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وهم  ،وأحیاًنا �كني أ�اه �اسم ولده األكبر وهكذا ،سمعت من ینادي والد�ه �أسمائهما: السؤال

 فهل فعلهم هذا من البر؟ ،راضون عن ذلك
تسمیة الوالد �اسمه أو �كنیته خالف األدب الشرعي، األدب الشرعي في مثل قول  :الجواب
 ،�ا فالن :لكن إذا قال ،ألنه یذ�ِّر �الرا�طة بینهما ؛]٤٢: مر�م[ }َ�ا َأَبتِ { :-علیه السالم-الخلیل 

فما الفرق بین أبیه و�ین  ،�ا أ�ا فالن إذا قال:أو  ؟!فالن من �عید الناس�ین فما الفرق بین أبیه و 
�ا  :�ما أّنه أ�ًضا إذا قال ،�ا أبتِ  :فإذا قال ؟!جاره المكنى �أبي فالن �الكنیة الموافقة لكنیة أبیه

واألدب المعروف عند األوائل  ،ال شك أن هذا هو األدب الشرعي : �ا عمِّ،إذا قالو�ذا  ،أخي
وجاء في حدیث بدء  ،أو ابن األخ ،والصغیر �االبن ،الكبیر بیا عمّ  دعىحتى عند العرب أن یُ 

 »اسمع من ابن أخیكأي عم، « لورقة بن نوفل: -رضي هللا عنها– الوحي من قول خد�جة
 ،�ا عمّ  :فیقال للكبیر ،لكن هذا من �اب األدب ،وال تر�طه �ه قرا�ة وال صلة رحم ،]١٦٠: مسلم[

أما التسمیة �االسم المجرد  ،وهكذا ،�ا أخيألخیه: و  ،�ا أميألمه: و  ،�ا أبتِ  :والولد �قول لوالده
مع أنه أحق  ،یوافقه فیه غیره نادى األب بلفظولیس من البر أن یُ  ،هذا خالف األدب الشرعيف

�ا أ�ا  :أو عمه ،�ا فالن :ونسمع من ینادي أخاه ،و�ذلك األم ،الناس �البر والتقدیر واالحترام
الرا�ط الذي تجب �ه  ،لیذ�ره �الرا�ط بینهما ؛�ا عمّ  :إنما �قول ،هذا لیس من األدبو  ،فالن

فرق بینه و�ین �عید الناس من  فال ،الن�ا أ�ا ف :أما إذا �نَّاه وقال له ،وهي العمومة ،الصلة
 الجیران وغیرهم.

 ،لیفضوا إلیه �ما یر�د وهكذا ؛ط مع أوالده و�نزل من قیمته عندهمنعم �عض اآل�اء یتبسّ 
 و�ل شخصٍ  ،لكنه من جانبهم غیر مطلوب وال مرغوب ،هذا ال شك أنه من جانبه مطلوب

لیدخل حبه  ؛و�نبغي له ذلك ،مع ولده لألب أن یتبسطف ،له من خطاب الشرع ما �خصه مكلفٍ 
لكن على  ،وقل مثل هذا في الكبار ،فیملي علیهم ما شاء ،هو�حترموه و�قدرو إلى أعماق قلو�هم 

 ،ولو وجد هذا من الكبیر فإن لكل مكلَّف ما�خصه من خطاب الشرع ،الصغیر أن �حترم الكبیر
لكن �المقابل الطرف اآلخر علیه جوز له أن �حب أن یتمثل له الناس قیاًما، ن اإلنسان ال �أكما 

 أو صاحب القدر والشأن. ،أو هذا الكبیر ،أن �حترم هذا الداخل
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