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نقش سیاسی _ نظامی کنشگران قبیله خزاعه
در دوره پیامبر و امام علی
1

اصغر منتظرالقائم
زهرا حسین هاشمی
3
فرشته بوسعیدی
2

چکیده
ُ
ْ
قبیلس خزاعس از شاخسهای معلروف قبیللس ازد اسلت .ازد از قبایلل بلز

ممملی و

قحطانی است کس د صد اسمم شاخسهای بسیا ی داشت .از این میا قبیلس

خزاعللس د زمللا حیللاع سللولاهلل

مسلللما شللدند و د هحللوالع سیاسللیی

قبیللس بلس ویللژه د دو ه املام عللی

پللر نلگهر شلده بللود .سللیما بلن صللردی

نظلامی و ابتمللاعی قللر نخسللت هجللری حضلو مللنثری داشللتمد .حضللو ایللن

عمرو بن حمق و برمده بن حصیب از صحابی پیامبر

و از نخبگا سیاسی

قبیلس خزاعس بودند کس د وقامع صلد اسلمم نقلش آفرمملی کردنلد .سلوال اصللی

ایللن پللژوهش ایللن اسللت کللس قبیلللس خزاعللس و نخبگللا سیاسللی مللاهبی آ چللس

نقشللی د هحللوالع دو ا پیللامبر

و امللام علللی

داشللتمد د ایللن مقالللس

بلللا بر سلللی مملللابع هلللا مخی نشلللا داده شلللد کلللس بلللال قبیللللس خزاعلللس د دو ه
بس ویژه د فت مکلس و واملت واقعلس غلدیر نقلش داشلتس

حیاع سول اهلل

و د همراهلللی بلللا املللام عللللی

منثری برداشتساند.

کلیدوا هها :امام علی

د بهلللت گسلللترش اسلللمم و هشلللیع گلللامهلللای

ی خزاعسی ها م هشیعی سلیما بن صرد خزاعی.

montazer5337@yahoo.com .

 .1استاد گروه ها م دانشگاه اصفها
 .2دکتری ها م اسمم دانشگاه اصفها
 .3دکتری ها م هشیع دانشگاه اصفها fboosaidi@yahoo.com .
ها م پایرش97/11/28 :
ها م د مافت97/09/18 :

(نومسمده مسئول)ashemizahra30@yahoo.com .

درآمد
ش للماخت زن للدگی سیاس للی -ابتم للاعی قبای للل ع للرب د ش للبسبزیره عربس للتا از بمیا ه للای

ها م نگا ی عرب قبل و بعد از اسمم بس شما میآمد .نقش قبایل عرب د ها م هحوالع اسممی
د گسترش و هثبیت اسمم د شبسبزیره و آ گاهی و شماخت پیشلیمس آنلا میهوانلد وشلن کممده
بسیا ی از زوامای ها مک ها م اسمم و برما شماسی فکری و فرهمگی مسلمانا باشد.

قبائل علرب نقلش بربسلتسای د دگرگونیهلای سیاسلیی نظلامی و ابتملاعی قر هلای اولیلس

اسممی داشتمد .بس دلیل ساختا طبیعی و شرام آب و هواییی مردم شبسبزیره عربستا بلس دو

دسللتسی بللز ی قحطللانی د بمللوب (ممم لی) و عللدنانی د شللمال هقسلیم میشللدند .حضللو ایللن
قبائل د بزیره العرب و سایر بمد اسلممیی سرممشلأ بسلیا ی از هحلوالع ممطقلس بلود .هلدف ایلن

مقالسی بر سی نقش کمشگرا خزاعی د دگرگلونیهلای سیاسلی -نظلامی هلا م اسلمم و هشلیع د
دو ه سلول اهلل

و امللام عللی

اسللت .ایلن هحقیللق بلس وش هوصللیفی -هحلیللی و براسللاس

دادههای کتابخانسای انجام شدهاست .د ایلن مطالعلس بلرای بلس دسلت آو د اطمعلاع مربلوط

بس قبیلس خزاعسی از ممابع معتبر ها م صد اسلمم اسلتفاده شلدهاسلت .بلا وبلود اهمیلت و بامگلاه
نقش قبایل د ها م اسمم و هشیعی هموز پژوهش مستقلی د با ه نقش خزاعیها د دو ه سلول
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اهلل

و املام علللی

انجللام نشللدهاسللت .البتللس ملیهللوا بللس مقالللسای بللا عمللوا «بسللتا ی د

ها م قبیلس خزاعس پیش از ظهو اسمم» هألیف دکتر اصغر ممتظرالقلائم و سلایر نومسلمدگا کلس د

نشرمس ها م نو دانشگاه هربیت ملد س چلا شلدهاسلتی اشلا ه کلرد .نومسلمده بلس عملکلرد قبیللس

خزاعس پیش از ظهو اسمم پرداختس است .مقالسای دمگر با عموا «بر سی نقش قبیلس خزاعس د

سس ومداد هلا مخی (غلزوه مرمسلیعی صلل حدیبیلسی فلت مکلس)» ممتشلر شلدهاسلت .د مقاللس ملاد
شده اهتمام نومسمدگا بس نقش این قبیلس د سس ومداد ها م صد اسمم بودهاست.
نسبشناسی قبیله خزاعه
قبیلس خزاعس مکی از بز هرین و مشهو هرین قبایل عرب قحطانی ما بموبی (مممی) است کس
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د بخشی از ممن سکونت داشتمد (اندلسیی .)209:1403خزاعیا بس همراه قبیلسی اصللی خلود
معمی ا ْزدی بس دنبال ویرانی نسلبی هملد ملأ ب و بلر اثلر هغییلر اوضلا و شلرام زمسلتمحیطیی از

موطن اصلی خودی مهابرع کردند .همگامی کس هیرههای مختلف ازد بلس قصلد مهلابرع بلس شلام

حرکت کردندی خزاعیها از همراهی با سایر ازدیها امتما کرده و از قبیلسی اصلیشا بدا شدند
و د اطراف مکس و ههامس د بطن ّمرالظهرا سکمی گزمدند (همدانیی  .)327 :1989بمابر قلرائن

موبلودی بملیخزاعلس ا از فرزنللدا

بیعلس و أفصلی پسلرا حا ثللس بلن عملرو بلن عللامر بلن حا ثلس بللن

إمللریء الق لیس بللن ثعلبللس بللن مللاز بللن أزد دانسللتساند (ابللن کلب لیی116 /2 :1939؛ قلقشللمدیی

