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،براى عرض سـپاسگزارى به درگاه الھى گوسفندى کشت و گروھى را دعوت »عبد المطلب«روز ھفتم فرا رسـید.
ــــکوه،کـه از عموم قریش ــــن بـا ش ــــده بود،نام فرزند خود رانمود و در آن جش گذارد.وقتى از او »محمد«دعوت ش

ــــورتى کــه این نــام در  ــــیــدنــد:چرا نــام فرزنــد خود را محمــد انتخــاب کردیــد،در ص میــان اعراب کم ســــابقــه پرس
شــاعر رســولخدا چنین »حســان بن ثابت«اســت؟گفت:خواســتم که در آســمان و زمین ســتوده باشــد.در این باره

 :گویدمى

 فشق له من اسمه لیجله

 فذو العرش محمود و ھذا محمد

ــــتق نمود.از این جھـت(خـدا)  ــــم خود براى پیـامبر خود مش ــــندیده)و پیام»(محمود«آفریـدگـار،نـامى از اس بر پس
 . )۱(رسانندستوده)است و ھر دو کلمه از یک ماده مشتقند و یک معنى را مى»(محمد«او

دخالت نبوده اســــت.زیرا نام محمد،اگر چه در میان اعراب معروف بود،ولى قطعا،الھام غیبى در انتخاب این نام بى
تا اند،ریخ نویسان بدست آوردهکمتر کسـى تا آن زمان به آن نام نامیده شـده بود.طبق آمار دقیقى که بعضـى از تا

 :آن روز فقط شانزده نفر به این اسم نامگذارى شده بودند.چنانکه شاعر در این باره گوید

 ان الذین سموا باسم محمد

 )۲( من قبل خیر الناس ضعف ثمان

 .کسانى که به نام محمد،پیش از پیامبر اسالم نام گذارى شده بودند،شانزده نفر بودند

ت که:ھر چه مصـداق یک لفظ کمتر باشـد،اشتباه در آن کمتر خواھد بود و چون کتابھاى آسمانى،از ناگفته پیداسـ
نام و نشـان و عالئم روحى و جسـمى او خبر داده بودند،باید عالئم آن حضـرت آنچنان روشـن باشد که اشتباه در 

کم باشد،که راه ھر گونه تردیدى آن راه پیدا نکند.یکى از آن عالئم، نام آن حضـرت اسـت.باید مصـداق آن به قدرى 
را در تشـخیص پیامبر گرامى از بین ببرد.مخصـوصا ھنگامى که بقیه اوصاف و عالئم وى ضمیمه نام او گردد.در این 

 .صورت،بطور واضح کسى که انجیل و تورات از ظھور او خبر داده است،به خوبى شناخته خواھد شد

 اشتباه خاورشناسان

ــــول گرامى ر ــــوره. )۳( کندا بـه دو و یـا چند نام معرفى مىقرآن مجیـد،رس ھاى آل عمران و محمد و فتح و در س
خوانده است.علت »احمد«به نام»٦صف آیه «و در سـوره»محمد«،او را به نام٤۰و  ۲۹و  ۲و  ۱۳۸ھاى احزاب،در آیه

ــــولخدا،پیش از جدش،نام او را ــــت که:مادر رس ــــتن دو نام اینس در تاریخ منعکس گذارده بود،چنانکه »احمد«داش
ـــت ـــان در مقام اعتراض گفته. )٤( اس ـــناس ـــى از خاورش ـــریح قرآن،در »انجیل«اند که:بنابراین،آنچه را بعض ،به تص
،ظھور پیامبرى را بشـارت داده است که نام او احمد است نه محمد،و شخصى که مسلمانان »٦صـف آیه «سـوره

س اســــت. زیرا قرآنى کــه پیــامبر مــا را بــه اســــت نــه احمــد،بى اســــا»محمــد«بــه رھبرى او معتقــدنــد،نــام او
خوانده اســــت.اگر مدرک آنھا براى تعیین نام این »محمد«معرفى نموده اســــت،در چند جا او را به نام»احمد«نام

پیامبر،قرآن مجید باشد(چنانکه ھمانست)،قرآن او را به ھر دو اسم نامیده،و او را در جائى به نام محمد و در جاى 
 .نموده است معرفى»احمد«دیگر

 :ھانوشتپى

 .۱/۹۳، ج »سیره حلبى» .۱

 .۹۷ھمان مدرک/ .۲

 .روندبه عقیده گروھى دیگر نام پیامبر اسالم نیست، بلکه از حروف مقطعه قرآن به شمار مى .۳

، از اسامى پیامبر گرامى اسالم حضرت »یس«و » طه«. برخى عقیده دارند که: الفاظ ۱/۹۳، ج »سیره حلبى» .٤
 .د (ص) استمحم
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