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چکیده
«رحمة للعالمین» بودن پیامبر(ص) در قرآن ،به عنوان یک ویژگی شــاخص برای ايشــان مطرح شده است.
این ویژگی نیازمند توضیح و تبیین بیشــتری است که تا به حال به آن پرداخته نشده است ،از این رو در این
نوشــتار ،به منظور تبیین و توضیح این ویژگی ،به تفاســیر فریقین مراجعه شده است .مفسران فریقین برای
این توصیف پیامبر(ص) ،ســه معنای کلیدی مطرح کردهاند که عبارتند از :جهانی و جاودانه بودن ،سعادت و
عاقبت به خیری ،و مانع عذاب الهی .از بررســی این موارد ،این نتیجه حاصل ميشــود كه مردم دنیا اعم از
مؤمن و کافر ،همگي مرهون رحمت پیامبر(ص) هســتند و هدف پیامبر(ص) از جنگ ،خونریزی و کشتار
نبوده اســت؛ زيرا هیچگاه کســی را نفرین و در هیچ حال از درگاه خداوند عذاب کسی را درخواست نکرد.
بنابراين پیامبر(ص) برای همه انســانها در همه زمانها و مکانها تا پایان جهان ،رحمت اســت؛ زیرا آنچه را
موجب سعادت ابدی مردم است ،برای آنها آورده است.
کلیدواژهها:سیره پیامبر(ص) ،رفق و مدارا ،رحمه للعالمین ،تفاسیر فریقین ،فلسفه رحمت.
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مقدمه
شــناخت ویژگیهای پیامبر(ص) ،عــاوه بر ارزش
علمی ،ثمرات عملی برای انسانها در پی دارد .اگرچه
شــخص پیامبر(ص)،به ظاهر از دنیا رحلت فرموده،
ولی شخصیت او تا روز قیامت ،زنده و جاودان است
و میبایست به او اقتدا کرد .خداوند ،سیره پیامبر(ص)
را برای همیشــه و همه انسانها در طول تاریخ ،اسوه
و الگو قرار داده اســت .از ایــن رو ،اقتدای به او را
در تمامی شــئون میطلبد .پس اینگونه نیست که با
رحلت پیامبر(ص) ،خصايص منقضی شوند و نیازي
به شناخت آنها نباشد .یکی از این خصايص ،رحمت
بودن آن حضرت میباشــد .از آیات مختلف قرآن،
به خوبی استفاده میشــود که پیامبر(ص) ،رحمت و
لطف خداوند بر جهان بشــریت است .اين نوشتار در
صدد پاســخ به اين سؤال است كه شناخت خصايص
پیامبر(ص) ،به ويژه رحمة للعالمین بودن ايشان ،برای
انســانهای معمولی و به خصوص مسلمانان پیرو آن
حضرت ،چه فایدهای دارد؟
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پیشینه تحقیق
از جمله کتبی که درباره سیره پيامبر(ص) نگاشته شده
است ،عبارتند از :السیرۀ النبویۀ ،نبردهای محمد(ص)،
برخوردهای پیامبــر(ص) و یهودیان حجاز ،پیرامون
سیره نبوی ،حیاۀ النبی و ســیرته ،سیرۀ الرسول عن
طبقات ابنسعد ،پدید آورنده رحمت ،رحمة للعالمین،
و رحماء بينهم .همچنین مقاالتی در این زمینه به رشته
تحریر درآمده است ،از جمله« :بررسی مفهوم رحمة
للعالمین در سیره پیامبر اعظم(ص)»« ،پیامبر رحمت،
مــدارا و قاطعیــت» و «قطــرهای از فضایل رحمة
للعالمین» .این کتب و مقاالت به صورت مختصر ،به
ویژگی رحمة للعالمين بودن پيامبر(ص) پرداختهاند و
در آنها ،معنای رحمت بودن به صورت کلی بیان شده
است .از اين رو ،با توجه به كاستيهاي موجود ،در اين

نوشتار ،رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) ،به صورت
تفصيلي از نظر فريقين مورد بررسي قرار ميگيرد ،تا
ضمن تبيين دقيق اين مفهوم ،جلوههای رحمت بودن
پیامبر(ص) نمایان شود.
مفهوم شناسی رحمت
ابنمنظور و جوهری در مــورد معنای لغوي رحمت
1
ميگوينــد« :رحمت؛ یعنی مهربانی و دلســوزی».
راغب اصفهاني ميگويد« :رحمت به معناي بخشش،
بخشندگی و مهربانی اســت» 2.قرشی نیز میگوید:
«رحمت به معنی مهربانی است» 3.حسن مصطفوی به
منظور جمع بندی نظرات لغویان ،میگوید« :رحمت
در لغت ،به معنای تجلی دوستی و مهربانی است؛ یعنی
زمانی که دوســتی در عمل نمود پیدا کند و براساس
خير و مصلحت باشــد ،کلمه رحمت به کار میرود.
به همین جهت ،گاه ممکن است رحمت در نوشاندن
4
داروی تلخ به مریض تجلی یابد».
رحمت در اصطالح ،به معناي نرمی و نرم خویی است
که نیکی کردن به طرف مقابل را اقتضا میکند ،از اين
رو ،گاهــی درباره مهربانی و نرمدلی به طور مجرد و
گاهی در معنی احسان و نیکی کردن که مجرد از رقّت
اســت ،به کار میرود 5.در رحمت صادقانه ،شخص
دلســوزانه عمل میکند و دوست دارد دیگران نیز از
چیزی که او از آن لذت برده اســت ،لذت ببرند و آن
احساس را تجربه کنند .کسی که دلرحم است ،حالتی
انعطافپذیر نســبت به دیگــران دارد .پیشفرضهای
ذهنی انســان دلرحم ،به سعادت رسیدن کل جامعه
میباشد .کســی که دلسوز است ،دوست دارد انسانها
رشــد کنند و به کمال برسند و به همین دلیل از منافع
 .1لسان العرب ،ج ،5ص173؛ الصحاح ،ج ،4ص.1946
 .2مفردات الفاظ القرآن ،ج ،2ص.58
 .3قاموس قرآن ،ج ،4-3ص.71
 .4التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،۶ص.۹۲
 .5مفردات الفاظ القرآن ،ج ،2ص.57

شخص خود میگذرد.

 .6انبیاء.107 ،
 .7المیزان ،ج ،14ص.467
 .8التفسير المنير ،ج ،17ص.143

 .9بررســی دیدگاهها درباره اختصاصــات پیامبر خاتم(ص) از نگاه
قرآن ،ص.288
 .10شرح اصول الکافی ،ج ،12ص.220
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تبیین کلمه العالمین و رحمت بودن پیامبر(ص)
نسبت به دیگر انبیا
«و َمــا َأ ْر َســ ْل َن َ
اك إ َِّل َر ْح َم ًة
خداونــد ميفرمايــدَ :
يــن»؛« 6و تــو را جز رحمتى بــراى جهانيان
لِ ْل َعالَ ِم َ
نفرســتاديم» .اين آيه ،داللت بــر رحمتى دارد كه به
سوى همه جماعتهاى بشرى فرستاده ميشود .آمدن
الف و الم بر ســر كلمه «عالمين» ،دلیل عمومی بودن
رحمت پیامبر(ص) اســت ،عالوه بر اينكه مقتضاى
رســالت هم همين است .رحمت براى همه اهل دنيا،
به اين جهت است كه ســعادت را براي اهل دنيا ،در
دنيا و آخرتشان تأمين ميكند .پيامبر(ص) براى اهل
دنيا رحمت اســت ،به جهت آثار حسنهاى كه از قيام
او ،با دعوت حقهاش ،در مجتمعات بشرى به راه افتاد
كه اگر وضع زندگى بشــر آن روز را قبل از اينكه آن
جناب مبعوث شــود ،با وضعى كه پس از قيام او به
7
خود گرفت ،مقايسه كنيم ،كام ً
ال روشن مىگردد.
در التفســیر المنیر درباره رحمة للعالمين آمده است:
«ای محمد(ص) مــا تو را نفرســتادهایم ،جز اینکه
رحمتی بر جهانیان باشی و منظور از للعالمين ،جن و
انس است و علت برانگیخته شدن به سویشان ،کمک
8
به آنها براي اصالح دنیا و آخرتشان است».
رحمت بودن پیامبر(ص) برای همه بشریت ،به معنای
این اســت که خداوند به وسیله آن حضرت ،آیینی را
فرســتاده است که نه تنها کســانی که به آن گرایش
پیــدا میکنند ،از آن نعمت برخوردار خواهند شــد،
بلکه اگر کسانی به دلیل عدم قابلیت مسلمان نشدند،
نیز از آن رحمت برخوردار شــوند؛ زیرا پیامبر(ص)
مانند خورشــیدی اســت که همه موجودات عالم از
شــعاع وجودی آن بهرهمند میگردند ،هرچند برخی