244 :1411؛ کحالسی  .)338 /1 :1414مهمترین شاخسهلای ایلن قبیللس عبا هملد از :کعلبی سلعدی
ُ
سلولی ع ّدیی حزمری ُح ّ
بشیسی ُحلیلی قمیری ُملی ی مصطلق (ابن کلبیی .)120 /2 :1939

خزاعلس د لغللت بللس معمللای قطعللس برملده از چیلزی از مشللس «خللز ع» و «انخللزا » بللس معمللای بللدا

شد و برملد اسلت (ابلن ممظلو ی  .)70 /8 :1990افلراد ممسلوب بلس خزاعلس ا خزاعلی می گومملد

یهودملس د حومللس اصللفها (معقللوبیی )50 :1337ی غلزه (قلقشللمدیی )99 /1 :1402ی مصللری شللام

(مرزوقیی  )154 /14 :1417و نیز اندلس و عرا (عامری ناصریی  )123 /1 :1427اشا ه کرد.
قبیله خزاعه در دوره رسول اهلل
د بر سی واماع مربوط بس احوال صحابس سول اهلل

و مسلمانا نخسلتینی همکا یهلا

و واب صمیمانس آنها با سلول اهلل ی نلام خزاعیهلا د خشلش چشلمگیری دا د .از مهلابرین
ّ
خزاعی بس حبشس میهوا بس ُمعتب بن عوف بن عامر بن خزاغسی أمیمۀ دختر خلف بلن أسلعد بلن
عامر و همسر خالد بن سعید بن عاص و أم حرملس دختر عبداألسود و بامملس بلن أقلیش بلن علامر

اشا ه کرد (ابن هشامی .)277 -274 /1 :1418

نومسمدگاه مقالس ههیس شدهی نقش قبیلس خزاعس د بمگهای دو ه پیامبر نشا داده شدهاست.

و امام علی

سرمسها و غزوهها مهمهرین مسائل نظامی عصر پیامبر بودند .د بدول شما ه ( )1کس هوسل

نقش سیاسی _ نظامی کنشگران قبیله خزاعه در دوره پیامبر

(حازمی همدانیی  .)54 /1 :1965شهرها و مماطق مختلفی بس عملوا محلل سلکونت آ هلا ملاد
شدهاست کس از بملس آنهلا ملی هلوا بلس دملا ّمرالظهلرا (از مملازل مکلس)ی بیضلا ی ُوهیلری مرمسلیع
(نللام آب للی د ناحی للس قدمللد ب للس س للوی سللاحل)ی غراب للاع (ش للرابی 108 :1411؛ ّ
کحال للسی /1 :1414
ّ
)338ی ملک للا ی بیض للاءی م للدا جی س للرفی فل ل ی ُعص للمی قدم للد (هم للدانیی )233 -232 :1989ی

حضور قبیله خزاعه در دوره رسول اهلل
غزوه و سریه

غزوه بدر

نخبگان شاخص خزاعی شرکت کننده

مسلمان شدن حیسمان بن ایاس خزاعی (ابن
اثیر131 /2 :1385 ،؛ بیهقی.)116 /3 :1405 ،
ب ه شههها رسههیدن ذوشههمانین خزاعههی (ابههن
اثیر.)23 /2 :1385 ،

نوع فعالیت

جمیعهها  8نف ههر از قیبله ه خزاعه ه ر ب ههدر حضه ه ر
اشتند (واقدی.)155 /1 :1409 ،
ع ههدهای از خزاعیه هها ر ای ههن نب ههر ج ههز ی ههاران
و عدهای با مشرکان همراه بو نهد
رس لاهلل
(ابن اثیر.)131 /2 :1385 ،
عدهای از خزاعیها ر جریان بدر اسالم آور ند
(ابن اثیر.)131 /2 :1385 ،
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غزوه و سریه

غزوه احد

حمرا االسد

سری
بئرمعون

نخبگان شاخص خزاعی شرکت کننده

عمه ههرو به ههن سه ههان خزاعه ههی (واقه ههدی/1 :1409 ،
 ،)149ابه برزه أسههلمی (ابههن عسههاکر62 :1405 ،
 )94 /ب ه هها رسه ه ه لاهلل  .همراه ه ههی کر ن ه ههد و
مانک و نعمان أسلمی ر این نبهر به شهها
رسیدند (ابن عساکر.)94 /62 :1405 ،
همراههی
معبد بهن ابه معبهد بها رسه لاهلل
کر .
نههها بهههن بهههدی خزاعهههی (طبه ههری/2 :1387 ،
همراهی کر .
 )546 -545با رس لاهلل

غزوه احزاب
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غزوه
مریسی

بر یهده بهن حصهی أسهلمی (واقهدی/1 :1409 ،
همراهی کر .
 )410با رس لاهلل

صلح
حدیبی

ُبسر بن سفیان و عمرو بن سهان خزاعهی ،بر یهده
بن ُحصی و عمرو بن عبد نه أسلمی ،بهدی
بهه ههن ورقهه هها  ،خه ه ههرا بهه ههن امی ه ه ه خزاعهه ههی به ه هها
همراهههی کر نههد (واقههدی:1409 ،
رسه لاهلل
592 -591 /2؛ ابن اثیر.)201 /2 :1387 ،
جره ههد أس ههلمی (اب ههن قهههان ،)282 /1 :1418 ،
ابوحدر أسلمی (ابن حجر.)72 /12 :1404 ،

