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 سهل ابن احلنظلية

 
بن عقيب  سهل: يقالو  ،عمرو سهل بن الربيع بن: يقالو  ،هو سهل بن عمروو  ،سهل ابن احلنظلية

ن مالك بن هو النبيت بو  بن عمرو بن عدى بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث ابن اخلزرج بن عمرو
 . له صحبة، األوس األنصارى األوسى

، نظلةدارم بن مالك بن ح امسها أم إياس بنت أبان بنو  أم جده: قيلو  ،أم أبيه: قيلو  احلنظلية أمهو 
 . متيم من بىن متيم مث من بىن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن

 . هلما صحبة أيضاو  ،عقبةو  ،سعد: كان له من اإلخوةو 
د  املشاهو  اخلندقو  شهد أحداو  ،صلى اهلل عليه وسلم اهللكان سهل ممن شهد بيعة الرضوان مع رسول و 

 . ما خال بدرا صلى اهلل عليه وسلم كلها مع رسول اهلل
 . سال خيالط النا كان متعبدا متوحداو  ،كانت داره هبا عند حجر الذهبو  ،سكن دمشقو  نزل الشام

 . قة الثالثةالطب " ىفالصغريذكره ىف "و  ،" ىف الطبقة الثانيةالكبريعد ىف "ذكره حممد بن س
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 . الشجرة حتت صلى اهلل عليه وسلم بايع النىب، كان عقيما ال يولد له: قال البخارىو 
قط فأحتسبه م ولد ساإلسال يفلئن يولد ىل : فقال، كان ال يولد له: عن أمه، قال يزيد بن أىب مرميو 

 . ما فيهاو  أحب إىل من أن تكون ىل الدنيا مجيعها
جل من أصحاب بدمشق ر  فأخربىن أنه كان، كان أىب جليسا ألىب الدرداء: قال قيس بن بشر التغلىبو 

إمنا هو ف فإذا انصرف، رجال متوحدا قل ما جيالس الناس إمنا كان صالة كانو  ،له ابن احلنظلية: يقال النىب
 . هتليل حىت يأتى أهلهو  تكبريو  تسبيح

 . توىف ىف صدر خالفة معاوية: عن دحيم، قال أبو زرعة الدمشقى
 .النسائىو  ،أبو داودو  ،"األدبروى له البخارى ىف "
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بن  لويقال بن احلنظلية العبشمي روى احلسن بن سفيان من طريق قتادة عن أيب العالية عن سهي

م قوموا ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إال قيل هل"احلنظلية قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال أبو نعيم وقال مسلم بن إبراهيم عن أبان عن قتادة مث سهيل بن احلنظلية العبشمي قلت  "مغفورا لكم

ذكر أبو ال يقال إن هذا غري األول و أخرجه البخاري عن مسلم يف ترمجة سهل بن احلنظلية األنصاري مث ق
 .الفرج أن سهيل بن احلنظلية غنوى

 

 ــــــــــولمنقـ


