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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین والعاقبۀ للمتقین والصلوة والسالم علی خیر        
 :اما بعد. خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین

     یکی از مهمترین و اصلی ترین وظیفـه پـدر و مـادر انتخـاب نـامی نیکـو و                
گی فـردي و    شایسته براي فرزند می باشد کـه ایـن انتخـاب و گـزینش در زنـد                

 .اجتماعی و آینده شخص تأثیر زیادي می گزارد
     از سعید بن مسیب نقل است، جد ایشان نزد رسول اهللا صلی اهللا علیـه وسـلم                

پیـامبر فرمودنـد از   . آمدند پیامبر از او پرسید اسمت چیست؟ گفت حزن بن بشیر      
سمی را که  او گفت ا  . این ببعد اسمت سهل باشد و نام سهل را بجاي حزن برگزید           

. والدینم برایم انتخاب کرده اند تغییر نمی دهم و نگذاشت اسـمش را تغییـر دهـد               
 .سعید بن مسیب می گوید تا به امروز آن حزن و اندوه از بین ما نرفته است

     والدین گرامی انتخاب یک اسم نامناسب در چندین نسل انسان اینگونه تأثیر            
م نیک در شکل گیـري شخصـیت اجتمـاعی      دارد  پس بر ماست که با انتخاب نا        

 .فرزندمان سهیم باشیم
     امید است این مجموعه جزئی از نیازتان را برطرف نموده و در انتخـاب نـام                

 .                                                                   خوب یاریتان نماید
  حامد تنگلی          

                                                                                 10/4/1387 
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 )صفات حضرت باري تعالی مرکبندضی از بعنامهایی که با (

 
بنده ي خداي یکتا که     :  دحعبداالَ

 .هیچ شریکی ندارد
 بنده ي خداي انتهـاء        :عبداآلخِر

 .و پایان
بنده ي خداي ابتـداء        :عبداالَول

 .و اول
ه ي خداي پدیـد     بند  :عبدالبارِئ

نـو پدیـد    ( .آرنده ي بـی سـابقه     
 )آرنده

ــط ــداي     ب:عبدالباس ــده ي خ ن
 .گسترنده و پهن کننده

   بنــده ي خــداي  :عبــدالباطن
 .درون

  بنــده ي خـــداي  :عبــدالباعث 
 .برانگیزنده

   بنده ي خداي پایدار       :عبدالباقی
 .و فنا ناپذیر
  بنــده ي خــداي نــو :عبدالبــدیع

 .بیرون آورنده و آورده
بنـده ي خـداي بسـیار       :  عبدالبرّ
 .نکوکار

 بسیار     بنده ي خداي     :عبدالبصیر
 .بینا

 بنده ي خداي بسیار     : عبدالتَّواب
 .توبه پذیرنده

   بنده ي خداي جمع       :عبدالجامع
 .کننده

ــا : عبــدالجبار  بنــده ي خــداي ب
 .جبروت و با عظمت
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  بنده ي خداي بسیار      :عبدالجلیل
 .شکوهمند

ــیب ــداي   :عبدالحسِ ــده ي خ  بن
 .بسیار حسابگر

ــدالحفیظ ــداي  :  عب ــده ي خ  بن
 .بنگهبان خو

 .بنده ي خداي پایدار:   عبدالحق
  بنـده خـداي داور و        :عبدالحکَم

 .قاضی
   بنده ي خداي بسیار       :عبدالحلیم

 .بردبار
ــد    بنــده ي خــداي  :عبدالحمی
 .ستوده شده

ــدالحکیم ــداي  :عب ــده ي خ    بن
 .داراي حکمت

یبنده ي خداي زنده: عبدالح   . 
ــدالخافض ــداي  :عب ــده ي خ   بن

 .خوار کننده

   بنــده ي خــداي  :القعبــدالخ
 .آفریدگار
   بنده ي خداي بسیار       :عبدالخَبِیر

 .آگاه و مطلع
بنده ي خـداي    :  عبد ذي االکرام  

 .صاحب شکوه و بزرگواري
   بنده ي خـداي    :عبد ذي الجالل  

 .صاحب کبریا و عظمت
ــدالرحمن  ــداي  : عب ــده ي خ  بن

 .داراي رحمت واسعه
  بنده ي خداي بسیار      : عبدالرحیم

 .مهربان
ــدالرَّئوف ــداي  :عب ــده ي خ    بن

 .مهربان و پر رأفت
  بنده ي خـداي بلنـد     :عبـدالرَّافع 

 .کننده
ــدالرَّزاق    بنــده ي خــداي  :عب

 .بسیار روزي دهنده
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  بنده ي خداي تـدبیر       :عبدالرشید
کننده ي کارها به بهترین وجـه و        

 .رساننده به رشد و راه راست
ــدالرَّ ــداي  :قِیبعب ــده ي خ    بن

 .انحافظ و نگهب
  بنده ي خداي بسـیار    :عبدالستَّار

 .پوشنده
  بنده ي خداي منـزّه       :عبدالسالم  

 .از عیبها 
ــمیع ــداي  :عبدالس ــده ي خ    بن
 .بسیار شنوا

ــهید ــده ي خــداي  :عبدالش    بن
 .حاضر و بیننده

ــ ــداي  :کُورعبدالشَّ ــده ي خ    بن
 .بسیار قدردان
  بنــده ي خــداي  :عبدالصــبور

 .پرصبر و بسیار بردبار

       بنــده ي خــداي  :بدالصــمدع
 .بی نیاز

  بنده ي خـداي زیـان        :عبدالضَّار
 .رساننده

   بنده ي خداي ظاهر       :عبدالظَّاهر
 .و آشکار
 .  بنده ي خداي دادگر:عبدالعدل
  بنده ي خداي قاهر و       :عبدالعزیز

 .غالب
   بنده ي خداي بسیار       :عبدالعظیم

 .بزرگ و با عظمت
  فُوخداي بسـیار     بنده ي :عبدالع
 .درگذرنده
  لِیبنده ي خداي برتر و       :عبدالع 

 .مقام واال
 بنده ي خداي بسـیار      : عبدالعلیم

 .دانا
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بنده ي خداي بسـیار     :  عبدالغَفَّار
   .آمرزنده

  بنده ي خداي بسـیار       :عبدالغفور
 .آمرزنده

  بی        بنده ي خداي     :عبدالغَنِی 
 .نیاز و توانگر

ي خداي بسیار      بنده     :عبدالفَتَّاح
 .گشاینده

  بنده ي خداي قـبض        :عبدالقابِض
ــده ــازنده.(کنن ــگ س ــبض  )تن واهللا یق

 245 بقره .بسطوی

 .   بنده ي خداي توانا:عبدالقادر
ــدوس  ــداي  : عبدالقُ ــده ي خ  بن

 .بسیار پاك و بی عیب
  بنده ي خداي بسـیار       :عبدالقدیر

 .توانا
   بنده ي خداي بسیار       :عبدالقَهار
 .غالبچیره و 

بنده ي خداي توانا و       :عبدالقَوِي  
 .نیرومند

   بنده ي خداي پاینده       :عبدالقَیوم
 .و پایدار

   بنده ي خداي بسیار       :عبدالکبیر
 .بزرگ

ــدالکریم    بنــده ي خــداي  :عب
 .گرامی و بسیار گشاده دست

 
  بنــده ي خــداي  :عبــداللطیف

مهربان و داناي خفایـاي امـور و        
 .دقایق کارها

 .   بنده ي خدا:عبداهللا
بنـده ي خـداي بـه       :  عبدالمؤخِّر

یعنی هـرکس بـه     (دنبال اندازنده   
 ).دنبال افتد پسرفتش از او است

  بنده ي خداي ایمنی      :عبدالمؤمِن
 .دهنده
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بنـــده ي خـــداي :  عبدالماجـــد
 .بزرگوار و با عظمت

ــک  ــدالمالِک المل بنــده ي :  عب
 .خداي صاحب هستیها

  می حا بنده ي خداي:عبدالمانع
 یاري کننـده و بـاز       نجات دهنده، 

 .دارنده
بنده ي خداي آغاز    :   عبدالمبدِئ

 .کننده
ــدالمتَعال ــداي  :عب ــده ي خ    بن
 .برتري یافته

 بنــده ي خــداي  : عبــدالمتَکبر
 .بزرگوار و برتر

  بنده ي خداي محکم      :عبدالمتین
 .و استوار

ــدالمجِیب ــده ي خــداي  :عب   بن
 .اجابت کننده

 بنده ي خداي داراي      :عبدالمجید
 .مجد و عظمت

حــیعبدالم ــداي  :  صِ ــده ي خ بن
 .شمارنده

  بنده ي خداي زنـده       :عبدالمحیِی
 .کننده

  بنده ي خداي خـوار       :عبدالمذِلّ  
 .گرداننده

ــور ــداي  :عبدالمص ــده ي خ    بن
 .شکل دهنده

  بنده ي خداي عـزت       :عبدالمعِزّ  
 .دهنده

 بنده ي خداي دوباره   :  عبدالمعِید
 .برگرداننده

  بنـــده ي خـــداي :عبـــدالمغنِی
توانگر سازنده و غنـی و هسـتی        

  .دهنده
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 بنده ي خداي توانا     :  عبدالمقتَدِر
 .و داراي قدرت

بنـده ي خـداي بـه       :   عبدالمقدم
یعنـی هـر کسـی      (جلو اندازنـده    

پیشــرفتی بیابــد پیشــرفتش از او 
 ).است

ــط ــداي  :عبدالمقسِ ــده ي خ   بن
 .عدالت گستر

  بنده ي خداي توانـا       :لمقِیتعبدا
 .و مقتدر

  بنده ي خداي حاکم      :عبدالملِک
 .و پادشاه

بنده ي خداي مـرگ     : عبدالممِیت
 .دهنده

  بنده ي خداي انتقـام       :عبدالمنتَقِم
 .گیرنده

ــدالمهیمِن ــداي  :عب ــده ي خ   بن
 .مراقب و نگهبان

 بنــده ي خــداي نفــع :عبــدالنافع
 .رساننده

ــدالنُّور ــده ي :عبـ ــداي   بنـ خـ
 .روشنایی

 .بنده ي خداي یابنده: عبدالواجد
بنده ي خـداي واحـد    : عبدالواحد

 .و یگانه
  بنــده ي خــداي  :عبــدالوارث

یعنی سرانجام همه کاینات بـه      (وارث  
فنا و مرگ مـی گرایـد و ایـن خـداي         
یکتاست که بعـد از همـه مـی مانـد و            

ــر مــی گــردد  ــه او ب  .)میــراث همــه ب
ــع    بنــده ي خــداي  :عبدالواس

 .راي وسعتدا
 بنده ي خداي بسـیار      :عبدالودود

 .دوست دارنده ي بندگان
  لِیبنـــده ي خـــداي :   عبــدالو

 .دوست
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ــدالوهاب ــداي  :عب ــده ي خ    بن
 .بسیار بخشنده

  بنده ي خداي یـاور       :عبدالوکیل
 .و کارگزار

ــدالهادي    بنــده ي خــداي  :عب
 .راهنما

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 )اکرم صلی اهللا علیه وسلمبعضی از اسماء و صفات حضرت رسول (

 

 .ستوده تر : احمد
یکسو کننده ي آتش دوزخ     : اَحِید

 .از امت خود
 .انتهاء ، پایان ، آخرین همه: اخر

 یبیسواد ، درس نخوانده: اُم. 
 .با امانت:  امین
 .نخستین همه: اَول

 .تاج مرصع: اکلیل
 .مطلع به بواطن امور: باطن
ي اعلـی و      رسنده به مرتبه      :بالغ

 .به معرفت موال
 .مژده دهنده: بشري
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یعنـی مومنـان    . مژده دهنده :  بشیر
را به ثواب، غفران، بهشت، رضـوان       

 .و به لقاي رحمن مژده دهنده است 
ــامع ــام و  : ج ــده احک ــع کنن جم
 .شرائع
نیکــو کننــده و بــه صــالح :  جبــار

یا قهر کننده و    . آورنده ي حال امت   
 .شکننده ي دشمنان دین

 .جمع آرنده : حاشر
 .ستایش کننده: حامد

 .محبوب خدا:  حبیب اهللا
 .حسابگر: حسِیب
 فِیمهربان:  ح. 

 .پیغمبر درست:  حق
 .دوست خدا: خلیل الرحمن

 .دوست: خلیل
 .دعوت کننده به راه راست: داعِی

 .یاد خداي تعالی: ذکراهللا
 .مهربان: رئوف

 .بخشایش: رحمت
 . بخشاینده:رحیم

 .ه شدهفرستاد: رسول
 .سوق دهنده:  سائق
 .اول:  سابق
 .چراغ: سراج

برکت خـدا کـه همـه ي        : سعداهللا
 .برکات عالم از او است

 .شمشیر خداي تعالی:  سیف اهللا
 .بزرگتر، آقا:  سید

ــافی دور کننــده و شــفاعت  : ش
یعنی امراض قلب را کـه اخـالق        . دهنده

. ذمیمه باشد به ارشاد وهدایت دور می کند
ده و شفاعت دهنده است از  و صحت بخشن  

 .بیماریهاي جسمی

گواهی دهنده بر امت خود     : شاهد
 .به ایمان مومنان و به کفرکافران
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عــذر خــواه، درخواســت : شــفیع
کننده ي گناهان امت از حضـرت       

 .پروردگار
 .مهربان: شفیق
 .گواه، حاضر، بیننده: شهید
 .مشهور: شهیر

 .بسیار قدردان : شَکُور
 .راستگو: صادق
 .نیکوکار: صالح
 .راستی و درستی: صدق

 .برگزیده ي خدا: صفِی اهللا
 .پاك: طاهر
ــا(طــه ــفاعت و ): طاه ــب ش طال

 .هادي به شریعت
 .پاکیزه: طَیب
 .آشکار: ظاهر
 .آخرین انبیاء: عاقب
 .بنده ي خدا: عبداهللا

 .غالب: عزیز
 فُوبخشنده:  ع. 

 .عالمت ایمان: علَم االیمان
 .رهنمایی عالمت :علَم الهدي
 . عالمت یقین:علَم الیقین

فریاد رسنده : ثغَو. 
فریاد رس : اثغِی. 
باران:ثغَی . 

 گشاینده ي درهاي رحمت     :فاتح
 .بر امت خود

 .بزرگ:  فاضل 
 .توانا:  ي وِقَ

 .برپا کننده :  قَیم
 . کفایت کننده:کافی
 .متصف به کمال: کامل
 .بزرگوار: کریم
 .ضامن: کَفِیل

 .هم سخن خدا: کلیم اهللا
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 .امیدوار: مؤمل
 .محو کننده ي کفر :  ماحِی

 .ایمن شونده : مأمون
 .مژده و بشارت دهنده: مبشِّر
رساننده ي احکـام دیـن از    : مبلِّغ

 .حق تعالی بسوي خلق
 .ظاهر: مبِین

 .اعتماد کننده: متَوکِّل
تِممحکم و استوار: نی. 

 . قبول کرده شده:مجاب
جتَبچیده شده: یم. 

 .قبول کننده:  مجِیب
 .بسیار ستوده شده:  محمد

 .ستوده شده:  محمود 
حزنده کننده ي مردگان بـه       :یِیم 

 .دعاي خود
 .اختیار کرده شده:  مختَار
 .گلیم به خود پیچیده: مدثِّر

دو مخوانده شده:  ع. 
 .پند دهنده: مذَکِّر
 .جامه به خود پیچیده: مزَّمل

ــفَّع یعنــی . مقبــول الشــفاعه:  مشَ
 .شفاعتش قبول کرده شده

یعنی بـه   . گواهی داده شده  : مشهود
صدق رسالت او فرشتگان و جن و انس از  

 .مومنان گواهی دادند

احمِصچراغ روشن: ب. 
 .تصدیق کرده شده:  مصدق 

صبرگزیده: طَفیم. 
 .نیکو کننده: مصلِح
 .فرمان برده شده: مطَاع

رمپاك کرده شده: طَه. 
 .فرمان بردار:  مطِیع
 .دانسته شده: معلوم

ــاح ــته از  : مِفتَ ــر در بس ــد ه کلی
 .مشکالت دینی و دنیوي

 .بزرگی داده شده: مفَضَّل
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 . آخر از همه ي پیامبران: مقتَفِی
 .پاك کرده شده: مقَدس
 .اول و پیش از همه:  مقَدم
 .پس آینده: مقَفِّی
 چیده شده از میـان اهـل        : منتَقَی

 .فضل وکمال
یعنـی امـت و     . خالص کننده : منجِی

پیروان خود را از کفر و گمراهی در دنیا و          
از آتش دوزخ در عقبی رهاننده و نجـات         

 .دهنده است
 .ترساننده: ذِرمنْ

 .یاري داده شده: منصور
 .روشنی بخش: منِیر

رهنمـون شـده، هـدایت      :  مهدِي
 .شده

 .ایندهراه نم: مهدِي
یهنگهبـان احـوال امـت از       :  مِنم

 .خلل و زلل

وصل شده بـه حضـرت    : موصول
 .حق بقرب منزلت و علو مرتبت

 . بس کننده:مکتَفِی
 .بزرگ کرده شده:  مکَرَّم
 .داراي جاه و منزلت: مکِین

 . نصیحت کننده: ناصح 
 .یاري دهنده: ناصر

 .خبر دهنده: نَبِی
 .همراز خدا: نَجِی اهللا

یعنـی کـافران را از      . بیم دهنده :  نَذِیر
عذاب و عقـاب  و سـختی حسـاب بـیم            

 .دهنده است

 .پند دهنده:  نَصِیح
 .نعمت خداي تعالی:   اهللا نعمۀ

 .روشنایی:  نور
 .رسنده: واصل

آبرومنــد، نیکـــو روي،  : وجِیــه 
 .صاحب قدر و جاه
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یگانه در صفات و کمال و      : وحید
 .یکتا در شمایل و خصائل

صپیوند دهنده: ولو. 
 .دوست خدا: ولی

 .کارگزار: وکیل
 .رهنما:  هادي
 .راهنما:  هدي

 .تحفه ي خداي تعالی:  اهللایۀهد
 .اي سیدالبشر) :  یاسین(یس
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 )اسماء مرکب از نامهاي پیامبر صلی اهللا علیه وسلم(
 

 .محمد ستوده تر: محمد احمد
و  کننـده    محمد یکس : محمد اَحِید 

 .ي دوزخ از امت خود
 .محمد امانت دار: محمد امین
محمد رسنده به مرتبه    : محمد بالغ 

 .ي اعلی و به معرفت موال
 .محمد مژده دهنده: محمد بشیر

ــد ــد حام ــتایش : محم ــد س محم
 .کننده

 .محمد حسابگر: محمد حسیب
فِیمحمد مهربان : محمد ح. 
 .محمد پیغمبر درست: محمد حق

ــل   ــد خلی ــرحمنمحم ــد : ال محم
 .دوست خدا

 .محمد یاد خدا: محمد ذکراهللا
 .محمد مهربان: محمد رئوف
 .محمد بخشایش: محمد رحمت

 .محمد بخشاینده: محمد رحیم
 . محمد چراغ: محمد سراج

محمـد شمشـیر    : محمد سیف اهللا  
 .خدا

 .محمد بزرگتر: محمد سید
 .محمد شفا دهنده: محمد شافی
 .محمد عذر خواه: محمد شفیع
 .محمد مهربان: محمد شفیق

ــکُور  ــد شَ ــیار  : محم ــد بس محم
 .قدردان

 .محمد مشهور: محمد شهیر
 .محمد راستگو: محمد صادق
 .محمد نیکوکار: محمد صالح
محمد طالب شفاعت   : محمد طاها 

 .و هادي به شریعت
 .محمد پاك: محمد طاهر
 .محمد پاکیزه: محمد طیب
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 .محمد بنده ي خدا: محمد عبداهللا
 .محمد غالب: زمحمد عزی
محمد فریاد رسنده: ثمحمد غَو. 

 .محمد فریاد رس: محمد غِیاث
محمد باران: ثمحمد غَی. 

 .محمد گشاینده: محمد فاتح
 .محمد بزرگ: محمد فاضل
 .محمد کفایت کننده: محمد کافی
محمـد متصـف بـه      : محمد کامل 

 .کمال
 .محمد بزرگوار: محمد کریم
 .محمد ضامن: محمد کفیل

 .محمد ایمن شونده: ونمحمد مأم
 .محمد ظاهر: محمد مبین

ــین ــد مت ــم و : محم ــد محک محم
 .استوار

محمد قبـول کـرده     : محمد مجاب 
 .شده

جیمحمد ممحمد چیده شده: تَب. 
 .محمد قبول کننده: بیمحمد مجِ

 .محمد ستوده شده: محمد محمود
محمد اختیار کـرده    : تارمحمد مخْ 

 .شده
ــ  ــد مِص ــرا : باحمحم ــد چ غ محم

 .روشن
 .محمد برگزیده: محمد مصطفی

صمحمد نیکو کننده: لِحمحمد م. 
محمد فرمـان بـرده     : محمد مطاع 

 .شده
 .محمد فرمان بردار: محمد مطیع

محمد کلید هـر در   : محمد مِفتـاح  
 .بسته از مشکالت دینی و دنیوي

محمـد بـا جـاه و       : محمد مکِـین  
 .منزلت

 .محمد نجات دهنده: محمد منجی
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محمد یـاري داده    : نصورمحمد م 
 .شده

 .محمد روشنی بخش: محمد منیر
محمـد راه نمـوده     : محمد مهـدي  

 .شده
محمــد نصــیحت : محمــد ناصــح

 .کننده
 .محمد یاري دهنده: محمد ناصر
 .محمد بیم دهنده: محمد نذیر

 .محمد پند دهنده: محمد نَصِیح

ـ محمد   محمـد نعمـت    :  اهللا ۀنعم
 .خدا

 .محمد روشنائی: محمد نور
 .محمد رسنده: مد واصلمح

محمد صاحب قـدر    : محمد وجِیه 
 .و جاه

محمــد یگانــه در : محمــد وحِیــد
صفات و کمال و یکتا در شـمائل   

 .و خصائل
 .محمد کارگزار: محمد وکیل
 .محمد دوست خدا: محمد ولی

 .محمد رهنما: محمد هادي

 ي تحفـه  محمـد : اهللاهدیۀ محمد
 .خدا

 .محمد سید البشر: محمد یاسین
 
 

 )اسمائی که با نام پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مرکبند(
 

ــراهیم ــام : محمــد اب ــی از ن ترکیب
حضـــرت رســـول و حضـــرت 

  .ابراهیم

ــام : محمــد ادریــس ــی از ن ترکیب
حضـــرت رســـول و حضـــرت 

  .ادریس
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ــامه  ــد اُس ــام  : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و اُسامه بن زید

ــام : محمــد اســحاق ــی از ن ترکیب
 اسحاق  حضرت رسول و حضرت   

 .پیامبر
ترکیبـی از نـام     : محمد اسـماعیل  

حضـــرت رســـول و حضـــرت 
 .اسماعیل پیامبر
ــاس  ــد الی ــام  : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت الیـاس      
 .پیامبر

ــوب  ــد ای ــام  : محم ــی از ن ترکیب
  .حضرت رسول و حضرت ایوب

ــاقر  ــد ب ــام   : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و لقب امام محمد      

 .باقر
ــالل  ــد ب ــ: محم ی از نــام ترکیب

 .حضرت رسول و بالل حبشی

محمد پرهیزکـار،  بـا   : محمد تقی 
 .تقوي

ــت  ــد ثاب ــام  : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و ثابت بن قیس

ــر  ــد جعف ــام  : محم ــی از ن ترکیب
ــن    ــر ب ــول و جعف ــرت رس        حض

 .ابی طالب
ــن ــد حس ــام :  محم ــی از ن ترکیب

 .حضرت رسول و حسن بن علی
ــین ــد حس ــام : محم ــی از ن ترکیب

 .ت رسول و حسین بن علیحضر
ــزه  ــد حم ــام  : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و عمـوي ایشـان       
 .حمزه بن عبدالمطلب

ــد  ــد خال ــام  : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و خالد بن الولید
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ــر  ــد خض ــام  : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت خضـر      

 .پیامبر
ــد داود ــام : محمـ ــی از نـ ترکیبـ

حضرت رسـول و حضـرت داود       
 .پیامبر

ــد ر ــامحم ــام  : ض ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و امام رضا

 .محمد بلند مرتبه: محمد رفیع
ــد ز ــرمحم ترکیبــی از نــام  : بی

 .حضرت رسول و زبیر بن العوام
ترکیبی از نام حضرت    : محمد زفَر 

رسول و امام زفـر شـاگرد امـام         
 .اعظم

ــا  ــد زکری ــام  : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت زکریـا      

 .پیامبر

ــالم  ــد س ــام  تر: محم ــی از ن کیب
     حضــرت رســول و ســالم مــولی

 .ابی حذَیفه
ــعد  ــد س ترکیبــی از نــام  : محم

ــن    ــعد ب ــول و س ــرت رس         حض
 .ابی وقّاص

ــعید  ــد س ــام  : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و سعید بن زید

ــلمان ــد س ــام : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و سلمان فارسی

 بی      محمد سالم و  : محمد سلیم 
 .عیب

ــام : یمانمحمــد ســل ــی از ن ترکیب
حضـــرت رســـول و حضـــرت 

 .سلیمان پیامبر
 .محمد شرافتمند: محمد شریف
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ــعیب ــد شُ ــام : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت شُعیب      

