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 اهداء

 :کین کتاب را به برادرانم ھریا -۱
 الی کمال زاده،یحاجی بر -۲
 حاجی اسحق کمال زاده، -۳
 م کمال زادهیو حاجی فھ -۴
 من کنم که سبب شدند تا یه میسه برادر مسلمانی ھد  -
 شدند، سم؛ به آنانی که ھرگاه صاحب فرزندی میین اثر را بنویا

 ا ھم فھرستیشان مشوره کرده و  کو برایینش نام نیبا من در گزِ 
 شان مطابق نوزادان ھای نام شدند تا ھای اسالمی را خواستار می نام

 قرآن و سنت نبوی باشد.





 

 

 مقدمه

 احلمد هللا الذي جعل االسامء االسالمية عالمة للعقيدة االسالمية والصالة

يف السامء بامحد ويف  مد الذي وصفه اهللا سبحانه وتعاىلرسوله حم والسالم عىل

آله واصحابه الذين كانت اسامئهم احسن  وعىل جاالرض برسول اهللا حممد 

 : يوم الدين اما بعد ومن تبعهم باحسان اىل االسامء بعد االنبياء والرسل
 یبرا یخاص یھا ثابت گردد، نشانه یی و دهیکه عق نیا یبرا یھرکس

ا یل واضح و روشن بر داشتن و یاز دال یکیقت دارد و نام، ین حقیاثبات ا
 باشد. یم یی اسالم دهینداشتن عق

ز ما یفراموش شده در کشور عز یھا از سنت یکی یاسالم یگذار نام 
 روز بروز یاسالم ھای نام طی که به عوضیباشد. امروز در شرا یافغانستان م

گردد که مخالف اعتقادات مسلمانان است، خواستم  یرواج م یھای  نام
ی کوچک  ن رسالهیا ج امبر اسالمین سنت پیا و زنده نگھداشتن ایاح یبرا

ی  ساعته ۲۴ یخواھند زندگ یم تا مسلمانان مخلص که میر نمایرا تحر
ن یآماده سامان بخشند، از ا ج میرسول کر یھا ابق سنتش را مطیخو

ند و در حق یشان استفاده نما اطفال یگذار نام یرساله به عنوان راھنما برا
 ر کنند.یخ یز دعایبنده ن

ن یباشد، آنچه از ا یانسان م یمطابق توان بشر یقیجا که ھر تحق از آن
ای در  باشد، ھر کاستی یق پروردگار عالم میبحث درست وصواب بوده از توف

باشد از خداوند (جل  طان مییخودم و وساوس ش یر وعجز انسانیآن، ازتقص
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ی صالحات اعمالم  ن عمل بنده را در جملهیکنم که ا یجالله) استدعا م
 محاسبه نموده وسبب بخشش گناھانم گرداند. 

 کم ورحمة الله وبرکاتهیوالسالم عل
 یپوھنمل عبدالظاھر داعـــــ

 ات پوھنتون کابلیشرع یپوھنحاستاد 
 ھـ ق ۱۴۲۹ذوالحجة الحرام 

 



 

 

 :فصـل اول
 ن مقدس اسالم یدگاه دیاز د یگذار فرهنگ نام

 م داد:یق قرار خواھیل را مورد تحقین فصل موضوعات ذیا در 
  یفرھنگ اسالم ده ویبا عق یگذار ارتباط نام  -۱
 ھا  نام رییمورد تغامبر اسالم در یموقف پ  -۲
 کرام  ی صحابه ھای نام امبر دریر پیتقر د وییتأ  -۳

 یفرهنگ اسالم و دهیعقبا  یگذار ارتباط نام
دارد، ھندوھا بر  یده و فرھنگ ھر ملتیمی با عقیارتباط مستق یگذار نام

ان یحیگذارند، مس یشان م ھا را بر فرزندان شان اسامی بت ی دهیاساس عق
ده دارند که آنان یعق رایگذارند؛ ز یح نام میعبدالمس ش رایعرب پسران خو

ی ھای  نام ز قبل از اسالم،یپرستان عرب ن ح ھستند، بتیسی مسیبندگان ع
 ھای نام ) و دیگری= بندهء عز یچون (عبدالالت = بندهء الت)، (عبدالعز

از  یاریو مسلمان شدن، بس یی اسالم دهیمشرکانه داشتند که با آمدن عق
 د. یمبدل گرد یاسالم ھای نام ز بهین اشخاص نیاسامی ا

ن یخوردند، به ا ین عادت داشتند که به معبودان خود قسم ھم میمشرک

وعن أيب هر�رة «ک جرم پنداشته شد: یز به عنوان ین عمل آنان نیاساس ا
عن انليب ص� اهللا عليه وسلم قال من حلف فقال يف حلفه بالالت والعزى 
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 ج گوید: رسول الله یم سرهیابوھر: «ه)یمتفق عل( ».فليقل ال � إال اهللا
  )١( (ال اله اال اهللا)د: یبه الت وعزی قسم خورد، بگو یفرمود: ھرگاه کس

م که او یدان ید که نامش (رام) است فورا میما بگو یبرا یکس یوقت
د که نامش گلراج سنگ است یبگو یھندو، سکھـ و بت پرست است و وقت

 باشد.  یسکھـ) م یاو از (ھندوھام که یدان یفورا م
شنوند، فالن شخص نامش محمد  یکه م نیبه مجرد ا یغرب یدر کشورھا

 ج روان محمدین شخص مسلمان است و از پیدانند که ا یاست فورا م
 باشد.  یم

ی انسان  دهیشناخت عق یک عالمت و نشانه است برایبر این اساس، نام، 
ی  دهیار نام فرزندانش، عقیھنگام اخت ن دریو الزم است که ھر مسلمان متد

ار کند که مطابق یرا برای فرزندانش اخت ینام ش را در نظر داشته،یخو
 اش باشد. دهیی اسالمی بوده و نامی را نگذارد که مخالف عق دهیعق

  ، محبت استمشابهتاساس 
من تشبه بقوم «خواندم که  یرا م ج امبر اکرمیث پین حدیکه ا یھنگام
ی آنان  سازد، از جمله یخود را مشابه م یکه با قوم یکس: «)٢(» فھو منھم

 ین است، کسانیف ایث شریگفتند که مفھوم حد یاسالم م یوعلما» است
شوند. من  یامت با آنان حشر میسازند در روز ق یگران میمانند د که خود را

 .والنذور الفصل األولمشکاة المصابیح باب االیمان  -١

 بقوم �شبه من قال سلم و عليه اهللا ص� انليب أن أبيه عن حذيفة بن عبيدة أيب عن« -٢
 إال يلع والعن غراب بن يلع إال حسان بن هشام عن احلديث هذا يرو لم منهم فهو

 ۱۷۹صفحه:  ۸جلد:  ۸۳۲۷حدیث شماره:  »مرزوق بن �مد به تفرد العز�ز عبد
 معجم االوسط.
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ی ال اله اال الله  سلمان باشد و کلمهم ینمودم که ھرگاه کس یواقعا تعجب م
ز انجام دھد، با مشابه ساختن چھره، نام و یھا و عبادات را ن را بخواند و نماز

 خواھد نمود؟  یر مسلمانان چه نقصیش با غیلباس خو
ان یکه از م یو تجارب ج امبریث پیو احاد یات قرآنیی آ باآلخره با مطالعه

باشد. ما چرا  یاساس مشابھت، محبت ممردم حاصل نمودم، دانستم که 
 م. یکه او را دوست دار نیا یبرا م؟یساز یمشابه م یخود را با کس

؟ گفت: به اساس یپوشیگونه لباس م نیدم که چرا ایپرس یاز عالم
د را یسف یھا لباس ج امبر اسالمیام که پ دهیفھم ام، که نموده یقاتیتحق

 لباس بپوشم.  ج اسالمامبر یدوست داشت، من نیز خواستم مثل پ
د خود یگفت که زنان مومن با یده بود و میرا پوش ی، چادر بزرگیخواھر

 شه بسازند.یعا یب یفاطمه و ب یب یرا مشابه با، ب
  ؟یا ن گذاشتهیدم که نام پسرت را چرا چنیپرس یازکس

خواستم نام  آمد، به ھمین سبب یار خوشم میفرمود: از فالن شخص بس
 م او بگذارم.پسرم را مثل نا

ات را مشابه با فالن (قھرمان) فیلم  دم چرا چھرهیپرس یاز کس
  ای؟ ساخته

ار دوست داشتم، به ھمین خاطر خواستم یگفت: من آن قھرمان را بس
 ام را مثل او بسازم. چھره
 یھا دم که لباسیفالن دختر فیلم را د یگفت: من زمان یم یگرید

م را یھا م گرفتم که لباسیلذا تصمار خوشم آمد یده است بسیپوش ییبایز
 او بسازم. یھا مثل لباس

که با جانب مقابل دارد، خود را  یبر اساس محبت یکه ھرکس نیخالصه ا
ث ین حدیا ج امبر اکرمیسازد. پ یاش، مشابه او م در نام، لباس و چھره

سازد،  یمشابه م یکه خود را با مردمان یھرکس«معجزه آسا را فرموده است: 
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را دوست  ألیکه خدا یاکنون کسان» ی آنان محسوب خواھد شد. لهاز جم
شوند عبد یرا با پ ألیخدا ھای نام ار نام اوالدشان،یدارند، در ھنگام اخت

 ج امبریت پیی کرام و آل ب امبران، صحابهیکه پ یگذارند وھمچنین کسان یم
ھرگاه  کنند و یار میشان اخت آنان را برای فرزندان ھای نام را دوست دارند،

ی را مشوره ھای  نام زیشان ن خواھد، برای یشان مشوره میکسی از ا
زشت که مربوط به  ھای نام دھند که مطابق قرآن وسنت باشد و از یم

 ورزند. یر مسلمانان است، اجتناب میاعتقادات و فرھنگ غ

 ها  ر نامییامبر اسالم در مورد تغیموقف پ
، یمطابق ارشادات الھ د کهیورز یو تالش م یشه سعیھم ج محمد

م زشتی که یو مفاھ یمسلمانان را به امور مثبت متوجه نموده و از معان
ی این موارد،  د؛ از جملهیبود، منع نما یده، اخالق و روش اسالمیمخالف عق

ن عرصه یخودش بالفعل در ا ج ر اسالمی است. رسول اکرمیغ ھای نام رییتغ
 داد.  یر مییای مفاھیم نادرست بود، تغرا که دار یھای  نام یکار نموده و حت

چه  ت شده است؛ چنانیروا ج میکر یاز نب یادیث زین مورد احادیدر ا
ر ییح را تغیزشت و قب ھای نام جگوید که رسول الله  می لشهیعا یب یب
  ١»دادند. یم

ی وجود داشت که از ھای  نام د،یامبر اسالم مبعوث گردیکه پ یھنگام
که انسان  یھای  نام ت زشت و بد بودند؛ مثالینھا یب عت اسالمیدگاه شرید

ن برد یرا کامال از بھا  نام نیا ج داد، رسول الله یھا نسبت م بت یرا به بندگ
ی اسالمی بوده و به  دهینمود که مطابق عق ید مییرا تأ یھای  نام و فقط

 د. یداللت نما ألیخدا یبندگ

 »الترمذیرواه « »اكن يغ� االسم القبيح(ص)  إن انليب :قالت لعن عائشة -١
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ار خشن و زشت ینام بس یسد کینبا یی اسالم دهیدگاه عقیھمچنان از د
دن نامش مردم از او متنفر شوند. یخود بگذارد که به مجرد شن یرا باال

ھا  یکید متواضع بوده، خود و فرزندان خود را به نیھمچنان انسان مومن با
سلمه  ینب بنت ابیم. زیره ھستیکوکار و غید که ما نینسبت ندھد و نگو

ه یفرمود: خود را تزک ج میکر ینبکوکار) بود، ید: که نامم بره (نیگو یم
 ١د.ینب نام بگذارید او را زینکن ینامگذار یکید و به اھل نینکن

د خود را از قبل یگردد که مسلمانان نبا یف معلوم میث شرین حدیاز ا
 ه کنند.یتزک

م یب نشستم، براید بن مسیک روز به نزد سعید: یگو ید میعبدالحم 
د: یپرس یرفت. از و ج امبریبه نزد پ گفت: پدرکالنش (حزن) نام داشت و

گفت: بلکه تو سھل  ج امبریست؟ فرمود: حزن (جگرخون). پینامت چ
د یدھم. سع یر نمییرا که پدرم گذاشته است تغ یھستی. وی گفت: من نام

 ٢شه غم و اندوه وجود داشت.ین ما بعد از آن ھمید، در بیگو یب میبن مس
چون جگرخون،  یھای  نام گردد که یف معلوم میث شرین حدیاز ا

ھا  نام نید از گذاشتن چنیست و بایدرست ن ھای نام رهیزده وغ ن، و غمیغمگ
ب ید بن مسینادرست دارند، اجتناب نمود و ھمچنان از سخن سع یکه معان

 .ال تز�وا أنفس�م جعن ز�نب بنت أيب سلمة قالت سميت برة فقال رسول اهللا « -١
 به روایت مسلم »اهللا أعلم بأهل الرب من�م سموها ز�نب.

عن عبد احلميد بن جب� بن شيبة قال جلست إىل سعيد بن املسيب فحدث� أن « -٢
قال  .ن قال بل أنت سهلفقال ما اسمك؟ قال اس� حز ججده حزنا قدم ىلع انليب 

به روایت  »ما أنا بمغ� اسما سمانيه أيب. قال ابن املسيب فما زالت فينا احلزونة بعد.
 بخاری
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ده یھا گرد آن ینیسبب غمگ ج امبریاز امر پ یگردد که نافرمان یمعلوم م
 بود. 

ه بود، پیۀریجو یب ینام بد: یفرما یم بعبدالله بن عباس  ج امبری، برَّ
 ١ل نمود.یه تبدیریآن را به جو

م یش رسول کرین نام را براین است و ایاز امھات المومن یکیه یریجو
ه که به معنا انتخاب نموده ه نمودن است، یکوکار و خود را تزکین یاند. و برَّ

 نبود. یامبر اسالم نام درستینزد پ
ه) یداشت که نامش (عاص یدختر سگوید: عمر یم بعبدالله بن عمر

 ٢له) گذاشت.ینامش را (جم ج امبریکار، پ عنی گناهیبود؛ 
کار  که انسان را به گناه یھای  نام گردد، یف معلوم میث شرین حدیاز ا

کار  از بطن مادر گناه یکس چیرا ھیست؛ زیدھد، نام درست ن یبودن نسبت م
  گردد. یخلق نم

 ید را بعد از والدتش به نزد نبید: منذر پسر اسیگو یسھل بن سعد م
 د: یپرس ج میآوردند، نبی کر ج میکر

 ست؟ ینامش چ
 ش گرفت) یگفت: فالن نام (نامی را برا

 ٣ر، نامش منذر باشد.یفرمود: نخ ج رسول الله

اسمها جو�ر�ة  جاكنت جو�ر�ة اسمها برة فحول رسول اهللا  :عن ابن عباس قال« -١
 به روایت مسلم »و�ن ي�ره أن يقال خرج من عند برة.

به  »مجيلة. جعن ابن عمر أن بنتا اكنت لعمر يقال هلا اعصية فسماها رسول اهللا « -٢
 .مسلمروایت 

ح� ودل فوضعه ىلع  جعن سهل بن سعد قال أيت باملنذر بن أيب أسيد إىل انليب « -٣
  .متفق علیه »فخذه فقال وما اسمه؟ قال فالن الول�ن اسمه املنذر.

 

                                                            



 ١١   فصل اول: فرهنگ نام گذاری از دیدگاه دین مقدس اسالم

آمدند،  ج امبریبا قومش به نزد پ یکند که وقت یت میح از پدرش روایشر
ند، او را به نزد خود خواند و یگو یالُحکم م یاب د که او رایشن ج امبریپ

 ش گفت:یبرا
 ن صفت ملقب مساز.یخود را به ا» است ألیحکم کننده خدا«

ند و در یآ کنند به نزد من می یم یکه قومم اختالف یگفت: ھنگام
شوند، به  یم یی من راض صلهیفه به فیکنم و ھر دو طا یصله میشان ف نیب

 ند.یگو یم ن علت مرا ابوالُحکمیھم
 وسلم فرمود:  جم یکر ینب
 ؟ یندار یا فرزندیآ ین کار خوب است ولیا

 ح، مسلم وعبدالله).یدارم (شر یگفت: بل
 ک است؟ یشان کدام  فرمود: بزرگ ج رسول الله
 ح.یگفتـم: شر

 ١.یح ھستیفرمود: بدین ترتیب تو ابوشر ج مینبی کر
که در آن مشابھت  یالقابو ھا  نام گردد که یف معلوم میث شرین حدیاز ا

 باشد، نادرست است. ألیوصفات خداھا  نام با

مع قومه سمعهم ي�نونه  جملا وفد إىل رسول اهللا عن رش�ح بن هانئ عن أبيه أنه « -١
فقال إن اهللا هو احل�م فلم ت�� أبا احل�م؟ قال  جبأيب احل�م فداعه رسول اهللا 

إن قو� إذا اختلفوا يف يشء أتو� فحكمت بينهم فريض الك الفر�ق� حبك�. فقال 
بد اهللا قال ما أحسن هذا فما لك من الودل؟ قال يل رش�ح ومسلم وع جرسول اهللا 

 ی.ئنسا أبوداود و به روایت »فمن أ�ربهم؟ قال قلت رش�ح قال فأنت أبو رش�ح

 

                                                            



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ١٢

از  یکه اسمش اصرم بود با گروھ ید: شخصیگو یم یاسامه پسر اخدر
ست؟ گفت: اصرم. ید: نامت چیپرس ج امبریآمد، پ ج مردم به نزد رسول الله

 ر، بلکه تو زرعه ھستی.یفرمود: نخ ج میکر ینب
قطع کننده، برنده، و زرعه از زراعت  یبمعنااصرم از (صرم) گرفته شده 

 ١گرفته شده است.
طان، یز، عتله، شیچون عاص، عز یھای  نام ج امبرید: پیگو یابو داوود م

ر دادند و من اسناد آن را بخاطر ییز تغیحکم، غراب، حباب، شھاب را ن
 ٢.اختصار ترک نمودم

ا یعصوم خود و د طفل میکار است وانسان مومن نبا گناه یعاص: به معنا
که از نزدش  نیرا انسان مسلمان باوجود ایکند؛ ز یگذار کار نام خود را گناه

که خود را  یست و کسین یت و گناه راضیبه معص یزند ول یسر م یاشتباھ
 یراض ألیت خدایبه معص ن معناست که اویکند، به ا یم یگذار کار نام گناه

 است. 
ز بگذارد، عزت و ید نام خود را عزینباند، انسان مومن یز: باعزت را گویعز

د ادعا کند که من باعزت ھستم، ینبا یاست و کس ألیذلت بدست خدا
صله شود که چه کسی باعزت است و چه یامت فیبلکه بگذارد تا در روز ق

 است. ألیز نام خدایست. ھمچنان عزیکسی ن

عن أسامة بن أخدري أن رجال يقال هل أرصم اكن يف انلفر اذلين أتوا رسول اهللا « -١
قال قال ارصم، ص� اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ما اسمك؟ 

 أبوداود. تبه روای »بل أنت زرعة.