نوع فعالیت

ب ه رس ه لاهلل

رسههاندن خبههر حرک ه قههری
(واقدی.)149 /1 :1409 ،
قبیله أسههل یکههی از شههاخ های خزاعه ر ایههن
همراههههی کر نهههد (ابهههن
نب ههر بههها رسه ه لاهلل
عساکر.)96 /62 :1405 ،
عه ه ه ههدهای از خزاعیهه ه ه هها خواسه ه ه ههتار پیه ه ه ههرو ی
بر شمنان شدند ،رحانی ک
رس لاهلل
هن ز مسلمان نشده بو ند (ابهن هشهام:1418 ،
.)54 /3
حا ث بئرمعون نخستین حا ث ای اس ک ر
آن خانوا ه بدی حض ر اشتند احتماال اسالم
نا  ،راه را برای اسالم یگر ا را خانوا ه بهدی
و خزاع هموار ساخت بو .
خزاعیها ر نبهر احهزاب نیهز پی قهدم بو نهد و
خبر پیشتا ی سپاه احزاب را گروهی از سهواران
گههزار ا نههد (ابههن
خزاعههی بهه رسهه لاهلل
هشام.)215 /2 :1418 ،
کسه ه ه اطالع ه هها و تحقیه ه ه از طایفه ه ه بن ه ههی
مصهه ل توسهه بر ی ههده بههن حصههی أس ههلمی
(واقدی.)405-404 /1 :1409 ،
آزا ی اسه ه ه ه ههرای بنه ه ه ه ههی مصهه ه ه ه ه ل توسه ه ه ه ه ه
و مسلمان شدن حهار بهن ابه
رس لاهلل
ض ههرار و رزن ههدان و طایفه ه ا (اب ههن عسهههاکر،
227 /3 :1405؛ بغ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ی.)68 /2 :1421 ،
بهها ج یر ی ه (ابههن قتیبهه ،
از واج رس ه لاهلل
.)138 :1992
تهها پههی از غههزوه مریسههی هههی برخ ه ر ی بههین
ایشان و خزاعیهان رخ نهدا ه بهو که شهاید بتهوان
گفه ه ه ه ای ه ه ههن اون ه ه ههین رو ی ه ه ههارو ی خزاعه ه ه ه ب ه ه هها
بو (خانجانی.)99 :1381 ،
رس لاهلل
به ههرای انجه ههام عمهه ه عمه ههره به هها رسهه ه لاهلل
همکاری کر ند (ابن اثیر.)239 /1 :1387 ،
ر ایههن غ ههزوه ،أس ههلمیههها ،از تیرهه ههای خزاعه ه
بو نهد (واقهدی/2 :1409 ،
همراه رس لاهلل
.)582
په ه از ای ههن پیم ههان همه ه خزاعیه هها مس ههلمان
بههرای عههو آنههها بهه
شههدند و رس ه لاهلل
اسهالم نامه ای نوشه (ابههن هشههام/4 :1418 ،
.)286 -285

تح مک

بههدی بههن ورقهها و را ه خزاعههی (واقههدی:1409 ،
 .)783 /2عمرو بن سهان خزاعهی( ،مقر یهزی،
 ،)385 /8 :1420عمههران بههن حصههین خزاعههی
(ابن هذی .)250 :1425 ،

غزوه حنین

بریده بن حصی و جندب بهن اعجه اسهلمی
(واقدی.)896 /3 :1409 ،

غزوه طا ف

ب ههدی ب ههن ورق هها خزاع ههی (واق ههدی/3 :1409 ،
.)896
بدی بن ورقا (واقهدی )990 /3 :1409 ،و بر یهده
به ههن حصه ههی أسه ههلمی (طبرسه ههی/5 :1415 ،
.)99

نبر خیبر

غزوه تبوک

بریده بن حصی

کارگزاران خزاعی امیرالمؤمنین :بیشترین حضو قبیلس خزاعلس د حلواد هلا مخی صلد اسلممی

د دو ا خمفت امام علی

و امام علی

خزاعه و خالفت امام علی
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غزوه و سریه

نخبگان شاخص خزاعی شرکت کننده

(واقدی.)658 /2 :1409 ،

نوع فعالیت

قبیله أسهل ر ایههن جنه حضه ر اشهتند که
سرپرستی ایشان را ُبریده بن حصی عهده ار
بههو  .از قبیلهه أسههل صههد و هفتهها نفههر شههرک
اشتند ک آنان ب همراه غفار ارای یهک سهه
بو ند (واقدی.)658 /2 :1409 ،
نخستین عام ظاهری تح مکه بها جنه و
قبیل «خزاع » و بن بکر با همکاری قری آغاز
که ه از هه ه
ش ههید و خزاعیه هها از رسه ه لاهلل
پیمانشان بو ند رخواس کمهک کر نهد (ابهن
سیدانناس.)164 /2 :1406 ،
قبیل أسهل حهدو چهارصهد نفهر و قبیله عمهرو
ب ههن کعه ه از خزاعه ه پانص ههد نف ههر ر ههتح مکه ه
حض ر اشتند (واقدی.)819 /2 :1409 ،
به ایهن قبیله
بعهد از هتح مکه  ،رسه لاهلل
منزنتی ا ک ب هی ک ندا ه بو و ایشان را
ر سرزمین خو از مهاجرین تلقی کر ( اسهی،
.)93 /2 :1386
ر ایههن غههزوه قبیل ه أسههل حض ه ر اشههتند و و
پههرچ را حمهه می کر نههد (واقههدی/3 :1409 ،
.)896
ر این غزوه نیز خزاعیها همهراه رسه ل اهلل
بو ند (واقدی.)896 /3 :1409 ،
ع ههدهای از اطرا ی ههان خه ه ی از
رسه ه لاهلل
جمل ه قبیل ه خزاع ه را بههرای عههو قبا ه ب ه
جها  ،ب اطراف رستا ند (واقدی/3 :1409 ،
.)990

بودهاست .مکی از مصادیق ایلن حضلو ی و ود بلس عرصلس ملدیرمت

علللوی و همراهللی بللا امللام بللرای ابللرای برنامللسهای حکللومتی و قللرا گللرفتن د زمللره اسللتاندا ا و
والیا آ حضرع و همکا ی د ادا ه امو والمتهای اسممی بود.
کا گزا ا امام عللی

بلس نوبلس خلود د گسلترش هشلیع د مملاطق هحلت حا کمیلت خلود هلأثیر

بسللزایی داشللتمد .د ایللن میللا افللرادی از قبیلللسی خزاعللس شامسللتگی اسللتاندا ی د حکومللت
عل ل ی

ا بللس دسللت آو ده بللا هشللیع ا د ایللن سللرزمینها پرا کمدنللد .فهرسللت کللا گزا ا امللام
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علی

از قبیلسی خزاعس بس شرح زیر است:

-1سعد بن حا

خزاعلی :حضلرع امیلری سلعد بلن حلا

ا بلس کلا گزا ی آ بامجلا گملا ده و

مدهی نیز مسئول «شرطس الخمیس» بودهاست .او بس عموا باز سی بس ممطقس هحت فرما زماد

بللن ابی لس فتللس و بللا وی د گی لری لفظ لی نی لز داشللت .سللعد بعللد از امیرالمللنممین

حسن

و پس از امشا ممزم امام حسین

ی مللمزم امللام

بود و از مکس همراه آ حضرع بس کلربم فلت و د

وز عاشو ا بس شهادع سید (مامقانیی .)12 /2 :1423
-2سلیما بن صرد خزاعی :وی عامل امام علی

