رتذمیرشفییكیكرویتیےك قلعتاوی
رتذمیرشفی( )۲۲۲٤یكردنر ہی لرویتی ںیی ولال ےوك ناری ۔ے  زیی نمااریك یھ نییعمردا ےئج

حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا محيد بن همران عن سعد بن أوس عن زايد بن كسيب العدوي قال كنت مع أيب بكرة
حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق  ،فقال أبو بالل انظروا اىل أمريان يلبس ثياب الفساق  ،فقال أبو
بكرة :اسكت مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول :من أهان سلطان هللا يف الرض أهانه هللا  ،قال أبو عيىس:
هذا حديث حسن غريب.

اجلواب حامدا ومصليا ومسلام
الم یلعاقری یور یمین یعاب  ںیلونا ا دبیحر نمابروپكری مرداےتںیہہكیاد ی ولال ے اری رضحت ی و لویس ینارعشیریض
یہلل ہنع ےك حاازبی

ی ودر ر ۃم یہلل  ہیل ۔ے انیل  ہ  ضح یلامت ۔ے ی ن ے یس مسق ےك یظاف اك  ظفل دیع ولعمم وہات

۔ے ذہلیریحج ہ۔ےہكیسےاری ار یس نی ۃ اخریج۔ےاسیجہكمال ہییب  ،مال ہزمی ،یورمال ہی نیناریث ےنابزجلم
یسیكیرصحیكںیہ
ی نماارےاری  دبیہلل ن ماار نرك زی نر ۃعی ن  بیب  ن دب سم  ن دبفان ریض یہللہنع ۔ےن وكپٓ  یلیہلل
 ہیل وملس وك ےنھكی اك رش صا ل ۔ے دیس ا امثع ن  ن افع ن ریض یہلل ےن پٓ وك ۲۲ھ  ںی رصب اك وی ی ررقر ایك ا  ،یور دیس ا
اعمو ہریضیہللہنعےك ور ںی نیلا ےك ےئپٓ رصب ےكوی یر۔ے ےھت ،یوراظبرہ ہویہعقییس وراك۔ے

اما ابن عامر فهو عبد هللا بن عامر كام يدل عليه ان اذلهيب اورد هذا احلديث يف ترمجته يف سري اعالم النبالء ()۹۱ :۳
 ،وهو عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قيص  ،ابن خال عامثن  ،المري ،
أبو عبد الرمحن القريش العبشمي اذلي افتتح اقلمي خراسان  ،رأى النيب صىل هللا عليه وسمل  ،وروى عنه حديثا عىل ما
ذكر اذلهيب وغريه  ،لكنه مرسل كام جزم به ابن جحر يف الصابة ( ، )۹٤ :٥قال اذلهيب يف السري ( :)۹۱ :۳تويف قبل
معاوية س نة تسع ومخسنی  ،وبه جزم ابن الثري يف الاكمل ( ، )۹۹۱ :۳وقال ابن جحر :مات س نة س بع او مثان
ومخسنی.

واما ابو بالل فقال عيل القاري يف مرقاة املفاتيح ( )۲٤۷۰ :٦وتبعه املباركفوري يف حتفة الحوذي ( :)۳۱٤ :٦مل يذكره
املولف  ،ولعهل ابو بردة بن ايب مویس الشعري  ،انتی  ،قلت :هذا ممكن من هجة التارخی  ،فقد تويف ابو بردة س نة اربع
ومائة او س نة ثالث ومائة وهل بضع ومثانون س نة عىل ما ذكره اذلهيب يف السري ( ، )۳٤٦ :٤وابو بكرة ريض هللا عنه
تويف س نة احدی ومخسنی او اثنتنی ومخسنی كام ذكره اذلهيب يف السري ( ، )۱ :۳واذلي يظهر انه بعيد من مثل ايب بردة
ان يتلك م يف شان عبد هللا بن عامر ريض هللا عنه  ،وقد وصف اذلهيب ااب بردة بـ المام الفقیه الثبت  ،مث رايت اذلهيب
جزم يف موضعنی من السري ان املراد به رجل آخر  ،وهو الصحيح  ،قال اذلهيب ( :)٥۷۱ :۹٤ابو بالل هذا هو مرداس
بن ادية اخلاريج  ،ومن ھجهل عد ثياب الرقاق لباس الفساق  ،انتی  ،وقال يف موضع آخر ( :)۲۷ :۳أبو بالل هو
مرداس بن أدية من اخلوارج  ،انتی  ،وبنحوه رصح املزي كام هو مرصح يف حاش ية هتذيب الكامل (، )۳۱۱ :۰
ومرداس هذا ذكر احواهل غري واحد  ،اكن من زعامء اخلوارج  ،وادية امس امه  ،وامس ابيه حدير  ،وقتل س نة احدی
وس تنی كام رصح الطربي يف اترخيه ( )٤۰۷ :٥وابن الثري يف الاكمل ( ، )۹۱٦ :۳مث رايت ابن الثري رصح يف الاكمل
( )۹۹۷ :۳بنحو ما رصح اذلهيب واملزي  ،وهذا نص الكمه :رای عىل ابن عامر قباء انكره فقال :هذا لباس الفساق ،
فقال ابوبكرة :ل تقل هذا للسلطان فان من ابغض السلطان ابغضه هللا  ،انتھی .
وهللا تعاىل اعمل ابلصواب واليه املرجع واملآب.
حرره العبد الرايج عفو ربه الباري يوسف ش بري امحد الربيطاين.
 ۲۲ربيع الثاين ۹٤۳۱ه.

