدن خبر اعمال هر فرد به دیگران و با خبر شدن آنها از عمل او (فخر رازی ،1۴2۰ ،ج  ،16ص .)1۴3
عدهای دیگر نیز معتقدند منظور از دیدن اعمال توسط مؤمنین ،ایجاد حب و بغض در دل آنها نسبت به مصلحان و مفسدان
توسط خداوند است (بغوی ،1۴2۰ ،ج  ،2ص .)386
شیعیان که پیرو مکتب اهل بیت علیهم السالم هستند و تفسیر را از آنها میگیرند ،در تفسیر این آیه معتقدند دیدن اعمال
توسط پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم عبارت است از عرضه اعمال بشر بر آنهاست.
احادیثی که در این زمینه به ما رسیدهاند ،به چند دسته تقسیم میشوند:
 -1-3عرضه اعمال فقط بر پیامبر صل اهلل علیه و آله:
 -1-1-3عرضه بدون ذكر زمان:

امام رضا علیه السالم «:إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله أَبْرَارَهَا وَ فُجَّارَهَا؛ همانا اعمال نیك و بد بر پیامبر
اکرم صل اهلل علیه و آله عرضه میشوند» (کلینی ،1۴۰7 ،ج  ،1ص .)22۰
 -2-1-3عرضه در هر پنجشنبه:

امام باقر علیه السالم «:إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى نَبِیِّکُمْ صل اهلل علیه و آله کُلَّ عَشِیَّةِ الْخَمِیسِ فَلْیَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ تُعْرَ َ
ض
عَلَى نَبِیِّهِ الْعَمَلُ الْقَبِیحُ؛ همانا اعمال بندگان ،شامگاه هر پنجشنبه بر پیامبرتان عرضه میشود پس خجالت بکشید از اینکه عمل
بدی بر پیامبر صل اهلل علیه و آله عرضه شود» (صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴26
 -3-1-3عرضه در هر پنجشنبه و دوشنبه:

ن
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله«:إِنَّ أَعْمَالَکُمْ تُعْرَضُ عَ َلیَّ کُلَّ خَمِیسٍ وَ إِثْنَیْنِ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنَةٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ مَا کَانَ مِ ْ
سَیِّئَةٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَکُم؛ همانا اعمال شما هر پنجشنبه و دوشنبه بر من عرضه میشوند پس اگر عمل خوبی بود ،حمد خداوند
را بجا میآورم و اگر عمل بدی بود ،از خداوند برای شما طلب استغفار میکنم» (قمی ،1۴۰۴ ،ج  ،1ص .)277
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 -4-1-3عرضه در هر روز صبح:

ح أَبْرَارَهَا َو فُجَّارَهَا فَاحْذَرُوا؛ همانا
امام کاظم علیه السالم «:إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله کُلَّ صَبَا ٍ
اعمال نیك و بد بندگان هر روز صبح بر پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله عرضه میشود پس بر حذر باشید» (صفار ،1۴۰۴ ،ص
.)۴2۴
 -2-3عرضه اعمال بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام علی علیه السالم:
 -1-2-3عرضه در هر پنجشنبه:

امام باقر علیه السالم«:الْأَعْمَالُ تُعْرَضُ کُلَّ خَمِیسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله وَ عَلَى َأمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم؛ اعمال،
هر پنجشنبه بر پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السالم عرضه میشود» (صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴2۴
در سند این حدیث  ،الحسین بن المختار وجود دارد که واقفی (طوسی ،1373 ،ص  )33۴و ضعیف (تقی الدین حلی ،13۴2 ،ج
 ،2ص  )۴۴6است.
 -2-2-3عرضه در نیمه شعبان:

صفُ مِنْ شَعْبَانَ عُرِضَتْ عَلَى
ل خَمِیسٍ فَإِذَا کَانَ الْهِلَالُ ُأکْمِلَتْ فَإِذَا کَانَ النِّ ْ
ی فِی کُ ِّ
امام صادق علیه السالم «:إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَ َّ
ی علیه السالم؛ همانا اعمال ،هر پنجشنبه بر من عرضه میشود پس اگر نیمه شعبان
رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله وَ عَلَى عَلِ ٍّ
شد ،بر پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و علی علیه السالم عرضه میشود» (صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴2۴
در سند این حدیث نیز ابی جمیله – المفضل بن صالح  -ضعیف (نجاشی ،136۵ ،ص 128؛ ابن غضائری ،1۴22 ،ص  )88است.
 -3-2-3عرضه در شب اول قبر:

امام باقر علیه السالم «:مَا مِنْ مُؤْ ِمنٍ یَمُوتُ وَ لَا کَافِرٌ فَیُوضَعُ فِی قَبْرِهِ حَتَّى یُعْرَضَ عَمَلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله َو عَلَى
عَلِیٍّ علیه السالم؛ هر مومن و کافری که می میرد ،پس از قرار گرفتن در قبر خود ،اعمالش بر پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و
علی علیه السالم عرضه میشود» (صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴28
احمد بن الحسین موجود در سند این حدیث بین چند نفر مشترک است اما از آنجا که از پدرش روایت نقل میکند ،میتوان
گفت این شخص ،پسر الحسین بن سعید اهوازی است که بر خالف پدرش ،ضعیف و به غلو متهم است (طوسی ،1۴2۰ ،ص
۵۵؛ نجاشی ،136۵ ،ص .)77
 -3-3عرضه اعمال بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم:
 -1-3-3عرضه در هر پنجشنبه:

امام صادق علیه السالم «:تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ یَوْمَ الْخَمِیسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صل اهلل علیه و آله وَ َعلَى الْ َأئِمَّةِ علیهم السالم؛ اعمال ،روز
پنجشنبه بر پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم عرضه میشوند» (صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴26
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 -4-3عرضه اعمال بر امام هر عصر علیه السالم:
 -1-4-3عرضه در هر پنجشنبه:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَُ :قلْتُ لِلرِّضَا علیه السالم وَ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْءٌ ادْعُ اللَّهَ لِی وَ لِمَوَالِیكَ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَکُ ْم
ی فِی کُلِّ خَمِیسٍ؛ عبداهلل بن ابان می گوید مشکلی داشتم و به امام رضا علیه السالم گفتم برای من و شیعیانتان دعا
لَتُعْرَضُ عَلَ َّ
کن ،امام فرمودند قسم به خداوند که اعمال شما هر پنجشنبه بر من عرضه میشوند (یعنی از مشکلی که داری ،با خبر هستم)»
( صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴3۰
در این حدیث امام رضا علیه السالم میفرماید اعمال شما هر پنجشنبه بر من عرضه میشود و از عرضه اعمال بر دیگر افراد اهل
بیت علیهم السالم سخن نمیگوید .از این حدیث برداشت می شود که اعمال عالوه بر پیامبر صل اهلل علیه و آله فقط بر امام هر
عصر علیه السالم عرضه میشود.
 -2-4-3عرضه در هر روز

ت لِلرِّضَا علیه السالم إِنَّ قَوْماً مِنْ مَوَالِیكَ سَأَلُونِی أَنْ تَدْعُ َو اللَّهَ لَهُمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَتُعْرَضُ عَ َلیَ فِی
«عَنْ عَبْ ِد اللَّهِ بْنِ َأبَانٍ قَالَ :قُلْ ُ
کُلِّ یَوْمٍ أَعْمَالُهُمْ؛ عبداهلل بن ابان میگوید به امام رضا علیه السالم گفتم همانا قومی از شیعیانتان از من خواستند تا به شما
بگویم برای آنها دعا کنید ،امام فرمودند به خدا قسم که اعمال شما هر روز بر من عرضه میشود» ( صفار ،1۴۰۴ ،ص .)۴3۰
 -3-4-3عرضه در هر شب و روز:

ل َو
ل أَ َو لَسْتُ أَفْعَ ُ
ل َبیْتِی قَا َ
«عَنْ عَبْ ِد اللَّهِ بْنِ َأبَانٍ الزَّیَّاتِ وَ کَانَ یُکَنَّى عَبْدَ الرِّضَا قَالَ :قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السالم ادْعُ اللَّهَ لِی َو لِأَهْ ِ
اللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ عَلَیَّ فِی ُکلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ؛ عبداهلل بن ابان میگوید به امام رضا علیه السالم گفتم برای من و خانوادهام دعا
کنید ،امام فرمودند :مگر این کار را انجام نمیدادم! به خدا قسم که اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه میشوند» ( صفار،
 ،1۴۰۴ص .)۴29
این سه حدیث مانند هم هستند و از یك راوی نقل شدهاند و سبب صدور آنها نیز یکسان میباشد که اگر احتمال تصحیف
ندهیم ،میتوانند کامل کننده هم باشند.
همه احادیث ذکر شده با همدیگر قابل جمع هستند و به غیر از احادیث عرضه اعمال بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام علی
علیه السالم که ضعیف بودند ،بقیه احادیث با سند صحیح نقل شدهاند که میتوان از جمع آنها به این نتیجه رسید که اعمال
انسانها را عالوه بر اینکه خداوند می بیند ،بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام هر عصر علیه السالم عرضه میشوند .در آیه « َو
کَذلِكَ جَعَلْنَاکُ ْم أُمَّةً وَسَط ًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ َعلَى النَّاسِ َو یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُ ْم شَهِیداً؛ همانگونه (که قبله شما ،یك قبله میانه
است) شما را نیز ،امت میانهای قرار دادیم (در حد اعتدال ،میان افراط و تفریط؛) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما
گواه است» (بقره« .)1۴3:امه وسطا» منظور ائمه هستند (ن.ک :کلینی ،1۴۰7 ،ج  ،1ص  )19۰که واسطه میان پیامبر صل اهلل
علیه و آله و مردم هستند .با شهید شدن هر امامی ،وظیفه واسطهگری به امام بعدی محول میشود و دیگر نیاز نیست شاهد
اعمال باشد اما پیامبر اسالم صل اهلل علیه و آله باید بر همه امت خود شاهد باشد بنابراین حتی پس از به شهادت رسیدن ،هنوز
ی
ل زَمَانٍ عَلِ ُّ
شاهد اعمال است .امام باقر علیه السالم نیز در حدیثی به این مسئله اشاره میکند و میفرماید«:مِنَّا شَهِیدٌ عَلَى کُ ِّ
ن یَ ْدعُو مِنَّا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى( »2فرات کوفی ،1۴1۰ ،ص
ل مَ ْ
ب فِی زَمَانِهِ َو الْحَسَنُ فِی زَمَانِهِ َو الْحُسَیْنُ فِی زَمَانِهِ َو کُ ُّ
بْنُ أَبِی طَالِ ٍ
 .2سند این حدیث ضعیف است ولی به دلیل متناسب بودن با آیه  117مائده و مخالف نبودن با دیگر احادیث ،قابل استناد است.
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ن اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی َو رَبَّکُمْ َو
 ) 62و در قرآن نیز از زبان حضرت عیسی علیه السالم گفته شده «مَا ُقلْتُ لَهُ ْم إِالَّ مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَ ِ
کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِ ْم فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ َعلَیْهِمْ وَ أَنْتَ عَلَى کُلِّ شَیْ ٍء شَهِیدٌ؛ من ،جز آنچه مرا به آن
فرمان دادی ،چیزی به آنها نگفتم؛ (به آنها گفتم ):خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانی که در
میان آنها بودم ،مراقب و گواهشان بودم؛ ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی ،تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز،
گواهی!» (مائده )117 :و شاهد بودن حضرت عیسی علیه السالم بر امتش را مانند ائمه به زمان حیاتش محدود کرده است.
در مورد زمان عرضه نیز میتوان گفت که هر شب و روز اعمال عرضه میشوند یعنی در هر  2۴ساعت ،دو بار اعمال ما عرضه
میشوند.
 -5-3چگونگی عرضه اعمال:

در ابتدای بحث گفتیم که اعمال انسان توسط فرشتگان کاتب ،ثبت و ضبط میشوند و این فرشتگان در روز و شب متغیر
هستند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اعمال انسان توسط همین فرشتگان بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام زمان
علیه السالم عرضه می شوند ،به این صورت که فرشتگان روز در انتهای روز که زمان انجام وظیفهی آنها به پایان رسیده است
اعمال ثبت شده را بر پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام زمان علیه السالم عرضه میکنند و فرشتگان شب نیز در انتهای شب این
کار را انجام میدهند و این برداشت با عرضه اعمال در شب و روز نیز مطابقت میکند.
حدیثی از پیامبر صل اهلل علیه و آله نیز وجود دارد که این برداشت ما را تایید میکند .علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود نقل
میکند که روزی پیامبر صل اهلل علیه و آله با عباس عموی خود بودند که امام علی علیه السالم تشریف آوردند .عباس سالم
کرد و امام علی علیه السالم با سردی جواب او را داد .عباس با عصبانیت گفت که علی علیه السالم دست از غرور و تکبر خود
برنمیدارد اما پیامبر صل اهلل علیه و آله به عباس فرمود که ا ینگونه نیست زیرا چند لحظه پیش جبرئیل را دیدم که گفت هم
اکنون فرشتگانی که مسئول نوشتن اعمال علی علیه السالم هستند را دیدم و گفتند که از زمان والدت علی علیه السالم تا
امروز هیچ گناهی بر ایشان ثبت نکردهاند (قمی ،1۴۰۴ ،ج  ،1ص .)36۴
 -6-3فلسفه عرضه اعمال:

اما م صادق علیه السالم ،شاهد بودن پیامبر صل اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم را دلیل و فلسفه عرضه اعمال میداند (صفار،
 ،1۴۰۴ص .)۴3۰