بلر ببلل بلود .املام از سللیما میخواهلد

پللس از پرداخللت حللق هللر صللاحب حللق از بیتالمللال ببلللی مقللدا اضللافی آ

ا بللس کوفللس بفرسللتد

(بم یی  .)16 /2 :1417سلیما مردی خیری با فضلیلتی عابلد و متلدین و از بمللس سلرآمدهرین
بلال دو ا خمفلت املام عللی

بلود .او از ابتلدای بملای شلهر کوفلس (د زملا خمفلت عملر بللن

خطاب) د آ با سکما گزمد و د میا قوم خود ممزلتی فیع داشت (خطیب بغدادیی/1 :1417

 .)200او بس کوفس آمد و د محلس خزاعس خانسهایی ساخت و د بمگ صفین همراه علی
او از آنا بود کس برای امام حسین
امام حسین

ناملس نوشلتمد و خواسلتمد بلس کوفلس بیاملدی وللی همگلامی کلس

بس کوفس آمد از او کما ه گرفتمد و با او همراه نکردنلد .همگلامی کلس املام حسلین

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

بس شهادع سید آنا از ما ی نداد او پشیما شدند و از آ کا خود هوبس کردند و از کوفس بیرو

آمدند و قیام هوابین ا بس اه انداختمد (ابن سعدی  .)219 4/ :1410سلیما بس اندازهای د هشیع

شللهرع دا د کللس بللزء ؤسللای شللیعس محسللوب میشللدهاسللت (دائللره المعللا ف هشللیعی /9 :1371
 .)275او از سول اهلل

ی امام علی

ی حسن بن علی

و ببیر بن مطعم وامت کلردهاسلت

و از اوما او میهوا بس ابواسحا سبیعیی عدی بلن ثابلتی عبلداهلل بلن مسلا ی محیلی بلن معملر

اشا ه کرد (عسقمنیی .)127 /3 :1415

-3عبدالرحما بن ابزی خزاعی :امیرالمنممین

و اما ع خراسا ممصوب کرد (بم یی.)395 :1988
 -4عبدالرحما بن بدیل خزاعی :امام علی
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بلود.

او ا پس از بازگشت از صفین بلس حکوملت

ی بس همگام حرکت از مدممس بس سوی علرا د

سال  36هجریی عبدالرحما بن بدیل ا بس استاندا ی سرزمین ماها (دمملو و نهاونلد) اعلزام
کرد (ابن اعثمی .)448 /2 :1411

نقش کنشگران خزاعی در پیکار جمل
مکلی از حلواد مهللم دو ا خمفللت امللام علللی

ی پیکللا بمللل اسللت .هللدف حضللرع پیلاده

کرد عدالت و برابرى و مساواع د میا آحاد مردم بامعس آ

وز و احیاى سیره نبوى بلود .آ

حضرع د آغاز حکومت با مشکمعی موانع و چالشهاى متعددى وبس و شد؛ زیرا حسدو زا و
دنیاطلبلا کلس هلاب هحملل علدالت امشلا

ا نداشلتمدی هلم چملین کلو دال و متحجلرا کللس د ك

پی لروى از سیاسللتهللاى حکیمانللس امللام برامشللا دشللوا بللودی بللس مخالفللت بللا امللام برخاسللتمد و

مشکمع و موانع فراوانی د برابر حکومت عدالت گستر امیرمنمما بس وبلود آو دنلد .آشلکا هرین

شکل این موانلع بملگهلایی بلود کلس بلس بهانلسهلاى واهلی علیلس دسلتگاه خمفلت آ حضلرع بلس
وقو پیوست.

بافللت قبیلللسای نیروهللای حضللرع علللی

د پیکللا بمللل بللر اسللاس هقسللیماع هفت گانللس

نخسللتین اسللتقرا قبایللل د شللهر کوفللس بللود .از ایللن و نیروهللائی از قبیلللس خزاعللس نیللز د ایللن نبللرد
سللاخت و آ امللش بمگللی داد و بللر سللوا ا خزاعللس و دمگللر مممیهللای عبللداهلل بللن زمللد خزاعللی و بللر
پیادگلا خزاعلسی عمللرو بلن حمللق خزاعلی ا گماشللت (شلی مفیللدی  .)320 :1416د آ املش سل اه

پیما شلکما و نللا کثینی از خزاعیهللای عبللداهلل بللن خلللف خزاعللیی فرمانللده مللردم مدممللس بللود کللس

همراه عهدشکما بودند (دممو یی .)147 :1960

مکی از بال خزاعی کس ا ادع فراوانی بس اهلبیلت

هشیع کردی عمرو بن حمق خزاعی است .عمرو از بز گا

داشلت و خلدماع بسلیا ی بلس مکتلب

سول اهلل

بود .بعد از صل حدیبیلس

بس مدممس آمد و مسلما شد و بس قلولی د حجلساللودا د سلال دهلم هجلری اسلمم آو ده بلود .او
احادم بسیا ی ا از سولاهلل

حف کردهبود .د شام سکونت داشت و س س بس کوفس آمد.

ببیر بن نضر و فاعس بن شداد و کسا دمگری از وی حلدم

واملت کردهانلد .گفتسانلد او مکلی از

بیها .)305 :وی از بملس ما ا امام علی
عهده او بود (شی مفیدی .)320 :1416

بود کس فرماندهی پیادگلا خزاعلی د نبلرد بملل بلر

از دمگر بال شماختسشده قبیلس خزاعس و از صحابس حضرع علی

عمرا بن حصین است.