موجودات کمتر و برخی بیشتر استفاده میکنند .حال
اگر موجودی به هر دلیل ،کمتر از شــعاع خورشــید
بهرهمند گردد ،به عمومیت شــعاع خورشید لطمهای
وارد نمیشــود؛ زیرا خورشــید فاعلیت تامه و عامه
دارد و آن موجود ،خود قابلیت نداشته است که بیشتر
از خورشید اســتفاده کند .رحمت بودن آن حضرت
برای عالمیان ،فراتر از ایمــان آورندگان به آیین آن
حضرت اســت؛ برای نمونه ،درباره آن حضرت آمده
است« :آداب و سلوک پیامبر(ص) ،چنان تأثیری در
روحیه انسانها گذاشته اســت که بسیاری از رهبران
جوامع بشــری در برخورداری خود از آن حضرت
9
الگو گرفتهاند».
به گفته مــا صالح مازندرانی ،آن حضرت در جنگها
به دشمنان خود ،ترحم میکرد و به آنان امان میداد.
آن حضرت این ســیره حسنه را میان پیروان خود نیز
تبلیغ میکرد که اگر مســلمانی به یکی از کافران امان
تعرض ندارد.
بدهد ،امان او معتبر اســت و کسی حق ّ
وی میگوید« :پیامبر از اهل کتاب مانند مســلمانان
که باید مالیات میدادنــد ،جزیه میگرفت و با دادن
جزیه ،در پناه اسالم ،با آسایش و امنیت خاطر زندگی
10
میکردند».
به تعبیر دقیقتر ،میتوان گفت که پیامبر اســام(ص)
برنامههایی ارائه داده اســت که در هر عصری ،جانب
معاش و معاد زندگی انســانها را مــورد توجه قرار
داده اســت؛ برنامههایی که براساس جلب مصلحت
و اجتناب از مفاســد ،ســاماندهی و ســازماندهی
شده اســت و از این جهت که مؤمن و کافر در سایه
برنامههــای پیامبر(ص) میتواننــد در کنار یکدیگر
زندگی مســالمتآمیزی داشته باشــند ،آن حضرت
رحمت برای همه انسانها است.
طبرســي میگوید« :رحمت بودن پیامبر(ص) برای
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عالمیان ،بدان جهت اســت که آن حضرت ،ایمان و
سعادت را حتی به کافران ارائه میکند ،هرچند آنان،
آن را نپذیرند؛ مانند کسی که به گرسنهای طعامی بدهد
و او نپذیرد ،آن طعام دهنده ،نعمت دهنده است ،هرچند
آن فرد گرســنه طعام او را قبول نکرده باشد» 11.این
کالم فیالجمله درســت است ،اما نباید از این حقیقت
غفلت کرد که حتی کسانی که ایمان نیاوردهاند ،نیز از
ثمرات دستورها و برنامههای پیامبر(ص) برخوردار
شدهاند.
بنابراین رحمانیت پیامبر(ص) شامل همه بندگان خدا
میشود و در سایه شــریعت ،همه انسانها از رحمت
نبوی بهــره میبرند .در حقیقــت ،رحمت عام نبوی
در چهارچوب رســالت آن حضرت ،برای همه افراد
بشــر و نیز جنیان است ،هرچند برخی به آن حضرت
ایمان نیاورند .البته پیامبر(ص) براساس آیات قرآنی
ين َر ُء ٌ
يم»؛« 12نسبت به مؤمنان
مانند «بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
وف َر ِح ٌ
يــن َآ َم ُنوا
«و َر ْح َمةٌ لِ َّل ِذ َ
رئــوف و مهربان اســت» و َ
ِم ْن ُك ْم»؛« 13و براى كسانى از شما كه ايمان آوردهاند،
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رحمت است» ،رحمت خاصی نیز دارد که مؤمنان و
رهیافتگان به دین مبین اسالم ،از آن بهرهمند میشوند.
به اين ترتيب ،برخــورداري از اين دو نوع رحمت،
از ويژگيهاي اختصاصي پيامبر اســام(ص) است كه
انبياي ديگر ،از آن برخوردار نبودند.

نظرات تفاسیر فریقین
رحمت بودن پیامبر(ص) در کتابهای تفسیری فریقین،
ذیل آیات مربوط ،مورد بررسی قرار گرفته است که به
برخی از تفاسیر شیعه و اهلسنت پرداخته میشود .از
آنجا که تفاسیر شیعه با تفاسیر اهلسنت ،در جزئیات
مربوط به شــرح این مفهوم و معانی و مصادیق آن،
اختالفهایی دارند ،نظرات مفسران شیعه و اهلسنت،
 .11مجمع البیان ،ج ،4ص.67
 .12توبه.128 ،
 .13توبه.61 ،

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
 )1تفاسیر شیعه

در تفاســیر شــیعه ،براي رحمــة للعالمیــن بودن
پیامبر(ص) ،معاني مختلفي بيان شــده است كه به سه
دسته تقسيم ميشوند:
الف) جهانی و جاودانه بودن
«و َما َأ ْر َســ ْل َن َ
اك إ َِّل
محمدجواد مغنیه ميگويد« :آيه َ
ين» ،خطاب به حضرت محمد(ص) است
َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
و رســالت او برای اولین و آخرین ،رحمت اســت.
حضرت محمد(ص) بر جمیع انســانها ،در همه زمانها
و مکانها رحمت اســت» 14.مکارم شیرازی ذیل این
آیه بيان ميدارد« :از آنجا که آیات گذشــته ،بشارت
حکومــت روی زمین را به بنــدگان صالح میداد و
چنین حکومتی ،مایــه رحمت برای همه مردم جهان
است ،در نخســتین آیه مورد بحث ،به رحمت عامه
وجود پیامبر(ص) اشــاره کرده و میگوید :ما تو را
جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم .عموم مردم دنیا
اعم از مؤمن و کافر ،همه مرهون رحمت تو هســتند؛
چرا که نشــر آيینی را به عهده گرفتی که سبب نجات
همگان اســت ،حال اگر گروهی از آن استفاده کردند
و گروهی نکردند ،این مربوط به خودشــان است و
تأثیری بــر عمومی بودن ،رحمت نمیگذارد .رحمت
بودن وجــود پیامبر(ص) برای همــه جهانیان ،جنبه
مقتضی و فاعلیت فاعل دارد و مســ ّلم ًا فعلیت نتیجه
بســتگی به قابلیت قابل نیز دارد .تعبیر به «العالمین»
جهانیان آنچنان مفهوم وسیعی دارد که تمام انسانها را
در تمام اعصار و قرون شامل میشود و بنابراين این
آیه را اشارهای بر خاتمیت پیامبر(ص) میدانند؛ چرا
که وجودش برای همه انسانهای آینده تا پایان جهان،
رحمت و رهبر و پیشــوا و مقتدا است» 15.قرشي نيز
«و َما َأ ْر َســ ْل َن َ
ين»،
اك إ َِّل َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
ميگويد« :آیه َ
حاکی اســت که این قرآن و تعلیمــات ،از مصادیق
 .14التفسیر الکاشف ،ج ،5ص.304
 .15تفسیر نمونه ،ج ،13ص.527