وقال وغ� انليب ص� اهللا عليه وسلم اسم العاص وعز�ر وعتلة وشيطان واحل�م  -٢
 . وغراب وحباب وشهاب وقال تر�ت أسانيدها لالختصار

 

                                                            



 ١٣   فصل اول: فرهنگ نام گذاری از دیدگاه دین مقدس اسالم

که به  یآلهء آھن یعنی(مارتول) است  یبه معنا یعتله: در زبان در
د: یگو یم یخ عبدالحق محدث دھلویشکنند. ش یی آن، سنگ را م واسطه
 ن نام غلظت و شدت است. یدن است و در ایرا به زور کش یزیعتله چ

 د آن را بر فرزندان خود گذاشت. یاست که نبا یطان: نام زشتیش
 ألیخدا یَحَکم: از حکم کننده گرفته شده است که حکم فقط برا

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿است    .]۴۰وسف: ی[ ﴾٤٠إِ�َّ ِ�َّ
ت یست که خود را از انسانیز نیانسان جا یغراب: نام پرنده است و برا

 ھا را بر خود بگذارد. پرنده ھای نام ده ویکش
 ز آمده است.یمار ن یطان است و به معنایش ھای نام از یکیحباب: 

ھا رانده  طانیی آتش است که توسط آن ش شعله یشھاب: به معنا
 شوند. یم

نی حنفی در کتاب خود به نام عمدة القاری شرح ین عیھمچنان بدرالد
که عبدالله بن  یر ثعلبی نقل نموده است که ھنگامیح البخاری از تفسیصح

 رد، رسول اللهیآمد تا از وی اجازه بگ ج میابی فوت نمود، پسرش نزد نبی کر
 ست؟ ید که نامت چیاز وی پرس ج

 گفت: حباب. 
 ١طان است.یرا حباب شیفرمود: تو عبدالله ھستی، ز ج رسول الله

 له فقال النبی به لیؤذن ابنه انطلق أبی بن الله عبد مات لما) الثعلبی تفسیر( وفیکه  -١
 صحیح شرح القاری عمدة ،شیطان والحباب الله عبد أنت قال الحباب قالک اسم ما

 .۱۲/۲۴۴، الحنفی العینی الدین بدر تالیف البخاری
باشد زیرا یکی از فرزندان  از صحت و سقم این حدیث مطلع نشدم اما احتماال صحیح نمی

او عبدالله نام داشت که نزد پیامبر آمد تا ایشان بر پدرش نماز بخواند و بعد از آن 
 ز نماز خواندن بر منافقان منع شد. (مصحح)ماجرا رسول خدا ا

 

                                                            





 

 

 :فصـل دوم
  ن مقدس اسالمیدگاه دید از ها ن نامیبهتر

 داد:م یق قرار خواھیرا مورد تحق لین فصل موضوعات ذیا در 
  أخداوند ھای نام  -۱
  †امبرانیپ ھای نام  -۲
  نیھم اجمعیکرام رضوان الله عل ی صحابه ھای نام  -۳

 ها ن نامیبهتر
که به  یھرکس یبرا»: «بینص إسمه من مسّمی ولکل«ند: یگو یھا م عرب

مان ین با این اساس والدیبه ا» باشد. یاز نامش م یبیشود، نص یمسم ینام
ار کنند که از یشان اخت فرزندان یرا برا یھای  نام ورزند تا یو تالش م یسع

 ای مثبت داشته باشند.  آن نام بھره
اند که موافق  یھای  نام ھا، ن نامین مقدس اسالم بھتریدگاه دیاز د

د ییآن را تأ ج م الشأن و سنت رسول اللهیباشند، قرآن عظ یی اسالم دهیعق
 یانگر بندگیب است که یھای  نام ھا، نام یی تمام ند. بناًء در سر لوحهینما

ھای بزرگ اسالم مانند  تیشخص ھای نام باشد، ھمچنان ألیانسان به خدا
ن ییھا را تع آن جم یی که رسول کرھای  نام ی کرام و امبران و صحابهیپ

دارم تا  یان میبھا  نام را با ذکر یمفصل یھا ن فصل بحثینموده است. در ا
مھا، حقوق اطفال و فرزندان خود را ادا  ن نایز ادوستان مومن ما با استفاده ا

  ند:ینما



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ١٦

 أخداوند یھا نام
مان یا ألیھاست؛ چون مسلمانان به خدا ن نامیبھتر أخداوند یھا نام

 یش آنان را به بندگیاوالد خو یگذار سته است که در نامیدارند، شا
در ار کنند که یاوالد خود اخت یرا برا یھای  نام نسبت دھند و ألیخدا
 ج امبرین علت است که پیباشد. به ھم ألیذات خدا یبندگ یھا معنا آن

باشد.  ی، عبدالله و عبدالرحمن مألیبه نزد خداھا  نام نید: بھتریفرما یم

إن أحب أسمائ�م إىل  :ابن عمر قال قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم عن«
 ج گوید: رسول الله یم بعبدالله بن عمر« :١.»اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن

» عبدالرحمن«و » عبدالله« أشما به نزد الله ھای نام نیتر فرمود: محبوب
 »باشد. یم

را  یکی ألینام خدا ۹۹م که از یتوان یث مبارک، ما مین حدیمطابق ا
ی (عبد = بنده) را  م و وقبل از آن کلمهیار کنیش اختیفرزند خو یبرا

  م، مثل:یبگذار
 میعبدالّرح عبدالّرحمن عبدالله

 عبدالسالم عبدالقّدوس عبدالملک
 زیعبدالعز عبدالجّبار عبدالمتکبر

 عبدالمؤمن عبدالقدوس منیعبدالمھ
 عبدالغّفار عبدالقّھار عبدالوّھاب
 عبدالخالق عبدالبارئ عبدالمصّور

 عبدالقابض عبدالباسط عبدالخافض
 عبدالرزاق عبدالفتاح میعبدالعل

 لباب األسامي الفصل األو؛ مشکاة المصابیح، مسلم به روایت - ١

 

                                                            



 ١٧   ها از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل دوم: بهرتین نام

 عیعبدالّسم ریعبدالبص عبدالحکم
 عبدالرافع عبدالمعزّ  عبدالمذّل 
 میعبدالحل میعبدالعظ عبدالغفور

 عبدالعدل فیعبداللط ریعبدالخب
 ظیعبدالحف تیعبدالمق بیعبدالحس
 عبدالشکور یعبدالعل ریعبدالکب

 بیعبدالمج عبدالواسع میعبدالحک
 لیعبدالجل میعبدالکر بیعبدالرق
 دیعبدالّشھ عبدالحّق  لیعبدالوک

 عبدالودود دیعبدالمج عبدالباعث
 دیعبدالحم یعبدالمحص عبدالمبدئ

 یعبدالقو نیعبدالمت یعبدالول
 یعبدالح ومیعبدالق عبدالواجد

 دیعبدالمع یعبدالمح تیعبدالمم
 عبدالّصمد عبدالقادر عبدالمقتدر

 عبدالماجد عبدالواحد عبداألحد
 عبداآلخر عبدالظاھر عبدالباطن

 عبدالمقدم عبدالمؤّخر عبداألّول
 عبدالّتواب عبدالمنتقم عبدالعفوّ 
 یعبدالوال عبدالمتعال عبدالبرّ 

 عبدالملک عبدالمقسط عبدالجامع
 عبدالنافع عبدالّنور عبدالرؤوف

 



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ١٨

 عبدالّصبور یعبدالغن یعبدالمغن
 یعبدالباق عبدالوارث دیعبدالّرش
  یعبدالھاد عیعبدالبد

 ها رامون نامیبحث پ
ت است و غالبًا در آن اشتباه صورت ین بحث قابل اھمیدر اآنچه 

اری از مردم افغانستان و یمذکر ومونث است، بس ھای نام اریرد، اختیگ یم
کنند که ھر نامی که  یدانند، فکر م یکه زبان عربی را نم یبخصوص کسان

ن عالمت را نداشته یعالمت (ه) در آخرش آمد اسم مونث است و ھرگاه ا
به قرار ھا  نام را در زبان عربییک اشتباه است، زین یمذکر است. ولی اباشد، 

 اند: م شدهیل تقسیذ

 مونث م اسم به مذکر ویتقس
  اند: م شدهیھا با در نظر داشتن مذکر و مونث به دو دسته تقس اسم

وان مذکر داللت یاند که بر انسان و ح ییھا ھای مذکر: اسم اسم  -۱
 کنند،

 عمر، بکر، حارث.، یانسان؛ مثل: عل
 وان؛ مثل: جمل (شتر مذکر) و حمار (خر مذکر).یح
ھا آن را مذکر قلمداد کرده  جانی داللت کند و عرب یز بیکه به چ نیا ای

 باشند؛ مثل: کتاب، قلم، جبل (کوه) و قمر (مھتاب).
وان مونث داللت یا حیاند که بر انسان و  ییھا ھای مونث: اسم اسم  -۲

ھا آن را به  جان باشند، ولی عربیزھای بیاسم چکه  نیا ایکنند و 
 شکل مونث استعمال نموده باشند.

 



 ١٩   ها از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل دوم: بهرتین نام

به و یه، اسماء، نسیشه، سمیله، عاینب، جمیمثال انسان مونث: فاطمه، ز
 ره. یغ

وان مونث: فرس(اسب مونث)، أتان (مرکب مونث)، ناقه (شتر یمثال ح
 مونث).

 ر(منـزل). ن)، دایای مونث: شمس (آفتاب)، أرض(زمیمثال اش
ث سه یث: در زبان عربی تانیأقسام مونث از نگاه اتصال ان به عالمات تأن

ن اعتبار یث (ة)، به ای، الف مقصوره، الف ممدوده و تاء تان١نوع عالمت دارد
 شود:یم میاسم مونث به سه دسته تقس

ث داشته باشد؛ ی: نام شخص مذکر است ولی عالمت تانیمؤنث لفظ  -۱
 اء.یسی و زکریبـة، موسی، عیـفة، سلمة، قتیحذمثل: حمزة، طلحة، 

کند  یک شخص مونث داللت می: نام مونث است که به یمؤنث معنو -۲
 نب، سعاد و أدد.یث نداشته باشد؛ مثل: زیولی عالمت تان

ز داشته یث نی: اسم مونثی است که عالمت تانیمعنو یمؤنث لفظ  -۳
لی، خنساء، یل ة،یة، رقیة، صفیباشد، مثل: عائشة، فاطمة، حفصة، سم

 أسماء و سلوی.
ھا را مذکر و  توان آن یی وجود دارند که میھا ھمچنین در زبان عربی اسم

ق، عقرب، ین، طریا مونث استعمال نمود؛ مثل إبط، إزار، حال، خمر، سکی
 ٢ة.یص، کبد، لسان، أسماء الحروف الھجائیگ)، قمیعنکبوت، قدر(د

تاء تأنیث متحرکة مثل تاء در کلمات فاطمة، جمیلة،  -اند از: ا عالمات تأنیث عبارت -١
ألف تأنیث مقصورة؛ مثل الف در کلمات سلمی، بشری و لیلی.  -کریمة و حفصة. ب

ألف تأنیث ممدودة، مثل الف در کلمات: صحراء، ھیفاء، صنعاء، صحراء، بیضاء و  -ج
 حمراء 

 ۶۲۰ص:  موسوعة النحو والصرف واإلعراب، امیل یعقوب، -٢
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ث گذاشته یعربی عالمت تأنست: اصًال در زبان یث برای چیعالمت تأن
د و یایشان اختالط ن نین مذکر ومونث شود و در بیشود، تا فرق ب یم

ن اشتباه واقع یا مونث، اما اگر ایران نماند که مذکر است و یمخاطب، ح
ر دھنده مرضع یگذارند؛ مثال برای خانم شیگاھی عالمت نم چینگردد، ھ

ستند که یرده نیرا مردان شیزکنند؛  یث استعمال نمیند و عالمت تأنیگو یم
ده یکه به جوانی رس یکه برای دختران نیا این زنان و مردان اشتباه شود و یب

را یث بگذارند؛ زیست که عالمت تأنیرا ضرورتی نیند؛ زیگو یض میباشند حا
 ض وجود ندارد. یمردان حا
 ج شه زوج النبییند: عایگو یسان برای ازواج مطھرات م نیبه ھم

جا  نین است که در ایشود چرا زوجه نبی نگفتند، جوابش ااگر سوال 
 رساند.  یی زوج ھمان مفھوم را م را کلمهیرد؛ زیگ یاشتباه صورت نم

 †امبرانیپ یها نام
 نیرا ایامبران است؛ زیپ ھای نام ھا، م ن نایبھتر أخداوند ھای نام بعد از

م الشان ذکر یعظآنان را در قرآن  ھای نام دوست دارد و ألیرا خداھا  نام
 ده است. ی) پسند†اءین مخلوقات (انبیتر محبوب ینموده است و برا

�سموا أسماء األنبياء « :جقال رسول اهللا  ،أيب وهب اجلشمي قال وعن

أقبحها  ،وأصدقها حارث وهمام ،وأحب األسماء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن
 ١»حرب ومرة.

امبران یپ ھای نام فرمود: به ج د: رسول اللهیفرما یم سوھب یاب
ن یتر عبدالله و عبدالرحمن است و راستھا  نام نید و بھتریینما یگذار نام
 باشد. یھا، حرب و مره م ن نامیھا، حارث و ھمام و بدتر نام

 به روایت ابوداود - ١
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امبران یپ ھای نام فرزندان خود یک انسان مومن بھتر است که برای یبرا
 کنم : یآن ذکر م یامبران را با معانیپ ھای نام جا نید: در ایار نمایرا اخت
به  و ن)یزم( شیمعنا و؛ َئم-آد: اسم (نام) میتقس، Adam :÷)آدم(

 .مردھاست ینام عام برا یعرب و یزبان عبر
 یعنی" ھادئ" شیمعنا و؛ اهی – نوه: اسم (نام) میتقس، Noah: ÷ )نوح(

 آرام، خاموش. 
انجام ( شیمعنا و؛ نوخ – آخ: اسم (نام) میتقس، Enoch :÷) سیإدر(

سدھنده) (  ).الُمکرِّ
و او " قیرف"شیمعنا و؛ ریب – یھ: اسم (نام) میتقس، Heber :÷ )ھود(

در موردشان گفته است:  ÷امبریباشد، که پ یم یامبر عربیاز جمله چھار پ

امبر یچھار پ« :»أباذر يا ونبيُّك وشعيب وصالح هود العرب من أنبياء أر�عة«
 » ابوذر. یامبرت ایب وپیصالح، شععرب ھستند ھود، 

ا خراب ی فسادگرفته شده که ضد  صالحی  از کلمه Shelah ÷ )صالح( 
 باشد. یم

ر( ی؛ به معناLot ÷ )لوط(  پوشنده است. ) ُمَتستِّ
پدر ( شیمعنا و؛ راھام – آب: اسم (نام) میقس، تAbraham ÷ )میإبراھ(

 او را) األمم أب(ھا  پدر امت یعنی) آبرام(قبال نامش ) میرح أبمھربان (
 امبران است.ینام نھاد، او پدر پ )میإبراھ الله

 و الله یمعنا لیئ(، لیئ – إسرا: اسم (نام) میتقس، Israel: ÷ )لیإسرائ(
ش یمعنا) محافظ - مقاتل - مصارع - مجاھد - مکافح( یبه معنا إسرا

 ینامش در عبر کند. یکه بخاطر خداوند جھاد م ی: کسیعنی؛ )الله مجاھد(
ن مکان یگزی: جایعنی ؛)ْخُلفی(ا ی) عُقبی( شیمعنا و) عقوبی(ا ی) یاعقوبی(

 .یکس
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ك-شا: اسم (نام) میتقس، Isaac ÷ )إسحق( است به  ی، نام عبرانحَّ
کننده  ار خندهیبس یگردد که به معنا یتلفظ م )شاحاك( یزبان عبران

اك(  .)ضاحك( ا خنده کنندهی) ضحَّ
 ْسَمعی( ی، به معنالیئ – معیشی: اسم (نام) میتقس، Ishmael :)لیإسمع(
 شنود. یخداوند م )الله

) دیزی ھوهی( ی، به معناسف – وهی: اسم (نام) میقس، تJoseph :)وسفی(
 یعنی) دیزی الله( شیمعناھود است بناء یخداوند به نزد  ھای نام از یکی ھوهی

 اده کند.یرا از نزدش ز یکیالله ھر ن
 ).ونانی(به نزد اھل کتاب  ،ناه – وهی :نام میتقس Jonah :)ونسی(
: یعنی ؛)میمستق( شیومعنا؛ ھوب-وی: اسم (نام) میتقس، Job:)وبیأ(

 کند. یدار اطاعت م که خداوند را دوام یمیشخص مستق
ق( شیمعنا ،Jethro :)بیشع(  باشد.  یم یا عالی) متفوِّ
 و) هیموش( یبه زبان عبر ،زیز – موه: اسم (نام) میتقس، Moses :)موسی(
 نجات دھنده.) ُمنِقذ( شیمعنا
ة موِطن( شیمعنا، ران – آهَ : اسم (نام) میتقس، Aaron :)ھارون(  )القوَّ

 قوت. یجا
پروردگار معبود ( شیمعنا، جاه – یال: اسم (نام) میتقس، Elijah :)اسیإل(

 .من است)
 ھو ْھَوهی( شیمعنا، اهی – ھو - وشی: اسم (نام) میتقس، Joshua :)وشعی(

 خداوند او را خالص نمود.) الخالص
 الرب( شیمعنا، شاع – اهی - یلیإ: اسم (نام) میتقس، Elisha :)سعیال(

 ی من است. پرودرگار نجات دھنده )یمخلِّص
ة( شیمعنا، لیئ – یکیز: اسم (نام) میتقس، Ezekiel :)الکفل یذ(  قوَّ
 قوت خداوند. )الله
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 .محبوب ی، به معنافود – یدا: اسم (نام) میتقس، David :)داوود(
 َرجل( شیمعنا، موه – شال: اسم (نام) میتقس، Solomon :)مانیسل(
 .یت صلح وآشتیشخص )سالم
کمک ) ُمساِعد( شیمعنا، اهی-ریزیإ: اسم (نام) میتقس، Ezra) ریُعز(

 ا ھمکار. یکننده 
 یبه معنا اهی – یرا - آه -ک زا: اسم (نام) میتقس، Zachariah) ایزکر(

 .اد شدیخداوند ) ُذِکر الله(
ه – وی: اسم (نام) میتقس، John به: )ییحی( انسان  )َحنُون( ی؛ به معناحنَّ

 .با مھر و عاطفه
صی الله( ی، به معناشوع – اهی: اسم (نام) میتقس، Jesus به: )سییع( ) خلِّ

 ١د.یخداوند خالص نما

 ج میکر ینب یهانام
ده است یوصفاتش ذکر گرد جامبر یپ ھای نام فیث شریاحاد در ھمچنان

  که عبارت اند از:
 جمحمد 
 جاحمد 
 ج یالماح

 جالحاشر 
 جالعاقب 

ام که  گرفته» معانی اسماء االنبیاء«ھای پیامبران را از کتاب  معلومات در مورد نام -١
ار محمود بن ُمنِقذ \ دکتورمراجعه ء  الشریف ابنتالیف  باشد، از سایت  ، میالسقَّ