 .پیامبر
ــالح  ــد ص ــام  : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت صـالح      
 .پیامبر

ــدیق  ــد ص ــیار  : محم ــد بس محم
 .راستگو

ــه  ــد طلح ــام  : محم ــی از ن ترکیب
ــول  ــرت رس ــن حض ــه ب و طلح

 .عبیداهللا
  بنـده       محمد: محمد عبداالَحد 

ي خداي یکتا که هـیچ شـریکی        
 .ندارد

 ةمحمــد بنــد: محمـد عبدالباسـط  
 .خداي گسترنده و پهن کننده

 بنـده       محمد: محمد عبـدالباقی  
 .ي خداي پایدار و فنا ناپذیر

 بنـده       محمد: محمد عبدالبصیر 
 .ي خداي بسیار بینا

 بنـده       محمد: رمحمد عبدالجبا 
 .ي خداي با جبروت و با عظمت

بنـده     محمـد   : محمد عبدالجلیل 
 .ي خداي بسیار شکوهمند

ــده ي : محمدعبــدالحق محمــد بن
 .خداي پایدار

 بنـده       محمد: محمد عبدالحکَم 
 .ي خداي داور و قاضی

 بنـده      محمد: محمد عبدالحکیم 
 .ي خداي داراي حکمت

 بنـده       محمد: محمد عبدالحلیم 
 .ي خداي بسیار بردبار

 بنده ي     محمد: محمد عبدالحمید 
 .خداي ستوده شده

  یبنـده      محمد : محمد عبـدالح 
 .ي خداي زنده
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 بنـده      محمـد : محمد عبدالخالق 
 .ي خداي آفریدگار
 بنـده    محمـد  : محمد عبدالرئوف 

 .ي خداي مهربان و پر رأفت
 ة محمـد بنـد   : محمد عبـدالرحمن  

 .حمت واسعهخداي داراي ر
 بنـده      محمـد : محمد عبدالرحیم 

 .ي خداي بسیار مهربان
 بنـده     محمـد : محمد عبدالرّزاق 

 .ي خداي بسیار روزي دهنده
 بنـده       محمد: محمد عبدالسالم 

 .ي خداي منزّه از عیبها
بنـده     محمد  : محمد عبدالسمیع 

 .ي خداي بسیار شنوا
 بنـده      محمد: محمد عبدالشَکُور 

 .بسیار قدرداني خداي 
 بنـده       محمد: محمد عبدالصمد 
 .ي خداي بی نیاز

 بنـده      محمـد : محمد عبدالظاهر 
 .ي خداي ظاهر و آشکار

 بنـده        محمد: محمد عبدالعزیز 
 .ي خداي قاهر و غالب

بنـده      محمد  : محمد عبدالعظیم 
ــا   ــزرگ و ب ــیار ب ــداي بس ي خ

 .عظمت
محمــد بنــده ي : محمدعبــدالعلیم

 . داناخداي بسیار
محمــد بنــده ي : محمدعبــدالغفّار

 .خداي بسیار آمرزنده
بنـده      محمد  : محمد عبدالغفور 

 .ي خداي بسیار آمرزنده
محمــد بنــده ي : محمدعبــدالغنی

 .خداي بی نیاز و توانگر
بنـده      محمـد   : محمد عبدالفتّاح 

 .ي خداي بسیار گشاینده
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بنده ي      محمد: عبدالقادر محمد
 .خداي توانا

بنـده      محمـد   :  عبدالقَیوم محمد
 .ي خداي پاینده و پایدار

 بنـده       محمد: محمد عبدالکریم 
ي خداي گرامی و بسیار گشـاده       

 .دست
 بنـده     محمـد : محمد عبداللطیف 

ي خداي مهربان و داناي خفایاي     
 .امور و دقائق کارها

 .محمد بنده ي خدا: محمد عبداهللا
  بنـده ي  محمد  : محمد عبدالماجد 

 .ي بزرگوار و با عظمتخدا
 بنـده      محمـد : محمد عبدالمتین 

 .ي خداي محکم و استوار
 بنـده ي  محمد  : عبدالمجید محمد

 .خداي داراي مجد و عظمت

 بنـده     محمد: محمد عبـدالملِک  
 .ي خداي حاکم و پادشاه

بنده ي    محمد  : محمد عبدالواحد 
 .خداي واحد و یگانه

 بنـده     محمـد : محمد عبدالوکیل 
 .اي یاور و کارگزاري خد

 بنـده     محمد: محمد عبـدالهادي  
 .ي خداي راهنما
ــان ــد عثم ــام : محم ــی از ن ترکیب

 .حضرت رسول و عثمان بن عفّان
ــر  ــد عزی ــام  : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت عزیـر      
 .پیامبر

ــی  ــد عل ترکیبــی از نــام  : محم
ــن   ــی ب ــول و عل ــرت رس          حض

 .ابی طالب
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ــد عمــر  ام ترکیبــی از نــ : محم
ــربن   ــول و عمـ ــرت رسـ حضـ

 .الخطاب
ــران ــد عم ــام : محم ــی از ن ترکیب

ــن   ــران ب حضــرت رســول و عم
 .حصین

ــرو  ــد عم ــام  : محم ــی از ن ترکیب
ــن   ــرو ب ــول و عم ــرت رس حض

 .العاص
ــار  ــد عم ــام  : محم ــی از ن ترکیب

 .حضرت رسول و عمار بن یاسر
ــی ــد عیس ــام : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت عیسی     
 .پیامبر

ــد لُ ــانمحم ــام  :قم ــی از ن  ترکیب
 .حضرت رسول و لقمان حکیم

ــاذ  ــد مع ترکیبــی از نــام  : محم
 .حضرت رسول و معاذ بن جبل

ــی ــد موس ــام : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت موسی     

 .پیامبر
ــان  ــد نُعم ــام  : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول ونعمان بن ثابـت      
 . ابو حنیفهامام اعظم

ــد نعــیم  ترکیبــی از نــام  : محم
 .عیم بن سالمحضرت رسول و ن

محمــد پــاکیزه،  : محمــد نقــی 
 .برگزیده

ترکیبــی از نــام  : محمــد نــوح 
حضرت رسول و حضـرت نـوح       

 .پیامبر
ــارون ــد ه ــام : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت هارون     
 .پیامبر

ــر  ــد یاس ــام  : محم ــی از ن ترکیب
 .حضرت رسول و یاسر بن عامر
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ــی  ــد یحی ــام  : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت یحیـی      

 .مبرپیا
ــام : محمــد یعقــوب ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت یعقوب     
 .پیامبر

ــد یوســف ــام : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت یوسف     

 .پیامبر

ــع  ــد یوش ــام  : محم ــی از ن ترکیب
حضرت رسول و حضرت یوشـع      

 .پیامبر
ــونس ــد ی ــام : محم ــی از ن ترکیب

حضرت رسول و حضرت یـونس   
 .پیامبر

 
  حروف الفباي فارسی نامهاي پسر و دختر به ترتیب

 
 

 
 آ

 
ــوهر    : آدم ــان، ش ــتین انس نخس

ــان، ابوالبشــر،،حــواء ــدر آدمی          پ
 .و اولین پیامبر خدا

بناي استوار، سـتون، نـام       : آسیه
زن مسلمان فرعون، و نام خواهر      
رضاعی رسول اهللا صلی اهللا علیـه     

ــلم  ــارث  « و س ــت الح ــیه بن آس
 .»السعدیه
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ماي اسم پسر برخیا از عل : آصف  
ــرت   ــر حض ــرائیل، وزی ــی اس بن

 . سلیمان بود

 زن   مؤنث آصـف، مجـازاً    : آصفه
 )عبري. (خردمند و دانا

 .در پناه خدا: آمان اهللا
 
 
 

نام مبارك مـادر حضـرت    : آمنـه 
 .رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم

  
 

 
 ا

 
نام یکـی از خادمـان    : ابا صـلت   

 . حضرت امام رضا رضی اهللا عنه

اَبان بن سعید بن    نام صحابی   : اَبان
 .العاص االموي

پیامبر اولوالعزم، جد اول  : ابـراهیم 
 .صلی اهللا علیه و سلمرسول اهللا 

کنیه ي عمر بن ابراهیم     : ابن نُجیم 
بن محمد سراج الدین ابـن نُجـیم       
فقیه حنفی مصري و مصنف کتاب     

 .النهر الفائق
واضـع علـم نحـو از       : اَبو االَسود 

، امـراء،   جمله ي فقهـاء، اشـراف     
ــاي   شــعراء و حاضــر جــواب ه

نـام او   . تابعین شمرده مـی شـود     
ظالم بـن عمـرو بـن سـفیان بـن       

 . جندل الدؤلی الکنانی
ــدرداء ــو ال ــحابه  : اَب یکــی از ص

 .پیامبر صلی اهللا علیه وسلم



 27

یکی از صحابه رسـول     : اَبو اَیوب 
ــه وســلم  ــو «اهللا صــلی اهللا علی اب

 .»ایوب االنصاري
 یکی از صحابه پیـامبر       :جابر اَبو

ابـو جـابر    «صلی اهللا علیه وسلم     
 .عبداهللا بن عمرو بن حرام

صحابی ابو حذَیفه بن   : حذَیفَـه  اَبو
عتبه بن ربیعه بن عبد شمس، بـه        
حبشه سپس به مدینـه مهـاجرت       
کــرد و در بــدر، اُحــد، خنــدق و 
دیگر جنگها شرکت داشـت و در       

 .روز یمامه شهید شد
 امیرالمـؤمنین   کنیـه ي  : ابو حفْص 

حضرت عمر بن الخطـاب رضـی       
 .اهللا عنه

کنیه ي خادم رسول اهللا     : ابو حمزه 
اَنـس بـن    «صلی اهللا علیه وسـلم      

 .»مالک

کنیــه ي یکــی از  : اَبــو زمعــه 
اصحاب النبـی صـلی اهللا علیـه و      

 در نـام وي    ابوزمعۀ البلَـوي  سلم  
اختالف است عبداهللا بـن آدم یـا        

بن آدم یا  عبیداهللا بن ارقم یا عبید      
ابو زمعه از جمله کسانی     . عبیداهللا

 زیـر   بیعـۀ الرضـوان   است که در    
درخت با نبی اکرم صلی اهللا علیه       

 .وسلم بیعت کردند
یکی از صـحابه رسـول      : ابو سعد 

ابــو «. اهللا صـلی اهللا علیــه وســلم 
 .»سعد بن وهب النضري

کنیه ي صـحابی سـعد      : اَبو سعِید 
  و .بن عامر بـن مسـعود الزرقـی       

سعد بـن  کنیه ي وسعید الخُدرِي   اب
مالـــک بـــن ســـنان الخـــدري 

 .االنصاري الخزرجی
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کنیه ي بسـیاري    : ابو عبدالرحمن 
از اصحاب پیامبر صلی اهللا علیـه       

بـالل بـن ربـاح      : ازجمله.  وسلم
مؤذن پیـامبر، عبـداهللا بـن عمـر،         
عبــداهللا بــن عمــرو، عبــداهللا بــن 
مسعود، معاویه بـن ابـی سـفیان،        

 . و دیگرانعبداهللا بن حنظله
کنیـه ي بسـیاري از      : ابو عبـداهللا  

ــه  ــی صــلی اهللا علی اصــحاب النب
حسن بن علـی،    : از جمله . وسلم

زبیر بن العوام، سـلمان الفارسـی،       
عمرو بن العاص، جعفـر بـن ابـی     

ــب،  ــۀطال ــان و  حذیف ــن الیم  ب
 .دیگران

هفتمین نفر از ده نفري     : اَبو عبیده 
کــه پیــامبر بشــارت بهشــت داده 

بو عبیده پسر عبداهللا پسر     ا. بودند
 .عامر ملقب به جرّاح بوده است

از خُـدام رسـول اهللا       : ابو فَـراس  
 .صلی اهللا علیه وسلم

کنیه ي والـد حضـرت    : ابو قحافه 
ــه  ــی اهللا عن ــدیق رض . ابوبکرالص

 .»عثمان بن عامر التیمی«
ــذُوره حــو م ــؤذن در : اَب ــین م اول

اسالم اَبومحذُوره اَوس بـن مِعیـر       
 .لجمحیا

کنیه ي صحابی عبداهللا    : ابو محمد 
 .بن ثعلبه

یکی از صحابه رسـول     : ابو مسلم 
ابــو «. اهللا صـلی اهللا علیــه وســلم 

 .»مسلم الخزاعی
یکی از صحابه رسول    : ابو موسی 

ابــو «. اهللا صـلی اهللا علیــه وســلم 
 .»موسی االنصاري

ــره  رَیــو ه ــحابی   : اَب ــه ي ص کنی
عبدالرحمن بـن صـخر الدوسـی،       
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ن حفظ کننده ي حدیث و      بیشتری
ــث   ــوع احادی ــه مجم ــت، ک روای

 حدیث  5374روایت شده از وي     
 صـحابه و    800است که بیش از     

 .تابعی از او نقل کرده اند
کنیه ي حضرت علـی     : ابوالحسن

رضی اهللا عنه بمعنی پـدر حسـن،     
 .پدر نیکو

کنیـــه ي صـــحابی : ابوالطُّفَیـــل
عامربن واثله، آخرین صحابه اي     

ــد  ــات نمودن ــه وف ــالک  110 بس
 .هجري

کنیه ي حضرت عباس    : ابوالفضل
بن عبدالمطلب الهاشـمی عمـوي      

 .رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم
کنیـه ي پیــامبر اکــرم  : ابوالقاسـم 

پدر قسـمت  . صلی اهللا علیه وسلم 
 .کننده

کنیه خلیفه ي رسـول اهللا      : ابوبکر
حضرت عبـداهللا بـن ابـی قحافـه       

 . اولین خلیفه ي مسلمین
ــوتُراب ــه ي امیرالمــؤمنین ک: اب نی

علی بن ابی طالب، گوینـد روزي       
حضرت علی رضـی اهللا عنـه در        
مسجد بر روي خاك خفتـه بـود        
حضرت رسـول صـلی اهللا علیـه        
وسلم وارد شد و چهـره ي او را         

قـم یـا    «خاك آلود دیـد فرمـود       
ــاتراب ــرآن  » اب ــه ب ــن کنی ، و ای

بـوتراب هـم     . حضرت باقی ماند  
 .می گویند

صحابه رسـول اهللا    یکی از   : اَبوذَر
ــلم   ــه وس ــلی اهللا علی ــوذر «ص اب

 »الغِفاري
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ــفیان ــحابه ي  : ابوس ــی از ص یک
رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم       

 »ابو سفیان بن الحارث«
عموي پیامبر صـلی اهللا     : ابوطالب

ابوطالـــب بـــن . علیـــه وســـلم
 سـال   35. عبدالمطلب بن هاشـم   

قبل از پیامبر به دنیا آمدند بعد از        
ــدالمط  ــات عب لب نگهــداري وف

 .پیامبر را به عهده گرفت
کنیه ي صحابی زید بن     : ابوطلحه

ــرام    ــن ح ــود ب ــن االس ــهل ب س
 .االنصاري النجاري

 یبن کَعب«نام صحابی : اُب یاُب«. 
ــه ــحابیه، : اَثیل ــر «ص ــه دخت اَثیل

 .»حارث بن ثعلبه
جمیل تر، زیباتر، نیکـوتر،     : اَجمل

 .خوشگل تر

ده تر  نیکوتر، خوبتر، بخشن  : اَجود
 .، جوانمردتر

نیکــی کــردن، نیکــویی : اِحســان
کردن درباره ي کسی، نیکوکاري،     

 .بخشش
 .خوبتر، نیکوتر، بهتر: اَحسن

ــد ــر،   : احم ــتوده ت ــدتر، س حمی
بسیارسـتوده، و یکـی از نامهـاي    
پیغمبر اسالم حضرت محمد صلی    
اهللا علیـه وسـلم کـه پــیش از آن    
کسی به این اسم نامیـده نشـده و         

 آن حضـرت نیـز      پس از رحلـت   
محض احترام تـا مـدت مدیـدي        

احمد «. کسی را این نام نداده اند     
 .هم می گویند» مختار
احنـف بـن    «نام صـحابی    : اَحنَف
 . »قیس
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لقـب سـه تـن از علمـاء         : اَخْفَش
 .بزرگ نحو

ــنَس ــحابی : اَخ ــام ص ــنس «ن اخ
 .جد معن بن یزید» السلمی

نــام پیغمبــري اســت از : اِدریــس
. لسـالم نسل حضرت شیث علیه ا    

ــه الســالم  حضــرت ادریــس علی
حیات جاوید یافـت و اکنـون در       

 .بهشت می باشد
اَدهم بن حظرة   «. نام صحابی : اَدهم

 .»اللخمی الراشدي
فرهنــگ، ســخن دان،  بــا: ادیــب

 .زیرك، با ادب
ــه ــب : ادیب  زن بــا /مؤنــث ادی

 .فرهنگ
 . رفیع و بلند:  اَرفع
ارقم بن ابـی    «نام صحابی    : اَرقَم

 .»االرقم

نام مادر حضـرت عثمـان      : اَروي
. ذي النورین رضی اهللا عنه اسـت      

 .»اَروي بنت کُریز«
 .زاهدتر، پارساتر: اَزهد
سفید، نیکو و روشن، سفید     : اَزهر

رنگ و روشن و درخشـان روي،    
و نام  . شیر درنده، ماه، روز جمعه    

 .»اَزهر بن حمیصه«صحابی 
اسد، شـیر، شیربیشـه، و     :  اُسـامه 

از صـحابه پیـامبر اکـرم     نام یکی   
اُسـامه بـن    «صلی اهللا علیه وسلم     

و معــروف اســت حــدیث » زیــد
 .جیش اُسامه

ــحاق ــر   : اِس ــامبري، پس ــام پی ن
حضرت ابراهیم علیـه السـالم از       

 .ساره خانم
دنام قاضی کوفه از اصـحاب      : اَس

ــه  ــام ابوحنیف ــهام ــۀاهللا علی  رحم



 32

ابوالمنذر اسد بن عمرو بن عـامر       
 .القشیري البجلی

شـیرخدا، لقـب حضـرت      : سداهللاَ
ــدالمطلب عمــوي  ــن عب حمــزه ب
پیامبر و لقب حضرت علی رضی      

 .اهللا عنه
سعیدتر، نیـک بخـت تـر،       : اَسعد

و نـام صـحابی     . خوش بخت تـر   
 .»اسعد بن زراره«

ــکندر ــر  : اِس ــده، رهب ــک کنن کم
 )یونانی(. مردان
گردن نهادن، فرمان بردن،    : اسالم
 .مدارا
و نـام   . دترسالم تر، بی گزن   : اَسلَم

خادم رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه         
 .وسلم

ــماء ــایق : اَس ــا، حق ــام . نامه و ن
ــحابیه  ــر «صــ ــماء دختــ اســ

ابوبکرصدیق، مـادر عبـداهللا بـن       
زبیر و خواهر ام المؤمنین عایشه         

 .»رضی اهللا عنها
نام پیامبر پسر حضرت    : اسماعیل

ابراهیم و هـاجر، بنـا نهاننـده ي         
لی خانه کعبه، جد رسـول اهللا صـ       

بمعنی بشنو  . اهللا علیه و سلم است    
 .اي خدا

نام یکی از صحابه رسـول    : اُسـید 
اُسـیدبن  «اهللا صلی اهللا علیه وسلم  

 .»حضَیر
شــجاع تــر، دلیرتــر،        : اَشــجع

 .پردل تر، دالورتر
درخشیدن، روشن شدن،    : اِشراق

 .محل طلوع خورشید
 .شریف تر در دین : اَشرف الدین

زرگـوارتر،  شـریف تـر، ب    : اَشرف
 .بزرگ قدرتر، بلندتر
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اشـعث بـن    «نام صحابی    : اَشْعث
 .»قیس

از پیامبران بنی اسرائیل    : اِشموئیل
از نســل حضــرت هــارون علیــه 

 .السالم است
اشـهب بـن   «نام صحابی  : اَشْـهب 

 .»رمیله
صالح تر، بصـالح تـر، بـا       : اَصلَح

صالح تر، نیکـوتر، شایسـته تـر،     
 .سزاوارتر

 . پاکیزه ترپاکتر،:  اَطْهر
پــاکتر، پـــاکیزه تـــر،  :  اَطْیــب 

 .خوشبوتر، حالل تر
عـادل تــر، دادگرتــر، داد  : اَعـدل 

ــراي   ــر ب ــر، شایســته ت دهنــده ت
 .گواهی دادن
لقب فقیه طاهر بـن     : افتخار الدین 

احمد بن عبدالرشید بن حسین از      

کبار احناف در بخـارا و صـاحب    
» الواقعـات «و » خالصۀ الفتاوي «
 .»النصاب«و 
برترین و دانـاترین   : ضل الـدین  اف

 .در دین
 .نام صحابی : َفْلَحا

نام صحابی اقرع بن حابس     : اَقْرَع
ــدارمی   ــعی ال ــال المجاش ــن عق ب

 .التمیمی
ــیر  کیمیــا ، در اصــطالح  : اِکْسِ

کیمیاگران جـوهري کـه ماهیـت       
جسمی را تغییر دهد مثال جیوه را      
نقره و مس را طـال کنـد، چنـین          

. سـت جوهري هنوز کشف نشده ا  
مجـازاً هـر چیـز بسـیار مفیـد و      

 .کمیاب را گویند
 .کاملتر، تمام تر: اَکْمل

 .کامل ترین در دین: اَکْمل الدین
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زیرکتر، هشیارتر، دانـاتر،    : اَکْیس
 .خردمندتر
اهللا داد، خدا داد، خـدا       : اهللا بردي 

 .داده ، از نامهاي مردان
 .بنده ي خدا ، عبداهللا: اهللا قلی
 خدا، یا کسی که     دوست : اهللا یار 

از . خــدا یــار و مــددکار اوســت
 .نامهاي مردان

ــاس ــی : اِلی ــران بن یکــی از پیغمب
او . اسرائیل از نسل هارون اسـت     

همــراه خضــر علیــه الســالم آب 
حیات خـورد، از اینـرو همیشـه        
ــده ي   ــاري کنن ــت و ی ــده اس زن

 .مسافران دریا است
قول و وعـده ي خـدا ،        :  اِلیزَابِت

ـ     ا، مـادر   نام همسر حضرت زکری
 )عبري(. حضرت یحیی

صحابیه، دختر زیـد بـن      : اُم سعد 
 . ثابت

صـحابیه و مجاهـده ي      : اُم سِنَان 
 .جلیله اُم سِنان االسلمیه

صحابیه و یکی از راویه     : اُم قیس 
ام قیس بنت مِحصن    هاي حدیث   

 . االسدیۀ
نام دختر حضـرت حمـزه      : اِمامه

عموي پیغمبر و نام همسـر علـی        
 .بن ابی طالب

خداونـد   کنیـز : الجلیـل  ۀام

و نـام عابـده و      . بسیار شکوهمند 
بنـت   امۀ الجلیل زاهده اهل بصره    

 .عمرو العدویۀ 
. کنیز خداوند حـق   : اَمۀُ الحقّ 

امۀ الحـق بنـت      و نام زن محدثه   
 .الحسین البکري
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کنیـز خداونـد     :امۀ الـرحمن  

و نــام . ي رحمــت واســعه ادار
امـۀ الـرحمن    محدثه قرن هشـتم     

بــن علــی بــن   بنــت ابــراهیم  
 .الواسطی

کنیـز خداونـد     :امۀ الـرحیم  

و نام محدثه قـرن     . بسیار مهربان 
امــۀالرحیم بنــت هشــتم هجــري 

 .صالح الدین العالئی

کنیز خداوند منزّه    :اَمۀُ السالم 

و نام محدثه قرن سـوم       .از عیبها 
امۀ السالم بنت احمد بـن      هجري  

 . کامل بن خلف البغدادیۀ
 خداوند قاهر   کنیز :اَمۀُ العزِیز 

و نام محدثه قرن هفـتم      . و غالب 
امــۀ العزیــز بنــت علــی هجــري 

 .محمد بن الیومینی البعلبکیۀ

کنیز خداوند چیره    :اَمۀُ القَاهِر 

و نام محدثه قرن هشـتم  . و غالب 
امۀ القاهر بنت قاسـم بـن       هجري  

 .محمد البعلبکیۀ
 خداونـد  کنیـز  :اللَّطِیـف  اَمۀُ

ــ  . لطیـف  له و نـام زن عالمـه فاض
 . بنت الناصح الحنبلیامۀاللطیف

نام صحابیه  . کنیز خداوند :  اهللا اَمۀُ
اَمــــۀُ اهللا بنــــت حمــــزة بــــن «

 .»عبدالمطلب

کنیـز خداونـد     :اَمۀُ الواحِـد  

و نام زن فقیهه در مـذهب       . یگانه
 بنت الحسین بن    امۀالواحدشافعی  

 .اسماعیل المحاملی
ــۀُالخَالِق ــد  : اَم ــز خداون کنی

م زن محدثـه قـرن   و نا . آفریدگار
 .نهم هجري
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 .بزرگوارتر، جوانمردتر: اَمجد
صحابیه، دختر ضخر بن    : اُم الخیر 

عــــامر، مــــادر حضــــرت   
 .ابوبکرالصدیق رضی اهللا عنه

صحابیه خیـره دختـر     : اُم الدرداء 
ابی حدرد سالمۀ بن عمیر بن ابی       

، ام الدرداء الکبري    سلمۀ االسلمی 
بـل  ام الدرداء ق  . شناخته می شود  

عـویمر  (از شوهرش ابی الـدرداء      
ــک ــن مال ــت ) ب ــان خالف در زم

حضرت عثمان رضی اهللا عنـه در       
 .  شام وفات می کند

ــل ــر : اُم الفَضـ ــحابیه، همسـ صـ
حضــرت عبــاس عمــوي پیــامبر 

اســمش . صــلی اهللا علیــه وســلم
 .»لُبابه بنت الحارث«

صحابیه، از موالی پیامبر    : اُم اَیمن 
صــلی اهللا علیــه وســلم، اســمش 

 .»برکه بنت ثعلبه«
ــر اَوس : اُم جمیــل صــحابیه، دخت

 .المرَئیه
ــه بِیبح ــؤمنین  : اُم ــه ي اُم الم کنی

کـه بـا        » رمله بنت ابـی سـفیان     «
 .کنیه اش مشهور است

صحابیه، دختر ملَحـان،     : اُم حرام 
خواهر ام سلیم، خاله ي اَنس بـن   

 .مالک رضی اهللا عنه
ـ   : اُم حکیم  ارث صحابیه، دختر ح
 .بن هشام

ــر : اُم رومـــان صـــحابیه، همسـ
حضرت ابـوبکر رضـی اهللا عنـه،        
مادر ام المؤمنین حضرت عایشـه      

 .و عبدالرحمن
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ــلَمه س ــؤمنین : اُم ــات الم . از امه
 .دختر ابی اُمیه بن المغیره

صحابیه، کنیه ي رمیصاء    : اُم سلیم 
دختر ملَحان، مـادر اَنـس رضـی        

 .اهللا عنه
ــریک ابیه، اســمش صــح: اُم ش

 .»غزیه بنت جابر«
 .صحابیه، دختر حارث: اُم عطیه

نسـیبه بنـت    «صحابیه،  : اُم عماره 
 .»کعب

صـــحابیه، دختـــر            : اُم فَـــرْوه 
ــرت   ــواهر حض ــه، خ ــی قحاف اب

 .ابوبکرالصدیق رضی اهللا عنه
دختــر رســول اهللا،   : اُم کُلثُــوم

رضـی اهللا   همسر عثمان بـن عفّـان       
 .عنه

جحم صحابیه: ناُم. 