رحمة العالمین بــودن آن حضرت و نیز دلیل جهانی
16
بودن رسالت آن حضرت است».
همانطور که مشاهده ميشــود ،مفسران در این آیه،
منظــور از رحمــت را متعلق به همه انســانها برای
همه زمانها میدانند که فقط شــامل انســانهای زمان
پیامبر(ص) نمیشــود ،بلکه منظور همه انســانها تا
آخرالزمان است.
ب) سعادت و عاقبت به خیری
ســید محمدحســین فضــل اهلل ميگويــد« :همانا
پیامبر(ص) بر شــما آمده (فرستاده شد) ،تا همه امور
را برای شــما بگشاید و شما را در دنیا به راه مستقیم
بدارد .شما را در دنیای جاودان آخرت نعمت دهد و
شر برای شما
بر شما همه خیرات را بفرستد و آنچه از ّ
17
میآید ،از شما بازدارد».
محمد ثقفــی تهرانی بيان ميدارد« :از امام صادق(ع)
نقل شــده که مــراد از رحمت بــودن وجود مبارک
حضرت ختمی مرتبت برای جهانیان واضح اســت؛
چون اهل ایمان به برکت وجود او ،به ســعادت دنیا و
آخرت رســیدند و ايشان با اهل کفر و نفاق ،با مدارا
رفتار كردند و از عذابهای گوناگون از قبیل مســخ و
خسف و غرق نجات یافتند و جان و مالشان محفوظ
ماند .وجود ايشان موجب سعادت دنیا و آخرت تمام
جهانیان بود .اما کســانی که از این ســعادت محروم
شدند ،خودشان موجب حرمان خود را فراهم نمودند؛
چرا كه حسن ســلوک ايشان با دوست و دشمن ،نزد
18
دوست و دشمن مشهور و مس ّلم است».
مال فتحاهلل کاشانی ميگويد« :ما حضرت محمد(ص)
را مبعوث نکردیم ،جز برای سعادت و موجب اصالح
زندگی و آخرت انســانها ،پس هرکس از آنها تبعیت
کند ،رستگار و فرخنده در هردو جهان است و هرکس
تبعیت نکند ،از شفاعت ما محروم است و قسمت خود

را ضایع کرده است».
عالمه طباطبایی در تفسير خود ،ذیل آیه  107سوره
انبياء ،آورده اســت« :آيه مذكــور داللت بر رحمتى
اســت كه به ســوى همه جماعتهاى بشرى فرستاده
ميشود .جمع با الف و الم ،دلیل عمومی بودن رحمت
پیامبر(ص) است ،عالوه بر اينكه مقتضاى رسالت هم
همين اســت .رحمت براى همه اهل دنيا به اين جهت
است كه سعادت را براي اهل دنيا در دنيا و آخرتشان
تأمين ميكند .پيامبر(ص) براى اهل دنيا رحمت است،
به جهت آثار حسنهاى كه از قيام او ،به دعوت حقهاش
در مجتمعات بشرى به راه افتاد ،كه اگر وضع زندگى
بشر آن روز را قبل از اينكه آن جناب مبعوث شود با
وضعى كه پس از قيام او به خود گرفت ،مقايسه كنيم،
20
كام ً
ال روشن مىگردد».
حســینی شاه عبدالعظیمی نيز ميگويد« :و نفرستادیم
تو را ای محمد ،مگر در حالت بخشایش محض برای
عالمیان؛ زیرا آنچه به آن مبعوث شــده ،سبب هدایت
و سعادت ایشان و موجب صالح معاش و معاد تمام
21
عالمیان است».
بنابراين در اينجا ،مفسران منظور از رحمت را سعادت
و نیکبختی برای انســانها میدانند؛ چون در صورت
پیروی کردن از آن حضرت ،انســان به سعادت دنیا و
آخرت میرسد.
ج) مانع عذاب الهی
«و َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك إ َِّل َر ْح َم ًة
شیخ طوسی ميگويد« :آيه َ
يــن»؛ یعنی محمــد(ص) بر ما نعمت و رحمت
لِ ْل َعالَ ِم َ
اســت ،و خداوند متعال بیان میکند که ارسال رسول
خدا(ص) بر عالمیان نعمت است ،و بر همه آنها ارسال
شــده است .دلیل نعمت بر کافر ،آن است كه ایمان را
بر آنها عرضه و به آنها در ترک گناهانشان لطف کرده
است و در قولی بيان شده است :نعمت است بر کافران،

 .16تفسیر احسن الحدیث ،ج ،6ص.558
 .17تفسیر من وحی القرآن ،ج ،15ص.278
 .18روان جاوید ،ج ،3ص.84

 .19زبدة التفاسیر ،ج ،4ص.362
 .20المیزان ،ج ،14ص.468
 .21تفسیر اثنی عشری ،ج ،8ص.454

19

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

63

64

سال یازدهم
شماره -41پاییز 1394

بدان دلیل که مانند امتهای گذشــته ،قذف و مسخ و
22
دیگر عذابهای الهی بر آنها نازل نشده است».
طبرســی در مجمع البيان آورده اســت« :تو را جز
رحمــت و نعمت برای مــردم جهان نفرســتادهایم.
ابنعباس میگوید :پیامبر براي خوب و بد و مؤمن و
کافر رحمت است ،پس برای مؤمن در دنیا و آخرت
رحمت است و برای کافر ،در همین دنیا که از بالها و
مســخها و هالکتها معاف شده است .برخی میگویند:
اینکه برای کافر نعمت اســت ،این اســت که او را به
ایمان و ثــواب دائم هدایت کرده اســت ،اگرچه او
هدایت را نپذیرد ،مثل اینکه برای گرســنه غذا ببرند
23
و او نخورد».
««و َما َأ ْر َســ ْل َن َ
اك» و
مال فتحاهلل کاشــانی ميگويدَ :
ما نفرســتادیم تو را ای محمد(ص)« ،إ َِّل َر ْح َم ًة» در
ين» بر عالمیان را؛
حالتی که محض بخشایش «لِ ْل َعالَ ِم َ
زیرا که آنچه به آن مبعوث شده ،سبب اسعاد و هدایت
ایشان اســت و موجب صالح و معاد و معاش ایشان
که مطلوب و مرغوب اســت و از اینجا است که آن
«ر ْح َم ٌة َم ْه َداة» و رحمت او نسبت به
حضرت فرمودَ :
ک ّفار ،امنیت ایشان است ،از خسف و رجف و صیحه
و غرق و غیر آن از انواع عذاب اســتیصال» 24.مانند
ان اهللُ لِ ُي َع ِّذبَ ُه ْم
«و َما َك َ
این قول خداوند كه ميفرمايدَ :
َو َأن َْت ِفي ِه ْم»؛« 25و خدا بر آن نيســت كه آنان را در
حالى كه تو در ميان آنان به سر مىبرى ،عذاب كند».
ابوالفتوح رازی بيان ميدارد« :و ما نفرســتادیم تو را
ای محمد(ص) ،جز رحمت و بخشایش جهانیان ،و در
آیه دلیل اســت بر بطالن قول مجبّره ،آنجا که گفتند:
خــدای را بر کافر ،هیچ نعمتی نیســت ،خدای تعالی
میگوید :تو رحمــت و نعمت جهانیانی و وجه آنکه
رســول نعمت و رحمت بر کافر اســت ،آن است که
 .22التبیان ،ج ،7ص.285
 .23مجمع البیان ،ج ،12ص.174
 .24منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،ج ،6ص.117
 .25انفال.33 ،