وی د غائلللس بمللل ابتللدا بللا طلحللس و زبیللر گفللت و گللو کللرد و آ هللا ا از نقللض بیعللت و مخالفللت بللا

علی

بر حا داشلت و نیلز بلس عامشلس اعتلراض کلرد؛ املا د هلیچ ملک از دو ببهلس بملگ شلرکت

نکلرد و کمللا ه گیری کللرد و د سللایر بمگهللای علللی

هللم شللرکت نداشللت .وی از بملللس کسللانی

است کس حدم غدیر از او نقل شدهاست (ابن طاووسی بیها.)305 :

و امام علی

چها نفری بود کس وا د خانس عثما شد و او ا کشت (ابلن حجلری 516 /2 :1415؛ ابلن طلاووسی

نقش سیاسی _ نظامی کنشگران قبیله خزاعه در دوره پیامبر

حضللو داشللتمد ( ببللی دوانللیی  .)185 :1378بللدین هرهیللب امللام علللی

لشللکر خللود ا آمللاده

بس این هرهیبی بمگ بمل با هلفاع سمگینی حدود هلزا نفلر از ملا ا امیرمنمملا

و شلش
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س للید (ص للادقیی  .)60 :1380ای للن بم للگ ش للکاف

ه للزا نف للر کش للتس از پیما ش للکما ب للس پام للا

عمیقللی د بامعللس مسلللمانا بللس وبللود آو د .از آنچللس د مللو د حضللو خزاعللس د نبللرد بمللل آمللد
وشن می گردد:

 -1با دو چهرهی متفاوع از قبیلس خزاعس موابهیم .عمرو بن حمق از خواص شیعیا فدا کا ی

وشلنبین و معتقللد بللس ا زشهلای دیللنی شللجا ی بسللو ی زاهلد و پللاکدامن بللود کلس هللا بللس همگللام

مر بر سر عقیده خود معمی دفا از امام علی

و اهلبیت

باقی مانلد و د مقابلل همراهلی

خزاعیها با امامی برخی بلال خزاعلی وبلس وی املام امسلتادند و مخالفلت خلود ا بلا خمفلت آ

حضللرع اعللم کردنللد .عبللداهلل بللن خلللف خزاعللی د ببهللس نللا کثین حضللو داشللت .وی بللرای
دستیابی بس بامگاه و مقام بلمد همراه عهدشکما بود.

-2حضو آ ها د حواد صد اسلمم بلا معیلا دمملی و عقیلدهی بلود و مسلائل قبیللسای د آ

کم نگ بود.

-3برخی از آ ها بزء قاعدین از بملگ بملل بلس حسلاب میآمملد .از بمللس سللیما بلن صلرد

خزاعللی اسللت کللس از اصللحاب سللولاهلل

نکرده بود (ابن ابی الحدمدی بیها.)32 /2 :
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

-4د طللول بمللگی دالو ی و پیللروی آنهللا از فرمللا امللام علللی

قابللل ممحظللس اسللتی بللس

گونسای کس فرمانده سوا ا خزاعس بر عهده عبداهلل بن زملد خزاعلی و فرمانلده پیادگلا خزاعلس بلر
عهده عمرو بن حمق بود.

-5آنها بس همراه دمگر قبایل مممی د برابر مممیهای بصره میبمگیدند.

 -6ای للن کمشلللگرا خزاعلللی از خ للواص شلللیعیا پلللر ح للرا عی وشلللنبین و شلللجا حضلللرع

علی

بودند کس با اشتیا بلا خلود ا بلر سلر دفلا از اهلبیلت

عمیقی گااشتمد.

-7همکللا ی خزاعیهللا بللا امللام علللی

خاندا مممی فراهم شدهاست.
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اسللتی امللا امیرالمللنممین

ا د نبللرد بمللل مللا ی

گااشلتمد و بلر کوفیلا هلأثیر

نشللا از آ دا د کللس بللس هللد مج زمیمللس هشللیع د ایللن

نقش کنشگران خزاعی در پیکار صفین
بمل للگ صل للفین کل للس د سل للال  36هجل للری میل للا امل للام علل للی

و معاومل للس د گرفل للتی نقطل للس

عطف للی د ه للا م اس للمم و هش للیع ب للس ش للما م للیآم للد .م للا ا خزاع للی عل للی ب للن اب للی طال للب

د

هجهیز و ههیس نیرو د مقابل قاسطین د پیکا صفین نیز سهم مهمی داشتمد و د ابعاد گونلا گو

حضرع ا ما ی ساندند.

امام د نبرد صفین چو امو دمگلری نظلر ملا ا خلود ا بوملا شلد و از مشلو ع بلا آنهلا بهلره بلرد

(ممقریی  .)102 /2 :1404عمرو بن حمق نسبت بلس اهلل شلامی اظهلا لعلن و انزبلا کلرد و دالیلل
وفادا ی خود ا د خمل پیکا صفین بس حضرع علی

بیا نملود .او د اسلممش ثابتقلدم و

استوا بود .او امام ا مظهر و نماممده هشیع میدانست و د این اه بس شهادع سلید .سلرش ا از

هلن بلدا کردنلد و بلرای معاومللس فرسلتادند کلس از زملا نشلر اسللمم هلا آ

وز ایلن نخسلتین سلر مللک

مسللما بلود کلس از بلایی بلس بلای دمگلر فرسلتاده شلد (ابلن حجلری  .)1415 /4 :1415او از بمللس
گواها اهلل علرا بلود کلس د نوشلتن پیما ناملس مشلا کت داشلت (ابلن اعلثمی .)207 /4 :1411

وی از بملس کسانی است کس حدم غدیر از او نقل شلدهاسلت (ابلن طلاووسی بیهلا .)305 :مقلام
اهلل

بود (هستریی .)93 /8 :1410

هرکیللب س ل اه عللرا د صللفین چللو بمللل قبیلللسای بللود .امللام علللی

س ل اه خللود ا د ایللن

نب للرد ب للر اس للاس هقس للیمبمدی قبای للل د کوف للس ب للس هفتطبق للس هقس للیم ک للرد و فرمان للدها آ

ا

هعیلللین کلللرد کلللس د ایلللن پیکلللا ماسلللت کلللل قبیلل للس خزاعلللس بلللا عملللرو بلللن حملللق خزاعلللی بل للود
(ابللن اعللثمی  .)205 /2 :1411پللس از اهمللام حجللت آ حض للرع بللا معاومللسی اعللم بمللگ ک للرد
و س ل اه خللود ا آ امللش داد و فرمانللدها آ

ا هعیللین کللرد .بللر بمللا اسللت س ل اهیانشی عبللداهلل

بن بدیل بن و قاء خزاعی بود و همچمین او ا بر فرماندهی کل پیادگلا گماشلت و قلرآ خوانلا

هللم بللس زیللر فرمانللدهی سللس نفللر بودنللد کللس مکللی از آ هللا عبللداهلل بللن بللدیل بللود و سلللیما بللن
صرد خزاعی ا بس فرماندهی پیادگلا بملا اسلت گماشلت (ابلن مسلکومسی  .)524 /1 :1379بلا

د ملدیرمت نظلامی دو ا املام عللی
وشن میشود.

