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چکیده
»رحمة للعالمين« بودن پيامبر)ص( در قرآن، به عنوان يك ويژگی شــاخص برای ايشــان مطرح شده است. 
اين ويژگی نيازمند توضيح و تبيين بيشــتری است كه تا به حال به آن پرداخته نشده است، از اين رو در اين 
نوشــتار، به منظور تبيين و توضيح اين ويژگی، به تفاســير فريقين مراجعه شده است. مفسران فريقين برای 
اين توصيف پيامبر)ص(، ســه معنای كليدی مطرح كرده اند كه عبارتند از: جهانی و جاودانه بودن، سعادت و 
عاقبت به خيری، و مانع عذاب الهی. از بررســی اين موارد، اين نتيجه حاصل مي شــود كه مردم دنيا اعم از 
مؤمن و كافر، همگي مرهون رحمت پيامبر)ص( هســتند و هدف پيامبر)ص( از جنگ، خون ريزی و كشتار 
نبوده اســت؛ زيرا هيچ گاه كســی را نفرين و در هيچ حال از درگاه خداوند عذاب كسی را درخواست نكرد. 
بنابراين پيامبر)ص( برای همه انســانها در همه زمانها و مكانها تا پايان جهان، رحمت اســت؛ زيرا آنچه را 

موجب سعادت ابدی مردم است، برای آنها آورده است.

رحمه للعالمین بودن پیامبر)ص(
 در قرآن از نگاه تفاسیر فريقین

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394

صص 72-59
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مقدمه
شــناخت ويژگيهای پيامبر )ص(، عــالوه بر ارزش 
علمی، ثمرات عملی برای انسانها در پی دارد. اگرچه 
شــخص پيامبر)ص(،  به ظاهر از دنيا رحلت فرموده، 
ولی شخصيت او تا روز قيامت، زنده و جاودان است 
و می بايست به او اقتدا كرد. خداوند، سيره پيامبر)ص( 
را برای هميشــه و همه انسانها در طول تاريخ، اسوه 
و الگو قرار داده اســت. از ايــن رو، اقتدای به او را 
در تمامی شــئون می طلبد. پس اين گونه نيست كه با 
رحلت پيامبر)ص(، خصايص منقضی شوند و نيازي 
به شناخت آنها نباشد. يكی از اين خصايص، رحمت 
بودن آن حضرت می باشــد. از آيات مختلف قرآن، 
به خوبی استفاده می شــود كه پيامبر)ص(، رحمت و 
لطف خداوند بر جهان بشــريت است. اين نوشتار در 
صدد پاســخ به اين سؤال است كه شناخت خصايص 
پيامبر)ص(، به ويژه رحمة للعالمين بودن ايشان، برای 
انســانهای معمولی و به خصوص مسلمانان پيرو آن 

حضرت، چه فايده ای دارد؟

پیشینه تحقیق
از جمله كتبی كه درباره سيره پيامبر)ص( نگاشته شده 
است، عبارتند از: السيرة النبوية، نبردهای محمد)ص(، 
برخوردهای پيامبــر)ص( و يهوديان حجاز، پيرامون 
سيره نبوی، حياة النبی و ســيرته، سيرة الرسول عن 
طبقات ابن سعد، پديد آورنده رحمت، رحمة للعالمين، 
و رحماء بينهم. همچنين مقاالتی در اين زمينه به رشته 
تحرير درآمده است، از جمله: »بررسی مفهوم رحمة 
للعالمين در سيره پيامبر اعظم)ص(«، »پيامبر رحمت، 
مــدارا و قاطعيــت« و »قطــره ای از فضايل رحمة 
للعالمين«. اين كتب و مقاالت به صورت مختصر، به 
ويژگی رحمة للعالمين بودن پيامبر)ص( پرداخته اند و 
در آنها، معنای رحمت بودن به صورت كلی بيان شده 
است. از اين رو، با توجه به كاستيهاي موجود، در اين 

نوشتار، رحمة للعالمين بودن پيامبر)ص(، به صورت 
تفصيلي از نظر فريقين مورد بررسي قرار مي گيرد، تا 
ضمن تبيين دقيق اين مفهوم، جلوه های رحمت بودن 

پيامبر)ص( نمايان شود.

مفهوم شناسی رحمت
ابن منظور و جوهری در مــورد معنای لغوي رحمت 
مي گوينــد: »رحمت؛ يعنی مهربانی و دلســوزی«.1 
راغب اصفهاني مي گويد: »رحمت به معناي بخشش، 
بخشندگی و مهربانی اســت«.2 قرشی نيز می گويد: 
»رحمت به معنی مهربانی است«.3 حسن مصطفوی به 
منظور جمع بندی نظرات لغويان، می گويد: »رحمت 
در لغت، به معنای تجلی دوستی و مهربانی است؛ يعنی 
زمانی كه دوســتی در عمل نمود پيدا كند و براساس 
خير و مصلحت باشــد، كلمه رحمت به كار می رود. 
به همين جهت، گاه ممكن است رحمت در نوشاندن 

داروی تلخ به مريض تجلی يابد«.4
رحمت در اصطالح، به معناي نرمی و نرم خويی است 
كه نيكی كردن به طرف مقابل را اقتضا می كند، از اين 
رو، گاهــی درباره مهربانی و نرم دلی به طور مجرد و 
گاهی در معنی احسان و نيكی كردن كه مجرد از رقّت 
اســت، به كار می رود.5 در رحمت صادقانه، شخص 
دلســوزانه عمل می كند و دوست دارد ديگران نيز از 
چيزی كه او از آن لذت برده اســت، لذت ببرند و آن 
احساس را تجربه كنند. كسی كه دل رحم است، حالتی 
انعطاف پذير نســبت به ديگــران دارد. پيش فرضهای 
ذهنی انســان دل رحم، به سعادت رسيدن كل جامعه 
می باشد. كســی كه دلسوز است، دوست دارد انسانها 
رشــد كنند و به كمال برسند و به همين دليل از منافع 

1. لسان العرب، ج5، ص173؛ الصحاح، ج4، ص1946.
2. مفردات الفاظ القرآن، ج2، ص58.

3. قاموس قرآن، ج3-4، ص71.
4. التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج6، ص92.

5. مفردات الفاظ القرآن، ج2، ص57.
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شخص خود می گذرد.

تبیین کلمه العالمین و رحمت بودن پیامبر)ص( 
نسبت به دیگر انبیا

خداونــد مي فرمايــد: »َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة 
لِْلَعالَِميــَن«؛6 »و تــو را جز رحمتی بــرای جهانيان 
نفرســتاديم«. اين آيه، داللت بــر رحمتی دارد كه به 
سوی همه جماعتهای بشری فرستاده مي شود. آمدن 
الف و الم بر ســر كلمه »عالمين«، دليل عمومی بودن 
رحمت پيامبر)ص( اســت، عالوه بر اينكه مقتضای 
رســالت هم همين است. رحمت برای همه اهل دنيا، 
به اين جهت است كه ســعادت را براي اهل دنيا، در 
دنيا و آخرتشان تأمين مي كند. پيامبر)ص( برای اهل 
دنيا رحمت اســت، به جهت آثار حسنه ای كه از قيام 
او، با دعوت حقه اش، در مجتمعات بشری به راه افتاد 
كه اگر وضع زندگی بشــر آن روز را قبل از اينكه آن 
جناب مبعوث شــود، با وضعی كه پس از قيام او به 

خود گرفت، مقايسه كنيم، كاماًل روشن می گردد.7
در التفســير المنير درباره رحمة للعالمين آمده است: 
»ای محمد)ص( مــا تو را نفرســتاده ايم، جز اينكه 
رحمتی بر جهانيان باشی و منظور از للعالمين، جن و 
انس است و علت برانگيخته شدن به سويشان، كمك 

به آنها براي اصالح دنيا و آخرتشان است«.8
رحمت بودن پيامبر)ص( برای همه بشريت، به معنای 
اين اســت كه خداوند به وسيله آن حضرت، آيينی را 
فرســتاده است كه نه تنها كســانی كه به آن گرايش 
پيــدا می كنند، از آن نعمت برخوردار خواهند شــد، 
بلكه اگر كسانی به دليل عدم قابليت مسلمان نشدند، 
نيز از آن رحمت برخوردار شــوند؛ زيرا پيامبر)ص( 
مانند خورشــيدی اســت كه همه موجودات عالم از 
شــعاع وجودی آن بهره مند می گردند، هرچند برخی 

6. انبياء، 107.
7. الميزان، ج 14، ص467.