وجود او و دعوت او ،بر ايشــان لطف اســت و آنچه
ایشــان اجابت دعوت او نکنند ،از ایشان است نه از
او ،دگر آنکه به وجود او عذاب اســتیصال از ایشان
26
برداشتند و این قول عبداهلل بن عباس است».
فیض کاشــانی نيــز ميگويد« :ما مبعــوث نکردیم
محمــد(ص) را ،جز آنكه ،آن حضــرت را رحمت
کافران قــرار دادیم ،برای اینکه از مســخ و قذف و
27
عذاب استیصال در امان باشند».
بنابراين ،این تفاســیر معتقدند کــه منظور از رحمت
در ایــن آیه ،این اســت که وجــود مبارک حضرت
محمــد(ص) ،مانع عذاب الهی میشــود که این خود
یکی از جلوههای رحمت میباشد.
 )2تفاسیر اهلسنت

تفاسیر اهلسنت نیز همانند تفاسیر شیعه ،براي رحمة
للعالمین بودن پیامبر(ص) معاني مختلفي بيان میدارند
كه به سه دسته تقســيم ميشوند ،البته در جزئيات و
مصاديق با تفاسير شيعه اختالفهايي دارند:
الف) جهانی و جاودانه بودن
طبــری ميگويد« :ايــن آيه ،ســخن خداوند متعال
نســبت به پیامبرش حضرت محمد(ص) است که اي
محمد(ص) ،ما تو را جز رحمت به خلق نفرســتادیم
و ســپس اهل تأویل در آن اختــاف کردند که آیا
منظور جمیع عالم اســت و کسانی که محمد(ص) به
آنها ارسال شــد ،مؤمنان و کافران هستند ،یا خداوند
اراده کرده فقط مؤمنان را نه کافران را» .سپس به نقل
«و َما
روايتي از سعید بن جبیر از ابنعباس درباره آيه َ
َأ ْر َســ ْل َن َ
ين» ميپردازد« :خداوند
اك إ َِّل َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
هرکسی را که به خدا و روز آخرت و کتاب او ،ایمان
آورده باشد ،در دنیا و آخرت ،و هرکسي را که به خدا
و پیامبر او ،ایمان نیاورده باشــد ،از قذف ،مسخ و ...
28
حفظ میکند».
 .26روض الجنان و روح الجنان ،ج ،13ص.138
 .27الصافی ،ج ،3ص.359
 .28جامع البیان ،ج ،17ص.84

 .29فی ظالل القرآن ،ج ،4صص635و.636
 .30تفسیر نور ،ص.886

 .31تفسیر کشاف ،ج ،3ص.233
 .32تفسیر کبیر ،ج ،22ص.200
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سید قطب ميگويد« :رســالت محمد(ص) برای قوم
خــودش و برای جملگی انســانهای بعد از خودش،
رحمــت بود .محمد(ص) با عنــوان رحمت جهانیان
فرســتاده شده است .رحمت برای کســانی که به او
ایمان آوردهاند و رحمت برای کســانی که بدو ایمان
نیاوردهاند .هنوز که هنوز اســت ،ســایه این رحمت
گســترده است و پیوسته نیز گســترده میماند ،برای
افرادی که بخواهند این سایه رحمت را بر خود بدارند
و به زیر چنین ســایه رحمتی برونــد و در زیر آن،
با نســیم دلپذیر آسمان بیاسایند و در گرمای نیمروز
سوزان زمین ،به ویژه در این روزگاران ،آسایش یابند
و آسوده شوند .انسانها امروزه بیش از هر وقت دیگر
نیازمند این رحمت و شــبنم آن هستند؛ زیرا انسانها
پریشان و ســرگردانند .حیران و ویالن در بیابانهای
برهوت مادی ،و در دوزخ جنگها هســتند ،و دارای
29
جانهای فرومرده و دلهای خشکیدهاند».
مصطفی خرمدل میگوید« :پيامبر(ص) رحمت برای
جهانیان و سبب سعادت دو جهان مردمان است؛ چرا
که عمل به آيین و برنامهای که او با خود آورده است،
ناکامیها و بدبختیها و بیدادگریها و تباهکاریها را پایان
میدهد و سرانجام تبدیل به حکومت صالحان جهان
خواهد شــد ،و در پایان آنان را بــه نعمت جاوید و
30
سرمدی آخرت نايل خواهد کرد».
همانطور كه بيان شد ،تفاسیر اهلسنت ،يكي از معاني
رحمت را جهانی و جاودانه بودن میدانند؛ يعني این
رحمت نه تنها براي انسانهای زمان پیامبر(ص) ،بلكه
براي ديگر انسانها در زمانهای بعد ،نيز نعمت است.
ب) سعادت و عاقبت به خیری
زمخشــری میگوید« :آن حضــرت را از آن حیث
برای جهانیان رحمت فرســتاده اســت که اگر از او
پیروی کنند ،نیکبخت میشــوند و هرکس که با او

مخالفت کند و از حضرت پیروی نکند ،خود شیوهای
را برگزیده اســت که از ســعادت بهرهای ندارد و به
آن میماند که خداوند چشــمهای پرآب جوشانده و
مردم کشــت و چهارپایان خود را از آب آن ،آبیاری
و سیراب میکنند و خود نیز از آن بهرهمند و کامیاب
میشوند و گروهی از مردم کاهلی میکنند و خود را
از آن نعمت بزرگ ،محروم نــگاه میدارند .اما باید
دانســت چشمه همچنان جوشان و با عنوان نعمتی از
جانب خدا و رحمتی برای هردو گروه روان است .اما
گروه كاهل بر خود ســتم کرده و خود را از چیزی که
برایشان ســودمند است ،بیبهره نگاه داشتهاند .برخی
از مفســران هم گفتهاند از آن حیث برای بدکاران ما
رحمت اســت که  ...از عذاب جانــکاه فوری ایمن
31
ماندهاند».
فخررازی ميگويد« :آن حضرت که بر او ســام باد،
رحمت در دین و دنیا اســت .اما در دین مبعوث شد،
تا انسانها را از جاهلیت و ضاللت دربیاورد و در دنیا
آنهــا را راحت کرد ،به دلیــل زیادی ذلّت و جنگ و
32
کشتار و به برکت دینی که آورد».
صابونی بيان ميدارد« :ای محمد(ص) ما تو را جز به
عنوان رحمت بر عالمیان نفرستادیم .در حدیث آمده
اســت :همانا من رحمت و برکتی هستم که از جانب
خدا به بشــریت هدیه شده اســت .پس هرکس این
رحمت را بپذیرد و این نعمت را سپاسگزار باشد ،در
دنیا و آخرت نیکبخت خواهد شد .خدا نفرمود است
«رحمة للمؤمنیــن» ،بلکه فرموده «رحمة للعالمین»؛
زیرا با فرستادن ســید و بزرگ پیامبران(ع) به تمام
خلق ،رحم و کرم مبذول داشته است؛ زیرا نیکبختی
بزرگ و رســتگاری را به ارمغان آورده اســت و به
وســیله او ،به خیرات فراوانی نایــل آمدهاند؛ بعد از
نادانی آنان را آگاه ساخت و بعد از گمراهی ،آنان را
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به راه راســت هدایت کرد ،پس واقع ًا رحمة للعالمین
است .حتی به ک ّفار هم رحم شده است که کیفرشان به
تأخیر افتاده  ...و با مسخ و فرورفتن در زمین عذاب
33
نیافتهاند».
آخوند گلشــاهی نيز ميگويــد« :ای محمد(ص) ما
تو را بر عالمیان فرســتادیم ،مگر اینکه بر مؤمنان و
گرویدگان ،رحمت باشی ،تا در آخرت ،با برکت تو،
به بهشــت جاودان برسند» 34.همچنين سعدی سروده
است :تویی ســایه لطف حق بر زمین /پیغمبر صفت
35
رحمة للعالمین.
بنابراين ،این تفاسیر معتقدند که يكي از معاني رحمت
بودن پیامبر(ص) ،ســعادت و عاقبت به خیری برای
تمام انسانها میباشــد ،البته در صورتی که انسانها از
آن حضرت پیروی کنند.
ج) مانع عذاب الهی
عبدالرئــوف مخلص میگویــد« :ای محمد(ص) تو
را نفرســتادیم ،با قوانین و احکام شرع (جز رحمتی
برای عالمیان) ،البته تعبیر العالمین شامل همه جهانیان
از جمله ک ّفار میشــود ،پس معنای رحمت بودن آن
حضرت برای ک ّفار ،این اســت که آنان به سبب بعثت
ايشــان ،از عذابهای دنیوی چون خسف (فروبردن در
زمین) ،مســخ و عذاب استیصال (ریشهکن شدن کلی
از عرصه هستی) ایمن شدهاند .در حدیث شریف آمده
اســت :إن َّما انا َر ْح َم ٌة َم ْه َداة»؛ جز این نیســت که من
رحمتی اهدا شــده هستم» 36.ســیوطی نیز میگوید:
«هرکس ایمان آورد ،موجب رحمت در دنیا و آخرت
بر آنها است و هرکس ایمان نیاورد ،در دنیا ،آنها را از
37
عذاب استیصال ،مسخ ،فسخ و قذف حفظ میکند».
ماوردی ميگويد« :رحمت اراده شده دو وجه است:
 .33صفوۀ التفاسیر ،ج ،2ص.478
 .34تفسیر گلشاهی ،ج ،4ص.356
 .35بوستان ،ص.97
 .36انوار القرآن ،ج ،4ص.66
 .37الدر المنثور ،ج ،4ص.342

