فرشتوں کے نام پر نام رکھنا
ل ِٰ
للا
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِٰ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّل َوال َّ
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مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
ِٰ
االستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ فرشتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا کیسا ہے؟
سائل ایک بھائی انگلینڈ
﷽
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الو َّھاب اَللل ُھ َِّم اجْ َع ِْ
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اپنے بچوں کے نام فرشتوں کے ناموں جیسے رکھنا شرعاِ تو جائز ہے لیکن ایسے
کرنا سے اجتناب کیا جائے کہ لوگ اس کا مذاق بنائیں گے ۔ مثَلکہیں گے چھپ جاؤ
عزرائیل آگیا ہے وغیرہ تو اس طرح وہ فرشتوں کی توہین کی طرف بڑھ سکتے ہیں
لہذا اس بھولی بھالی عوام کو اس سے بچایا جائے۔بعض علماء نے فرشتوں کے نام پر
بچوں کے نام رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے ،حدیث پاک کی وجہ سے کہ والتسموا
باسماء المَلئکۃ کہ فرشتوں کے ناموں کےساتھ نام نہ رکھو۔ التاریخ الکبیر ج ۵ص
 ۳۵اور یہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے ۔لیکن صحیح یہ ہے کہ نام رکھناجائز لیکن
اجتناب بہتر ہے۔ اور اچھے بامعنی نام رکھےجائیں یا انبیاء و اولیاء کے ناموں پر نام
رکھے جائیں جس کی برکتیں بچوں کو بھی ملیں ۔
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قادری

How is it to keep the names of Angels?

لُہللا
ُع ٰلیُ َرس ْو ل
ُ ا َ ْل َح ْمدُُ ل
َ ُُص ٰلوةُُ َوالس َََّلم
َ ِلُ َوال
QUESTION:
What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding
the following issue: How is it to keep the names of Angels when keeping the
names of our children?
Questioner: A brother from England
ANSWER:
﷽
ص َواب
َُ لُل
ُْ الو َّھابُاَللّٰھ َُّم ا ْج َع
ُا َ ْل َج َوابُُ لب َع ل
َّ ليُالنُّ ْو َُر َوال
َ ُُونُال َمللکل
Although keeping the names of children based on the names of Angels is
permissible according to Islām, however, one should avoid this as it will result in
people making a mockery out of it. For instance, they will end up saying, ‘Hide
because ‘Izrā’īl is here,’ etc. Hence, this can actually result in going towards the
disrespect of Angels, therefore, the straightforward general public should refrain
from this. Some scholars have regarded it as Makrūh to keep the names of Angels
for children based on the blessed Hadīth,

والتسموا باسماء المَلئکۃ
“Do not keep the names of Angels.”
[al-Tā’rīkh al-Kabīr, vol 5, pg 35]
And this Makrūh will be ascribed to Tanzīhī. However, what is correct is that
keeping the name is permissible but it is better to abstain. Moreover, one should
keep good meaningful names or the names of the Prophets & Saints whose
blessings the children would also attain as well.
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