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شیوه های برخورد حضرت علی )ع( با خوارج

مصطفی سلیما�ن اصل1

مسعود فصیح رامندی2

چکیده

ــر پیکــر جامعــه اســالمی وارد  پیدایــش خــوارج در زمــان امــام عــیل )ع( زخــم عمیقــی ب

ســاخت. ایــن گــروه متعصــب، پرخاشــگر و کج فهــم بــا عقایــد و باورهــاي غلــط خــود همــواره 

ــا  ــد، ب ي بودن ن ــد و همــواره در �پ فتنه انگــ�ی مشــکال�ت را در رس راه امــام عــیل )ع( قــرار دادن

ت عــیل )ع( بــا ایــن گــروه مداراجویانــه بــود و حــ�ت حقــوق آنهــا را  ایــن حــال برخــورد حــرصن

ت بــاز بــا خشــنونت بــا آنهــا برخــورد  پرداخــت می کــرد و بــا وجــود انتقــادات تنــد بــر آن حــرصن

ت عــیل )ع( پیوســته بــه دنبــال  نمی کــرد. ورود خــوارج بــه مســجد هرگــز ممنــوع نشــد و حــرصن

وان خــود بودنــد. ن پــ�ی ارشــاد و هدایــت آنــان بــرای برگردانــدن آنــان بــه کوفــه و بــ�ی

ــال  ــه دنب ــه ای ب ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ــیل و ب ــی تحلی ــه روش توصیف ــه ب ــن مقال ای

ت عــیل )ع( بــا خــوارج چــه بــوده  پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه شــیوه های برخــورد حــرصن

ــه شــیوه های متعــددی  ت عــیل )ع( ب ــه مــدارای حــرصن اســت؟ یافته هــای نشــان می دهــد ک
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ــتفاده از  ــازی و اس ــبهات، آگاه س ــات و ش ــع ابهام ــره، رف ــو، مناظ ــت وگ ــه گف ــوده از جمل ب

وســاطت و افــراد دیگــر بــرای برقــراری صلــح کــه تــا زمــا�ن کــه خــوارج دســت بــه شمشــ�ی و 

ــا آنهــا برخــورد نظامــی نکردنــد. ت ب حرکــت مســلحانه نزدنــد آن حــرصن

ت عیل )ع(، نهج البالغه، خوارج، صلح، جنگ واژگان کلیدی: حرصن
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مقدمه

برخــورد امــام عــیل )ع( بــا مخالفــان و معانــدان در دوران حکومــت کوتــاه خــود را می توان 

ت عــیل )ع( در دوران  بــه عنــوان یــک الگــوی رفتــاری در برخــورد بــا مخالفــان بیــان کــرد. حــرصن

حکومــت خــود بــا ســه گــروه پیمان شــکن، گــروه خــوارج وگــروه ســتمگر برخــورد داشــت. در 

ی طلحــه و زبــ�ی بــود. گــروه دوم خــوارج بودنــد  کــه درجنــگ  ایــن میــان گــروه اول بــا رهــ�ب

ت  ــه شــهادت حــرصن ــا اقــدام خــود منجــر ب ن و نهــروان ظاهــر شــدند و در نهایــت ب صفــ�ی

نــگ بــه دنبــال حکمــرا�ن و حکومــت بــود و  عــیل )ع( شــدند و گــروه ســوم کــه بــا فریــب و ن�ی

ع می دانســتند  معاویــه در راس آنهــا قــرار داشــت. خــوارج خــود را فهیم تــر و آگاه تــر بــه رسش

ــا  ــده بعده ــن ع ــد. ای وی نمی کردن ــ�ی ــت پ ــن و حکوم ــئله دی ــیل )ع( در مس ت ع ــرصن و از ح

ن  المؤمنــ�ی " لقــب گرفتنــد و تبدیــل بــه یــی از اصیل تریــن دشــمنان ام�ی ن "خــوارج" یــا "مارقــ�ی

ــرد از آن  ــعی ک ــه س ــه معاوی ــود ک ــیسش ب ــروه واکن ــن گ ــات ای ــای اقدام ــدند. از بازخورده ش

د. ت امــ�ی )ع( را زیــر ســوال بــ�ب بهره بــرداری کنــد و بعــد از جنــگ جمــل صالحیــت حــرصن

ت عــیل )ع( در قبــال خــوارج را می تــوان اینگونــه بیــان کــرد:  بــا ایــن حــال واکنــش حــرصن

ي  از آنجــا کــه جنــگ را وســیله اي بــراي کســب قــدرت نمي دانســتند بلکــه ابــزاری در جلوگــ�ی

و،  ــ�ن ــمردند از ای ــر میش ــالمی ب ــه اس ــه جامع ــاندن ب ر نرس ــمنان و �ن ــاد دش ــاد فس از ایج

ی نمي مانــد مجبــور بــه جنــگ 
ی هنگامــي کــه هیــچ راه دیگــري بــراي اصــالح دشــمنان بــا�ت

یعــ�ن

ــا  ــار او در برخــورد ب ــاً از ســوي دشــمنان، جنــگ آغــاز مي شــد رفت می شــدند هــر چنــد غالب

ی نداشــتند، آنهــا را بــه حــال 
دشــمن مداراجویانــه بــود و اگــر بــه حــال جامعــه اســالمي زیــا�ن

ــر جنــگ  ی کــه دشــمنان ب
ــد، امــا زمــا�ن ن قطــع نمي کردن ــ�ی خــود وا گذاشــته، حقــوق آنهــا را ن

د  ــ�ب ــدان ن ــ�ت در می ــند و ح ــگ نباش ــده جن ــیدند آغازکنن ــام مي کوش ــد، ام ا�ار مي ورزیدن

ت  ــاری حــرصن ــه روش و الگــوی رفت ن ب ــب پرداخــ�ت ــن ترتی ــد. بدی ــان ســخن می گفتن ــا آن ن ب ــ�ی ن

ــا  ــه ســعی شــده ب ــن مقال ــل توجــه باشــد. در ای ــی از موضوعــات قاب ــد ی عــیل )ع( می توان
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ــای  ــه روش ه ــه ب ت ک ــرصن ــدارای آن ح ــیوه های م ــ�ب ش ــه ای معت ــع کتابخان ــتفاده از مناب اس

متعــددی از جملــه گفــت وگــو، مناظــره، رفــع ابهامــات و شــبهات، آگاه ســازی و اســتفاده از 

د. وســاطت و افــراد دیگــر بــرای برقــراری صلــح بــوده مــورد بــرریس قــرار گــ�ی

شیوه های حضرت علی )ع( در برخورد با خوارج

1. صبر، مدارا و رحمت با خوارج

عــیل )ع( در برابــر خــوارج بســیار صبــور بودنــد و تــا آنجــا کــه ممکــن بــود آنهــا را تحمــل 

ــه « عــیلی  ــد شــد و گفــت: »ال حکــم اال لل ــی از خــوارج بلن ــد. »روزی در مســجد ی می کردن

 )ع( ســکوت ورزیــد و آن گاه، یــکان یــکان برخاســتند )و همــان ســخن را گفتنــد( چــون انبــوه 

شــدند، گفــت: »ایــن، گفتــاري اســت حــق کــه از آن، باطــل قصــد شــده اســت. شــما نــزد 

ــا  ــد و در آنه ــدا درآیی ــاجد خ ــه مس ــه ب ــم ک ــان نمي داری ــد: بازت ــره برخورداری ــه به ــا از س م

ــا مــا  ــا ب ــان نمي گذاریــم، و ت ی بهره ت ی همدســت ماییــد، از غنایــم �ب
ــا وقــ�ت نمــاز گزاریــد، و ت

ــا شــما نمي جنگیــم. مــن گواهــي مي دهــم کــه پیامــ�ب راســتگو از  ــد، ب داخته ای ــه جنــگ ن�پ ب

ــا روز قیامــت، هیــچ گروهــي از  ــروردگار جهان هــا، مــرا خــ�ب داد کــه ت ن و او از پ روح االمــ�ی

شــما، خــواه کــم شــمار و خــواه پرشــمار، بــر مــا نمي شــورد، مگــر آن کــه خداونــد خونــش 

را بــه دســت مــا بریــزد. همانــا جهــاد بــا شــما، برتریــن جهــاد اســت، و واالتریــن شــهیدان، 

ی هســتند کــه شــما را بکشــند. 
آنان انــد کــه شــما بکشیدشــان، و نیکوتریــن مجاهــدان، کســا�ن

ــٍإ  ــُکلِّ نََب ــد. »ولِّ ــان مي کنن ــکاران زی ــت، باطل ــه در روز قیام ــد، ک ــد، بکنی ــس هرچــه مي کنی پ

ي،  ْســَتَقرٌّ َوَســْوَف تَْعَلُمــوَن« )االنعــام، 67( بــه زودي خواهیــد دانســت کــه بــراي هــر خــ�ب مُّ

ن اســت.« )ابــن خلــدون 1363. 637/2(  ی معــ�ی
زمــا�ن

»امــام )ع( در نامــه ای دیگــر بــه خــوارج پــس از باطــل اعــالم کــردن حکمیــت عمروبــن 

ــد:  ــا فرمودن ــان از عمــل آنه اری خــدا و رســول او و مؤمن ن ــ�ی عــاص و ابومــویس اشــعری و ب
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چــون نامــه مــن بــه شــما رســید نــزد مــا آییــد تــا بــه ســوی دشــمن مــا و شــما حرکــت کنیــم و 

ت نوشــتند: تــو بــرای  مــا بــر همــان موضــع گذشــته خــود هســتیم. امــا آنهــا در پاســخ حــرصن

خــدا خشــم نکــرده ای بلکــه بــرای خــودت غضــب کــرده ای اگــر گواهــی بــر کفــر خــود بدهــی و 

