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 اسم املادة : تاريخ الدولة الاموية 

 جامعة الامام الصادق  وخصائصها:اسم املحاضرة: 

وأصل الامام الصادق)عليه السالم( تطوير املدرسة التي أسسها آبائه )عليهم السالم( فاستقطبت الجماهير من مختلف البالد الاسالمية،  

د لها الرحال، وتخرَّج منها آالف العلماء ألنها قد لّبت الرغبة في نفوسهم وس
َ

ش
ُ
عت مللئ الفراغ الذي كانت تعانيه ألامة آنذاك حتى عدت جامعة ت

 وهي:
ً
 وبكافة الاختصاصات، ولهذه الجامعة خصائص نمرُّ عليها إجماال

 م من مختلف الاتجاهات واملذاهب.لم تنغلق هذه الجامعة على العناصر املوالية وأتباع أهل البيت فحسب وإنما أنفتحت على طالب العل .1

 أنفتحت على مختلف فروع املعرفة الاسالمية والانسانية فأهتمت بالقرآن والُسنة والفقه والتاريخ والاصول والكالم والفلسفة الاسالمية، .3

 كما أهتمت بعلم الفلك والطب والحيوان والكيمياء والفيزياء.

وث بسياسة الحاكمين ولم تكن أداة لم تنتمي هذه الجامعة ألي من الدولتين الامو  .2
ّ
ية والعباسية وحافظت على استقاللها فلم تتل

 لخدمتهم، فكانت بمثابة حصن سياس ي وفكري يلوذ به طالب الحقيقة.

 امتازت بمنهجها السليم وعمقها الفكري فأعتمدت على الفكر والتعّمق وألاصالة ونمو الكفاءات العلمية. .4

 للعلم والتقوى  .5
ً
والاستقامة وعرفت بالعطاء العلمي والديني بحيث اصبح الانتساب لهذه الجامعة مفخرة للمنتسب، فناهز أنتجت رموزا

 عدد طالبها ألاربعة آالف طالب.

م ومصر. .6
ُ
 فبما بعد في الكوفة والبصرة وق

ً
 أصبح لها فروعا

 من برنامج الامام إلاصالحي ألنها ساهمت بحق في خلق املناخ املن .7
ً
 كانت الجامعة جزءا

ً
 ومؤثرا

ً
 واعيا

ً
اسب لبناء الفرد الصالح وكانت امتدادا

 في املسيرة العامة لألمة.

امتازت هذه الجامعة باالرتباط املباشر بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فأكد على تدوين الحديث والحفاظ على مضمونه بعدما  .8

 وين.تعّرض للضياع والتحريف والتوظيف السياس ي املنحرف ومنع التد

اهتمت بالتدوين بشكل عام ومدارسة العلم إلنمائه وإثرائه والكتابة والاحتفاظ بالكتب واملباحثة والتدارس فقال)عليه  .9

السالم(:))احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها(( وعلى هذا الاساس اهتم أصحابه بكتابة الاحدايث وتدوينها حتى تألفت 

 عروفة والتي شكلت املجاميع الحديثة ألاوىى عند الشيعة الامامية.واجتمعت الاصول الاربعمائة امل

 

 الامام الصادق )عليه السالم( والبناء الروحي والايماني:

فصل لقد تعّرض الواقع الايماني والروحي لألمة الاسالمية في عصر الدولة الاموية وخاصة في أخرياتها اىى الخواء والذبول وبروز الانانية و  

عن الانشطة الحياتية الاخرى وخاصة التجارة وإعطاءه صورة مشوهة كل ذلك من جّراء عبث التيارات الفكرية املنتشرة آنذاك، ومن هنا الايمان 

 الستعادة الايمان وبناء الذات وفق الخط القرآني وترسيخ قواعد إيمانية رصينة.
ً
 واسعا

ً
 بذل نشاطا

يقها رّسخ الايمان في نفوس أصحابه وخاصته الذين كانوا بمثابة دعاة عاملين في وسط ولقد اكد الامام على بعض الانشطة التي عن طر  

 الجماهير املسلمة، وهذه الانشطة هيك

ر الامام من تكوين عالقات ايمانية مع من كانوا يسمون بالعلماء الذين انتشروا في زمانه ومنع من الاقتداء بهم من دون معرفة  .1
ّ
حذ

ي، فإن العلم الذي يتمتع به هؤالء إنما يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماًء، وبالتاىي ستؤدي هذه العالقة لواقعهم النفس ي والاخالق

 اىى فساد اعالقة مع هللا والابتعاد عنه سبحانه.

