موسوعة الميدي واإلسبلم الجديد
(الحلقة الرابعة)

عصر الجاهمية في آخر الزمان
من فكر السيد

 أبو عبد هللا الحسين القحطاني
بقلم

أ .ياسمين عبد الرحمن  /ماجستير تاريخ
أ .نرجس عبد الرحمن  /ماجستير تاريخ

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 
اإلىداء

إلى ماحي آثار الجاىلية وأحكاميا ..

إلى منقذ البشرية من ظلماتيا  ..سيدنا رسول هللا (صلى هللا عليو
وآلو وسلم تسليما)  ..والى ماحي آثار الجاىلية الثانية

وأحكاميا  ..إلى المنقذ اإلليي الذي تصبوا إليو كل األمم

والشعوب  ..إليك يابن أحمد يا حجة هللا وبقيتو في أرضو وكلمتو
التي ألقاىا إلى فاطمة الزىراء (صلوات هللا علييا) ..نيدي ىذا
الجيد المتواضع ..



ِ ِ
َّ ِ
َنزَل َّ
ين َكَف ُروا ِفي ُقُلوبِ ِي ُم اْل َح ِميَّ َة َح ِميَّ َة اْل َجاىلِيَّة َفأ َ
ِإ ْذ َج َع َل الذ َ
َّللاُ
ِ
ِ
ِ
ين َوأَْل َزَم ُي ْم َكلِ َم َة التَّْق َوى َوَك ُانوا
َسك َينتَ ُو َعَلى َرُسولِو َو َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّللاُ ِب ُك ِّل َشي ٍء َعلِيما
ان َّ
َىَل َيا َوَك َ
َح َّق ِب َيا َوأ ْ
أَ
ْ
الفتح ()ٕٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

متهيد
بينتتت الرثيتتر متتن األحاديتتث والروايتتات الش تريفة ال تواردة عتتن النبتتي
المصطفى (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وأىل بيتو األطيار(علييم السبلم) إن آخر

األمة يتبع أوليا ،وان ما جرى في األمتم الستابقة والعصتور الستالفة

يجتتري ف تتي أم تتة م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) عل تتى م ت ّتر عص تتورىا ح تتذو النع تتل
بالنعل والقذة بالقذة ،وقد أجمع على ذلك كل فرق المسلمون.
ولما كان اإلمام الميدي (عليو السبلم) دعوة كدعوة جده رسول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) فبلبتتد أن يستتبق ظيتتور دعوتتتو عص ت ار للجاىليتتة وىتتذه
حقيق ت تتة أر ت تتدتيا األحادي ت تتث والرواي ت تتات المعص ت تتومية الشت ت تريفة الت ت تتي
ستطالعونيا في ثنايا ىذا الرتاب.
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

والتتتي أشتتار ليتتا المتتولى فتتي كتابتتو بقولتتو تعتتالى { َوََل َتَبرْرر ْج َن َتَبررر َج
اْلج ِ
اهمِْي ِة ْاْلُوَلر }(ٔ) وىتذا يعنتي بطبيعتة الحتال وجتود جاىليتة ثانيتة
َ

أو أخرى.

ويبقتتى أمتتر الميتتم ،ىتتل نحتتن اان فتتي عصتتر الجاىليتتة وىتتذا فتتي

الواق تتع ال يمك تتن إثبات تتو إال ب تتالرجوع إل تتى عص تتر الجاىلي تتة ومعرف تتة
أفعاليت تتا وأحكاميت تتا ،ثت تتم مبلحظت تتة ىت تتل أن ىت تتذه األفعت تتال واألحكت تتام
موجتتودة فتتي وقتنتتا الحاضتتر أم ال فتتجذا تبتتين وجودىتتا فيتتذا يعنتتي

إننتتا نعتتيش عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة التتتي تستتبق قيتتام اإلمتتام الميتتدي
(عليو السبلم) والتي تظير دعوتو على إثرىا.

كل ىذا سنتعرف عليو إنشاء هللا من خبلل مطالعتنا ليذا البحث.

ٔ

 -األحزاب ٖٖ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

الباب اْلول
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

الجاهمية الثانية في آخر الزمان
المبحث اْلول:
اْلدلة عم وجود الجاهمية الثانية

أشت تتار القتت ترآن إل ت تتى وج ت تتود جاىلي ت تتة ثاني ت تتة تتل ت تتو الجاىلي ت تتة األول ت تتى،