کنیه ي خواهر حضـرت     : اُم هانی 
ــه  ــی اهللا عن ــی رض ــمش . عل اس

 .»فاخته بنت ابی طالب«
صحابیه، دختر عبـداهللا     : اُم ورقَه 

 .بن الحارث
اُمیمـۀ بنـت    نـام صـحابیه      :اُمیمه

 زن راویـــه از راویـــات رقَیقَـــۀ
 .حدیث

 .مورد اعتماد دین: اَمِین الدین
 .تماد خداوندمورد اع: امین اهللا

امانت دار و قـوي، کسـیکه    : اَمین
بر او اعتمـاد کننـد و از او ایمـن           
باشند، بی ترس، یکـی از اسـماء        
ــب   ــالی و لق ــاري تع ــرت ب حض
پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه وسـلم       

 .قبل از بعثت
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ــه ــوي،  : اَمین ــت دار و ق زن امان
کسیکه بر او اعتماد کننـد و از او         

 .ایمن باشند
 بنت قیس ابی    میۀاُصحابیه،   :اُمیه

 . الصلْت الغفاریه
مــورد اعتمــاد  : اَمِــین الدولَــه 

 .حکومت
کسی که به او اُنـس گرفتـه        : اَنَس

شود، و نام یکی از یاران پیـامبر        
انـس  «. اکرم صلی اهللا علیه وسلم    

 .»بن مالک
 .نورانی، روشن تر: اَنْور

انـیس بـن    «نـام صـحابی     : اَنِیس
 .»جناده
ب، خـوش  زن خوش مشر : اَنیسه

و نـام صـحابیه     . برخورد، مهربان 
 .»انیسه بنت ثعلبه بن زید«

ــحابی  : اَوس ــام ص ــن «ن اَوس ب
،  عبادة بن الصامتبرادر » الصامت

 .اولین مظاهر در اسالم
ــط ســن : اَو ــط ب ســابعی اَو ــام ت ن

ــی    ــط البجل ــن اوس ــماعیل ب اس
 .الشیبانی الحمصی

نام زاهـد مشـهور اویـس      : اُویس
که رسول  »  عامر اُویس بن «قرنی  

اهللا صلی اهللا علیه وسـلم در حـق      
ــت   ــه اسـ ــین گفتـ ان «وي چنـ

خیرالتابعین رجل یقال له اویس بـن       
 یعنی بهترین تابعی مـردي   »عـامر 

 .است بنام اویس بن عامر
از پیامبران مشـهور، پسـر      : ایوب

حضــرت اســحاق علیــه الســالم، 
مادرش فرزند حضرت لوط علیه     

 . السالم است
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 ب
 

ــاقر ــاز :ب  شــکافنده، گشــاینده، ب
کننده، مرد بسـیار علـم و بسـیار         
مال، و لقب امام محمدبن علی بن      

براي تبحـرش در علـوم      . حسین
 .به این لقب ملقب گشت

عارف مشهور، ابـو یزیـد      : بایزید
طیفور بن عیسی بن آدم ملقب به       

 261سلطان العارفین متوفی سال     
 هجري از اولیـاء     264و به قولی    

 . نقشبندیهبزرگ سلسله ي
کسی کـه از دنیـا بریـده و         : بتُول

بخدا پیوسته، کسی کـه از ازدواج       
خودداري کند، پارسا، پاکدامن، و     
لقب حضـرت فاطمـه رضـی اهللا        

عنها ولقب حضـرت مـریم مـادر       
حضرت عیسی علی نبینا و علیـه       

 .السالم
محدثه بثَینَه بنت بکـار بـن       : بثَینَه

 .عبدالعزیز بن ابی بکره
ــ ــت  : هبجینَ ــه بن ــحابیه، بجین ص

 .الحارث
ماهِ دین، آنکه در دین     : بدر الدین 

 .کامل و درخشان است
یکتــا و یگانــه ي : بــدیع الزَّمــان

ــود             ــر خ ــه در عص ــان، آنک زم
 .بی همتاست

از انصار، دختر مسـلم بـن    : بدیله
 .عمیره
ــرَاء ــام صــحابی  : ب ــن «ن ــرَاء ب ب
 .»مالک

بدالعلی از فقهاء حنفیه ع   : بِرْجنْدي
بن محمد بن حسین البرجندي، از      
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ــه   ــرح النقایـ ــات وي شـ تألیفـ
ــن    ــم ب ــه قاس ــرالوقایه ک مختص
قطلوبغا شرح کرده بود و در سنه       

 قبل از اتمام وفات می کنند       879
ــنه   ــطنطنیه س ــدي در قس و برجن

 . باتمام می رسانند932
بـرْدة  زن عابـده ي بصـري       : برْده

 .الصرَیمِیۀ

ــۀ  ي حضــرت           خادمــه:  برَکَ
ام حبیبه همسر رسـول اهللا صـلی        

زنــی کــه ادرار . اهللا علیــه وســلم
 .پیامبر علیه اسالم را نوشید

ــدین ــان ال ــدا: بره از . حجــت خ
 .مشایخ صوفیه

بریـده بـن    «نـام صـحابی     : برَیده
 .»الحصیب بن عبداهللا

نام کنیـز پیـامبر صـلی اهللا      : برِیره
 .علیه وسلم

عــه دختــر     بری«صــحابیه، : بریعــه
 .»ابی حارثه بن اوس

صحابیه، بسره دختر غزوان   : بسرَه
 و  همسر ابو هریره رضی اهللا عنـه      

زن راویه از راویـات حـدیث       نام  
بسرَه بنت صفوان بـن نوفـل بـن         
اســد القرشــیه، یــازده حــدیث از 
رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     

 .روایت کرده است
خنـــده رو، خنـــدان،       : بسِـــیم

 .ده روگشا
 .زن خوشرو و خندان: بسیمه

ــیرَه سرَه  : بــی ســحابیه، ب ــدة ص ج
 . بنت یاسرحمیضَۀ
نـام محدثـه قـرن ششـم        : بِشَاره

ــدبن   ــت احم ــاره بن ــري بش هج
 .الحسن بن طاهر الفیج
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ــر «نــام زاهــد مشــهور : بِشْـر  بِشْ
بشر بن الحارث بن علی     » الحافی

 .بن عبدالرحمن المروزي
 .ت دهندهبسیار بشار: بشَّار

ــیر ــر  : بش ــوبروي، خب ــژده، خ م
 .دهنده، منادي، مژده آور

بشـیره دختـر    «صـحابیه،   : بشِیرَه
 .»حارث
 .دانا، بینا، آگاه: بصیر

ــالل ــؤذن   : ب ــحابی و م ــام ص ن
حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        

 »بالل بن رباح«. علیه وسلم
ملکـه ي سـبا و همسـر    : بلقـیس 

 .سلیمان علیه السالم
 .و چیرهزن زبان آور  : بلیغه
راویه ي حدیث بنَانه بنـت      : بنَانَه

 .یزید العبشمیه

از پســـران حضـــرت : بنیـــامین
یعقوب که با حضـرت یوسـف از        

 )عبري(. یک مادر بود
نام زوجه ي خلیفه مأمون     : بوران

العباسی، بوران بنت الحسـن بـن       
ســهل، از نظــر ادب و اخــالق   
. کاملترین زنان عصـر خـود بـود     

ــذاي  ــه«غ ــه من» بورانی ــوب ب س
 .اوست

 .روشنی دین: بهاء الدین
. مرد خنده رو و نیکوکـار     : بهلُول

و نام مـردي فقیـه و       . بزرگ قوم 
نکته گـوي کـه در زمـان خلیفـه       
هارون الرشـید بـوده و در آخـر         
خـــود را بـــه دیـــوانگی زده، و 
سخنان شیرین و کارهـاي خنـده       
دار اما عبرت آمیز از او نقل کرده       

 .اند
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ـ  : بهیـه  ر عـامر بـن   صحابیه، دخت
 .خالده

بهیسـۀ  راویه ي حـدیث    : بهیسـه 
ــه ــم از  الفَزَاری ــدرش آن ه ، از پ

ــلم    ــه وس ــلی اهللا علی ــامبر ص پی
 .حدیث روایت کرده است

قاضـی و مفسـر قـرآن       : بیضَاوي
عبداهللا بن عمر بن محمد بن علی       
الشیرازي ابو سـعید یـا ابـوالخیر        
ــنف   ــاوي مص ــرالدین البیض ناص

» سـرار التأویـل   انوار التنزیل و ا   «
 .معروف به تفسیر بیضاوي

 
 

 
 
 پ

 

 )فارسی(. متقی، با خدا : پارسا 
ــزْدوي ــل  : پ ــه اه ــابر حنفی از اک

سمرقند فقیـه اصـولی علـی بـن         
محمد بن حسین بـن عبـدالکریم       
ابوالحسن فخراالسـالم البـزدوي،     

و » کنزالوصــول«و » المبســوط«
از تصنیفات ایشان   » غناء الفقهاء «

 .است
 . غالم حضرت پیر :پیرقلی

غالم حضرت پیامبر   : پیغمبر قلی   
 .صلی اهللا علیه وسلم
 ت

 
توبه کننده، بـاز گردنـده از     : تائب

 .گناه، توبه کار
مؤنث تائب، زن توبه کننده،     : تائبه

 .توبه کار، باز گردنده از گناه
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آن که مانند تاج مایـه      : تاج الدین 
 .ي مباهات دین است

الـدین  لقـب مجـد     : تاج الملُـوك  
ابوسعید بوري بن ایوب بن شاذي     
بن مروان بـرادر سـلطان صـالح        

 .الدین ایوبی
محدثـه قـرن هفـتم،      : تاج النساء 

تاج النساء بنت عیسی بـن علـی        
 .بن وهب القُوصیه

 .عابده اي از عابدات مصر: تَحِیه
ــدین ــی ال ــاب : تَقِ ــف کت ــام مؤل ن

ــارة   « ــی زیـ ــقام فـ ــفاء السـ شـ
ــام ــد» خیراالن ــاج ال ــد ت ین و وال

نام کامـل او ابوالحسـن      . السبکی
تقی الدین علی بن عبدالکافی بن      
علی بن تمام السبکی االنصـاري      

 .الخزرجی

 پرهیزکـــار، خـــداترس، : تَقِـــی
 .باتقوي
» تَمِیم الدارِي«نام صحابی  : تَمِـیم 

 خارجۀابو رقیه تمیم بن اوس بن       
 . الداري
تمیمـه دختـر      «صـحابیه،   : تَمِیمه

 .» بن قیس االشهلیهابی سفیان
 
 

 
 ث

 
پابرجا، استوار، پایدار، نـام   : ثابت

خطیب » ثابت بن قیس  «صحابی  
رسول اهللا صلی اهللا علیه وسـلم و       
ــد حضــرت امــام اعظــم  ــام وال ن

 .ابوحنیفه رحمه اهللا علیه
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ــه ــا،  : ثابت ــت، پابرج ــث ثاب مؤن
 .استوار، پایدار

 .روشن، فروزان: ثاقب
جاي، مرد دالور، قائم و بر    : ثَبِیت

 .مرد ثابت عقل
ثبیته بنت النعمان   «صحابیه،  : ثَبِیتَه

 .»بن عمرو
مهـاجره و صـحابیه، ثبیتـه      : ثُبیتَه

 . بنت یعار بن زید االنصاریه
نام دختر علی بن عبداهللا بن      : ثریا

 .اُمیۀ االَصفرالحارث بن 
ــف ــرك و  : ثَقِی ــاذق، زی ــرد ح م
 .چاالك

نام صحابی ثمامه بن عدي    : ثُمامه
زن شـاعره ثُمامـه     ، و نام    لقرشیا

 .بنت عبداهللا بن سوار البصري
 .بهادار، با ارزش: ثَمِین

ــه ــواهر،   : ثَمِین ــین، ج ــث ثم مؤن
 .پربهاء ، گرانمایه

 .ستایش خداوند: ثناء اهللا
ــان بــداهللا : ثَو ــام صــحابی ابوعب ن

ثوبـان از مـوالی     . ثوبان بن یجدد  
رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     

 .بود
یهثُودایه پیامبر صلی اهللا علیـه      : ب

وسلم، نخستین زنی که به پیـامبر       
پس از مـادرش شـیر داد ثویبـه         

 .کنیز ابولهب بود
 
 

 
 ج

 
نام صحابی جابر بن عبداهللا     : جابر

 .بن حرام بن کعب



 45

.  مجــاور خانــه ي خــدا: جــاراهللا
جـار اهللا زمخشــري مفســر قــرن  

 .پنجم هجري
بزرگ، ستبر، پسر سام بن     : جاسم
 .نوح

مفسر و فاضل مشهور نور     : جامی
الدین عبدالرحمن بـن احمـد بـن      
محمد جامی و مصـنف کتابهـاي       

ــیائیه « ــد الض ــدرر «و » الفوائ ال
ــاخره ــالۀ  «و » الفـ ــرح الرسـ شـ
ــدیۀ ــوص  «و » العض ــرح فص ش

 . و غیر ذلک» الحکم البن عربی
 .کوشا، ساعی: جاهد

. جبار داد، جبار داده   : جبار بردي 
 متعـال   جبار از نامهـاي خداونـد     

ــا  اســت بمعنــی بــا جبــروت و ب
 .عظمت

جبیــر بــن «نــام صــحابی : جبیــر
 .»مطعم

صحابیه و راویه حـدیث،     : جدامه
 .جدامه بنت وهب االسدیه

جریـر بـن    «نـام صـحابی     : جرِیر
 .»عبداهللا بن جابر بن مالک

تابعیـه و راویـه حـدیث،       : جسرَه
ــۀ    ــۀ العامری ــت دجاج ــرة بن جس

 علی، عائشه و  از ابوذر، . الکوفیـۀ 
ام سلَمه رضی اهللا عـنهم روایـت        

 .کرده است
بـزرگ ، تنومنـد، تنـاور،       : جسِیم

 .خوش اندام
جوي بزرگ، ماده شتر پـر      : جعفر

و نام یکی از صحابه ي   . شیر، نهر 
. رسول اهللا صلی اهللا علیـه وسـلم       

 » جعفر بن ابی طالب«
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ــدین ــالل ال ــکوه و : ج ــل ش عام
 موالنا جـالل الـدین    . بزرگی دین 

محمد بلخی رومی شاعر نامـدار      
 .قرن هفتم هجري

 .شکوه و بزرگی، عظمت: جالل
ــه ــد  : جلِیل ــه متول ــام زن محدث ن

 هجري، جلیله   472نیشابور سنه   
دختر عبدالرحیم بـن عبـدالکریم      

 .القُشَیري
زیبــایی و شــکوه : جمــال الــدین

 .دین
زیبا روي، خوش صورت،    : جمال

 .شکوه و وقار
ــه ــدب: جمان ــوه ي خال ــد ن ن الولی

رضی اهللا عنه، دختر مهـاجر بـن        
 .خالدبن الولید

نیکـو صــورت و خــوش  : جمیـل 
 .اخالق

زن خوب و زیبا، نیکـو و       : جمیله
جمیلـه  «و نام صحابیه    . پسندیده

و » دختر ثابـت بـن ابـی االفلـح       
 .»جمیله دختر عمر بن الخطاب«

صــحابیه، جمینــه دختــر : جمینــه
ــی    ــن از  بن ــن قط ــدالعزي ب عب

ــطلق ــن زن. المص ــدالرحمن ب  عب
 .العوام برادر زبیر بن العوام

نام صحابی جنَاده بن ابـی      : جنَاده
 . مالک االزدي الزهرانیامیۀ

ــدب ــحابی  : جنْ ــام ص ــوذر «ن اب
جنْدب بـن جنَـاده بـن       » الغِفَاري

 .سفیان بن عبید از بنی غِفَار
ــد نَیــنگ  : ج ــک، س ــین کوچ زم

جنید بغـدادي   . کوچک، سنگریزه 
 . سوم هجرياز عرفاي قرن

 .بسیار بخشنده: جواد
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نام همسر گرامی حضرت    : جویرَه
. رسول اکرم صلی اهللا علیه وسـلم  

 »جویره بنت الحارث«
 
 
 

 
 ح
 

نام صـحابی حـابس بـن       : حابِس
 .سعد بن المنذر الجرمی الطائی

نـام زاهـد مشـهور بلخـی        : حاتِم
»ــم ــاتِم اَص ابــو عبــدالرحمن » ح

مـی شـود   گفتـه   . حاتم بن عنوان  
» حاتم االصم لقمان هـذه االمـۀ      «

یعنی حاتم اصم لقمان ایـن امـت        
 .است
 .زیرك، ماهر، چابک: حاذق

برزگـر، کشـاورز، و نـام       : حارث
ــحابی  ــک  «ص ــن مال ــارث ب ح
 .»االنصاري

ــه ــۀ        نــام صــحابی  : حارث حارث
 .بن سراقه

 .پاسدار، پاسبان: حارس
نام صحابی حاطـب ابـی      : حاطب

 . اللخمیبلتعۀ
حفظ کننده، و نام شاعر و      : حافظ

ــتم   ــرن هش ــزرگ ق غزلســراي ب
 .هجري

از پسـران   / حمایـت کننـده   : حام
 )عبري(. نوح علیه السالم

ــاعلی از حمــد، : حامــد صــفت ف
ســـتایش کننـــده، ســـتاینده،   

 .ستایشگر، سپاسگزار
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نـام صـحابی حبـاب بـن        : حباب
المنــذر بــن الجمــوح االنصــاري 

 .الخزرجی السلمی
 . بنت عجالنۀحبابمحدثه، : حبابه

 .دوست خدا: حبیب اهللا
حبیـب بـن    «نام صـحابی    : حبیب

 .»زید بن عاصم
مؤنــث حبیــب، محبوبــه، : حبیبــه

حبیبـه  «دوست، و نـام صـحابیه       
 .»بنت ابی سفیان

 .دلیل خدا: حجت اهللا
 .نام صحابی حجر بن عدي: حجر

ــرَه یجــره : ح ــه حجی ــام زن راوی ن
 .دختر حصین

 .وتازه، جدید، ن: حدیثه
حذَیفـۀ بـن    «نام صـحابی    : حذَیفَه
 .»الیمان

 .نام صحابی حرّ بن خضرامه : حرّ

نام صـحابی حریـث بـن       : حرَیث
 .زید الخیل بن مهلهل الطائی

شمشیر بـرّان دیـن   : حسام الـدین  
 .اسالم
 .شمشیر تیز، شمشیر برّان: حسام

ــانه ــحابیه، : حس ــام ص ــانۀ ن حس
» هجثام«نام قبلی ایشان    . المدنیه

بوده است پیامبر صـلی اهللا علیـه        
ــر داده و   ــمش را تغیی ــلم اس وس

 .حسانه نامیده است
مرد بسیار خوب و نیکـو،      : حسان

بســیار نیکوکــار و نــام صــحابی 
 .»حسان بن ثابت«

خوب، نیکو، جمیل و نـام      : حسن
 .رضی اهللا عنهفرزند حضرت علی 

نــام صــحابیه، مــادر   : حســنه
 .شرحبیل بن حسنه
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مؤنــث احســن، خــوبتر، : حسـنَی 
ــت   ــی عاقب ــز بمعن ــوتر، و نی نیک
خوب و کار خوب و پیـروزي و        

 .توجه به خداي تعالی
ــین ــی  : حس ــن بمعن ــغر حس مص

خوب، نیکو، و نام فرزند حضرت      
علی رضی اهللا عنه کـه در کـربال         

 .شهید شد
ــینَه ســت  : ح ــینه بن ســه، ح محدث

 .المعرور بن سوید
جـــالل و شـــکوه : حِشْــمت اهللا 

 .دخداون
نام صـحابی حصـین بـن       : حصین
 .حرث

نام صحابی حضرمی بن    : حضْرَمی
ــدي از    ــع االس مجــن م ــامر ب ع
شاعران فصیح بود بعـد از اسـالم      

سـبح اسـم ربـک      «آوردن سوره   

ــی ــه آن  » االعل ــت و ب را آموخ
والذي انعم علی الحبلی فـاخرج      «

را اضافه کـرد    » منها نسمۀ تسعی  
 .پیامبر علیه السالم نهی فرمودند

قاري اهل کوفه حفص بن     : حفْص
 االسـدي از    المغیـرة سلیمان بـن    

 .اصحاب عاصم
نام همسر حضرت رسول    : حفْصه

ــر   ــلم، دخت ــه و س صــلی اهللا علی
 .حضرت عمر رضی اهللا عنه

ــیظ اهللا ــاه  : حف ــه در پن ــی ک کس
 .خداست

 .نگهبان، نگهدارنده: حفیظ
مؤنث حفـیظ، نگهبـان و      : حفیظه

 .نگهدارنده
. اد، حـق داده   حـق د  : حق بـردي  

حــق از نامهــاي خداونــد متعــال 
 . است بمعنی پایدار
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ــم ــی : حکَ ــم بــن اب صــحابی حکَ
 بـن عبـد شـمس       امیۀالعاص بن   

القرشی االمـوي، روز فـتح مکـه        
مسلمان شد و در مدینه سـکونت     

ــد ــوي حضــرت . گزی ــم عم حکَ
عثمان بـن عفـان و پـدر مـروان          

 . رأس دولت مروانیه است
ــیم ــا، صــاحب حکمــت، د: حکِ ان

دانشمند، فیلسـوف و نـام بـرادر        
ــؤمنین   ــرت ام المـ زاده ي حضـ
خدیجه رضی اهللا عنها حکیم بـن       
حِزام بـن خویلـد بـن اسـد بـن           

 .عبدالعزَّي
 جبلۀنام صحابی حکَیم بن     : حکَیم

 .العبدي از بنی عبد القیس
زن صاحب حکمت، دانا،    : حکیمه

 .دانشمند، فیلسوف

مـه  راویه ي حدیث حکَی   : حکَیمه
 .بنت اُمیمه بنت رقَیقَه

. حلیم داد، حلیم داده   : حلیم بردي 
حلیم از نامهـاي خداونـد متعـال        

 .است بمعنی بسیار بردبار
زن بردبار و شکیبا، و نـام   : حلیمه

دایه حضرت رسول اکـرم صـلی       
 »حلیمه سعدیه«.اهللا علیه و سلم

 .بردبار، شکیبا: حلیم
 .ستایش خدا: حمداهللا
جال حدیث احمد بن    از ر : حمدان

یوسف بن خالد المهلبـی االزدي      
السـلمی نیشــابوري، مسـلم، ابــو   
داود، نسائی، ابن ماجه و دیگران      

 .از او حدیث روایت کرده اند
ــده مــارم : ح ــرن چه واعظــه ي ق

 بنت واثق بن علـی    حمدةهجري  
 .الهیتیه
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شیر درنده، و نـام عمـوي       : حمزه
حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        