8. التفسير المنير، ج 17، ص143.

موجودات كمتر و برخی بيشتر استفاده می كنند. حال 
اگر موجودی به هر دليل، كمتر از شــعاع خورشــيد 
بهره مند گردد، به عموميت شــعاع خورشيد لطمه ای 
وارد نمی شــود؛ زيرا خورشــيد فاعليت تامه و عامه 
دارد و آن موجود، خود قابليت نداشته است كه بيشتر 
از خورشيد اســتفاده كند. رحمت بودن آن حضرت 
برای عالميان، فراتر از ايمــان آورندگان به آيين آن 
حضرت اســت؛ برای نمونه، درباره آن حضرت آمده 
است: »آداب و سلوك پيامبر)ص(، چنان تأثيری در 
روحيه انسانها گذاشته اســت كه بسياری از رهبران 
جوامع بشــری در برخورداری خود از آن حضرت 

الگو گرفته اند«.9
به گفته مــال صالح مازندرانی، آن حضرت در جنگها 
به دشمنان خود، ترحم می كرد و به آنان امان می داد. 
آن حضرت اين ســيره حسنه را ميان پيروان خود نيز 
تبليغ می كرد كه اگر مســلمانی به يكی از كافران امان 
بدهد، امان او معتبر اســت و كسی حق تعّرض ندارد. 
وی می گويد: »پيامبر از اهل كتاب مانند مســلمانان 
كه بايد ماليات می دادنــد، جزيه می گرفت و با دادن 
جزيه، در پناه اسالم، با آسايش و امنيت خاطر زندگی 

می كردند«.10
به تعبير دقيق تر، می توان گفت كه پيامبر اســالم)ص( 
برنامه هايی ارائه داده اســت كه در هر عصری، جانب 
معاش و معاد زندگی انســانها را مــورد توجه قرار 
داده اســت؛ برنامه هايی كه براساس جلب مصلحت 
و اجتناب از مفاســد، ســامان دهی و ســازمان دهی 
شده اســت و از اين جهت كه مؤمن و كافر در سايه 
برنامه هــای پيامبر)ص( می تواننــد در كنار يكديگر 
زندگی مســالمت آميزی داشته باشــند، آن حضرت 

رحمت برای همه انسانها است.
طبرســي می گويد: »رحمت بودن پيامبر)ص( برای 

9. بررســی ديدگاهها درباره اختصاصــات پيامبر خاتم)ص( از نگاه 
قرآن، ص288.

10. شرح اصول الكافی، ج12، ص220.
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عالميان، بدان جهت اســت كه آن حضرت، ايمان و 
سعادت را حتی به كافران ارائه می كند، هرچند آنان، 
آن را نپذيرند؛ مانند كسی كه به گرسنه ای طعامی بدهد 
و او نپذيرد، آن طعام دهنده، نعمت دهنده است، هرچند 
آن فرد گرســنه طعام او را قبول نكرده باشد«.11 اين 
كالم فی الجمله درســت است، اما نبايد از اين حقيقت 
غفلت كرد كه حتی كسانی كه ايمان نياورده اند، نيز از 
برخوردار  پيامبر)ص(  برنامه های  و  ثمرات دستورها 

شده اند.
بنابراين رحمانيت پيامبر)ص( شامل همه بندگان خدا 
می شود و در سايه شــريعت، همه انسانها از رحمت 
نبوی بهــره می برند. در حقيقــت، رحمت عام نبوی 
در چهارچوب رســالت آن حضرت، برای همه افراد 
بشــر و نيز جنيان است، هرچند برخی به آن حضرت 
ايمان نياورند. البته پيامبر)ص( براساس آيات قرآنی 
مانند »بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم«؛12 »نسبت به مؤمنان 
رئــوف و مهربان اســت « و »َوَرْحَمٌة لِلَِّذيــَن َآَمُنوا 
ِمْنُكْم« ؛13 »و برای كسانی از شما كه ايمان آورده اند، 
رحمت است «، رحمت خاصی نيز دارد كه مؤمنان و 
ره يافتگان به دين مبين اسالم، از آن بهره مند می شوند. 
به اين ترتيب، برخــورداري از اين دو نوع رحمت، 
از ويژگيهاي اختصاصي پيامبر اســالم)ص( است كه 

انبياي ديگر، از آن برخوردار نبودند.

نظرات تفاسیر فریقین
رحمت بودن پيامبر)ص( در كتابهای تفسيری فريقين، 
ذيل آيات مربوط، مورد بررسی قرار گرفته است كه به 
برخی از تفاسير شيعه و اهل سنت پرداخته می شود. از 
آنجا كه تفاسير شيعه با تفاسير اهل سنت، در جزئيات 
مربوط به شــرح اين مفهوم و معانی و مصاديق آن، 
اختالفهايی دارند، نظرات مفسران شيعه و اهل سنت، 

11. مجمع البيان، ج4، ص67.
12. توبه، 128.
13. توبه، 61.

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد.
1( تفاسیر شیعه

در تفاســير شــيعه، براي رحمــة للعالميــن بودن 
پيامبر)ص(، معاني مختلفي بيان شــده است كه به سه 

دسته تقسيم مي شوند:
الف( جهانى و جاودانه بودن

محمدجواد مغنيه مي گويد: »آيه »َوَما َأْرَســْلَناَك ِإلَّ 
َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن«، خطاب به حضرت محمد)ص( است 
و رســالت او برای اولين و آخرين، رحمت اســت. 
حضرت محمد)ص( بر جميع انســانها، در همه زمانها 
و مكانها رحمت اســت«.14 مكارم شيرازی ذيل اين 
آيه بيان مي دارد: »از آنجا كه آيات گذشــته، بشارت 
حكومــت روی زمين را به بنــدگان صالح می داد و 
چنين حكومتی، مايــه رحمت برای همه مردم جهان 
است، در نخســتين آيه مورد بحث، به رحمت عامه 
وجود پيامبر)ص( اشــاره كرده و می گويد: ما تو را 
جز برای رحمت جهانيان نفرستاديم. عموم مردم دنيا 
اعم از مؤمن و كافر، همه مرهون رحمت تو هســتند؛ 
چرا كه نشــر آيينی را به عهده گرفتی كه سبب نجات 
همگان اســت، حال اگر گروهی از آن استفاده كردند 
و گروهی نكردند، اين مربوط به خودشــان است و 
تأثيری بــر عمومی بودن، رحمت نمی گذارد. رحمت 
بودن وجــود پيامبر)ص( برای همــه جهانيان، جنبه 
مقتضی و فاعليت فاعل دارد و مســّلمًا فعليت نتيجه 
بســتگی به قابليت قابل نيز دارد. تعبير به »العالمين« 
جهانيان آن چنان مفهوم وسيعی دارد كه تمام انسانها را 
در تمام اعصار و قرون شامل می شود و بنابراين اين 
آيه را اشاره ای بر خاتميت پيامبر)ص( می دانند؛ چرا 
كه وجودش برای همه انسانهای آينده تا پايان جهان، 
رحمت و رهبر و پيشــوا و مقتدا است«.15 قرشي نيز 
مي گويد: »آيه »َوَما َأْرَســْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن«، 
حاكی اســت كه اين قرآن و تعليمــات، از مصاديق 

