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 ہماراموقف ميں بارہ کے معاويہ بن يزيد
 

 ميں زمانے کسی وہ کہ ہے سنا ميں بارہ کے معاويہ بن يذيد نے ميں
 اورحقيقی شخص کار اوربے  نشئ بہت اوروہ ، ہے رہا خليفہ کا مسلمانوں

 ؟ ہے صحيح يہ توکيا ، تها نہيں مسلمان
 ۔ بتائيں سے حوالہ تاريخی مجهے آپ کہ ہے گزارش سے آپ

 

 هللا الحمد
 : ونسب نام
 ۔ تها الدمشقی االموی اميہ بن حرب بن ابوسفيان بن معاويہ بن يزيد نام کا اس

 
 : کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ ذهبی امام
 ابوايوب ميں جس تها امير کا لشکر والے کرنے پرحملہ قسطنطنيہ يزيد

 امير والد کے اس ، تهے شامل صحابی جيسے عنہ یتعال اهللا رضی انصاری
 وفات کی والد اپنے اور بنايا عهد ولی اسے نے عنہ تعالی اهللا رضی معاويہ

 اقدار زمام ميں ه ٦٠ هجری ساڻه رجب ميں کے عمر کی برس تيس بعد کے
 ۔ کی حکومت کم سے برس چاليس اورتقريبا لی ميں ہاته

 
 اس ہی اورنہ کہتے برا توہم نہ نہيںج ہے سے ميں لوگوں ايسے اوريزيد

 اورعباسی اموی خليفہ ايک کئ کے طرح اس ، کرتےہيں محبت سے
 بلکہ بهی بادشاہ کے گرد ارد طرح اسی اور ، ہيں گۓ پاۓ ميں دورحکومت

 ۔ تهے تر بد سے يزيد جو تهے بهی ايسے تو کچه
 

 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی يہ کہ ہوگئ ليے اس عظيم شوکت و شان کی اس
 اورصحابہ ہے قريب عهد کہ جو بنا حکمران بعد برس ٤٩ انچاس سے وفات
 سے اس کہ جو عنہ تعالی اهللا رضي عمر بن عبداهللا مثال تهے موجود کرام

 ۔ تهے مستحق کے معاملہ اس زيادہ بهی سے دادا باب کے اوراس
 

 سے شهادت کی عنہ تعالی اهللا رضي حسين آغاز کا حکومت اپنی نے اس
 کرنے ناپسند اسے تولوگ ، ہوا سے حرہ واقعہ اختتام کا حکومت کی وراسا
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 کے عنہ تعالی اهللا رضی اورحسين ، پڑی نہيں برکت عمرميں کی اس لگے
 مثال کيا خروج ليے کے تعالی اهللا خالف کے اس نے لوگوں ايک کئ بعد
 ٤(  بالءالن سيراعالم:  ديکهيں۔  عنہ تعالی اهللا رضی زبير ابن اور مدينہ اهل

 ۔)  ٣٨/ 
 

 ميں بارہ کے معاويہ بن يزيد نے تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 : ہے کہا ہوۓ کرتے بيان موقف

 ايک:  ہيں گروہ تين کے لوگوں ميں بارہ کے سفيان ابی بن معاويہ بن يزيد
 گروہ اورايک ہوا گرا نيچے ہی بالکل اوردوسرے ہوا بڑها سے توحد

 ۔ ہے ميں درميان
 

 سے ميں ان ہيں گروہ دو والے لينے کام سے اورتفريط توافراط جولوگ
 رسول نواسہ نے اس ، ہے اورمنافق کافر معاويہ بن يزيد کہ ہے کہتا تو ايک

 وليد اور اورشيبہ عتبہ بڑوں اپنے کرکے قتل کو عنہ تعالی اهللا رضي حسين
 صحابہ وسرےد اور طالب ابی بن علی ميں بدر جنگ جنہيں وغيرہ عتبہ بن

 ۔ ہے ليا بدلہ اور انتقام کا ان تها کيا قتل نے
 

 و ابوبکر جو ہيں کی اورشيعہ رافضيوں قول اوريہ باتيں کی طرح تواس
 يزيد ہاں کے توان ہيں کہتے کافر کو عنہم تعالی اهللا رضي عثمان اور عمر

 ۔ ہے کام اسان زيادہ بهی سے تواس دينا کافرقرار کو
 

 نيک ايک وہ کہ ہے کرتا خيال يہ گروہ دوسرا ميں مقابلہ کے اس اور
 سے ميں کرام صحابہ ان وہ اور ، تها حکمران اورعادل شخص اورصالح

