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ويهيزيد بن معا

حرب فرزند اميـه امـوي      پسر معاويه پسر ابوسفيان فرزند    يزيد

.باشددمشقي مي

 و در  رمانده لشكر در جنگ قـسطنطنيه بـود       او ف : گويديذهبي م 

. او افرادي همچون ابو ايوب انصاري وجود داشتيانميان لشكر

عهدي پس از خود برگزيده بود و بعد از         پدرش او را به واليت    

رگ پدرش، در حالي كه تنها سي و سه سال سن داشت، در مـاه               م

و دوران  . رجب سال شصت هجري حكومت را به دسـت گرفـت          

.حكومت او كمتر از چهار سال دوام آورد

داريم و نـه او را      ييزيد جزو كساني است كه نه او را دوست م         

در ميـان خلفـاي امـوي و        دهـيم و همچـون او     يدشنام و سب مـ    

اي كه كساني هستند    بگونهاند  ي ملوك الطوايفي بسيار   عباسي و حت  

تنها چيزي كه مساله يزيـد را بـزرگ         . به مراتب از يزيد بدتر بودند     

ايـن  �جلوه داده است، اين است كـه او بعـد از وفـات پيـامبر           

نـه سـال از    يعني پس از چهل و،مسئوليت را به عهده گرفته است  

باشد كه حتي يصر ايشان مكه خيلي نزديك به ع    �وفات پيامبر 

برخي از صحابه هنوز زنده بودند مانند عبد اهللا بن عمـر كـه او از                
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 و اليقتر به    تري پدر بزرگش به مراتب شايسته     يزيد و پدرش و حت    

!!خالفت بود

�يزيد دولت خود را با به شهادت رساندن حـسين بـن علـي             
بـدين خـاطر    . دآغاز نمود و با واقعه حره نيز آن را به پايان رسـان            

كردند و عمرش دوام نياورد، و در اين اثنـا و      ياو دشمني م  با  مردم  

 بارها عليه او قيام كردند، مانند قيام مردم �بعد از شهادت حسين   

.)1(...مدينه و قيام عبد اهللا بن زبير و

در باره يزيـد بـن معاويـه چنـين          ) :(شيخ االسالم ابن تيميه   

:ويدگيم

 و  ،اند، دو گروه تندرو   تبديل شده د به سه گروه     مردم درباره يزي  

.رويك گروه ميانه

يزيد كـافر و منـافق بـود،     : دنويگينخستين گروه تندرو چنين م    

به قتل رساند تا از رسول اهللا      را  �زيرا او به اين دليل نوه پيامبر      

ن خواست با اييانتقام بگيرد و قلب خود را شفا دهد، چون م  �

ي شـيبه و دائـي       و برادر عتبه يعن    خون پدر بزرگش عتبه   كار انتقام   

 و بقيه فاميلهايش كه به دست اصـحاب پيـامبر          خود، وليد بن عتبه   

 در جنـگ بـدر بـه قتـل رسـيده            �و خصوصا توسط علـي    �
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از اين قبيل كه اين گونه سخن       حرف و حديثهايي    و. بودند، بگيرد 

بوبكر و عمر و     از جانب رافضيه خيلي آسان است، آنان كه ا         راندن

كنند، تكفير يزيد به طريق اولي آسـانتر خواهـد          يعثمان را تكفير م   

.بود

يزيد مردي صـالح و يكـي از        : ويندگيو اما گروه افراطي دوم م     

آيـد كـه در عهـد       يأئمه عدل بوده و يكي از اصحاب به حساب م         

به دنيا آمده و پيامبر او را بر روي دستان خويش گرفته            �پيامبر

 و حتي برخي از آنان يزيد را بر ابوبكر          ،و او را مبارك نموده است     

!!!اند و برخي نيز او را جزو انبيا دانسته،دهنديو عمر هم برتري م

هركس داراي اندكي عقل و خرد باشد و داراي كمترين آگاهي           

يابـد كـه ايـن      يشت پيشينيان باشد، در م    به تاريخ و سيره و سرگذ     

.باشدياساس ميگفتار باطل و ب

تـوان ايـن سـخنان را بـه هيچكـدام از بزرگـان و            يبنابر اين نم  

.علمايي نسبت داد كه داراي انديشه و عقل سليم باشند

يزيـد يكـي از پادشـاهان       : وينـد گياين گروه م  : اما ديدگاه سوم  

باشـد، او در دوران     يسنات و سيئات مـ    مسلمانان بوده كه داراي ح    

متولد شد و كافر هم نبود، منتهـي عملكردهـاي    �خالفت عثمان 

 گـشت و نيـز   �ناشايست او موجب به شهادت رسـيدن حـسين       
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ناجوانمردانه با مردم حـره برخـورد كـرد، و او نـه صـحابه پيـامبر             

.  و نه جزو اولياي خدا،است

موم اهل سنت و جماعت     اين ديدگاه عامه اهل عقل و علم و ع        

.باشديم

سپس مردم به سه دسته تقـسيم شـدند، گروهـي او را لعنـت و       

وهي نيـز نـه   ر و گ،داشتندي و گروهي او را دوست م   ،نفرين كردند 

دارنـد، ايـن گفتـار از    يدهند و نـه او را دوسـت مـ   ياو را دشنام م   

جانب امام احمـد بـن حنبـل نقـل گـشته و يـاران امـام احمـد و                    

.ويندگيههاي بسياري از همه مسلمانان همين سخن را مگرو

وينـد كـه    گيگروهي م : به پدرم گفتم  : ويدگيصالح بن احمد م   

مگر كسي كه بـه خـدا و        پسرم  : دارند، او گفت  ييزيد را دوست م   

دارد؟يبه روز قيامت ايمان داشته باشد يزيد را دوست م

فرسـتي؟  ينمـ گفتم پدر جان پـس چـرا او را نفـرين و لعنـت               

اي كه كسي را نفـرين و       پسرم تا به حال كي پدرت را ديده       : فرمود

لعنت كرده باشد؟

كـه نبايـد   :، گفت  در مورد يزيد سوال شد     ابو محمد مقدسي  از  

:  و در ادامـه گفـت      ،او را دشنام داد و نبايد او را نيز دوست داشت          

 بـن تيميـه     عبـداهللا أبو  ام كه درباره يزيد از پدر بزرگم        چنان شنيده 
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باره او نه بيشتر از آنچه بوده       در: ايشان در جواب گفتند   : وال شد س

.ن خواهيم گفت و نه كمتر از آ،واهيم گفتخ

.)2(باشديترين گفتار در مورد يزيد و امثال او مو اين عادالنه

إسحاق بن عبداهللا دبيري العوضي

هـ13/8/1387هـ برابر با 6/11/1429الرياض 
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