14. التفسير الكاشف، ج5، ص304.
15. تفسير نمونه، ج13، ص527.
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رحمة العالمين بــودن آن حضرت و نيز دليل جهانی 
بودن رسالت آن حضرت است«.16

همان طور كه مشاهده مي شــود، مفسران در اين آيه، 
منظــور از رحمــت را متعلق به همه انســانها برای 
همه زمانها می دانند كه فقط شــامل انســانهای زمان 
پيامبر)ص( نمی شــود، بلكه منظور همه انســانها تا 

آخرالزمان است.
ب( سعادت و عاقبت به خيرى

ســيد محمدحســين فضــل اهلل مي گويــد: »همانا 
پيامبر)ص( بر شــما آمده )فرستاده شد(، تا همه امور 
را برای شــما بگشايد و شما را در دنيا به راه مستقيم 
بدارد. شما را در دنيای جاودان آخرت نعمت دهد و 
بر شما همه خيرات را بفرستد و آنچه از شّر برای شما 

می آيد، از شما بازدارد«.17
محمد ثقفــی تهرانی بيان مي دارد: »از امام صادق)ع( 
نقل شــده كه مــراد از رحمت بــودن وجود مبارك 
حضرت ختمی مرتبت برای جهانيان واضح اســت؛ 
چون اهل ايمان به بركت وجود او، به ســعادت دنيا و 
آخرت رســيدند و ايشان با اهل كفر و نفاق، با مدارا 
رفتار كردند و از عذابهای گوناگون از قبيل مســخ و 
خسف و غرق نجات يافتند و جان و مالشان محفوظ 
ماند. وجود ايشان موجب سعادت دنيا و آخرت تمام 
جهانيان بود. اما كســانی كه از اين ســعادت محروم 
شدند، خودشان موجب حرمان خود را فراهم نمودند؛ 
چرا كه حسن ســلوك ايشان با دوست و دشمن، نزد 

دوست و دشمن مشهور و مسّلم است«.18
مال فتح اهلل كاشانی مي گويد: »ما حضرت محمد)ص( 
را مبعوث نكرديم، جز برای سعادت و موجب اصالح 
زندگی و آخرت انســانها، پس هركس از آنها تبعيت 
كند، رستگار و فرخنده در هردو جهان است و هركس 
تبعيت نكند، از شفاعت ما محروم است و قسمت خود 

16. تفسير احسن الحديث، ج6، ص558.
17. تفسير من وحی القرآن، ج15، ص278.

18. روان جاويد، ج3، ص84.

را ضايع كرده است«.19
عالمه طباطبايی در تفسير خود، ذيل آيه 107 سوره 
انبياء، آورده اســت: »آيه مذكــور داللت بر رحمتی 
اســت كه به ســوی همه جماعتهای بشری فرستاده 
مي شود. جمع با الف و الم، دليل عمومی بودن رحمت 
پيامبر)ص( است، عالوه بر اينكه مقتضای رسالت هم 
همين اســت. رحمت برای همه اهل دنيا به اين جهت 
است كه سعادت را براي اهل دنيا در دنيا و آخرتشان 
تأمين مي كند. پيامبر)ص( برای اهل دنيا رحمت است، 
به جهت آثار حسنه ای كه از قيام او، به دعوت حقه اش 
در مجتمعات بشری به راه افتاد، كه اگر وضع زندگی 
بشر آن روز را قبل از اينكه آن جناب مبعوث شود با 
وضعی كه پس از قيام او به خود گرفت، مقايسه كنيم، 

كاماًل روشن می گردد«.20
حســينی شاه عبدالعظيمی نيز مي گويد: »و نفرستاديم 
تو را ای محمد، مگر در حالت بخشايش محض برای 
عالميان؛ زيرا آنچه به آن مبعوث شــده، سبب هدايت 
و سعادت ايشان و موجب صالح معاش و معاد تمام 

عالميان است«.21
بنابراين در اينجا، مفسران منظور از رحمت را سعادت 
و نيك بختی برای انســانها می دانند؛ چون در صورت 
پيروی كردن از آن حضرت، انســان به سعادت دنيا و 

آخرت می رسد.
ج( مانع عذاب الهى

شيخ طوسی مي گويد: »آيه »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة 
لِْلَعالَِميــَن«؛ يعنی محمــد)ص( بر ما نعمت و رحمت 
اســت، و خداوند متعال بيان می كند كه ارسال رسول 
خدا)ص( بر عالميان نعمت است، و بر همه آنها ارسال 
شــده است. دليل نعمت بر كافر، آن است كه ايمان را 
بر آنها عرضه و به آنها در ترك گناهانشان لطف كرده 
است و در قولی بيان شده است: نعمت است بر كافران، 

19. زبدة التفاسير، ج4، ص362.
20. الميزان، ج14، ص468.

21. تفسير اثنی عشری، ج8، ص454.
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بدان دليل كه مانند امتهای گذشــته، قذف و مسخ و 
ديگر عذابهای الهی بر آنها نازل نشده است«.22

طبرســی در مجمع البيان آورده اســت: »تو را جز 
رحمــت و نعمت برای مــردم جهان نفرســتاده ايم. 
ابن عباس می گويد: پيامبر براي خوب و بد و مؤمن و 
كافر رحمت است، پس برای مؤمن در دنيا و آخرت 
رحمت است و برای كافر، در همين دنيا كه از بالها و 
مســخها و هالكتها معاف شده است. برخی می گويند: 
اينكه برای كافر نعمت اســت، اين اســت كه او را به 
ايمان و ثــواب دائم هدايت كرده اســت، اگرچه او 
هدايت را نپذيرد، مثل اينكه برای گرســنه غذا ببرند 

و او نخورد«.23
مال فتح اهلل كاشــانی مي گويد: »»َوَما َأْرَســْلَناَك« و 
ما نفرســتاديم تو را ای محمد)ص(، »ِإلَّ َرْحَمًة« در 
حالتی كه محض بخشايش »لِْلَعالَِميَن« بر عالميان را؛ 
زيرا كه آنچه به آن مبعوث شده، سبب اسعاد و هدايت 
ايشان اســت و موجب صالح و معاد و معاش ايشان 
كه مطلوب و مرغوب اســت و از اينجا است كه آن 
حضرت فرمود: »َرْحَمٌة َمْهَداة« و رحمت او نسبت به 
كّفار، امنيت ايشان است، از خسف و رجف و صيحه 
و غرق و غير آن از انواع عذاب اســتيصال«.24 مانند 
بَُهْم  اين قول خداوند كه مي فرمايد: »َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذِّ
َوَأْنَت ِفيِهْم«؛25 »و خدا بر آن نيســت كه آنان را در 
حالی كه تو در ميان آنان به سر می بری، عذاب كند«.
ابوالفتوح رازی بيان مي دارد: »و ما نفرســتاديم تو را 
ای محمد)ص(، جز رحمت و بخشايش جهانيان، و در 
آيه دليل اســت بر بطالن قول مجبّره، آنجا كه گفتند: 
خــدای را بر كافر، هيچ نعمتی نيســت، خدای تعالی 
می گويد: تو رحمــت و نعمت جهانيانی و وجه آنكه 
رســول نعمت و رحمت بر كافر اســت، آن است كه 

22. التبيان، ج7، ص285.
23. مجمع البيان، ج12، ص174.