 توانید استفاده نمایید. نیز می http://www.whyislamsa.comانترنتی 
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 ج یالمقف

 نیهم اجمعیکرام رضوان الله عل ی صحابه یها نام
 یم، علمایدھ یرا مورد مطالعه قرار م ج میکر یکه سنت نب یھنگام

)، ج امبری(سخنان پ یکنند، سنت قول یم میث آن را به سه نوع تقسیحد
امبرشده یبه نزد پ یکار ی(وقت یری)، سنت تقرج امبری(اعمال پ یسنت فعل

 امبر آن را منع نکرده باشد).یگفته شده باشد و پ یا سخنیباشد و 
عادت  ج امبر اسالمیم که پیخواند ین صورت در صفحات قبلیدر ا

 دادند و اما یر مییمعنی را تغ یزشت و ب ھای نام از یاریداشتند که بس
اند، بر اساس سنت  رندادهییتغ ج ی کرام را که رسول الله صحابه ھای نام
 اند.  مقبول و درست بوده ج امبریپ یریتقر

ک روش یآنان  ھای نام ی کرام و زنده داشتن صحابه ھای نام اریاخت
ت یت اصحاب کرام در شخصیھا، شخص ن نامیرا در ایار خوب است؛ زیبس

ت و یآل ب ھای نام اوالد خود یکند، بناًء بھتر است ما برا یتبارز ماوالد ما 
 ل است:یشان قرار ذ ھای  نام م کهییار نمایامبر را اختیاصحاب پ

ی پسرانش،  ش بود و از جملهیپدرش از بزرگان قر : دیابان بن سع
 مسلمان شدند.  عمروو  خالد

که  یمادرش دختر ابرھه اشرم بود کس : ابرھه بن صباح حبشی
  ران کند.یخواست کعبه را و یم

: نامش عبدالله پسر عثمان (ابوقحافه) ١ قحافه یابوبکر عبدالله بن اب
  اش ابوبکر است. هیکن

 را از کتاب یاران بھشی درینجا نقل نمودم . سسیرت ابی بکر صدیق -١
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را به اسالم  یچ کسیھ«در مورد اسالم آوردن ابوبکر فرمود:  ج امبریپ
شد به جز  یمک د وشیترد رفتن دعوتم دچاریدعوت ندادم مگر ابتدا در پذ

ت یاش را برنگرداند و در حقان که او را دعوت دادم چھره یابوبکر، ھنگام
ت به اسالم یزود از جاھل یلیخ سن ابوبکرین چنی. ا١»نکردک اسالم ش

 آورد. یرو
. ابوبکر شش ٢لقب داده بودند» قیعت«اش او را  چھره ییبایبه علت ز

عبدالله،  ھای نام به یران وفرزند داشت: سه دختر و سه پسر. پس
 شکلثوم شه و امین عایالمؤمن حمن و محمد و دخترانش اسماء و امعبدالر
 بودند. 

اند. در صبح روز اسراء که  دهیق نامیبه اجماع او را صد یامت اسالم
ا یآمدند و گفتند: آ سن نزد ابوبکریاز معراج برگشته بود، مشرک ج امبریپ
ت المقدس برده یشب به بید که دیگو ید؟ او میگو یدوست تو چه م یدان یم

ن ین گفته است؟ مشرکیا محمد چنید: آیھا پرس شده است! ابوبکر از آن
ند و از او اخبار اسراء و یرا بب ج امبریکه پ نیقبل از ا ج . ابوبکریگفتند: بل

باالتر از  یزیاو راست گفته است، من او را در چ«معراج را بشنود گفت: 
ق ی، تصد»رسد یصبح وشام به او م یاخبار آسمان«د: یگو یکه او م نیا
 ٣»کنم. یم

 سیره ابن ھشام. -١
به  جکه در سنن ترمذی، ابن ماجه و ابن حبان آمده است، رسول خدا  البته ھمچنان - ٢

ماجه آن را صحیح ابن » ی خداوند از آتش دوزخ ھستی تو آزاد شده«گفت:  سابوبکر
 به شرط مسلم دانسته است و عالمه آلبانی آن را تصحیح کرده است.(مصحح)

 از عایشه با سند خوب روایت کرده است. ک حاکم در مستدر -٣
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در صدقه کردن اموال خود از تمام  سکه ابوبکر نیدر مورد ا سعمر
به ما دستور داد تا در راه خدا  ج امبرید: پیگو یگرفت، م یصحابه سبقت م

م، نزد من ھم مقداری مال بود. با خود گفتم امروز از ابوبکر یصدقه کن
 جامبریش پیخود را صدقه کرده و پ ییسبقت خواھم گرفت و من نصف دارا

ن مقدار ی؟ گفتم: ھمیات چه گذاشت خانواده یفرمود: برا ج امبریآوردم. پ
خود را آورده بود،  ییتمام اموال و دارا سام. اما ابوبکر ز گذاشتهیرا در خانه ن

 ی؟ گفت: برایا هات چه گذاشت خانواده یابوبکر برا یفرمود: ا ج امبریپ
از او  یزیچ چیبا خود گفت: در ھ سام. عمر امبر را گذاشتهیھا خداوند و پ آن

ن واقعه در روز آماده کردن لشکر عسره در ی. ا١رمیتوانم بگ یسبقت نم
 داده است. یروک ی تبو غزوه

ده بن جراح، عامر بن عبدالله بن الجراح... یابوعب :٢ده بن جراحیابوعب
ن امت ین ایاو را ام ج امبریده و پیاش ابوعب هیاست. کنک مالبن فھر بن 

گران در یزود و قبل از د یلیاست که خ یاز افراد یکیده یلقب داد. ابوعب
ھا  به آن ج امبریاست که پ یاز ده نفر یکیرفت. او یابتدا، اسالم را پذ

ت کرده است و در یروا ج امبریاز پ یثیی بھشت داده بود، احاد مژده
 .٣بوده است ج امبریھمراه پ یادیز یھا جنگ

 به روایت ترمذی از ابوھریره. -١
من این معلومات را از کتاب ده یار بھشتی تالیف ھاشمی عبدالمنعم، ترجمهء گمشاد  -٢

توانید در مورد ابو عبیده بن  گل، از سایت انترنتی عقیده گرفتم، شما میزھی محمد 
ھایی چون ده یار بھشتی و سیر أعالم النبالء، طبقات ابن سعد،  از کتاب سجراح

تاریخ طبری، سیرت ابن ھشام، السیرة الحلبیة، زاد المعاد، صحیح بخاری و صحیح 
 ید.مسلم استفاده نمایید و معلومات بیشتر حاصل کن

 )۸و  ۷، ص: ۱سیر اعالم النبالء (ج:  -٣
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 یه وسلم در مورد وی گفته است: ((ھر امتیحضرت محمد صلی الله عل
 . ١ده بن جراح است)ین امت من ابوعبیدارد و ام ینیام

ل القدر که به زھد و تقوا مشھور است، به یصحابی جل : ابوذرغفاری 
ار خود به یبا اختاش،  ییک امت بود به تنھایاو  ج الله رسولشھادت 

 جا وفات نمود. ی ربذه سفر نمود و در آن منطقه
او عبدالرحمن بن صخر است. اسم ابوھریره در دوران  :رهیابوھر

او را  ج جاھلیت عبد شمس بوده است. وقتی که مسلمان شد پیامبر خدا
گذاری  گونه نام نامید چون جایز نیست که انسان را این» عبدالرحمن«

  ٢.کنند
 ی دوم بود. در هعقبو از اصحاب  قراءس ییر : سیبن کعب بن قابی 

گفت، از  ی) منیالمسلم دیسش (یبرا سر غزوات شرکت نمود، عمریو سا بدر
  ٣ان زمان نبوت بود.ین قاریی ُکتاب وحی ومشھورتر جمله

ن یی نخست از جمله ،عبداللهوأباش  هیکن : ارقم بن ابی االرقم
د یگو ینفر مسلمان شده. ابن اسحاق م ۱۰بعد از  ندیگو یمسلمانان بود و م

ن کسی بود که مسلمان شد. ید که ھفتمیگو یکه حاکم در مستدرک م
ی دعوت در اسالم  گاه مسلمانان و خانه ن پناهیمنزلش در صفا بود و نخست

در منزلش به دعوت  جی اصحاب بدر بود. رسول الله  بود؛ از جمله
شان عمر بن  نینفر شد که آخر ۴۰سلمان که تعداد م نیپرداخت تا ا یم

 بود. سخطاب

 )۲۴۱۹) و در مسلم (۴۳۸۲)، در فضائل القرآن (۳۷۴۴بخاری (ش:  -١
 )۳/۵۰۷المستدرک (  -٢
، العسقالنی الفضل أبو حجر بن علی بن أحمد، تألیف الصحابة تمییز فی اإلصابة -٣

 )۱/۲۷( الجیل داربیروت: 
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پرورش  منیأ أمد بود. مادرش یا ابوزیاش ابومحمد  هیکن :دیاسامه بن ز
سالگی  ۱۸او را در  ج بود، اوکسی بود که رسول الله ج میی نبی کر دھنده

 ج ن کرد و ھنوز حرکت نکرده بود که رسول اللهییفرمانده نیروھای اسالمی تع
ار یاو را بس سذ نمود، عمریتنف سامبر را ابوبکریوفات نمود، سپس امر پ

 شتر اکرام نمود. ینمود و نسبت به پسرش او را ب یاکرام م
ی قومش بوده  ندهیدر ھر دو عقبه اشتراک نموده، نما : زرارة بن أسعد
ن شخصی بود که در عقبه یاند که او اول نده بود و گفتهیترین نما و کوچک

 عت نمود.یب
کی از کسانی است که یو  ج الله رسول کار خدمت : انس بن مالک

ت نموده است. از ده سالگی در یروا ج ادی را از رسول اللهیث زیاحاد
آمده و انس را  ج ینبم به نزد یبود، مادرش ام سل ج میخدمت نبی کر

گفت؛  یم حمزةوأبامبر اسالم ید، او را پیم نمود تا خدمتش را نمایش تقدیبرا
) نیاألذن ذاگفت او دو گوش ( یش میامبر به ھمراھش مزاح نموده و برایپ

ون یی بدر نمود، او را در جمله یامبر رفته او را خدمت میاست، در بدر با پ
ش دعا یامبر برایتوانست بجنگد؛ پ یرا سنش خورد بود و نمیاند؛ ز ذکر نکرده
در ھشت غزوه اشتراک  ن صحابی بود که در بصره وفات نمود،ینمود، آخر

گفت: ای رسول خدا! برای انس دعا کن،  الله رسولم به ینموده بود. ام سل

 ».فيه هل و�ارك وودله ماهل أ�رث ا�«گفت: 
د. یدر بدر اشتراک نموده و در احد به شھادت رس : س بن قتادهیان

شناسم،  یشناسی؟ گفت: بلی م یشخصی او را صدا نموده، گفت: آنان را م
ام را با  شناسی و دوستی یم ھست. گفت: مرا ھم مین ھم کاکاین پدرم و ایا

کسی  چید گفت، من ھیار کن، زین دو را اختیا ای، بناًء مرا و یدان یخودت م
کاکا ھردو  کنم، شما به نزد من بجای پدر و یار نمیرا نسبت به شما اخت
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آزادی، بر پدر و د!!! غالمی را نسبت به ید، گفتند: وای بر تو ای زیھست
 دھی؟  یح میت واعضای خانواده ات ترجیکاکا
 د است.ی: برادر اسامه بن زمنیأ أم بن منیأ :منیا من بن امیا

، من و ابن عمر را خورد سال ج د: رسول اللهیگو یاو م :براء بن عازب
م. ولی او در احد یم و نرفتیم، بناًء رجوع نمودیدانسته، نگذاشت تا به بدر برو

 ده است.یغزوه شرکت ورز ۱۵تی در یشرکت داشت و به روا
ن خطرناک یکی از مشرکیه یه بن خلف بود، امیغالم ام :بالل بن رباح

ی مکرمه  گستان گرم در مکهیو دشمنان سر سخت اسالم بود، بالل را در ر
د مانعش یگذاشت تا از توح یاش سنگی بزرگی را م نهیخوابانده و در باالی س

ق یکه ابوبکر صد نیکرد، تا ا یاو احد احد گفته، سخنان وی را رد مشود، ولی 
 ده و آزادش نمود. یه خریاو را از ام

ن یاه پوست داد، این صحابی مبارک سین شرفی که اسالم برای ایبزرگتر
ن یتر مشھور است و باالی کعبه که مقدس ج بود که او بنام موذن رسول الله

الله باال شده و اذان داد، پدرش رباح و اماکن اسالم است به امر رسول 
ده، در یم اشتراک ورزیمادرش حمامة نام داشت، در تمامی غزوات با نبی کر

 شام وفات نمود.
ی  برداران غزوه ی علم ون است، از زمرهیی بدر از جمله : ثابت بن اقرم

حه بعد از مسلمان یبه طل سد. عمریحه بشھادت رسیموته بود، به دست طل
که دو شخص صالح را به  یگفت: چگونه تو را دوست بدارم درحالشدنش 

خداوند  ه گفت:حیطلعکاشه بن محصن و ثابت بن اقرام.  -دی یقتل رسان
 ھر دو را بدست من اکرام نمود.

 د. یدر بدر شرکت داشت و در احد به شھادت رس : ثعلبه بن مالک
 بدر اشتراک نمود.ن بود، در ین مھاجریی اول از جمله:  ثمامه بن عدی
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داری نموده، یخر ج الله رسول صحابی مشھوری است که او را : ثوبان
تواند به من عھد  یگفت که م ج الله رسولکند که  یت میآزاد کرد، ثوبان روا

ش شوم؟ ثوبان یزی نخواھد تا من متکفل جنت برایکسی چ چیکند که از ھ
 خواست. یزی نمیچ چیکسی ھ چیگفت: من. بناًء از ھ
م نشستم یمرتبه با نبی کر ۱۰۰شتر از ید بیگو یاو م : جابر بن سمـره

 مرتبه نماز خواندم. ۱۰۰۰شتر از یو با وی ب
د است، در ید بن حارثه و کاکای اسامه بن زیبرادر ز : جبله بن حارثه

م یدم که برایپرس ج ت شده که از رسول اللهیثی از وی روایف حدینسائی شر
 دییکه به بسترت خواب یم نفع کند، فرمود: در ھنگامیاموز تا برایزی را بیچ

َها ﴿ ُّ�
َ
�  را بخوان. ]۱[الکافرون:  ﴾...ٱۡلَ�ٰفُِرونَ قُۡل َ�ٰٓ

او را به نزد  سصحابی مبارکی است که عمر : جثامه بن مساحق
 ھرقل فرستاد.

است. او  عمرو أبااش  هیصحابی مشھور و کن : ر بن عبداللهیجر
م ید، براید یرا مم ج الله رسولکه مسلمان شدم ھرگاه  نیبعد از ا د:یگو یم

 نمود. یتبسم م
ن در ین اولیکی از سابقی و ج ینبپسر کاکای  :جعفربن ابی طالب

نفر مسلمان شده،  ۲۵د که بعد از یگو یاسالم است. ابن اسحاق م
است. در بخاری  ج ینبز ا بعدن مردمان یگفت: او بھتر یم سرهیابوھر

 او را ج الله رسولن و فقرا را دوست داشت و یف است که جعفر، مساکیشر
گفت که: با من در چھره و اخالقم  یش مید و براینام یم نیالمساک أبا

در مقابل او  ١و اتباعش ینجاشمشابھت داری. به حبشه ھجرت نمود و 

مسلمان شد و پیروان و زیردستان او مسلمان البته آمده است که تنھا نجاشی  - ١
 نشدند. (مصحح)

 

                                                            



 ٣١   ها از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل دوم: بهرتین نام

 لعائشةی منوره ھجرت نمود. بی بی  نهیمسلمان شدند، سپس به مد
از آنان استقبال  ج الله رسولآمدند،  شارانشیکه جعفر و  یھنگام د:یگو یم

در منطقهء شام  همؤتد. در غزوهء یان چشمان جعفر را بوسینموده و م
از عبدالله  یطبراند. ینخست دو دستانش قطع شد و سپس به شھادت رس

 سشان بودم؛ وقتی جعفرین غزوه با ایکند که در ا یت میروا بعمر بن
ده یر در وجود او دیر و تیم در حدود نود و چند اثر شمشیمودرا جستجو ن

دم که با مالئکه در جنت پرواز یرا د جعفرفرمود:  ج میکر ینب شد، یم
 ند.یگو یار مین علت جعفر طینمود. او را به ھم یم

ی اصحاب بدر  د: او از جملهیگو یموسی بن عقبه م : حارث بن انس
 است. 