توبــه کــ�ن مــا در خصومــت خــود بــا تــو تجدیدنظــر می کنیــم و در غــ�ی ایــن صــورت بــا تــو 

)338/3 .1385 . بــه جنــگ خواهیــم پرداخــت« )ابــن اثــ�ی

ن کننــد و حــ�ت  امــام تــا آخریــن لحظــه ســعی می کردنــد از جنــگ و برخــورد نظامــی پرهــ�ی

ن بــا ایــراد خطبــه و فرســتادن نماینــده ســعی در آگاه کــردن دشــمنان و  در میــدان جنــگ نــ�ی

ن وقــ�ت خــ�ب شــهادت  ن ســبب در مقابــل خــوارج نــ�ی د داشــتند بــه همــ�ی انــرصاف آنــان از نــ�ب

خبــاب بــن ارت و همــ�ش بــه امــام )ع( رســید ســپاه امــام )ع( بــه ســوی نهــروان حرکــت 

کــرد امــا امــام بــاز هــم خدمتــکار خــود را بــه نــزد خــوارج فرســتاد تــا شــاید برگردنــد ویل آنهــا 

اعــالم کــردن بــه عــیل )ع( بگــو مــا فقــط بــرای جنــگ بــا او اینجــا آمده ایــم. امــام پــس از 

رســیدن بــه ســپاه خــوارج قاتــالن خبــاب را از آنــان خواســت کــه تحویلشــان دهنــد امــا آنــان 

ن دو ســپاه مناظــره   او را کشــته اند. در نهایــت امــام )ع( بــاز هــم بــ�ی
گ

اعــالم کردنــد کــه همــی

د شــدند« )ر.ک.  کــرد و چــون ایــن ســخنان امــام هــم تأثــ�ی نداشــت، دو ســپاه آمــاده نــ�ب

دلشــاد. 1392. 1028(

ــر مذاکــره و مــدارا گذاشــت. گفتگوهــای  ــا را ب ــا خــوارج بن ت عــیل )ع( از ابتــدا ب »حــرصن

ن فرســتادن مکــرر نماینــدگان خــود بــرای مذاکــره بــا خــوارج شــاهد ایــن  مکــرر امــام )ع( و نــ�ی

اض هــا و  رفتــار امــام اســت. وی در گفتگــو بــا خــوارج، بــا مــدارا�ی شــگفت بــه تــک تــک اع�ت

اض هــای خــود را  اض هــای آنــان پاســخ می گفــت و بــا وجــود آنکــه خــوارج اع�ت ایرادهــا و اع�ت

تکــرار می کردنــد، وی بــاز هــم بــا آنــان گفتگــو می کــرد و از آن همــه ایــراد تکــراری، روی بــر 

ــا حوصلــه تمــام بــه ایشــان پاســخ  نمی گردانــد و بــه قهــر و خشــونت دســت نمی یازیــد و ب

ی هــِذِه 
ــْم �ن ــُت أََمرْتُُک ــْد ُکْن می گفــت چنانکــه در خطبــه 35 خطــاب بــه آنــان می فرمایــد: »َوَق

« )مــن در ایــن حکمیــت، راى و نظــر خــود را بــا  ی اْلُحُکوَمــِة أَْمــِري، َونََخْلــُت َلُکــْم َمخــُزوَن َرأْ�یِ
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شــما در میــان نهــادم و خالصــه آنچــه را کــه در خزانــه راى داشــتم، برایتــان آشــکار کــردم .« 

)دلشــاد. 1392. 982(

ت در  »حــ�ت امــام )ع( در روز جنــگ هــم بــه آنهــا فرصــت بازگشــت داد از جملــه: حــرصن

روز جنــگ بــه ابوایــوب انصــاری دســتور داد کــه لــوای امــان درگوشــه ای از میــدان برافراشــته 

وخــوارج را بــه اجتمــاع در اطــراف آن دعــوت نمایــد ابوایــوب در گوشــه ای لــوا را برافراشــت 

ــر ایــن لــوا درآیــد در امــان اســت.« )معــروف  ــاد زد هــر کــس بــه زی ــا صــدای بلنــد فری و ب

)482/1 .1370 . الحســی�ن

 خــایص دارد، رحمــت و محبــت 
گ

»آنچــه در رویــارو�ی امــام عــیل )ع( بــا خــوارج درخشــند�

امــام )ع( نســبت بــه آنــان، و رفــق و مــدارای امــام بــا ایشــان اســت و مهــم آن اســت کــه 

ــید.  ــات بخش ــودی نج ــه راه آورد و از ناب ــوارج را ب ــده خ ــش عم ــام )ع(، بخ ــار ام ــن رفت ای

ــه  ــس از آن ب ــدند، و پ ــر می ش ــزار نف ــدود دوازده ه ــ�ت ح ــر، جمعی ــدای ام ــوارج در ابت خ

ــام )ع(، آرام آرام از  ــدارای ام ــت و م ــا رحم ــتند، ام ــان پیوس ــه آن ــیار ب ــی بس ــج جمع تدری

د بــا امــام )ع( گــرد آمدنــد، شــش هــزار  جمعیــت خــوارج کاســت، چنانکــه آنــان کــه بــرای نــ�ب

ن بخــش عمده شــان بازگشــتند یــا بــه  یــا چهــار هــزار تــن بیشــ�ت نبودنــد، و از آن جمعیــت نــ�ی

امــام )ع( پیوســتند و ایــن امــر، توفیــق شــگفت عــیل )ع( در رویــارو�ی بــا مخالفــان اســت.« 

ــاد. 1392. 1041( )دلش

2. مناظره: شنیدن عقاید و شبهات خوارج و در نهایت پاسخگویی به آنها 

مؤمنــان، ابــن عبــاس را بــه نــزد خــوارج فرســتاد تــا از آنهــا علــت  ی می نویســد: »ام�ی طــ�ب

ن قــرارداد، جملــه  ســد. آنــان گفتنــد: بــه چنــد جهــت: اول: او بــه هنــگام نوشــ�ت شــورش را ب�پ

ــان  ــا مؤمن ــان نیســت، م مؤمن ــر او ام�ی ــس اگ ــرد. پ ــو نامــش حــذف ک ن را از جل ــ�ی المؤمن ام�ی

اجــازه نمی دهیــم کــه امــ�ی مــا باشــد.
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ن گفــت: خــوب بنگریــد. پــس اگــر معاویــه حقــی در ایــن داشــت، او  دوم: او بــه حکمــ�ی

را قــرار دهیــد و اگــر مــن اویل بــودم، مــرا قــرار دهیــد. پــس اگــر عــیل در ایــن جهــت دربــاره 

خــودش شــک کــرده و نمی دانــد حــق بــا او اســت یــا معاویــه، شــک مــا در او بیشــ�ت خواهــد 

بود.

ســوم: چــرا عــیل)ع( حکمیــت را بــه دیگــری واگــذار کــرد؛ در حــایل کــه خــودش در نــزد مــا 

یــن داور از میــان مــردم بــود. به�ت

ن  ــ�ی ــه او چن ــایل ک ــرار داد؛ در ح ــم ق ــدا َحَک ــن خ ــردم را در دی ــیل)ع( م ــرا ع ــارم: چ چه

ــت. ــی نداش حق

پنجــم: در جنــگ بــرصه غنایــم را بــرای مــا تقســیم کــرد، امــا اجــازه نــداد زنــان و 

یــم. کودکانشــان را بــه اســارت بگ�ی

ــه  ــاس رو ب ــن عب ــرد. اب ن ب ــ�ی ــرد و از ب ــع ک ــت را ضای ــه وصی ــود ک ــ�ی ب ــم: او وص شش

مؤمنــان کــرده، گفــت: ســخن آنهــا را شــنیدی. حــال پاســخ آنهــا را بــده کــه از مــن  ت ام�ی حــرصن

ش رضایــت دارنــد؟  س کــه آیــا بــه حکــم خــدا و پیامــ�ب ت فرمــود: از آنهــا بــ�پ اوارتــری. حــرصن رسن

ــا  ــی و قرارداده ــب وح ــدا )ص( کات ــول خ ــان رس ــن در زم ــود: م ت فرم ــرصن ــد: آری. ح گفتن

ن  )ص( بــا ابوســفیان و ســهیل بــن عمــرو صلــح کــرد، از طــرف او چنــ�ی بــودم. روزی کــه پیامــ�ب

نوشــتم: ِبســِم اللــِه الرَّحمــِن الرَّحیــم. ایــن پیمــا�ن اســت کــه محمــد رســول اللــه و ابوســفیان 

ــم را  ــه رحمــن و رحی ــا ن ــه توافــق رســیدند« ســهیل گفــت: م ــر آن ب ــن عمــرو، ب و ســهیل ب

ی تــو را قبــول داریــم. امــا ایــن کــه نــام خــود را پیــش از نــام مــا  می شناســیم و نــه پیامــ�ب

�ن اســت؛ گــر چــه ســن مــا از تــو بیشــ�ت  قــرار بدهــی، مانعــی نیســت و ایــن کار بــرای تــو رسش

)ص( بــه مــن دســتور داد کــه  اســت و پــدرم از پــدر تــو بزرگ تــر بــود. اینجــا بــود کــه پیامــ�ب

بــه جــای ِبســِم اللــِه الرَّحمــِن الرَّحیــم ، ِباســِمَک اللُهــمَّ بنویســم و جملــه رســول اللــه را هــم 

ن کاری  ت همــان جــا بــه مــن فرمــود: هماننــد چنــ�ی ن کــردم. حــرصن پــاک کنــم پــس مــن چنــ�ی
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ن در قــرارداد  ن کاری خواهــی کــرد. مــن نــ�ی بــه تــو پیشــنهاد می شــود و تــو از روی اکــراه، چنــ�ی