والجاىلية الثانية تنتشر بين أوساط المسلمين وترون بتين ظيترانييم

إيذانا بقرب قيام القائم (عليو الستبلم) ،والشتواىد القرآنيتة كثيترة علتى

ذلك منيا قولو تعالى
ِ
ِ
رنِّ ْم
َمَن ر عة ن َاي راع َي ْغ َآ ر َ
طم ِ َن ر عة ِّمر ُ
{ ُث ر ْم نَنر َرز َل َعَمر ْري ُِّم ّمررن َب ْ ررد اْل َغر ِّرم ن َ
ِ
رررن
ظر ْ
رررر اْل َحرررر ِّ َ
ررره ْم َي ُ
َو َ
طم ِ َنرررر دة َر ْ
رررد ن َ
َه ْمرررر ْت ُه ْم نَن ُن ُير ُ
ظنررررو َن ِبررررا ّ َ ْ ر َ
اْلج ِ
اهمِْي ِة}(.)1
َ
وقولو تعالى {وَر َن ِفي ب وِت ُك ْن وََل َتبْرجن َتبرج اْلج ِ
اهمِْي ِرة ْاْلُوَلر
َ َ َْ َ َ َ
َ ْ
ُُ
()2
ِ
الص ََل َة و ِ
آت َن ْ
َّللا َوَر ُيوَل ُه} .
َونَ ِ ْم َن ْ
َ
الزَِّا َة َونَط ْ َن ْ َ

ٔ -آل عمران (ٗ٘ٔ) .
ٕ -األحزاب (ٖٖ) .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وقولتتو تعتتالى {ِإ ْذ َج َرر َ اْل ِررذ َن َِّ َن ُررروا ِفرري ُ ُمرروحِ ِه ُم اْل َح ِمْيرر َة َح ِمْيرر َة
اْلج ِ ِ
َّللا َي ِِّ َن َت ُه َعَم َر ُيولِ ِه َو َعَم اْل ُم ْؤ ِمِن َن}(.)1
اهمِْية َفأ َ
َ
َنز َل ْ ُ
فيذه اايات تشير إلتى وجتود الجاىليتة ،وبمتا ان القترآن حتاري عتن
كل زمتان فيثبتت بالتدليل القرآنتي أن ىنتاك جاىليتة ثانيتة تستبق قيتام

اإلمام الميدي (عليو السبلم).

واذا جئنا إلى األحاديث المروية عن الرسول الرتريم م (صتلى هللا
عليو وآلو وسلم تسليما) وأىل بيتو (علييم السبلم) لوجدنا أنيا تؤكد

على وجود جاىلية ثانية .

فقد ورد عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أنو قال (ب ثت ب ن جاهم ت ن

آر من نولهما)(.)2
آلخرهما ّ
وفي ذلك إشارة واضحة إلى وجتود جاىليتة ثانيتة تعقتب قيتام التدعوة
الميتة ترتتون أشتتد تطرفتتا متتن الجاىليتتة األولتتى كمتتا ىتتو واضتتح متتن
سياق الرواية ،كما ورد عنو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أنو قال ( نبغض النراس

ٔ -الفتح (. )ٕٙ
ٕ

 -العقل والجيل في الرتاب والسنة لم الرشيري صٖٕٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ومتبع فري اسيرَلم يرنة الجاهميرة
إل هللا ثَلثة ممحد في الحرم ُ
ومطمب دم امرئ بغ ر ح ل هري دمه)(.)1

ومتتن ىنتتا نفيتتم إن المستتلمين فتتي تتالبيتيم يتبعتتون ستتنن الجاىليتتة

وعاداتيتتا عل تى التتر م متتن دختتوليم فتتي اإلستتبلم ،متتع العلتتم ان ىتتذا
يخالف الدين اإلسبلمي الحنيف وما جاء بو من تعاليم .

ولعل ىذا ما يفسر لنا قول الرسول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) اانف الذكر ،متن

أنو بعث بتين جتاىليتين آخرىمتا أشتد خطت ار وأرثتر شت ار متن األولتى،
ألن الن تتاس وعل تتى ال تتر م م تتن إس تتبلميم ل تتم يتخلصت توا م تتن ع تتادات
الجاىليتتة بتتل ظلتوا محتفظتتين بيتتا ،وىتتي التتتي تستتيرىم وبمتتا تشتتتيي
أنفسيم ،ال بما أراد هللا ورسولو وأىل البيت (علييم السبلم).

ومتتن ىنتتا ستتيبلقي اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) فتتي دعوتتتو ،أشتتد

ممتتا القتتى رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) ،ألن النتتاس فتتي األعتتم األ لتتب

سيرفضون تلك الدعوة وسيقابلونيا بجاىلية مبطنة باإلسبلم.