ــلم  ــه و ســ ــد اهللا و علیــ اســ
ــهداء   ــن  «سیدالشُّــ ــزة بــ حمــ

 .»عبدالمطلب
بسیار حمد کننـده ، و نـام        : حماد

اســتاد حضــرت امــام اعظــم    
 .»حماد بن ابی سلیمان«ابوحنیفه 

حمنــه دختــر «صــحابیه، : حمنــه
ــدیه  ــش االسـ ــواهر » جحـ            خـ

. ام المؤمنین زینب بنـت جحـش      
حمنه زن مصعب بن عمیـر بـود،        

مصــعب بــا بعــد از شــهید شــدن 
. طلحه بـن عبیـداهللا ازدواج کـرد       

حضــرت حمنــه در جنــگ احــد 
شرکت نمودند و در پشت جبهـه       
زخمی ها را مداوا و تشـنگان را        

 .سیراب می کردند

 .ستوده، پسندیده: حمید
ــد، ســتوده، : حمیــده ــث حمی مؤن

 .پسندیده
مصغر حمراء ، زن سـفید      : حمیراء

رو و سرخ موي،  لقـب حضـرت    
 .ی اهللا عنهاصدیقه عایشه رض

راویه ي حدیث حمیضَه    : حمیضَه
 .بنت یاسر

نام مـادر حضـرت عمـر       : حنْتَمه
 .رضی اهللا عنه

نام صحابی حنظله بن ابی     : حنْظَله
 .معروف به غسیل المالئکه. عامر
نام همسـر حضـرت زکریـا       : حنَّه

 .پیامبر
راست، مسـتقیم، ثابـت و      : حنِیف

پایدار در دین، کسی که متمسک      
ه دین اسالم یا در ملت ابـراهیم        ب

 . و موحد باشد
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ــف، راســت، : حنِیفــه ــث حنی مؤن
 .مستقیم، ثابت و پایدار در دین

نام زن محدثـه، حواریـه     : حوارِیه
 .خواهر احمد بن عیسی الخراز

محدثه، حورا بنـت محمـد      : حورا
 .بن محمدبن منصور االصبهانی

ــوالء ــاجره و از : ح ــحابیه، مه ص
 .الء بنت یزید حو،مجتهدات

  زن گندمگون و نام زوجۀ: حواء
ــل و    ــادر قابی ــرت آدم و م حض
ــتین زن و   ــه او را نخس ــل ک هابی
ــان    ــادر آدمی ــر و م ــین بش        دوم

 .می دانند
نام صحابی حویطِب بن    : حویطِب

 .عبدالعزَّي بن ابی قیس
 کوتاه، کوتاه قد، شیر، شیر    : حیدر
  لقب حضرت علـی رضـی        ،بیشه
 .عنهاهللا 

 بنت ابی  حیۀ«راویه حدیث   : حیه
از ابوبکر الصدیق رضی اهللا     » حیۀ

 .عنه حدیث روایت کرده است
 
 
 
 

 
 خ

 
مرد آگاه، با آگاهی،    عالم     : خابِر

 .به خبر
نام صحابی خارجـه بـن      : خَارِجه

 .حذافه بن غانم
فروتن، کسـی کـه اظهـار       : خاشِع

 .اطاعت و فروتنی کند
ــعه ــوع  : خاش ــروتن و خش زن ف

 .کننده
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تواضــع کننــده، فروتنــی : خاضِـع 
 .کننده، متواضع، فروتن

 .زن متواضع و فروتن: خاضِعه
غـالم حضـرت خالـد      : خالد قلی 

 .علیه السالم) خالدبن سنان(نبی 
پاینـده، جاویـد، جـاودان،      : خالد

ــی از   ــام یک ــم، و ن ــه، دائ همیش
صــحابی پیــامبر صــلی اهللا علیــه 

ملقب بـه   » خالدبن الولید «وسلم،  
 هجري  21هللا متوفی بسال    سیف ا 

و در شهر حمص سوریه مـدفون       
 .است

ــده ــده،  : خال ــد، پاین ــث خال مؤن
جاوید، جـاودان و نـام صـحابیه        

 .»خالده بنت االسود«
ــردي ــالق ب ــدا داد، : خ اهللا داد، خ

 .داده ي خداي آفریدگار

خَبـاب بـن    «نام صـحابی    : خَباب
 .»االَرت
خبیـب بـن    «نام صـحابی    : خَبِیب
 .»عدِي

تهخُجزن محدثه خجسته بنـت   : س
 .ابی الوفا بن عمر بن ماجه

خــدا داد، اهللا داد، : خــداي بــردي
 .خدا داده
ــه ــر گرامــی   : خدیج نــام همس

حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        
ــلم  ــه وس ــت  «. علی ــه بن خدیج

 »خویلد
نام صـحابی خِرِّیـت بـن       : خِرِّیت

 .راشد الناجی
نام صـحابی خُزَیمـه بـن       : خُزَیمه

ــن ال  ــت ب ــن  ثاب ــه ب ــۀفاک  ثعلب
االنصـاري، از اشـراف اَوس بـود    
هم در جاهلیت و هم در اسـالم،        
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تا زمان خالفـت حضـرت علـی        
رضی اهللا عنه زنـدگی کـرد و در         
جنگ صفین همراه علی شـرکت      
داشت و در همـان جنـگ کشـته     

 .شد
ــیلَه ــات  : خُص ــه اي از راوی راوی

 بـن   واثلـۀ حدیث خُصـیلَه بنـت      
 االسقَع
کـه صـاحب    نام پیغمبـري    : خضر

ــود، و   ــا الســالم ب موســی علیهم
معروف است که خضر آب حیات      
را خـورده و همیشـه زنـده  مـی     
باشد و مسافران خشکی را یاري      
می دهد چنانکه حضـرت الیـاس      

 .مسافران دریا را
متصرف در خطبه، کسـی     : خَطَّاب

که بسیار خطاب کنـد یـا بسـیار         

خطبه بخواند، و نام والد حضرت      
 .عمر رضی اهللا عنه

 .بزرگ دین و آئین: خطیر الدین
زن عابـده از اهـل بغـداد        : خَلْدِیه

قرن چهارم هجري، خلدیـه بنـت    
 جعفر الخلدي

ــده ــت  : خلی ــده بن ــحابیه، خلی ص
ــعد  ــن س ــاب ب ــاذ   الحب ــن مع ب

 .االنصاریه
 خُلَیـده  ، صحابیه و راویه : خُلَیـده 

 .بنت قیس بن ثابت
نــام کنیــز حضــرت              : خلیســه 

 حفصه بنت عمـر بـن       ام المؤمنین 
 .الخطاب

ــب : خلیــل اهللا دوســت خــدا،  لق
حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه      

 .السالم
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خنساء دختـر   «صحابیه،   : خَنْساء
ــرو ــهور، ام » عمـ ــاعره مشـ شـ
 .الشهداء

صحابیه، خوله دختر ایاس    : خَولَه
بن جعفر الحنفیه، مـادر محمـدبن       

روزي پیـامبر   . علی بن ابی طالب   
ش دیـد و خنـده   خوله را در منزل  

کنان به حضرت علی فرمودند یـا     
علــی بعــد از مــن تــو بــا خولــه 
ازدواج خواهی کرد و بـراي تـو         
پسري بدنیا می آورد نام و کنیـه        

 .ي مرا برایش انتخاب کن
خویلد بـن   «نام صحابی،   : خویلد

 .»عمرو االنصاري السلمی
 .لطف و مرحمت الهی: خیر اهللا

 .بهترین زنان: خیر النساء

ــره ــیس  : خی ــر ق ــحابیه، دخت ص
الفهریه، خواهر فاطمـه زن سـعید       

 .بن زید
 
 
 
 د

 
پیامبري از بنـی اسـرائیل      : دانیال

بمعنی . که در شوش مدفون است    
 .خدا داور من است

ــرائیل : داود ــی اس ــامبران بن از پی
پسر ایشـا از نسـل یهـوذا پسـر          

 .حضرت یعقوب است
دِحیـۀُ الْکَلْبِـی    نام صحابی   : دِحیه

بـن فـروه بـن فضـالۀ        بن خلیفـه    
 .الکلبی
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زن محدثه ي قرن پـنجم      : دردانه
ــر  ــه دخت و ششــم هجــري دردان

 .اسماعیل نیشابوري
نام دختر عموي پیامبر صلی     : دره

اهللا علیه وسـلم و دختـر ابولهـب         
ــن  ــدالمطلب ب ــن عب ــدالعزي ب عب

ــم ــمیۀ«. هاشــ در » درةُ الهاشــ
جاهلیت با حارث بن عـامر بـن        

ــ  ــی کن ــل ازدواج م ــد از نوف د بع
کشته شدن حارث در جنگ بـدر       

 دِحیۀُ الْکَلْبِـی  از صف مشرکان، با     
در مکه مسـلمان  . ازدواج می کند 

 .شد و به مدینه هجرت کرد
یـار و دوسـتدار     : دوست محمـد  

 .محمد
بـر دیـن و مـذهب       : دین محمـد  

 .محمد
 

 
 
 
 

 
 ذ

 
ــر ــده،  : ذاک ــده، یادآورن ــاد کنن ی

 .ستایش کننده ي خدا، ثناگو
ــده، : ذاکــره ــر، یادکنن ــث ذاک مؤن

یادآورنده، ستایش کننده ي خدا،     
 .ثناگو

لقب حضرت اسـماعیل    : ذبیح اهللا 
علـی نبینـا    پسر حضرت ابراهیم

ــالم  ــه الس ــی  . (وعلی ــیح بمعن ذب
 ).مذبوح، گلو بریده شده

 .نام صحابیه: ذَره
سریع، تیزرو، سبک سـیر،     : ذَریع
 .شفیع
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 .وسیله، دست آویز: ذَرِیعه
 . خدایاد: ذکر اهللا
ذکـوان بـن    «نام صحابی،   : ذَکوان

 .  »عبد قیس
مرد زیـرك، تیـز هـوش ،        : ذَکِی

 .هوشیار
ــه ــی، زیــرك،   : ذکی مؤنــث ذک

 .تیزهوش، هوشیار
ایــن شــخص نــامش : ذُوالقَــرنین

اسکندر و لقبش ذوالقرنین رومـی     
 .مشهور است

ــامبران: ذُوالکِفـــل ــی از پیـ       یکـ
بنی اسرائیل پسر حضرت ایـوب      

 .معلیه السال
صاحب نور و روشنایی،    : ذُوالنُّور

لقب صـحابی طُفیـل بـن عمـرو         
 .الدوسی

ــورین ــور و : ذُوالنُّ ــاحب دو ن ص
روشنایی، لقب حضرت عثمان بن     

پیامبر صلی اهللا علیه وسلم     . عفان
دو تا از دختـران خـود را یکـی          
پس از دیگري به عقـد حضـرت        
عثمان درآوردند، ابتـدا حضـرت      

ــد از وفــات ر ــه را و بع ــه، رقی قی
ام کلثوم را به عقد ایشان       حضرت
ــی ــاطر   در م ــن خ ــه ای آورد، ب

 .ذوالنورین لقب دادند
صاحب و همدم مـاهی،     : ذُوالنُّون

 .لقب حضرت یونس علیه السالم
نـام صـحابی ذؤیـب بـن        : ذُؤَیب

 .حبیب االسلمی
 
 

 
 ر
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 .مهربان، مشفق: رئوف
مؤنث رئوف، زن مهربـان     : رئوفه

 .و مشفق
 .د، پیام آورمؤنث رائ: رائده
از راویات حـدیث رائطـه      : رائطه

 .بنت سفیان بن الحارث الخزاعیه
سود کننـده، سـود دهنـده،       : رابح

 .سودآور، سودمند
ــح، ســودمند، : رابحــه ــث راب مؤن

 .سودآور
نام صحابیه، رابعـه دختـر     : رابعـه 

ثابت بن الفاکـه و نـام زاهـده ي          
 .»رابعه عدویه«مشهور 

 .دائم، ثابت، برقرار: راتب
مؤنث راتب، ثابت، بر یک     : اتبهر

جا مانده، به یـک جـا ایسـتاده،         
 .برقرار

زن محدثــه راجیــه بنــت : راجیــه
 .عبداهللا
 .زن بخشنده و مهربان: راحمه
نام مادر حضرت یوسـف     : راحیل

 )عبري(. علیه السالم
ــداللطیف : رازقیــه ــر عب نــام دخت
 .الکتخدا
ــد ــده، راه : راشِ ــراه راســت رون ب

ه، کسـی کـه     راست یافته، راه برد   
و نـام صـحابی     . براه راست برود  

 .»راشد بن حبیش«
 .خشنود، خوشدل: راضی
 .زن خوشدل و پسندیده: راضِیه
رغبت کننده، میل کننـده،     : راغِب

 .خواهان، مایل
ــه ــت  : راغب ــب، رغب ــث راغ مؤن

 .کننده
 .زن یاري کننده، بخشنده: راغده
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ــع ــن  : راف ــع ب ــحابی راف ــام ص ن
 .الحارث بن سواد

از فقهـاء بـزرگ شـافعیه       : رافِعی
عبـــدالکریم بـــن محمـــد بـــن 
ــی    ــم الرافع ــدالکریم ابوالقاس عب
القزوینی، نسبتش به صحابی رافع     

 . بن خدیج می رسد
زن عابده از عابـده هـاي       : راهبه

 . بصره، راهبه اُم عثمان بن سوده
نـام زوجـه امـام حسـین        : رباب

      ،اب بنت امرئ القیس بن عديبر
ــیش ــربال پ ــه ي ک ــام در واقع  ام

حسین بود بعـد از شـهادت امـام      
حسین همراه اسراء به شام آورده      
شد سپس بـه مدینـه برگشـت و         
یکسال بعد از امام حسـین زنـده        

 .ماند

نام صحابی رباح بن الربیـع     : رباح
 .بن صیفی التمیمی

نام صحابی ربیع بن ایـاس      : ربیع
 .بن عمرو

ربیـع بنـت    «نـام صـحابیه     : ربیع
 رضـی اهللا    حضـرت ربیـع   » معوذ

عنها از جمله کسانی است کـه در   
 .بیعت الرضوان مسلمان شدند

 .بهار/  مؤنث ربیع: ربیعه
نام زن محدثه ربیسه بنت     : ربیسه

 .عبدالغنی بن سعید
بخشایش و مهربـانی    : رحمت اهللا 

 .خدا
رحمن داد، رحمـن    : رحمن بردي 

داده، رحمن از نامهـاي خداونـد       
مـت  متعال است بمعنی داراي رح    

 .واسعه
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بنت   رحمۀنام زن محدثه    : رحمه
 .ابراهیم المغربی

 .مورد مهر خداوند: رحیم اهللا
رحــیم داد، رحــیم : رحـیم بـردي  

ــد  ــاي خداون داده، رحــیم از نامه
 .متعال است بمعنی بسیار مهربان

مهربان، صـاحب رحمـت،     : رحیم
 .دلسوز
 .زن مهربان و دلسوز: رحیمه

ت زن راویـــه از روایـــ: رزینَـــه
کنندگان حـدیث و از آزاد کـرده        
هاي حضرت صـفیه ام المـؤمنین       

 .رضی اهللا عنها
ــید ــراه  : رش ــاي ب ــادي، راهنم ه

راســت، داراي رشــد، راه راســت 
 .یافته، رستگار، دلیر

صاحب رأي و عقیده    : رشیدالدین
 .در دین

ــیده ــر و  : رش ــید، دلب ــث رش مؤن
 .شجاع، خوش قد و قامت

ــیق ــت ،  : رشِ ــد و قام ــوش ق خ
 .ام، زیبا و ظریفخوش اند

 .خشنودي، صالح: رضا
نام ملکـه ي هنـد رضـیه        : رضِیه

 .بنت التمش
 .خوش اندام و زیبا: رعنا

صحابیه، دختر ثابـت بـن      : رفاعه
 .الفاکه

رفیــــدة «صــــحابیه، : رفیــــده
رفیـده در   .  یا اسلمیه  »االنصاریۀ

جنگ خنـدق حضـور داشـت و        
 .مجروحان را مداوا می نمود

 .مرتبه در آیینبلند : رفیع الدین
بلند، بلندپایـه، بلندمرتبـه،     : رفیع

 .بلند قدر، شریف
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زن بلند مرتبه، بلنـد قـدر،    : رفیعه
 .شریف
نام زن محدثه رفیعه بنـت      : رفَیعه

 .وزر
نام دختر حضـرت رسـول      : رقَیه

 .اکرم صلی اهللا علیه و سلم
راویه ي حدیث رقیقه بنت     : رقَیقَه

 .عبدالرحمن
 .اس دیناس: رکن الدین

ماه نهم از سـال قمـري،       : رمضان
 .ماه روزه، نامی براي مردان

نـام ام المـؤمنین ام حبیبـه        : رمله
ــا  ــی اهللا عنه ــت           «. رض ــه بن رمل

 »ابی سفیان
ــه ــر  : رمیثَ ــه دخت صــحابیه، رمیثَ

عمرو بن هاشم بـن المطلـب بـن       
 .عبدمناف

ــاء صیمــر : ر لقــب ام ســلیم، دخت
بن مالک و زن   ملَحان، مادر أنس    

 .ابی طلحه
محدثه رواحه بنـت ابـی     : رواحـه 

عمر بـن عبـدالرحمن االوزاعـی       
 .البیروتیه
روح و روان خدا ، لقب      : روح اهللا 

 .حضرت عیسی علیه السالم
 .نام صحابیه از اهل مدینه: روضه
نـام صـحابی رویفِـع بـن       : رویفِع

ثابــت بــن الســکن النجــاري    
 .االنصاري المدنی

ریحانـه  «نـام صـحابیه،     : ریحانه
و نام مـادر    » بنت شمعون بن زید   

 .امام رضا
صـحابیه و محدثـه ریطـه       : ریطَه

 .بنت سفیان الخزاعیه
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ــده ــحابیه و از : زائـ ــوالةصـ  مـ

 .حضرت عمر رضی اهللا عنه
 .زیارت کننده، دیدار کننده: زائر

مؤنـث زائــر، زن زیــارت  : زائـره 
 .کننده
ی کـه   پارسا، پرهیزکار، کس  : زاهد

دنیا را براي آخرت ترك گوید و       
 .به عبادت بپردازد

 .زن پارسا و پرهیزکار: زاهِده
تابــان، درخشــان، بســیار : زاهــر

و نـام صـحابی     . زیبا، خوشرنگ 
 .»زاهر بن االسود«

زن بســـیار زیبـــا ،  : زاهـــره 
 .خوشرنگ، درخشان

نام عابده ي بغدادي، زبـده      : زبده
بنت الحـارث، خـواهر بشـر بـن         

 .ثالحار
نام صحابی زِبرِقَـان بـن      : زِبرِقَان

نـزد بعضـی   . بدر التمیمی السعدي 
ها نامش حصین و زبرقـان لقـب        

زبرقــان از نامهــاي مــاه . اوســت
ــایی  اســت بجهــت حســن و زیب

 .صورتش نامیده شده است
همسـر  / گلی همیشه بهار    : زبیده

هارون الرشید کـه خـود نیـز زن         
 .فاضله اي بود

ابه، و یکـی  از بزرگان صح  : زبیـر 
از ده نفري کـه پیـامبر صـلی اهللا          
علیه و سلم بشـارت بهشـت داده    

 »زبیر بن العوام«. بود
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ــر ــرد دالور  : زفَ ــده، م ــیر درن ش
شــجاع، دریــا و جــوي پــر آب، 

 .دهش و سخاوت بسیار
پیامبر قوم بنی اسرائیل از     : زکریا

ــه    ــلیمان علی ــرت س ــل حض نس
 .السالم
ــه ــاکیزه و نیکــو، خــوش : زکی پ
 .عیش

زپاك، پاکیزه، پاك از گنـاه،      : کِی
 .پارسا، نیکوکار 

نام همسـر بوتیفـار عزیـز       : زلیخا
مصر که عاشق حضـرت یوسـف       

 .علیه السالم شد
ــرُّد مــر : ز ــرُّد بنــت اَی ممحدثــه ز
 .قدرکه
ــام کنیــز رومــی از آزاد : زِنِّیــرَه ن

ــوبکر    ــرت اب ــاي حض ــرده ه ک
از . الصدیق رضی اهللا عنـه اسـت      

 بودنـد کـه بـه       بردگان هفت نفـر   
سبب قبـول نمـودن دیـن اسـالم         

مشرکان قـرار    اذیت مورد آزار و  
گرفته بود، حضرت ابوبکرالصدیق    
همه ي آنها را خریداري نموده و       

زِنِّیـره از جملـه ي     . آزادشان کرد 
 .آنها بود

مؤنـث ازهـر، درخشـان،      : زهراء
درخشــنده روي، ســفیدروي، و  
لقب فاطمه رضی اهللا عنها دختـر       

 .یه السالمپیامبر عل
نام ستاره ناهید، عشـق و      :  زهره

 .زیبایی
زهیـر بــن       «نـام صـحابی   : زهیـر 

ــه ــی اُمی ــؤمنین» أب ــرادر ام الم         ب
 .ام سلَمه رضی اهللا عنها

زیاد بن حنظلۀ «نام صحابی   : زیاد
 .»التمیمی
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افـزون شـدن، نمـو کـردن،        : زید
الزم و (افزون دادن، افزون کردن،   

و .  فزونی، افزون  افزونی،) متعدي
نام پسرخوانده ي پیامبر صلی اهللا      

 .»زیدبن حارثه«. علیه و سلم
راویه حـدیث زیـده بنـت       : زیده

 . بن قرطمخرمۀ
موجــب آرایــش و : زیــن الــدین

زینــت دیــن و نــام فقیــه حنفــی 
مصري زین الدین بن ابراهیم بـن       
محمـد مشـهور بـه ابـن نُجــیم و     

» االشباه و النظائر  «صاحب کتب   
البحـر الرائـق فـی    « و  اصول فقه در

 . در فقه» شرح کنز الدقائق
زینـت دهنـده ي     : زین العابـدین  

عبادت کنندگان، و لقب حضـرت      
 .امام سجاد رضی اهللا عنه

نـام همسـر و نـام دختـر         : زینب
حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        

 .علیه و سلم

 بنت یوسـف    زینۀمحدثه  : زینۀ

 .بن عبداهللا بن قاسم الفیاض
 

 
 
 س

 
نـام صـحابی سـائب بـن        : ائِبس

 عثمان بن مظعون الجمحی
ــائِبه ــول اهللا      : سـ ــوالی رسـ از مـ

 .صلی اهللا علیه و سلم
 .مهتر قوم، سرور قوم:  سائد

مؤنث سـائد، مهتـر قـوم،       : سائده
 .سرور قوم



 65

سـجده کننـده، کسـی کـه        : ساجد
پیشانی بر زمین گذارد و سـجده       

 .کند
زن سجده کننـده، کسـی      : ساجده

نی بـر زمـین گــذارد و   کـه پیشـا  
 .سجده کند

 .زبده، خالص، بی غش: سارا
زن شـادمان و خوشـحال،      : ساره

          حضــــرت ابــــراهیم  همســــر
 .علیه السالم

        ابـــري کـــه در شـــب : ســـاریه
می آید، رونـده، و نـام فرمانـده          
لشکر حضرت عمر رضی اهللا عنه      

 .در جبهه ي نهاوند فارس
ر رونده، کسی که راهی د : سـالِک 

ــرود  ــرد و در آن راه ب ــیش گی . پ
در . پیرو، پارسـا، زاهـد، عـارف      

کســی کــه بــا : اصـطالح صــوفیه 

ارشاد مرشـد و پیـر در راه خـدا         
سیر کند و مراحل تهذیب نفس و       

 . مراتب سیر و سلوك را بپیماند
زن / مؤنــث ســالک  :  ســالکه

 . پارسا و زاهده و عارفه
. درست، بی عیب، تندرست   : سالم

ـ «و نام صحابی     الم مـولی ابـی   س
 .»حذَیفه
 .زن بی عیب و تندرست: سالمه
 .سخی، بخشنده: سامِح

 .زن سخی و بخشنده: سامحه
مؤنث سامی، بمعنی بلند و     : سامیه

 .بلندمرتبه
عالی، بلند، بلندپایه، بلنـد     : سامِی
 .مرتبه
صحابیه از مـوالی رسـول      : سانیه

اهللا صلی اهللا علیه وسلم و راویـه        
ــ  ــامبر ص ــدیث، از پی لی اهللا ي ح
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علیه وسلم حدیث روایـت کـرده       
 .است

 .شب زنده دارزن عابد و : ساهره
سـبیعه دختـر    «صـحابیه،   : سبِیعه

اولـین زنـی کـه بعـد از         » حارث
 .صلح حدیبیه اسالم آورد

ستار داد، ستار داده،    : ستَّار بردي 
ستار از نامهاي باریتعـالی اسـت       

 .بمعنی بسیار پوشنده
 دختر عبـداهللا    محدثه سِتَّان : سِتَّان

 .بن محمدا
محدثه سِتّکا بنت محمد بن  : سِتّکا

 .الفضل الدیلمی االصبهانی
 .زن پوشیده و پاکدامن: ستِیره

محدثــه ســتَیتَه بنــت   : ســتَیتَه
اسماعیل بـن محمـد بـن الفضـل       

 .االصبهانی
 .بسیار سجده کننده: سجاد

نام خطیبی اسـت کـه در       : سحبان
اخطـب  «بیان مثل زده می شـود       

ــحبان  ــن س ــح مــن  « و »م افص
یعنی خطیب تر و فصیح     » سحبان

سـحبان بـن    . تر از سحبان است   
 .زفر بن ایاس الوائلی

نام شاعري است که چهل     : سحیم
ســال عمــرش را در جاهلیــت و 
ــالم    ــال آن را در اس ــت س شص