24. منهج الصادقين فی الزام المخالفين، ج6، ص117.
25. انفال، 33.

وجود او و دعوت او، بر ايشــان لطف اســت و آنچه 
ايشــان اجابت دعوت او نكنند، از ايشان است نه از 
او، دگر آنكه به وجود او عذاب اســتيصال از ايشان 

برداشتند و اين قول عبداهلل بن عباس است«.26
فيض كاشــانی نيــز مي گويد: »ما مبعــوث نكرديم 
محمــد)ص( را، جز آنكه، آن حضــرت را رحمت 
كافران قــرار داديم، برای اينكه از مســخ و قذف و 

عذاب استيصال در امان باشند«.27
بنابراين، اين تفاســير معتقدند كــه منظور از رحمت 
در ايــن آيه، اين اســت كه وجــود مبارك حضرت 
محمــد)ص(، مانع عذاب الهی می شــود كه اين خود 

يكی از جلوه های رحمت می باشد.
2( تفاسیر اهل سنت

تفاسير اهل سنت نيز همانند تفاسير شيعه، براي رحمة 
للعالمين بودن پيامبر)ص( معاني مختلفي بيان می دارند 
كه به سه دسته تقســيم مي شوند، البته در جزئيات و 

مصاديق با تفاسير شيعه اختالفهايي دارند:
الف( جهانى و جاودانه بودن

طبــری مي گويد: »ايــن آيه، ســخن خداوند متعال 
نســبت به پيامبرش حضرت محمد)ص( است كه اي 
محمد)ص(، ما تو را جز رحمت به خلق نفرســتاديم 
و ســپس اهل تأويل در آن اختــالف كردند كه آيا 
منظور جميع عالم اســت و كسانی كه محمد)ص( به 
آنها ارسال شــد، مؤمنان و كافران هستند، يا خداوند 
اراده كرده فقط مؤمنان را نه كافران را«. سپس به نقل 
روايتي از سعيد بن جبير از ابن عباس درباره آيه »َوَما 
َأْرَســْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن« مي پردازد: »خداوند 
هركسی را كه به خدا و روز آخرت و كتاب او، ايمان 
آورده باشد، در دنيا و آخرت، و هركسي را كه به خدا 
و پيامبر او، ايمان نياورده باشــد، از قذف، مسخ و ... 

حفظ می كند«.28
26. روض الجنان و روح الجنان، ج13، ص138.

27. الصافی، ج3، ص359.
28. جامع البيان، ج17، ص84.
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سيد قطب مي گويد: »رســالت محمد)ص( برای قوم 
خــودش و برای جملگی انســانهای بعد از خودش، 
رحمــت بود. محمد)ص( با عنــوان رحمت جهانيان 
فرســتاده شده است. رحمت برای كســانی كه به او 
ايمان آورده اند و رحمت برای كســانی كه بدو ايمان 
نياورده اند. هنوز كه هنوز اســت، ســايه اين رحمت 
گســترده است و پيوسته نيز گســترده می ماند، برای 
افرادی كه بخواهند اين سايه رحمت را بر خود بدارند 
و به زير چنين ســايه رحمتی برونــد و در زير آن، 
با نســيم دلپذير آسمان بياسايند و در گرمای نيم روز 
سوزان زمين، به ويژه در اين روزگاران، آسايش يابند 
و آسوده شوند. انسانها امروزه بيش از هر وقت ديگر 
نيازمند اين رحمت و شــبنم آن هستند؛ زيرا انسانها 
پريشان و ســرگردانند. حيران و ويالن در بيابانهای 
برهوت مادی، و در دوزخ جنگها هســتند، و دارای 

جانهای فرومرده و دلهای خشكيده اند«.29
مصطفی خرم دل می گويد: »پيامبر)ص( رحمت برای 
جهانيان و سبب سعادت دو جهان مردمان است؛ چرا 
كه عمل به آيين و برنامه ای كه او با خود آورده است، 
ناكاميها و بدبختيها و بيدادگريها و تباهكاريها را پايان 
می دهد و سرانجام تبديل به حكومت صالحان جهان 
خواهد شــد، و در پايان آنان را بــه نعمت جاويد و 

سرمدی آخرت نايل خواهد كرد«.30
همان طور كه بيان شد، تفاسير اهل سنت، يكي از معاني 
رحمت را جهانی و جاودانه بودن می دانند؛ يعني اين 
رحمت نه تنها براي انسانهای زمان پيامبر)ص(، بلكه 

براي ديگر انسانها در زمانهای بعد، نيز نعمت است.
ب( سعادت و عاقبت به خيرى

زمخشــری می گويد: »آن حضــرت را از آن حيث 
برای جهانيان رحمت فرســتاده اســت كه اگر از او 
پيروی كنند، نيك بخت می شــوند و هركس كه با او 

29. فی ظالل القرآن، ج4، صص635و636.
30. تفسير نور، ص886.

مخالفت كند و از حضرت پيروی نكند، خود شيوه ای 
را برگزيده اســت كه از ســعادت بهره ای ندارد و به 
آن می ماند كه خداوند چشــمه ای پرآب جوشانده و 
مردم كشــت و چهارپايان خود را از آب آن، آبياری 
و سيراب می كنند و خود نيز از آن بهره مند و كامياب 
می شوند و گروهی از مردم كاهلی می كنند و خود را 
از آن نعمت بزرگ، محروم نــگاه می دارند. اما بايد 
دانســت چشمه همچنان جوشان و با عنوان نعمتی از 
جانب خدا و رحمتی برای هردو گروه روان است. اما 
گروه كاهل بر خود ســتم كرده و خود را از چيزی كه 
برايشان ســودمند است، بی بهره نگاه داشته اند. برخی 
از مفســران هم گفته اند از آن حيث برای بدكاران ما 
رحمت اســت كه ... از عذاب جانــكاه فوری ايمن 

مانده اند«.31
فخررازی مي گويد: »آن حضرت كه بر او ســالم باد، 
رحمت در دين و دنيا اســت. اما در دين مبعوث شد، 
تا انسانها را از جاهليت و ضاللت دربياورد و در دنيا 
آنهــا را راحت كرد، به دليــل زيادی ذلّت و جنگ و 

كشتار و به بركت دينی كه آورد«.32
صابونی بيان مي دارد: »ای محمد)ص( ما تو را جز به 
عنوان رحمت بر عالميان نفرستاديم. در حديث آمده 
اســت: همانا من رحمت و بركتی هستم كه از جانب 
خدا به بشــريت هديه شده اســت. پس هركس اين 
رحمت را بپذيرد و اين نعمت را سپاسگزار باشد، در 
دنيا و آخرت نيك بخت خواهد شد. خدا نفرمود است 
»رحمة للمؤمنيــن«، بلكه فرموده »رحمة للعالمين«؛ 
زيرا با فرستادن ســيد و بزرگ پيامبران)ع( به تمام 
خلق، رحم و كرم مبذول داشته است؛ زيرا نيك بختی 
بزرگ و رســتگاری را به ارمغان آورده اســت و به 
وســيله او، به خيرات فراوانی نايــل آمده اند؛ بعد از 
نادانی آنان را آگاه ساخت و بعد از گمراهی، آنان را 

31. تفسير كشاف، ج3، ص233.
32. تفسير كبير، ج22، ص200.
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به راه راســت هدايت كرد، پس واقعًا رحمة للعالمين 
است. حتی به كّفار هم رحم شده است كه كيفرشان به 
تأخير افتاده ... و با مسخ و فرورفتن در زمين عذاب 