ن َو ُمعاویـَـَه َو َعمــُرو بــن  المؤمنــ�ی بــا معاویــه وقــ�ت کــه نوشــتم: »هــذا َمــا اصطلــَح َعَلیــِه اَم�ی

، پــس در حــق تــو  مؤمنــان هســ�ت الَعــاص«، آنــان گفتنــد: اگــر مــا اقــرار داشــتیم کــه تــو ام�ی

ظلــم کردیــم کــه بــا تــو جنگیدیــم. امــا مــا ایــن را قبــول نداریــم و ایــن کلمــه را بایــد حــذف 

کــ�ن و بــه جــای آن بنویــیس: عــیل بــن ا�ب طالــب. پــس مــن ایــن کلمــه را حــذف کــردم؛ همــان 

گونــه کــه پیامــ�ب دســتور داد کلمــه رســول اللــه را حــذف کنــم. پــس اگــر ایــن مســئله را از 

ن از مــن هــم قبــول نخواهیــد کــرد. در پاســخ گفتنــد:  پیامــ�ب )ص( قبــول نداریــد، بــه یقــ�ی

ــردم؛ در حــایل  ــذار ک ــه غــ�ی از خــودم واگ ــد: »داوری را ب ــا شــما می گویی . ام راســت گفــ�ت

یــن َحَکــم بــودم«. پــس ایــن رســول خداســت کــه در روز بــ�ن قریظــه،  کــه در نــزد شــما به�ت

ــن حکــم و داور  ی ــه خــودش به�ت ــرد؛ در حــایل ک ــذار ک ــن معــاذ واگ ــه ســعد ب ــت را ب حکمی

ــِه أُْســَوٌة َحَســَنٌة« )احــزاب/21(  ِ رَُســوِل اللَّ
بــود و خداونــد در قــرآن فرمــوده: »َلَقــْد َکاَن َلُکــْم �ن

و مــن بــه رســول خــدا تــأیس نمــوده و از او تبعیــت کــردم. آنــان گفتنــد: در ایــن جــا هــم 

ت فرمــود: امــا اینکــه می گوییــد: »مــن مــردم را در  . حــرصن ــا تــو بــود و راســت گفــ�ت حــق ب

دیــن خــدا حکــم قــرار دادم«، مــن هرگــز مــردم را حکــم قــرار نــدادم، بلکــه کالم خــدا را 

حکــم قــرار دادم و اگــر تاکنــون ندانســته اید، بدانیــد کــه ایــن خداونــد اســت کــه مــردم را 

ْثــُل َمــا َقَتــَل ِمــَن  ــًدا َفَجــَزاء مِّ َتَعمِّ در پرنــده ای داور قــرار داد و فرمــود: »َوَمــن َقَتَلــُه ِمنُکــم مُّ

ــل  ــه قت ــداً آن را ب ــس از شــما عم ــده/95(، )هــر ک نُکْم«)مائ ــْدٍل مِّ ــِه َذَوا َع ــُم ِب ــِم یَْحُک َع النَّ

ــادل  ــما مع ــادل از ش ــر ع ــد و دو نف ــان بده ــادل آن از چهارپای ــاره ای مع ــد کف ــاند، بای برس

بــودن آن را تصدیــق کننــد(

خــون مســلمانان عظیم تــر از خــون یــک پرنــده اســت. در پاســخ گفتنــد: ایــن را هــم از 

ت فرمــود: و اّمــا گفتــه شــما کــه »مــن در پایــان جنــگ جمــل، غنایــم  تــو قبــول کردیــم. حــرصن

 آنهــا را بــرای شــما تقســیم کــردم، ویل شــما را از زنــان آنهــا بــاز داشــتم«، 
گ

و اســلحه جنــی

ــه پیامــ�ب خــدا)ص(  ــه ک ــذاردم؛ همــان گون ــت گ ــر مــردم بــرصه من ــه مــن ب ــد ک پــس بدانی
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ــه وســیله  ــان را ب ــا آن ــد، م ــا دشــم�ن کردن ــا م ــا ب ــر آنه ــس اگ ــذارد، پ ــت گ ــر اهــل مکــه من ب

گناهانشــان مؤاخــذه خواهیــم کــرد؛ ویل دیگــر بــه کوچــک آنهــا در اثــر گنــاه بزرگشــان کاری 

 بــه 
گ

نداریــم و ثانیــاً بــه مــن بگوییــد کــه کــدام یــک از شــما عایشــه را بــه عنــوان ســهم جنــی

خانــه خــود می بــرد؟! در پاســخ گفتنــد: ایــن را هــم از تــو قبــول کردیــم. و امــا اینکــه گفتیــد: 

ن بــرده ام«، بایــد  ن بــودم و وصیــت و جانشــی�ن را ضایــع کــرده و از بــ�ی »مــن ویص و جانشــ�ی

گفــت: ایــن شــمایید کــه کفــر ورزیدیــد و بــر مــن پیــیسش گرفتیــد و امــر را از مــن جدا ســاختید. 

بدانیــد کــه بــر اوصیــا روا نیســت کــه بــرای خودشــان دعــوت کننــد و ایــن انبیــا هســتند کــه 

د و آنــان مــردم را بــه ســوی خودشــان دعــوت می کننــد، و امــا  ن خداونــد آنهــا را بــر می انگــ�ی

ن او از دعــوت کــردن مــردم بــه ســوی خــود �ب نیــاز اســت؛ زیــرا ایــن پیامــ�ب  ویص و جانشــ�ی

ــد و  ــه او راهنمــا�ی می کن ن و مــردم را ب ــ�ی ن خــود را تعی ــح، جانشــ�ی ــا نــص �ی ــه ب اســت ک

ــِبیالً« )آل  ــِه َس ــَتَطاَع ِإَلْی ــِن اْس ــِت َم ــجُّ اْلَبْی ــاِس ِح ــیَل النَّ ــِه َع ــد: »َوِلّل خــدای متعــال می فرمای

عمــران/97( )و مــردم را حــّج و زیــارت آن خانــه بــه امــر خــدا واجــب اســت بــر هــر کــیس کــه 

توانــا�ی بــرای رســیدن بــه آنجــا دارد(. پــس اگــر مــردم حــج خانــه خــدا را تــرک گفتنــد، ایــن 

خانــه خــدا نیســت کــه بــه نیامــدن مــردم بــه ســوی آن کفــر بــورزد، بلکــه مــردم هســتند کــه 

ــرای مــردم نشــانه قــرار داده  ــه خــود را ب ــد خان ــرا خداون ــد؛ زی ــا نیامدنشــان کفــر می ورزن ب

ن امــت  )ص( مــرا بــه عنــوان نشــانه در بــ�ی ن هســتم؛ چــرا کــه پیامــ�ب ن چنــ�ی اســت و مــن نــ�ی

لــة هــارون مــن مــویس و انــت  ن قــرار داده اســت؛ چــون پیامــ�ب فرمــود: »یــا عــیل أنــت مــ�ن بم�ن

؛ تــو در نــزد مــن هماننــد هــارون در نــزد مــویس هســ�ت و  لــة الکعبــة تــؤ�ت و التــأ�ت ن مــ�ن بم�ن

تــو در نــزد مــن هماننــد کعبــه هســ�ت کــه مــردم نــزد آن بایــد برونــد و او نــزد کــیس نمــی رود«. 

در پاســخ گفتنــد: ایــن را هــم از تــو قبــول می کنیــم. اینجــا بــود کــه بســیاری از خــوارج از 

ی. 1979م.  عقیــده خــود برگشــتند و چهــار هــزار نفــر بــر لجاجــت خــود بــا�ت ماندنــد. )طــ�ب

)286/1

روزی عــیلی  )ع( گفــت: »مــردي از شــما کــه خــود مي پســندید، بــه ســوي مــن آیــد تــا گفتگــو 
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کنیــم. اگــر حّجــت بــر مــن واجــب افتــاد، نــزد شــما اقــرار مــي ورزم و بــه درگاه خــدا توبــه 

مي کنــم ؛ و اگــر بــر شــما واجــب افتــاد، شــما از خداونــدي کــه بــه ســویش بــاز مي گردیــد، 

ــه بــن کــّواء - کــه از بزرگانشــان بــود ، گفتنــد: بــه ســوي  پــروا ورزیــد«. خــوارج بــه عبــد اللَّ

ــرد. عــیلی )ع( ــه ســوي عــیلی )ع( حرکــت ک ــّواء ب ــن ک . اب ی
ــا وي احتجــاج کــ�ن ــا ب او روان شــو ت

گفت:»آیــا ایــن را پســندیدید؟«. گفتنــد: آري! گفــت: »بــار خدایــا! گــواه بــاش، کــه گواهــِي 

تــو بـَـس اســت!«. عــیلی )ع( گفــت: »اي ابــن کــّواء! پــس از تــن دادن بــه والیتــم و جنگیدنتــان 

ــرا در  ــد؟ چ ــن روي گرداندی ــه از م ــد ک ــه ش ــن، چ ــان از م داري ت ــي ام و فرمان�ب ــه همراه ب

ــان  ــت )داوري( در می ــن کــّواء گفــت: آن جــا، َحَکمّی ــر نتافتیــد؟«. اب ــل از مــن رس ب د َجَم نــ�ب

ــا پیامــ�ب خــدا؟«. ابــن  ــا مــن بیشــ�ت بــر هدایتــم ی نبــود! عــیلی )ع( گفــت: »اي ابــن کــّواء! آی

کــّواء گفــت: پیامــ�ب خــدا .عــیلی )ع( گفت:»آیــا ســخن خــداي عزوجــل را )در ماجــراي ُمباهلــه( 

نشــنیده اي: »َفُقــْل تََعاَلــْواْ نـَـْدُع أَبَْنآَءنـَـا َوأَبَْنآَءُکــْم َوِنَســآَءنَا َوِنَســآَءُکْم َوأَنُفَســَنا َوأَنُفَســُکْم « )ال 