و بلس کا گیری هللوا

زملی علرا بلرای مقابللس بلا شللامیا

و امام علی

هوبس بس آ کس برخی از فرماندها لشکر علرا از خزاعلس بودهانلدی بامگلاه و نقلش اهبلردی آنهلا

نقش سیاسی _ نظامی کنشگران قبیله خزاعه در دوره پیامبر

واالی عمللرو بللن حمللق هللا آنجللا اسللت کللس بللرای امیرالمللنممین

بللس ممزلللس سلللما بللرای سللول

عبداهلل بن بدیل خزاعی از بلال شماختسشلده هلا م اسلممی د بملگ صلفین از بز گلا سل اه

امیرمنمملا

بلود (ابلن مسلکومسی  )524 /1 :1379و د دفلا از حلرمم والملت مشلهو بلود .او از

اوما حدم والمت بس شما میآمد .عبداهلل خطبسای بلیغ د اثبلاع حقانیلت آ حضلرع بیلا

کللردی س ل س شللجاعانس بمگیللد هللا بللس شللهادع سللید (دائللره المعللا ف هشللیعی .)82 /11 :1371

سخما او بیانگر این اسلت کلس عبلداهلل کوفیلا

ا هشلویق و آ هلا ا هحرملک بلس بملگ با کسلانی

میکمد کس حق ا از ناحق هشخیص ندادهاند و از طرفی این سخما نشلا از موافقلت و همراهلی
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است.

او و قبیلساش با موضع امام علی

محمد بن بدیل بن و قاء خزاعلی نیلز از اصلحاب سلولاهلل

بلود .او و بلراد ش عبلداهلل د

نبرد صفین شهید شدند (حرعاملیی 463 /30 :1414؛ امینی بیها .)368 /9 :وی سلا کن کوفلس

بود (طوسیی .)49 :1415

برمده بن حصیب أسلمی نیز مکی دمگر از ما ا املام بلود .برملده پلس از حللت سلول اهلل

هموا ه از ا ادهممدا و حامیلا امیرالملنممین
زمره کسانی بود کس بلا حضلرع عللی

و خانلدا

سلالت بلود و پلس از قتلل عثملا د

هلا پلای بلا بیعلت کردنلد .او معتقلد بلس خمفلت بمفصلل

امام بودهاست و د بمگ صفین نیز حضو داشت .برمده د همام شرام طاقتفرسایی کلس پلس

از حلت سولاهلل

بلر املام گاشلتی ثابتقلدم مانلد و از حماملت و فلدا کا ی الزم د ملغ نکلرد.

ممزلللت واالی ایللن صللحابی بللز

نللزد بللالیو سللمی وشللن اسللت .بیشللتر علمللای شللیعی نیللز بللس

هشیع و وثاقت او گواهی دادهاند .برمده از سولاهلل

وامت کردهاسلت و اوملا او عبا هملد از:

سلللیما و عبللداهللی ابللن عبللاسی عبللداهلل بللن مولللسی عللامر شللعبی و دمگللرا  .اممللا بللیش از 150

حدم از وی نقل کردهاند (عسقمنیی .)418 /1 :1415
د این دو ه از اصحاب و ما ا دمگری از امام علی

از بملس زمد بلن حصلین أسللمیی سللمس
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بن أ کو أسلمیی عقیل خزاعیی معا بن عمرو بن حمق خزاعی و أبوبرزه أسلمی (طوسیی :1415
 )83 -58میهوا نام برد .همچمین بزها و اشعا ی کس خزاعیها د میلدا نبلرد میخواندنلدی

نقلش ملنثری د هشلویق عراقیهللا بلس پاملدا ی د بملگ و هشللجیع آنلا داشلت (ممقللریی :1404
.)382 /6

دالو یی امسللتادگیی شللجاعت و اطاعللت خزاعللیهللا و پشللتیبانی از هللدف و اندمشللس امللام د

هم للام مراح للل ص للفین نمام للا ب للود .س للخما و خطب للسهای بز گ للا و ش للاعرا آ ه للای س للخما

معاومس د مو د شجاعت خزاعیها و مو د هأیید بود د نزد امامی همگی نشا آ است کس آنهلا

همللوا ه د کمللا امللام و پیللرو خ ل مشللی و دوسللتدا او بودنللد و بللدو هیچ گونللس چشمداشللتی و
دنیاطلبی امام ا د ببهس بمگ ما ی میدادند .با بر سی ممابع مختلف ها مخی کس نبلرد صلفین
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ا گللزا ش می کممللدی میهللوا بللس ایللن نتیجللس سللید کللس خزاعللس مکللی از قبایللل وفللادا و پیللرو امللام

علی

بود کس د همامی مراحل این پیکا سرنوشتساز با قد ع و مقاوملت بسلیا و بلا پلایرفتن

مسئولیتهای متعدد و متمو فرماندهیها و حمامت فکری و عملی از امام
امستادگی کردند.

د برابر س اه شام

نقش کنشگران خزاعی در پیکار نهروان
د پاما پیکا صفین گروهی از قا ما عبادعپیشس و سادهلو معترض بس پیملا حکمیلتی

پس از اعمم أی داو ا ی بر امام علی

خروج کردند و فرقس ای بس نلام خلوا ج بلس وبلود آو دنلد

کس بخشی د پیکا نهروا د برابر امام بمگیدند و ممهلزم شلدند .از بمللس بز گلا خزاعلی کلس د

نبلرد بلا خلوا ج حضللو داشلتمدی میهلوا بلس ابللوبرزه أسللمی اشلا ه کلرد کللس د هملام نبردهلای امللام
علللی

آ حضللرع ا مللا ی مللیداد (ابللونعیم اصللفهانیی  .)39 /2 :1377بللدو هردمللد وی د

بمگ نهروا بمگید و س س بس همراه امام بس مدائن فت (خطیب بغلدادیی .)195 /1 :1417

د سال  65هجری نیز بس همراه مهلب بن ابی صفرهی والی عرا برای نبرد ازا قس از فلر خلوا ج

بللس اهللواز فللت (بخللا یی  .)62 /2 :1401شللرکت وی د نهللروا موبللب شللد هللا وامتگ للرا آ
معاومس برای هضعیف پامسهای اقتدا امیرمنمما

