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 جنگ نهروان 
 

 
«خوارج» رخ داد. محل   لیو گروه تندرو و تازه تشک   شانیا انی)رض( م یجنگ در دوران خالفت حضرت عل نیا

جنگ سپاه خوارج    نی در ا  ی[  حضرت عل۱بغداد بود. ]  یبه نام «نهروان»  در چهار فرسنگ   یجنگ رود  نیوقوع ا
شدند. خوارج در ابتدا جز    یخوارج همه کشته و زخم  یچند نفر مابق  یکه به استثنا  یرا تار و مار کرد به گونه ا

و مردم شام به    ی که حضرت عل  ی)جنگ   ن» یاما در هنگام جنگ «صف  تندرفیبه شمار م  ی حضرت عل  اران یو    روانیپ
  شان یخوارج از ا  رفتیرا پذ  تیحکم  هیقض  ارانشی  یبخاطر پافشار   یرخ داد( که حضرت عل  هیحضرت معاو  یرهبر

به خوارج نامه نوشت و از آنها   ی[  حضرت عل۲را به ارتداد متهم کردند. ]  ارانشیو    یرو گرداندند و حضرت عل
 : وندندیخواست که مجددا به او بپ

 
 م یهللا الرحمن الرح بسم

 
 که با آنها هستند. یو عبدهللا بن وهب و کسان نیبن حص دیمومنان به ز ریام ،یبنده خدا، عل از
 ش یخو   یخدا تابع هوس ها  تیمخالفت کتاب خدا کردند و بدون هدا  میداد  تیدو مرد که به حکم شان رضا  نیبعد، ا  اما

 یهستند. وقت  زاریو مومنان از آن ها ب  امبریشدند و مطابق سنت عمل نکردند و حکم قرآن را روان نکردند و خدا و پ
بار بوده    نیکه نخست  میو بر همان کار  میرو  یو دشمن شما م  شیدشمن خو  یکه ما سو  دییایب  دینامه من به شما رس  نیا
 [ ۳]. میا

 و پاسخ دادند:   رفتندیخوارج درخواست آن حضرت را نپذ اما
شهادت   شتنی. اگر به کفر خوی بلکه به خاطر خودت خشم آورده ا یا  اوردهیبعد، تو به خاطر پروردگارت خشم ن اما
 انت یکه خدا خ  میکن  یو گرنه منصفانه به تو اعالم جنگ م  مین  و تو بنگرخودما  انیدر کار م  ییو به توبه گرا  یده

 [  ۴کاران را دوست ندارد. ] 
بر آنان بازگردد و با    یروزیگرفت که ابتدا به جنگ مردم شام برود و پس از پ   می تصم  یوجود آن حضرت عل  با

جنگ با سپاه شام شد اما    یبرا  روین  جیبود که مشغول بس  نینشده بودند روبرو شود، ا  رومندین  یلیخوارج که هنوز خ
قرار بود که خوارج    نیاز ا  انیرا درهم بکوبد. جر  ارجکرد که خو  ریرا ناگز  ی افتاد که حضرت عل  یاز آن، اتفاق  شیپ

)ص( به نام عبدهللا بن خباب )رض( روبرو شدند، حضرت    امبریاز اصحاب پ  یک یشدند و در آنجا با    یوارد دهکده ا 
پسر   : تو عبدهللادندیبه دل راه ندهد و سپس از او پرس  یمیشده بود و آنها از او خواستند که ب  مناکیعبدهللا از خوارج ب

  د یبگو  یثیحد  یخدا  امبریکه پدرت از پ   یا  دهیخوارج گفتند: شن  یعبدهللا گفت: آر  ؟یخدا بوده ا  امبریپ   اریکه    یخباب
باشد از رونده بهتر و رونده از    ستادهیبهتر و هر که ا  ستادهیآن نشسته باشد از ا  یکه هر که در اثنا  یدرباره فتنه ا 

بن هالل   دیتو مقتول باش. )حم  یبنده خدا  یا  دیاگر در آن وقت بود  یخدا  بنده  یکه ا  دی( گو امبریدونده بهتر و )پ
سپس    یقاتل مباش.( عبدهللا گفت: آر  یبنده خدا  ی( فرموده بود اامبریندانم که )پ  نی: جز ادیگو یسرگذشت م  نیا  یراو

را   یو  نیو جن  دندیدر  ااو ر  زیخوارج عبدهللا بن خباب را به کنار رود آب بردند و گردن او را زدند و شکم کن
 دندیهمراه همسر باردارش دبه نام عبدهللا بن خباب را به    امبریاز اصحاب پ  یک ی  یدرآوردند. خوارج در کنار رود

کرد   یکند، او با ترس و لرز خودش را معرف  یکنان از او خواستند که خودش را معرف  دیو او را متوقف کردند و تهد
 :دندیآنها از او پرس

شان    یاز رسول خدا برا  یثیعبدهللا پاسخ داد: بله، گفتند: «مترس» سپس از او خواستند تا حد  ؟یا  دهیاز ما ترس  ایآ
که گفت: فتنه  کردی م تیاسالم روا  امبریبود، عبدهللا گفت: پدرم از پ دهیخدا شن امبریکند که پدرش خباب از پ  تیروا

که به شب مومن باشد و بامداد کافر شود، و    ،ردیمیرد چنانکه تنش میبم  زیآن دل مرد ن  یخواهد بود که در اثنا  یا
: در باره  دندیسپس از او پرس  م،یدیپرس  ی را م  ثیحد  نیبامداد کافر باشد و به شب مومن شود، خوارج گفتند: ما هم