عمــران.61( ) بگــو: بیاییــد تــا مــا پــ�ان خــود را و شــما پ�انتــان را، و مــا زنــان خــود را و شــما 

ــم(  ــرا خوانی ــان را ف ــا جان هــاي خــود را و شــما جان هایت ــان را، و م زنانت

ــان ناراســت مي گوینــد؟«. گفــت: ایــن احتجاجــي بــود  ــا خداونــد تردیــد داشــت کــه آن آی

، در خویــش تردیــد کــردي. پــس مــا بــه تردیــد  ی
بــر ایشــان؛ اّمــا تــو آن گاه کــه داوري را پذیرفــ�ت

ــْن  ــاٍب مِّ ــواْ ِبِکَت ــد: »َفأْتُ ــد مي فرمای ــا خــداي فرازمن ــم .گفــت: »همان اوارتری ــو رسن ــردن در ت ک

ی از جانــب خــدا بیاوریــد کــه  ــِه ُهــَو أَْهــَدي ِمْنُهَمــآ أَتَِّبْعــُه « )قصــص. 49( شــما کتــا�ب ِعنــِد اللَّ

وي کنــم«  ــا مــن از آن پــ�ی ــر باشــد ت از آن دو هدایت گرت

ن گونــه،  ن بــه همــ�ی ن احتجاجــي از وي بــود بــا ایشــان . و همچنــ�ی ابــن کــّواء گفــت: ایــن نــ�ی

عــیلی )ع( بــا ابــن کــّواء اســتدالل مي کــرد کــه ابــن کــّواء گفــت: تــو در همــه ســخنانت، راســت 

ــدي . عــیلی )ع( گفــت: »واي  ــر ورزی ــرش داورِي آن دو داور، کف ــا پذی ــه ب ــاري، جــز آن ک گفت

بــر تــو، اي ابــن کــّواء! همانــا جــز ایــن نیســت کــه مــن فقــط ابــو مــویسی را داوري دادم؛ و 

ــر شــد . عــیلی )ع(  ــو مــویسی کاف ــس اب ــّواء گفــت: پ ــن ک ــه داور ســاخت« . اب عمــرو را معاوی
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گفــت: »واي بــر تــو! او چــه زمــان کافــر شــد؟ آن گاه کــه مــن او را برگزیــدم یــا آن زمــان کــه 

وي حکــم کــرد؟« . گفــت: نــه ؛ بلکــه آن زمــان کــه حکــم کــرد. گفــت: »آیــا ندیــدي کــه مــن 

او را در حــایلی کــه مســلمان بــود، برگزیــدم و بــه گفتــه تــو، پــس از آن کــه مــن برگزیدمــش، 

کفــر ورزیــد؟ آیــا در نظــر تــو، اگــر پیامــ�ب خــدا مــردي از مســلمانان را بــه ســوي گروهــي از 

ــد و او آنــان را بــه غــ�ی خــدا فــرا  کافــران مي فرســتاد تــا ایشــان را بــه جانــب خــدا فــرا خوانَ

ــو  ــر اب ــس اگ ــو! پ ــر ت ــت: »واي ب ــه گف ــت: ن ــود؟« گف ــي ب ــدا را گناه ــ�ب خ ــد، پیام مي خوانْ

ــر شــما روا  ، ب ــو مــویسی ــا گم راهــِي اب ــا ب مــویسی گــم راه گشــت، مــرا چــه گناهــي اســت؟ آی

هاتان را بــر دوش افکنیــد و بــا آن بــه ســوي مــردم رو کنیــد؟«. چــون  مي شــود کــه شمشــ�ی

ــن مــرد را وا  ــا ای ــاز گــرد و گفتگــو ب ــد: ب ــن کــّواء گفتن ــه اب ن شــنیدند، ب ــزرگاِن خــوارج چنــ�ی ب

گــذار! پــس وي نــزد یارانــش بازگشــت و آن قــوم، همچنــان در گمراهــي ماندنــد.« )دینــوری. 

)208 .1364

ــن  ــه اب ــاب ب ت خط ــرصن ــه 77 آن ح ــوارج: در نام ــا خ ــام ب ــدگان ام ــره نماین ــیوه مناظ ش

ــِإنَّ  ــْرآِن، َف ــْم ِباْلُق ــد: »الَتَُخاِصْمُه ــان فرمودن ــان را بی ــا آن ــو ب ــاج و گفتگ ــیوه احتج ــاس ش عب

ــُدوا  ــْن یَِج ــْم َل ِة، َفِإنَُّه ــنَّ ــْم بالسُّ ــْن حاِجْجُه ــوَن، َولِک ــوُل َویَُقوُل ــوٍه، تَُق ــاٌل ُذو ُوُج ــْرآَن َحمَّ اْلُق

ــار معناهــاى گوناگــون را  ــرا قــرآن ب ــه قــرآن مناظــره مکــن، زی ــا ایشــان ب ــا َمِحیصــاً.« )ب َعْنَه

ى می گوینــد، بلکــه بــا ایشــان بــه ســنت مناظــره  ن ى می گــو�ی و آنهــا چــ�ی ن تحمــل کنــد. توچــ�ی

)421 .1371 . ــ�ت ــد.( )آی ــز نیابن ــه راه گری ــن ک ک

ــدي  ف و بلن ــاظ رسش ــخن را از لح ــن س ــد: »ای ــه مي گوی ــن نام ح ای ــد در رسش ی الحدی ــن ا�ب اب

ي نیســت و ایــن بــدان ســبب اســت کــه مواضعــي از قــرآن بــه ظاهــر بــا یکدیگــر  مرتبــت نظــ�ی

ــه  ــبب اســت ک ــدان س ــن ب ــت و ای ن نیس ــ�ی ــن چن ــنت ای ــر مي رســد. ویلی س ــه نظ ــض ب متناق

ــر  ــح مي خواســتند و اگ ــ�ب مي پرســیدند و توضی ــاره  ســنت از پیام ــ�ب )ص( درب اصحــاب پیام

ی هــم بــر ایشــان مشــتبه مي شــد بــه رســول خــدا مراجعــه مي کردنــد و مي پرســیدند و 
ســخ�ن

ام بــه قــرآن و رســول خــدا کمــ�ت  حــال آنکــه در مــورد قــرآن چنــان نبودنــد  آنــان بــراي احــ�ت
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ــد. 1374. 220/7( ــن ا�ب الحدی ــیدند. )اب مي پرس

»امــام عــیل)ع( و یــاران او احتجاجــات فــراوا�ن بــا خــوارج داشــتند، ایــن احتجاجــات نتایج 

ــق  ــه راه ح ــد و ب ــه کردن ــان توب ــر از آن ــزاران نف ــه ه ــت چنانک ــای گذاش ــراوا�ن برج ــت ف مثب

بازگشــتند. طبــق برخــی متــون تاریخــی شــمار کســا�ن کــه از خــوارج جــدا شــدند بــه بیســت 

ــا خــوارج بیســت  ــاس ب ــن عب ــه ب ــه ســبب احتجــاج عبدالل ــد ب ــر می رســد. می گوین هــزار نف

 در نهــروان کشــته شــدند.« 
گ

هــزار نفــر بازگشــتند و چهــار هــزار نفــر بــا�ت ماندنــد کــه همــی

)هیثمــی. 1967م. 6/ 241( »بنــا بــه گــزارش ابــن اعثــم، ابــن شــهر آشــوب و اربــیل، هشــت 

ــا�ت  ت ب ــا آن حــرصن هــزار نفــر از عــیل)ع( امــان خواســتند و چهــار هــزار نفــر بــرای جنــگ ب

ماندنــد.« )ابــن اعثــم.1372. 125/4( »مطابــق برخــی نقل هــا دو هــزار نفــر امــان خواســتند. 

ابــو وائــل گفتــه اســت: مــا چهــار هــزار نفــر بودیــم کــه خــارج شــدیم. عــیل بــه ســوی مــا 

ــد. 1378.  ــن ا�ب الحدی ــا مــا ســخن گفــت کــه دو هــزار نفــر بازگشــتند.« )اب آمــد و آنقــدر ب

)99/4

3. گفتگو و مذاکره توسط خود امام و نمایندگانش با خوارج

گفتگــو و حــل  بــرای  نماینــدگا�ن  افــراد و  گــروه  ن دو  بــ�ی اختــال�ن  معمــوال در هــر 

ــیل )ع(  ــود ع ــتاده می ش ــل فرس ــروه مقاب ــوی گ ــه س ــرف ب ــر ط ــالف از ه ن اخت ــالمت آم�ی مس

ن از ایــن شــیوه در مواجهــه بــا خــوارج اســتفاده کردنــد حــ�ت گاهــی خودشــان بــه عنــوان  نــ�ی

نماینــده بــه سوی شــان می رفتنــد و بــا آنــان مذاکــره می کردنــد.