ی اصحاب بدر است و در بدر به شھادت  از جمله : حارثه بن سراقه
 د.یرس

در روز فتح گفت:  ج میم بود و نبی کریاز بنی سل : حبان بن الحکم
رد؟ گفتند: برای حبان بن حکم یگ یرق شما را چه کسی میم بیای بنی سل

 مش کن. یتسل
ی کبار صحابه است، او و پدرش مسلمان  از جمله :ب فه بن یمانیحذ

شان شدند؛ در  ن مانعیخواستند در بدر اشتراک کنند ولی مشرک یشدند و م
 د.ید گردیمان شھیی احد اشتراک نمودند پدرش  غزوه

 سانفرمود: ح هدیأبوعبباشد؛  یم ج الله رسول شاعر : حسان بن ثابت
ت یجاھلدر  انصارلت داشت: شاعر یسه فض ،عراگر شینسبت به د ثابت بن

من در اسالم بود. بخاری یام نبوت بود و شاعر تمامی یدر ا ج ینب شاعربود، 
ن یگفت: مشرک حسانبه  ج میکر ینبکنند که  یت میروا سبراءومسلم از 

 ل با تست.یرا ھجو نما (از جانب من جواب مشرکین را بده) وجبر
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، لقبش ابومحمد است در ج ی رسول الله نوه :بحسن بن علی
د به یثی را از اسامه بن زیترمذی حد ا آمد، امامیرمضان سال سوم ھجرت بدن

ن دو یبخاطر حاجتی رفتم، گفت: ا ج ینبکند که به نزد  یت میاین قول روا
ن دو را دوست یا دو پسر دختر من است. پروردگارا! من ایپسر من است و 

 که آنان را دوست داشته باشد، دوست بدار. یدارم، او را دوست بدار و ھرکس
را بر  بدم که حسن پسر علییرا د ج امبریگوید: من، پ یبراء م 
گفت: پروردگارا! من او را دوست دارم تو نیز او  یی خود گرفته بود و م شانه

  ١را دوست بدار.
ی  نوه طالب، ن بن علی بن ابییحس أبوعبدالله :ب ن بن علییحس
م: از عبدالله بن یخوان یف میث شریاست. درحد ج گرامی اسالم رسول
ن پسر علی را یحس ج است که فرمود: رسول اللهت یروا بعباس
ای،  ن سواری سوار شدهیاش گرفته بود. کسی گفت ای پسرک بر بھتر برشانه
 ٢ن سواره است.یفرمودند: او ھم بھتر ج مینبی کر

ٍّ عن « -١ ََسَن ْ�َن يلَعِ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َواِضًعا احل يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
اَء ْ�َن اَعزٍِب َ�ُقوُل َرأ رَبَ

ْ
ال

ِحبَُّه قَاَل 
َ
ِحبُُّه فَأ

ُ
بُو ِعيىَس َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ىلَعَ اَعتِِقِه وَُهَو َ�ُقوُل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
أ

ُفَضيِْل بِْن َمْرُزوقٍ 
ْ
َصحُّ ِمْن َحِديِث ال

َ
) ترمذی شریف، ۳۷۱۶حدیث شماره: ( »وَُهَو أ

 ا. بکتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ « -٢ ِ َص�َّ ا�َّ ٍّ ىلَعَ  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل اَكَن رَُسوُل ا�َّ َُسْ�ِ بِْن يلَعِ
ْ
َحاِمَل احل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َونِْعمَ  َمْرَكُب َرِ�بَْت يَا ُغَالُم َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ْ
 اَعتِِقِه َ�َقاَل رَُجٌل نِْعَم ال

اِكُب ُهوَ  )، ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن ۳۷۱۷حدیث ش: ( »الرَّ
 .بوالحسین
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ف یث شریقدر است که در حد ن دو صحابی مبارک آنیمنزلت و مقام ا
 ج میرسول کر ت است کهیروا سد خدرییآمده است: از حضرت ابوسع

 ١ھای جوانان اھل جنت ھستند. دین سیفرمودند: حسن وحس
باشد، نام  یم ج برادر رضاعی رسول الله : هیمه سعدیحفص بن حل

 باشد. یما میه و خواھرش شیی سعد مهیمادرش حل
و  ج ه، عموی رسول اللهعمار أبواش  هیکن : حمزه بن عبدالمطلب

ر داده بود؛ یز ابولھب شیبه، کنیثو باشد، ھر دو را یاش م برادر رضاعی
ھای  تین مقدس اسالم مشرف شد، از جمله شخصیدرسال دوم بعثت به د

ت و اسالم بود، در بدر شرکت داشت و در احد یدر جاھل ار قوی و شجاعیبس
 د.یبه شھادت رس

ی احد به شھادت  ن صحابی مبارک در غزوهیا : حنظله بن ابی عامر
 اند)، مشھور است. که مالئکه او را غسل داده یه (کسالمالئک لیسد، به غیرس

مان است، در یاش ابوسل هیالله و کن فیلقبش س : دیخالد بن الول
ت بود. یادی اشتراک نموده، از جملهء سرلشکران در زمان جاھلیغزوات ز
رش را یکه مسلمان شد شمش ید. ھنگامیی احد با مسلمانان جنگ در غزوه

الله را حاصل نمود. امام  فیمظلومان بلند نمود و لقب سبخاطر دفاع از 
م، یدیرس ج الله رسولی با یکند که ما جا یت میروا سهریھروأباز  یترمذ

که بر خالد مرور  نیگفتند: فالن، تا ا یست؟ مین کید: ایپرس یم ج امبریپ
ن بندگان ید است. گفت: بھتریست؟ گفتند: خالد بن ولین کید اینمود، پرس

رھای خداوند است. بت عزی را او شکست و از یری از شمشیخداوند و شمش

ُ َعلَيِْه وََسلََّم « -١ ِ َص�َّ ا�َّ ُ َ�نُْه قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َ�ْن أ

َنَِّة ِ
ْ
ْهِل اجل

َ
َُسْ�ُ َسيَِّدا َشبَاِب أ

ْ
ََسُن َواحل

ْ
) ترمذی شریف، کتاب ۳۷۰۱حدیث ش: ( »احل

 المناقب، مناقب الحسن والحسین. 
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ک یکه  نین برد، در فتح مناطق فارس وروم دست بلندی داشت، با وجود ایب
ر نبود، ولی بازھم در بستر وفات یا شمشیر یقسمت از بدنش ھم بدون داغ ت

  نمود.
ود. در بدر شرکت داشت و در عصر نبوت وفات نم : ب بن عدییخب

ن یتوسط مشرک سبیای را ذکر نموده است که در آن خب قصه سهریھرابو
 ر شد.یدستگ
ی وی  به چھره ÷لیست که جبریصحابی مشھور : هفیخل بنه یدح 

 ی ضرب المثل مردمان بود.یبایآمد و در ز یم ج به نزد رسول الله
 یکی. در ١به اسالم مشرف شد یر در ھشت سالگیزب : ر بن العوامیزب

در مورد  ییزھایخواند، تعجب کرد و چ ید که نماز میرا د سیاز روزھا عل
ھنگام مالقات با وی به  ج امبرید، پیکرم الله وجھه شن یاسالم از زبان عل

خود نشاند.  از او استقبال نمود و خوش آمد گفت و او را در پھلوی یگرم
ن سخن ین دیاک ترر خبر شد با او در مورد یش نوفل از اسالم آوردن زبیکاکا

ش او را شکنجه وعذاب ین کاکایرفت بنابراین را نپذیدک ر تریگفت. اما زب
  ٢ نمود. یم

غزوه اشتراک نموده است، از  ۱۷صحابی است که در  : د بن ارقمیز
ھای باعزت از  م انسانینه برویکه به مد ید که ھنگامین شنیس منافقیرئ

 سیر اعالم النبالء ذھبی.  -١
من این معلومات را از کتاب ده یار بھشتی تالیف ھاشمی عبدالمنعم، ترجمهء گمشاد  -٢

توانید در مورد زبیر بن العوام  زھی محمد گل، از سایت انترنتی عقیده گرفتم، شما می
ھای ذیل معلومات بیشتر بدست  چنانچه صاحب این کتاب نوشته است از کتاب س

االصابه البن حجرالعسقالنی، االستیعاب، الریاض النضرة فی مناقب العشرة،   آورید:
سیره ابن ھشام، سیر اعالم النبالء ترجمه اسماء، طبقات ابن سعد، صحیح بخاری، 

 صحیح مسلم و ده یار بھشتی. 
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ان یب ج میمنافق را به نبی کرن سخنان آن یعزت جدا خواھند شد، ا بی
د نازل یق سخنان زیات قرآن به تصدین منکر شد و آیس منافقینمود، رئ

 د.یگرد
گانه صحابی مبارک است که نامش در قرآن ین یا : ـهحارث بن دیز 
ت به اسارت یده است، در زمان نوجوانی در عصر جاھلیم الشان ذکر گردیعظ

داری نمود و یجه خریاو را بی بی خد رفت و به بازار بردگان فروخته شد،
د. رسول الله با یازدواج نمود، او را به ایشان بخش ج که با رسول الله یزمان

 بک غالم؛ عبدالله بن عمرینمود نه به مثل  یاو مثل پسرش معامله م
که  نیم، تا ایگفت ید پسر محمد مید بن حارثه را در آغاز زید که ما زیگو یم

 آنان را به« .]۵[األحزاب:  ﴾٥�بَآ�ِِهمۡ  ٱۡدُعوُهمۡ ﴿فه نازل شد که یی شر هیآ
زمانی پدرش حارثه و برادرش کعب به مکه  »د.یشان بخوان پدران ھای نام

ند، در مورد رسول خدا یخواستند درمقابل پول، او را آزاد نما یآمدند و م
تند: ای پسر سوال نمودند، گفتند: او در مسجد است. به نزدش رفتند و گف

د، مردمان مجبور را یعبدالمطلب ای بزرگ قوم، شما اھل حرم خداوند ھست
مان  د، ما به نزدت بخاطر فرزندیخوران یران را غذا مید و اسیکن یآزاد م

م، بر ما احسان کن و در مقابل گرفتن پولش با ما ھمکاری نما. رسول یا آمده
گری یز دیا چیـه. گفت: آحارث بن دیز ست؟ گفتند:یگفت: آن ک ج الله

ار ید، اگر شما را اختیار بدھیش اختید و براید؟ شما او را بخوانیخواھ یم
کنم.  یم مینمود، ازشماست و من بدون ھیچ پول وعوضی او را به شما تسل

ه یار نموده است، فدیکه مرا اخت یار نمود من در مقابل کسیاگر مرا اخت
 رم.یگینم

ی صحابه ذکر نموده  امام بخاری او را در جمله : حرام بن ساعدة
 است.
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و  ج ب رسول اللهیدر ھنگام ھجرت به تعق : سراقه بن مالک 
م کند ین تسلیر نموده به مشرکیخواست آنان را دستگ یبرآمده و م سابوبکر
ن مرتبه اسبش یب آنان چندید، ولی در تعقیی صد شتر را حاصل نما زهیتا جا
ھای سخنان رسول  باآلخره به اسالم مشرف شد. از معجزهد و ین لغزیبه زم

ورات کسری را ین بود که برای سراقه گفت: چه نظر داری که زیا ج الله
ورات کسری و تاجش را آوردند، سراقه یز سکه برای عمر یبپوشی. ھنگام

  د.یرا صدا زده تاج کسری را برای وی پوشان
 یشیر ابواسحاق قریوقاص ام ی: او سعد بن اب١  سعد بن ابی وقاص

ی بھشت داده  ھا مژده به آن ج امبریاست که پ یاز ده نفر یکی یمک یزھر
از شرکت  یکیآورد و یاست که به اسالم رو ین افرادیاز اول یکیز یبود و ن

شش  یشورا یاز اعضا یکیز یه و نیبیکنندگان در جنگ بدر و صلح حد
 .٢باشد ینتخاب کرده بود، مخالفت بعد از خود ا یبرا سنفره که عمر

نگاھش را  ج با اصحابش نشسته بودند، رسول خدا ج رسول اکرم یروز 
ارانش به او نگاه یز را فرا گرفته بود، یبه آسمان دوخت و سکوت ھمه چ

ھا  آن یکه او نگاھش را به سو نید؛ تا ایگو یکردند و منتظر بودند که چه م
 ٣»شود. یاز اھل بھشت برشما وارد م یاکنون مرد«انداخت وفرمود: 

ن مرد خوش یکردند تا ا ین طرف و آن طرف نگاه میبه ا ج امبریاران پی
گذشت که سعد بن  ینند. لحظاتیقسمت و مژده داده شده به بھشت را بب

او  یبه سو بھا وارد شد، عبدالله بن عمرو بن عاص وقاص بر آن یاب
ت یکه خداوند به او عنا یمقام بلند نیبرد و از ا یا رفت و او را به گوشه

 ی سعد بن ابی وقاص را من بطور خالصه از کتاب ده یار بھشتی نقل نمودم. قصه -١
 . ۹۳، ص: ۱ج:  ۵م النبالء، ترجمه سیر اعال -٢
 ).۳۷۱۱۶کنز ( -٣

 

                                                            



 ٣٧   ها از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل دوم: بهرتین نام

به  ج امبریدھد که پیانجام م ید که چه عبادتیا شد. از او پرسیکرده بود جو
مان انجام  که ھمه یعبادت«ی بھشت داده است. سعد گفت:  او مژده

را  یمسلمان ینه و بدخواھیدھم اما ک یشتر از آن انجام نمیم. من بیدھ یم
 »در دل ندارم.

ت ین روایدارد که خودش آن را چن ییبایسعد داستان ز اسالم آوردن
ا من در یدم که گویکه مسلمان بشوم در خواب د نیکند: سه شب قبل از ا یم
ن ھنگام یا در حال غرق شدن ھستم. در ایدر یان امواج خروشان و ظلمانیم

 یافتاد به سو یخوردم، چشمم به نور ماه درخشان یان امواج غوطه میدر م
ھا  اند. آن دم چند نفر قبل از من خود را به آن ماه رساندهیآن حرکت کردم. د

ھا  بودند، من به آن شق یطالب و ابوبکر صد یبن اب ید بن حارثه وعلیز
 ن حاال.ید؟! درجواب گفتند: ھمینجا آمده ایبه ا یگفتم: شما ک
انه به اسالم دعوت یمخف ج امبریآن روز خبر شدم که پ یدر فردا

ر نسبت به یی خ ام، خداوند اراده دهیکه د یدھد، دانستم که طبق خواب یم
 یھا برھاند و به سو یکیاز تار ج امبریی پ لهیخواھد مرا به وس یمن دارد و م

مکه به نام  یھا از دره یکیدر  ج امبریت کند. شتابان خود را به پینور ھدا
اسالم آوردم، در اسالم اد، رساندم؛ او نماز عصر را خوانده بود، من آنجا یج

 نگرفته بود. یشیبر من پ یکس چیدم ھیکه در خواب د یآوردن به جز افراد
د در یاست. پدرش ز یعدو یشیاش ابواالعور قر هیکن  ١: دید بن زیسع

ھا به قصد عبادت  بت یش گوسفندان را برایکه قر یت ھنگامیدوران جاھل

ی  من این معلومات را از کتاب ده یار بھشتی تالیف ھاشمی عبدالمنعم، ترجمه -١
توانید در مورد  گمشادزھی محمد گل، از سایت انترنتی عقیده گرفتم، شما می

، ۸ج  ۳۳۹، ص: ۴)، الریاض النضرة (ج: ۲۶۸، ص: ۳از طبقات ابن سعد (ج:  سسعید
 ص. استفاده بیشتر نمایید.  ۱)، سیره ابن ھشام (ج: ۲، ص: ۲االستیعاب (ج: 
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گوسفند را خدا «گفت:  یاو م د،یپسند ین عمل آنان را نمیدند، ایبر یسر م
اھان را یش گین برایفرستد و در زم یش باران میده و ازآسمان برایآفر

 سدید بن زی. سع١»د؟!!یبر یر خدا سر میغ یاند و شما گوسفند را برایرو یم
د و اسالم آورد، ھمسرش فاطمه بنت یرا شن ج خبر رسالت و دعوت محمد

 یکیھا چون مسلمان شدند از خباب بن ارت که  ز مسلمان شد. آنیخطاب ن
د خواھر عمر یاموزد. ھمسر سعیھا قرآن ب ن بود، خواستند تا به آنیاز مھاجر

 یبه بھشت ج امبریاست که پ یاز ده نفر یکید ید بن زیبن خطاب بود. سع
است و از  ین و بدرین و اولیداده است و او از سابق یھا گواھ بودن آن

ھا خوشنودم و  در قرآن فرموده است من از آن أاونداست که خد یکسان
 .٢ھا از من خشنودند آن

 و إسالمپسر  سلمان اش ابوعبدالله است، او را هیکن : سلمان فارسی
امبران سفر نمود و باآلخره ین پیافت آخریند، او برای دریز گوین ریخ سلمان

و کمک  ج ی خندق بر اساس مشورت وی به رسول الله ر شد. غزوهیاس
ت دوست ینھا ی کرام او را بی د. تمامی صحابهیروزی انجامیبه پ ألخدای

که  یشتر از ھمه دوست داشت. ھنگامیاو را ب ج داشتند و رسول الله
ن ین و انصار در مورد سلمان فارسی اختالف نمودند، مھاجریمھاجر

ی  گفتند: سلمان از جمله یی ماست و انصار م گفتند: سلمان از جمله یم
ت یگفت: که سلمان از آل ب ج ماست و به نزد رسول الله آمدند؛ رسول الله

 نبوت است.

باب حدیث زید روایت کرده است و  ۳۸۲۶بخاری این حدیث را بطور کامل به شماره:  -١
 روایت نموده است.  ۵۴۹۹در الذبائح ما ذبح علی النصب به شماره: 

 )۱۸۸، ص: ۴االصابة (ج: )، ۱۸۸، ص: ۴االستیعاب ابن عبدالبر (ج:  -٢
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است  یاز ده نفر یکیاش ابومحمد بود و  هیکن ١: داللهیطلحه بن عب 
 داده است. یھا گواھ بودن آن یبه بھشت ج امبریکه پ

 ج امبرین شکست خوردند و از کنار پیمسلم یروز جنگ احد وقت
 ج امبریازده نفر از انصار کنار پید الله و یپراکنده شدند فقط طلحه بن عب

 د زنده داده شد.یماندند، در آن روز به طلحه لقب شھ یباق
ن به یرفتند، مشرک یکه ھمراھش بودند از کوه باال م یو افراد ج امبریپ

چه «فرمود:  ج امبریخواستند او را به قتل برسانند، پ یدند و میامبر رسیپ
ار یرا انجام دھد  ین کاریچن یکند؟ ھرکس ین افراد را از ما دور میا یکس

امبر خدا! من حاضرم. یپ یطلحه گفت: ا» من در بھشت خواھد بود.
امبر خدا! یپ یاز انصار گفت: ا یفرمود: تو در کنار من باش. مرد جامبریپ

 رفت.یپذ ج امبریکنم. پ ین کار را میمن ا
و  ج امبرید شد. سپس پیکه شھ نید تا این جنگیبا مشرک یمرد انصار

دند. یھا رس ن به آنیکه دوباره مشرک نیھمراھانش از کوه باال رفتند تا ا
ھا بجنگد؟! طلحه گفت: من  نیست که با این یا مردیفرمود که آ ج امبریپ

 امبر خدا!یپ یحاضرم ا
 از انصار گفت: من یفرمود: نه تو در کنار من باش. مرد ج امبریپ

 د شد.یکه شھ نید تا این جنگیبا مشرک یرفت، انصاریپذ ج امبریحاضرم. پ
دند. ین رسیداد و مشرک یھمچنان به باال رفتن به کوه ادامه م ج امبریپ

گفت: من  یکرد و طلحه م یی خود را تکرار م ھمچنان گفته ج امبریپ
داد تا  یاز انصار اجازه م یداشت و به مرد یباز او را باز م ج امبریحاضرم. پ

مترین منابع سیرت طلحه عبارتند از: المغازی واقدی، الریاض النضرة، تاریخ  مه -١
 )۳۳، ص: ۱، سیر اعالم النبالء (ج: ۵الخلفاء سیوطی، تاریخ طبری، االصابة ج 
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ن یماند و مشرک یباق ج امبرید شدند و فقط طلحه با پیکه ھمه شھ نیا
با  یبه طلحه گفت: االن تو اجازه دار ج امبرین وقت پیدند؛ در ایرس

 .یکن بجنگیمشر
ش یھا و لب یاش زخم یشانیش شکسته بود و پیھا دندان ج امبریپ
کرد  ین حمله میبود. طلحه به مشرک یاش جار ن بود و خون بر چھرهیخون

کرد و  یامبر دور میداشت و از کنار پ یباز م ج امبریدن به پیھا را از رس و آن
نشاند و دوباره  یجا او را م برد و آن یباالتر م یرا کم ج امبریگشت و پ یبر م

شد؛ طلحه ھمچنان ادامه داد تا نگذاشت که  یور م ن حملهیبه مشرک
 برسانند. یگزند ج رامبیمشرکین به پ

ده بن جراح از ید: در آن ھنگام من و ابوعبیگو یم سقیابوبکر صد
م یم و خواستیرساند ج امبریم و چون خودمان را به پیدور بود جامبریپ

» د.یتان بشتاب دوست یارید و به یمن را بگذار«م، فرمود: یکمکش کن
 منظورش طلحه بود.

