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ইয়াযিদ সম্পর্কে আমার্দর অবস্থান 
প্রশ্ন: একজন দা‘য়ীর কার্ে শুর্নযে, ইয়াযিদ ইবন মু‘আযবয়া 
মুসলমার্নর একজন খযলফা যের্লন। যিযন মািাল ও ধর্েকামী 
যের্লন। প্রকৃিপর্ে যিযন মুসলমান যের্লন না। িার এ কথা যক 
সযিক? অনুগ্রহ কর্র এ সম্পর্কে সযিক ইযিহাস জানার্বন।  
জবাব:  

সব প্রশাংসা আল্লাহর।  
িার নাম: ইয়াযিদ ইবন মু‘আযবয়া ইবন হরব ইবন 

উমাইয়াহ আল-উমাবী আদ-দার্মস্কী। ইমাম িাহাবী রহ. িার 
সম্পর্কে বর্লন, কনস্টাযির্নাপর্লর িুর্ের সসনাপযি যের্লন। সস 
িুর্ে আবূ আইয়ুব আল-আনসারী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর মি যবজ্ঞ 
সাহাবীও উপযস্থি যের্লন। িার যপিা মু‘আযবয়া রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু 
িার্ক যখলাফর্ি অযধযিি কর্রন। যিযন যপিার মৃিুুর পর্র ৬০ 
যহজরীর রজব মার্স শাসনভার গ্রহণ কর্রন। িখন িার বয়স যেল 
সিযিশ বের। িার রাজত্ব চার বের্রর কম সময় স্থায়ী যেল। 
ইয়াযিদ এমন সব সলাকর্দর মর্ধু একজন িার্দরর্ক আমরা 
গালাগাযলও করব না আবার ভার্লাও বাসবনা। উমাইয়া ও আব্বাসী 
শাসর্ন এবাং অনুানু িুর্গও িার মি বা িার সচর্য়ও জঘনু শাসক 
যবদুমান যেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লার্মর মৃিুুর 
মাি ঊনচযল্লশ বের পর্র অর্নক সিাগু সাহাবী জীযবি থাকা সর্ত্বও 
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যিযন সজারপূবেক শাসনভার গ্রহণ করায় িার বুাপার্র এি 
সমার্লাচনা। সস সময় আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু সহ 
অর্নক সাহাবী জীযবি যের্লন। অথচ আবু্দল্লাহ ইবন ‘উমর 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু ইয়াযিদ ও িার বাপ-দাদার িুলনায় মুসলমার্নর 
আযমর হওয়া অযধক সিাগু যের্লন। হুসাইন রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
শাহাদার্ির মাধুর্ম িার রাষ্ট্র পযরচালনার দাযয়ত্ব শুরু হয় এবাং 
হাররার িুর্ের1 দ্বারা যিযন েমিাচুুি হন। যিযন সবযশ যদন বয়স 
পানযন। হুসাইন রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদার্ির পর্র িার যবরুর্ে 
অর্নর্কই িুর্ে সবর হর্য়যের্লন, সিমন মদীনাবাসী ও আবু্দল্লাহ ইবন 
িুবাইর রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু ও িার অনুসারীরা।2    
শাইখুল ইসলাম ইবন িাইযময়ুাহ রহ. ইয়াযিদ ইবন মু‘আযবয়া 
সম্পর্কে বর্লন: 
ইয়াযিদ সম্পর্কে মানুর্ যিনভার্গ যবভক্ত: দু’দল অযি বাড়াবাযড় কর্র 
আর্রকদল মধুপন্থী। সীমাহীন বাড়াবাযড় দর্লর একদল মর্ন কর্রন, 
যিযন কাযফর ও মুনাযফক যের্লন। যিযন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম সথর্ক প্রযির্শাধ যনর্ি সবেদা প্রর্চষ্টা চাযলর্য় সির্িন। 
িার মর্ধু দাদা ‘উিবা, দাদার ভাই শাইবা, খালু ওয়াযলদ ইবন 