سحیم بن وثِیل بن    . گذرانده است 
 .عمرو

 .استوار در دین: سدید الدین
محکم و استوار، راسـت و      : سدِید

 .درست
مؤنث سدید، زن محکم و     : سدِیده
 .استوار

سدِیســـۀُ «صـــحابیه، : سدِیســـه
ــارِیه ــرت       »االَنْص ــوالی حض  از م
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ام المؤمنین حفصه دختر عمـربن      
. الخطــاب رضــی اهللا عنــه اســت

 گفته انـد ولـی   سدیسـه بعضی ها  
نزد اکثـر سدِیسـه بفـتح سـین و          

 .تصغیر استبدون 
 .چراغ دین: سراج الدین

ــرَاج ــحابی،  : سِ ــام ص ــراج «ن س
 .غالم تمیم الداري» التمیمی
نام صـحابی، سـراقه بـن       : سرَاقَه
 .مالک
  رينام یکی از بزرگـان اهـل       : س

ــت ســري الســقَطِی بــن     طریق
المغلس، سري السـطقی دایـی و        
 استاد جنید بغـدادي بـود، جنیـد        

 ي ساله98عمر درطول: می گوید 
خـود از سـري السـقطی عابـدتر     

کسی ندیده اسـت   . کسی را ندیدم  
که به پهلو خوابیـده باشـد مگـر         

از کلمـات   . هنگام مرض المـوت   
من عجـز عـن ادب      «ایشان است   

» نفسه کان عن ادب غیـره اعجـز    
یعنی هر کس از نگهداشـتن ادب       
خود عاجز باشد از ادب دیگـران      

 .عاجزتر خواهد بود
صـحابیه  خوشبخت، و نام   : سـعاد 

 .»سعاد دختر سلمۀ بن زهیر«
ــه ــعد الدولَ ــالی  : س ــب ابوالمع لق

شریف بن علـی بـن عبـداهللا بـن          
ــدان  ــعدالدولۀحم ــدانی س  الحم

فرزند سیف الدوله صاحب حلـب     
 .و حمص و ما بین آن

خجسته، مبارك، و نام یکی     : سعد
از ده نفــري کــه پیــامبر بشــارت 

ــود  ــت داده بـ ــعدبن           «. بهشـ سـ
 » وقَّاصابی
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موجب نیک بختی در    : سعدالدین
 .دین

ــعداهللا ــی  : س ــک بخت ــال و نی اقب
 .خداوند

 .سعده دختر سعید بن خالد: سعده
ســعده دختــر «صــحابیه، : ســعده
 .»قمامه

 .خوشبخت: سعدون
ســعدي «نــام صــحابیه، : ســعدي

خالـه ي   » دختر کُریز بـن ربیعـه     
 .امیرالمؤمنین عثمان بن عفان

ــعديمؤنـــث: ســـعدیه زن /  سـ
 .خوشبخت

صحابیه سعدي بنت کُرَیز،  : سعدي
 .خاله ي حضرت عثمان بن عفان

ــعید ــبخت،  : س ــعادتمند، خوش س
نهمین نفـر از عشـرة      . نیک بخت 

 .»سعید بن زید«مبشّره 

 .سعادتمندِ ستوده: سعیدمحمود
تمند، دزن ســــــعا:  ســـــعیده 

و نــام . خوشــبخت، نیــک بخــت
سعیده دختر عبد عمرو   « صحابیه  

 .»بن مسعود 
ــعیرَه ــحابیه، : س ــام ص ــعیرَةُ «ن س
 .»االَسدِیه

راویه ي حدیث سعیه بنت   : سـعیه 
 .اُیمیش بن سلیم

صحابیه سفّانه بنت حـاتم     : سفَّانه
 .الطائیه
نام صـحابی، سـفیان بـن       : سفیان

 .امیه بن ابی سفیان بن امیه
محدثه سفینه بنـت محمـد     : سفینه

 .بن الفضل
طمأنینـه، مهابـت،    وقـار،   : سکینه

و نام صـحابیه    . آرامش، آهستگی 
ــاص « ــی وقَّ ــر اب ــکینه دخت » س
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خواهر سعد بن ابی وقاص رضی       
 .اهللا عنه

ــکَینَه ــدیث  : س ــه ي ح ــام راوی ن
سکَینَه بنـت احمـد بـن ابـراهیم         

 .االسماعیلی
ــالفَه ــعد  : س ــر س ــحابیه، دخت ص

 .االنصاریه، مادر عثمان بن طلحه
 دختر نام صحابیه، سالمه : سـالمه 

 .مسعود بن کعب بن عامر
نـام صـحابه ي حضـرت       : سلمان

ــلم              ــه وس ــلی اهللا علی ــول ص رس
 .»سلمان فارسی«

ــلَمه ــحابه ي       : سـ ــی از صـ یکـ
رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     

 .»سلَمۀ بن االَکوع«
 .زن سالم تر و نیرومندتر: سلْمی

نـــام مـــادر حضـــرت : ســلْمی 
ــی ا  ــدیق رض ــه،   ابوبکرالص هللا عن

 .»ام الخیر«کنیه اش 
شـراب  / شمشیر برکشـیده  : سلیل
 .ناب

نـام مـادر   / مؤنث سـلیل  : سـلیله 
 .حضرت امام حسن عسکري

سالم، درسـت، بـی عیـب،       : سلیم
رهیـده از آفــات و نــام صــحابی  

 .»سلیم بن ثابت«
نـام پیغمبـر، پسـر داود       : سلیمان

 .علیه السالم
ــلیمه ــالم،   : س ــلیم، س ــث س مؤن

 .یب، رهیده از آفاتدرست، بی ع
محدثه سمانه بنت حمدان    : سمانه

 .االنباریه
سِـماك بـن    نام صـحابی    : سِماك

ــی    ــی البیاضـ ــۀ الخزرجـ خَرَشـ
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 و ابو دجانَـۀ معروف به  االنصاري  
نام تابعی سماك بـن حـرب بـن         
اوس از رجال الحدیث بـود و در        
کوفـه زنــدگی مــی کــرد هشــتاد  

 .صحابه را دیده بود
است که عمر بن    نام امیري   : سمح

عبدالعزیز به اندلس فرستاد سمح     
 .بن مالک الخوالنی

ــمرَاء ــدمگون: سـ ــام / زن گنـ نـ
ــحابیه  ــیس  «ص ــت ق ــمرَاء بن س
 .، سمیراء نیز گویند»االنصاریه

ــمرَه ســمرة بــن نــام صــحابی : س
 .جنْدب
نام صحابی، سـمعان بـن      : سمعان
 .هبیره
 .با گذشت، بزرگوار: سمیح

 .ذشت و فداکارزن با گ: سمیحه

نـام صـحابی، سـمیر بــن    : سـمِیر 
 .الحصین بن الحرث

نام صحابیه، سمیراء بنت    : سمیرَاء
بعضی ها سمرَاء   . قیس االنصاریه 

 .گفته اند
ــمِیرَه ــی از  :  سـ ــحابیه، زنـ صـ
 .مهاجرین
صـحابیه، سـمیکه بنــت   : سـمیکه 

 .جبار بن صخر بن امیه
مادر عمار بن  / بلند و رفیع  : سمیه

اسر رضی اهللا عنهما، و اولین زن       ی
 .شهید اسالم

ــناء ــحابیه، : س ــر «ص ــناء دخت س
. »اســماء بنــت الصــلت الســلمیه

رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم با        
او ازدواج می کنند، سنا از اینکـه        
ــرده    ــا او ازدواج ک ــول اهللا ب رس
بسیار شـادمان شـده و از فـرط         
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خوشحالی قبل از دخـول رسـول     
فرین تسلیم می   اهللا جان به جان آ    

 .کند
نــام صــحابی، ســنان بــن     : سـنان 

ابی سنان االسدي، بـرادر زاده ي       
عکّاشــه، اولــین بیعــت کننــده ي    

 .بیعۀ الرضوان
صحابیه، سنبله دختر ماعز    : سنْبله

 .یا ماعص بن قیس
نام صحابیه، سـنینه دختـر      : سنَینَه

 .مخنف بن زید النکریه
ء راویه ي حـدیث سـودا   : سـوداء 

بنت عاصم بن خالـد بـن ضـرار         
 .القرشیه

ــوده ــؤمنین    : سـ ــات المـ از اُمهـ
 .»سوده دختر زمعه«

راویه ي حـدیث سـویده      : سویده
بنت جابر، از مادرش عقیله بنـت       

اسمر بن منصور حـدیث روایـت       
 .کرده است

نام عابده اي از عابده هاي    : سویه
 .یمن
نام صحابی، سهل بن سـعد      : سهل
 .الکبن م

ــهلَه ــحابیه، : س ــت «ص ــهله بن س
 .»سهیل
یکی از صحابه ي رسـول      : سهیل

سـهیل  «اهللا صلی اهللا علیه وسـلم       
 .»بن عمرو

 .مالیم، لطیف: سهیال
نام صحابیه، سهیمه دختر    : سهِیمه

 .اسلم بن الحریش
راویه ي حدیث سهیه بنت     : سهیه

 .عمیر الشیبانیه
سِـیده بنـت    نام زن محدثه    : سِیده

 .ابی الرضا
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لقب امیر ابوالحسـن    : سیف الدولَه 
علی بن عبداهللا بن حمدان التغلبی      

سـیف الدولـۀ    الربعی معروف بـه     
 .الحمدانی

شمشیري کـه در راه     : سیف الدین 
 .دین به کار رود

 .شمشیر خدا: سیف اهللا
جالل الدین عبدالرحمن   : سیوطی

بن ابی بکر بن محمد بـن سـابق         
الخضیري السـیوطی امـام،     الدین  

حافظ، مورخ، ادیـب و صـاحب       
ــه 600 ــنیف از جملـــ :  تصـــ

تفسـیرالجاللین، الـدرالمنثور فـی    
التفسیر بالمأثور، الجامع الصـغیر،     
االتقان فی علـوم القـرآن، تـاریخ       
ــۀالمجالس و  ــاء، تحفـــ الخلفـــ
نزهۀالمجالس و قطف الثمـر فـی       

 . و غیر ذلکموافقات عمر،

ت محدثـــه ســـیده بنـــ: ســـیده
ــب    ــی النجی ــن اب ــدالرحیم ب عب

 .السهروردي
 
 
 
 

 
 ش

 
رهبــر طایفــه شَــاذِلیه از : شَـاذِلی 

اهل تصوف ابولحسـن علـی بـن        
عبداهللا بن عبدالجبار بـن یوسـف       
بن هرمز الشاذلی المغربی صاحب     

 .»حزب الشاذلی«اوراد 
ــن : شــافع ــام صــحابی شــافع ب ن

رحمۀ اهللا  سائب، جد امام شافعی     
 .علیه
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، سپاس دارنده،   شکر کننده : شاکر
 .سپاسگزار

 .بلند، مرتفع: شامخ
 .مؤنث شامخ، بلند، مرتفع: شامخه

 .مصغّر شَبر، خوب و نیکو: شُبیر
 .دلیر در آیین: شجاع الدین

شـجاع بـن    نـام صـحابی     : شُجاع
 .وهب بن ربیعۀ االسدي

  ررَة الـداز ملکـه هـاي     : شَج

  »شـجرة الـدر   «مشهور در اسالم    
 .هام خلیل الصالحی

نام صحابی شَداد بـن اَوس     : شَداد
بن ثابت الخزرجی االنصـاري از      
امراء بود، حضرت عمر رضی اهللا      
عنه امارت حمص را به او سپرده       
ــرت   ــهادت حض ــد از ش ــود بع ب
عثمان، از امارت دسـت کشـید و     

شداد فـردي   . به عبادت پرداخت  

ــود ــیم و حکیمــی ب . فصــیح، حل
ابوالدرداء رضی اهللا عنـه در حـق       

براي هر امتی   : شان می فرمایند  ای
فقیهی است و فقیه این امت شداد       

 .بن اوس است
ــرافت ــوار،  : ش ــرف، بزرگ ــا ش ب
 .ارجمند
نام صحابی شرحبیل بن    : شُرَحبِیل

 .عبداهللا بن المطَاع
 .موجب آبروي دین: شرف الدین
محدثه شرف النساء   : شرف النساء 

 .بنت احمد بن علی االبنوسی
ــاتون ــه،: شــرف خ ــرف محدث  ش

خاتون اُخت المؤیـد یوسـف بـن     
 .شاذي بن داود

نـام صـحابی شـریح بـن        : شُرَیح
ــم   ــن الجه ــن قــیس ب الحــارث ب
الکنــدي از مشــهورترین قضــات 
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 شریح القاضـی  . صدر اسالم است  
اصال یمنی بود و در ایام خالفـت     
حضرات عمر و عثمان و علـی و        
معاویه رضی اهللا عـنهم در کوفـه        
ــان   ــرد و در زم ــی ک قضــاوت م

الفت حجاج اسـتعفی داد و در       خ
 .کوفه وفات نمود

شریره بنت  «نام صحابیه،   : شُرَیرَه
 .»الحارث بن عوف

ــرف، داراي : شــریف ــاحب ش ص
شـــرف، شـــرافتمند، بزرگـــوار،      

 .بلند قدر
 .زن شرافتمند و  بزرگوار: شریفه
نـام مـاه هشـتم از سـال         : شعبان
 .نامی براي مردان/ قمري
ــعبه ــام یکــی از محــ: شُ دثین و ن

شـعبۀ بـن الحجـاج    رجال حدیث  
 در بــن الــورد العتکــی االزدي  

ــره   ــد شــد و در بص واســط متول
ســکونت داشــت حضــرت امــام 
ــی     ــان م ــق ایش ــافعی در ح ش

لـوال شـعبۀ مـا عـرف        «: فرمایند
اگر شعبه نبـود    » الحدیث بالعراق 

 .در عراق حدیث دانسته نمی شد
ــعرَانی ــافعیه در  : شَ ــیوخ ش از ش

احمـد  مصر علـی بـن علـی بـن       
البخــاري الشــعرانی، صـــاحب   

حاشــیه اي بــر » فرائــد القالئــد«
 .شرح عقائد نسفی

عابده اي از عابده هـاي      : شعوانه
 .اُبلّه عراق

توشه دان، مشک آب، نام     : شُعیب
پیغمبــري کــه پــدر زن حضــرت 

 .موسی علیه السالم بود
محدثه شَعیه بنت لمیس بن     : شَعیه

 .سلیمان
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 .ان دینشفا و درم: شفاء الدین
ــفَاء ــحابیه، : شِ ــت  «ص ــفاء بن ش

ــارث ــم زن در  » الح ــین معل اول
 .اسالم
شفاعت کننده، خواهشـگر،    : شفیع

کسی که براي دیگـري خـواهش       
 .عفو یا کمک بکند

 .زن شفاعت کننده: شفیعه
 .مهربان، دلسوز: شفیق
 .زن مهربان و دلسوز: شفیقه
شـقیق بـن    «نـام صـحابی     : شَقِیق

ــدي ــلمۀ االس ــ .»س ــام زاه د و ن
مشهور خراسانی شـقیق البلْخِـی      

 .بن ابراهیم بن علی االزدي
 .سپاس خدا: شکر اهللا

بسیار شکر کننده، بسـیار     : شَکُور
 .سپاسگزار

نامی براي / صبور، بردبار : شـکیبا 
 )فارسی(. زنان

زن بردبار  / مؤنث شکیب : شکیبه
 )فارسی(. و صبور
شــکیل، داراي شــکل و : شــکیال

 )فارسی(. ظاهر زیبا، خوشگل
 .آفتاب دین: شمس الدین

از محدثـه هـاي     : شمس الملـوك  
 هجري، شمس   730دمشق متولد   

الملوك بنت محمـد بـن ابـراهیم        
 .الدمشقیه
ــیه ــدیث، از : شمس ــه ي ح      راوی

ام المؤمنین عائشه رضی اهللا عنها      
شمسـیه بنـت    . روایت کرده است  

 .عزیز بن عامر العتکیه
نام صحابی شَـماس بـن      : شَماس

 .ن الشرید المخزومیعثمان ب
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شــمیله بنــت «صــحابیه، : شـمیله 
 .»الحارث بن عمرو

سـتاره ي روشـن     : شهاب الـدین  
 .دین

شـهاب بـن    «نام صحابی   : شهاب
 .»زهیر
محدثه شَهده بنـت احمـد      : شَهده

 .بن حسان العامري
مؤنـث اشـهل، زن مـیش       : شَهالء

چشم، چشم سیاه مایل به کبودي      
 .که زیبا و دلفریب باشد

شـیبان بـن    «نام صـحابی    : شیبان
 .»مالک االنصاري

شیبه بن عثمان   نام صحابی   : شَیبه
 در روز بــن ابــی طلحــۀ القرشــی

فتح مکه مسلمان شد در جاهلیت   
ــود  پــرده داري کعبــه بعهــده او ب
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم بعد از       

اسالم وي را در سمت خود ابقـاء   
 .نمود
پسر حضرت آدم که پـس      : شیث

ــدر ــات پ ــري از وف ــه پیغمب ش ب
 .رسید
زن خـال دار، نـام خـواهر        : شِیما

رضاعی پیامبر صـلی اهللا علیـه و        
 .سلم، دختر حلیمه ي سعدیه

 
 
 
 

 ص
 

راسـت و درسـت، حـق        : صـائب 
 .و رسا، ضد خاطی

مؤنـث صـائب، راسـت و      : صائبه
 .درست، حق و رسا، ضد خاطی
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 .پرهیزگار در دین: صائن الدین
 .دهپرهیزگار، نگاهدارن: صائن
 .زن پرهیزگار: صائنه
 .صبر کننده، شکیبا، بردبار: صابر

مؤنــث صــابر، زن صــبر : صــابره
 .کننده، شکیبا، بردبار

ــادق ــده،       : صــ ــت گوینــ راســ
راست گو، و نیز بمعنی راسـت و        

 .درست و پیدا و آشکار
ــادقه ــادق، زن    : صـ ــث صـ مؤنـ
 .راست گو

 .مرد دالور در دین: صارم الدین
ده، شیر درنده،   شمشیر برن : صارِم

 .مرد دالور، شجاع
صعود کننده، باال رونـده،     : صاعِد

بـاال برآینـده، از پــایین بـه بــاال    
 .رونده

راویـه حـدیث، از صـفیه       : صافیه
 . بنت حیی روایت کرده است

نیک، نیکوکـار، شایسـته،     : صالح
درخور، و نام پیغمبـري از نسـل        
سـام پســر حضـرت نــوح علیــه   

 .السالم
الح، زن نیـک و     مؤنث ص : صالحه

نیکوکار، و نیز بمعنی عمل نیـک،       
 .حسنه
 .بسیار شکیبا: صـبار

 نـام فقیـه متصـوف        :صِبغَۀُاهللا

 بن روح اهللا بـن جمـال        صبغۀ اهللا 
. اهللا البروجی الحسینی النقشـبندي   

اصفهانی االصل بـود و در بـروج      
ــه    ــد و در مدین ــد ش ــد متول هن
سکونت داشت و تا آخر عمر در       

اِراءة «کتـاب   . کـرد مدینه زندگی   
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حاشـیه اي بــر تفســیر  » الـدقائق 
 .بیضاوي از تألیفات ایشان است

سفید چهره، خوبرو، زیبـا     : صبِیح
 .روي، خوشکل، صاحب جمال

         نــام صــحابی، مــولی  : صــبیح
 .اُم سلَمه رضی اهللا عنها

زن خوبرو، سفید چهره و    : صبِیحه
 .صاحب جمال

ــبِیر ــل و : ص صــابر، شــکیبا، کفی
 .معتمد قوم

راویـه حـدیث صـخَیره      : صخَیرَه
ــر البصــریه، از امهــات  بنــت جیفَ
المؤمنین صفیه و عائشه رضی اهللا      

 .عنهم روایت کرده است
مرد بسیار راستگو، کامل    : صِدیق

در صدق، کسی که قول خـود را         
با عمل خود راست گرداند،  لقب       

خلیفه ي رسـول خـدا حضـرت        
 .رضی اهللا عنهابوبکر 

ــ ــتگو، و : دیقهصِ ــیار راس زن بس
لقب حضـرت فاطمـه رضـی اهللا        

 .عنها
 .بزرگِ دین: صدر الدین

بسیار راستگو، کسی کـه     : صدوق
 .همیشه راست بگوید

ــدِیق ــق  : ص ــت، رفی ــار و دوس ی
 .مهربان و مخلص

 .زن مهربان و دوست: صدِیقه
  يدبـن       : ص يـدنام صـحابی ص

 .عجالن بن وهب الباهلی
صـعب بـن    م صـحابی    نـا : صعب

 .جثمامۀ بن قیس اللیثی
مـاه دوم از سـال هجـري    : صـفر 
 .نامی براي مردان/ قمري
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صفوان بـن   «نام صحابی،   : صفْوان
 روز بدر پدر کـافر      »اُمیۀ بن خلف  

 .خود را کشت
دختـر  / گنجشک مـاده    : صفورا  

حضـرت شـعیب پیـامبر، همسـر     
 .حضرت موسی علیه السالم

ص برگزیـده و خـال    : صفی الدین 
 .در دین

برگزیده ي خدا ، لقـب      : صفِی اهللا 
 .حضرت آدم

فِیدوست مخلـص و یکـدل،      : ص
برگزیده، خالص و برگزیده از هر      

 .چیز
برگزیـده،  / مؤنـث صـفی     : صفِیه

خالص و برگزیـده از هرچیـز، و        
نام همسر حضرت رسـول اکـرم       

صفِیه بنت  «. صلی اهللا علیه وسلم   
 »حیی

 .کی دینخیر و نی: صالح الدین
 .صالح، نیک، نیکوکار: صلِیح

 .پشمینه پوش، عارف: صوفی
صهیب بـن   «نام صحابی   : صهیب

 .»سنان
 
 
 

 
 
 ض

 
حفظ کننده، نگاهدارنـده،    : ضابط

حاکم، قائد، قوي، نیرومنـد، مـرد       
 .باهوش
ــامره ــق،  : ض ــدام، دقی ــک ان باری

 .لطیف
نام صحابیه ضباعه دختر    : ضُباعه

 از ۀ الخیـر  سـلم عامر بن قرط بن     
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بنی قشیر در جاهلیت زن هشـام       
 .بن مغیره بود

صـحابیه، ضـبیعه دختـر    : ضـبیعه 
جدیم السهمیه، مادر عبـداهللا بـن       

 .حذافه
نام صحابی ضَحاك بـن     : ضَحاك

 .سفْیان بن عوف بن کعب الکالبی
نـام صــحابی ضِـرَار بــن   : ضِـرَار 

ــی   ــرداس القرش ــن م ــاب ب الخطّ
 .الفهري

ــق ــور و رو: ضــیاء الح ــنایی ن ش
 .حقیقت

 .نور خداوند: ضیاء اهللا
 .نور و روشنایی دین: ضیاءالدین

 
 

 
 ط

 

ــام : طــارق ــتاره ي صــبح و ن س
ــحابی  ــداهللا  «ص ــن عب ــارق ب ط
 .»المحاربی

ــده، : طالــب ــده، جوین ــب کنن طل
خواهنده، تلمیذ، طـالب و طلبـه       

 .جمع
طلوع کننده، ماه نو، هـالل،    : طالع

 .بخت، اقبال و سرنوشت
    گـــان تـــابعین از بزر: طـــاووس

ــن   ــاووس ب ــدالرحمن ط ــو عب اب
 .کَیسان الخوالنی الهمدانی

نام فرزند رسول اکرم صلی     : طاهر
اهللا علیه و سـلم، بمعنـی پـاك و          

 .پاکیزه
ــاهره ــاك از  : ط ــاك، زن پ زن پ

نجاست و از عیوب، و نام خواهر       
ــه   ــرت خدیج ــؤمنین حض ام الم
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همسر حضرت رسول اکرم صـلی   
 .اهللا علیه وسلم

طرفۀ بنـت عبـداهللا    محدثه  : هطُرْفَ
 .الکرجیۀ

طفیـل بـن    «نام صـحابی،    : طُفَیل
 .»عمرو الدوسی

راویـه حـدیث، طفیلـه از       : طُفَیلَه
 . ولید بن عبداهللا بن جمیعموالة
نـام صـحابه ي حضـرت       : طلحه

رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم       
ــره   ــرة مبش ــن  « از عش ــۀ ب طلح

 .»عبیداهللا
ختر نام صحابیه، طلیحه د   : طلیحه
 .عبداهللا
راویه حدیث طلیحه بنت    : طُلَیحه

 .ربیعه بن الحارث
اهللا داد،        اهللا   : طنگري  بـردي   

 .از نامهاي مردان. داده

بنده ي خدا،  بمعنی     : طنگري قلی 
 .عبداهللا
مونث اطیـب، زن پـاکتر،    : طُـوبی 

 .پاکیزه تر
ــب ــو،  :  طی ــاکیزه، نیک ــاك و پ پ
 .حالل
یکـو،  زن پـاك و پـاکیزه، ن      : طیبه

 .حالل
نام یکی از اولیاي بـزرگ    : طیفور

ــت،     ــبندیه اسـ ــله ي نقشـ سلسـ
ــد   « ــارفین بایزیـ ــلطان العـ سـ

 .»بسطامی
 
 