نيافته اند«.33
آخوند گلشــاهی نيز مي گويــد: »ای محمد)ص( ما 
تو را بر عالميان فرســتاديم، مگر اينكه بر مؤمنان و 
گرويدگان، رحمت باشی، تا در آخرت، با بركت تو، 
به بهشــت جاودان برسند«.34 همچنين سعدی سروده 
است: تويی ســايه لطف حق بر زمين/ پيغمبر صفت 

رحمة للعالمين.35
بنابراين، اين تفاسير معتقدند كه يكي از معاني رحمت 
بودن پيامبر)ص(، ســعادت و عاقبت به خيری برای 
تمام انسانها می باشــد، البته در صورتی كه انسانها از 

آن حضرت پيروی كنند.
ج( مانع عذاب الهى

عبدالرئــوف مخلص می گويــد: »ای محمد)ص( تو 
را نفرســتاديم، با قوانين و احكام شرع )جز رحمتی 
برای عالميان(، البته تعبير العالمين شامل همه جهانيان 
از جمله كّفار می شــود، پس معنای رحمت بودن آن 
حضرت برای كّفار، اين اســت كه آنان به سبب بعثت 
ايشــان، از عذابهای دنيوی چون خسف )فروبردن در 
زمين(، مســخ و عذاب استيصال )ريشه كن شدن كلی 
از عرصه هستی( ايمن شده اند. در حديث شريف آمده 
َّما انا َرْحَمٌة َمْهَداة«؛ جز اين نيســت كه من  اســت: إن
رحمتی اهدا شــده هستم«.36 ســيوطی نيز می گويد: 
»هركس ايمان آورد، موجب رحمت در دنيا و آخرت 
بر آنها است و هركس ايمان نياورد، در دنيا، آنها را از 
عذاب استيصال، مسخ، فسخ و قذف حفظ می كند«.37

ماوردی مي گويد:  »رحمت اراده شده دو وجه است: 

33. صفوة التفاسير، ج2، ص478.
34. تفسير گلشاهی، ج4، ص356.

35. بوستان، ص97.
36. انوار القرآن، ج4، ص66.

37. الدر المنثور، ج4، ص342.

1. هدايت به ســوی طاعت خدا و اســتحقاق ثواب 
آن 2. برطرف كردن عذاب اســتيصال از آنها. جمله 
للعالمين دو وجه اســت: 1. هركسی كه ايمان آورده 
يعني مؤمنان 2. جميع مؤمنان و كافران كه گفته شده 

عذاب استيصال را از كافران برداشته است«.38
بنابرايــن، يكي از معانی كلمه رحمت اين اســت كه 
كسانی كه ايمان نياورده اند، نيز در دنيا از عذاب مسخ، 

فسخ و قذف در امان مي باشند.

شبهه »عدم مطابقت رحمت بودن پیامبر)ص( 
با جنگهاي بسیار ایشان« و پاسخ آن

شبهه اي كه مطرح می شــود، اين است كه انسانی كه 
پيامبر رحمت بوده، چرا اين قدر جنگيده اســت؟ در 
پاسخ بايد گفت: كسانی كه سردمدار خشونت و جنايت 
در جهان هستند، با خشن معرفی كردن پيامبر )ص( و 
دين اسالم، می خواهند بر روی جنايت خود سرپوش 
گذارند. پيامبر)ص( در 23 ســال پيامبری خود، 55 
ســريه و 27 غزوه داشته اســت. جالب است دانسته 
شود طبق مدارك معتبر تاريخی، مجموع كشته شدگان 
همه جنگهای صدر اســالم، حــدود يك هزار نفر از 

مجموع مسلمانان و كّفار بوده است.39
پروفسور حميداهلل می نويسد: »محمد)ص( بر بيش از 
يك ميليون مايل مربع حكومت می كرد. اين مساحت 
معادل تمام خاك اروپا منهای روســيه بوده است، به 
طوری كه در آن روزها، اين محوطه مسكن ميليونها 
نفر بود«.40 وي در جاي ديگري مي گويد: »در ضمن 
اين افرادی كه در اين جنگهــا در مقابل پيامبر )ص( 
كشته شــده اند، ظالم به مردم و آدم كش بوده اند. اين 
در حالی اســت كه مدعيان حقوق بشــر در دنيا، در 
هيروشــيما 150 هزار نفر را در عرض چند ثانيه به 

38. النكت و العيون، ج3، ص477.
39. تاريخ طبری، ج3، ص133.

40. جنگ و صلح در قانون اسالم، ص17.
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قتل رســاندند. حال شــما قضاوت كنيد؛ آيا پيامبر 
اسالم)ص( فردی خشن بوده، يا غرب و سردمداران 

حقوق بشر«.41
در قرآن آمده اســت: »لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم 
َعِزيٌز َعَلْيِه َمــا َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوٌف 
َرِحيٌم«؛42 »يقينًا پيامبری از جنس خودتان به سويتان 
آمد كه به رنج و مشــقت افتادنتان بر او دشوار است، 
اشــتياق شديدی به ]هدايت[ شــما دارد، و نسبت به 
مؤمنان رئوف و مهربان اســت«. ايــن آيه بيانگر آن 
اســت كه پيامبر )ص( در پی خون ريزی و كشــتار 
اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحَماُء  نبوده اســت. همچنين آيه »َأِشدَّ
بَْيَنُهْم«؛43 »بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با 
يكديگر مهربانند«، پيامبر)ص( را در برابر كسانی كه 

در مقابل دين خدا می ايستند، شديد معرفی می كند.
انســان نبايد در مواردی كه مربوط به خدا و دين او 
است، كوتاه بيايد، در اين موارد، انسان بايد مقاومت و 
صالبت بيشتری به خرج دهد. در زندگی پيامبر)ص(، 
رحمت در مواردی زياد اســت كه به زندگی شخصی 
وی بازمی گردد؛ يعني پيامبر)ص( در مسائل شخصی، 
در مقابل دشنام و توهين، موضع رحمت را اتخاذ كرده 
اســت. اما پيامبر)ص( در زندگی اجتماعی و آنجا كه 
پای دين خدا به ميان می آيد، نرمش كمتری به خرج 
می دهد. روايتی در كتاب االحتجاج موجود است كه 
در آن، امام صادق)ع( بــه نقل از پدر بزرگوار خود، 
آينده ديــن را بيان می كند. امام صادق)ع( پس از نام 
بردن از يكايــك امامان)ع(، براي ذكر امام زمان)ع(، 
عبارت »ثم اكمل دينی بابنه محمد رحمة للعالمين«44 
را بيان می كند. اين نكته جالب است كه هم آغاز دين 

و هم ختم آن، با رحمت است.

41. همان، ص20.
42. توبه، 128.

43. فتح، 29.
44. االحتجاج، ج1، ص67.