 هاتهوں اپنے اوراسے ہوۓ پيدا ميں دور کے وسلم عليہ اهللا صلی جونبی تها
 فرمائ دعا کی برکت کےليے اس نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اڻهايااور ميں

 سے سے عنہما تعالی اهللا رضي عمر ، ابوبکر اسے تووہ اوقات اوربعض ،
 ۔ ڈاليں بنا ہی نبی اسے تو بعض کہ سکتا اورہو ، ہيں ديتے قرار افضل

 
 اس ليے کے شخص اورہراس نہيں صحيح کےقول ان اور گروہ دونوں يہ تو
 ابہت تهوڑ وہ اور ہے عقل بهی سی تهوڑی جسے ہے نظرآتا ہونا باطل کا

 علم اہل معروف ليے تواسی ، گا کہے ہی باطل اسے وہ ہے جانتا کو تاريخ
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 اور نہيں مروی قول يہ بهی سے کسی ہيں والے کرنے پرعمل سنت کہ جو
 وشعور عقل طرح اوراسی ، ہے جاتا کيا ہی منسوب طرف کی کسی ہی نہ

 ۔ نہيں منسوب قول يہ بهی طرف کی والوں رکهنے
 

 : کہ ہے يہ گروہ يا قول اورتيسرا
 

 اور برائياں کی اس تها حکمران ايک سے ميں حکمرانوں مسلمان يزيد
 کی عنہ تعالی اهللا رضي عثمان بهی والدت کی اس اور ، ہيں دونوں اچهاياں
 رضي حسين پر بنا کی اسباب ليکن ، نہيں کافر وہ اور ، ہے ہوئ ميں خالفت

 کے حرہ اہل نے اس ، ہوۓ شهيد اوروہ ہوا جوکچه ساته کے عنہ تعالی اهللا
 يہ ، ولی کا تعالی اهللا ہی نہ اور تها توصحابی نہ اوروہ ، کيا سو کيا جو ساته
 ۔ ہے کا والجماعت سنت اوراهل عقل و علم اہل عام ہی قول

 
 لعنت اور وشتم پرسب تواس گروہ ايک ہيں گۓ بڻے ميں فرقوں تين لوگ
 سے تواس نہ اورتيسرا ہے کرتا اظہار کا محبت سے اس دوسرا اور کرتا

 تعالی اهللا رحمہ احمد امام ، ہے کرتا وشتم سب پر اس ہی اورنہ محبت
 ۔ ہے منقول يہی سے وغيرہ اصحاب کے اوراس

 
 کہ ہيں کہتے احمد بن صالح بيڻے کے تعالی اهللا رحمہ حنبل بن احمد امام
 سے يزيد ہم کہ ہيں کہتے يہ تو لوگ کچه:  کہ کہا سے والد اپنے نے ميں

 سے کسی يزيد کيا بيڻے اے کہ ديا جواب نے انہوںتو ، ہيں کرتے محبت
 !! ہے کرتا محبت سے ہو اليا پرايمان آخرت اوريوم تعالی اهللا جو بهی

 
 نےجواب توانہوں ؟ کرتے نہيں کيوں لعنت پر اس آپ پهر تو کہا نے ميں تو
 ۔ ہو کرتا پرلعنت کسی وہ کہ ديکها کب کو باپ تونےاپنے بيڻے ديا

 
 تک مجه توکچه گيا پوچها متعلق کے يزيد جب سے سیالمقد اورابومحمد

 کی محبت سے اس ہی نہ اور جاۓ کيا وشتم سب تواسے نہ کہ ہے پہنچا
 ابوعبداهللا دادا ہمارے کہ کہ ہے پہنچا بهی يہ مجهے:  لگے اورکہنے ، جاۓ

 نے توانہوں گيا کيا سوال ميں کےبارہ يزيد سے تعالی اهللا رحمہ تيميۃ بن
 : ديا جواب
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 ۔، زيادتی ہی اورنہ کرتےہيں کمی کچه ميں تواس نہ ہم
 

 هـ ا۔  ہے يہی قول بہتر و اوراچها واال عدل زيادہ سے سب ميں اقوال
 

 ۔)  ٤٨٤ - ٤٨١/  ٤(  تيميہ ابن االسالم شيخ الفتاوی مجموع
 

 .  اعلم تعالی واهللا