 .1هدایت به ســوی طاعت خدا و اســتحقاق ثواب
آن  .2برطرف كردن عذاب اســتیصال از آنها .جمله
للعالمین دو وجه اســت .1 :هرکسی که ایمان آورده
يعني مؤمنان  .2جمیع مؤمنان و کافران که گفته شده
38
عذاب استیصال را از کافران برداشته است».
بنابرايــن ،يكي از معانی کلمه رحمت اين اســت كه
کسانی که ایمان نیاوردهاند ،نيز در دنیا از عذاب مسخ،
فسخ و قذف در امان ميباشند.
شبهه «عدم مطابقت رحمت بودن پيامبر(ص)
با جنگهاي بسيار ايشان» و پاسخ آن
شبههاي كه مطرح میشــود ،اين است كه انسانی که
پیامبر رحمت بوده ،چرا اینقدر جنگیده اســت؟ در
پاسخ بايد گفت :کسانی که سردمدار خشونت و جنایت
در جهان هستند ،با خشن معرفی کردن پیامبر(ص) و
دین اسالم ،میخواهند بر روی جنایت خود سرپوش
گذارند .پیامبر(ص) در  23ســال پیامبری خود55 ،
ســریه و  27غزوه داشته اســت .جالب است دانسته
شود طبق مدارک معتبر تاریخی ،مجموع کشتهشدگان
همه جنگهای صدر اســام ،حــدود یک هزار نفر از
39
مجموع مسلمانان و ک ّفار بوده است.
پروفسور حمیداهلل مینویسد« :محمد(ص) بر بیش از
یک میلیون مایل مربع حکومت میکرد .این مساحت
معادل تمام خاک اروپا منهای روســیه بوده است ،به
طوری که در آن روزها ،این محوطه مسکن میلیونها
نفر بود» 40.وي در جاي ديگري ميگويد« :در ضمن
این افرادی که در این جنگهــا در مقابل پیامبر(ص)
کشته شــدهاند ،ظالم به مردم و آدمکش بودهاند .این
در حالی اســت که مدعیان حقوق بشــر در دنیا ،در
هیروشــیما  150هزار نفر را در عرض چند ثانیه به
 .38النکت و العیون ،ج ،3ص.477
 .39تاریخ طبری ،ج ،3ص.133
 .40جنگ و صلح در قانون اسالم ،ص.17

 .41همان ،ص.20
 .42توبه.128 ،
 .43فتح.29 ،
 .44االحتجاج ،ج ،1ص.67

 .45نهج البالغه ،ص.107
 .46نوح.28 ،
 .47سیره نبوی منطق علمی ،ص.132
 .48تفسیر نمونه ،ج ،10ص.66
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قتل رســاندند .حال شــما قضاوت کنید؛ آیا پیامبر
اسالم(ص) فردی خشن بوده ،یا غرب و سردمداران
41
حقوق بشر».
َ
در قرآن آمده اســت« :لَق َْد َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أ ْن ُف ِس ُك ْم
ين َر ُء ٌ
وف
َع ِز ٌ
يز َع َل ْي ِه َمــا َع ِنتُّ ْم َح ِر ٌ
يص َع َل ْي ُك ْم بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
يم»؛« 42يقين ًا پيامبرى از جنس خودتان به سويتان
َر ِح ٌ
آمد كه به رنج و مشــقت افتادنتان بر او دشوار است،
اشــتياق شديدى به [هدايت] شــما دارد ،و نسبت به
مؤمنان رئوف و مهربان اســت» .ايــن آيه بیانگر آن
اســت که پیامبر(ص) در پی خونریزی و کشــتار
نبوده اســت .همچنين آیه َ
«أ ِش َّدا ُء َع َلى الْ ُك َّف ِ
ار ُر َح َما ُء
بَ ْي َن ُه ْم»؛« 43بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با
يكديگر مهربانند» ،پیامبر(ص) را در برابر کسانی که
در مقابل دین خدا میایستند ،شدید معرفی میکند.
انســان نباید در مواردی که مربوط به خدا و دین او
است ،کوتاه بیاید ،در این موارد ،انسان باید مقاومت و
صالبت بیشتری به خرج دهد .در زندگی پیامبر(ص)،
رحمت در مواردی زیاد اســت که به زندگی شخصی
وی بازمیگردد؛ يعني پیامبر(ص) در مسائل شخصی،
در مقابل دشنام و توهین ،موضع رحمت را اتخاذ کرده
اســت .اما پیامبر(ص) در زندگی اجتماعی و آنجا که
پای دین خدا به میان میآید ،نرمش کمتری به خرج
میدهد .روایتی در كتاب االحتجاج موجود است که
در آن ،امام صادق(ع) بــه نقل از پدر بزرگوار خود،
آینده دیــن را بیان میکند .امام صادق(ع) پس از نام
بردن از یکایــک امامان(ع) ،براي ذكر امام زمان(ع)،
44
عبارت «ثم اكمل دينى بابنه محمد رحمة للعالمين»
را بیان میکند .این نکته جالب است که هم آغاز دین
و هم ختم آن ،با رحمت است.