                                                           
1 িা একযদর্ক মদীনাবাসী ও আবু্দল্লাহ ইবন িুবাইর রাযদয়াল্লাহু আনহু অপরযদর্ক 

ইয়াযির্দর সসনুর্দর সার্থ সাংঘযিি হর্য়যেল।  
2 যসয়ার্র আ‘লাযমন নুবালা: ৪/৩৮।  
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উিবা ও অনুানু িার্দরর্ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লার্মর 
সাহাবী আলী রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু ও অনুানুরা বদর্রর িুর্ে হিুা 
কর্রযেল সস হিুার প্রযির্শাধ যনর্ি সবেদা কাজ করি। এ ধরর্ণর 
আযিদা যশয়া (রার্ফদী) সম্প্রদার্য়র সলার্করা সপার্ণ কর্র থার্ক। এ 
যশয়ারা [িারা বিেমার্ন ইরান-ইরার্ক েমিাশীল, িারা] আবূ বকর, 
‘উমর ও ‘উসমান রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুর্মর মর্িা সাহাবীর্দরর্ক 
কাযফর বর্ল থার্কন। সুিরাাং ইয়াযিদর্ক কাযফর বলা িার্দর জনু 
আর্রা অযধক সহজ।  
যদ্বিীয় সীমালঙ্ঘনকারী দল মর্ন কর্রন যিযন একজন সৎ, 
নুায়পরায়ণ ইমাম যের্লন। যিযন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ 
ওয়াসাল্লার্মর সাহাবীর্দর অন্তভুেক্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লাম িার্ক সকার্ল যনর্য়র্েন ও িার জনু বরকর্ির সদা‘আ 
কর্রর্েন। এমনযক িার্দর সকউ সকউ িার্ক আবূ বকর ও ‘উমর 
রাযদয়াল্লাহু ‘আনহুমার উপর্র মিোদা যদর্য় থার্কন। আবার সকউ 
সকউ িার্ক নবী পিেন্ত বর্ল থার্কন। [িার অনুসারীরা বিেমার্ন 
ইয়াযিযদয়ুাহ যফকো নার্ম ইরার্ক যবখুাি]  
িার্দর সামানু আিল, জ্ঞান ও পূবেসূরীর্দর সম্পর্কে ধারণা আর্ে 
িারা সবাই জার্নন সি, এ দু’দলই সগামরাহ ও বাযিল আযিদা 
সপার্ণকারী। এ কারর্ণই িার্দর সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান আর্ে ও জ্ঞানী 
গুণীগণ এ ধরর্ণর মি সপার্ণ কর্রন না।  
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িৃিীয় দল: িারা মর্ন কর্রন সি, যিযন মুসযলম রাজা-বাদশাহর্দর 
একজন, িার সদার্-গুণ দু’সিাই যেল। যিযন উসমান রাযদয়াল্লাহু 
‘আনহুর যখলাফিকার্ল জন্মগ্রহণ কর্রন। যিযন কাযফর যের্লন না। 
ির্ব িার কারর্ণই হুসাইন রাযদয়াল্লাহু ‘আনহু শহীদ হন এবাং 
মাদীনার আহর্ল হাররার সার্থ িা ঘর্িযেল িার জনু যিযনই দায়ী। 
যিযন সাহাবী বা আল্লাহর অলী যের্লন না। এিা আিল, ইলম, সুন্নাহ 
সম্পর্কে জ্ঞাি ও আহর্ল সুন্নাি ওয়াল জামা‘আর্ির সবেসম্মি রায়।  
আহর্ল সুন্নাি িার বুাপার্র আবার যিন দর্ল যবভক্ত। সকউ িার্ক 
লা‘নি যদর্য় থার্ক। আবার সকউ িার্ক গাযলও সদন না আবার 
ভালও বার্সন না। এিা ইমাম আহমদ রহ. এর মি। এ রার্য়র 
সার্থ িার অনুসারী ও অনুানু অযধকাাংশ মুসলমান একমি সপার্ণ 
কর্রর্েন। ইমাম আহমদ রহ. এর সের্ল সাযলহ একদা যপিার্ক 
যজর্জ্ঞস করর্লন, কযিপয় সলাক বলর্ে সি, িারা ইয়াযিদর্ক 
ভালবার্স। িখন যিযন বলর্লন, সহ যপ্রয় বৎস! সি বুযক্ত আল্লাহ ও 
পরকার্ল ঈমান রার্খ সস যক িার্ক ভাল বাসর্ি পার্র? িখন যিযন 
(সের্ল) বলর্লন, সহ যপিা িাহর্ল আপযন সকন িার্ক লা‘নি সদন 
না? যিযন বলর্লন, সহ যপ্রয় বৎস! িুযম যক কখনও সিামার বাবার্ক 
কাউর্ক লা‘নি যদর্ি সদর্খে? 
আবূ মুহাম্মদ মাকযদসী রহ. সক ইয়াযিদ সম্পর্কে যজর্জ্ঞস করর্ল 
যিযন বর্লন, আমার কার্ে এ মর্মে সাংবাদ সপৌঁর্ের্ে সি, িার্ক গাল 
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মন্দও করা িার্ব না আবার ভার্লাও বাসা িার্ব না। আমার কার্ে 
আর্রা সাংবাদ সপৌঁর্ের্ে সি, আমার পূবেপুরুর্ আবূ আবু্দল্লাহ ইবন 
িাইযময়ুাহ রহ. সক ইয়াযিদ সম্পর্কে যজর্জ্ঞস করর্ল যিযন বর্লর্েন, 
আমরা িার সম্পর্কে সবযশ বাড়াবাযড় বা োড়াোযড় সকার্নািাই করব 
না। এিাই নুায় সঙ্গি ও উত্তম কথা।3    
 

                                                           
3 মাজমু‘উ ফািাওয়া শাইখুল ইসলাম: ৪/৪৮১-৪৮৪।  


