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القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، اللَّهم اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي، قاَل اإلماُم ابُن 

 يف كتاِبِه )ُُتفُة املودوِد أبحكاِم املولوِد(: -رمَحُه هللاُ تعاىل-القيِ ِم 
 .اْلَفْصُل الرَّاِبُع يف َجَواِز تكنيِة اْلَمْوُلوِد أِبيب فََلن  

 اي أاب ُعمري، نعم. (اي أاب ُعمري ما فعل الُنغري)ُكنية،   "أبو فالن"وهو صغري يُقال له  : أيالشيخ
 أحسَن النَّاِس ُخلقا   -مَ صلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسلَّ -يف الصَِّحيَحنْيِ ِمن َحِديِث أنس  قَاَل َكاَن النَِّبُّ القارئ: 

 : صلَّى هللاُ عليِه.الشيخ
)ََي َأََب ِإذا َجاَء يَ ُقوُل َلُه:  -صلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ -وََكاَن النَِّبُّ ، القارئ: وََكاَن يل َأٌخ يُ َقاُل لَُه أَبُو ُعَمْي  

 ُعَمْي  َما فعَل الن َُّغُي(.
 : طائر كان يعين يلعب به فيمازحه النيّب عليه الصالة والسالم، نعم.الشيخ

مَحَْزة القارئ: لُِنغي  َكاَن يْلَعُب ِبِه، قَاَل الرَّاِوي َأظُنُُّه َكاَن فطيما  وََكاَن أنٌس ُيكَّنَّ قبَل َأْن يُوَلَد َلُه أبيب 
لَعاِئَشَة َأْن  -صلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ -َن يُكَّنَّ بذلَك َومْل يكْن َلُه ولٌد ِإْذ َذاَك، َوأذَن النَِّبُّ َوأَبُو ُهَريْ َرَة َكا

 َوُهَو عبُد هللِا بُن الزبيِ ، تتكَّنَّ أِبمِ  عبِد هللاِ 
 : ابُن أختها، نعم.الشيخ

َا أسقَطْت ِمن  القارئ: َوُهَو اْبُن ُأْخِتَها َأمسَاُء بنُت أيب بكر  َهَذا ُهَو الصَِّحيُح ََل احلَِديُث الَِّذي ُرِوَي َأَّنَّ
 هللِا وكنَّاها ِبِه فَِإنَُّه َحِديٌث ََل َيصحُّ.ِسْقطا  َفَسمَّاُه عبَد  -صلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسلَّمَ -النَِّبِ  

امْسُُه َوجيوُز تكنيُة الرجِل الَِّذي َلُه َأْوََلٌد ِبَغْيِ َأْوََلِدِه، َومل يكْن أليب بكر  اْبٌن امْسُُه بكٌر، َوََل لعمَر اْبٌن 
ُسَلْيَماُن وََكاَن يُكَّنَّ َأََب ُسَلْيَماَن، وََكَذِلَك أَبُو َحْفٌص، َوََل أليب َذر  اْبٌن امْسُُه َذٌر، َوََل خلَاِلد  اْبٌن امْسُُه 

َك َسلَمَة، َوُهَو َأكثُر ِمن َأْن ُُيَْصى، َفََل يْلزُم ِمن َجَواِز التكنيِة َأن يكوَن َلُه ولٌد، َوََل َأْن يُكَّنَّ َبسِم َذلِ 
 اْلَوَلِد َوهللاُ أعلُم.

 .والُكنيُة نوُع َتْكِثي  وتفخيم  للُمكَّنَّ 
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)أنت أبو ُشريٍح( : لكن يعين األصل أن ُيكَّنَّ ابسم الولد إذا كان، لقوله عليه الصالة والسالم: الشيخ
فاألصل أن ُيكَّنَّ ابسم أكرب األوالد وإن اختار ُكنية أخرى فال  )ما لَك ِمن الولِد؟(يعين، كأنَّه ملا قال: 

 أبس، األمر واسع، نعم.
.والكُ القارئ:   نيُة نوُع َتْكِثي  وتفخيم  للُمكَّنَّ

: وهلذا اآلن درج كثري من الشباب وهم مل يتزوجوا أن يتكنَّوا أبو فالن أبو فالن أبو فالن، وهلم فيها الشيخ
 وبس "أبو فالن" ،يعين غرضان: يعين ما يف الُكنيِة من يعين التفخيم، والثاين ما يف الُكنيِة من اإلهبامِ 

 ففي هذا تعميٌة على األابعِد ال يعرفون، فالن من من؟ .أبو فالن ،ال ،ن فالنفال يُعرف فالن اب ،[فقط]
 ما أبو فالن، ال يعرفوا إاّل هذه الُكنية، نعم.