د و حدود ھفتاد و چند ضربه یچک ین ھنگام خون از بدن طلحه میدر ا
ز به بدنش اصابت کرده بود و دستش قطع شده و یی ت زهیر و نیشمش

دوست دارد به  یھرکس«گفت:  یم ج امبریو پ ١افتاده بود یا ھوش درچالهیب
 »اش را انجام داده به طلحه نگاه کند. فهینگاه کند که وظ یمرد

توانید در این  را از کتاب یاران بھشتی نقل نمودم و شما می سداستان زندگی سعد -١
ومات مفصل در مورد صحابی مذکور را بدست آورده و ھمچنان از کتاب کتاب معل

 توانید معلومات بیشتری حاصل نمایید.  مغازی واقدی و تاریخ طبری می

 

                                                            



 ٤١   ها از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل دوم: بهرتین نام

از ده نفر مژده داده شده به بھشت است  یکی  ١: عبدالرحمن بن عوف
 یبرا سبود که عمر بن خطاب یا شش نفره یشورا یاز اعضا یکیو 

است که قبل  یاز ھشت نفر یکیخالفت بعد از خود انتخاب نموده است و 
ا یت اسمش عبد عمرو ی. در دوران جاھل٢رفتندیگران اسالم را پذیاز د

شتران را  ید. مردم صدایاو را عبدالرحمن نام ج امبریعبدالکعبه بود وپ
گذشت اما بازھم  یره شده بودند، مدتیدند ھمه به کاروان شترھا خیشن یم

اھو ین سر وصدا و ھیدند: ایپرس یشد، مردم از ھم م یقطار شتران تمام نم
ی عبدالرحمن بن عوف است،  ن کاروان، قافلهید که ایست؟ خبر رسیچ

گر یشد که انواع کاال و غذا و د یل میتشککاروان از ھفتصد شتر 
 ین صداید: ایپرس لشهیعا یمردم را بار داشت. وقت یھا یازمندین

ست؟ به او گفته شد کاروان عبدالرحمن بن عوف است، ھفتصد شتر یچ
 گندم و آرد و غذا، بر پشت دارند.

ا به او داده، برکت بدھد، اما یگفت: خداوند به آنچه در دن لشهیعا
گفت:  یام که م دهیشن ج امبریتر است، من از پ آخرت بزرگ پاداش

ده و نشسته، وارد بھشت یچیکه به خود پ یعبدالرحمن بن عوف در حال
 .٣خواھد شد

ی  من این معلومات را از کتاب ده یار بھشتی تالیف ھاشمی عبدالمنعم، ترجمه -١
نید در مورد توا گمشاد زھی محمد گل، از سایت انترنتی عقیده گرفتم، شما می

از کتابھایی چون ده یار بھشتی و الریاض النضرة فی مناقب العشرة از محب  سسعید
)، ۳۱۳، ص: ۲)، االصابه (ج: ۴ترجمه  ۶۸، ص: ۱طبری، سیر اعالم النبالء (ج: 

 صحیح بخاری ومسلم منابع استفاده شده در سیرت عبدالرحمن بن عوف ھستند
 .)۴ترجمه  ۶۸-۶۹، ص: ۱سیراعالم النبالء (ج:  -٢
 )۷۶، ص: ۱سیر اعالم النبالء (ج:  -٣
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ی بھشت  نر وماده به عبدالرحمن بن عوف مژده یو قبل از آمدن شترھا
طالع ی بھشت داده بود به ا ن که او را مژدهیاند) المؤمن ام (گفته داد و گفته

د، ین مژده را شنید، عبدالرحمن بن عوف چون ایعبدالرحمن بن عوف رس
ن را یا تو ایشه رساند و گفت: مادرم! آین عایخودش را شتابان نزد ام المؤمن

 .یگفت: بل لشهین عای؟! ام المؤمنیا دهیشن ج امبریاز پ
د و یگنج یدر پوستش نم یار خوشحال شد و از شادیعبدالرحمن بس

ن یرم که تمام ایگ یشوم پس تو را گواه م یستاده وارد بھشت میگفت: من ا
 . ١باشد یکاروان شترھا با بارشان در راه خدا صدقه م

ون بود، در تمامی غزوات اشتراک یاز جمله بدر : عباده بن صامت
ی رؤسای انصار بود که در عقبه با  ت بخاری و مسلم از جملهینموده و به روا

 نمود.عت یب ج رسول الله
 ،بود أبوالفضلاش  هیو کن ج عموی رسول الله : عباس بن عبدالمطلب

ن مھاجر بود. یند که او آخریگو یم قبل از فتح مکه ھجرت نمود و بعضی 
ھا به  تین شخصیی بزرگتر د که عباس از جملهیگو یم حارث بن انیسفوأب

 بود.  ج نزد رسول الله
ن یپسر اسماء و ذات النطاقالقدر  لیصحابی جل :بـریعبدالله بن زب
ا آمد، یبود که در دوران ھجرت به دن ین فرزند مھاجریاست، عبدالله اول

دست مطھر خود را بر  ج امبریبرد، پ ج امبریش پیاسماء فرزندش را پ
و ک یر نید و دعا کرد که خداوند او را چون پدرش زبیصورت عبدالله کش

 صالح بگرداند.
بود، به دعوت ابوبکر  أبوعمر و أبوعبدالله: لقبش  ١ عثمان بن عفان 
را  هیرق دخترش ج یب، مسلمان شدند، نشسعد  و طلحة ،ریزبق؛ او با یصد

 )۳۰۵با اندکی تصرف از الریاض النضرة (ص:  -١
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را به نکاحش  کلثوم أمگرش یبه نکاحش درآورد و بعد از وفات رقیه، دختر د
ی مبشره به جنت  ی عشره لقب دادند؛ از جمله نیالنوروذدرآورد، بناًء او را 

قی دارد یامبری رفیفرمود: ھر پ ج الله رسولد که یگو یم سهطلحباشد.  یم
ن است که با ین مھاجری، از نخست٢باشد یق من در جنت عثمان میو رف

  ه به حبشه ھجرت کرد.یخانمش رق
ھا اعالم  درگذشت و از آن ج امبریاست که پ یاز شش نفر یکیاو 

 بود که قرآن را جمع نمود. یاز کسان یکیکرد و  یخشنود
نفر مسلمان شد، او و پسرش سائب به  ۱۳بعد از  : عثمان بن مظعون

 بن عثمان ج ینبد: یگو یم لعائشةحبشه ھجرت نمودند. بی بی 
کرد و از چشمانش قطرات  یه میرا در ھنگام مرگش بوسه نمود و گر مظعون
 ج م وفات نمود، رسول اللهیکه پسرش ابراھ یخت و ھنگامیر یاشک م

 وست.یپ مظعون بن عثمانگفت: به سلف صالح ما 
م از شام یشخصی نصرانی بود که بخاطر مالقات با نبی کر : عـداس

ه ب ج که رسول الله یر نموده و ھنگامیھا اس به حجاز آمده بود، او را عرب
 رفتند با او مالقات نمودند و او مسلمان شد.  طائف

ن یبود و به د یحیمسک یکه  سبن حاتم یعد : عدی بن حاتم
آمدم و  ج میکر ینببه نزد  ید: روزیگو یمقدس اسالم مشرف شده بود، م

را از کتاب ده یار بھشتی وسایر کتابھای سیرت نقل نمودم،  سسوانح حضرت عثمان -١
ھای ذیل دریافت کنید:  درکتاب سشما میتوانید معلومات بیشتر در مورد عثمان

، الریاض النضرة فی مناقب الشعر، تاریخ ۳ابن سعد ج  سیرت ابن ھشام، طبقات
 الطیری ج.

این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: اسناد آن صحیح نیست و منقطع  - ٢
 است و عالمه آلبانی آن را ضعیف دانسته است.(مصحح)
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ما هذا «م گفت: یبرا ج امبریزان کرده بودم، پیاز طال را آو یبیدر گردنم صل
انداز، ین بت را دور بی؟ ایعد یست این چیا »يا عدي اطرح عنك هذا الوثن

ْ ﴿خواند:  یف را میت شرین آیدم که ایسپس شن َُذٓوا ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 
َ
ِ أ سپس فرمود: آنان  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ

ا یکردند،  یرا حرام م یپرستند و لکن ھرگاه آنان حالل یاحبار و رھبان را نم
 کردند. ین میقیآنان اعتقاد و  یھا شان به گفتهیکردند، ا یرا حالل م یحرام

 از اھل صفه است. مشھور یصحاب : عرباض
ن است که به حبشه ھجرت ین اولیی سابق از جمله :عروه بن اثاثه 

 باشد. یم العاص بن عمرونمود و برادر مادری 
 امام بخاری او را در جمله صحابه ذکر نموده است. :عصام المزنی 

ران ھوازن با یی اس صحابی معروف است که در جمله :ه بن عروه یعط
 صحبت نموده است.  ج مینبی کر

ح یراث و فقه دست باال داشت و شاعر فصیدر علم م :عقبه بن عامـر 
 اند. ز از جمله کسانی است که قرآن را جمع نمودهیبود و ن
 دیزیاش ابو هیبرادر علی و جعفر است، کن :ل بن ابی طالب یعـق

 .باشد می
ھزار کسانی است که بدون  ۷۰ن یح بخاری در بیدر صح : عکاشـه

که دعوای  یلد، کسیحه بن خویشوند. او را طل یحساب داخل جنت م
 د.یامبری نموده بود، به شھادت رسانیپ

 ج ن دشمنان رسول اللهیتر ابوجھل از خطرناک : عکرمه بن ابی جھل
در فتح مکه فرار نمود و  ز کمتر از پدر نبود. وییبود. و پسرش عکرمه ن

ش گفت که به یسوار کشتی شد که ناگھان طوفان او را گرفت؛ کسی برا
تواند نجات دھد؛ او  یرا معبودان باطل شما را نمیگانه اخالص نما؛ زیخدای 
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ن طوفان بحر نجات یگانه باال نموده، گفت: اگر از ایدست به بارگاه خدای 
افت، به نزد یشوم؛ وقتی نجات  یمان مابم، به نزد ر سول الله رفته مسلیب

 ادی اشتراک نمود.یرسول خدا رفته و مسلمان شد. سپس در فتوحات ز
ت یثی را روایقدری است که حد صحابی گران : رثیعلقمه بن حو

: زنای »انلظر العين� زنا«فرموده است:  ج که نبی نموده است مبنی بر این
 چشمان نظر است.

ان جوانان و ین نوجوانی است که در میاول : علی بن ابی طالب
 أبوالحسناش  هیافته، کنیپرورش  ج امبرینوجوانان مسلمان شد، در منزل پ

ی مبشره به  ی عشره از جمله ج میباشد. به شھادت نبی کر یو ابوتراب م
که نبی  یرق رسول الله بود و ھنگامیدر اکثر غزوات، صاحب ب جنت است.

برادری نمود، او را برادر خود خواند. عبدالله پسر ن صحابه عقد یم بیکر
ش برادری ین اصحاب خویدر ب ج کند که رسول الله یت میروا بعمر

ک نفر از جمله اصحاب را برادر یشان گفت که ھرکسی  عنی برایینمود (
ن ھنگام، علی کرم الله وجھه با چشمان پر از اشک یخود قرار دھد) در ا

ن من ین اصحابت برادری نمودی و بیا! بآمده و گفت: ای رسول خد
ا وآخرت یش گفت: تو در دنیبرا ج میکسی برادری نکردی؟ رسول کر چیوھ

 ١برادر من ھستی.

ُ َعلَيِْه وَسلَّ  -َعن ابِن ُ�َمَر قَاَل: -١ ِ َص�َّ ا�َّ م بَ� أْصَحابِه فجاَء يلَعٌّ "آىخ رَُسوُل ا�َّ
ِ آخيَت بَ� أْصَحابَِك ولْم تؤاِخ بي� و�َ� أحٍد، فَقاَل هُل  تدمُع عيناُه فَقاَل يا رَُسوَل ا�َّ

نْيا واآلِخَرة" ُ َعلَيِْه وَسلَّم أنَت أيخ يف ادلُّ ِ َص�َّ ا�َّ يْبٌ . رَُسوُل ا�َّ رِ نٌ غَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ

ن زي  ترمذی شریف ۳۸۰۴حدیث نمبر  .دِ بنِ أيب أوىفَ وفيهِ عَ
اند و عالمه آلبانی آن را تضعیف نموده  این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده 

 است. (مصحح)

 

                                                            



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٤٦

کند که فرمود: من به نزد ام سلمه  یت میری از مادرش روایمساور حم
فرمودند: علی را منافقان  ج گفت: رسول الله یدم که میداخل شدم، شن

 ١داشته باشد.ینه نمیگاھی با وی بغض وک چیدوست ندارند و انسان مؤمن ھ
به عنوان  سبعد از خالفت عثمان سطالب ین علی بن ابیر المومنیام

ھای  تیی شخص د؛ از جملهیانتخاب گرد ج ی چھارم رسول الله فهیخل
بر در یبود که او بنام فاتح خای  باشد، شھامت وی به اندازه یبزرگوار اسالم م

 خ اسالم مشھور است.یتار
از جمله کسانی است که در اول مسلمان شدند،  : اسـریعمار بن 

د ین شھید اسالم بود. و پدرش دومین شھیمادرش بی بی سمیه نخست
ی او بخاطر پذیرفتن اسالم از طرف  نام داشت. خانواده ساسریاسالم، 

بر آنان مرور  ج متحمل شد و رسول اللهھای زیادی را  ن، عذابیمشرک
صبر داشته باشید ای آل »: «نهالج موعدکم اسری آل صبرا«گفت  ینموده م

 »گاه شما بھشت است. یاسر که وعده
ی کبار صحابه و به  از جمله أبوحفصاش  هیکن : عمر بن خطاب

 باشد.  یی مبشره به جنت م ی عشره از جمله ج میشھادت نبی کر
ند توسط یگو یبود. م محمدوأب و عبداللهوأباش  هیکن : العاصعمرو بن 

د. روایت است که از ین مقدس اسالم مشرف گردینجاشی در حبشه به د
 کرد. یگاھی چشمش را بلند نم چینمود و ھ یا میار حیبس ج رسول الله

ِه قَالَْت:( -١ "دخلُت ىلع أمِّ َسلََمَة فَسِمْعتُها تقوُل اَكَن  َعن الُمساِوِر احِلم�يِّ َعن أمِّ
ِ َص�َّ  ُ َعلَيِْه وَسلَّم يقوُل ال ُ�بَّ عليَّاً منافٌق، وال يَبَغُضُه ُمِؤمٌن"رَُسوُل ا�َّ ويف . ا�َّ

هِ  جْ ا الوَ ذَ يْبٌ من هَ رِ نٌ غَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ن عيل. هَ کتاب  ۳۸۰۱حدیث شریف  .الباب عَ

 در جامع ترمذی) سمناقب علی
 این روایت را عالمه آلبانی تضعیف کرده است. (مصحح) 
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از اھالی شام است، به  حرام بن حازماش،  نام اصلی : مطعم بن حزام
د: یگو یلی نام اصلی وی حازم بود و خودش میو دوالبی و عقت باوردی یروا

آمدم و با من شکاری بود که از اردن آورده بودم. او را  ج میکر ینببه نزد 
م یی عدنی را پوشاند، برا م عمامهیه دادم، او قبول فرمود و برایش ھدیبرا

گفت: بلکه نامت مطعم  سرسول اللهست؟ گفتم: حازم. یگفت: نامت چ
 است.

ی آنان  توان ھمه یادی است که نمیز ھای نام ی کرام، ی صحابه در جمله
چند تن از آنان را ذکر  ھای نام جا نقل نمود. فقط بطور خالصه نیرا در ا

 کنم: یم

 سسمره سمیسل سسلمه
 سفیس سلیسھ سسھل
 سحیشر سلیشرحب سشداد

 سصامت سصالح سکیشر
 سضرار سضحاک سبیصھ

 سریظھ سلیطف سطارق
 سعامر سعاصم سعائذ
 سفیعف سعفان سعباد

 ساشیع سعوف سریعم
 سقتاده سصهیقب سقاسم
 سسیق سقعقاع سقدامه
 سمازن سبیلب سکعب
 سمحجن سمالک  سماعز
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 سمره سمرثد سمحمد
 سمسلمة سمسلم سمسعود
  سعیمط  سمطلب سمصعب

 سمعروف سهیمعاو سمعاذ
 سرهیمغ سمعن سمعمر
 سبیمن سمنذر سمقدام

 سنافع سمھاجر سذریمن
 سیھان سمینع سنعمان
 سوائل سثمیھ سھشام
 سوھب سدیول سواثله

 سشیعی سیعلی ساسر ی

 ون (اهل بدر)یبدر ینامها
ی  ن غزوهیبودند که در نخست یکسان یاسالم یھا تین شخصیبزرگتر

است که  یار عالیھا بس مسلمانان (غزوهء بدر) اشتراک نموده بودند. مقام آن
 عبارت اند از: 

 ج یمد بن عبدالله الھاشممح -۱
 س یق القرشیعبدالله بن عثمان أبو بکر الصد -۲
 س یعمر بن الخطاب العدو -۳
  سعثمان بن عفان  -۴
 س یطالب الھاشم یبن أب یعل -۵
 س ریاس بن البکیإ -۶
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 ب قیبکر الصد یبالل بن رباح مولی أب -۷
 س یحمزة بن عبد المطلب الھاشم -۸
 س شیف لقریبلتعة حل یحاطب بن أب -۹

 س یعة القرشیفة بن عتبة بن ربیحذ -۱۰
 وم بدر وھو یقتل  یع األنصاریحارثة بن الرب -۱۱
 س النظارة یحارثة بن سراقة کان ف -۱۲
 س یاألنصار یب بن عدیخب -۱۳
 س یس بن حذافة السھمیخن -۱۴
 س یرفاعة بن رافع األنصار -۱۵
 سرفاعة بن عبد المنذر  -۱۶
 س یأبو لبابة األنصار -۱۷
 س یالقرشر بن العوام یلزب -۱۸
 س ید بن سھل أبو طلحة األنصاریز -۱۹
 س ید األنصاریأبو ز -۲۰
 س یالزھرک سعد بن مال -۲۱
  س یسعد بن خولة القرش -۲۲
 س یل القرشید بن عمرو بن نفید بن زیسع -۲۳
 س یف األنصاریسھل بن حن -۲۴
 س یر بن رافع األنصاریظھ -۲۵
 س یعبد الله بن مسعود الھذل -۲۶
 س یعبد الرحمن بن عوف الزھر -۲۷
 س یالقرشدة بن الحارث یعب -۲۸
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 س یعبادة بن الصامت األنصار -۲۹
 س عمرو بن عوف -۳۰
 س یعقبة بن عمرو األنصار -۳۱
 س یعة العنزیعامر بن رب -۳۲
 س یعاصم بن ثابت األنصار -۳۳
 س یم بن ساعدة األنصاریعو -۳۴
 س یاألنصارک عتبان بن مال -۳۵
 س قدامة بن مظعون -۳۶
 س یقتادة بن النعمان األنصار -۳۷
 ب معاذ بن عمرو بن الجموح -۳۸
 س معوذ بن عفراء -۳۹
 سعة یبن ربک مال -۴۰
 س ید األنصاریأبو أس -۴۱
 س مسطح بن أثاثة بن عباد -۴۲
 س یع األنصاریمرارة بن الرب -۴۳
  س یاألنصار یمعن بن عد -۴۴
 س زھرة یف بنیحل یمقداد بن عمرو الکند -۴۵
 س یة األنصاریھالل بن أم -۴۶

* * * 

 بودند) یکه صحاب یصحابیات (زنان
م یاسالمی تقد ی جامعه مکتب نبوت نه تنھا مردان قھرمان و با تقوا را به 

ھای عالی مقامی را به بار آورد  تیان زنان و دختران شخصینمود بلکه در م
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مردان و زنان مسلمان  ی ار خوب برای ھمهیت ھرکدام الگوی بسیکه شخص
 ھای عالی و زنده داشتن تین شخصیشوند. بخاطر گرامی داشت ا یم

ھای  تین شخصیا ھای نام شان خوب است که دختران خود را به ھای  نام
 م. یگذاری کن عالی نام
کنم که در عصر نبوت با رسول  یاتی را ذکر میصحاب ھای نام ن بحثیدر ا

د رسول گرامی اسالم قرار گرفته ییشان مورد تا ھای  نام اند و ستهیز ج الله
 است.