پیامبر رحمت، مانع عذاب الهی
وجــود با بركت آن حضرت، مانــع از عذاب الهی بر 
گنهكاران و كّفار اســت. در منابع شــيعه و اهل سنت 
از اميرالمؤمنين علی)ع( روايت شــده كه آن حضرت 
فرمــود: »در روی زمين، دو وســيله امان از عذاب 
الهی اســت؛ يكی وجود با بركت رســول خدا كه از 
دنيا رحلت فرمود و ديگری استغفار كه به آن تمسك 

جويد«.45
از ويژگيهاي  پيامبر رحمت، اين است كه هيچ گاه كسی 
را نفرين نكرد و در هيچ حال از درگاه خداوند عذاب 
كسی را درخواســت نكرد. حضرت نوح)ع( عرضه 
داشــت: »َربِّ اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمــْن َدَخَل بَْيِتَي 
الِِميَن ِإلَّ  ُمْؤِمًنــا َولِْلُمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَنــاِت َوَل َتِزِد الظَّ
َتَباًرا«؛46 »پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هركس 
كه با ايمان به خانــه ام درآيد و همه مردان و زنان با 
ايمان را بيامرز، و ستمكاران را جز هالكت ميفزای«. 
اما از پيامبر درخواست می كردند كه در حق مشركان 
نفرين كند، می فرمود: »من بــرای رحمت آمده ام، نه 
لعنــت«.47 بلكه در حق آنها و برای هدايتشــان دعا 
می كــرد. همين كه پيامبر رحمــت در فتح مكه وارد 
شــهر شد، كّفار و مشــركان را كه از هرگونه اهانت، 
جســارت، غارت و تجاوز بر پيامبر)ص( و ياران او 
كوتاهی نكردند و انتظار مجازات داشــتند، مورد عفو 
و بخشش قرار داد48 و فرمود: »امروز، روز رحمت و 
مهرورزی است« و همچنين فرمود: »برويد امروز همه 

شما آزاد هستيد«.
پيامبر رحمت حتــی در لحظه مرگ، دلواپس عذاب 
امت گنهكار خود در قيامــت بود. هنگامی كه ملك 
الموت بــرای قبض روح آمد، پيامبــر)ص( فرمود: 
»صبر كن جبرئيل بيايد«. بعــد از مدتی كه جبرئيل 

45. نهج البالغه، ص107.
46. نوح، 28.

47. سيره نبوی منطق علمی، ص132.
48. تفسير نمونه، ج10، ص66.
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آمــد، فرمود: »چرا دير آمدی؟« جبرئيل عرض كرد: 
يا رسول اهلل مشغول تزئين بهشت بوديم. فرمود: »اينها 
دلــم را خوش نمی كند، بگو بــا امت من چه خواهد 
شد«، جبرئيل رفت و برگشت و عرضه داشت: خداوند 
سالم می رساند و می فرمايد: »آن قدر از امتت در روز 

قيامت شفاعت كن، تا خودت راضی  شوی«.49
امام علی)ع( نقل مي كند كه رســول خدا)ص( فرمود: 
»روز قيامت، من در موقف شفاعت می ايستم و آن قدر 
گنهكاران را شفاعت كنم كه خداوند گويد: آيا راضی 
شــدی اي محمد! من مي گويم: راضی شدم، راضی 

شدم«.50

رفق و مدارا در سیره پیامبر)ص(
رفق و مــدارا و ماليمت، همواره در رفتار و ســيره 
اجتماعی آن حضرت، مشــهود بود كه يكی از شئون 
رحمة للعالمين اســت. خداوند متعال در قرآن كريم، 
نرم خويی و مدارای پيامبر را رحمت الهی قلمداد و با 
عظمت از آن ياد نموده است: »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت 
وا ِمْن َحْولَِك  ا َغِليــَظ الَْقْلِب َلْنَفضُّ لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ
ْمِر َفِإَذا  َفاْعُف َعْنُهْم َواْســَتْغِفْر لَُهْم َوَشــاِوْرُهْم ِفي اْلَ
ِليَن«؛51  ْل َعَلــى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ َعَزْمَت َفَتَوكَّ
»]ای پيامبر![ پس به مهر و رحمتی از ســوی خدا، با 
آنان نرم خوی شــدی، و اگر درشت خوی و سخت دل 
بودی، از پيرامونت پراكنده می شدند؛ بنابراين از آنان 
گذشت كن، و برای آنان آمرزش بخواه، و در كارها با 
آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتی بر خدا توكل 

كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد«.
نراقــی در معنای رفق مي گويد: »مــدارا، ماليمت و 
خوش برخــوردی با مردم و تحمل ناگواری و آزارها 
است«.52 به تعبير غزالی، »نرم خويی، ويژگی پسنديده 

49. سيره نبوی منطق علمی، ص133.
50. تفسير نمونه، ج27، ص99.

51. آل عمران، 159.
52. جامع السعادات، ج1، ص340.

الهی است كه صفت مقابل آن، درشتی و تندی است، 
كه درشتی در اثر خشم، ولی نرم خويی نتيجه اخالق 
نيكو و ســالمت روح اســت«.53 واژه كوتاه مدارا، 
بســياری از فضيلتها از قبيل انسان دوستی، فروبردن 
خشم، دوری از كينه توزی، بردباری و خويشتن داری، 
پرهيز از جفا و ستم، مقابله به نيكی با آن كه بدی كرد، 
دوری از خشونت و ســخت گيری بر مردم، و جذب 

ديگران را در درون خود جای داده است.
امام صــادق)ع( نقل مي كند كــه پيامبر)ص( فرمود: 
»خداوند به من دســتور داد به مــدارا كردن با مردم، 
همان طور كه به انجام واجبات دستور داد«.54 همچنين 
پيامبر)ص( مي فرمايد: »سه چيز است كه اگر در كسی 
نباشد، كارش به پايان نمی رسد؛ ورع و پارسايی كه او 
را از گناهــان بازدارد، ُخلق و خويی كه بدان با مردم 
مدارا كند، بردبــاری و حلمی كه بدان جهل و جاهل 

را دفع كند«.55
يكی از مصاديق رحمت و مدارا، مراعات حال ديگران 
اســت، بنابراين خود پيامبــر)ص( در نماز و خطبه، 
مراعات همه را می كرد و نمازش را از همه سبك تر و 
خطبه اش را از همه كوتاه تر می كرد. امام علی)ع( در 
ســفر تبليغی اش به يمن، از پيامبر رحمت سؤال كرد: 
»چگونه با مردم نمــاز بخوانم؟« پيامبر)ص( فرمود: 
»در حد ناتوان ترين آنهــا«، و خود امام علی)ع( به 
مالك اشتر سفارش نمود: »در نماز جماعت با مردم، 
مــدارا كن و با طوالنی كردن نمــاز، مردم را پراكنده 

مساز«.56
نرمش و مدارای پيامبر)ص( در پيشرفت اسالم، نقش 
بسزايی داشت، بنابراين خداوند به او فرمود: اگر نرم 
و مهربان نبودی، مردم از اطراف تو پراكنده می شدند. 
برخورد كريمانه حضرت در فتح مكه با كســانی كه 

53. موعظه المؤمنين، ص184.
54. الكافی، ج2، ص117.
55. همان، ج2، ص181.
56. نهج البالغه، ص107.
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سالها با او دشمنی كرده بودند، طوفانی در دلها ايجاد 
كرد كه به فرموده قرآن، فوج فوج مسلمان شدند.