  ؟ییگویابوبکر )رض(  و عمر )رض( چه م
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خالفت عثمان چه   ی: در باره ابتدا و انتها دندیآنان سخن گفت، سپس از او پرس  یها  یک یبن خباب در مورد ن   عبدهللا
 او پاسخ داد:   ؟ییگویم

 :دندیبر حق بود، بعد از آن پرس انی)رض(  هم در ابتدا و هم در پا عثمان
محتاط   نشیو در کار د  شناسدیگفت: او خدا را بهتر از شما م  ؟ییگو  یو پس از آن چه م  تی از حکم  شیپ  یباره عل  در

 است. شتری او از شما ب رتیتر است و بص
نه اعمال شان. بخدا تو  ی شان دوست دار یو اشخاص را به سبب نام ها یکنیهوس م یرویبه او گفتند: تو پ خوارج

 . میکس را نکشته باش چیکشت که ه میخواه یرا به گونه ا
از آن    ییبردند که خرما  یینخل خرما  ریاو را بستند و همراه با همسر باردارش ز  ی رفتند و دست هااو را گ  آنگاه

از خوارج به او گفت: آن خرما را   گری د  یک یاز خوارج خرما را برداشت و به دهان خود گذاشت،    یک ینخل افتاد،  
دهان گذاشته بود آن را از دهان خارج کرد. در    بهکه خرما را    ی. شخصیآن را نپرداخت  یو بها  یبه ناروا خورد

  ه یزد، بق  ریآن را خوک را با شمش  یمسلمانان از کنار او گذشت، شخص خارج  ریاز غ  یک ی  یزمان خوک  نیهم
او را جلب   تیصاحب خوک رفت و رضا  شیهم به پ  یاست. آن خارج  نیزم  یکار تو تباه  نیخوارج به او گفتند: ا

  زگاریاندازه پره  نی)و تا ا  دییگویرفتار خوارج، به آن ها گفت: اگر راست م  ن یا  دنی از د  پسکرد. عبدهللا بن خباب  
 «مترس» دیو گفته ا دیام و مرا امان داده ا اوردهین  ن یدر د یندارم که مسلمانم و بدعت ی( از جانب شما نگراندیهست
و سپس به طرف همسر او رفتند،   دندینشاندند و سر بر  نیندادند و او را بر زم  یتی او اهم  یخوارج به گفته ها  اما

او هم اعتنا نکردند و   ی اما خوارج به گفته ها د؟یترس یزن هستم، مگر از خدا نم کی همسر او به خوارج گفت: من 
  ی . حضرت علدیاو رس  روانیو پ  ی به حضرت عل  عیفجا  نیرا هم کشتند. خبر ا  گریو چهار زن د  دندیشکمش را در

کند. خوارح فرستاده او را هم کشتند. پس از آن    قیموضوع تحق  نیرا فرستاد تا در مورد ا  یحارث بن مره عبد
بردارند و بعد به جنگ مردم شام بروند.  حضرت    ان یاز او خواستند که ابتدا خوارج را از م  یحضرت عل  روانیپ

خوارج فرستاد و از آن ها خواست    شیبه پ  یحال فرستاده ا  ن یدر ع  و  دیخوارج لشکر کش  یبه سو  و  رفتیهم پذ  یعل
مسلمانان    گریکنند تا کار به جنگ نکشد و د  میکه کشته شده اند را تسل  یگرید  گناهانیکه قاتالن عبدهللا بن خباب و ب

. و پاسخ رفتندیکشته شدگان را بپردازند اما خوارج نپذ  هیهم از آنان خواستند که دمسلمانان    گرید  و  هم از آنان خوا
 .میدانیو همه ما خون شما و آنها را حالل م میما قاتالن آنها هست یدادند که همگ 

و بر جنگ   رفتندیاتمام حجت با خوارج آنها را اندرز داد اما آنها سخنان او را نپذ  ی در نهروان برا  یعل  حضرت
هم به نام پرچم امان برافراشت و پرچمدار او ابو   یرا مرتب کرد و پرچم  انشیسپاه  یکردند. حضرت عل  یپافشار

و   دیایپرم ب نیا ریو به زرا نبسته باشد  یرا نکشته باشد و راه کس یبه خوارج گفت که هر کس از شما که کس وبیا
 برود در امان است. نیمدا ایکوفه و  یبه سو ای

شد و    دیدچار ترد  یاز سردمداران آنها به نام قروه بن نوفل اشجع   یک یشد و    جادیدر سپاه خوارج ا  یکم تزلزل  کم
  یاز او آگاه  یرویپ  ا یبهترست که بروم و در مورد نبرد با او و    م؟یجنگ یم  یچه با عل  یکه برا  دانمیگفت: بخدا نم

از خوارج هم سپاه را ترک کردند و به کوفه  یگری. دسته درفت)و بعد اقدام کنم(. و با پانصد سوارش از آنجا  ابمیب
ر بودند جنگ با  آنها که دو هزار و هشتصد نف  یو الباق وستندیپ  یرفتند. حدود صد تن از آنها هم به  سپاه حضرت عل

چهارصد نفر از آنها که   یشکست خوردند و به استثنا  یبه سخت  یرا شروع کردند و در اندک زمان  ی حضرت عل
آن مهلکه سالم ب  یشدند و تعداد انگشت شمار  یخمز از  د  رونیکه  قتل رس  گران یآمدند  به  تلفات  دندیهمه    اران ی. 

 [ ۵هم حدود هفت نفر بود. ] یحضرت عل
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