پیامبر رحمت ،مانع عذاب الهی
وجــود با برکت آن حضرت ،مانــع از عذاب الهی بر
گنهکاران و ک ّفار اســت .در منابع شــیعه و اهلسنت
از امیرالمؤمنین علی(ع) روایت شــده که آن حضرت
فرمــود« :در روی زمین ،دو وســیله امان از عذاب
الهی اســت؛ یکی وجود با برکت رســول خدا که از
دنیا رحلت فرمود و دیگری استغفار که به آن تمسک
45
جوید».
از ویژگیهاي پیامبر رحمت ،این است که هیچگاه کسی
را نفرین نکرد و در هیچ حال از درگاه خداوند عذاب
کسی را درخواســت نکرد .حضرت نوح(ع) عرضه
ــن َدخَ َل بَ ْي ِت َي
«ر ِّب ْاغ ِف ْر لِي َولِ َوالِ َد َّي َولِ َم ْ
داشــتَ :
ــات َو َل َت ِز ِد َّ
ين َوالْ ُمؤْ ِم َن ِ
ين إ َِّل
الظالِ ِم َ
ُمؤْ ِم ًنــا َولِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ارا»؛« 46پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هركس
َت َب ً
كه با ايمان به خانــهام درآيد و همه مردان و زنان با
ايمان را بيامرز ،و ستمكاران را جز هالكت ميفزاى».
اما از پیامبر درخواست میکردند که در حق مشرکان
نفرین کند ،میفرمود« :من بــرای رحمت آمدهام ،نه
لعنــت» 47.بلکه در حق آنها و برای هدایتشــان دعا
میکــرد .همین که پیامبر رحمــت در فتح مکه وارد
شــهر شد ،ک ّفار و مشــرکان را که از هرگونه اهانت،
جســارت ،غارت و تجاوز بر پیامبر(ص) و یاران او
کوتاهی نکردند و انتظار مجازات داشــتند ،مورد عفو
و بخشش قرار داد 48و فرمود« :امروز ،روز رحمت و
مهرورزی است» و همچنین فرمود« :بروید امروز همه
شما آزاد هستید».
پیامبر رحمت حتــی در لحظه مرگ ،دلواپس عذاب
امت گنهکار خود در قیامــت بود .هنگامی که ملک
الموت بــرای قبض روح آمد ،پیامبــر(ص) فرمود:
«صبر کن جبرئیل بیاید» .بعــد از مدتی که جبرئیل

آمــد ،فرمود« :چرا دیر آمدی؟» جبرئیل عرض کرد:
یا رسول اهلل مشغول تزئین بهشت بودیم .فرمود« :اینها
دلــم را خوش نمیکند ،بگو بــا امت من چه خواهد
شد» ،جبرئیل رفت و برگشت و عرضه داشت :خداوند
سالم میرساند و میفرماید« :آنقدر از امتت در روز
49
قیامت شفاعت کن ،تا خودت راضیشوی».
امام علی(ع) نقل ميكند که رســول خدا(ص) فرمود:
«روز قیامت ،من در موقف شفاعت میایستم و آنقدر
گنهکاران را شفاعت کنم که خداوند گويد :آیا راضی
شــدی اي محمد! من ميگويم :راضی شدم ،راضی
50
شدم».
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رفق و مدارا در سیره پیامبر(ص)
رفق و مــدارا و مالیمت ،همواره در رفتار و ســیره
اجتماعی آن حضرت ،مشــهود بود كه یکی از شئون
رحمة للعالمین اســت .خداوند متعال در قرآن کریم،
نرمخویی و مدارای پیامبر را رحمت الهی قلمداد و با
عظمت از آن یاد نموده استَ « :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن ا ِ
هلل لِ ْن َت
يــظ الْ َق ْل ِب َل ْنفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ َ
لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
ك
ــاو ْر ُه ْم ِفي ْ َ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاســ َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ِ
ال ْم ِر َف ِإ َذا
َف ْ
51
هلل إ َِّن َ
َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلــى ا ِ
ين»؛
اهلل ُي ِح ُّب الْ ُم َت َو ِّك ِل َ
«[اى پيامبر!] پس به مهر و رحمتى از ســوى خدا ،با
آنان نرمخوى شــدى ،و اگر درشتخوى و سختدل
بودى ،از پيرامونت پراكنده مىشدند؛ بنابراين از آنان
گذشت كن ،و براى آنان آمرزش بخواه ،و در كارها با
آنان مشورت كن ،و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل
كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد».
نراقــی در معنای رفق ميگويد« :مــدارا ،مالیمت و
خوشبرخــوردی با مردم و تحمل ناگواری و آزارها
است» 52.به تعبیر غزالی« ،نرمخویی ،ویژگی پسندیده

الهی است که صفت مقابل آن ،درشتی و تندی است،
که درشتی در اثر خشم ،ولی نرمخویی نتیجه اخالق
نیکو و ســامت روح اســت» 53.واژه کوتاه مدارا،
بســیاری از فضیلتها از قبیل انساندوستی ،فروبردن
خشم ،دوری از کینهتوزی ،بردباری و خویشتنداری،
پرهیز از جفا و ستم ،مقابله به نیکی با آن که بدی کرد،
دوری از خشونت و ســختگیری بر مردم ،و جذب
دیگران را در درون خود جای داده است.
امام صــادق(ع) نقل ميكند كــه پیامبر(ص) فرمود:
«خداوند به من دســتور داد به مــدارا کردن با مردم،
همانطور که به انجام واجبات دستور داد» 54.همچنين
پیامبر(ص) ميفرمايد« :سه چیز است كه اگر در کسی
نباشد ،کارش به پایان نمیرسد؛ ورع و پارسایی که او
را از گناهــان بازداردُ ،خلق و خويی که بدان با مردم
مدارا کند ،بردبــاری و حلمی که بدان جهل و جاهل
55
را دفع کند».
یکی از مصادیق رحمت و مدارا ،مراعات حال دیگران
اســت ،بنابراين خود پیامبــر(ص) در نماز و خطبه،
مراعات همه را میکرد و نمازش را از همه سبکتر و
خطبهاش را از همه کوتاهتر میکرد .امام علی(ع) در
ســفر تبلیغیاش به یمن ،از پیامبر رحمت سؤال کرد:
«چگونه با مردم نمــاز بخوانم؟» پیامبر(ص) فرمود:
«در حد ناتوانترین آنهــا» ،و خود امام علی(ع) به
مالک اشتر سفارش نمود« :در نماز جماعت با مردم،
مــدارا کن و با طوالنی کردن نمــاز ،مردم را پراکنده
56
مساز».
نرمش و مدارای پیامبر(ص) در پیشرفت اسالم ،نقش
بسزایی داشت ،بنابراين خداوند به او فرمود :اگر نرم
و مهربان نبودی ،مردم از اطراف تو پراکنده میشدند.
برخورد کریمانه حضرت در فتح مکه با کســانی که

 .49سیره نبوی منطق علمی ،ص.133
 .50تفسیر نمونه ،ج ،27ص.99
 .51آل عمران.159 ،
 .52جامع السعادات ،ج ،1ص.340

 .53موعظه المؤمنین ،ص.184
 .54الکافی ،ج ،2ص.117
 .55همان ،ج ،2ص.181
 .56نهج البالغه ،ص.107

سالها با او دشمنی کرده بودند ،طوفانی در دلها ایجاد
کرد که به فرموده قرآن ،فوج فوج مسلمان شدند.

« .57سیمای پیامبر اعظم(ص) در قرآن» ،ص.128
 .58نهج البالغه ،ص.295
 .59مجمع البیان ،ج ،4ص.67

 .60مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص.166
 .61انفال.33 ،
 .62نهج البالغه ،ص.107
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فلسفه رحمه للعالمین بودن پیامبر(ص)
زیباترین و جامعترین کالم برای تبیین فلســفه بعثت
پیامبر اکرم(ص) ،فرمایش امام علی(ع) است ،به این
بیان که قبل از بعثت پیامبر اکرم(ص) ،هنوز بشــریت
در یک نادانی و یک نافرمانی مفرط به ســر میبرد و
نیازمند یــک رحمت دوباره بود« :ان اهلل بعث محمدا
نذیرا للعالمین و میهمنا علی المســلمین ،فلما مضی
تنازع المسلمون االمر من بعده».
بســیاری از مردم ،ارزش ایــن نعمت مهم خداوند را
برای بشریت درک نمیکنند ،این نعمت عبارت است
از فرســتادن حضرت محمد(ص) بــه عنوان رحمت
برای انســانها و جنیان ،همچنين نباتات ،جمادات و
حیوانات .خداوند با فرســتادن پیامبر(ص) ،انسانیت
را گرامی داشــت و هالکت و نابودی را از آنان دفع
نمود 57.پس زندگی و وفات پیامبر(ص) رحمت بود،
همانطور که آن حضرت میفرماید« :حیاتی خیر لکم
و موتی خیر لکم» .امام علي(ع) ميفرمايد« :گواهی
میدهم که محمد(ص) برگزیده خدا ،ســفیر وحی و
58
رسول رحمت او است».
پيامبر(ص) رحمت اســت؛ زیرا آنچه موجب سعادت
ابدی مردم اســت ،برايشــان آورده است ،حتی براي
مشــرکان و کافران؛ همانند کسی که سفرهای از طعام
گســترده ،ولی بعضی از مردم از آن غذاها اســتفاده
نمیکنند 59.وجه دیگر رحمت بودن ايشــان ،اين است
که در امتهای گذشته ،خداوند به سبب نافرمانی آنها از
پیامبرانشان ،آنان را در دنيا گرفتار عذابهایی نمود ،در
حالي که بر امت پیامبر اکرم(ص) ،با وجود نافرمانی و
اذیت و آزار بیشــتر ،هرگز عذابي فرستاده نشد؛ زيرا

