
 میالد رسول اکرم
  
 

،براى عرض سپاسگزارى به درگاه الھى گوسفندى »عبد المطلب«روز ھفتم فرا رسید. -میالد رسول اکرم
دعوت شده بود،نام فرزند خود کشت و گروھى را دعوت نمود و در آن جشن با شکوه،که از عموم قریش

ر میان گذارد.وقتى از او پرسیدند:چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردید،در صورتى که این نام د»محمد«را
 .اعراب کم سابقه است؟گفت:خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد

  
  

 :گویدشاعر رسول خدا چنین مى»حسان بن ثابت»  میالد رسول اکرم درباره
  
 

 فشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و ھذا محمد
پسندیده)و پیامبر »(محمود) «آفریدگار،نامى از اسم خود براى پیامبر خود مشتق نمود.از این جھت(خدا

 .رسانندستوده)است و ھر دو کلمه از یک ماده مشتقند و یک معنى را مى»(محمد«او
 

دخالت نبوده است.زیرا نام محمد،اگر چه در میان اعراب معروف بود،ولى قطعا،الھام غیبى در انتخاب این نام بى
تا اند،ر دقیقى که بعضى از تاریخ نویسان بدست آوردهکمتر کسى تا آن زمان به آن نام نامیده شده بود.طبق آما
 .آن روز فقط شانزده نفر به این اسم نامگذارى شده بودند

  
 :می گوید میالد رسول اکرم چنانکه شاعر درباره

 
  ان الذین سموا باسم محمد من قبل خیر الناس ضعف ثمان

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

 
ناگفته پیداست که:ھر چه مصداق یک لفظ کمتر باشد،اشتباه در آن کمتر خواھد بود و چون -میالد رسول اکرم

کتابھاى آسمانى،از نام و نشان و عالیم روحى و جسمى او خبر داده بودند،باید عالیم آن حضرت آنچنان روشن 
کى از آن عالیم، نام آن حضرت است.باید مصداق آن به قدرى کم باشد،که باشد که اشتباه در آن راه پیدا نکند.ی

راه ھر گونه تردیدى را در تشخیص پیامبر گرامى از بین ببرد.مخصوصا 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 

 .خته خواھد شدشنا
  
  
  

 