 
 ظ

 
ظفر یابنده، پیروزي یابنده،    : ظافر

 .پیروز
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مؤنث ظافر، ظفـر یابنـده،      : ظافره
 .پیروزي یابنده، پیروز

ــه ــراء،   : ظبی ــر ب ــحابیه، دخت        ص
 .ابی قتادة االنصاريزن 

ــف ــنج،  : ظری ــه س ــرك ، نکت زی
ــار،   ــیرین گفت ــع، ش ــوش طب      خ

    لطیفــه گــو، زیبــا، خوشــگل،    
 .خوش هیکل

مؤنــث ظریــف، زیــرك، : ظریفــه
ــع،  ــنج، خـــوش طبـ ــه سـ         نکتـ

شـیرین گفتـار، زیبـا، خوشـگل،     
 .خوش هیکل

 .پیروزي دین: ظفر الدین
مردي کـه بـه هرچـه اراده        : ظفیر

 .کند پیروز شود، پیروزمند
 .پشتیبان دین: ظهیر الدین

ییر بن رافـع    : رظُهنام صحابی، ظُه
 .بن عدي

ــر ــددکار،  : ظَهِی ــاور، م ــار و ی       ی
 .هم پشت، پشتیبان، قوي پشت

مؤنث ظهیر، یار و یـاور،      : ظهیره
ــم پشــت، پشــتیبان،   ــددکار، ه    م

 .قوي پشت
 
 
 ع

 
عائــدة راویــه ي حـدیث  : عائـده 

 ، از عبـداهللا بـن مسـعود         االسدیۀ
 .ایت کرده استشنیده و رو

نام صحابی عائذ بن ثعلبـه      : عائِذ
 البلوي از جملـه کسـانی      وبرةبن  

است که در بیعت الرضـوان زیـر        
درخت با پیامبر صـلی اهللا علیـه        

 .وسلم بیعت بستند
کننـده، پرسـتنده،    عبـادت : عابـد 

 .کسی که خدا را پرستش کند
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مؤنـث عابـد، زن عبـادت      : عابده
 کننده، زنی کـه خـدا را پرسـتش        

 .کند
ــو ، کمــان : عاتکــه زن خــوش ب

عاتکــه «ســرخ، و نــام صــحابیه 
خـواهر  » دختر زیـد بـن عمـرو      

 .سعید بن زید از عشرة مبشره
داد دهنده، دادگـر، دادور،    : عـادل 

 .دادگستر
عـدالت گسـتر، آنکـه بـه        : عادله

 .عدالت رفتار کند
شناسـنده، دانـا، صــبور،   : عـارف 

. شکیبا، حکیم ربانی، خداشـناس    
عـارف  : هل عرفـان  در اصطالح ا  

کسی است که خدا او را بمرتبـت        
ــفات   ــماء و ص ــهود ذات و اس ش

و گفتـه انـد   . خود رسانیده باشـد  
عارف کسی است که عبادت حق      

را از آن جهت می کنـد کـه او را           
مستحق عبادت مـی دانـد نـه از         
جهت امیـد ثـواب یـا خـوف از          

 .عقاب
مؤنث عارف، زن شکیبا و     : عارفه

ــر  ــی مع ــز بمعن وف، صــبور، و نی
شناخته شده، نیکویی، عمل نیکو،     

 .عطیه
ــنجم و : عاشــورا ــه قــرن پ محدث

ششم هجري عاشورا بنت محمـد      
 . بن الفضل الدیلمی االصبهانیه

حفظ کننده، نگاهدارنـده،    : عاصم
بازدارنده از لغزش و خطاء، و نام       
صحابی عاصم بن ثابت بـن ابـی        

 .االفلح
 .یاري دهنده، پشتیبان: عاضد
 .کننده، مهربانمهربانی : عاطف
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مؤنث عاطف، زن مهربانی   : عاطفه
ــه    ــر و عالق ــفقت، مه ــده، ش کنن

 .خویشی و قرابت
محدثه قرن پنجم و ششـم      : عافیه

هجري عافیه بنـت الحسـین بـن        
ــدالوهاب   ــن عبـ ــدالملک بـ عبـ

 .االصبهانیه
 .زن گوشه گیر، عابد: عاکفه
مؤنث عالی، زن بزرگوار و     : عالیه

م ارجمند، بلند از هرچیزي، و نـا      
 .»عالیه بنت ظبیان«صحابیه 

عمارت کننده، آباد کننـده،     : عامر
اقامت کننده در محـل معمـور، و        

و نـام   . نیز به معنی معمور وآبـاد     
عامر بن ابی امیـه بـن       « صحابی  

 .»المغیره
ــاد  : عــامره ــامر، زن آب ــث ع مؤن

 .کننده، معمور، آباد و برقرار

ام المؤمنین، همسر گرامی    : عایشه
اهللا علیـه و    حضرت رسول صلی    

ــوبکر   ــرت اب ــر حض ــلم، دخت س
 .الصدیق رضی اهللا عنه

عبـادة بــن  «نـام صــحابی  : عبـاده 
 . از بزرگان انصار»الصامت

 .»عباد بن بِشْر«نام صحابی : عباد
نام عموي پیامبر صلی اهللا     : عباس

ــلم  ــه وسـ ــن «علیـ ــاس بـ عبـ
 .»عبدالمطلب
نـام صـحابی جلیـل      : عبدالرّحمن

»   ـوو یکـی   » فعبدالرحمن بن ع
از ده نفر بشـارت داده شـده بـه          
بهشت و از جمله شش نفر شـورا     
که حضرت عمر امـر خالفـت را        
بین آنها گذاشت و از سـابقین بـه    

اسمش در جاهلیـت    . اسالم است 
بود » عبد عمرو«یا  » عبد الکعبه «
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ــلم    ــه وس ــلی اهللا علی ــامبر ص پی
 .عبدالرحمن گذاشت

واضع اصول البالغـه و    : عبدالقاهِر
ئمه لغت است اهـل جرجـان       از ا 

ــن  ــدالرحمن ب ــن عب عبــدالقاهر ب
 .محمد الجرجانی

بنده ي خدا، نام صـحابی      : عبداهللا
 .»عبداهللا بن عمر«

نـام جـد رسـول اهللا       : عبدالمطّلب
ــلم،   ــه و ســ ــلی اهللا علیــ صــ

عبدالمطلب بن هاشـم بـن عبـد      «
 .»مناف

ــده ــت : عبـ ــده بنـ ــه عبـ محدثـ
عبدالرحمن بن مصعب بـن ثابـت      

 .االنصاریه
بنده ي کوچـکِ خـدا ،     : عبیـداهللا 

عبیداهللا بـن العبـاس   «نام صحابی  

عبیــد مصــغر (» بــن عبــدالمطلب
 ).عبد

راویـه ي حـدیث عبیـده       : عبیده
 .بنت خالد بن صفوان

نـام صـحابی عتبـان بـن        : عِتْبان
مالــک بــن عمــرو بــن العجــالن 
االنصاري الخزرجی السـالمی، از     
بدریین بوده ودر زمـان خالفـت       

ــه وفــات نمــوده حضــر ت معاوی
 .است
 .نام صحابی عتبه بن غزوان: عتْبه

نام صحابی عتَّاب بن اَسید     : عتَّاب
بن ابی العیص بن امیـه، در صـدر      
اسالم از اشراف عـرب بـود و در     

 . روز فتح مکه مسلمان شد
ــق ــریم،   : عتی ــه، ک ــه، دیرین کهن

برگزیده از هر چیز، و نیز بمعنـی        
د شـده، و    آزاد کرده،  بنده ي آزا     
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یکی از القـاب حضـرت ابـوبکر        
 .الصدیق رضی اهللا عنه

مؤنث عتیق، کهنه، دیرینه،  : عتیقـه 
 .برگزیده از هرچیز

ــه ي : عثمــان ــام ســومین خلیف ن
 »عثمان بن عفان«. مسلمین

راویـه ي حـدیث عثیمـه       : عثَیمه
 .بنت عبدالرحمن بن فضاله

نام صحابی عجیر بن عبـد      : عجیر
بن عبـدالمطلب از    یزید بن هاشم    

مشایخ قریش بود و در روز فـتح   
 .مکه مسلمان شد

نام بیست و یکمـین جـد       : عدنان
 .پیامبر صلی اهللا علیه و سلم

راویه ي حدیث عدیسـه     : عدیسه
 .بنت اهبان بن صیفی الغفاري

 ــدِيابــو زراره نــام صــحابی : ع
 .عدِي بن عمِیرَة بن فروة الکندي

ــذْراء ــرادر: ع ــلطان ب  زاده ي س
 عصمۀ الـدین  صالح الدین ایوبی    

خاتون دختر شاهنشاه بن ایـوب،     
ــق از   ــه در دمش ــه عذراوی مدرس

 .آثار اوست
ــرُوف ــا و : ع ــارف، بســیار دان ع

 .شکیبا
نام یکی از فقهاء سـبعه در       : عرْوه

 بن زبیـر بـن العـوام        عروةمدینه  
چـاه  «. برادر عبـداهللا بـن الزبیـر      

ــروه ــه » ع ــوب ب ــه منس  در مدین
 .اوست
دانا، شناسـنده، آشـنا بـه       : عرِیف

 .چیزي، نقیب، کارگزار قوم
 .موجب عظمت دین: عزالدین

شـــکوه و عظمـــت : عـــزت اهللا
 .خداوند
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  بنـت   محدثه عزّالنساء : عزّ النساء 
محمدبن عبدالعزیز بن علـی بـن       

 . اهللا بن خلدونهبۀ
ــزّه ــحابیه : ع ــجعیۀص ــزة االش    ع

ــه ي حــدیث، از رســول اهللا  راوی
هللا علیــه وســلم شــنیده و صــلی ا

 .روایت کرده است
نام پیغمبري است از نسـل      : عزَیر

 .هارون علیه السالم
ــز اهللا ــز : عزیـ ــوب و عزیـ محبـ

 .خداوند
زن گرامــی و ارجمنــد و : عزیــزه
 .محبوب

محدثه عزیه بنت محمد بن     : عزیه
 .عبدالملک بن یوسف المقدسی

ــدین ــن و : عصــام ال بســته ي دی
 .آیین

خالد بـن   «ت  مادر حضر : عصماء
 .رضی اهللا عنه» الولید

عصـمه بنـت    «صـحابیه،   : عصمه
ــاء   ــن خنس ــخر ب ــن ص ــان ب حب

 .»االنصاریه
صــــحابیه، دختــــر            : عصــــیمه
 .ابی االفلح

بـازوي دیـن و نـام       : عضُد الدِّین 
عالم به اصـول، معـانی و عربیـه         
عضُد الدین اِیجی عبدالرحمن بن     
ــدالغفار و مصــنف ــن عب  احمــد ب

در علم  » شرح المواقف «کتابهاي  
ــالم و  در » الرســالۀ العضــدیه«ک

شرح مختصر ابـن    «علم الوضع و    
ــب ــه و » الحاجـ ــول فقـ در اصـ

ــه« ــد الغیاثی ــانی و » الفوائ در مع
 .بیان
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بخشش خداوند،   خدا     : عطاء اهللا 
 .داد

نامی براي  / ، بخشش  عطا: عطیه
 .زنان

عظــیم داد، عظــیم : عظــیم بــردي
ــ د بســـیار داده، داده ي خداونـ

 .بزرگ و با عظمت
محدثه عفاف بنـت احمـد      : عفاف

 .االخوةبن محمد بن 
عفّـان بـن    «نـام صـحابی     : عفَّان

 .»حبیب
نام صحابیه، عفَیـره دختـر     : عفَیره

رباح، خواهر حضرت بالل مؤذن     
 .رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم

ــف ــا،  : عفیـ ــار، پارسـ پرهیزگـ
پاکدامن، کسی کـه از کـار بـد و          

 .دداري کندحرام خو

مؤنث عفیف، زن پارسـا و      : عفیفه
 .پاکدامن

عقبــه بــن «نــام صــحابی : عقبــه
 .»عامر

معقـــول، مردگرامـــی و : عقِیـــل
عقیل بـن  «خردمند و نام صحابی  

 .»ابی طالب
ــه ــی،  : عقیل ــوار و گرام زن بزرگ

کریمه، هرچیز گرامـی، بـزرگ و       
عقیلـه  «مهتر قوم، و نام صـحابیه      

ــارث   ــن الحـ ــک بـ ــت عتیـ بنـ
 .»اریهالعتو

عکّاشه بـن   «نام صحابی   : عکَّاشه
 .»محضن بن حرْثان

موجـب سـرافرازي    : عالء الـدین  
 .دین
نام صحابی عالء بن عبداهللا     : عالَء

 .الحضْرَمی
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نـام صـحابی علْقَمـه بـن        : علْقَمه
زِّزجم 
لقب فقیه شافعیه علی بـن      : علْوان
 بن الحسن بـن محمـد بـن         عطیۀ

ــی ســپس ح ــوي، الحــداد الهیت م
» مصباح الهدایۀ و مفتاح الوالیۀ    «
ــوك و  «و  ــۀ للمل ــائح المهم النص

نسمات االسـحار فـی     « و» االئمۀ
ــار ــاء االخیـ از » مناقـــب االولیـ

 .تصانیف ایشان می باشد
بلند مرتبه، نام دختـر امـام       : علیا

 .موسی کاظم و امام زین العابدین
بلنـد، بلندمرتبـه، بلندقـدر،      : علی

چهـارم  شریف، و نـام خلیفـه ي        
 »علی بن ابیطالب«. مسلمین

نام دختر مهدي بن منصـور     : علْیه
از بنی عبـاس و خـواهر هـارون        

ــاعره و   ــه و ش ــید، زن ادیب الرش
 .فاضله اي بود

 .ستون و پایه ي دین: عماد الدین
آنچه به آن تکیه کنند، تکیه     : عِماد
 .گاه

ــاره ــه : عم ــارةمحمدث ــت عم  بن
 .عبدالوهاب الحمصیه

صـحابی عمـاره بـن      نـام   : عماره
حزم بن زید بن لـوذان النجـاري        

 .االنصاري
ــر منــام دومــین خلیفــه ي   : ع

 »عمربن الخطاب«. مسلمین
عمـران بـن    «نام صحابی   : عِمران
 .»حصین

ــر : عمرقلــی ــالم حضــرت عم غ
 .رضی اهللا عنه

صحابیه و راویه ي حدیث     : عمرَه
 ونام  .عمرة بنت الحارث الخزاعیۀ   
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 دختـر  عمـرة سیدة نساء التـابعین   
عبـدالرحمن بــن اسـعد، فقیهــه و   

ام  عالمــه بــه حــدیث بــود و بــا
ــه   ــرت عائشـ ــؤمنین حضـ المـ
مصاحبت داشـته و حـدیث را از        

 .ایشان گرفتند
یکی از صحابه ي رسـول      : عمرو

عمـرو  «اهللا صلی اهللا علیه وسـلم       
 .»بن العاص

مـرد بـا ایمـان و بردبـار،         : عمار
ثابت واستوار و خوشـنام، کسـی       

ي ایمان قوي باشد، و نـام    که دارا 
 .»عمار بن یاسر«صحابی جلیل 

بـزرگ و سـرور، سـردار،       : عمِید
 .رئیس و بزرگ قوم

عمیـر بـن    «نـام صـحابی،     : عمیر
 شیطان الجاهلیـۀ و حـوارِي    » وهب

 .االسالم

عمیـره دختـر    «صـحابیه،   : عمیره
 .»جبیر بن صخر

 .مورد توجه خداوند: عنایت اهللا
عـوف بـن   «بی نام صـحا  : عـوف 
 .»مالک
عون بن جعفر   «نام صحابی   : عون

 .»بن ابی طالب
نـام صـحابی ابوالـدرداء    : عـویمِر 

 امیۀعویمر بن مالک بن قیس بن       
االنصاري الخزرجی، قبل از بعثت     
در مدینه تـاجر بـود سـپس بـه          
عبادت مشغول شد و هنگامی که      
اسالم آشکار شـد بـه شـجاعت         
مشهور گشت ودر حـدیث اسـت      

 .»مرحکیم امتیعوی«
نام صـحابی عیـاض بـن       : عِیاض

غَنْم بـن زهیـر الفهـري، قبـل از          
حدیبیه مسلمان شد و در جنـگ       
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هاي بدر، اُحد، و خندق شـرکت       
 سـالگی در    60نمودند و در سن     

شام و به قولی در مدینـه وفـات         
 .کردند
نام پیغمبـر پسـر     / دهقان: عیسی

حضرت مـریم دختـر عمـران از        
ــرادر   ــارون ب ــرت ه ــل حض  نس
 .حضرت موسی علیه السالم است

 
 
 
 

 
 غ

 
مجاهد، جنگجو، کسی که    : غازي

در راه خدا با دشمنان دین جنگ       
 .کند

غلبه کننده، چیره شـونده،     : غالِب
پیروز، و نام دهمین جد حضـرت     
رسول اکرم صلی اهللا علیه وسـلم       

 .»غالب بن فهر«
 .گران، گران قیمت، گرانبها: غالی

ــه     مؤنــث غــالی، گــران،   : غالی
محدثـه   و نام گران قیمت، گرانبها  

ام «غالیه بنت محمـد االصـبهانیه       
  .»الوفاء
نام فقیـه حنفـی غـانم بـن         : غَانِم

محمــد البغــدادي مکنــی بــه ابــو 
محمــد ملقــب بــه غیــاث الــدین 

ــدادي،  ــد  «البغ ــاة عن ــأ القض ملج
تعـــارض البینـــات و مجمـــع   

ــمانات ــان »الض ــات ایش  از تألیف
 .است
ـ       : غانی وانگر، غنـی، بـی نیـاز، ت
 .مالدار
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ــه : غانیــه ــی ک ــث غــانی، زن مؤن
بواسطه ي زیبایی خود بی نیاز از       
زینـــت باشـــد، زن پاکـــدامن و 

 .شوهردار
غبطه بنت  راویه ي حدیث    : غِبطه

 .عمرو المجاشعیۀ البصریۀ
ــزال: غـــــزال ــه غـــ                  محدثـــ

 .ام عبداللطیف القَلَقْشَنْدیه
ــه ــاده: غزال ــوي م ــه از / آه کنای

ــاب و  ــام آفت ــحابیه ن ــۀ ص غزال
  .االنصاریۀ

نـام صـحابیه، باکنیـه اش       : غُزَیله
 .»ام شریک«مشهور است 

غفار داد، غفـار داده،     : غفّار بردي 
غفار از نامهـاي خداونـد متعـال        

 .است بمعنی بسیار آمرزنده
از عابده هاي بصره اسـت      : غُفَیرَه

 .غفیرة العابدة

نام مبارك موالنا شاه    : غالم علی 
پـدرش پـیش از     . هلويعبداهللا د 

تولد او در خواب حضـرت علـی    
رضی اهللا عنه را دیـده و بـه وي          

خداوند تو را پسري    : فرموده بود 
ــامش را   ــود ن ــد فرم ــا خواه عط

لذا پدرش پس از    . بگذار» علی«
تولد وي او را علـی نـام نهـاد و           
خود او چون به حد رشد رسـید،        
از نظـــر تکـــریم و احتـــرام آن 

لــی حضـرت، خویشــتن را غالمع 
 .نامید

ــاء صیــاء  : غُم صیمــا ر ــب          : ی لق
ام سلیم، دختر ملَحان، مادر أنس      

 .بن مالک و زن ابی طلحه
 .فریاد رس دین: غَوث الدین
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یاري کردن، به فریاد کسی     : غَوث
رســیدن ، یــاري، اعانــت، و نیــز 

 .بمعنی فریاد و فریادرس
فریـاد رس دیـن و      : غِیاث الدین 

 غانم بـن محمـد      لقب فقیه حنفی  
 .البغدادي
ــاث ــادرس، : غِی ــی، فری فریادرس

. نــامی از نامهــاي خــداي تعــالی
فریـادرس   » غِیاث المسـتَغِیثِین  «

 .فریادخواهان
نـام صـحابی غـیالن بـن        : غَیالن

ــائف ســلمۀ الثقفــی ــوم الط ، در ی
مسلمان شد و هنگامی که اسـالم       
آوردند ده تـا زن داشـت پیـامبر         

از رمودنـد   صلی اهللا علیه وسلم ف    
چهار تا را اختیـار کنـد       بین آنها   

ایشان هـم چهـار زن را اختیـار         
 .نمودند

 
 
 

 
 ف

 
نام فقیه حنفـی و عـالم بـه         : فائد

حدیث و سیره نبویه از اهل مصر       
مـورد  «فائد بن مبارك االَبیاري،     

الظمآن الـی سـیرة المبعـوث مـن        
مواهب القـدیر شـرح     « و   »عدنان

ایشان از تألیفات   » الجامع الصغیر 
 .است
رهــایی یابنــده، رســتگار  : فــائز

شونده، پیـروزي یابنـده، پیـروز،       
 .رستگار

مؤنث فائز، زن رسـتگار و      : فائزه
 .پیروز
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ــائض ــیض   : ف ــده، ف ــیض دهن ف
 .رساننده، فرو ریزنده

مؤنث فـائض، زن فـیض      : فائضه
 .دهنده، فیض رساننده

برگزیده، نیکو و برگزیـده     :  فائق
ق فـائ : از هرچیزي، فـائق آمـدن     

شدن، چیره شدن، برتري یـافتن،      
 .مسلط بر امري

مؤنث فائق، زنی که برتري     : فائقه
 .داشته باشد

گشاینده، پیروز، کسـی کـه      : فاتح
چیــزي بگشــاید یــا کشــوري را 

: فـاتح شـدن   . بجنگ تصرف کند  
 .پیروز شدن، غلبه کردن بر دشمن

صحابیه، دختر ابی طالـب     : فاخته
بن عبدالمطلب، خـواهر حضـرت      

ــی رضــی   اهللا عنه،کنیــه اش       عل
 .است» ام هانی«

 .زن فخر کننده، گرانمایه: فاخره
زیرك و چابک، با نشاط و      : فارِه

 .خرم، ماهر، حاذق
مؤنث فاره، دختـر یـا زن       : فارهه

 .جوان و زیبا، با نشاط و خرم
ــده ي حــق و : فــاروق جــدا کنن

باطل، تمیز دهنده ي امور و فرق       
 کننده میان حق و باطـل، و لقـب        

ــربن   ــرت عم ــؤمنین حض امیرالم
 .الخطاب رضی اهللا عنه

فزونی یابنده، افزون آمده،    : فاضل
کسی که در علم و کمال افزون از        
دیگــران باشــد، صــاحب فضــل، 

 .صاحب فضیلت
مؤنث فاضل، زنی کـه در      : فاضله

علم و کمـال افـزون از دیگـران         
باشــد، صــاحب فضــل، صــاحب 

 .فضیلت
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زنی که فرزند خـود را از       : فاطمه
ــه باشــد ــر . شــیر گرفت ــام دخت ن

حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        
علیه وسلم ، همسر حضرت علی      

 .رضی اهللا عنه
 . رستگار و نیکبخت:فالح

 .زن رستگار و نیکبخت: فالحه
بسیار گشـاینده، کارگشـا،     : فَتَّاح

نصرت دهنده، و نیز بمعنی حاکم،      
 .داور

پیــروزي کــه از جانــب  :فـتح اهللا 
ــام فقیــه مــخــدا باشــد و  الکی ن

شاذلی فتح اهللا بن ابـی بکـر بـن          
محمد بن عبداهللا بـن محمـد بـن         
عبدالســالم مکنــی بــه ابوالفضــل 

ــانی ــیمن «. البنَّ المجــد الشــامخ ف
 »اجتمعت بهم من اعیان المشـایخ     

اتحاف اهل العنایۀ الربانیۀ فی     «و  

از تألیفـات   » اتحاد طرق الصوفیۀ  
 .ایشان می باشد

زن متصــوفه و صــالحه : فتحــون
 991 البزازیه متوفی سـنه      فتحون
 .هجري

محدثه فتون بنت علی بـن      : فُتون
 .علی بن السمین

 .بزرگی دین: فخر الدین
محدثه فخـر النسـاء     : فخر النساء 

ــی احمــد      ــن اب ــعد ب ــت اس بن
 .االصبهانیه

از عابده هاي قـرن هفـتم     : فخریه
 .هجري فخریه بنت عثمان

 .زن بزرگ و بزرگوار: فخیمه
 بـن   فـراس «نام صـحابی    : فراس
 .»النضر

 .شاد، شادمان: فَرْحان
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محدثه فرحه بنت احمد بن     : فَرْحه
 .عبداهللا
نــام مــادر حضــرت امــام : فَـرْوه 

جعفر صادق رضـی اهللا عنـه کـه         
دختر قاسم بن محمـدبن ابـوبکر       

 .صدیق رضی اهللا عنهم می باشد
یگانه در دین، شـیخ     : فرید الدین 

فرید الدین عطار نیشابوري شاعر     
 .ششم هجريو عارف قرن 

 .یکتا، یگانه، تنها، بی مانند: فرید
مؤنـث فریـد، زن یکتـا و         : فریده

 .بی مانند وگرانبها
صحابیه و راویـه حـدیث      : فُرَیعه

 .فُرَیعه بنت مالک بن سنان
راویـه ي حـدیث فسـیله       : فسیله

 .بنت واثله بن االسقع
 .زبان آور در دین: فصیح الدین

ــیح ــان آور،  : فص ــان، زب ــز زب تی
زبان، خوش سخن، کسـی کـه       تر

خـوب بگویــد و کالمــش بــدون  
 .تعقید باشد

مؤنث فصیح، زن خـوش     : فصیحه
سخن، کسـی کـه خـوب سـخن         
ــدون تعقیــد  بگویــد و کالمــش ب