فلسفه رحمه للعالمین بودن پیامبر)ص(
زيباترين و جامع ترين كالم برای تبيين فلســفه بعثت 
پيامبر اكرم)ص(، فرمايش امام علی)ع( است، به اين 
بيان كه قبل از بعثت پيامبر اكرم)ص(، هنوز بشــريت 
در يك نادانی و يك نافرمانی مفرط به ســر می برد و 
نيازمند يــك رحمت دوباره بود: »ان اهلل بعث محمدا 
نذيرا للعالمين و ميهمنا علی المســلمين، فلما مضی 

تنازع المسلمون االمر من بعده«.
بســياری از مردم، ارزش ايــن نعمت مهم خداوند را 
برای بشريت درك نمی كنند، اين نعمت عبارت است 
از فرســتادن حضرت محمد)ص( بــه عنوان رحمت 
برای انســانها و جنيان، همچنين نباتات، جمادات و 
حيوانات. خداوند با فرســتادن پيامبر)ص(، انسانيت 
را گرامی داشــت و هالكت و نابودی را از آنان دفع 
نمود.57 پس زندگی و وفات پيامبر)ص( رحمت بود، 
همان طور كه آن حضرت می فرمايد: »حياتی خير لكم 
و موتی خير لكم«. امام علي)ع( مي فرمايد: »گواهی 
می دهم كه محمد)ص( برگزيده خدا، ســفير وحی و 

رسول رحمت او است«.58
پيامبر)ص( رحمت اســت؛ زيرا آنچه موجب سعادت 
ابدی مردم اســت، برايشــان آورده است، حتی براي 
مشــركان و كافران؛ همانند كسی كه سفره ای از طعام 
گســترده، ولی بعضی از مردم از آن غذاها اســتفاده 
نمی كنند.59 وجه ديگر رحمت بودن ايشــان، اين است 
كه در امتهای گذشته، خداوند به سبب نافرمانی آنها از 
پيامبرانشان، آنان را در دنيا گرفتار عذابهايی نمود، در 
حالي كه بر امت پيامبر اكرم)ص(، با وجود نافرمانی و 
اذيت و آزار بيشــتر، هرگز عذابي فرستاده نشد؛ زيرا 

57. »سيمای پيامبر اعظم)ص( در قرآن«، ص128.
58. نهج البالغه، ص295.

59. مجمع البيان، ج4، ص67.

هرگاه كه فرشــته ای از سوی خداوند برای نابود كردن 
تكذيب كنندگان و مخالفان به ياری پيامبر)ص( می آمد، 
می فرمود:  »إنما بعثــت رحمة« و نيز به قوم خود دعا 

می فرمود: »اللهم اهد قومی فانهم اليعلمون«.60
امام باقر)ع( نقــل مي كند كه امام علــي)ع( فرمود: 
»در زمين دو امان و وســيله نجــات از عذاب الهی 
بود كه يكی از آنها برداشــته شد، دومی را دريابيد و 
به آن چنگ بزنيد. اما امانی كه برداشــته شد، رسول 
خدا)ص( بود و امانی كه باقی مانده اســتغفار است. 
بَُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم  خداوند می فرمايد: »َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذِّ
ْغِفُروَن«؛61 »و خداوند  بَُهْم َوُهْم َيْســتَ َوَما َكاَن اهللُ ُمَعذِّ
آنهــا را عذاب نمی كند، تا تو در ميان آنها هســتی و 
خداوند آنها را عذاب نمی كند، در حالی كه اســتغفار 

می كنند««.62
ابوســعيد خدری می گويد:  عمار به رسول خدا)ص( 
عرضه داشــت: ای كاش تو در بين ما می ماندی و به 
اندازه نوح عمر داشتی. پيامبر)ص( در پاسخ فرمود: 
»ای عمار! حيات و زندگی من برای شــما خير است 
و مردنم برای شما شر نيســت؛ اما اينكه حياتم خير 
اســت، به اين جهت است كه با شما صحبت می كنم و 
در ميان شما هستم و برايتان از خداوند طلب مغفرت 
می نمايم و اما برای بعد از وفاتم، شــما تقوای خدا را 
پيشه سازيد و به نيكی بر من و اهل بيتم درود فرستيد، 
به درســتی كه اعمال شــما به طور مشخص با اسم 
خودتان و پــدران و قبايلتان بر من عرضه می گردد. 
اگر اعمال شما خير باشد، من خدا را سپاس می گزارم 
و اگر بد باشد، از خدای تعالی برای گناهانتان مغفرت 
و بخشــش می طلبم«. در اين هنگام ناگهان بعضی از 
منافقان و كســانی كه در دل شك و ترديد نسبت به 
مقام آن حضرت داشتند، گفتند: اين يك دروغ بزرگ 
است. او خيال می كند كه بعد از مرگش رفتار هريك 

60. مناقب آل ابی طالب، ج1، ص166.
61. انفال، 33.

62. نهج البالغه، ص107.
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از پيروانش با مشــخصات آنها به او عرضه می شود! 
در اين هنگام بود كه آيه كريمه »َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى 
اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن«63 نازل شد، اصحاب 
به حضرت عرضه داشتند: مؤمنان چه كسانی هستند؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: »آ نها آل محمد و امامان از 

آنان هستند«.64
پيامبر)ص( به فرمان الهی، مأمور به رحمت، مهربانی 
و دلســوزی با مردم بود، همان گونه كه قرآن كريم در 
آيات فراوانی اين نكته را متذكر می شود: »َفِبَما َرْحَمٍة 
وا ِمْن  ا َغِليَظ الَْقْلِب َلْنَفضُّ ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ
ْمِر  َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَ
ِليَن«؛65  ْل َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
»]ای پيامبر![ پس به مهر و رحمتی از ســوی خدا با 
آنان نرم خوی شــدی، و اگر درشت خوی و سخت دل 
بــودی، از پيرامونت پراكنده می شــدند؛ بنابراين از 
آنان گذشــت كن، و برای آنان آمرزش بخواه، و در 
كارها با آنان مشــورت كن، و چون تصميم گرفتی بر 
خــدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوســت 
دارد«، »لََقْد َجاَءُكْم َرُســوٌل ِمْن َأْنُفِســُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه 
َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكــْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم«؛66 
»يقينًا پيامبری از جنس خودتان به ســويتان آمد كه 
به رنج و مشــقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق 
شــديدی به ]هدايِت [ شــما دارد، و نسبت به مؤمنان 
رئوف و مهربان است « و »َفَلَعلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعَلى 
َآَثاِرِهْم ِإْن لَْم ُيْؤِمُنوا بَِهَذا الَْحِديِث َأَســًفا«؛67 »شايد 
تو می خواهی اگر ]اين معاندان لجوج [ به اين ســخن 
]كه قرآن كريم است [ ايمان نياورند، خود را از شّدت 

اندوه هالك كنی!«.
پيامبر)ص( به واســطه اينكه رسول رحمت بود، در 
امر هدايت و تربيت مردم دلســوزی و اهتمام فراوان 

63. توبه، 105.
64. بحار االنوار، ج17، ص144.

65. آل عمران، 159.
66. توبه، 128.

67. كهف، 6.

داشت. او برای هدايت مردم و نجات آنها از گمراهی، 
تنها به آموزش بســنده نفرمود، بلكه تمام توان خود 
را در امــر تربيت و تزكيه امت به كار برد. شــناخت 
شخصيت پيامبر)ص(، امری واجب و وظيفه ای عقلی 
اســت كه هر مســلمانی بايد با نبوت آن حضرت و 

اختصاصات آن آشنايی داشته باشد.