ش از یان تاجران قریبود که در م یخانماو  :لجهیبی بی خد
 محمد یو اخالق عال یدار اساس امانت ررفت، ب یمن تجار بشمار یتر معروف

بعد از نزول  ج امبریبود که پ ین شخصینخست او .نمود شان ازدواجیبا ا ج
 .دکران یش بیرا برا یام الھیپ یوح

 ج شان با رسول اللهیسال قبل از بعثت ا ۱۵ن زنی است که ینخست
 ازدواج نموده است.

ق بن عابد یبا ابی ھاله ھند پسر زراره و قبل از وی با عت ج پیامبر قبل از
 ای بود که با رسول خدا ازدواج نمود.  وهیعنی خانم بیازدواج نموده بود. 

ه یم که از ماریر از ابراھیاز وی است بغ ج تمامی فرزندان رسول الله 
 ه بود.یقبط

ند، یگو ی) ھم مبیوط طاھراند که آنان را ( پسرانش قاسم وعبدالله
در مکه قبل از ھجرت  باشند. یم فاطمة و کلثوم أم ،ةیرق ،نبیز دخترانش

 سال بود. ۵۵ا یسال و  ۶۵نه وفات نمود و عمرش ھنگام وفات یبه مد
که  یبود که زمان یجه کسیخد یب یب« :دیگو یاش م درباره ج امبریپ

ب کردند او یمردم مرا تکذکه  یمان آورد، زمانیگران کافر شدند او به من اید
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د او در کردن تمنعماشان م یھا مردم از مالکه  یزمان و نمود مقیتصد
 ١»ساخت. مکیش شریھا مال
شد تا نمود که مستحق  ییھا یقھرمان کارھا و هاجه شیخد یب یب

ش سالم بفرستد و او را به قصری از قصرھای جنت وعده یبرا ألخدای
 ٢دھد.

 سمادر عمار و ساسریخانم  لهیسم یب یب :ل ـهیبی بی سم
ان مردمان مظلوم ھمه یم در یدند که دعوت اسالمید یکافران زمان .بود

 اری ازیشود، بس یاد میو ھرروز تعداد مسلمانان ز است روزه رو به قوت
بت  ن وید یاستبداد مردمان ب ظلم و که از یژه کسانیبه و زنان و مردان و

اد یتعدادشان روزانه ز وسته ویمان پیپرست خسته شده بودند، ھمه به صف ا
 از خشونت مانع نشر اسالم گردند و شود، خواستند تا با استعمال زور و یم
توانستند که مسلمانان  ینم د وشتنلی برای مخالفت با اسالم ندایکه دال نیا

د را شکنجه یش قناعت دھند، خواستند مؤمنان جدیباطل خوی  دهیرا به عق
 شان خارج نموده، دوباره به کفر، شرک و ی دهیرا از عق با زور آنان ند وینما

بد اخالقی، مسلمانان را  ت ظلم ویق با نھاین طریبه ا نی بکشانند وید یب
 به ھدفز یاسر نی ی خانواده ،ر مظلومانیسا ی شکنجه نمودند که درجمله

  )۶/۱۱۸(مسند إمام احمد  -١

يِب ُهَر�َْرَةُ  «کند:  حدیث را بیان می) ۳۵۳۶ (ش:بخاری کتاب المناقب حدیث  -٢
َ
َ�ْن أ

تَْت 
َ
ِ َهِذهِ َخِد�َُة قَْد أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ �ُل انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ ىَت ِجرْبِ

َ
قَاَل أ

َالَم ِمْن َر�َِّها َوِم�ِّ َمَعَها إِنَاٌء ِ�يِه   َعلَيَْها السَّ
ْ
َ�تَْك فَاقَْرأ

َ
إَِذا ِ�َ أ

اٌب فَ ْو رَشَ
َ
ْو َطَعاٌم أ

َ
إَِداٌم أ

 نََصَب 
َ

 َصَخَب ِ�يِه َوال
َ

َنَِّة ِمْن قََصٍب ال
ْ
َْها بِبَيٍْت يِف اجل روایت  سھریرهواب زو ا »َو�رَشِّ

بی بی ک رسول خدا اینگفت: ای  و آمده ج به نزد پیامبر ÷است که جبریل
ید، ھرگاه به نزدت آمد، برایش آ یا نوشیدنی می خدیجه در نزدت با ظرفی از طعام و

 .بگو که خداوند (جل جالله) برایت سالم فرستاده است، او را بشارت به جنت بده
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شان،  خود ساخته یھا بت ان باطل ویم دوباره به خداین اسالم و تسلیانکار د
مقابل  تنومند بود، نتوانست در یعمار که جوان واقع شدند.مورد شکنجه 

مجبور شد که به خواھشات  د وین دشمنان اسالم صبر نمایآتش یھا خیس
 .یابدد تا از شر آنان نجات یک گویآنان لب
مادر ک یدرمقابل، ابوجھل با تمام وحشت وظلم خود نتوانست که  یول

 الحاد بکشاند و دوباره به صف کفر، بود نمودهک قھرمان را که راه حق را در
 (الله اکبر) و ه نام (الله الله)،یزبان سمر نمود، ب یاو را شکنجه م یھرگاھو 

 د ویرسھر قدر او را شکنجه نمود، به ھدفش ن .ان داشتی(ال إله إال الله) جر
زه را در قلب آن زن یت ظلم نیشده و با نھاک باآلخره ابوجھل ظالم غضبنا

 ل نمود ویمانی (شھادت) ناین مقام ایتر ه، او را به بزرگمؤمن فرو برد
 بارا ه یسم یب یب یقھرمان و ین مقدس اسالم، حق طلبیخ دیسان، تار نیبد

ابد نوشته و نام  یدرخشان برا ای معتقد به گونه من وؤن مادر میرنگ خون ا
 عنوانبه د و ین مقدس اسالم گردیخ قھرمانان دین مادر جاودانه ثبت تاریا

 خ اسالم ثبت شده است.ید در تارین شھینخست
کی از ازواج ینامش ھند بنت ابی امیه،  :لن ام سلمهیام المومن

لی یه که مسلمانان خیبیمطھرات رسول گرامی اسالم است، در صلح حد
مشکل مسلمانان را  لی ام سلمه با مشوره ج خسته بودند، رسول الله

ادی را در راه اسالم متحمل یمشکالت زت ین زن با شخصیرفع نمود. ا
د و باآلخره شرف ازدواج با رسول گرامی اسالم را حاصل نمود. و به یگرد

  سالگی وفات نمود. ۸۴باشد. در  یاساس شھادت قرآن، مادر مومنان م
باشد، بنام  یم ج میل القدر نبی کریک صحابی جلی :ل بی بی اسماء

و ابوبکر  ج ر غار ثور برای رسول اللهافت که دین زمانی شھرت یذات النطاق
 برد.  یغذا را در دو کمربند بسته نموده و م سقیصد
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ل القدر واز جمله شعرای مشھور یصحابی جل :ل بی بی خنسـاء
د، یجھاد اشتراک ورز ه با چھار پسرش درینگ قادسدر ج اسالم است.

به شھادت  شه شدت گرفت، ھرچھار فرزندیکه جنگ قادس یھنگام
الله را شکر که «د، گفت: یھا به مادرشان رس شھادت آن خبر یدند، وقتیرس

 أد، من از ذات پاک اللهین شرف بزرگ را بخشیھا به من ا با شھادت آن
 ».ک شومیپسرم شر رحمت او با چھار ی هیدوارم که در سایام

 یبه دختر کعب انصاریاسمش نس :ل به (ام عماره)یبی بی نس
ن بر مسلمانان غلبه حاصل نمودند، یاحد که مشرکی  غزوه در ١.باشد یم

ی کرام  نه تن از صحابه ج امبرینمودند، در اطراف پ ج میھجومی بر نبی کر
به یبی بی نس .٢ن نه نفر درگرفتین و این مشرکیی ب باقی بودند که معرکه

نمود، ابن قمئه با  یستاده و دفاع میدرمقابل ابن قمئة ا ل(ام عماره)
ی  ی مبارک ام عماره به اثر ضربه حمله نموده و شانه رش بر وییشمش
ن حمله نمود ولی یز باالی ابن قمئه چندیقی برداشت، او نیر زخم عمیشمش

افت. ام عماره مصروف یده بود، نجات یکه وی دو لباس جنگی پوش نیاز ا
 . ٣که دوازده زخم برداشت نیدن بود تا ایجنگ

م او را مادر یکر که قرآن لشهیعا یب یب :ل شـهیبی بی عا
ھجرت  ج میباشد، با نبی کر یم سقیدختر ابوبکر صد مؤمنان خوانده است،

 )۴/۴۵۷(االصابة  -١
افرد یوم احد فی سبعة من االنصار  ج(روی مسلم عن انس بن مالک ان رسول الله  -٢

ورجلین من قریش، فلمھا رھقوه قال: من یردھم عنا وله الجنة؟ او ھو رفیقی فی 
الجنة؟ فتقدم رجل من االنصار فقاتل حتی قتل، ثم رھقوه یصا فلم یزل کذلک حتی 
قتل السبعة فقال رسول الله صلی الله علیه لصاحبیه (ای القریشیین) ما انصفنا 

 ۲/۱۰۷نا (صحیح مسلم، باب غزوة احد اصحاب
 ۳۰۴الرحیق المختوم/ -٣
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 ج تی ازدواج او با پیامبرینمود و بعد از ھجرت با وی ازدواج نمود و در روا
، خواھرش بی بی اسماء ھست که ١در سال دھم بعثت صورت گرفته است

دا ین طفلی که در مھاجرت پینخست شه خورد بود،یبی بی اسماء از بی بی عا
شه با یگردد زمانی که بی بی عا ین معلوم میشد، فرزند اسماء بود، بناء از

 ازدواج نموده سن بزرگی داشته است.  ج رسول الله
با  ألسه دشمنان باالی وی تھمت بسته شد ولی خداییبه اساس دس
ی تھمت بسته نی که بر وید و منافقیت او را برائت بخشینازل نمودن ده آ
 دند.یبودند، رسوا گرد

جه یکه بی بی خد یتا زمان ج رسول الله :ل بی بی سوده بنت زمعه
که او وفات نمود با بی بی  یگری نگرفته بود و ھنگامیات داشت خانم دیح

 ای بود، ازدواج نمود. سوده که خانم بیوه
 ی ازواج مطھرات است. از جمله :ب بی بی حفصه بنت عمر

خانم مالک بن صفوان بود که بعد از وفاتش با  :ل هیریبی بی جو
 .ازدواج نمود ج رسول الله

ل و ید بن حارثه بن شرجیھمسر ز :ل نب بنت جحشیبی بی ز 
ن بردن یو از ب ألمه دختر عبدالمطلب بود. به اساس امر خداییمادرش ام

د، یاش ازدواج نما توانست با ھمسر پسر خوانده یت که کسی نمیسنت جاھل
ن خانمش بود که یم نخستیبا وی ازدواج نمود. بعد از نبی کر ج رسول الله

 ع او را دفن نمودند. یوفات نمود. در بق
 از جمله ازواج مطھرات است.  :ل به)یان (ام حبیبی بی رمله بنت سف

، الفکر دار دمش: ،محمد بن الرحمن عبدتالیف  المؤمنین أمھات مناقب فی األربعین -١
 ۴۱ص:  الحافظ مطیع محمد: حقیقت ۱۴۰۶
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است،  ÷ی ھارون بن اخطب از اوالده ییدختر ح :لهیبی بی صف
 مادرش بره نام داشت. وی نیز از جمله ازواج مطھرات است. 

است، از  بی عبدالله بن عباس خاله :لمونه بنت حارثیبی بی م
 باشد.  یجمله ازواج مطھرات م

، دختر لزھرا ی بی بی فاطمه :ج بی بی فاطمه ل، دختر رسول الله
و خانم سپه ساالر اسالم علی کرم  ج ن رھبر جھان؛ یعنی رسول اللهیبزرگتر

 بود.  بنیالله وجھه و مادر قھرمانانی چون حسن و حس
یاب دستی گندمش را آرد میی آس عهیت شوھرش خودش ذریبه روا

ھا افتاده  کشی ن زحمتینمود، که به سبب آن بر دست مبارکش داغی از ا
مشک بر  سمانیآورد بطوری که اثر ر بود، مشک را خودش پرآب کرده و می

نمود، که به خاطر آن  یف میبدنش ظاھر شده بود و خودش خانه را تنظ
 شدند.  ین و گرد آلود میش چرکیھا لباس

بود، او به نزد  ج میزان وغالمان در نزد رسول کریاد کنیروزی تعداد ز
ی یایاد حضور داشتند و به اساس حیجا مردم ز که آن یایشان رفت، درحال

د. دوباره به خانه یتقاضای گرفتن خدمتگاری نماکه داشت، نتوانست 
ف آوردند، در مورد یشان تشر به خانه جم یبرگشت، روز بعد وقتی رسول کر
د که من به یفرما یم سزی نگفت و علییسوال کردند؟ بی بی فاطمه چ

اب دستی، در یگفتم: ای رسول خدا! از اثر گرداندن آس ج میرسول کر
است و بر اثر حمل کردن مشک بر بدنش اثر ھای فاطمه نشان مانده  دست

ش گرد آلود ھستند، یھا سمان افتاده است و به سبب کارھای روزانه لباسیر
روز به او گفته بودم که خدمت رسول خدا چند خادم آورده شده یمن د

 ن منظور حاضر شده بود.یوخادمی طلب کن، او به ھم است، برو
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ر کن، نزد موسی وھمسرش تا ارشاد فرمودند: دخترم صب ج رسول الله
را شبھا پھن کرده و بر  ÷ھا عبای موسی رانداز بود، آنیک زیده سال فقط 

دند(این قسمت را در حدیث مشاھده نکردم)، تو تقوا حاصل یخواب آن می
ی  ی پروردگار خود را اداء کن وکارھای روزانه ضهیبترس و فر أکرده از الله

بار سبحان  ۳۳دن به بستر رفتی یبرای خوابخانه خود را انجام بده، وقتی 
ن عمل از یمرتبه الله اکبر بخوان. ا ۳۴مرتبه الحمد لله و  ۳۳الله 

عرض نمود: من از الله و رسول او  للی بھتر است. فاطمهیگذار خ خدمت
 .١راضی و خشنود ھستم

بود،  بریه دختر عبدالمطلب و مادر زبیبی بی صف :لهیبی بی صف
 ک تن از مشرکان را بدست خود به قتل رساند. یبود که ن زنی یاو نخست

و ھمسرش (اوس بن صامت) ی خزرجبی بی خوله،  :لبی بی خوله
قت نوعی از طالق در زمان ین در حقیو اشوھرش او را ظھار نمود  .بود

شد که  ت بود اما طالقی بود که نه قابل بازگشت بود و نه زن آزاد مییجاھل
زن ک ین حالتی بود که برای ین بدتریند و ایبرگز بتواند ھمسری برای خود

 .شوھردار ممکن بود رخ دھد
صدای  ألان داشت، خداییرفته و مشکلش را ب ج او به نزد رسول الله

ُ  َسِمعَ  قَدۡ ﴿ات قرآنی را در موردش نازل نمود: یده و آیاو را شن  ٱلَِّ�  قَۡوَل  ٱ�َّ
ِ  إَِ�  َو�َۡشَتِ�ٓ  َزوِۡجَها ِ�  تَُ�ِٰدلَُك  ُ  ٱ�َّ ٓۚ  �َۡسَمعُ  َوٱ�َّ َ  إِنَّ  َ�َاُوَرُ�َما ۢ  ٱ�َّ  َسِميُع

شوھرش به تو مراجعه  ی خداوند قول زنی را که درباره« .]۱: المجادلة[ ﴾١بَِص�ٌ 
د (و تقاضای او را اجابت کرد) خداوند یشن ،کرد ت مییکرده بود و به خداوند شکا

 ابوداود -١
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د و یشن حل مشکلش) می ی را درباره گفتگوی شما را با ھم (و اصرار آن زن
 » نا است.یخداوند شنوا و ب
ن را یرالمؤمنیام یزن سد: در زمان خالفت عمریگو یم /یامام قرطب

داد.  یبه سخنانش گوش م سعمرکرد و  یحت میش نصیستاده نموده برایا
اد توقف یقدر ز نیا رزنین پیا یا براین! آیرالمؤمیام یمردم گفتند: ا

ستاده کند، ین خانم مرا از صبح تا شام ایگفت: قسم بخدا که اگر ا؟ یکن یم
ادای نماز فرض از نزدش اجازه  یشوم و تنھا برا یستاده میدر مقابلش ا

 یست؟ او خوله بنت ثعلبة آن زنین خانم کید که ایدان یا شما میرم. آیگ یم
را  یا زنید. آیاو را از فوق ھفت آسمان شن یصدا أاست که خداوند متعال

 که خداوند سخنانش را بشنود، عمر نشنود؟

 



 

 

 :سوم فصـل
  ن مقدس اسالمیدگاه دید نادرست از غلط و یها نام

 م داد:یق قرار خواھیل را مورد تحقین فصل موضوعات ذیا در
 اند.  سنت ده ویکه مخالف عق یھای  نام  -۱
 کنند.  یم یا بدیو یکه داللت به پاک یھای  نام  -۲
 وانات وپرندگان. یح ھای نام  -۳
 .مفھوم یوب یمعن یب ھای نام  -۴

 نادرست غلط و یها نام
ان یدر م یارزش خاص یک مخلوق با کرامتإل دارایانسان به عنوان 

و  یت انسان را به مراتب عالیشخص یاسالم ی دهیباشد. عق یمخلوقات م
ت یرا که مخالف با شخص یامور یعت اسالمی تمامیبرتر ساخته و شر

 شمارد.  یز میاست، نادرست و ناجا یوکرامت انسان
ت، یجاھل یھا د باطله، فرھنگیست که از عقایھای  نام ھا، ن نامیبدتر

چه قبال ھا گرفته شده باشند. نام، چنان وانات وپرندهیمشابھت انسان با ح
مثبت  ھای نام گونه که ت انسان دارد؛ ھمانیدر شخص یر اساسیگفتم تاث

ی  دهیزشت و مخالف عق ھای نام دھد، یجلوه م یت انسان را عالیشخص
 کند.  یم یز معرفیف و ناچیت انسان را ضعیبه ھمان اندازه شخص یاسالم

ھا  نام اریبه اخت یی زندگ ن مرحلهیبنابراین ھر مسلمان در نخست
ی  دهید که مخالف عقیوکوشش نما یفرزندان خود سع یبرا ییھا ولقب

ا یھا فکر نکند و  وانات وپرندهیا فرزندان خود را مثل حینباشد و  ید ویتوح



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٦٠

نادرست اجتناب ورزد و  یھا دیر مسلمانان و تقلیغ ھای نام ھم از گذاشتن
 ھدف باشد.  یو ب یمعن یاجتناب کند که ب یھای  نام در خاتمه از

دگاه اسالم یم که از دیدھ یرا مورد مطالعه قرار م یھای  نام ن فصلیدر ا
ک مسلمان یھستند و با مقاصد و اھداف  یمعن یا ھم بیزشت، ناروا و 
  مخالفت دارند.