 .باشد
فاطمـۀ  نـام کنیـز حضـرت       : فِضَّه

 . رضی اهللا عنهاالزهراء
 .بخشش خداوند: فضل اهللا

بخشش، احسان، نیکـویی،    : فَضل
. د نقص برتري، افزونی، کمال، ض   

فضل بن العبـاس    «و نام صحابی    
ــدالمطلب ــن عب پســر عمــوي » ب

حضرت رسول صلی اهللا علیـه و        
 .سلم
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ــلَی ــث افضـــل، زن       : فُضْـ مؤنـ
فاضل تر، افزونتر، برتر، باالتر در      

 .علم یا حسب
شـخص بـا فضـل، داراي       : فَضِیل

 .برتري و فزونی
بخشـش،  / مصـغر فضـل     : فُضَیل

بن فُضیل  «احسان، و نام صحابی     
 .»عائذ

. مرد بسیار اندیشه، با فکر    : فَکُور
در . در فارسی استعمال می شـود     

 .عربی فِکِّیر می گویند
فکیهــه بنــت «صــحابیه، : فکیهــه

 .»المطلب بن خلده
 .فُکَیهۀ االَشهلیۀصحابیه : فُکَیهه

نام یازدهمین جد رسول اهللا     : فِهر
صــلی اهللا علیــه وســلم فهــر بــن 

 .مالک
 .، صاحب فهم، دانابا فهم: فهیم

 .زن فهمیده و با شعور: فهیمه
ــل صــز  :  فَی ــی، و نی حــاکم، قاض

بمعنی داوري بـین حـق وباطـل،        
حکمی که بـین حـق و باطـل را          
جدا کند، آنچه که بین دو چیـز را    

 .جدا کند، شمشیر برّان
 .بخشش خدا: فیض اهللا

جـوي یـا چشـمه ي پـر        : فیاض
آب، بســیار فــیض دهنــده، مــرد 

 .شنده، جوانمردبسیار بخ
عالمه، محدثـه، عابـده و      : فیروزه

صـاحب کتــابی در حـدیث بنــام   
کتاب االربعین روایۀ الصالحات    «

ــالحین ــن الص ــال » ع  740در س
 .هجري وفات یافته است
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 ق
 

ــابوس ــو روي و  : قـ ــرد نیکـ مـ
خوشرنگ، و نام تـابعی مشـهور       

 .»قابوس بن المخارق الکوفی«
نــام فرزنــد رســول اکــرم  : قاسـم 

 .ی اهللا علیه وسلمصل
زنی که جز شـوهر خـود       : قاصِره

. بمرد دیگر چشـم نداشـته باشـد     
فیهنّ قاصرات الطرف . (قاصرات جمع 

الـرحمن  ) لم یطمثهنّ انس قبلهم و ال جـان      

56 
فرمان برنـده، فرمـانبردار،     : قانِت

ــد،        ــه خداون ــع ب ــع و متواض مطی
 .نماز خوان

مؤنث قانت، زن فرمانبردار    : قانته
 .، قانتات جمعو مطیع
ــده، راضــی و : قــانع قناعــت کنن

خشنود به قسمت و بهره ي خود،      

ــه آنچــه قســمت و        ــه ب کســی ک
بهره اش شده راضـی و خشـنود        

 .باشد
زن قناعت کننده، راضـی و    : قانعه

 .خشنود به قسمت و بهره ي خود
نـام صـحابی قبیصـه بـن        : قَبِیصه

 .ذؤیب الخزاعی
 ادهنام صحابی بدري، قت: قَتَاده

 بن النعمـان بـن زیـد بـن عـامر       
 .االنصاري

صحابیه و راویه ي حدیث     : قُتَیلَه
 .قُتَیلَه بنت صیفی الجهمیه

ــثَم نــام پســر عبــاس بــن    : قُ
عبدالمطلب عموي پیـامبر صـلی      

 .اهللا علیه وسلم
 بـن  قدامـۀ نـام صـحابی   : قُدامـه 

بـه   ت کننـدگان    مظْعون، از هجر  
ــد،   ــدر، اُح ــوده و در ب ــه ب حبش



 99

دق و سایر جنـگ هـا همـراه     خن
رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     

 .حضور داشتند
ــدیس ــیار  : قِ ــزه ، بس ــاك و من پ

 .پارسا و مؤمن
 .مؤنث قدیس، زن پارسا: قِدیسه

 .نیروي خدا: قدرت اهللا
 .زن بهشتی و روحانی: قُدسِیه

فقیــه حنفــی و مصــنف : قُـدورِي 
مختصرالقدوري احمد بن محمـد     

ـ   ن جعفـر بـن حمـدان    بن احمد ب
 .ابوالحسین القدوري

نـام صـحابیه، مـادر      :   العـین  ةقُرَّ
 . عبادة بن الصامت

از مفسران بـزرگ قـرآن      : قُرْطَبِی
اهل قُرْطَبه محمد بـن احمـد بـن         
ــرْح االنصــاري   ــن فَ ــی بکــر ب اب
ــاحب    ــی ص ــی االندلس الخزرج

» الجامع الحکـام القـرآن    «تفسیر  
 .معروف به تفسیر قرطبی

قُرَیبـۀ دختـر    «نام صحابیه،   : قُرَیبه
 »ابی اُمیۀ بـن المغیـرة المخزومیـه       

راویه ي  و نام خواهر     ام سلَمه      
حدیث قُرَیبه دختر محمد بن ابـی   

 .بکر الصدیق رضی اهللا عنهم
ــیرِي ــاله ي : قُشَـ ــاحب رسـ صـ

قُشَیرِیه عبدالکریم بن هوازن بـن      
طلحۀ النیشـابوري   عبدالملک بن   

 .القشیري
ینام پنجمین جد رسول اهللا     :  قُص

صلی اهللا علیه وسـلم قُصـی بـن         
 .کِالب

 .محور دین: قطب الدین
قطبۀ بن قتـادة    نام صحابی   : قُطْبه

 .بن جریر السدوسی الشیبانی
صحابیه و راویه ي حدیث  : قُطَیـه 

 .قُطَیه بنت هِرْم
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 .نامی براي زنان: قمر
 .ماهِ دین: قمرالدین

حضـرت علـی    نـام غـالم     :  قَنْبر
 .چکاوك /رضی اهللا عنه 

 .پایه ي دین: قوام الدین
ــام یکــی از صــحابه ي : قــیس ن

رسول اهللا صـلی اهللا علیـه وسـلم     
 .»قیس بن سعد بن عباده«
 
 
 
 
 

 ك
 

ــاظم  ــم، : ک ــده ي خش فروخورن
ساکت، خـاموش، بردبـار، لقـب       
حضرت امام موسی فرزنـد امـام       

 .جعفر صادق رضی اهللا عنه

یـب و نقـص،     تمام، بـی ع   : کامل
خالف ناقص و نام مؤلـف کتـاب      

الفتاوي الکاملیه فـی الحـوادث      «
کامل بن مصطفی بـن     » الطرابلسیه

 .محمود الطرابلسی الحنفی
مؤنث کامل، زن بی عیـب      : کامِله

 .و نقص
صحابیه و یکـی از راویـه       : کَبشَه

هاي حدیث کَبشه بنت ثابت بـن       
 .المنذر االنصاریه

ر دیـوان   نام کاتب رسائل د   : کَثِیر
عبدالملک بن مـروان، کثیـر بـن        
الصلت بن معدي کـرب الکنـدي       
یمنی بود و در مدینه بزرگ شـد        
نامش قلیل بود حضرت عمر بـن       

 .الخطاب کثیر خواند
 .بخشش خداوند: کرامت اهللا

 .نام صحابی کُرْز بن علْقَمه: کُرْز
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کُرَیب بن ابرهۀ   نام تابعی   : کُرَیب
 .بن الصباح

م داد، کریم داده،    کری: کریم بردي 
کریم از نامهـاي خداونـد متعـال        
ــیار   ــی و بس ــی گرام ــت بمعن اس

 .گشاده دست
راویه ي حـدیث کریمـه     : کریمـه 

 .بنت المِقداد بن االسود الکِندیه
کعب بن زید   « نام صحابی   : کَعب

 .»بن قیس 
نام تابعی کَعب بـن     : کَعب االَحبار 

ماتِع بن ذي هجن الحمیري، زمان 
ر یمن از علماء بزرگ     جاهلیت د 

ــوبکر    ــان اب ــود، در زم ــود ب یه
الصدیق مسلمان شد و در دولـت       
ــد،   ــه آم ــه مدین عمــر الفــاروق ب
صحابه و دیگران از او اخبار امم       
ــم از   ــد و او ه ــته را گرفتن گذش

ــرا   ــنت را ف ــاب و س ــحابه کت ص
گرفت سپس به شـام رفـت و در         
حمص سکونت گزید ودر همانجا  

 . سالگی وفات یافت104در سن 
صحابیه کُعیبه بنـت سـعد     : کُعیبـه 

االسلمیه، بعـد از هجـرت بیعـت        
کرد و در مسجد جهـت مـداواي        
. مجروحان جنگـی خیمـه اي زد      

سعید بن معاذ وقتیکـه در جنـگ        
خندق تیر خورد در خیمه کُعیبـه       

 . رضی اهللا عنها مداوي شد
کُلثـوم بـن    «نام صـحابی    : کُلْثُوم

 .»الهِدم بن امري القیس
نام صحابی کُلَیب بن اَسـد      : لَیبکُ

ــعراء   ــوتی از ش رَهــب الب ــن کلی ب
 .حضرموت اهل برهوت

هم سخن با خدا ، لقـب       : کلیم اهللا 
 .حضرت موسی علیه السالم
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 .تمام و کمال دین: کمال الدین
مـرد کامـل، تمـام شـدن،        : کمال

 .کامل شدن، آراستگی صفات
محدثه کمالیه بنت محمـد     : کمالیه

نصـاري متـوفی    بن ابـی بکـر اال     
 . هجري888

مصغر کامل، و لقب یکـی    : کُمیـل 
از یاران حضرت علـی رضـی اهللا    

 .عنه
 .نام راویه ي حدیث: کویسه
نام تابعی کثیـر الحـدیث      : کَیسان

 .ابو سعید کیسان المقْبري المدنی
کَیِّسـه  راویـه ي حـدیث   : کَیسـه 

 .بنت ابی بکر الثقفیۀ البصریۀ
 
 
 
 

  

 ل
 

 .شان، درخشنده، تاباندرخ: المِع
 .زن درخشان و تابان: المِعه
نام همسر حضـرت عبـاس      : لُبابه

ــامبر  بــن عبــدالمطلب عمــوي پی
 کنیـه اش   . صلی اهللا علیه و سـلم     

 .است» ام الفضل«
 .دانا، عاقل: لبیب
از مـوالی   /  زن دانا و عاقل   : لبیبه

رضی اهللا  حضرت ابوبکر الصدیق    
 .عنه
ربیعـه  لبید بـن  «نام صحابی  : لبید

 .»العامري
ــرو : لبیســه ــر عم صــحابیه، دخت

 .»ام عماره«االنصاریه 
 .هدیه ي دین: لطف الدین

 .مرحمت خدا: لُطف اهللا
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مالیم، آرام، مهربان، دقیق،    : لطیف
باادب، فروتن، نفوذکننـده، زیبـا،      

 .نمکین، نازك و باریک
مالیم، آرام،  / مؤنث لطیف   : لطیفه

مهربـان، بــا ادب، فـروتن، زیبــا،   
 .مکینن

ــا ــوب  : لعی ــرت یعق ــر حض     همس
 )عبري(لیا / علیه السالم

حکیم معروف کـه نصـایح      : لُقمان
ــر    ــت و در پیغمب ــهور اس او مش

ولقـد اتینـا    (. بودنش اختالف است  

/ لقمـان   ) لقمان الحکمـۀ ان اشـکر هللا      
 12/ آیه

نــام یکــی از انبیــاء پســر : لُــوط
ل یخلهاران، برادرزاده ي حضرت     

 .یه السالم ابراهیم علا لرحمن
 .خواهر دوقلوي هابیل: لویزه

  نام نهمین جـد رسـول اهللا       : لُؤَي
صلی اهللا علیـه وسـلم لُـؤَي بـن          

 .غالب
شیر خدا، لقب حضـرت     : لیث اهللا 

 . بن عبدالمطلبةحمز
 .نام تابعی لیث بن معاذ: لیث
صـحابیه، دختـر رافـع بـن        : لیلی

 .عمرو االنصاریه
 
 

 
 م

 

ــؤمِن ــاب  : مـ ــف کتـ ــام مؤلـ نـ
البصار فـی مناقـب آل بیـت        نورا

النبی المختار، مـؤمن بـن حسـن        
مؤمن الشَبلَنْجِی از اهـل شـبلنجه       

 .مصر
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 از عابـده    /زن بـا ایمـان    : مؤمنه
 .هاي بغداد مؤمنه بنت بهلول

 .تأیید کننده ي دین: مؤید الدین
بزرگوار، گرامی، خوشخو،   : ماجد

 .بخشنده، جوانمرد
 .زن بزرگوار و گرامی: ماجده
مدح کننده، مدح گوینـده،    : مـادِح 

 .ستاینده، ستایشگر
زن ستایشـگر، سـتاینده،     : مادِحه

 .مدح کننده
زن سپید، درخشان چهره،    : ماریه

ماریه قبطیه مادر فرزند حضـرت      
 .رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم

نام صحابی ماعز بن مالک     : ماعز
ــان   ــه در زم ــی ک ــلمی، کس االس
پیامبر صلی اهللا علیه و سلم حکم       

 .رجم در حقش اجرا گردید

نـام صـحابی مالـک بـن        : مالک
أوس بــن عبــداهللا بــن حجــر    

 االسلمی
امانت دار، اعتماد شده بر     : مأمون

او، زنهار داده، بی خطر، محفوظ،      
 .معتمد

بابرکــت، برکــت یافتــه، : مبــارك
 .خجسته، فرخجسته، فرخنده

خجسـته،  / مؤنث مبارك : مبارکه
محدثـه، مبارکـه    و نـام     .با برکت 

بنت محمد بن محمد بن عمر بـن        
 .قطلوبغا
آشــکار کننــده، واضــح و : مبــین

 .روشن کننده
متَمم بن نَـویرَة    نام صحابی   : متَمم

بــن جمــرة بــن شــداد الیربــوعی  
 از اشراف قوم خود بـود،       التمیمی
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شــاعر زبردســت در جاهلیــت و 
 .اسالم مشهور بود

ــین ــتوار،  : مت ــت، اس ــم، ثاب محک
 .پابرجا

مثَنَّی بـن  نام صحابی فاتح،  : مثَنَّی
 .حارثۀ بن سلمۀ الشیبانی

نام صحابی مجاشِـع بـن      : مجاشِع
 . السلَمیثعلبۀمسعود بن 

کوشش کننده، کسـی کـه      : مجاهِد
 .با دشمن جنگ کند

 .برگزیده و پسندیده: مجتبی
مجاعـۀ بـن    نام صـحابی    : مجاعه

بنـی   از   مرَارة بن سـلمی الحنفـی     
، مجاعه فردي بلیـغ     انیحنیفۀ الیم 

و حکیم  و داماد خالـدبن الولیـد        
اذا : از گفته هاي ایشان است    . بود

کان الرأي عند من الیقبل منـه و        
السالح عنـد مـن الیقاتـل بـه و          

المال عنـد مـن الینفقـه ضـاعت         
 .االمور

 .بزرگی، عزت، شرف: مجد
سبب بزرگی و عـزت     : مجدالدین

 .دین
ذَّر بن ذِیاد   نام صحابی مج  : مجذَّر

 . بن عمرو بن اَخرم البلوي
ــزَأه جــام صــحابی شــجاع و : م ن
مجزَأة بـن ثـور بـن عفیـر         فاتح،  

 .السدوسی
نـام صـحابی مجفیـه یـا        : مجفِیه

محقبه بن النعمان العتکی، در فتح      
همـراه ابـی    ) شوشـتر (شهر تستر 

 .موسی االشعري بود
بزرگوار، گرامـی، شـریف،     : مجید

 .بلندپایه
نام فقیه حنبلی محاسـن     : نمحاس

بن عبدالملک بن علـی بـن نجـا         
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التنوحی الحموي سپس دمشـقی،     
 .در قاسیون دمشق مدفون است

محِب الدین طبـري    : محِب الدین 
ــد   ــن محم ــداهللا ب ــن عب ــد ب احم
الطبري، حافظ و فقیه شافعی اهل      
: مکه و صاحب تصانیف از جمله     

السمط الثمین فی مناقب امهات     «
الریاض النضرة فی   « و   »ینالمؤمن

 .»مناقب العشرة
ــه مؤنــث محبــوب، زن  : محبوب

ــت،   ــده، دوس ــته ش ــت داش دوس
 .معشوق
نام صـحابی مِحجـن بـن     : مِحجن

 .االَدرع االَسلمی
حـدیث   / محـدث مؤنث  : محدثه

 .گوینده، راوي
نام مؤلف و واعـظ حنفـی       : محرَّم

محـــرم بـــن محمـــد الزیلعـــی 

ــ ــطمونی ابواللی ــی القس ــن اب ث ب
: البرکات، ازتألیفات ایشان اسـت    

ــوز « ــاء و رمــ ــوز االولیــ کنــ
ــعلوك  « و»االصــفیاء ــۀ الص هدی

 .»شرح تحفۀ الملوك
 محـرِز بـن  نـام صـحابی   : محـرِز 

حارثۀ بـن ربیعـۀ بـن عبـدالعزي         
 .العبشمی
پسر حضـرت علـی بـن        : محسن

ابی طالب، نوه ي حضرت رسول      
 .اکرم صلی اهللا علیه و سلم

 .یکی کننده، خیرخواهن: محسن
زن نیکوکــار و احســان : محسِـنه 

 .کننده
غالم حضـرت محمـد     : محمدقلی

 .صلی اهللا علیه و سلم
ــد ــو، : محمــ ــتوده، نیکخــ ســ

نیکوسرشـت، کســی کـه صــفات   
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نیکو بسیار دارد، و نـام آخـرین         
فرستاده ي خدا محمدبن عبـداهللا      

 . صلی اهللا علیه و سلم
سـتوده، ســتایش کــرده  : محمـود 
ام یکـی از اکـابر فقهـاء        شده و ن  

حنفیه برهان الـدین محمـود بـن        
احمد بن عبدالعزیز بن عمـر بـن        
ــانی، در   ــاري المرغین ــازه البخ م
مرغینان از بالد ماوراءالنهر متولد     

ابن . شد و در بخاري وفات نمود     
کمال باشا وي را از مجتهدین فی       

از تألیفات  . المسائل شمرده است  
 ، جلــد5ذخیــرة الفتــاوي ایشــان 

ــانیا ــیط البره ــد4لمح ــۀ ،جل  تتم
طریقـــۀ  الفتـــاوي، الواقعـــات و

 .البرهانیه
نام دختر حضرت خالد بن     : محیاه

زمانی که رسول اهللا    . سنان العبسی 

صلی اهللا علیه و سلم به پیغمبـري   
مبعوث شد محیاه دختر خالد نبی      

مـی آیـد،           به نزد رسول اهللا     
پیامبر با دیدن محیاه عباي خـود       

ــن  ــر  را از ت ــرون آورده و زی بی
محیاه می انـدازد و روي آن مـی       

مرحبـا بابنـۀ    «: نشاند و می گوید   
 یعنـی خـوش     »نبی ضـیعه قومـه    

ــه   ــامبري ک ــر پی ــدي اي دخت آم
 .بدست قومش هالك شد

احیاء کننـده و زنـده     : محیِ الدین 
 .کننده ي دین

صــــاحب اختیــــار، : مخْتــــار
 .اختیاردار، گزیننده، برگزیده

 شده، سرور    خدمت کرده : مخدوم
 .و آقا 
نام صـحابی مِخْنَـف بـن       : مِخْنَف
 .سلَیم
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ــه ــد  : مدرِکَ ــانزدهمین ج ــام ش ن
پیامبر صلی اهللا علیه وسلم مدرِکه      

 .بن الیاس
 .ثنا، ستایش: مدیحه

اراده شده، خواسـته شـده،      : مراد
 .مقصود، منظور

 .آهو، غزال، گوزن: مرال
پســندیده، خشــنود،  : مرتضــی

ــ ــده، و لق ــؤمنین برگزی ب امیرالم
 .حضرت علی رضی اهللا عنه

از موالی حضـرت عمـر      : مرجانه
 .رضی اهللا عنه

بهره     روزي داده شده،  : مرْزوق
 .مند، خوشبخت

زن پسندیده، چیزي کـه   : مرضِـیه 
مورد پسند و خشنودي واقع شده      

 .باشد، و نام صحابیه

از اکابر فقهاء حنفیـه و      : مرْغِینَانِی
 و شرح آن    بتديبدایۀ الم صاحب  

ــۀ  ــرح البدایـ ــۀ فـــی شـ ، الهدایـ
ابوالحسن برهان الدین علـی بـن       
ابی بکر بن عبـدالجلیل الفرغـانی       
المرغینانی نسبت او بـه مرغینـان       

 .از نواحی فرغانه است
نام صـحابی مـروان بـن      : مـروان 
 .الجدع
نام مـادر حضـرت عیسـی     : مریم

 . علیه السالم
تسبیح کننـده، سـبحان اهللا    : مسبح

نده، کسی که خدا را به پـاکی        گوی
 .یاد کند

پـاك و پـاکیزه، پـاك       : مستَطَاب
 .آمده، خوش آمده

چنگ در زننـده، پنـاه      : مستَعصِم
 .برنده
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استغاثه کننده، کسی که  : مسـتَغِیث 
 .طلب یاري و فریادرسی کند

نام صحابی مستَورِد بـن    : مستَورِد
شَداد، از اهل مکه بود مـدتی در        

ساکن شد و در فـتح مصـر        کوفه  
ــکندریه   ــت ودر اس ــرکت داش ش

از او هفـت حـدیث      . وفات نمود 
ــت شــده دو حــدیث آن در  روای

 .صحیح مسلم است
ــتُوره ــرده، زن : مســ زن در پــ

 .پاکدامن و پارسا
ــرَّه ســام وي : م ــبال ن صــحابیه، ق

بـوده، پیـامبر صـلی اهللا       » غیره«
 .علیه و سلم مسره نامیده است

ــروح ــه : مس ــر ثویب ــه ي پس دای
حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        

 .علیه وسلم
 .خوشحال، شادمان: مسرور

نام تابعی مسـروق بـن     : مسـرُوق 
االجدع بن مالک الهمدانی، اهـل      
یمن بود در زمان خالفت ابـوبکر       
الصدیق به مدینه آمـد سـپس در        

در جنـگ هـاي     . کوفه ساکن شد  
 .علی حضور داشت

 .سعادتمند، نیک بخت: مسعود
ــعوده ــک  :مس ــعادتمند، نی  زن س

 .بخت
 مسلمان، کسی که متدین: مسلِم

 بدین اسالم باشد، و نام صـحابی      
مسـلم بــن شـیبۀ بــن عثمـان بــن    «

 .»طلحۀ
ــلِمه سزن مســلمان، زنــی کــه : م

 .متدین به دین اسالم باشد
ــور ــحابی  : مِسـ ــام صـ ــو نـ ابـ

عبدالرحمن مِسور بن مخْرَمۀ بـن      
از فضالء و فقهـاء صـحابه   نوفـل   

 .دبو
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کسی که با روغن مقـدس      : مسِیح
مسح شده، شخص صـدیق، مـرد       
ــده، و لقــب  بســیار ســیاحت کنن

 .حضرت عیسی علیه السالم
راویه ي حدیث مسـیکَه     : مسیکَه

اُم یوسف از ام المـؤمنین عائشـه        
 .رضی اهللا عنها روایت کرده است

مسیب بن نَجبۀ   نام تابعی   : مسیب
 رئیس  فزاريبن ربیعۀ بن ریاح ال    

قــوم خــود بــود و در قادســیه و 
 .فتوح عراق حضور داشت

 .تصدیق کننده: مصدق
برگزیده، یکی از القـاب     : مصطفی

حضرت رسول اکرم     صـلی اهللا     
 .علیه وسلم

ــعب صــحابه  : م ــی از ص ــام یک ن
ــلم   ــه و س ــلی اهللا علی ــامبر ص پی

 .»مصعب بن عمیر«

اصـالح کننـده ي     : مصلح الـدین  
 .دین

ــلِحم اصــالح کننــده، بصــالح : ص
آورنده، نیکو کننده، آشتی دهنده،     

 .شایسته و نیکوکار
نام هیجدهمین جد پیـامبر     : مضَر

صلی اهللا علیـه وسـلم مضَـر بـن          
 .نِزَار

نــام تـابعی مطَــرِّف بــن  : مطَـرِّف 
ــی    ــخِّیر الحرش ــن الشِّ ــداهللا ب عب

 .العامري
 .پاك شده، مقدس: مطَهر

 . پاکیزهزن پاك و: مطَهره
ــن : مطِیــع ــام صــحابی مطیــع ب ن

 .االسود بن حارثه
صحابیه، دختر نعمان بـن     : مطِیعه

مالــک االنصــاریه، اســمش قــبال 
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» مطِیعـه «عاصیه بوده، رسول اهللا     
 .نامیده اند