 القارئ: والُكنيُة نوُع َتْكِثي  وتفخيم  للُمكَّنَّ وإكراما  َلُه َكَما قَاَل الشاعر: 
 ُأكني         ِه ِحنَي أاندي     ِه ألكرَم       ُه          َوََل ألقِ بُ          ُه والس       ْوَءُة اللق      بُ 

 فصٌل يف َأنَّ التَّْسِمَيَة حقٌّ لْْلَِب ََل لْْلُمِ .
 : اآلن العكس اي شيخطالب
 : األمر واسع، نعم.الشيخ

 
 القارئ: يف َأنَّ التَّْسِمَيَة حقٌّ لْْلَِب ََل لْْلُمِ .

: وهللا يعين لو اجتمعوا البنني والبنات، يعين البنات لألّم والبنني ما هو بعيد يعين، والظاهر أن هذه الشيخ
 ، نعم.أمور ميكن تكون ُعرفيَّة ميكن ترجع للعرف

 َهَذا ِمَّا ََل نزاَع ِفيِه َبنَي النَّاِس.القارئ: 
 يصري نزاع بني األب واألم، نعم. يف فيه نزاع فيما بني الناس، يعين الواقع يف بعض األحيان : الالشيخ

 ِب.القارئ: َوَأنَّ اأْلَبَ َوْيِن ِإذا تَنازَعا يف َتْسِمَيِة اْلَوَلِد َفهَو لْْلَ 
 : أي، ال إله إاّل هللا، طيب.الشيخ

ٌن اْبُن القارئ: َواأْلََحاِديُث اْلُمتَ َقد َمُة كلَُّها تدلُّ على َهَذا َوَهَذا َكَما أَنَّه يُدعى أِلَبِيِه ََل ألمِ ِه فَ يُ َقاُل فََل 
.  فََلن 
اع حيكم َمن ُيصلُح بينهما مبا : وهللا أعلم، األظهر أن أّّنا ُعْرٌف يعين للُعرف فيها دخل، وعند النز الشيخ

 حيصُل به التوفيُق، نعم.
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﴾القارئ: عفا هللاُ عنَك، قَاَل تَ َعاىَل   [5]األحزاب: ﴿اْدُعوُهْم ِِلَََبئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اَّللَِّ
األدعياء، صحيح األصل النسب يعين ما يف نزاع أّن النسَب لألِب، فالن ابن فالن هذا  يف : هذاالشيخ

 ابلنسب ال يف التسمية، نعم.
 َواْلولُد يتبُع أمَُّه يف احْلُر ِيَِّة َوالرِ قِ  َويتبُع َأََبُه يف الن َسِب.القارئ: 

 : صّح.الشيخ
 ُف الن َسِب واملنسوِب.القارئ: َوالتَّْسِمَيُة تَ ْعرِي

: ال إله إالَّ هللا، النسُب ال كالَم فيه ]....[ مّسى حمّمد بن صاحل، حمّمد بن علّي النسب ذاهب ما الشيخ
 يف خيار نسبته ألبيه، نعم بعده.

َوقد قَاَل ، ا  فالتعريُف كالتعليِم والعقيقُة َوَذِلَك ِإىَل اأْلَِب ََل لْْلُم ِ القارئ: َويتبُع يف الد يِن خُي أَبَ َوْيِه دين
ُتُه ) :صلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ -النَِّبُّ  َلَة َمْوُلوٌد فسمَّي ْ َوَتْسِمَيُة الرجِل ابْ َنُه   (َبسِم أيب ِإبْ َراِهيمَ ُوِلَد يل اللَّي ْ