 اند ده و سنتیعق مخالفکه  ییها نام
باشند و ھرگاه  یدرست نم یی اسالم دهیدگاه عقیاز دھا  نام از یاریبس

رسد و  یاش ضرر م دهیار کند، به عقیرا قصدا اخت یھای  نام نیچن یکس
دن در ید پس از فھمیار کند بایرا اخت ین نامیده چنیفھم نا یھرگاه کس

 اند از:  عبارتھا  نام نیو تالش ورزد که ا یر آن فورا سعییتغ
د حد و یبا یانسان: ھر کس یو صفات خداوند براھا  نام اریاخت  -۱

 ألیرا که مخصوص خدا یھای  نام ود را بشناسد، لذای خ اندازه
توان مخلوق را به  یکه نم یا صفاتیم و یبگذار یانسان ید برایاند، نبا 

اند،   ألف نمود و چون صفات متذکره فقط مخصوص خداییآن توص
م که یخواند یقبل یھا ار گردد. در بخشید برای مخلوق اختینبا
 از یکیی عبد (بنده) را قبل از  سته است که کلمهیانسان شا یبرا
ی  خداوند را بدون گذاشتن کلمه ھای نام بگذارد؛ أخداوند ھای نام

باشد. مثال نام  یگذاشتن، کار نادرست م یمخلوق یعبد (بنده) باال
ن سان یباشد. به ھم یرا الله گذاشتن مطلقا ناروا و کفر م یانسان

ره یمن، ستار، و غیرزاق، قھار، مھ را یست که نام انسانیز نیجا
 .١میبگذار

ھای پروردگار که علم است مانند الله، جایز نیست بر روی شخص  ای از نام دسته - ١
ھای مشارکت ناپذیری  دیگری گذاشت چون مسمای آن مشخص است؛ ھمچنین نام
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ھا  ازنام یبه خداوند در آن باشد: بعض یادب یکه ب یھای  نام  -۲
شود؛ مثال الھه در  یبه خداوند م یادب یھا، ب ار آنیاند که با اخت چنان

ا ھم یان مونث و یاذ بالله خداید منظورش العیپرستان، شا د بتیعقا
ست که با وجود یزه نک مسلمان اجای یان باطل باشد، بناء برایخدا

ن یمسلمان بودن نام طفل معصوم خود را الھه گذاشته و چن
 د. یای نما یادب یب

ی  ستهیاست که شا یاز صفات یصفات اختصاصی خداوندی: بعض  -۳
داشته باشد؛ مثل  ین صفتیتواند چن یاست و مخلوق نم ألیخدا

ن، مشکل گشا، حاجت روا، یشھنشاه (پادشاه پادشاھان)، رب العالم
ن داد، یمدد، حس یرسان، مددگار، غوث االعظم، عل دادرس، مدد

فرمود:  ج د: رسول اللهیفرما یم سرةیره. ابوھریمحمد داد و غ
است که  یامت شخصیدر روز ق ألین اشخاص به نزد خدایتر زشت

 یکس چیی ھ ستهیت شاینامش ملک االمالک (شھنشاه) باشد، مالک
وم یل است که (مالک یاین دلن به یزشت بودن ا ١ست.یبجز الله ن

پادشاھان،  یاست و تمام ألیا وآخرت خدایدن یقین) مالک حقیالد
ھستند. چگونه ممکن است  یم اوامر الھیرھبران و قدرتمندان، تسل

توان بدون آوردن عبد قبل از آن، روی کسی گذاشت اما  چون خالق و باری را نمی
توان بر غیر الله نیز نھاد زیرا که معنایی کلی  ھای ی چون ملک، عزیز و جبار را می نام

ھستند با یکدیگر فرق دارند و... برای  دارند و افرادی که دارای این مفھوم کلی
ی بیشتر رک: شرح اسماء الحسنی از دکتر سعید بن علی بن وھب قحطانی.  مطالعه

 (مصحح)

يب ُهر�َْرَة ريِضَ ا�َّ َ�نُْه عن انلَّيِبِّ َصّ� اُهللا َعلَيِْه وَسلَّم قال:  -١
َ
ْخنََع اسٍم « َ�ْن أ

َ
إِنَّ أ

ِ عزَّ وَجلَّ رَجُ  مالِك عنَد ا�َّ
َ
« متفق َعلَيه. قال ُسْفيَاُن بن ُ�يَيَْنَة » ٌل �ََس�َّ َمِلَك األ

ْمالِك 
َ
 ِمْثُل شاِھنَشاه. »َمِلُك األ
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ار بزرگ در یبس یادب یک نوع بین یپادشاه پادشاھان گردد. ا یانسان
ن صفت داده شود و یرا چن یاست که انسان ألیمقابل خدا

 یتوان آن را برا یگر است که نمید یاز صفات یارینان بسھمچ
 ألیاست. خدا ألیز خدایما ن یگشا داد، مشکل یمخلوق

ن ُ�ِيُب ﴿شان گفت:  یبرا مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ  لسُّ

�ِض� ٱَوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء 
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ  ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ

د و یکه مضطر را درھنگام دعا اجابت نما یست آن ذاتیک« .]۶۲[النمل: 
ا یگرداند؟ آ ین مینان در زمیکند و شما را جانش یحالت بد را دور م

 » د.یشو یار کم متذکر میھمراه خدا است؟ بس ییخدا

کامال محو گردد،  ج ن در امت محمدیات مشرکین نظریکه ا نیا یبرا
 اند. ح نمودهیار واضح تشرین مطلب را به شکل بسین کرام ایمفسر

که انسان را به  ید: ضرورتیگو ید: صاحب کشاف میگو یم /یامام راز
ا یاست که مرض، فقر  یمحتاج سازد؛ و مضطر کس یالتجاء به بارگاه کس

د: یگو یاو را محتاج سازد... سپس م یکدام مشکل به تضرع به بارگاه الھ

 صحة إىل ومرض غنى إىل فقر من إليه دفع ما كشف عىل أحد يقدر ال فإنه«

به  یکس چیھ: «»ينازع ال الذي والقاهر يعجز ال الذي القادر إال سعة إىل وضيق
را شفا بخشد و  یضیا مریسازد و  یرا غن یریست که فقیضرر قادر ن یدور

شود و ذات  یکه عاجز نم یرا به راحت مبدل کند مگر ذات قادر یا سختی
 ١»منازعه کند. یتواند با و ینم یکس چیقاھری که ھ

عالم  یدر آن ھنگام که تمام درھا یآر«سد: ینو یر نمونه میصاحب تفس 
رسد و از ھر نظر  یشود، کارد به استخوانش م یانسان بسته م یاسباب برو

 تفسیر رازی در ذیل تفسیر ھمین آیت شریف.  -١
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د، یتواند قفل مشکالت را بگشا یکه م ی، تنھا کسگردد یدرمانده و مضطر م
رحمت به  ید در دل ھا بپاشد ودرھایھا را برطرف سازد، نور ام بن بست

  ١»ر او.یدرمانده بازکند، ذات پاک او است و نه غ یھا انسان یرو
ھرگاه شرائطش جمع –ھمه را  یگرچه خداوند دعا«گوید:  ھمچنین می

ه یعنوان (مضطر) تک یات فوق مخصوصا رویدر آ یکند، ول یاجابت م -باشد
از شرائط اجابت دعا آن است که انسان  یکیل که ین دلیشده است، به ا

ار خدا یرد و تمام قلب و روحش را در اختیبرگ یچشم از عالم اسباب به کل
ند و یرا به دست او بب یز را از آن او بداند و حل ھر مشکلیقرار دھد، ھمه چ

ا عالم اسباب یدھد؛ درست است دن ی، درحال اضطرار دست مدین درک و دیا
رد، یگ ینه به کار مین زمیت تالش وکوشش خود را در ایاست و مؤمن نھا

کند و در  یخ وبن بر میشود، اسباب را از ب یھرگز در جھان اسباب گم نم یول
ز را از او یند و ھمه چیب یپشت حجاب اسباب، ذات مسبب االسباب را م

ن شرط اجابت دعا را ین مرحله برسد مھمتریاگر انسان به ا ید. آرخواھ یم
  ٢»فراھم ساخته است.

 یویدن یانسان مؤمن در ھنگام بروز مشکالت، نخست به اسباب ماد
 یرد ولیگ یرود و دوا م یب میگرفتن دوا به نزد طب یکند، برا یرجوع م

دن یاست، درھنگام رس ألیذات خدا یقیی حق مان دارد که شفادھندهیا
شود،  یکند، اگر غرق م یاستفاده م یل مادیز از وساین یگریکدام مشکل د

 یلفونین تینجات استفاده کند، به مسوول یھا یکند که از کشت یکوشش م
شود،و اسباب  یقطع م یاسباب ماد یکه تمام یھنگام یرد، ولیتماس بگ

، ۲۴تفسیر نمونه، مکارم شیرازی ودیگران، تھران: دار الکتب االسالمیة، چاپ  -١
  ۵۴۸ص  ۱۵) جلد ۱۳۶۲

  ۵۵۲ص  ۱۵یر نمونه جلد تفس -٢
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شود، به بارگاه  یاسباب دلش قطع م  ی تواند موثر شود و از ھمه ینم یماد
 را آن ذات (مسبب االسباب) است. یکند؛ ز یرجوع م ألیخدا
م یاز بھج یکند که شخص یت میروا یمیمه ھجیتم یامام احمد از اب 

 ی؟ گفت: بسویکن یرسول خدا! به چه مردم را دعوت م یگفت: گفتم: ا
ضرر را از تو  یکندن ضرر دعا یکه ھرگاه در ھنگام رس ییگانه، خدای یخدا

ست او را دعا ین یکس چیکه در آن ھ یباش ینیکند و ھرگاه در سرزم یدور م
 ١، پاسخت دھد... الخیکن

را  ییزھایرحمت او چ یھا نهیاز گنج«م که: یخوان یالبالغه م در نھج 
شتر، یتواند عطا کند؛ مانند عمر ب ینم یدرخواست کن که جز او کس

 یھا نهیدھای گنجی. سپس خداوند کلیروزش در یبدن و گشا یتندرست
ی دعاکردن داد، پس ھرگاه  خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه

تا باران رحمت  یینعمت خدا را بگشا یبا دعا، درھا یتوان ی، میاراده کرد
 ٢»بر تو ببارد. یالھ

کشاند؛  یی خالق م که مخلوق را به رتبه یھای  نام ھا: مبالغه در نام  -۴
محمد رزاق، محمد ستار، محمد جبار  محمد خالق، مثل محمد الله،

يْب، حدثنا عفان، حدثنا: أمحد اإلمام قال -١ هَ اء، خالد حدثنا وُ  متيمة أيب عن احلَذّ

يْمي،  إىل أدعو: "قال تدعو؟ إالم اهللا، رسول يا: قلت: قال بلهجيم من رجل عن اهلُجَ

ك إن الذي وحده، اهللا سّ لَلْت إن والذي عنك، كشف فدعوته رض مَ ر بأرض أضْ فْ  قَ

دّ  فدعوتَه نة أصابتك إن والذي عليك، رَ . أوصني: قلت: قال". لك أنبتَ  فدعوتَه سَ

بَّنَّ  ال: "قال ا، تَسُ دنّ  وال أحدً هَ  إليه منبسط وأنت أخاك تلقى أن ولو املعروف، يف تَزْ

 ،املستقي إناء يف دَلوك من تُفرغَ  أن ولو وجهك،

با تجدید نظر واضافات محمد دشتی،  ÷ترجمه نھج البالغه امیر المومنین علی -٢
 ۳۷۷ایران: موسه فرھنگی تحقیقاتی امیر المومنین، ص: 

 

                                                            



 ٦٥   های غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل سوم: نام

ی خدا است،  بنده ج م که محمدیدان یکه ما م یره. درحالیو غ
 ست.یدھنده ھم ن یست وروزیخالق ھم ن

 ج امبریفرمود: پ سکند که عمر یت میروا بعبدالله بن عباس
ھا در  یچه نصراند چنانیار مبالغه نکنیگفت: در مدح من بس یمنبر م یدرباال

مبالغه کردند، او را پسر خدا گفتند و کافر شدند، در حق  ÷سییمدح ع
  ١د که او بنده ورسول خدا است.ییمن بگو

 :إطراء، »یال تطرون«گوید:  یف میث شرین حدیدر شرح ا یفتح البار
فش افراط یف نمودم و در توصیرا توص یند؛ مثال کسیمدح باطل را گو

 نمودم.
را  ÷سییھا ع یچنانچه نصران م)ی(کما أطرت النصاری ابن مرمنظور از

 دند.یت کشانیخارج نموده به الوھ یاز منزلت بندگ
ف نمودن، وصف باطل یک انسان را به صفات خالق توصیقت یدر حق

ی  ش درس داد که شما در خواندن کلمهیامت خو یبرا ج امبریاست، پ
 باشد.  یی خدا و رسولش م د که محمد بندهیبدھ ین گواھید چنیشھادت با

کند: ما ھمه  یانسان به مخلوق را م یکه اظھار بندگ یھای  نام  -۵
بنده  ی(عبد) به معنا یم؛ در زبان عربیھست ألیخدا یھا بنده

ی رحمن) و به  ی الله)، عبدالرحمن (بنده است، عبدالله (بنده
 ھا.  ر نامیسان سا نیھم

١-  ُ ِمنرَْبِ َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
ْ
ُ َ�نُْه َ�ُقوُل ىلَعَ ال َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس َسِمَع ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ْطرَ 
َ
 ُ�ْطُروِ� َكَما أ

َ
نَا َ�بُْدُه َ�ُقولُوا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل ال

َ
ْت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم فَإِ�ََّما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل ) صحیح البخاری، (کتاب احادیث ۳۱۸۹حدیث شریف نمبر( )َ�بُْد ا�َّ
  ۵۳ -۵۲االنبیاء)، ھمچنان ابوالمنتھی ص: 

 

                                                            



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٦٦

ثابت کند، ناروا و  یمخلوق یانسان را برا یکه بندگ یھای  نام بناءً 
باشد؛ مثال عبدالمحمد  یی مسلمانان نم دهیز است و موافق با عقیناجا

ح)، یی مس ح (بندهی)، عبدالمسیی نب (بنده یی محمد)، عبدالنب (بنده
 ره. ین) و غیی حس ن (بندهیعبدالحس

ل، یفرشتگان؛ مانند جبر ھای نام اریفرشتگان: اخت ھای نام  -۶
 باشد. یز نمیز جایه نری، وغ١لیعزرائ

م: امام مالک یخوان یح میح شرح مشکاة المصابیدرکتاب مرقاة المصاب
که امام  یتین سخنش را روایدانست و ا یبنام مالئکه را مکروه م یگذار نام

د که گفته ینما ید مییخش از عبدالله بن جرار نموده است، تأیدر تار یبخار
 ه. بهیمتفق عل ٢تسموا باسماء المالئکة)اء وال یسموا باسماء االنب«است: 

 ٣د.یمکن یگذار فرشته ھا نام ھای نام د وبهیینما یامبران نامگذاریپ ھای نام
* * * 

 دنکن یم یا به بدیو  هیتزککه داللت به  ییها نام
د) باشد، از عدالت یان خوف ورجا (ترس وامید میشه بایقلب انسان ھم

م، یم، مستحق دوزخ گردیشو یکه مرتکب م یکه مبادا به اساس گناھان یالھ
م و یم که خود را مستحق عذاب دوزخ نسازیوتالش کن یم وسعید بترسیبا

شود و در بین عوام چنین چیزی  گاھا به اشتباه به ملک الموت، عزرائیل گفته می - ١
مشھور است در حالی که در نصوص تنھا نام ملک الموت آمده و نام عزرائیل نیامده 

 است (مصحح) 
توان بدان احتجاج کرد.  این روایت را عالمه آلبانی جدا ضعیف دانسته است پس نمی - ٢

 (مصحح)
 تاریخه فی البخاری رواه ما ویؤیده قلت کجبریل المالئکة بأسماء التسمیک مال وکره -٣

 .علیه متفق المالئکة بأسماء تسموا وال األنبیاء بأسماء سموا جرار بن عبدالله عن
 

 

                                                            



 ٦٧   های غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل سوم: نام

ن اساس انسان یم، به ایدوار باشیام ألیشه به رحمت خدایھمچنان ھم
چ یه دھد که ھیا اوالد خود را تزکیار کند که خود را ویرا اخت ید نامینبا

ره. یافته است وغیده است، نجات یشه در فایکند، پاک است، ھم ینم یگناھ
 م،یز اجتناب کنیدھد ن ینسبت م یکه انسان را به بد یھای  نام ھمچنان از

م. سمرة یره اجتناب کنیه و غیا عاصی(گناھکار) و  یی چون: عاصھای  نام
سار (آسان)، یتان را  فرمود: فرزندان ج د: رسول اللهیفرما یم سبن جندب

د در ید، تو شاینکن یگذار روز نامیروز)، (افلح) پیح (پیکننده، نجده ی(رباح) فا
ت یست و در روایند که نیت بگویا او است، پس نباشد، برایکه آ ییخانه بگو

سار، افلح و نافع (نفع رسان) نام یتان را رباح،  است که فرزندان یگرید
 )١(د. یمگذار

* * * 

  پرندگان وانات ویح یها نام
 یانسان را نسبت به تمام ألیمخلوقات است و خداانسان اشرف 

ھا که  پدر انسان یفرشتگان برا یداده است که حت یش برتریمخلوقات خو
ن یانسان ا یست که برایسته نیی احترام نمودند بناًء شا بود، سجده ÷آدم

وانات و پرندگان را یح ھای نام مقام که اشرف مخلوقات است، یمخلوق عال
مرغ، ی، سیسیگل، س ی، شادیچون گرگ، شاد یھای  نام م؛یانتخاب کن

 رهی، آھوشاه و غیلیمرغه، طاووس، ھی، کفتر، کبوتر، کفترو، زرکه، سیھوس

ن سمرة بن جندب قال قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ال �سم� غالما (ع -١
�سارا وال ر�احا وال�يحا وال أفلح فإنك تقول أثم هو؟ فال ي�ون فيقول ال رواه 

مشکاة  و� رواية هل قال ال �سم غالما ر�احا وال �سارا وال أفلح وال نافعا)مسلم. 
 المصابیح، باب االسامی.