ا فهو)أي صحح الامام مفهوم الايمان ومعناه وحاول إبراز صورته الحقيقية عن طريق تشخيص صفات املؤمن التي عرف املؤمن من خالله .3

املؤمن( ذلك إلانسان الذي يعكس املفهوم إلالهي بصورته الشاملة للحياة وليس هو ذلك املستسلم في حياته الفاقد إلرادته لهذا يشير 

 ينبغي على املؤمن أن يعيها ويتحرك بموجبها، بقوله)عليه السالم(:))إن هللا 
ً
 واجتماعيا

ً
 سياسيا

ً
فّوض الامام اىى مسألة مهمة تستبطن بعدا

.))
ً
 اىى املؤمن أمره كله، ولم يفوض إليه أن يكون ذليال

 من هللا املتعال تتصاغر عنده سائر  .2
ً
 جعل إلامام )عليه السالم( مخافة هللا هي معيار الكمال والقوة لقلب املؤمن، فالقلب اململوء خوفا

 القوى كقوة املال والسلطان وكل القوى البشرية، اما القلب الذي ال يشعر الرق
ً
 وساقطا

ً
ابة إلالهية ويتغافل عن هيمنتها يكون ضعيفا

، لذلك قال الامام)عليه السالم(: ))من خاف هللا أخاف هللا منه كل ش يء ومن لم يخف هللا أخافه هللا من كّلِّ 
ً
 وعظيما

ً
مهما بدا قويا

 ش يء((.

ر أتباعه من الثرثرة في الكالم وامرهم بضبط اللسان، وأشار اىى خطورة الكال  .4
ّ
م وما يترتب عليه من آثار سيئة وآثام تضرُّ بااليمان كما حذ

:))إن كان الشؤم في ش يء فهو في اللسان، فاختزنوا ألسنتكم كما تخزنون أموالكم واحذروا أهواءكم 
ً
ر من الاستجابة لهوى النفس قائال

ّ
حذ

 كما تحذرون أعداءكم فليس أقتل للرجال من اتباع الهوى وحصائد ألسنتهم((.



مام أنظار أتباعه ومواليه اىى عدم تجاهل الاشاعات التي يطلقها الخصوم ضد أصحابه فقد تكون مصيبة وصحيحة ولتكن لفت الا  .5

 
ً
مدعاة ملراجعة النفس فقال )عليه السالم(: ))من لم يبال ما قال وما قيل فيه، فهو شرك الشيطان، ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئا

 فهو شرك الشيطان((.

أكد الامام على امتحان اتباعه فيما يخص العبادة التي يمتازون بها عن غيرهم وعالقتهم باهلل سبحانه وتعاىى فقال)عليه السالم(:  .6

))امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصالة كيف محافظتهم عليها، واىى أسرارنا كيف حفظهم لها عند عدونا، واىى أموالهم كيف مواساتهم 

 إلخوانهم فيها((.

وقد ألزم الامام الصادق )عليه السالم( دعاة الخير وقادة الصالح من اتباعه واصحابه بأن يدعوا الناس بأعمالهم قبل الدعوة لهم  

وهم وإن بأقوالهم، ألن الناس من شأنهم أن ينظروا أعمال من يدعونهم اىى الخير فإن رأوا منهم العمل بما يدعونهم إليه والوقوف عند حدوده أتبع

 لهم وقدوة هي اعماله، فهي التي تجعله أرأو 
ً
 ألن ا عملهم يخالف قولهم نبذوهم، وإنَّ أمثل قاعدة ُيسترشد بها في اصطفاء من يتخذ الناس زعيما

ً
صال

الاعتداد بها  يسلم اليه الناس قيادتهم، ويأتمنوه على عقولهم يثقفها ويغذيها، إذ ألاقوال الخالية عن العمل من قبل قائلها تدعوا الناس اىى عدم

 منها على من يأمر بامتثالها، لذلك جاءت وصية الامام ألصحابه: ))أوصيكم بتقوى هللا واداء ألامانة ملن ائتمنكم،
ً
وحسن الصحابة  ألنهم ال يرون أثرا

؟ وكيف يقومون بهذه املهمة وهم ال 
ً
 يتكلمون؟ عندها اجاب ألامام ملن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين، لكن كيف يكون الداعي للخير صامتا

وف وتنهون عليه السالم بقوله: ))تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة هللا، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدؤون ألامانة، وتأمرون باملعر 

