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 أمري النحل وأبي تراب معنى لقب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟( اللذين ُأطِلقا على أمرِي املؤمننَي علي )م(أبي تراٍب( وكنيِة )أمرِي النَّحلَمعنى لقِب )ما هو 

إلمام علي )م(، فهل ا اَموالنفضيَلَّا ِلحبةتَّا وَتعليَّا َمُمقصَِّرة  اْل والشِّيع   احلشُّوية    السُّنَّة   يأخُذ 

وال  ُهبَلق حٌدأبه  ُيدَعومل  ُهبه وحَد صةالذي ُخ األعظُم ُبَقاللَّ؟ وهو (ؤمَّنيُمأمرِي اْل) محَُّل لقبَ غرُيُه 

ان كما ذكَر سُُُُّّّّيِّدنا احلسُُُُّّّّنُي ب  محد  ِها يف ذاِتومأبوًن ِها يف عقِلكان مأفوًن إالَّ ُهبعَد حٌدأبه  ىيُُّدعَ 

 اخلصييبن )ع( يف كتاب اهلدايِ  الكربى.

ل ثعبين  ا إىل قلعِ عسكًر َهوجة )ص(حممةًدا  يبةن الَّةفقد ورَد أ (أمري الَّةحِل) َلَقِبوأمةا سبُب 

 )ص( يبِّلَّةا عسُُّّكُر َزِج، فَعحِلالَّة إليهم كواَر وال رسَُُّّهم، فَأأسُُّّلحُت ْتحتى نفَد القلعِ  هم أهُلَبفحاَر

 وقد ورَد ع  رسُُُّّّوِ  ،(الَّحِل أمرِي) جاَء لقُب له، فلذلَك حُلالَّة ِتلَُّذَف )م(علي اإلمام  عَّها، فجاَء

وُب يف اللغِ  عسَّافقني(، والَيُموُب اْلعسُُّ اُ  َيَمؤمَّني، واْلُموُب اْلعسُُّ اهلِل )ص( قوله: )يا علين، أنت َي

مَّوَن وهو ؤُمهو أمرُي الَّةحِل، وذكَر سُُُّّّيِّدنا اخلصُُُّّّييبن )ع( يف كتاب اهلداي  الكربى أنة الَّةحل هم اْل

 بالتةقيةِ ، بوُهواحُج ديَِّكم على )اتةقوا عليَّا سُُُُّّمُه:أمرُي الَّةحِل، والدةليُل قوُ  اإلمام جعفر الصُُّّةاد  

 أجواِف يف ما يعلُم الطَّرَي أنة لو الطَّرِي، يف كالَّةحِل الَّةاِس يف أنتم إنةما .له تقيةَ  ال ِلَمْ  إمياَن ال فإنةه

 البيِت أهَل ونَّابنِحُت أنةكم أجواِفكم يف ما واُمِلَع الَّةاَس أنة ولو َأَكَلْتُه، إالَّ شُُّّيٌء مَّها َبقي ما الَّةحِل

 ِواليِتَّا(. على كاَن مَّكم عبًدا اهلل  َرِحَم والعُنيةِ ، السِّرِّ يف وَلَََّحلوك م بألِسََِّتهم، أَلَكل وك م

 ى رسُُّّوُ َّةَك َم: ِلأنةه سُُُّّ َلاب  عباس فقد ورَد يف احلديث ع   (أبي ترابكَّيِ  )وأمةا سُُّّبُب 

 اؤها، وإليِهبق ، وبِهُهها بعَدعلى أهِل اهلِل   جةوُح رِضاأل ه صاحُبنةقا : ألفا أبا تراب؟ عليًّ )ص(اهلل 

 اهلل  دةَعما َأ ورأى الكافُر القيامِ  ه إذا كان يوُمإنة)يقو :  )ص(اهلل  رسُُُّّّوَ  عُتِمها، ولقد سَُُُّّّسُُُّّّكوُن

ين م  يَتَل أي يا "اابيًَّرُت ليتين كَُّت يا": يقوُ  لفى والكرامِ والزن واِبم  الثة عليٍّ ِ مةوتعاىل أل تبارَك

 .ُتَراًبا( ك َُّت َلْيَتَِّي َيا اْلَكاِفُر َوَيق وُ : وجلة عزة اهلِل وذلك قوُ  ،عليٍّ أمةِ 

 نكتفي لعدم اإلطال  واهلل أعلم
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