هرگاه که فرشــتهای از سوی خداوند برای نابود کردن
تکذیب کنندگان و مخالفان به یاری پيامبر(ص) میآمد،
میفرمود« :إنما بعثــت رحمة» و نيز به قوم خود دعا
60
میفرمود« :اللهم اهد قومی فانهم الیعلمون».
امام باقر(ع) نقــل ميكند كه امام علــي(ع) فرمود:
«در زمین دو امان و وســیله نجــات از عذاب الهی
بود که یکی از آنها برداشــته شد ،دومی را دریابید و
به آن چنگ بزنید .اما امانی که برداشــته شد ،رسول
خدا(ص) بود و امانی که باقی مانده اســتغفار است.
ان اهللُ لِ ُي َع ِّذبَ ُه ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم
«و َما َك َ
خداوند میفرمایدَ :
ون»؛« 61و خداوند
ــت ْغ ِف ُر َ
َو َما َك َ
ان اهللُ ُم َع ِّذبَ ُه ْم َو ُه ْم َي ْس َ
آنهــا را عذاب نمیکند ،تا تو در میان آنها هســتی و
خداوند آنها را عذاب نمیکند ،در حالی که اســتغفار
62
میکنند»».
ابوســعید خدری میگوید :عمار به رسول خدا(ص)
عرضه داشــت :ای کاش تو در بین ما میماندی و به
اندازه نوح عمر داشتی .پيامبر(ص) در پاسخ فرمود:
«ای عمار! حیات و زندگی من برای شــما خیر است
و مردنم برای شما شر نیســت؛ اما اینکه حیاتم خیر
اســت ،به این جهت است که با شما صحبت میکنم و
در میان شما هستم و برایتان از خداوند طلب مغفرت
مینمایم و اما برای بعد از وفاتم ،شــما تقوای خدا را
پیشه سازید و به نیکی بر من و اهلبیتم درود فرستید،
به درســتی که اعمال شــما به طور مشخص با اسم
خودتان و پــدران و قبایلتان بر من عرضه میگردد.
اگر اعمال شما خیر باشد ،من خدا را سپاس میگزارم
و اگر بد باشد ،از خدای تعالی برای گناهانتان مغفرت
و بخشــش میطلبم» .در این هنگام ناگهان بعضی از
منافقان و کســانی که در دل شک و تردید نسبت به
مقام آن حضرت داشتند ،گفتند :این یک دروغ بزرگ
است .او خیال میکند که بعد از مرگش رفتار هریک

از پیروانش با مشــخصات آنها به او عرضه میشود!
«وقُلِ ْاع َم ُلوا َف َس َي َرى
در این هنگام بود که آیه کریمه َ
ون» 63نازل شد ،اصحاب
اهللُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسولُ ُه َوالْ ُمؤْ ِم ُن َ
به حضرت عرضه داشتند :مؤمنان چه کسانی هستند؟
حضرت در پاسخ فرمود« :آنها آل محمد و امامان از
64
آنان هستند».
پيامبر(ص) به فرمان الهی ،مأمور به رحمت ،مهربانی
و دلســوزی با مردم بود ،همانگونه که قرآن کریم در
آیات فراوانی این نکته را متذکر میشودَ « :ف ِب َما َر ْح َم ٍة
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
ِم َن ا ِ
يظ الْ َق ْل ِب َل ْنفَضُّ وا ِم ْن
او ْر ُه ْم ِفي ْ َ
َح ْولِ َ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاس َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ِ
ال ْم ِر
ك َف ْ
65
هلل إ َِّن َ
َف ِإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
ين»؛
اهلل ُي ِح ُّب الْ ُم َت َو ِّك ِل َ
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«[اى پيامبر!] پس به مهر و رحمتى از ســوى خدا با
آنان نرمخوى شــدى ،و اگر درشتخوى و سختدل
بــودى ،از پيرامونت پراكنده مىشــدند؛ بنابراين از
آنان گذشــت كن ،و براى آنان آمرزش بخواه ،و در
كارها با آنان مشــورت كن ،و چون تصميم گرفتى بر
خــدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوســت
ــول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُ
دارد»« ،لَق َْد َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
يز َع َل ْي ِه
ــك ْم َع ِز ٌ
66
ين َر ُء ٌ
يم»؛
َما َع ِنتُّ ْم َح ِر ٌ
ــم بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
وف َر ِح ٌ
يص َع َل ْي ُك ْ
«يقين ًا پيامبرى از جنس خودتان به ســويتان آمد كه
به رنج و مشــقت افتادنتان بر او دشوار است ،اشتياق
ِ
[هدايت] شــما دارد ،و نسبت به مؤمنان
شــديدى به
اخ ٌع نَ ْف َس َ
رئوف و مهربان است» و « َف َل َع َّل َ
ك بَ ِ
ك َع َلى
َار ِه ْم إ ِْن لَ ْم ُيؤْ ِم ُنوا بِ َه َذا الْ َح ِد ِ
َآث ِ
يث َأ َســ ًفا»؛« 67شايد
تو مىخواهى اگر [اين معاندان لجوج] به اين ســخن
شدت
[كه قرآن كريم است] ايمان نياورند ،خود را از ّ
اندوه هالك كنى!».
پيامبر(ص) به واســطه اینکه رسول رحمت بود ،در
امر هدایت و تربیت مردم دلســوزی و اهتمام فراوان
 .63توبه.105 ،
 .64بحار االنوار ،ج ،17ص.144
 .65آل عمران.159 ،
 .66توبه.128 ،
 .67کهف.6 ،

داشت .او برای هدایت مردم و نجات آنها از گمراهی،
تنها به آموزش بســنده نفرمود ،بلکه تمام توان خود
را در امــر تربیت و تزکیه امت به کار برد .شــناخت
شخصیت پیامبر(ص) ،امری واجب و وظیفهای عقلی
اســت که هر مســلمانی باید با نبوت آن حضرت و
اختصاصات آن آشنایی داشته باشد.
نتیجهگیری
 .1از آیات مختلف قرآن به خوبی استفاده میشود که
پیامبر(ص) ،رحمت و لطف خداوند بر جهان بشــریت
اســت؛ یعنی پیامبر(ص) برای همه مردم ،اعم از کافر
و مؤمن رحمت عامه دارد؛ زيرا نشر آيینی را بر عهده
گرفته که سبب نجات همگان است .البته رحمت خاصی
نیز دارد که مؤمنان و رهیافتگان به دین مبین اسالم ،از
آن بهرهمند میشوند .رحمت بودن پيامبر(ص) ،به مردم
زمان ايشان اختصاص ندارد ،بلكه مردم زمانهاي ديگر
تا آخرالزمان را نيز دربر ميگيرد.
 .2مفســران فریقین براي رحمت بــودن پیامبر(ص)
ســه معناي كليدي مطرح كردهاند :جهانی و جاودانه
بودن ،سعادت و عاقبت به خیری ،و مانع عذاب الهی.
اما تفاســیر شیعه و اهلسنت در جزئیات ،مصادیق و
گستره این مفاهیم ،با یکدیگر اختالفهایی دارند.
 .3هدف پیامبر(ص) از جنگ ،خونریزی و کشــتار
نبوده است .کسانی که این شــبهه را مطرح میکنند،
سردمداران خشــونت و جنایت در جهان هستند که
میخواهند با خشــن معرفی کردن پیامبر(ص) و دین
اسالم ،بر روی جنایت خود سرپوش بگذارند.
 .4پیامبر(ص) هیچگاه کسی را نفرین ،و در هیچ حال
از درگاه خداوند عذاب کســی را درخواست نکرد،
و میفرمود :مــن برای رحمت آمدهام ،نه لعنت .بلکه
در حق آنها و برای هدایتشــان دعا میکرد .نرمش و
مدارای پیامبر(ص) در پیشرفت اسالم ،نقش بسزایی
داشت ،بنابراين خداوند به او فرمود :اگر نرم و مهربان
نبودی ،مردم از اطراف تو پراکنده میشدند.