 كتسميِة ُغََلِمِه. انتهى.
 ؟"انتهى"ي تقول ذ: أنت الالشيخ

 ابُن القيِ مِ  ،القارئ: َل
 بعده.: الشيخ

 
  واللقِب.القارئ: َفْصٌل يف اْلفرِق َبنَي اَِلْسِم والكنيةِ 

َا تفرتُق يف َأمر  آخَر.  َهِذِه الثَََّلثَُة َوِإْن اشرتَكْت يف تَ ْعرِيِف اْلَمْدُعوِ  هبَا فَإَّنَّ
: كلٌّ من االسِم والُكنيِة واللقِب تُعرُِّف مبن ُوضعت له، وهذا يذكرُه النحويون يف ابِب الَعَلْم، وأن الشيخ

 الَعَلم ثالثة: اسم وُكنية ولقب، نعم.
َا تفرتُق يف َأمر  آخَر َوُهَو َأنَّ اَِلْسَم إِ لقارئ: ا مَّا َأْن وَهِذِه الثَََّلثَُة َوِإْن اشرتَكْت يف تَ ْعرِيِف اْلَمْدُعوِ  هبَا فََأَّنَّ

 يُفِهَم مدحا  َأو ذمَّا .
 : هذا اللقب نعم.الشيخ

ُهَما فَِإن  أفهَم َذِلَك فَ ُهَو اللقُب وغالُب اْسِتْعَماِلِه يف الذَّمِ ؛ َوِِلََذا قَاَل هللاُ القارئ: َأو ََل يُفِهُم َواِحدا  ِمن ْ
 [11]احلجرات: ﴾َوََل تنابزوا َِبأْلَْلَقابِ ﴿تَ َعاىَل 
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ْنَساِن ِبَا يكرُهُه َسَواٌء َكاَن ِفيِه َأو مل يكْن، َوأم ا ِإذا ُعِرَف بذلَك   واشُتهَر َوََل خَلَف يف َُتِْرمِي تلقيِب اإْلِ
 ِبِه كاألعمِش َواأْلَْشرَتِ واألصمِ  واألعرِج فقد اط رَد اْسِتْعَمالُُه على أَْلِسَنِة أهِل اْلعلِم َقِدميا  وحديثا  َوَسهَّلَ 

 ِفيِه اإِلَماُم َأمْحُد.
 ال ال الطعن والعيب، نعم.، : يعين املقصود به التعريفالشيخ

َبل  ُسِئَل َعن الرجِل يكوُن لَُه اللقُب القارئ: عفا هللاُ عنَك، قَاَل أَبُو  ْعُت َأمْحَد بَن َحن ْ َداُوَد يف مَسائِِلِه مسَِ
 ِه أبَْسا .ََل يُعَرُف ِإَلَّ ِبِه َوََل يكرُهُه قَاَل أَلَْيَس يُ َقاُل ُسَلْيَماُن اأْلَْعَمُش َومحيٌد الطَّوِيُل؟ َكأَنَُّه ََل يرى بِ 

مْحَد َعنُه مر ة  ُأْخَرى َفرخََّص ِفيِه، قْلُت: َكاَن َأمْحُد يكرُه َأن يَ ُقوَل اأْلَْعَمَش، قَاَل قَاَل أَبُو َداُوَد َسأَْلُت أَ 
َر فَ  ،الفضيُل: يَ ْزعُموَن َكاَن يَ ُقول ُسَلْيَمان َوِإمَّا إْن مَل يُفِهَم مدحا  َوََل ذمَّا   فَ ُهَو  "أبب  أَو أم   "ِإْن ُصدِ 

َوَهَذا ُهَو الَِّذي َكاَنْت  ،كزيد  َوَعْمرو    ؛َوِإن مل ُيصَّدْر بذلَك فَ ُهَو اَِلْسمُ  ،َكأيب فََلن  َوأمِ  فََلن    ؛الُكنيةُ 
ُم مل  :وهباُء الدولةِ تعرفُُه اْلَعَرُب َوَعِليِه مَداُر خماطباِِتم، َوأم ا فََلُن الد يِن َوعزُّ الد يِن َوعزُّ الدولِة  فَِإَّنَّ

َا أََتى َهَذا ِمن ِقبِل اْلَعجم. انتهى.  َيُكونُوا يْعرُفوَن َذِلَك َوِإَّنَّ
 الفصُل السابعُ 

 الشيخ: حسُبَك اي أخي.
 القارئ: عفا هللاُ عنَك.

 