ن بــه وقــوع  ت در کوفــه هنــگام بازگشــت از صفــ�ی ن مذاکــره ى خــوارج بــا آن حــرصن »اولــ�ی

ت عــیل )ع( وارد کوفــه شــد گــروه بســیارى از خــوارج وارد کوفــه  پیوســته اســت. چــون حــرصن

ت  شــدند و جمعــی از آنهــا در خــارج کوفــه در محــیل بــه نــام نخیلــه از همراهــی بــا حــرصن

رسبــاز زده و مســتقر شــدند، ســپس حرقــوص بــن زهــ�ی و زرعــه بــن برجطــا�ئ در کوفــه بــا 
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ت روبــرو شــده حرقــوص بــه عنــوان نماینــده از طــرف گــروه خــوارج بــه او گفــت: بــه  حــرصن

ن مرتکــب شــده اى توبــه کــن و بعــد از آن آمــاده بــاش تــا  خاطــر گنــاه و خطــا�ئ کــه در صفــ�ی

ت فرمودنــد: مــن  بــا هــم بــه جنــگ معاویــه برویــم، و قــواى او را درهــم بشــکنیم. حــرصن

ن از موضــوع حکمیــت نهــی کــردم و بــه انجــام آن کار حــا�ن نبــودم  شــما را در میــدان صفــ�ی

امــا شــما پافشــارى کردیــد و انجــام آنــرا خواســتار شــدید و اکنــون کــه بــه اشــتباه خــود �پ 

ــا  ــاه نیســت ت ــاه می شــمارید و خواســتار توبــه هســتید. بدانیــد کــه ایــن گن ــرا گن برده ایــد آن

 در راى 
گ

الزم باشــد کــه انســان از آن توبــه کنــد، بلکــه ایــن موضوعــی کنــار ســا�ئ و درمانــد�

ــرا از مــن خواســتید، و  و تدبــ�ی نظامــی اســت، کــه شــما فرماندهــان و افــ�ان نظامــی، آن

مــن هــم بــا آگاهــی کامــل و جدیــت شــما را از آن برحــذر داشــتم و چــون ا�ار خــود را از 

حــد گذراندیــد ناگزیــر قبــول کــردم اکنــون بــراى شــما روشــن شــده اســت کــه مــن درســت 

ت  ــان آن حــرصن ــن بی ــا ای ــدارد. ب ــه الزم ن ــن توب ــر ای ــد، دیگ ــم و شــما اشــتباه کرده ای می گفت

از نظــر وجــدان و ایمــان خاطــر آنهــا را می خواســت آســوده کنــد، زیــرا آنهــا بــر اثــر نــادا�ن 

ــا رشــد  ــر آنه ــد. اگ ــاه گردیده ان شــان مرتکــب گن ــا و هــم ره�ب ــه هــم آنه ــد ک گمــان می کردن

عقــیل می داشــتند و انصــاف می دادنــد تشــویش و نگــرا�ن آنهــا بــر اســاس اســتدالل صحیــح 

امــام )ع( برطــرف می شــد، و روحشــان آســوده می گشــت و تمــام قضایــا بــه همینجــا خاتمــه 

ن ارتــش را  ان شکســت خــود در جنــگ صفــ�ی می یافــت، اکنــون وظیفــه ایــن بــود کــه بــراى جــ�ب

بســیج کننــد و تنهــا در فکــر رسکــوب کــردن معاویــه دشــمن ســعادت ملــت اســالم باشــند.« 

. 1384. 123 /خ36( )خــو�ئ

ــراى چنــد لحظــه  ــه امــام تســلیم نشــدند و حــ�ت ب ــر ســخنان حکیمان »امــا آنهــا در براب

هــم دربــاره ى آن فکــر نکردنــد، بلکــه بــدون توجــه بالفاصلــه زرعــه گفــت: ســوگند بــه خــداى 

کــه اگــر تــو بــه نکــردى مــن بــه تنهــا�ئ تــو را خواهــم کشــت، و بــا ایــن عملــم خــدا را خشــنود 

ــد  ــخ اینجــا اســت. ببینی ــن صفحــات تاری ــاک تری ــن و دردن تری ن ــی از اســف انگ�ی می ســازم ی

جســارت و �ب پــروا�ئ تــا بــه کجــا بهــ�ت بگویــم کــج فکــرى و کوتــه بیــ�ن تــا چــه حــد اســت؟ 
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ن  ــ�ت ــا کش ــد ب ــه می خواهن ــند ک ــش می شناس ــان مجرم ــد! و آنچن ــرم می دانن ــام را مج ــه ام ک

ن �ب  او خــدا را خشــنود کننــد شــاید آنهــا در برابــر معاویــه ســتمکار و جنایــت پیشــه اینچنــ�ی

پــروا ســخن نمی گفتنــد، امــام لــب بــه ســخن گشــود و حقیقــ�ت را آشــکار کــرد فرمــود: بــدا 

ن تــو را اینقــدر �ب بــاک ســاخته اســت تــو بــه دســت مــن کشــته  بحالــت، ننــگ بــر تــو ،چــه چــ�ی

خواهــی شــد، آنچنــان کــه بــاد بــر جنــازه  ات خواهــد وزیــد زرعــه �ب پــروا گفــت: مــن هــم 

ن شــود.« )همــان .1384. 124 /خ36( دوســت دارم چنــ�ی

پــس از پــا فشــاری خــوارج در شــورش گری، امــام )ع( بــه قــرارگاه شــان رفــت و خطــاب 

وزی مــا  بــه جمــع خــوارج فرمــود آنــگاه کــه شــامی انــدر گرمــا گــرم جنــگ و در لحظه هــای پــ�ی

ه بلنــد کردنــد شــماها نگفتیــد  ن نــگ و مکــر و فریــب کاری قرآن هــا را بــر رس نــ�ی بــا حیلــه و ن�ی

ن مــا هســتند؟ از مــا می خواهنــد از خطــای آنــان بگذریــم  کــه شــامیان بــرادران مــا و هــم آیــ�ی

ــول  ــه حــرف شــان را قب ــن اســت ک ــا ای ــاب خــدا شــده اند، نظــر م ــت کت ــه حاکمی و رایصن ب

کنیــم و از آنــان دســت برداریــم امــا مــن بــه شــما گفتــم کــه ایــن توطئــه ظاهــرش ایمــان و 

باطــن آن دشــم�ن و کینــه  تــوزی اســت آغــاز آن رحمــت و پایــان آن پشــیما�ن اســت پــس در 

ن حــال بــه مبــارزه ادامــه دهیــد امــا دریــغ شــماها را دیــدم کــه بــه خواســته های شــامیان  همــ�ی

ــاز مــی زدم مســئول  ــه خــدا اگــر از آن رسب ــد ســوگند ب ــد و حکمیــت را پذیرفتی گــردن نهادی

ــر  ــه خــدا ســوگند اگ ــزود ب ــن نمی اف ــده م ــاه آن را در پرون ــودم و خــدا گن پیامدهــای آن نب

ــا مــن اســت، از آن  ــرا قــرآن ب ــودم. زی وی ب ــ�ی اوار پ ــن کار رسن ــه ای حکمیــت را می پذیرفتــم ب

هنــگام کــه یــا رقــرآن گشــتم از آن جــدا نشــدم. )نهــج البالغــه. خطبــه 122(

از همــان هنگامــی کــه خــوارج راه جــدا�ی پیــش گرفتنــد و در حــروراء گــرد آمدنــد، امــام 

عــیل )ع( بــا فرســتادن نماینــدگا�ن تــالش کــرد آنــان را از کــژ راهــه  ای کــه پیــش گرفتــه بودنــد 

ــدا  ــام ابت ــد. ام ــه( رس می دادن ــم اال لل ــعار )الحک ــته ش ــان پیوس ــه آن ــد ک ــر چن ــاز آرد ه ب

عبداللــه بــن عبــاس را بــه ســوی آنــان فرســتاد کــه بــا ایشــان ســخن گفــت و برگشــت. ســپس 

ــد؟«  ی ن ــد و در �پ چــه چ�ی ــش آورده ای ــه پی ــن چیســت ک ــان پیغــام فرســتاد: »ای ــه آن ــام ب ام
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ون  ن همــراه مــا بودنــد، ســه شــب بــ�ی گفتنــد: می خواهیــم کــه مــا و تــو کســا�ن کــه در صفــ�ی

شــویم و از کار دوداور بــه پیشــگاه خــدا توبــه بریــم و ســپس بــه ســوی معاویــه روان 

ــس  ــد. عــیل )ع( پیغــام داد: »پ ــا و او داوری کن ــان م ــا خــدا می ــم ت ــا او بجنگی شــویم و ب

ــار  ــان اختی ــه آن ــد و ب ــان گرفتی ــد و پیم ــان عه ــم و از ایش ــه داوران را برگزیدی ــگاه ک ــرا آن چ

ن نگفتیــد؟ چــرا ایــن ســخن را آن زمــان نگفتیــد؟« گفتنــد: در آن وقــت،  دیم، چنــ�ی دادریس ســ�پ

جنــگ بــه درازا کشــیده بــود و دشــواری ها شــدت یافتــه، شــمار مجروحــان بســیار شــده، و 

مرکــب خســته و ســالح فرســوده شــده بــود. عــیل )ع( بــه آنــان پیغــا مــداد: »آیــا زمــا�ن کــه 

دشــواری بــر شــما شــدت یافــت، پیمــان بســتید و چــون آرام یافتیــد، گفتیــد: عهــد و پیمــان 

کان وفــادار بــود؛ و ایــن کــه شــما از  را بشــکنیم! همانــا پیامــ�ب خــدا در عهــد و پیمــان بــا مــ�ش

منــم ی خواهیــد کــه عهــد و پیمــان را بشــکنم؟!« )دلشــاد. 1392. 999( 

4. افشاي تفکر انحرافی خوارج

هاي غلــط و تفکــر انحــرا�ن خــوارج نســبت  ت در خطبــه 40 نهــج البالغــه بــه تفســ�ی حــرصن

دازد و توضیــح میدهــد کــه تفکــر انحــرا�ن خــوارج  بــه مســایل ســیایس و حکومــت اســالمی میــ�پ

نســبت بــه مســایل ســیایس و حکومــت اســالمی اســت و توضیــح مــی دهــد کــه تفکــر ســیایس 

ت در پاســخ شــعار »الحکــم إال  ن خــوارج بــه هــرج و مــرج طلــ�ب مــی انجامــد حــرصن دروغــ�ی

ــِه َو َلِکــنَّ  اللــه« همــواره مــی فرمودنــد: »َکِلَمــُة َحــقٍّ یـُـَراُد ِبَهــا بَاِطــٌل نََعــْم ِإنَّــُه اَل ُحْکــَم ِإالَّ ِللَّ