 

                                                            



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٦٨

جات مثل کاھو شاه، یسبز ھای نام باشند. ھمچنین یدرست نم ھای نام
 شفتله، گندم، غنمه. 

ر خدا نام یشوند، مثل شیکه نسبت به خداوند داده م یھای  نام اما
ه یکه در تشب یوان نه بلکه ھمان قوت ویجا خود ح نیرا در ایدرست است، ز

 ده است. یاست به شکل مضاف استعمال گرد
 ر است. یرا شجاعتش مانند شجاعت شیند؛ زیگو یر خدا میرا ش یکس

* * * 

  ا منسوخیان باطل ویمقدس در نزد اد یها نام
 ھای نام گر و بخصوصیان دیوجود دارند که مربوط به ادھا  نام بعضی از

ھای منسوخ  ا ھم کتابیشان و  ھای معبودان باطل معبودان باطل، کتاب
د متأثر از یرا مسلمان نبایباشد؛ ز یز درست نمینھا  نام نیاست، گذاشتن ا

 گر شود؛ مثل: یھای د فرھنگ
شود که  یھا م م فارسییان قدین نام مربوط به خدایا زد):یزدان (ای  -۱

ر را یر و خدای شر وجود دارد، خدای خیخدای خ ده داشتند کهیعق

 أن«گفتند در شرح نھج البالغه نوشته است:  یزدان) میا (یزد) ی(ا

ن خدا بنزد یزدان نخستی »عندهم االول الصانع وهو - زداني
 دند.ینام یمن میھاست و خدای شر را اھر مجوسی

  ھا است. به نزد زردشتی ھای مقدس کی از کتابینام  :اوستا  -۲
ھا آدم، نوح،  در شرح نھج البالغة آمده است: ((مجوسی :ومرثیک  -۳

ی آنان  دهیشناختند، بناء به عق یره را نمیافث و غیسام، حام، 
ا یشا و  ومرث است که لقبش کوهین کین انسان در روی زمینخست

ن خالق یزدان (نخستیده دارند که یان عقیباشد، مجوس یشاه م گل

 



 ٦٩   های غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل سوم: نام

ومرث ین زد و از آن کیاش را به زم شانییبه نزد مجوسی ھا) عرق پ
 ١ا آمد.یبه دن

به نزد ھندوھا مربوط به ھا  نام نیا :رهیرام، کرشنا، تولسی وغ  -۴
پرستان آن را  باشد، تولسی نام بتیست که بت یشان م معبودان باطل

ی ھستند که آنان را عبادت یھا دھند و رام وکرشنا بت یت میقدس
ست که فرزندان معصوم و پاک خود ینز یکنند؛ برای مسلمان جا یم

 ت سازند.یشخص ی بیھای  نام نیرا با گذاشتن چن

 مفهوم  یب و یمعن یب یها نام
 یمعن یب ھای نام د ازیش بایخو یت عالیشخص مسلمان با داشتن شخص

باشد، اجتناب ورزد؛ انسان  یھدف م یی اشخاص ب مفھومی که خواسته یو ب
از حقوق اطفال که  یکیکند،  یم یزندگ یشه با ھدفمندیمسلمان ھم

را اثر آن نام در یار گردد؛ زیاخت ید با ھدفمندیار نام درست است بایاخت

 متكون وأول، .يافث وال، حاما وال، ساما وال، نوحا وال، آدم يعرفون فال املجوس وأما -١

"  كو"  الن، اجلبل ملك أي"  كوشاه"  ولقبه"،  كيومرث"  املسمى البرش البرش من عندهم

 ملك أي"،  كلشاه"  يسميه من ومنهم، .اجلبال يف البرش هذا وكان، بالفهلوبة اجلبل هو

"  كيومرث"  تفسري وقيل، .ليملكهم برش إذن حني يكن مل النه، الطني اسم"  كل"  و الطني

 وهبت إال حيوان برص عليه يقع ال ما احلسن من رزق قد وكان: قالوا، ميت ناطق حى

 - عندهم االول الصانع وهو - يزدان أن وحدوثه تكونه مبدأ أن ويزعمون، عليه وأغمى

 العرق فمسح، جبينه عرق أن أوجبت فكرة - عندهم الشيطان وهو -، أهرمن أمر يف أفكر

 يزدان"  فكرة من"  أهرمن"  تكون كيفية يف طويل خبط وهلم، .كيومرث منه فصار، به ورمى

 يليق ال وحدوثه"،  أهرمن"  قدم يف خالف وبينهم، توحشه من أو، بنفسه إعجابه من أو" 

 .)۱۴ه فردوسی شاھنام( ۱/۱۰۴رشح هنج البالغة  املوضع هبذا رشحه
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مفھوم سبب  یب ھای نام ھم یکند وگاھ یشه تبارز میھم یت ویشخص
ن نام ی، خنده کنند و ایو یشود که مردم در ھنگام گفتن آن نام باالیم

 یگ که سبب مسخره یھای  نام ناءً گران گردد. بیسبب تمسخرش نزد د
 یمعن یا بیکه مفھوم درست نداشته باشد و  یھای  نام ا ھمیگردد و  یم

 سته است. یناشا ھای نام ی ز از جملهیباشد ن
شنبه، چھارشنبه،  خان، بازو، چمن، سه یچون شاد گل، شاد ییھا نام

مؤمن ک انسان یت یمفھوم بوده به شخص یب ھای نام رهیپنجشنبه وغ
چون گل ککو، شاه گل، ککو گل،  یھای  نام ست؛ ھمچنانیسته نیشا

 باشند.  یم یمعن یب ھای نام رهیوغ رآغای، قندآغا، شیقند
گذارند؛ مثل شورش،  یخود م یرا باال یمعن یب یھا ھا لقب یبعض

 ره.ین، فرسوده، جگرخون و غیطوفان، پرجوش، غمگ
* * * 

 ه کنندهیتزک یها نام
 یباشد، از عدالت الھ ید) مین خوف ورجا (ترس وامیشه بیقلب مؤمن ھم

آخرت، رفتن به  یده و ھنگام مبتال شدن به گناھان و اشتباھات از جزایترس
 یادیکه اشتباھات ز نیگر با وجود ایترسد و از جانب د یدوزخ و عذاب قبر م

 باشد.  یدوار میام ألینموده است بازھم به رحمت خدا
ن نظرند که آنان یا نسبت به ھمه برتر دانسته و به اکه خود ر ییھا انسان

اند، اشتباه  افتهینجات  یده و از عذاب الھیرس یمعاف ھستند و به مقام عال
که دفتر اعمالش را بدست راست نگرفته  یرا انسان مؤمن تا زمانیکنند؛ ز یم

 باشد.  یدر قلبش م ین خوفیاست، چن
ت قرآن است یه نمود، در آیرا تزکد خود ینبا یدهء اسالمین عقیمطابق ا

ْ  فََ� ﴿که  ٓوا نُفَسُ�ۡمۖ  تَُز�ُّ
َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  أ

َ
خود  یھا نفس« .]۳۲: النجم[ ﴾٣٢ٱ�ََّ�ٰٓ  بَِمنِ  أ

 



 ٧١   های غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل سوم: نام

د: یگو یر میعالمه ابن کث »گان، داناتر است د. او به تقواپیشهیه نکنیرا تزک
خود تشکر  یھا د، از نفسیتان را مدح نکن یھا ن است که نفسیت ایآ یمعنا
  ١دینکن یگذار تان منت د و با اعمالینکن

ه نام گذاشتم، بیگو یمحمد بن عمرو م  نب یز یب ید که دخترم را ِبرَّ
ن نام منع فرموده است، نام مرا بره گذاشته یاز ا جم گفت که رسول الله یبرا

کوکار شما ید، خداوند مردمان نیه نکنیگفت: خود را تزک جبودند، رسول الله 
نب یم؟ فرمود: نامش را زیداند، گفتند: او را چه نام گذار یتر م خوب را

 ٢د.یبگذار
ت یت امام احمد از عبدالرحمن که از پدرش روایبروا یثیھمچنان در حد

 جرا مدح نمود، رسول الله یکس ج میکر یدر مقابل نب یکند که شخص یم
سخن را  نیا– یش گفت: شدت عذاب برتو! گردن برادرت را قطع نمودیبرا

ن ید و اینما یرا مدح م یاز شما کس یکیھرگاه  –چند مرتبه تکرار نمود
کنم و خداوند  ین گمان مید که چنیاست پس بگو یف نمودنش حتمیتوص

کنم  یکنم، گمان م یه نمیرا تزک یاش باشد و بر خداوند کس حساب کننده
 ٣دانست. ین و چنان باشد، ھرگاه آن را درست میکه چن

 .بأعمالکم وتمنوا وتشکروھا تمدحوھا: أی -١

، ابنتي سميت: قال عطاء بن عمرو بن حممد -٢ ةَ رّ  إن: سلمة أيب بنت زينب يل فقالت بَ

ة، وسميت االسم، هذا عن ن� وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول  اهللا رسول فقال بَرَّ
 بم: فقالوا". من�م الرب بأهل أعلم اهللا إن أنفس�م، تز�وا ال: "وسلم عليه اهللا ص�

 ).۲۱۴۲( مسلم صحیح "ز�نب سموها: "قال �سميها؟

 خالد حدثنا وهيب، حدثنا عفان، حدثنا: قال حيث أمحد اإلمام رواه الذي احلديث يف -٣

اء، ة، أيب بن الرمحن عبد عن احلَذَّ رَ  ص� انليب عند رجال رَُجٌل  مدح :قال أبيه عن بكْ

 صاحبك ُ�نَُق  قطعت! و�لك: "وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال وسلم، عليه اهللا

 

                                                            



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٧٢

 یکیا یست که خود و یسته نیشا یچ مومنیھ ین مطلب برایا با دانستن
ن یا ایداند که آ ید، او چه میه نمایتزک ألیل خود را بر خدایفام یاز اعضا

قتًا به یا حقیدھد آ یره لقب می، زاھد، ازھد و غیکوکار، متقیرا که او ن یکس
قتا در قطار آنان یا حقین تقوا و زھدش قبول شده است؟ و یا ألینزد خدا

 ا ھم نه. یخواھد بود، و 
ل یفام یاز اعضا یکیا یه نمودن خود و یکه در آن تزک یھای  نام بناءً 

که  یھای  نام ،یو ارشادات نبو ین احکام الھیست. مطابق ایباشد، درست ن
بودن آنان  یح در جنتیکه نص صر یگریی خود و شخص د هیدر آن تزک

را بر خود  یو القابھا  نام دیباشد و نبا یوجود ندارد کار نادرست وناروا م
 وجود داشته باشد.  ییھا هین تزکیگذاشت که در آن چن

ن یتوان به طور مثال چن یباشد، م یه میھا تزک را که در آن یھا و القاب نام
 ان داشت: یب

 .١ی، متقی، بھشتیکوکار، محسن، بردبار، جنتین

  یدیتقل یها نام
ت کامل داده شد، ین مقدس اسالم برای مسلمان، شخصیبا آمدن د

گران را بر یند و فرھنگ دید نمایھا تقل گانهیمسلمان ضرورت ندارد که از ب
گران و بخصوص کافران، مشرکان، ید از دیرا تقلیند؛ زیق نمایخود تطب

 باشد.  ز نمییز است و مشابھت با آنان جایره کار ناجایپرستان و غ بت

 واهللا- فالنا أحسب: فليقل �الة ال صاحبه مادحا أحد�م اكن إذا-مراًرا-
 "ذلك يعلم اكن إن و�ذا، كذا أحسبه-أحدا اهللا ىلع أزيك وال حسيبه،

 لی این اسامی را نباید زیاد وسعت داد؛ در روایات آمده که فاطمه البته دایره - ١
ھای خود را حسن  فرزندی به نام محسن داشت، رسول اکرم نیز نام یکی از نوه

 گذاشت و ھمچنین. (مصحح)

 

                                                                                                                                



 ٧٣   های غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسالم فصل سوم: نام

دند بدون یھا ھر نامی را که در کدام فیلم شن د از خارجییھا با تقل بعضی
ند و آن نام را باالی فرزندان ینما ید میکه مفھوم آن را بدانند، فورا تقل نیا

 باشد.  یدگاه اسالم درست نمین کار از دیگذارند، که ا یخود م
شده است فورًا آن را به ی مشھور یکه نامی در جا نیھا به اساس ا بعضی
د یار نام بایکه در اخت یکنند درحال یار میدی وکورکورانه اختیشکل تقل

 اط شود. یاحت

  ر مسلمانانیهندوها و غ یها نام
ھندوھاست که امروز در  ھای نام زشت و نا درست ھای نام از جملهء

 دایال ھا وفلم ھای ھندی رواج پیافغانستان به اساس متأثر شدن از سر
م که از محبت با یادی داریات زیم الشان آینموده است، در قرآن عظ

ادی ھم وارد شده است که ما را متوجه یث زید و احادینماین منع میمشرک
گر، یمان دیا ھم انسان بی این بت پرست و یسازد تا از مشابھت با مشرکیم

 در ن الزم است تا از مشابھتیم. بناًء بر ھر مسلمان متدییخودداری نما
 ألھندو خودداری نموده، برای اوالدش که نعمت ھای خدای ھای نام

 ھستند وبرای وی عطاء شده اند، برسم شکرگذاری به بارگاه الھی برای آنان
 مان داری آنان باشد. یار کند که نماد ایی را اختھای  نام

 





 

 

 نتائج و خاتمه

خواھم خدمت دوستان محترم به عرض برسانم ین بحث میدر خاتمهء ا
ن یما شده و ا یسبب بدبخت جدر ارشادات رسول الله  یکه سھل انگار
ل یتبد یک روش عمومینادرست باآلخره به شکل عام به  یھا بدعت ھا ونام

 گردد.یم
خود  ھای نام ن در اصالحین دیمان ومخلصیمحترم با اد وارم دوستان یام

ھا  نام نیر اییدر تغ جامبر اسالم یده، مانند پیوتالش ورز یو اوالد شان سع
 اقدام کنند. 
نفوذ  یراه ھا یتواند تمام یم یقیقن ھستم که اخالص حقیبنده مت

 ن برد.یان مسلمانان از بیطان را درمیش
* * * 





 

 

 مآخـــذ

 م.یالقرآن الکر -۱
ت یاء از سایمعانی اسماء االنب منقذبن محمود السفار ؛فیابن الشر -۲

 .http://www.whyislamsa.com یانترنت
ن یاالربع ،الله ھبة بن محمد بن الرحمن عبد منصور أبوابن عساکر،  -۳

  دمشق : دار الفکر. ،ن یفی مناقب امھات المومن
، ھند: المکتبة یح البخاریصح ؛لی، محمد بـن اسماعیبخار -۴

 ھـ ق. ۱۳۸۷-۱۳۸۴ة، یمیالرح
 م.۱۹۸۷روت: مکتبة لبنان، یط، بیط المحیمح ؛، بطرسیبستان -۵
ح، یمشکاة المصابـ ؛ن محمد بن عبداللهیالد ی، ولـیزیتبـر -۶

 ت. –ة، ب یمیھنـد:المکتبة الرح
، یجامع الترمذ ؛بن سورة یسیمحمد بن ع یسی، ابوعیتـرمذ -۷

  ت. –ة ب یدیھند:المکتبة الرش
روت: دار االندلس، یر، بیر ابن کثیر؛ تفسیل بن کثی، اسماعیدمشق -۸

 ت. –ب
، تھران: یعتیشه دکترشریات قرآن در اندیکار برد آ ؛ری، امییرضا -۹

 ھـ ش. ۱۳۷۹ران، یا یکتابخانهء مل
ة، یتھران : دار الکتب االسالم ،ر نمونه یتفس گران،یرازی، مکارم ودی -۱۰

۱۳۶۲ . 
االصابة  عسقالنی، احمد بن علی بن حجر ابو الفضل العسقالنی،،  -۱۱

 ل .یروت : دار الجیز الصحابة، بییفی تم



 گذاری اسالمی رهنمای نام  ٧٨

روت: یط، بیالقـاموس المح ؛عقوبی، محمد بن یروز آبادیفـ  -۱۲
  ھـ ق .۱۴۱۵دارالفکر، 

از  یی"درسھا یغ، تھران: مرکز فرھنگیقـرآن وتبل ؛، محسنیقرائت  -۱۳
  .۱۳۷۵، ۲قرآن"، ط

ران: نشراحسان، یمعاصر، ا یفقھ یھا دگاهید ؛وسفی، یقرضاو  -۱۴
 .۱۳۸۲، ۲ط

 یل بھرامیاسالم، ترجمه جل یھای کل یژه گیو ؛وسفی، یقرضاو  -۱۵
 ھـ ش.  ۱۳۷۹ا، تھران:نشراحسان، ین

الجامع الحکام  ؛یعبدالله محمد بن احمد االنصار ی,اب یقرطب  -۱۶
 ت. –روت: مکتبة لبنان، ب یالقرآن، ب

ق المختوم، مصر، المنصورة: دار یالرح ؛الرحمن ی، صفیمبارکپور  -۱۷
 ھـ ق .۱۴۰۷الوفاء، 

مستدرک  محمد بن عبدالله ابو عبدالله الحاکم، ،شاپوریین  -۱۸
 ۱۹۹۰ – ۱۴۱۱ه، یروت : دار الکتب العلمیب ،الحاکم

 ، ترجمهء احمدیدعوت اسالم یروان شناس ؛نی، محمد زیھاد  -۱۹
 ھـ ش. ۱۳۸۳ ،، تھران: احسانیمیحک

ترجمه گمشاد زھی محمد  ،ار بھشتییده  ھاشمی عبدالمنعم  -۲۰
 ده.یت انترنتی عقیگل، سا

 ؛ موسوعة النحو والصرف واالعراب.ــلیعقوب، امی  -۲۱

 


	فهرست مطالب
	اهداء
	مقدمه
	فصـل اول: فرهنگ نامگذاری از دیدگاه دین مقدس اسلام
	ارتباط نامگذاری با عقیده و فرهنگ اسلامی
	اساس مشابهت، محبت است
	موقف پیامبر اسلام در مورد تغییر نامها

	فصـل دوم: بهترین نامها از دیدگاه دین مقدس اسلام
	بهترین نامها
	نامهای خداوندأ

	بحث پیرامون نامها
	تقسیم اسم به مذکر و مونث
	نامهای پیامبران†
	نامهای نبی کریم ج
	نامهای صحابهی کرام رضوان الله علیهم اجمعین
	نامهای بدریون (اهل بدر)
	صحابیات (زنانی که صحابی بودند)

	فصـل سوم: نامهای غلط و نادرست از دیدگاه دین مقدس اسلام
	نامهای غلط و نادرست
	نامهایی که مخالف عقیده و سنتاند
	نامهایی که دلالت به تزکیه و یا به بدی میکنند
	نامهای حیوانات و پرندگان
	نامهای مقدس در نزد ادیان باطل ویا منسوخ
	نامهای بی معنی و بی مفهوم
	نامهای تزکیه کننده
	نامهای تقلیدی
	نامهای هندوها و غیر مسلمانان

	خاتمه و نتائج
	مآخـــذ