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

 قرآن کریم. آخوند گلشاهی ،آنه طواق ،تفسیر گلشاهی ،تهران،احسان ،چاپ اول1387 ،ش.
 ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب،نجف ،حیدریه1376 ،ش.
 ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،بیروت،دارصادر ،چاپ دوم1388 ،ق.
 ابوالفتوح رازی ،حســین بن علی ،روض الجنان وروح الجنان فی تفســیر قرآن ،تصحیح :محمدجعفر
یاحقی و محمدمهدی ناصح ،مشهد ،بنیاد پژوهشهاي
اسالمی آستان قدس رضوی1371 ،ش.
 ثقفی تهرانی ،محمد ،روان جاوید در تفســیر قرآنمجید ،تهران ،برهان ،چاپ دوم1376 ،ش.
 جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه ،تحقیق احمد عبدالغفور عطار ،بیروت،
دارالعلم للمالیین ،چاپ چهارم1990 ،م.
 حســيني شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد ،تفسیراثنی عشری ،تهران ،میقات1363 ،ش.
 خدوری ،مجید ،جنگ و صلح در قانون اســام بهضمیمه رسول اکرم در میدان جنگ ،ترجمه غالمرضا
سعیدی ،تهران ،اطالعات1388 ،ش.
 خرمدل ،مصطفی ،تفسیر نور ،تهران ،احسان ،چاپسوم1378 ،ش.
 دلشــاد تهرانی ،مصطفی ،سیره نبوی منطق علمی،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1376 ،ش.
 راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،مفردات الفاظالقرآن ،ترجمه و تحقیق ســید غالمرضا خســروی
حسینی ،قم ،المکتبۀ المرتضویۀ الحیاء آثار الجعفریۀ،
چاپ چهارم1387 ،ش.
 زحیلی ،وهبه ،التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه والمنهج ،ترجمه عبدالرئوف مخلص ،تربت جام ،احمد
جام1377 ،ش.
 -زمخشــری ،محمود بن عمر ،تفسیر کشاف ،ترجمه

مسعود انصاری ،تهران ،ققنوس ،چاپ اول1389 ،ش.
 سعدی ،مصلحالدین شــیرازی ،بوستان ،تصحیح:غالمحسین یوســفی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،چاپ بیست و چهارم1381 ،ش.
 ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فیتفسیر بالمأثور ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،چاپ
اول1421 ،ق.
 شريف رضي ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم،مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)1381 ،ش.
 صابونــی ،محمدعلــی ،صفوۀ التفاســیر ،ترجمهمحمدطاهــر حســینی ،تهران ،احســان ،چاپ اول،
1383ش.
 طباطبايی ،سيد محمدحســین ،المیزان فی تفسیرالقــرآن ،ترجمه محمدباقر موســوی همدانی ،بیجا،
بنیــاد علمی و فکری عالمــه طباطبايی ،چاپ دوم،
بیتا.
 طبرســی ،احمــد بن علــی ،االحتجــاج ،نجف،دارالنعمان1386 ،ق.
 طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان لعلوم القرآن،ترجمه علی کرمــی ،تهران ،فراهانی ،چاپ ســوم،
1385ش.
 طبری ،محمــد بن جریر ،تاریــخ طبری ،ترجمهابوالقاسم پاينده ،تهران ،اساطیر1375 ،ش.
 همو ،جامع البیان عــن تأویل آی القرآن ،تحقیق:عبداهلل بن محســن ترکــی ،قاهره ،مرکــز بحوث و
الدراســات العربیه و االسالمیه بدار هجر ،چاپ اول،
1422ق.
 طوســی ،محمد بن حســن ،التبیان الجامع لعلومالقرآن ،تصحیح :احمــد حبیب قصير عاملی ،بیروت،
داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 غزالی ،محمد بــن محمد ،موعظــه المؤمنین مناحیاء علوم الدین ،ترجمه طاهره الوژه ،بیجا ،بينا،
1390ش.
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 فخــررازی ،محمد بن عمر ،تفســیر کبیر ،بیروت،داراحیاء التراث العربی ،چاپ اول ،بیتا.
 فضلاهلل ،سید محمدحسین ،تفسیر من وحی القرآن،بیروت ،دارالمالک1419 ،ق.
 فیض کاشــانی ،مال محسن ،الصافی ،قم ،دفتر نشرنوید اسالم ،چاپ دوم1386 ،ش.
 قرشــی ،ســيد علیاکبر ،قاموس قــرآن ،تهران،دارالکتب االسالمیه1371 ،ش.
 همو ،تفســیر احســن الحدیث ،تهران ،بنیاد بعثت،1374ش.
 قطب ،ســید ،فی ظالل القــرآن ،ترجمه مصطفیخرمدل ،تهران ،احسان ،چاپ پنجم1382 ،ش.
 کاشــانی ،مال فتحاهلل ،زبدة التفاســیر ،قم ،مؤسسهالمعارف االسالمیه ،چاپ اول1423 ،ق.
 همــو ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،تصحیح:ابوالحسن تهرانی ،تهران ،اسالمیه1378 ،ش.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح :علیاکبرغفاری ،بیروت ،دارالتعارف ،چاپ چهارم1401 ،ق.
 مازندرانی ،مال صالح ،شرح اصول الکافی ،تحقیق:میرزا ابوالحســن شــعرانی ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی1421 ،ق.
 ماوردی ،علی بن محمد ،النکت و العیون (تفســیرالماوردی) ،تحقیق :ســید بــن عبدالمقصود ،بیروت،

دارالکتب العلمیه ،چاپ اول1412 ،ق.
 مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،داراحیاءالترات العربی ،چاپ اول1403 ،ق.
 محمدنیا کیمانی ،مکرم« ،سیمای پیامبر اعظم(ص)در قــرآن» ،مجله کیهــان فرهنگی ،شــماره ،248
1386ش.
 مخلص ،عبدالرئوف ،انوار القرآن ،تربت جام ،احمدجام ،چاپ اول1381 ،ش.
 مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1360 ،ش.
 مغنیه ،محمدجواد ،التفسیر الکاشف ،قم ،دارالکتاباالسالمی ،چاپ اول1424 ،ق.
 مکارم شــیرازی ،ناصر ،تفســیر نمونــه ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سی و پنجم1377 ،ش.
 نراقی ،مهدی بن ابیذر ،جامع الســعادات ،ترجمه:جاللالدین مجتبوی ،تهران ،حکمت1377 ،ش.
 یوســفی مقدم ،محمدصادق ،بررســی دیدگاههادرباره اختصاصــات پیامبر خاتم(ص) از نگاه قرآن،
قم ،پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول،
1390ش.