ــِه  ی ِإْمرَِت ِ
ــُل �ن ــٍر یَْعَم ــرٍّ أَْو َفاِج ٍ بَ ــ�ی ــْن أَِم ــاِس ِم ــدَّ ِللنَّ ــُه اَل بُ ــِه َو ِإنَّ ــرََة ِإالَّ ِللَّ ــوَن اَل ِإْم ــُؤاَلِء یَُقوُل َه

ــِه  ــُل ِب ــِه اْلَفــيْ ُء َو یَُقاتَ ــُه ِفیَهــا ااْلئََجــَل َو یُْجَمــُع ِب ــُغ اللَّ ــُر َو یَُبلِّ اْلُمْؤِمــُن َو یَْســَتْمِتُع ِفیَهــا اْلَکاِف

َاَح  َ ــرٌّ َو یُْســ�ت یَح بَ ِ َ
َّ یَْســ�ت ــَن اْلَقــِويِّ َحــ�ت ِعیــِف ِم ــِه ِللضَّ ــُبُل َو یُْؤَخــُذ ِب ــِه السُّ ــُن ِب اْلَعــُدوُّ َو تَأَْم

ــِه  ــا َســِمَع تَْحِکیَمُهــْم َقــاَل: ُحْکــَم اللَّ ی ِرَوایـَـٍة أُْخــَرى أَنَّــُه ) علیــه الســالم ( َلمَّ ِ
ِمــْن َفاِجــٍر . َو �ن

ــُع  ْمــرَُة اْلَفاِجــرَُة َفَیَتَمتَّ ــا ااْلإِ ِقــيُّ َو أَمَّ َُّة َفَیْعَمــُل ِفیَهــا التَّ َ ْمــرَُة اْلــ�ب ــا ااْلإِ أَنَْتِظــُر ِفیُکــْم. َو َقــاَل: أَمَّ
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ــه آن باطــیل  ــی اســت کــه ب ــار حّق ــُه« »گفت ُت ــُه َمِنیَّ ــُه َو تُْدِرَک تُ ــِقيُّ ِإیَل أَْن تَْنَقِطــَع ُمدَّ ــا الشَّ ِفیَه

اراده شــده. آرى حکمــی نیســت مگــر بــراى خــدا، ویل اینــان می گوینــد: زمامــدارى مخصــوص 

خداســت. در حــایل کــه بــراى مــردم حاکمــی الزم اســت چــه نیکــوکار و چــه بــدکار، کــه مؤمــن 

 گــردد، و خــدا 
گ

در عرصــه حکومــت او بــه راه حّقــش ادامــه دهــد، و کافــر بهره منــد از زنــد�

ن بــه وســیله آن حاکــم غنائــم  هــم روزگار مؤمــن و کافــر را در آن حکومــت بــه رس آرد، و نــ�ی

د و راههــا بــه ســبب او امــن گــردد، و  جمــع گــردد، و توســط او جنــگ بــا دشــمن ســامان گــ�ی

در امــارت وى حــق ناتــوان از قــوى گرفتــه شــود، تــا مؤمــن نیکــوکار راحــت شــود، و مــردم 

ــه  ــار خــوارج را در زمین ــت دیگــرى آمــده: وقــ�ت گفت ــد.« در روای ــدکار در امــان گردن ّ ب
از رسش

ــه انتظــار حکــم خــدا هســتم. ]و فرمــود:[ امــا در  ــاره شــما ب حکمیــت شــنید فرمــود: در ب

ســایه حکومــت انســان صالــح، اهــل تقــوا بــه راه خــود ادامــه دهنــد. ویل در حکومــت بــدکار، 

اهــل شــقاوت از حیــات دنیــا بهره منــد می گردنــد، تــا روزگار هــر یــك بــه رس آیــد، و مرگــش 

)145 .1371 . فــرا رســد. )آیــ�ت

5. فرستادن افراد سرشناس و عالم براي هدایت آنها

ن  در کنــار همــه اقدامــا�ت کــه امــام در مقابــل خــوارج انجــام دادنــد اقــدام دیگــري نــ�ی

بــود کــه شــایان ذکــر اســت و آن فرســتادن افــراد نــام آور و رسشــناس بــراي هدایــت خــوارج 

بــه نــزد آنهــا بــود تــا شــخصیت آنــان خــوارج را بــه فکــر وا دارد و آنهــا را متوجــه اشــتباه خــود 

نمایــد بــراي ایــن منظــور ابــن عبــاس را کــه در گفــت و گــو مهــارت بســیار زیــادي داشــت بــه 

دازد و اشــکاالت آنهــا را پاســخگو باشــد  ســوي آنهــا فرســتاد تــا بــا آنهــا بــه بحــث و گفتوگــو بــ�پ

و پــس از او بــزرگا�ن ماننــد صعصعــه بــن صوحــان و زیــاد بــن نــرص را بــراي نصیحــت آنــان 

، 64:1395( امــام عــیل )ع( وقــ�ت از هدایــت خــوارج توســط افــراد اعزامــی  فرســتاد )مــوال�ی

یــع  ناامیــد شــد خــود بــه اردوگاه خــوارج رفــت و شــخصا بــا آنــان روبــرو شــد تــا شــاید بــا ت�ش
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ن و آنکــه خــود آنــان باعــث ایــن کار شــدند بتوانــد همــه یــا گروهــی  ه هــاي پذیــرش حکمــ�ی ن انگــ�ی

از آنــان را از شــورش بــاز دارد. امــام بــه هنــگام حرکــت از صعصعــه بــن صوحــان پرســید کــه 

گــروه شــورش گــر در �پ کــدام یــک از رسان خــوارج هســتند؟ گفــت: یزیــد بــن قیــس ارحــ�ب 

و امــام بــر مرکــب خــود ســوار شــد و از میــان اردوگاه گذشــت و در میــان خیمــه یزیــد  از ایــ�ن

فــرود آمــد. )همــان: 66(

6. تذکر عواقب استمرار این شورش و بلوا برای خوارج

ی طالــب، نــزد خــوارج آمــد  »اَصبــغ بــن نُباتــه می گویــد: چــون امــ�ی مؤمنــان عــیلی بــن ا�ب

شــان داد و بــه آنــان گفــت: »بــه چــه  ن و اندرزشــان داد و یادآوري شــان کــرد و از جنــگ پره�ی

ش  ــه خــدا و پیامــ�ب ــه ب ــودم ک ن کــس نب ــن نخســت�ی ــا م ــد؟ آی ــر مــن خشــم گرفته ای ســبب ب

ی ؛ اّمــا تــو در دیــن خــدا، ابــو مــویسی اشــعري را حَکمّیــت 
ن هســ�ت ایمــان آورْد؟«. گفتنــد: چنــ�ی

ــه خــدا ســوگند، مــن آفریــده اي را داور نســاختم ؛ بلکــه تنهــا قــرآن  بخشــیدي! او گفت:»ب

ــا اندیشــه ام  ن نبــود کــه در کار خــود مغلــوب گشــته بــودم و ب را داوري دادم. و اگــر چنــ�ی

ندگان بــا خــدا، آرام  ن د میــان مــن و ســت�ی ی نمي شــدم کــه نــ�ب
مخالفــت مي شــد، هــر آینــه رایصن

د تــا کلمــه خــدا را بــه کــریسی نشــانم و دیــن او را یــاري ســازم، هــر چنــد کافــران و نادانــان  گــ�ی

نپســندند.« )مجلــیس.1403. 381/33(

ــد و  ــوارج آم ــزد خ ــیلی )ع( ن ــا ع ــد: همان ــب می نویس ــن َوْه ــد ب ــل از زی ــه نق ــوری ب دین

ه و لجاجــت، شــما را بــه  ن یِ ســت�ی
ی کــه دشــم�ن

رویــاروي ایشــان ایســتاد و گفــت: »اي جماعــ�ت

یِ جاهالنــه، شــما را 
گ

شــورش کشــانده و خواهــش نَْفــس از حقیقــت بازتــان داشــته و شــتابزد�

ــم مي دهــم  ــا شــما را بی ــد! همان ــران افتاده ای ــرده و در اشــتباه و کاري گ ــال خــود بُ ــه دنب ب

ــر کنــاره  ی جــان ب از ایــن کــه فــردا صبحگاهــان، اّمــت بــر شــما دســت یابنــد، حــال آن کــه �ب

ــیلی  ــش دلی ــروردگار خوی ــب پ ــه از جان ی آن ک ــد، �ب ــن صحــرا افتاده ای ــه ای ــر کران ــر و ب ــن نه ای
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ی آشــکار داشــته باشــید آیــا نمي دانیــد کــه مــن شــما را از داوري نهــي کــردم 
روشــن و حّجــ�ت

ــان  ــت و آگاهي ت ــکاري اس ــگ و فریب ن ــما ن�ی ــت از ش ــاي آن جماع ــه تقاض ــان دادم ک ت و خ�ب

دادم کــه آنهــا نــه اهــل دین انــد و نــه اهــل قــرآن؛ و مــن بیــش از شــما آنــان را مي شناســم 

ــد؛ و  ــاز و حیله گرن نگب ــه( ن�ی ــم ک ــوده ام و )مي دان ــنا ب ــان آش ــا ایش ی ب
گ

ــزر� ــردي و ب و در ُخ

ــا شــما از مــن رس پیچیدیــد،  اگــر از اندیشــه مــن بگســلید، از ِخــردورزي دور افتاده ایــد. اّم

ط نهــادم و  ن کــردم، رسش ــ�ی ــت شــدم. و آن  گاه کــه چن ــرش َحَکمّی ــه پذی ــدان کــه ناچــار ب چن