 .پاکیزه و خوشبو شده: مطَیب
 .زن پاکیزه و خوشبو شده: مطَیبه
ظفر یافته، پیـروز، فیـروز،      : مظفَّر

 .رواکام
 .پیروز در دین: مظَفَّرالدین

نام یکی از صـحابه پیـامبر       : معاذ
معـاذ بـن    «صلی اهللا علیه و سلم      

 .»جبل
صحابیه، دختر عبداهللا بـن     : معاذه

 . بن قیسةعمرو بن مر
نـام صـحابی و یکـی از        : معاویه

معاویـۀ بـن        کاتبـان وحـی الهـی،    
 ســال امیــر و  20 ابــی ســفیان 
ــتاندار و  ــال20اس ــه و  س  خلیف

حاکم اسـالمی بـود و در دمشـق      
 .مدفون است

نام صحابی معبد بن خالـد    : معبـد 
 .الجهنی
نام صحابی ابـن الحمـراء      : معتِّب

معتِّب بـن عـوف بـن عـامر، بـه           
حبشه سپس بـه مدینـه هجـرت        

 .نموده و از بدریین است
نام بیستمین جد پیامبر صلی   : معد

 .اهللا علیه وسلم معد بن عدنان
ــرُوف عــاد و : م هــام یکــی از ز ن

متصوفین بزرگ اسالم معروف بن     
 .فیروز الکرخی

 .گرامی دارنده دین: معز الدین
باز داشته شده از گنـاه،     : معصومه

کسی که در عمر خود گناه نکرده       
 .باشد

ــه ــزرگ  : معظَّم ــده، ب ــزرگ ش ب
شمرده شده، کسی که او را بزرگ     

 .می شمارند
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قِل بن سِنان   نام صحابی مع  : معقِل
 .بن مظهر االشجعی

نام صحابی معن بن یزید بن    : معنْ
 .االَخنس السلمی

 .یاري کننده ي دین: معین الدین
 .یاري کننده، یار و مددکار: معِین
یکی از راویه هاي حدیث     : معیره

معیــره بنــت حســان التمیمیــه، از 
 .انس بن مالک روایت کرده است

عیقِیـب بـن    منام صحابی   : معیقِیب
ــی االَزدي  ــۀ الدوس ــی فاطم  از اب

هجرت کننـدگان بـه حبشـه و از     
 .بدریین است

 بــن ةنــام صــحابی مغیــر: مغِیــرَه
 .شعبه
فـاتح قرطبـه مغِیـث بـن        : مغِیث

 .الحارث بن الحویرث
 .باز کننده، گشاینده: مفَتِّح

نـام شـاعري از سـادات      : مفْرُوق
بنــی شــیبان مفــروق بــن عمــرو 

بـن قـیس بـن مسـعود     ) االصـم (
 .الشیبانی

عالم منطقـی مفضَّـل بـن       : مفَضَّل
عمر بن المفضل االَبهري معـروف      
به اَثیرالـدین االَبهـري و مصـنف        

ــاي  ــۀ، کتابهــ هدایــــۀ الحکمــ
ایســاغوجی و مختصــر فــی علــم 

 .الهیئۀ
 .رستگار، پیروز: مفْلِح

نـام مفسـر بـزرگ قـرآن        : مقَاتِل
 .مقاتل بن سلیمان

ی از صحابه پیـامبر     نام یک : مِقْداد
مِقْداد بـن   «. صلی اهللا علیه و سلم    

 »عمرو
 .زن بسیار پاك و پاکیزه: مقَدسه
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قصد و نیت شده، آهنگ     : مقصود
 .شده، مطلوب، خواسته

نام فقیه شامی مکْحـول     : مکْحول
بن ابی مسلم شهراب بن شاذل از       
حافظان حدیث، اصـال فارسـی و    
مولدش در کابـل بـوده و جهـت         

افت حدیث به عراق ، مدینـه       دری
و اکثر بالد اسالمی سـفر کـرده و       
در دمشـــق مســـتقر شـــد و در 

 .همانجا وفات یافت
ــرَّم ــزرگ  : مکَ ــی، ب ــز، گرام عزی

 .داشته شده
کْنِفکْنِف بن زید   : منام صحابی م

الخیل بن مهلهل الطائی در اوائـل       
عهد ابوبکر الصدیق رضی اهللا عنه      

نـگ  همراه خالد بن الولیـد در ج      
 .با مرتدین شرکت داشت

نام صـحابی مِلْحـان بـن       : مِلْحان
 .حارثۀ الطائیزیاد بن غطیف بن 

ــه ــوب  : ملِیحـ ــین، زن خـ نمکـ
 .صورت
ملیکـه دختـر    «صـحابیه،   : ملیکه

 .»سهل بن زید بن عمرو
ــه ــت : ملَیلَ ــه، ملیلــه بن زن محدث

هانی از حضرت عائشه رضی اهللا      
 .عنها روایت کرده است

ـ : ممـدوح  تایش شــده، ســتوده س
 .شده

زن ســتایش شــده،   : ممدوحــه
 .ستوده شده

صحابی نام پسر زبیـر بـن       : منْذِر
 .العوام برادر عبداهللا بن الزبیر

یاري کرده شده، نصـرت    : منصور
 .داده شده
 .زن غالب و پیروز: منصوره
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نام صحابی منقذ بن عمـرو      : منقذ
 .بن عطیه

نــور دهنــده، درخشــنده، :  منیــر
 .درخشان

روشــنایی دهنــده ي : یرالــدینمن
 .دین

 .زن درخشنده و درخشان: منیره
 

منِیبـۀ  از عابده هاي بصره     : منِیبه
 .البصریۀ

زن کامل از نظر زیبـایی و       : منِیفَه
و نام عابده ي بحرینی      .قد و باال  

 .منِیفَه بنت ابی طارق
 .زن یکتا پرست: موحده

دودــومحبــوب، مــورد مهــر و : م
 .بتمح

نام یکی از پیامبران الهـی      : موسی
 .پسر عمران

نام فقیه و ادیب مکه موفَّق     : موفَّق
ــد المکــی الخــوارزمی،   ــن احم ب
ــام   ــب االم ــاي مناق ــف کتابه مؤل
االعظم ابی حنیفه و مناقـب امیـر        

 .المؤمنین علی بن ابی طالب
ــه ــت  : مونس ــه بن ــه مونس محدث

 .الملک العادل
 اهللا  از موالی پیامبر صـلی    : موهبه

 .علیه و سلم
هدایت شده به راه راست،     : مهدِي

مولود تازه، و نـام امـامی کـه در         
 .آخرالزمان ظهور می کند

هدایت شده براه راسـت،    : مهدِیـه 
ــاد   ــه دام ــه حجل ــه ب عروســی ک

 .فرستند
از اصحاب النبـی صـلی اهللا      : میثم

ــه و ســلم،   میــثم التمــار  «علی
 .»االسدي
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 بـن   نام صـحابی میسـره    : میسره
 .مسروق العبسی

ــور سیــهل و  : م ــده، س ــان ش آس
 .آسان، خالف معسور

نام عالم اصولی و کالمـی      : میمون
میمون بن محمد بـن محمـد بـن         
معبد بن مکحول ابوالمعین النسفی     
الحنفــــی، مؤلــــف کتابهــــاي 
بحرالکالم، تبصرة االدلۀ، التمهیـد     
ــی   ــد، و العمــدة ف لقواعــد التوحی

 .اصول الدین
مبارك، خجسـته، داراي    : میمونه

یمن و برکت، و نام همسر گرامی       
حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا        

میمونــه بنــت   «علیــه وســلم   
، خواهر ام الفضل همسر     »الحارث

عباس و خاله ي خالد بن الولیـد        

و عبـداهللا ابــن عبــاس رضــی اهللا  
 .عنهم

 
 
 
 
 ن

 
زن بخشنده و سخاوتمند، و   : نائله

بـن  نائله دختر ربیع    «نام صحابیه   
 .»قیس بن عامر

 .زن نجات یابنده، رستگار: ناجیه
 .کمیاب و بی همتا: نادر

ــادره ــادر : ن ــث ن ــاب،      / مؤن کمی
 .بی همتا، شگفت

 .دلسوز دین و آیین: ناصح الدین
نصـیحت کننـده، دلسـوز،      : ناصح

 .خیرخواه
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لقب حسن بن ابـی  : ناصِر الدولَـه  
الهیجاء عبداهللا بن حمدان التغلبـی      

 .ان دولت حمدانیهاز پادشاه
 .یاور دین: ناصر الدین

 .یاري کننده، مددکار: ناصر
یاري کننده،  / مؤنث ناصر : ناصره

 .مددکار
نافع بن ظریف   «نام صحابی   : نافع

 .»بن عمرو
 .نام صحابی، نبهان التمار: نَبهان
 .شریف، هوشیار، زیرك: نَبِیل

 .ستاره ي دین: نجم الدین
ــب ــام  : نجی ــا، و ن ــیل، پارس اص

 .»نجیب بن السري«صحابی 
زن اصیل، شریف و نیـک      : نجیبه
 .رفتار
 .نام غالم کلثوم بن هِدم: نجیح

نام نوزدهمین جـد پیـامبر      :  نِزَار
        دعصلی اهللا علیه و سلم نِزَار بن م

 .بن عدنان
ــفِی ــی   : نَس ــه حنف ــر و فقی مفس

ابوالبرکات عبداهللا بـن احمـد بـن       
 »مدارك التنزیل «محمود النسفی،   

 و فقــه »کنزالــدقائق« و ســیر قــرآنتف
 از تألیفــات اصـول فقـه  در  »المنـار «

 .ایشان است
صحابیه، دختر کعـب بـن      : نَسِیبه

 .عمرو بن عوف
صحابیه نُسیبه بنـت کعـب      : نُسیبه

 .بن عمرو بن عوف االنصاریه
 .نام صحابی نُسیر بن ثَور: نُسیر

موجـب پیـروزي در     : نصر الدین 
 .دین

 . پیروزي خدا:نصر اهللا
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ــام صــحابی : نصــر ــن «ن نصــر ب
 .»الحرث

 .یاري خدا: نُصرت اهللا
 .یاري کننده ي دین: نصیر الدین

 .یاري کننده و مددکار: نصیر
نام سیزدهمین جـد پیـامبر      : نَضْر

صلی اهللا علیه و سـلم نَضْـر بـن          
 .کِنَانَه، کنیه اش ابو یخْلد بود

 .نگاه محمد: نظر محمد
نـام امـام    / رنـگ سـرخ     : نُعمان

 .اعظم ابوحنیفه رحمه اهللا علیه
ــت اهللا بخشــش و عطــاي  : نعم

 .خداوند
نعمۀ بنت علی بنـت  محدثه  : نِعمه

 .یحیی بن الطراح
 .نعمت خدا: نعیم اهللا

ــام صــحابی : نعــیم ــن «ن ــیم ب نع
 .»سالم

زن خوشـــــگذران و : نعیمـــــه
 .ثروتمند
نعیمـان بـن    نام صـحابی    : نُعیمان

 عمـــرو بـــن رفاعـــۀ النجـــاري
 از اهل مدینـه، بسـیار       االنصاري

پیـامبر  اوقـات  شوخ بود و بیشتر  
ــی    ــلم را م ــه وس ــلی اهللا علی ص

 .خنداند
نـام  / گرانبها، گرانقیمـت    : نفیسه

صحابیه، نفیسه دختر عمـرو بـن       
 .  بن مخلد االنصاريةخلد
نفیع بن المعلی   «نام صحابی   : نفیع

 .»بن لوذان االنصاري الخزرجی
 .پاکیزه، برگزیده: نقی

نـواس بـن    «نام صـحابی    : نواس
 .»سمعان بن خالد
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نام یکی از پیامبران الهی از      : نوح
ــه    ــس علی ــرت ادری ــل حض نس

 .السالم
 .روشنایی احمد: نور احمد
 .روشنی دین: نور الدین

 .تجلی نور خدا: نور اهللا
 .روشنایی محمد: نور محمد

ــور داد، خــدا داد،  : بــردي نــور ن
 .داده ي خداي روشنایی

نوفل بن ثعلبۀ   «صحابی  نام  : نوفل
 . »بن عبداهللا

راویه ي حدیث نولـه بنـت       : نَولَه
 .اسلم االنصاریه

 .نور دهنده: نَیره
 
 
 

 

 و

 

ــق ــاد : واثِ ــده، اعتم ــان کنن اطمین
 .دارنده، محکم، استوار، معتمد

ــه ــام صــحابی : واثِلَ ــن ن ــۀ ب واثِلَ
 . از اهل الصفّه بوداالسقع

ــلَه ــن   : واصِ ــر ب ــادر عم ــام م ن
لعزیز ام حکیم بنت یحیی بن      عبدا

حکم االمویـه القرشـیه و زوجـه        
 .عبدالعزیز بن ولید بن عبدالملک

نام صحابی واقد بن عبداهللا   : واقِـد 
 بن عبد مناف

بخشــــنده، دهنــــده،         : واهِـــب 
از صفات باري   . عطا کننده، سخی  

 .تعالی
 .زن بخشنده: واهبه
 .اعتماد، اطمینان: وثوق

ام در صــاحب مقــ: وجیــه الــدین
 .دین
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ــه هجِیــاحب  : و ــا و ص ــی زیب زن
و نام محدثه قـرن     . منزلت و مقام  
وجیهه بنت علی بن    هفتم هجري   

 .یحیی االنصاریۀ الصعیدیۀ
ــه ــه الدولَ جِیصــاحب مقــام و : و

 .منزلت در حکومت
نام صحابی وحشـی بـن      : وحشِی

حــرب الحبشــی قاتــل حضــرت 
بعد از اینکه   . حمزه در جنگ اُحد   

:  پیامبر بـه او گفـت      مسلمان شد 
غیب عنی وجهک یا وحشی      «

 اي وحشی صـورتت      »ال اراك 
. را از من دور نگهدار تا نبینمـت       

در جنگ یرموك شـرکت کـرد و     
مسیلمه را با همـان نیـزه اي کـه          
حمزه را کشته بود بقتل رسانید و       

قتلت بحربتی هـذه    «:  می گفت 
 بـا ایـن     »خیرالناس و شرالناس  

ن انسانها را نیزه ام بهترین و بدتری
در حمص سـاکن شـد و در        . کشتم

زمان خالفت حضرت عثمان وفـات   
 .کرد

 .تک، فرد، تنها: وحید
 .تنها، یکه: وحیده

دوست داشتنی، دوسـتی و      : وِداد
 .محبت

نام صحابیه، وده دختر عتبـه   : وده
 .بن رافع بن امري القیس

 .زن خوبرو و زیبا: وسِیمه
 .زیبا نیکو روي، خوبرو، : وسِیم
نــام محدثــه، وقــار بنــت : وقــار

عبدالمجید بن حاتم بـن المسـلم       
 .»ام محمد«

فقیـه و   نام  / دوست خدا : ولِی اهللا 
محدث حنفی ابو عبدالعزیز احمد     
بن عبدالرحیم الفاروقی الـدهلوي     

از . الهندي ملقب به شاه ولـی اهللا       
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ــت   ــان اس ــات ایش ــوز «تألیف الف
ــیر  ــول التفس ــی اص ــر ف و » الکبی

ازالـــۀ «و »  البالغـــۀحجـــۀ اهللا«
ــاء  ــۀ الخلف ــن خالف ــاء ع و » الخف

» فتح الرحمن فی ترجمۀ القـرآن     «
 . و غیر ذلک

نام یکی از پادشاهان دولت     : ولِید
اُمویـه ولیـد بــن عبـدالملِک بــن    

 او نخستین کسی است که      .مروان
در اسالم داروخانه بنا کرد و بانی       
مسجد بزرگ دمشق معـروف بـه       

ــت، ن   ــوي اس ــامع االُم ــش ج ق
ــک «انگشــتري وي  ــد اِنّ ــا ولی ی

مرده یعنی اي ولید تو     . بود» میت
 . اي

 .دوست محمد: ولی محمد
دوست، صدیق، صـاحب و     : ولی
 .یار

نام صحابی وهب بن سعد،     : وهب
ــدق،  ــد، خن وي در جنگهــاي اُح
ــور   ــدر حض ــر و ب ــه، خیب حدیبی
. داشت و در روز مؤته شهید شـد     

» عبـداهللا بـن سـعد     «وهب برادر   
 .ح افریقا استفات

 .بسیار درخشان: وهاج
فقر، درویشی، و نیز بمعنی     : ویس

مطلوب و خواسته و آنچه انسـان       
 .بخواهد

 
 
 

 
 هـ

 
ــده و بحـــق : هائـــد توبـــه کننـ

 .بازگردنده
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مؤنث هائد، زن توبه کننده     : هائده
 .و بحق باز گردنده

پسر حضرت آدم ابوالبشر   : هابیـل 
که به دست برادرش قابیل کشـته       

ــ ــته در روي ش ــین کش د و او اول
 .زمین است

همسر حضـرت ابـراهیم و      : هاجر
 .مادر حضرت اسماعیل

ــا، : هــادي ــده، رهنم ــدایت کنن ه
 .پیشوا، مرشد

ــه ــدایت  : هادی ــادي، ه ــث ه مؤن
 .کننده،رهنما، پیشوا و مرشده

ــید  ــارون الرَّشـ ــین و : هـ پنجمـ
ــت    ــه ي دول ــهورترین خلیف مش

 . عباسی در عراق
رت موسـی   نام برادر حض  : هارون

علی نبینا و علیه السالم، خداونـد       
ــاون   ــامبري و معـ ــه پیـ او را بـ

حضرت موسی براي تبلیغ احکام     
 .دین برگزید

ــم ــر              : هاشـ ــد پیغمبـ ــام جـ نـ
 .صلی اهللا علیه و سلم

صحابیه هاله بنـت خُویلـد     : هالـه 
خــواهر ام المــؤمنین حضــرت   

 .خدیجه رضی اهللا عنها
 هـانی بـن   « نـام صـحابی     : هانی

 .»فراس االسلمی 

و . هدیه و بخشش خدا  : هبۀاهللا  
 بـن احمـد     هبۀ اهللا نام فقیه حنفی    

بن معلـی بـن محمـود الطـرازي         
شجاع الدین الترکستانی، در طراز     
متولد شد و به دمشق رفـت و در        
ــه    ــد و در مدرس ــه ش ــا فقی آنج
ظاهریه وفات نمـود، از کتابهـاي       

و » شرح الجـامع الکبیـر    «ایشان  
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»  فی شرح المنار   تبصرة االسرار «
 .»شرح عقیدة الطحاوي«و 

ــه میجــه و : ه ــام فقیهــه و محدث ن
تابعیه اهل دمشق هجیمـه دختـر       

 .حیی  اُم الدرداء صغري
کسـی کـه خـدا او را       : هدایت اهللا 

 .راهنمایی کند
محدثه، هدیه بنت ابـراهیم     : هدیه

 .بن عمر بن عبدالعزیز القرشی
ــرَوي ــه و از: ه  از بزرگــان حنابل

ذریه ابی ایوب االنصاري، عبداهللا     
بن محمـد بـن علـی االنصـاري         

 .الهروي
نـام خـواهر ام المـؤمنین       : هریره

 .حضرت سوده رضی اهللا عنها
نـام خـواهر ام المـؤمنین    : هزیلـه 

 .حضرت میمونه رضی اهللا عنها

صحابی بن صحابی هشـام     : هِشام
بن حکیم بن حـزام بـن خویلـد          
القرشی االسدي، روز فـتح مکـه       

لمان شد، از فضالء و بهتـرین       مس
 .اصحاب پیامبر بود

» هند بنـت عتْبـه    «صحابیه،  : هِنْد
همسر حضرت ابوسفیان و مـادر      

 .حضرت معاویه رضی اهللا عنهما
هنیـده دختـر    « صـحابیه،   : هنَیده

 .»صعصعه بن ناجیه التمیمیه
پیغمبـر قـوم عـاد، از اوالد        : هود

سـام پســر حضـرت نــوح علیــه   
 .السالم

هیثم بن نصر   « نام صحابی   : مهیثَ
فقیـه    و نـام   »بن زاهر االسـلمی     

ــن   ــلیمان ب ــن س ــثم ب ــی هی حنف
حمدون، اهـل تـونس و مصـنف        

 .»ادب القاضی و القضاء«کتاب 
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 ي

 
 .دوست احمد: یار احمد
 .دوست علی: یار علی

 .دوست محمد: یار محمد
بمعنی سهل و آسان و نـام       : یاسر

 صحابی یاسر بـن عـامر الکنـانی     
المذحجی العنسی، پدر عمار و از      

 .سابقین به اسالم است
راویه ي حدیث یاسمین    : یاسمین

بنت سالم بـن علـی بـن البیطـار          
 هجري وفات   634الخزیمیه سنه   

 .نموده است

نام فقیه حنفـی ماتریـدي      : یاسین
 یاسین بن مصطفی الجعفی بقـاعی     
 سپس دمشقی و صـاحب کتـاب      

نصـرة المتغـربین عـن االوطـان     «
 .»الظلمۀ و اهل العدوانعلی 
فرزند حضرت نـوح، پـدر      : یافث
 .ترك
از پیامبران بنـی اسـرائیل      :  یحیی

 .پسر حضرت زکریا علیه السالم
یزیـد بـن    « نـام صـحابی     : یزید

 .»االحنس السلمی 
 .از پیامبران بنی اسرائیل: یسع

یسـیره دختـر    «صـحابیه   : یسیرَه
 .»ملَیکه بن زید بن خالد

یکـی از پیـامبران،     نـام   :  یعقوب
 .پسر حضرت اسحاق علیه السالم
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پسر حضرت یعقوب علیه    : یوسف
ــرائیل  ــی اس ــر بن ــالم، پیغمب . الس

 .حسن او مشهور است

ــامبري اســت از :  یوشــع ــام پی ن
نزدیکان حضـرت موسـی علیـه       

 .السالم
 .پیامبر اهل نینوا: یونس
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 )نمونه اي از نامهاي دوقلوي پسر ( 

 
 دهز اَ-حمد ا

د اَسع-لَم اَس 
 بهشْ اَ- ثْعشْاَ
  بیطْ اَ-رهطْاَ
 نیل الدمکْ اَ-ن یل الدضَفْاَ

 ور اَنْ-اَمجد 
  جاهِد-جابِر 

جالل الدن ی-ج مال الدنی 
  جنَید -جبیر 

  حافِظ - حارِث
بِحیاهللا ب -فِ حاهللاظُی  

   خالِد -خابِر
ئُرف و-حِ رمی 

 ب  راغِ-د راشِ
 ک سالِ-د ساجِ
 ح سامِ-م سالِ

  سهل-سعد 
  سلِیل -سدِید 

عِسد ی- لِسم ی 
  سمِیر-سمِیح 

 ر  شاکِ-عشافِ
   شُعیب-شُبیر 

 نیاع الدج شَ-ن یاب الدهشَ
 ح صالِ-ق صادِ

  صلِیح-صبِیح 
  ظَهِیر -ظَفِیر 
ادبع -ع اسب  

  عمیر-عزَیر 
  عون-عوف 

 ل فاضِ-حفاتِ
  معِین –مبِین 

  محمد رحیم-محمد رئوف 
مرُسر و-م سعد و 

  مِفْتَاح-مِصباح 
  مصطَفَی -مجتَبی 

 نی الدرَ ناصِ-ن ی الدحناصِ
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  نَصِیر-نَجِیح 
 ب واهِ-ق واثِ

  یار محمد -یار احمد 
 یافِث -یاسِر 

 
 

 )نمونه اي از نامهاي دوقلوي دختر ( 

  اَنِیسه-اَمِینَه 
دِبه لَی-سِ بیهم 

  بشِیرَه-برِیرَه 
  ثَمِینَه-ثَبِیتَه 

  جمِیلَه-جمِینَه 
بِحیه ب-نِ حهفَی 
 هسیلِ خَ-ه دیلِخَ

 هم راحِ-ه حرابِ
بِریه ع-حِ ریهم 
فِریه د-فِ ریه ع 

 هرَ زاهِ-ه دزاهِ
 هکَ سالِ-ه دسائِ
 ه ی سامِ-ه حسامِ

  سدِیسه - سبِیعه
 ه نَیکِس -ستِیرَه 

  سمِیحه-سلِیلَه 
   سهِیمه-سدِیده
  سمِیکَه-سمِیرَه 
  سنَینَه -سعیرَه

 هعیفِ شَ-ه فَیرِشَ
 هقَ صادِ-ه رَصابِ
 ه فَ عارِ-ه دعابِ
 ه فَعاطِ -ه لَعادِ

زِعه زَی-فِ عهفَی 
  عمیرَه -عصیمه

 ه م فاطِ-ه لَفاضِ
 همیهِ فَ-ه دیرِفَ

  فَکِیهه -فَصِیحه 
 ه ع قانِ-ه تَقانِ

 هفَیطِ لَ-ه بیبِلَ
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 هح مادِ-ه دماجِ
  مسعوده -مستُوره 

  ملِیکَه -ملِیحه
 ده مودو-ممدوحه 

  منِیفَه-منِیرَه 
 هر نادِ-ه لَنائِ

 همیعِ نَ-ه بیجِنَ
 نَفِیسه  -نَسِیبه 

 ه ی هادِ-ه دهائِ
  هنِیده–هزِیلَه 
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