دستسهایی از س اه خومش ا بس صلو ع

غیرممسللجم و پرا کمللده بللس سللرزمینهللای هحللت حا کمیللت علللی

اعللزام مللیکللرد .مکللی از ایللن

دستسهای غا هگری غا ع بسر بن ا طاه د ممن بود .معاومس پس از اطم از اوضا مملنی بسلر بلن
ا طاه ا بس همراه س اهی عازم ممن کرد و از وی خواست ها اه مکس ها مدممس طلی کملد و بلس امجلاد

عب و وحشتی ها اج اموالی ههدمد و کشتا شلیعیا ب لردازد (بلم یی .)352 -351 /2 :1417
همگام حملس ُبسلر بلس قلملرو املام عللی بسلیا ی از قبیللس خزاعلس د مدمملس کشلتس شلدند (ثقفلی
کوفیی  .)641 /2 :2535معاومس د این غا اع سعی کرد با کشلتن شلیعیا و ملا ا عللی

هم زد اممیت و آ امش شهرهای مدممس و ممن و عرا قد ع سیاسی و نظلامی املام عللی

و بلر

نتیجه
کمشگرا خزاعی بامگاه ویژهای د هحوالع صد اسمم و هلا م هشلیع داشلتمد .فتا شماسلی

خزاعیهللا د اسللتای اهللداف و برنامللسهای اهلبیللت

و امام علی

هضعیف نمامد.

ا
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حادثسی بر سی د ستی اخبا مربوط بس خوا ج ا بس وی ا با دهمد.

نشللا میدهللدی آنللا د هطللو هللا م

سیاسللی و نظللامی شللیعس نقللش مللنثری داشللتمد .قبیلللس خزاعللس نیللز د غللزواع و سللرامای مختلللف
سولاهلل

ا ما ی ساندند و بخشی از پیروزیهای سلولاهلل

د صلحمسهای سیاسلی و

نظللامی مرهللو فللدا کا ی و هللمش آ هللا بللودهاسللت .پیروزیهللای مکللر س ل اه اسللمم د غللزوه
مرمسیعی صل حدیبیسی د همشکسلتس شلد قلد ع قلرمشی فتلا سلول اهلل

بلا خزاعیهلا و

اسیرانشا ی ازدواج با بویرمس و نوشتن نامس بس سرا آنها د هسلیم شد سرا بمی خزاعس نقش
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بسزایی داشت .خزاعیهلا نیلز مکلی از مهمهلرین اسلباب فلت مکلس بودنلد و حضلو و هلأثیر آنهلا د
این امر بس خوبی نماما است .همچمین نخبگا این قبیللس د بیعلت بلا امیرمنمملا

شلرکت

داشتمد .شما ی از آنا از بملس عمرو بن حمقی برمده بن حصیب و سللیما بلن صلرد از اواملا

حللدم غللدیر بودنللد و د خمفللت آ حضللرع نقللش مهم لی امفللا کردنللد .د برمللا بمللگ بملللی

خزاعس با دو ومس همراهی و مخالفت بلا املام عللی

موضلع خلومش ا بلا معیلا عقیلدهی و دمملی

محک زدند و مسائل قبیلسای د آنها کم نگ بلود .بلدین هرهیلب ایلن نزدمکلی بلس اهلبیلت

سللبب ش للد ه للا ای للن گللروه د ح للوادثی ک للس د ط للی هللا م سیاس للی ش للیعس
ا امفا کممد.
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دادهی نق للش م للنثری

منابع
_ ابللن ابللی الحدمللد (بللی هللا)ی شللرح ابللن ابللی الحدمللدی هربمللس محمللود مهللدوی دامغللانیی ههللرا ی
نشرنی.

_ ابن اعثمی ابو محمد ()1411ی الفتو ی هحقیق علی شیریی بیروعی دا االضواء.

_ ابن اثیری ابوالحسن علی بن محمد بز ی ()1385ی الکامل فی التا م ی بیروعی دا صاد .
_ ابن حجری احمد بن علی ()1404ی ههامب ههامبی بیروعی دا الفکر.

_ ابن حجری احمد بن علی ()1415ی االصابس فی همییز الصحابسی هحقیلق علادل احملد عبلدالموبود
و دمگرا ی بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ اندلسیی ابی محمدعلی بن احمد بن سلعید ()1403ی بمهلره انسلاب العلربی هحقیلق لجملس ملن
_ ابلن سلعدی محمللد ()1410ی الطبقلاع الکبللریی د اسلس و هحقیلق محملد عبللدالقاد عطلای بیللروعی
دا الکتب العلمیس.

_ ابن سید الماسی محمد بن عبداهلل ()1406ی عیو االثری بیروعی موسسس عزالدین.

_ اب للن کلب للیی اب للی مم للا هش للام ب للن محم للد ب للن الس للائب ()1939ی نس للب مع للد و ال للیمن الکبی للری
هحقی للق و خل ل و مش للجراع محم للود ف للردوس العظ للمی ق للراءه م للاض عبدالحمی للدی دمش للقی
دا الیقظس العربیس.

_ ابن قانعی عبدالباقی ()1418ی معجم الصحابسی هحقیق صم بن سالم مصراهیی مدمملس مملو هی
مکتبس الغرباء االثرمس.

عکاشسی مصری الهیئة المصرمس العامس للکتاب.

_ ابن طاووس (بیها)ی اللهوفی هربمس علیرضا بایی ههرانیی بی بای نشر نبو .

و امام علی

_ ابللن قتیبللسی اب لی محمللد عبللداهلل بللن مسلللم ()1992ی المعللا فی حققللس و قللدم لللس دکتللو ثللروع
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العلماء بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ ابللن عسللا کری علللی بللن الحسللن ()1415ی هللا م مدممللس دمشللقی هحقیللق علللی شللیریی بیللروعی
دا الفکر.

_ ابلن مسلکومس ازی ()1379ی هجللا ب االملم فلی هعاقللب الهملمی حققلس و قللدم للس دکتلو ابوالقاسللم
امامیی ههرا ی دا سروش للطباعس و نشر.

_ ابن ممظو ()1990ی لسا العربی بیروعی دا صاد .

_ ابن هایلی علی بن عبدالرحما ()1425ی هحفس األنفس و شعا سکا اندلسی هصلحی عبلداهلل
احمد بمها ی محمد فاه صال زغلی العین :مرکز زامد لترا و التا م .
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_ ابللن هش لامی اب لی محمللد عبللدالملک ()1418ی الس لیره المبوم لسی حقللق اصللولها و فصللولها و کتللب
مقدماهها و ضب الفاظها و وضع فها سها عبدالروف سعدی بیروعی دا الجیل.