پیمــان ســتاندم. و از آن دو داور پیمــان گرفتــم کــه آنچــه را قــرآن زنــده داشــته، زنــده ســازند 

اننــد؛ ] اّمــا[ آن دو بــه اختــالف افتادنــد و بــا حکــم کتــاب و  انــده، بم�ی و آنچــه را قــرآن م�ی

ســّنت مخالفــت ورزیدنــد و مــا حکــم ایشــان را کنــار افکندیــم؛ حــال آن کــه بــر همــان عــزم 

نخســت هســتیم. پــس شــما را چــه شــده و از کجــا بــه ایــن کار کشــانده شــده اید؟«. گفتنــد: 

ن کردیــم، بــه گنــاه افتادیــم و بــدان ســبب کافــر  مــا بــه داوري تــن دادیــم ؛ و چــون چنــ�ی

، مــا از تــو و بــا توایــم  ی
ن هماننــد مــا توبــه کــ�ن شــدیم و ســپس توبــه کردیــم. حــال اگــر تــو نــ�ی

یــم، کــه  ن یــم و یْکپارچــه، بــا تــو بــه جنــگ بــر مي خ�ی ؛ و اگــر تــن ندهــي، از تــو کنــاره مي گ�ی

همانــا خداونــد، خیانت پیشــگان را دوســت نمــي دارد. عــیلی )ع( گفــت: »تندبــادي شــما را فــرا 

ی نمانـَـد! آیــا پــس از ایمــان آوردنــم بــه پیامــ�ب خــدا و هجرتــم 
د و از شــما هیــچ کــس بــا�ت گــ�ی

ــم، هــر  ن کن ــ�ی ــر چن ن گواهــي دهــم؟! اگ ــر خویشــ�ت ــه کف ــادم در راه خــدا، ب ــا وي و جه ب

آینــه بــه گمراهــي افتــم و از رهیافتــگان نباشــم«. ســپس از ایشــان روي گردانـْـد.« )دینــوری. 

)207 .1364

ن ســخن عــیل )ع( بــا خــوارج: »هنگامــی کــه دو ســپاه در نهــروان، بــرای جنــگ روبــه  واپســ�ی

ــتاد و  ــپاه ایس ن دو س ــ�ی ــت و ب ــش رف ــیل )ع( پی ن ع ــ�ی المومن ــیدند، ام�ی ــف کش ــم ص روی ه

گفــت: هــان گروهــی کــه آنــان را لجاجــت بــر انگیختــه و هــوای نفــس از حــق بازداشــته اســت 

و در نتیجــه بــه خطــا افتادنــد! مــن بــه شــما انــدرز و بیــم می دهــم کــه در گمراهــی خــود 

پافشــاری نکنیــد و بــدون هیــچ دلیــل و برهــا�ن از ســوی خداونــد، کشــته نشــوید، مگــر مــن 
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شــما را از حکمیــت نهــی نکــردم و از آن بــر حــذر نداشــتم؟! مگــر بــه شــما نگفتــم کــه طــرح 

موضــوع حکمیــت از ســوی آنــان مکــر و فریــب اســت؟ امــا شــما بــا مــن مخالفــت کردیــد و از 

دوراندیــیسش و درایــت فاصلــه گرفتیــد و مــرا عصیــان نمودیــد، تــا اینکــه مجبــور شــدم حکــم 

ط کــردم و از آنــان پیمــان گرفتــم و آنــان را فرمــان دادم کــه  ن کنــم. امــا بــا دو داور رسش تعیــ�ی

بایــد آنچــه را قــرآن زنــده کــرده اســت زنــده کننــد و آنچــه را قــرآن از میــان برداشــته، از میــان 

بردارنــد. آنــان بــا فرمــان مــن مخالفــت کردنــد و بــه هــوای نفــس خویــش عمــل نمودنــد و 

مــا بــر همــان حــال نخســت هســتیم. پــس بــه کجــا می رویــد و شــما را بــه کجــا می برنــد؟ 

ــه  ــان توب ــد آن ن همانن ــ�ی ــن نقــل، ســخنگوی خــوارج از عــیل )ع( خواســت کــه او ن ــق ای مطاب

کنــد. عــیل )ع( فرمــود: خــدا شــما را نابــود کنــد، آیــا پــس از ایمــان بــه خــدا و جهــاد در راه 

خــدا و هجــرت بــا رســول خــدا)ص( بــه کفــر اقــرار کنــم؟ در ایــن صــورت گمــراه خواهــم 

بــود و از هدایــت شــدگان نخواهــم بــود ... ســپس بــر آنــان حملــه کــرد و آن هــا را شکســت 

داد.« )ابــن بــکار. 1416ق .325(

7. برافراشتن پرچم امان

ــن اقــدام  ــاد آوري هــاي پندآمــوز در آخری ــح بســیاري و ی امــام عــیل )ع( بعــد از نصای

د پرچــم امــان بــر افراشــت تــا کســا�ن کــه ســخن حــق بــه گــوش آنــان فــرو رفتــه در  قبــل از نــ�ب

ي آمــده اســت کــه امــام عــیل )ع( پرچــم را بــه دســت ابــو  پنــاه آن در آینــد. در تاریــخ طــ�ب

ایــوب برافراشــت. ابــو ایــوب بــه آنــان گفــت کــه هــر یــک از شــما کــه دســت بــه قتــل نــزده و 

متعــرض دیگــران نشــده باشــد و بــه زیــر ایــن پرچــم در آیــد در امــان اســت و هــر کــدام از 

ن بــه کوفــه و مدائــن بــرود در امــان اســت و مــا بعــد از اینکــه بــه قاتــالن برادرانمــان  شــما نــ�ی

از میــان شــما دســت یابیــم مــا را نیــازي بــه خونریــزي نیســت فــروه بــن نوفــل اشــجعی گفت: 

ــا عــیل میجنگیــم مــن جــز بــه ایــن نمــی اندیشــم کــه بــاز  بــه خــدا قســم نمیدانــم چــرا ب
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ت کامــل پیــدا کنــم و ســپس بــا پانصــد نفــر  وزي از او بصــ�ی گــردم تــا در جنــگ بــا او و یــا پــ�ی

ون آمــده و پراکنــده  از ســپاه جــدا شــد و در دســکره فــرود آمــد. جماعــت دیگــري هــم بــ�ی

شــدند و در کوفــه جــاي گرفتنــد و 2800 نفــر بــا عبدااللــه بــن وهــب ماندنــد. )همــان: 68(

8. مبارزه مسلحانه بر علیه خوارج )جنگ نهروان(

ــه  ــان ب ــا آن ــه جنــگ نرســد ب ــا ب ــا خــوارج را آنقــدر طــول داد ت امــام عــیل )ع( مذاکــره ب

صلــح برســد امــا وقــ�ت خــ�ب جنایــت و قتــل غــارت آنــان بــه امــام عــیل )ع( رســید بــه ناچــار 

امــام بــه طــرف آنــان حرکــت کردنــد و بــاز هــم بــاب مذاکــره را در روز جنــگ بــاز گذاشــت 

امــا در نهایــت بــا آنــان جنگیــد و در عــرض چنــد ســاعت آنــان را شکســت داد.

 »وقــ�ت خــ�ب شــهادت خبــاب بــن ارت و همــ�ش بــه امــام )ع( رســید ســپاه امــام )ع( 

بــه ســوی نهــروان حرکــت کــرد امــا امــام بــاز هــم خدمتــکار خــود را بــه نــزد خــوارج فرســتاد 

تــا شــاید برگردنــد ویل آنهــا اعــالم کــردن بــه عــیل )ع( بگــو مــا فقــط بــرای جنــگ بــا او اینجــا 

آمــده ایــم. امــام پــس از رســیدن بــه ســپاه خــوارج قاتــالن خبــاب را از آنــان خواســت کــه 

 او را کشــته اند. در نهایــت امــام )ع( 
گ

ــد کــه همــی ــان اعــالم کردن تحویلشــان دهنــد امــا آن

ــ�ی نداشــت، دو  ــن ســخنان امــام هــم تأث ــرد و چــون ای ن دو ســپاه مناظــره ک ــ�ی ــاز هــم ب ب

د شــدند و جنــگ بوســیله خــوارج آغــاز شــد و بــه رسعــت بــا تــار و مــار شــدن  ســپاه آمــاده نــ�ب

آنــان بــه پایــان رســید« )ر.ک. دلشــاد. 1392. 1028( 

)ع(  »خــوارج بــه ســوي پــیلی کــه بــر نهــر بــود، روان شــدند و نزدیــک آن بودنــد. یــاران عــیلی

ــر گذشــتند عــیلی )ع( گفــت: »هرگــز عبــور نخواهنــد کــرد«  ــه وي گفتنــد: ایشــان از نهــر ب ب

ــه ایشــان از نهــر برگذشــته اند،  شــان داد ک ی فرســتادند. او بازگشــت و خ�ب
ــا�ن ــده ب ــگاه، دی آن

ــان از  ــده ب ــا دی ــود؛ اّم ــده ب ــه افکن ــر فاصل ــا و او رشــته اي از آب نه ــان آنه ــه می در حــایلی ک

ــه ایشــان نزدیــک نشــده و بازگشــته و گفتــه بــود: آنهــا از نهــر برگذشــته اند. »عــیلی  بیــم، ب
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ن از( پــل هــالک  )ع( گفــت: بــه خــدا ســوگند، از آن عبــور نکرده انــد و همانــا پیــش از )گذشــ�ت

خواهنــد شــد. بــه خــدا ســوگند، از شــما بیــش از ده تــن کشــته نمي شــوند و از آنهــا، بیــش 

از ده تــن زنــده نمي ماننــد عــیلی )ع( خــود، بــه ســوي آنــان پیــش رفــت و ایشــان را بــر کنــاره 

