
 
 
 
 

 یزید بن معاویه

 
 
 
 
 

 تألیف:
 /اسحاق دبیری

 



 

 یزید بن معاویه :کتاب عنوان

 /اسحاق دبیری :تألیف

 اهل بیت، صحابه و تابعین –تاریخ اسالم  موضوع:

 دیجیتال) ( اول نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

 www.aqeedeh.comکتابخانه عقیده  منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/
mailto:contact@mowahedin.com
mailto:contact@mowahedin.com


 

 
 ویهیزید بن معا

حرب فرزند امیه اموی دمشقی  پسر معاویه پسر ابوسفیان فرزند یزید
 باشد. می

و در میان  رمانده لشکر در جنگ قسطنطنیه بودگوید: او ف  یذھبی م
 او افرادی ھمچون ابو ایوب انصاری وجود داشت. یانلشکر

از خود برگزیده بود و بعد از مرگ پدرش،  عھدی پس  پدرش او را به والیت
در حالی که تنھا سی و سه سال سن داشت، در ماه رجب سال شصت 
ھجری حکومت را به دست گرفت. و دوران حکومت او کمتر از چھار سال 

 دوام آورد.
داریم و نه او را دشنام و   ییزید جزو کسانی است که نه او را دوست م

ر میان خلفای اموی و عباسی و حتی ملوک د دھیم و ھمچون او  یسب م
ای که کسانی ھستند به مراتب از یزید بدتر بودند.   بگونهاند   الطوایفی بسیار

تنھا چیزی که مساله یزید را بزرگ جلوه داده است، این است که او بعد از 
 یعنی پس از چھل و ،این مسئولیت را به عھده گرفته است ص وفات پیامبر

باشد که   یکه خیلی نزدیک به عصر ایشان م ص ات پیامبرنه سال از وف
حتی برخی از صحابه ھنوز زنده بودند مانند عبد الله بن عمر که او از یزید و 

 و الیقتر به خالفت بود!! تر  ی پدر بزرگش به مراتب شایستهپدرش و حت
آغاز نمود و با  سیزید دولت خود را با به شھادت رساندن حسین بن علی

کردند   یاو دشمنی مبا واقعه حره نیز آن را به پایان رساند. بدین خاطر مردم 
بارھا علیه او  و عمرش دوام نیاورد، و در این اثنا و بعد از شھادت حسین



 یزید بن معاویه   ۲

 .)١(قیام کردند، مانند قیام مردم مدینه و قیام عبد الله بن زبیر و...
 وید:گ  یره یزید بن معاویه چنین م) در با/( شیخ االسالم ابن تیمیه

و یک گروه  ،اند، دو گروه تندرو  تبدیل شدهمردم درباره یزید به سه گروه 
 رو.  میانه

د: یزید کافر و منافق بود، زیرا او به نویگ  ینخستین گروه تندرو چنین م
انتقام بگیرد و  صبه قتل رساند تا از رسول اللهرا  صاین دلیل نوه پیامبر

ن کار انتقام خون پدر بزرگش خواست با ای  یخود را شفا دھد، چون مقلب 
و بقیه فامیلھایش  ی شیبه و دائی خود، ولید بن عتبهو برادر عتبه یعن عتبه

در جنگ بدر به  سو خصوصا توسط علی ص که به دست اصحاب پیامبر
از این قبیل که این گونه  ھایی حدیث حرف و قتل رسیده بودند، بگیرد. و

از جانب رافضیه خیلی آسان است، آنان که ابوبکر و عمر و  خن راندنس
 کنند، تکفیر یزید به طریق اولی آسانتر خواھد بود.  یعثمان را تکفیر م

ویند: یزید مردی صالح و یکی از أئمه عدل گ  یو اما گروه افراطی دوم م
آمده و  به دنیا صآید که در عھد پیامبر  یبوده و یکی از اصحاب به حساب م

و حتی  ،پیامبر او را بر روی دستان خویش گرفته و او را مبارک نموده است
و برخی نیز او را  ،دھند  یبرخی از آنان یزید را بر ابوبکر و عمر ھم برتری م

 اند!!!  جزو انبیا دانسته
گاھی به تاریخ و  ھرکس دارای اندکی عقل و خرد باشد و دارای کمترین آ

اساس   ییابد که این گفتار باطل و ب  یپیشینیان باشد، در مسیره و سرگذشت 
 باشد.  یم

توان این سخنان را به ھیچکدام از بزرگان و علمایی نسبت   یبنابر این نم
 داد که دارای اندیشه و عقل سلیم باشند.

                                                 
 .۴/۳۸سیر أعالم النبالء،  -١



 ۳   یزید بن معاویه

ویند: یزید یکی از پادشاھان مسلمانان گ  یاما دیدگاه سوم: این گروه م
 سباشد، او در دوران خالفت عثمان  یحسنات و سیئات مبوده که دارای 

متولد شد و کافر ھم نبود، منتھی عملکردھای ناشایست او موجب به 
گشت و نیز ناجوانمردانه با مردم حره برخورد  سشھادت رسیدن حسین

 و نه جزو اولیای خدا.  ،کرد، و او نه صحابه پیامبر است
 باشد.  یوم اھل سنت و جماعت ماین دیدگاه عامه اھل عقل و علم و عم

سپس مردم به سه دسته تقسیم شدند، گروھی او را لعنت و نفرین 
وھی نیز نه او را دشنام رو گ ،داشتند  یو گروھی او را دوست م ،کردند

دارند، این گفتار از جانب امام احمد بن حنبل   یدھند و نه او را دوست م  یم
بسیاری از ھمه مسلمانان ھمین  ھای گروه نقل گشته و یاران امام احمد و

 ویند.گ  یسخن را م
ویند که یزید را گ  یوید: به پدرم گفتم: گروھی مگ  یصالح بن احمد م

مگر کسی که به خدا و به روز قیامت ایمان دارند، او گفت: پسرم   یدوست م
 دارد؟  یداشته باشد یزید را دوست م

فرستی؟ فرمود: پسرم تا   یلعنت نمگفتم پدر جان پس چرا او را نفرین و 
 ای که کسی را نفرین و لعنت کرده باشد؟  به حال کی پدرت را دیده

او  که نباید ھنگامیکه در مورد یزید سوال شد وید:گ  یابو محمد مقدسی م
ام   را دشنام داد و نباید او را نیز دوست داشت و در ادامه گفت: چنان شنیده

وال شد: ایشان در جواب عبدالله بن تیمیه سأبو رگم که درباره یزید از پدر بز
ن و نه کمتر از آ ،واھیم گفتباره او نه بیشتر از آنچه بوده خگفتند: در

 .)٢(باشد  یترین گفتار در مورد یزید و امثال او م  خواھیم گفت، و این عادالنه
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