_ امینی محسن (بیها)ی اعیا الشیعسی هحقیق حسن امینی بیروعی دا التعا ف للمطبوعاع.
_ ابونعیم اصفهانی ( :)1377کر اخبا اصفها ی هربمس نو اهلل کسائیی ههرا ی نشر سروش.
_ بخا یی محمد بن اسماعیل ()1401ی صحی البخا یی بیروعی دا الفکر.

_ بغلویی عبللداهلل بلن محمللد ()1421ی معجللم الصلحابسی هحقیللق محمللد االملین الحکمللیی کومللتی
مکتبس دا البیا .

_ بم یی احمد بلن محیلی بلابر ()1417ی االنسلاب االشلرافی هحقیلق سلهیل زکلا و ملاض ز کللیی
بیروعی دا الفکر.

_ بم یی ابوالحسن احمد بن محیی ()1988ی فتو البلدا ی بیروعی دا و مکتبس الهمل.

_ بیهقیی ابوبکر احمد بن الحسین ()1405ی دالئل المبلوه و معرفلس احلوال صلاحب الشلرمعسی هحقیلق
عبدالمعطی قلعجیی بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ هستریی محمدهقی ()1410ی قاموس الربالی قمی موسسس نشر االسممی.

_ ثقفللی کللوفیی ابللی اسللحا ابللراهیم بللن محمللد ()2535ی الغللا اعی هحقیللق سللید بملالللدینی
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ههرا ی نشر انجمن آثا ملی.

_ حازمی همدانیی محمد بن موسی ()1965ی عجالس المبتدی و فضالس الممتهی فی المسبی قلاهرهی
چا عبداهلل کمو .

_ حرعللاملی ()1414ی وسللائل الشللیعسی هحقیللق محمد ضللا بملللیی قللمی موسسللس آل البللت الحیللاء
الترا بقم المشرقس.

_ خانجانیی قاسم ()1381ی نقش قبیلس خزاعس د سیره نبویی کتلاب ملاهی هلا م ی بغرافیلای آبلا و
آ ی شما ه  61و .62

_ خطیللب بغللدادیی احمللد بللن علللی ()1417ی هللا م بغللدادی هحقیللق مصللطفی عبللدالقاد عطللای
بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ دائره المعا ف هشیعی زیر نظر احمد صد حاج سید بوادیی بهاءالدین خرمشلاهیی کلامرا فلانی
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()1371ی ههرا ی انتشا اع دائره المعا ف هشیع با همکا ی شرکت نشر مادآو ا .

_ دممو یی أبی حمیفس احمد بلن داوود ()1960ی اخبلا الطوالی هحقیلق عبلدالممعم علامری مرابعلس
دکتو بمالالدین شیالی قمی دا احیا الترا العربی.

_ بب للی دوان للیی محمدحس للین ()1378ی کوف للس و نق للش آ د ق للرو نخس للتین اس للممیی هه للرا ی

موسسس چا و انتشا اع دانشگاه امام حسین.

_ طبللریی محمللد بللن بریللر ()1387ی هللا م الرسللل و الملللوکی هحقیللق محمللد ابوالفضللل ابللراهیمی
بیروعی دا الترا .

_ طبرسیی علی بن فضل ()1415ی مجمع البیا ی بیروعی موسسس االعلمی.

_ طوسیی محمد بن حسن ()1415ی بالی هحقیق بواد القیومی االصفهانیی قمی موسسلس المشلر
االسممی.

_ شرابی محمد محمدحسن ()1411ی المعالم األثیره فی السمس و السیرهی بیروعی دا القلم.

_ شللی مفیللدی محمللد بللن محمللد نعمللا ()1416ی الجملللی هحقیللق سللید علللی میللر شللرمفیی قللمی
مکتب االعمم االسممیی طبعس الثانیس.

_ صادقیی مصطفی ()1380ی نقدی بر آما هلفاع بمگ های امام علی

_ عامری ناصریی احمد ()1427ی االصول الیممیس فی قبائل العربیس و بالهای بیروعی دا الترا .

_ عسللقمنیی احمللد بللن علللی بللن حجللر ()1415ی االصللابس فللی همییللز الصللحابسی هحقیللق عللادل احمللد
عبدالموبود و علیمحمد معوضی بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ فاسیی محمد بن احمد ()1386ی شفاء الغرام بأخبا البلد الحرامی هربمس محمد مقدسی ههلرا ی
نشر مشعر.

_ قلقشللمدیی اب لی العبللاس احمللد ()1411ی نهام لس اال ب ف لی معرفللس انسللاب العللربی هحقی لق ابللراهیم
االبیا یی لبما ی دا الکتاب لبمانی.

_ قلقشلمدیی ابلی العبللاس احملد ()1402ی قمئلد الجمللا فلی التعرملف بقبائللل علرب الزملا ی قللاهرهی

_ مامقللانیی شللی عبللداهلل ()1423ی همقللی المقللال فللی علللم الربللالی هحقیللق و اسللتد اک ش للی

و امام علی

چا ابراهیم ابیا ی.
_ ّ
کحالسی عمر ضا ()1414ی معجم قبائل العربی بیروعی موسسس الرسالسی الطبعس السابعس.
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مجلس ها م اسممی سال دومی شما ه .82 -49 .7

(بملی صلفینی نهلروا )ی

محیالدین مامقانیی قمی موسسس آل بیت االحیا الترا .

_ مرزوقیی احمد بن محمد ()1417ی االزممس و االمکمسی بیروعی چا خلیل ممصو .

_ مقریزیی هقی الدین احمد بن علی ()1420ی امتا األسما بما للمبی من احلوال و االملوال الحفلده و

المتا ی هحقیق محمد عبدالحمید الممیسیی بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ ممقریی نصر بن مزاحم ()1404ی وقعلس صلفینی هحقیلق و شلرح عبدالسلمم محملد هلا و ی قلمی
موسسس العربیس الحدمثسی الطبعس الثانیس.
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_ واقدیی محمد بن عمر ()1409ی المغازیی هحقیق ما سد بونسی بیروعی موسسس االعلمی.

_ همدانیی ابی محمدالحسن بن احمد بن معقوب ()1989ی صفس الجزیره العربی هحقیق محملد
بن علی اال کو ی بغدادی دا الشوو الثقافیس.

_ معقلوبیی احمللد بللن ابلی واضل ()1337ی البلللدا ی نجللف اشلرفی المکتبللس الرضللومس و مطبعتهللا
الحید مس.
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