لع الناس منكم إال على خير، فإذا رأوا ما انتم عليه علموا فضل ماعندنا فتنازع
ّ
وا اليه((، ولم يزل يكرر هذه القاعدة ويلزم عن املنكر، وال يط

لق، وحسن الجوار، وكونوا 
ُ
دعاة أصحابه بااللتزام بها، فقال: ))عليكم بتقوى هللا والورع والاجتهاد، وصدق الحديث، واداء ألامانة وحسن الخ

.))
ً
، وال تكونوا شينا

ً
 النفسكم بغير السنتكم وكونوا زينا

م( يحاول أن تكون الدعوة أساسها العمل الصالح والخلق الطيب، فهي أنحح وسيلة لخوض معركة كان الامام الصادق )عليه السال  

ن بغير صامتة، تكافح املظالم بكافة انواعها، وتقف اىى جنب املظلومين، ليظهر بذلك خطأ أولئك الذين اغتصبوا حقوق ألامة وترأسوا على املسلمي

 سالم وتعاليمه.حق، وقد انحرفوا كل الانحراف عن مبادئ الا 

 م(:749-744هجري/ 123-137خالفة مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية )

( هجري، وكانت أيامه منذ بويع اىى مقتله 137بويع مروان بن محمد بالخالفة بدمشق يوم الاثنين ألربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ) 

 خمس سنين وعشرة أيام وقيل خمس سنين وثالثة أشهر.

ب بالحمار لصبره في الحرب ويقال له الَجعدي نسبه اىى مؤدبه الجعد بن درهم من اصحاب املقاالت في  
ّ
ويقال له مروان الحمار، ولق

 الاعتزال.

د وملا وىَي الخالفة ثارت الفتن والقالقل وكانت أيامه أيام فتن وهرج ومرج، ولم تطل ايامه حتى هزمته الجيوش العباسية وتبعته اىى بال  

ل بقرية أسمها)بوصير( من قرى الصعيد سنة ) تِّ
ُ
 ( هجري.123مصر، فق

 أما أبرز أحداث عصره )عليه السالم(:

 :والدة الامام الكاظم )عليه السالم(. 1

وأمه ( هجري في ألايواء )وهي قرية على مقربة من املدينة(، 138ولد الامام موس ى بن جعفر)عليه السالم( في عصر مروان الحمار في سنة ) 

 السيدة الجليلة ُحميدة البربرية التي سماها الامام الصادق بـ)ُحميدة املصفاة(.

 :( هجري 139ثورة عبد هللا بن معاوية الجعفري). 3

 عندما تسلم مروان الحمار الخالفة بايع العلويين وقسم من أهل الكوفة عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر الطيار وكان معه أخواه 

ئن حسن ويزيد فاستوىى على بعض مناطق الكوفة ودخل قصرها وبايعه الناس وخاصة الزيدية منهم وبايعه أهل الشام بالكوفة ثم أتته بيعة املداال

 وصمد الجعفري أمامه ثم تصالح الفريقان ب
ً
 شديدا

ً
خذ عدممن كل وجه من العراق، لكن واىي الكوفة عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز قاتله قتاال

ُ
ا أ

( هجري خرج بها مرة أخرى وأيده كثير من 139ألامان لعبد هللا بن معاوية واصحابه فأرتحل ومن معه اىى املدائن ومنها اىى أصطخر فارس، وفي سنة )

اىى خراسان وكان فيها اهله فوجه إليه يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري واىي العراق عامر بن ضبارة املّري الغطفاني فلقيه باصطخر فهزمه عامر فخرج 

( هجري قتله ابو 123( هجري، وفي سنة )139)أبي مسلم الخراساني( كبير دعاة العباس فألقى القبض عليه وحبسه هو وأخواه في رمضان سنة )

ى عن أخويه.
ّ
 مسلم وخل

 :( هجري 139الثورة العباسية ). 2

ثرها عليها أن نتعرف على طبيعة الدعوة العباسية من حيث النشأة قبل تناول الثورة العباسية وكيفية سقوط الدولة الاموية على أ 

 ليس لهم بل وقتلو 
ً
ا والالساليب لنعرف الدوافع والاهداف املتوخاة من الثورة العباسية، وكيف أستوىى بني العباس على السلطة وسرقوا حقا

 وشردوا اصحاب الحق الحقيقي.

 

 ذاهب ألاربعة.أسد حيدر، إلامام الصادق )ع( واملاملصدر : 

 


