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شرحبيل بن حسنة
كتبته :الباحثة نبيلة القوصي
وحسنه هي أمه على ما جزم به غري واحد ،وأبوه عبداهلل من املطاع بن عبداهلل بن عبد العزى بن
جثامة بن مالك الكندي ،ويقال التيمي.
ويكن شرحبيل :أبا عبد الرمحن ،ويقال :أبو عبد اهلل.
وقال ابن عبد الرب القراطيب :كان من مهاجرة احلبشة ،معدوداً من وجوه قريش ،وكان حليفاً لبين
زهرة.
وقال ابن األثري :أن َح َسنة أم شرحبيل هي امرأة سفيان بن معمر بن سفيان بن وهب بن حذافة
بن ُجح ،و كان له منها من الولد :خالد ،وجناده ،ابنا سفيان بن معمر ،وسفيان بن معمر ،رجل
من األنصار ،أحد بين زريق بن عامر ،تزوج حسنة وهلا من الولد شرحبيل وأخاه.
خرجوا إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية.
وغلب عليه اسم أمه حسنة ،ألن والده مات وهو صغري فبقي يف حجرها هو وأخوه.
شارك يف حروب الردة ،وسريه أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه حنو فتوح الشام .فكان مع قوات
املسلمني األوائل يف فتح العراق سنة  11هـ .شهد معركة الريموك بقيادة خالد بن الوليد ،وتوىل
شرحبيل يف هذه املعركة التارخيية قيادة كراديس امليمنة.
وسار مع يزيد بن أيب سفيان يف فتح الساحل اللبناين سنة  11هـ.
كان مؤمناً تقياً ،ورعاً ،كرمياً ،مضيافاً غيوراً ،يعرف القراءة والكتابة ،وقيل أنه كان من كتبة
الوحي .وقال ابن حجر العسقالين :روى شرحبيل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وعن عبادة بن
الصامت.
وروى عنه :ابنه ربيعة والد جعفر ،وعبد الرمحن بن غنم ،وأبو عبد اهلل األشعري وغريهم ،وحديثه
يف الطاعون ومنازعته لعمرو بن العاص يف ذلك مشهورة ،أخرجه أمحد وغريه.
تويف سنة مثان عشر ،وهو ابن سبع وستني سنة ،بطاعون عمواس ( ،قال الواقدي :طاعون
عمواس ،مات فيه مخسة وعشرون ألفاً ،قلت :هذا الطاعون منسوب إىل بليدة صغرية ،يقال هلا:
عمواس .وهي بني القدس والرملة ،ألهنا كان أول ما جنم هذا الداء هبا ،مث انتشر يف الشام و منها
ينسب هذا االسم).
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ومن هذا الوباء تويف أبو عبيد اجلراح ،ومعاذ بن جبل ،وولده ،وغريهم .رضي اهلل عنهم ،أُجعني.
تويف بدمشق ودفن فيها  ..ذكر ذلك كثريون منهم :ابن عساكر يف التاريخ ،وابن سعد يف
الطبقات ،وابن حجر يف اإلصابة ،ممات يرجح صحة نسبة هذا القرب.
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