، در گفتــار او تردیــد ورزیــده و برخــي  پــل دیــد کــه هنــوز از آن برنگذشــته اند. مــردم، پیشــ�ت

در او بــه شــّک افتــاده بودنــد. چــون دیدنــد کــه خــوارج عبــور نکرده انــد، تکبــ�ی رس دادنــد 

ــه دروغ  ــد. »عــیلی )ع( گفــت: خــداي را ســوگند، ن و عــیلی )ع( را از حــال خویــش، آگاه کردن

)20/2 .1331 . گفتــم و نــه بــه مــن دروغ گفتــه شــده اســت« )ابــن اثــ�ی

»امــام قبــل از آغــاز جنــگ دعــا کردنــد. امــام باقــر )ع( می فرمایــد: همانــا عــیلی )ع( در 

ن دعــا کردنــد: »بــار خدایــا؛ ای پــروردگار خانــه آبــاد و بــام برافراشــته و  د بــا خــوارج، چنــ�ی نــ�ب

وزي میخواهــم بــر آنــان کــه کتــاب تــو را فــرا  دریــاي پرخــروش و کتــاب برنوشــته! از تــو پــ�ی

ی بــر تــو، از اّمــت احمــد، جــدا گشــتند« )مجلــیس. 1403. 
پُشــت خــود افکندنــد و بــا رسکــیسش

)381/33

ــد  ــه درازا نینجامی ــن ب ــش از ای د بی ــ�ب د نهــروان: آن ن ــ�ب ــن ســعد، در وصــف ن ــم ب »حکی

ی کــه بــه ایشــان گفتــه شــده  کــه مــا بــا اهــل بــرصه درگــ�ی شــدیم و مهلتشــان ندادیــم. گــو�ی

یــد«! پــس ُمردنــد، پیــش از آنکــه اقتــداري یابنــد یــا غلبــه اي پیــدا کننــد.« )تاریــخ  بــود » بم�ی

ــا خــوارج فراغــت  ــکار ب ــه امــام )ع( از پی ــ�ت هنگامــی ک ــاب رروای ی. 1979. 1/ 33( »بن الطــ�ب

ــس از  ــود. پ ــراد فرم ــه را ای ــن خطب ــت و ای ــروان بپاخاس ــل نه ــان مح ــرد، در هم ــل ک حاص

ن  ــ�ی ــد متعــال، چن ــه خداون ــازان فرمــود: حــال ک ــه رسب ــروردگار خطــاب ب ــاى پ ســتایش و ثن

ــه دشــمنان شــام  ــدون فــوت وقــت متوّج وزى رســاند، ب ــ�ی ــه پ ــارى کــرد و ب نیکــو شــما را ی

ــد  ــا کن هاى م ــ�ی ــده و شمش ــام ش ــا تم ــاى م ه ــد: ت�ی ــرض کردن ت ع ــرصن ــخ ح ــوید در پاس ش

ــیم و  ــامان بخش ــود را س ــی خ ــش نظام ــا آرای ــردان، ت ــه برگ ــه کوف ــا را ب ــت. م ــده اس گردی

مؤمنــان )ع( بــر تعــداد مــا، بــه انــدازه هــاى کــه  افرادمــان را بازســازى کنیــم، شــاید کــه ام�ی

ــازه نفــس کمــك  وى افــراد ت ــا از نــ�ی د بــه شــهادت رســیده انــد، اضافــه کنــد، ت در ایــن نــ�ب
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ــم. 1375. 166/2( ــن میث ــم« )اب ی بگ�ی

ت درباره خوارج در خطبه 61 آمده است:  سخن آخر آن حرصن

»الَتَْقُتُلــوا اْلَخــَواِرَج بَْعــِدي، َفَلْیَســَمْن َطَلــَب اْلَحــّقَ َفأَْخَطــأَُه، َکــَم نَْطَلــَب اْلَباِطــلَ َفأَْدَرَکُه« 

د مکنیــد زیــرا کــیس کــه در جســتجوى حــق بــوده و خطــا کــرد  )بعــد از مــن بــا خــوارج نــ�ب

هماننــد کــیس نیســت کــه طالــب  بــا طلبــوده و آن را یافتــه اســت!( 

ن کــیس کــه  ســید ریصن می گویــد یعــ�ن توجــه تــان بــه معاویــه باشــد زیــرا فــرق اســت بــ�ی

ــن ا�ب  ــه در مســ�ی باطــل اســت و ملحــد شــده اســت. )اب ــا کــیس ک ــول دارد ب اســالم را قب

ــد. 1374. 5/ 130( الحدی

ــه و  ــت معاوی ــوارج اس ــا خ ــاب او ب ــه و اصح ن معاوی ــ�ی ــه ب ت مقایس ــرصن ــود ح »مقص

اصحــاب معاویــه از اول دنبــال باطــل بودنــد، آنهــا بــرای رســیدن بــه دنیــا و مقــام و ثــروت 

ــتباه  ــق اش ــخیص ح ــا در تش ــد ام ــق می گردن ــال ح ــوارج دنب ــد ویل خ ــالش می کردن ــا ت دنی

می کننــد.«

ت فرمــوده خــوارج را نکشــید، پــس  اشــکایل کــه در اینجــا کردنــد ایــن اســت کــه اگــر حــرصن

چــرا خودشــان آنهــا را کشــتند؟ جوابــش ایــن اســت کــه ایــن هــا مــردم را بــه بدعتهــای خــود 

ت امــ�ی )ع( کــه امــام بــه  دعــوت می کردنــد و آنهــا را بــه ناحــق می کشــتند و در مقابــل حــرصن

حقــی بــود ایســتادند و بــا او اعــالم جنــگ دادنــد و حــ�ت طبــق نقــل تاریــخ در جنــگ نهــروان 

در ایــن طــرف نهــر اســب های خــود را �پ کــرده و آمــاده جنــگ شــده بودنــد. لــذا عــیل )ع( 

ــد و  ــوا تقســیم نمی کنن ــان و حل ــگ هــم ن ــا در جن ــد و طبیعت ــا بجنگ ــا اینه ناچــار اســت ب

ــا  ــا ب ــه مســلط شــد، اینه ــم و معاوی ــا رفت ــن از دنی ــ�ت م ــه وق کشــته شــدن در کار اســت ک

معاویــه و دیگــران هــم می جنگنــد، شــما در لشــکر معاویــه بــا اینهــا جنــگ نکنیــد و در ایــن 

امــر کمــک معاویــه نباشــید« )منتظــری. 1380 .3. 91(
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نتیجه گیری

ی از جنــگ بــا  مومنــان عــیل )ع( تــا آخریــن لحظــات بــرای رســیدن بــه صلــح و پیشــگ�ی ام�ی

ن مــداراو رحمــت ســعی  خــوارج بــا سیاســت گفت وگــو و مذاکــره، مناظــره، تذکــر و همچنــ�ی

در هدایــت و زدودن پرده هــای جهــل و نــادا�ن آنــان داشــت و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بارهــا 

افــراد مختلفــی را همچــون عبداللــه ابــن عبــاس پیــش آنهــا فرســتادند و حــ�ت چنــد بــار خــود 

ت بــرای گفتگــو بــا آنهــا بــه اردوگاه آنــان رفتنــد و ســاعتها بــا ایشــان گفتگــو کردنــد.  آن حــرصن

به طــوری کــه ایشــان بــا ایــن اقــدام تــالش مــی  کردنــد تــا زمینه هــای انحــراف آنهــا و کســا�ن 

نــد  ن ب�ب کــه بــه دلیــل ناآگاهــی و �ب اطالعــی تحــت تأثــ�ی افــکار آنهــا قــرار گرفته انــد را از بــ�ی

ــا  ــا کمــال بزرگــواری ب ــد ب دن ــه ســالح ن�ب ــا زمــا�ن کــه مخالفــان دســت ب ت ت ــن رو حــرصن از ای

ی از خــوارج بازگشــتند  آنــان برخــورد کــرد و در ســایه ایــن ارشــادهای امــام)ع( تعــداد کثــ�ی

و از  بیســت هــزار نفــِر شــورش اولیــه در نهایــت بــه چهــار هــزار نفــر تقلیــل یافتنــد کــه در 

ن تعــدادی  توبــه کــرده بازگشــتند و زیــر پرچــم امــام گــرد آمدنــد  و امــام  میــدان جنــگ نــ�ی

ن  ــه آنهــا اســتقبال کردنــد و حــ�ت در میــدان جنــگ نــ�ی ــا گشــاده رو�ی و گذشــت از توب ن ب ــ�ی ن

ن حالیکــه ایشــان حاکــم جامعــه اســالمی و  امــام فرصــت بازگشــت بــه آنهــا را دادانــد در عــ�ی

وهــای نظامــی در اختیــار او بودنــد علیــه آن هــا اقدامــی نکــرد  در موضــع قــدرت بودنــد و ن�ی

و بــه ایــرادات و شــبهات آن هــا پاســخ داد تــا ضمــن روشــنگری مانــع از لغــزش دیــن آنــان و 

همراهانشــان شــود کــه ایــن امــر بیانگــر صلــح جــو�ی امــام)ع( و نهایــت تــالش ایشــان بــرای 

منطقــی آن هــا کــه  ی از جنــگ داخــیل مــی باشــد.هر چنــد کــه بــه خواســته های غ�ی جلوگــ�ی

یــت بــود جــواب منفــی داد. و در نهایــت پــس از  خــالف قــرآن، عهــد و پیمــان و نظــر اک�ش

ن شــدند  آنکــه خــوارج دســت بــه ســالح بردنــد و باعــث خونریــزی و شــورش در بــالد مســلم�ی

امــام بــر علیــه آنهــا بــه مبــارزه برخواســت و آنهــا را بــه جــز چنــد نفــر انگشــت شــمار از پــای 

در آورد.
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