 -4پوشاندن گناهان
بر اساس قرآن و احادیثی که ذکر شد ،دانستیم که اعمال ما توسط فرشتگان کاتب ،ثبت میشود و طبق آیه  12سوره انفطار،
این فرشتگان هر کاری میکنیم را میدانند اما با این حال بعضی اعمال از فرشتگان پوشانده میشود .عالوه بر فراز مورد بحث از
دعای کمیل ،در حدیث دیگری نیز به مخفی ماندن بعضی اعمال از فرشتگان اشاره شده است.
ل
امام صادق علیه السالم خطاب به اسحاق بن عمار میفرمایند «:أَ َو مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَ َتصَافَحَا َأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ َج َّ
سعُونَ لِأَشَ ِّدهِمَا حُبّ ًا لِصَاحِبِهِ فَإِذَا تَوَافَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ فَإِذَا قَعَدَا یَ َتحَدَّثَانِ قَالَ الْحَفَظَةُ بَعْضُهَا
ت تِسْعَةٌ وَ تِ ْ
الرَّحْمَةَ عَلَیْهِمَا فَکَانَ ْ
ب
لِبَعْضٍ اعْتَزِلُوا بِنَا فَلَعَلَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَ ْد سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا فَقُلْتُ َأ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ -ما یَلْ ِفظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِی ٌ
عَتِیدٌ(ق )18:فَقَالَ یَ ا إِسْحَاقُ إِنْ کَانَتِ الْحَفَظَةُ لَا تَسْمَعُ فَإِنَّ عَا ِلمَ السِّرِّ یَسْمَعُ وَ یَرَى؛ آیا ندانستی که اگر دو مومن با هم مالقات
و مصافحه کنند (دست بدهند) ،خداوند ،رحمت خود را بر آنها نازل میکند و اگر برای گفتگو نشستند ،کاتبان اعمال به
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همدیگر می گویند کنار برویم شاید راز و سری داشته باشند و خداوند آن را مستور و پوشانده قرار داده است .اسحاق میگوید:
پرسیدم پس تکلیف آیه  18سوره ق چه می شود؟ امام علیه السالم پاسخ دادند :ای اسحاق اگر فرشتگان کاتب چیزی را
نشنیدند ،همانا خداوند ،دانای پنهان ،میشنود و میبیند» (کلینی ،1۴۰7 ،ج  ،2ص .)181
ت
عبارت آخر حدیث «إِنْ کَانَتِ الْحَفَظَةُ لَا تَسْمَعُ فَإِنَّ عَالِمَ السِّرِّ یَسْمَعُ وَ یَرَى» بسیار مشابهه عبارت دعای کمیل « وَ کُنْتَ أَنْ َ
ن وَرَائِهِمْ َو الشَّاهِ َد ِلمَا خَفِیَ عَنْهُمْ» است.
الرَّقِیبَ عَلَیَّ مِ ْ
عالوه بر این روش ،روش دیگری نیز برای پوشاندن گناهان وجود دارد و آن عبارت است از حذف خاطره عمل از حافظه
فرشتگان و کتمان آن توسط سایر شاهدان است.
امام صادق علیه السالم«:إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتَرَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یَسْتُرُ عَلَیْهِ قَالَ یُنْسِی
ك مِنَ
مَلَکَیْهِ مَا کَتَبَا عَلَیْهِ مِنَ ال ُّذنُوبِ وَ یُوحِی إِلَى جَوَارِحِهِ اکْتُمِی عَلَیْهِ ذُنُوبَهُ وَ یُوحِی إِلَى بِقَا ِع الْأَرْضِ اکْتُمِی مَا کَانَ َیعْمَلُ عَلَیْ ِ
ن الذُّنُوبِ؛ هر گاه بنده توبه واقعی کند ،خداوند او را دوست
الذُّنُوبِ فَیَلْقَى اللَّهَ حِینَ َیلْقَا ُه َو َلیْسَ شَیْ ٌء یَشْهَ ُد َعلَیْهِ بِشَیْ ٍء مِ َ
میدارد و در دنیا و آخرت گناهان او را میپوشاند .راوی سوال میکند:چگونه این کار انجام میشود؟ امام علیه السالم
میفرمایند :خداوند حافظه دو فرشته مسئول نوشتن اعمال را پاک میکند و به اعضا و جوارح او و به زمین میگوید گناهان او
را کتمان کنید ،پس زمانی که خداوند را مالقات می کند ،هیچ شاهدی نیست که بر گناهان او شهادت دهد» ( کلینی،1۴۰7 ،
ج  ،2ص .)۴3۰
سوالی اینجا مطرح می شود که این فراموشی آیا شامل پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام علیه السالم به عنوان شاهد هم میشود؟
در احادیث اشاره ای به این مسئله نشده است اما با توجه به فلسفه عرضه اعمال که گفتیم شاهد بودن است و بر اساس حدیث
آخر از امام صادق علیه السالم که فراموشی و کتمان را برای شاهدان بیان میکند ،می توان گفت که اگر پیامبر صل اهلل علیه و
آله و امام علیه السالم شامل فراموشی نشوند ،شامل کتمان خواهند شد .بر اساس حدیثی ،در روز قیامت ،خداوند شخصا به
محاسبه اعمال بعضی از بندگانش میرسد و دلیل آن را پوشاندن گناهانشان حتی از خود پیامبر صل اهلل علیه و آله می داند
(کوفی اهوازی ،1۴۰2 ،ص 91؛ گروهی از نویسندگان ،1363 ،ص 1۵2؛ مفید ،1۴13 ،ص 298؛ نراقی ،بیتا ،ج  ،2ص )281
که این یعنی بعضی اعمال در دنیا بر پیامبر صل اهلل علیه و آله پوشانده میشوند و در قیامت که خداوند میخواهد از بندگانش
اقرار بگیرد ،در حضور پیامبر صل اهلل علیه و آله این کار را انجام نمیدهد تا هم چنان گناه بندگان ،پوشیده بماند.
 -5نتیجه گیري
با بررسی انجام شده به این نتیجه میرسیم که ا عمال انسان بعد از نوشته شدن ،در دو نوبت صبح و شب هر روز بر پیامبر صل
اهلل علیه و آله و امام زمان علیه السالم عرضه میشوند تا در قیامت شاهد باشند و در عین حال بعضی مواقع برای حفظ آبروی
انسان ،این اعمال از نظر شاهدان اعم از فرشتگان کاتب اعمال ،پیامبر صل اهلل علیه و آله و امام زمان علیه السالم پوشانده
می شوند و این همان چیزی است که در دعای کمیل ذکر شده است .بنابراین عرضه اعمال تعارضی با پوشاندن گناه ندارد.
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