نتیجه گیری
1. از آيات مختلف قرآن به خوبی استفاده می شود كه 
پيامبر)ص(، رحمت و لطف خداوند بر جهان بشــريت 
اســت؛ يعنی پيامبر)ص( برای همه مردم، اعم از كافر 
و مؤمن رحمت عامه دارد؛ زيرا نشر آيينی را بر عهده 
گرفته كه سبب نجات همگان است. البته رحمت خاصی 
نيز دارد كه مؤمنان و ره يافتگان به دين مبين اسالم، از 
آن بهره مند می شوند. رحمت بودن پيامبر)ص(، به مردم 
زمان ايشان اختصاص ندارد، بلكه مردم زمانهاي ديگر 

تا آخرالزمان را نيز دربر مي گيرد.
2. مفســران فريقين براي رحمت بــودن پيامبر)ص( 
ســه معناي كليدي مطرح كرده اند: جهانی و جاودانه 
بودن، سعادت و عاقبت به خيری، و مانع عذاب الهی. 
اما تفاســير شيعه و اهل سنت در جزئيات، مصاديق و 

گستره اين مفاهيم، با يكديگر اختالفهايی دارند.
3. هدف پيامبر )ص( از جنگ، خون ريزی و كشــتار 
نبوده است. كسانی كه اين شــبهه را مطرح می كنند، 
سردمداران خشــونت و جنايت در جهان هستند كه 
می خواهند با خشــن معرفی كردن پيامبر)ص( و دين 

اسالم، بر روی جنايت خود سرپوش بگذارند.
4. پيامبر)ص( هيچ گاه كسی را نفرين، و در هيچ حال 
از درگاه خداوند عذاب كســی را درخواست نكرد، 
و می فرمود: مــن برای رحمت آمده ام، نه لعنت. بلكه 
در حق آنها و برای هدايتشــان دعا می كرد. نرمش و 
مدارای پيامبر)ص( در پيشرفت اسالم، نقش بسزايی 
داشت، بنابراين خداوند به او فرمود: اگر نرم و مهربان 

نبودی، مردم از اطراف تو پراكنده می شدند.
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- قرآن كريم.
- آخوند گلشاهی، آنه طواق، تفسير گلشاهی، تهران، 

احسان، چاپ اول، 1387ش.
- ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، 

نجف، حيدريه، 1376ش.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

دارصادر، چاپ دوم، 1388ق.
- ابوالفتوح رازی، حســين بن علی، روض الجنان و 
روح الجنان فی تفســير قرآن، تصحيح: محمدجعفر 
ياحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاي 

اسالمی آستان قدس رضوی، 1371ش.
- ثقفی تهرانی، محمد، روان جاويد در تفســير قرآن 

مجيد، تهران، برهان، چاپ دوم، 1376ش.
- جوهری، اســماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و 
صحاح العربيه، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بيروت، 

دارالعلم للماليين، چاپ چهارم، 1990م.
- حســيني شاه عبدالعظيمی، حسين بن احمد، تفسير 

اثنی عشری، تهران، ميقات، 1363ش.
- خدوری، مجيد، جنگ و صلح در قانون اســالم به 
ضميمه رسول اكرم در ميدان جنگ، ترجمه غالمرضا 

سعيدی، تهران، اطالعات، 1388ش.
- خرم دل، مصطفی، تفسير نور، تهران، احسان، چاپ 

سوم، 1378ش.
- دلشــاد تهرانی، مصطفی، سيره نبوی منطق علمی، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1376ش.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، مفردات الفاظ 
القرآن، ترجمه و تحقيق ســيد غالمرضا خســروی 
حسينی، قم، المكتبة المرتضوية الحياء آثار الجعفرية، 

چاپ چهارم، 1387ش.
- زحيلی، وهبه، التفسير المنير فی العقيده و الشريعه و 
المنهج، ترجمه عبدالرئوف مخلص، تربت جام، احمد 

جام، 1377ش.
- زمخشــری، محمود بن عمر، تفسير كشاف، ترجمه 

مسعود انصاری، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1389ش.
بوستان، تصحيح:  - سعدی، مصلح الدين شــيرازی، 
غالمحسين يوســفی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، چاپ بيست و چهارم، 1381ش.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، الدر المنثور فی 
تفسير بالمأثور، بيروت، داراحياء التراث العربی، چاپ 

اول، 1421ق.
- شريف رضي، نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم، 

مؤسسه تحقيقاتی اميرالمؤمنين)ع(، 1381ش.
- صابونــی، محمدعلــی، صفوة التفاســير، ترجمه 
محمدطاهــر حســينی، تهران، احســان، چاپ اول، 

1383ش.
- طباطبايی، سيد محمدحســين، الميزان فی تفسير 
القــرآن، ترجمه محمدباقر موســوی همدانی، بی جا، 
بنيــاد علمی و فكری عالمــه طباطبايی، چاپ دوم، 

بی تا.
- طبرســی، احمــد بن علــی، االحتجــاج، نجف، 

دارالنعمان، 1386ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان لعلوم القرآن، 
ترجمه علی كرمــی، تهران، فراهانی، چاپ ســوم، 

1385ش.
- طبری، محمــد بن جرير، تاريــخ طبری، ترجمه 

ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير، 1375ش.
- همو، جامع البيان عــن تأويل آی القرآن، تحقيق: 
عبداهلل بن محســن تركــی، قاهره، مركــز بحوث و 
الدراســات العربيه و االسالميه بدار هجر، چاپ اول، 

1422ق.
- طوســی، محمد بن حســن، التبيان الجامع لعلوم 
القرآن، تصحيح: احمــد حبيب قصير عاملی، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، بی تا.
- غزالی، محمد بــن محمد، موعظــه المؤمنين من 
احياء علوم الدين، ترجمه طاهره الوژه، بی جا، بي نا، 

1390ش.

  کتابنامه
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- فخــررازی، محمد بن عمر، تفســير كبير، بيروت، 
داراحياء التراث العربی، چاپ اول، بی تا.

- فضل اهلل، سيد محمدحسين، تفسير من وحی القرآن، 
بيروت، دارالمالك، 1419ق.

- فيض كاشــانی، مال محسن، الصافی، قم، دفتر نشر 
نويد اسالم، چاپ دوم، 1386ش.

- قرشــی، ســيد علی اكبر، قاموس قــرآن، تهران، 
دارالكتب االسالميه، 1371ش.

- همو، تفســير احســن الحديث، تهران، بنياد بعثت، 
1374ش.

- قطب، ســيد، فی ظالل القــرآن، ترجمه مصطفی 
خرم دل، تهران، احسان، چاپ پنجم، 1382ش.

- كاشــانی، مال فتح اهلل، زبدة التفاســير، قم، مؤسسه 
المعارف االسالميه، چاپ اول، 1423ق.

- همــو، منهج الصادقين فی الزام المخالفين، تصحيح: 
ابوالحسن تهرانی، تهران، اسالميه، 1378ش.

- كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تصحيح: علی اكبر 
غفاری، بيروت، دارالتعارف، چاپ چهارم، 1401ق.

- مازندرانی، مال صالح، شرح اصول الكافی، تحقيق: 
ميرزا ابوالحســن شــعرانی، بيروت، داراحياء التراث 

العربی، 1421ق.
- ماوردی، علی بن محمد، النكت و العيون )تفســير 
الماوردی(، تحقيق: ســيد بــن عبدالمقصود، بيروت، 

دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1412ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، بيروت، داراحياء 

الترات العربی، چاپ اول، 1403ق.
- محمدنيا كيمانی، مكرم، »سيمای پيامبر اعظم)ص( 
در قــرآن«، مجله كيهــان فرهنگی، شــماره 248، 

1386ش.
- مخلص، عبدالرئوف، انوار القرآن، تربت جام، احمد 

جام، چاپ اول، 1381ش.
- مصطفوی، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، 

تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش.
- مغنيه، محمدجواد، التفسير الكاشف، قم، دارالكتاب 

االسالمی، چاپ اول، 1424ق.
- مكارم شــيرازی، ناصر، تفســير نمونــه، تهران، 

دارالكتب االسالميه، چاپ سی و پنجم، 1377ش.
- نراقی، مهدی بن ابی ذر، جامع الســعادات، ترجمه: 

جالل الدين مجتبوی، تهران، حكمت، 1377ش.
بررســی ديدگاهها  - يوســفی مقدم، محمدصادق، 
درباره اختصاصــات پيامبر خاتم)ص( از نگاه قرآن، 
قم، پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول، 

1390ش.
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