فق تتد ورد ع تتن عب تتد هللا ب تتن ز اررة ع تتن م ب تتن م تتروان ع تتن الفض تتيل

قال ( يم ت نبا عبد هللا (عميه اليَلم) يقول :إن ا منا إذا ام

ٔ -مستدرك الوسائل ج ٔٛص ، ٕٜٓعوالي الآللئ جٔ ص. ٔٚٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ايتقب من جهمة الناس نآد ممرا ايرتقبمه ريرول هللا (صرم هللا

عميه وآله ويمم تيميما) من جهال الجاهمية.
فقمت :وِّ ف ذلك ؟

ال :إن ريول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما) نت الناس وهم ي بردون الحجرارة

والصررخور وال رردان والخآررب المنحوتررة اوان ا منررا إذا ررام نت ر
الناس وِّمهم تأول عميه ِّتاب هللا ويحتج به عميه .)1()...

أي إن الجاىليتتة الثانيتتة التتتي ستتيبلقييا اإلمتتام (عليتتو الستتبلم) ىتتي
جاىلية مركبة ،إذ تتشتح ىتذه الجاىليتة بوشتاح اإلستبلم والتذي افتقتد

فييا معناه ومضمونو ،ولم يبق منو إال شعارات ومسميات.

وق تتد ص تتدق الرس تتول األر تترم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) ف تتي وص تتفو ألى تتل آخ تتر

الزمان ،والمسلمين تحديدا حينما قال ( ييأتي عمر النراس زمران
َل بق من القرآن إَل ريمه ومن اسيَلم إَل ايمه )(.)2

كمتتا وردت عتتن األئمتتة المعصتتومين (علتتييم الستتبلم) روايتتات تشتتير
بوضتتوح إلتتى وجتتود جاىليتتة ثانيتتة تستتبق قيتتام اإلمتتام الميتتدي (عليتتو

الستتبلم) ،مني تتا م تتا جتتاء ع تتن طلح تتة ب تتن زيتتد ع تتن اإلم تتام الص تتادق
ٔ -بحار األنوار جٕ٘ صٕ ، ٖٙيبة النعماني صٕٜٙ
ٕ -الرافي ج ٛص ، ٖٓٚالعدد القوية صٔٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

(علي تتو الس تتبلم) ع تتن أبي تتو الب تتاقر (علي تتو الس تتبلم) ف تتي تفس تتير قول تتو
اهمِْير ِ
تع تتالى { وََل َتبر ْرررجن َتبررررج اْلج ِ
ررة ْاْلُوَلررر } ننررره رررال  ( :ن
َ َ َْ َ َ َ
يتكون جاهمية نخرى )(.)1
وىذه إشارة صريحة إلى وجود مثل تلرم الجاىلية فتي آختر الزمتان.

ث تتم إن اإلم تتام المي تتدي (علي تتو الس تتبلم) ص تترح بي تتذا المعن تتى وأم تتر
المؤمنين باتخاذ جانب التقية دفعا لشر جيال الجاىلية.

فقتتد ورد عنتتو (عليتتو الستتبلم) فتتي توقيتتع للشتتيخ المفيتتد (رحمتتو هللا) :
(وهي إمارة نزوف حرِّتنا ومباآرتكم بأمرنا ونه نا وهللا متم نرور

ولررو ِّررر المآ ررِّون اعتصررموا بالتقيررة مررن آررب نررار الجاهميررة
يحآآها عصرب نمويرة تهرول بهرا فر رة مهديرة ننرا زعريم بنجراة

من لم رم منها المواطن الخنية )...

()2

.

وأخي ت ار نختتتم األدلتتة ال تواردة عتتن أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) حتتول
وجتتود جاىليتتة فتتي آختتر الزمتتان وقبتتل قيتتام القتتائم متتن آل م بروايتتة
عن أمير المؤمنين (عليو السبلم) حيث قال في حديث طويتل جتاء

فيتو...( :وآبك ب ن نصاب ه ثم ال يقت هذا هذا وهذا هذا هرجراع
ٔ -بحار األنوار جٕٕ ص ، ٜٔٛتفسير القمي جٕ صٖٜٔ
ٕ -بحار األنوار جٖ٘ ص٘ ، ٔٚاالحتجاج جٕ صٜ٘ٗ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

هرجاع ويبق طغام الجاهميرة لريس ف هرا منرار هردى وَل عمرم ُ ررى
نحن نه الب ت عنها بمنجاة ولينا ف ها بدعاة.)1()...

المبحث الثاني :
مصاد

وجود الجاهمية الثانية في آخر الزمان

وبعتتد أن ثبتتت لتتدينا عتتن طريتتق الق ترآن واألحاديتتث الش تريفة ال تواردة

عتتن أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) إن ىنالتتك جاىليتتة ثانيتتة فتتي آختتر

الزمان ،نأتي اان إلى بيان مصاديق ىذا األمر علتى أرض الواقتع
والذي يتمثل في عدة وجوه

الوجه اْلول :
ِ
وجيالتتة ضتتد
إن الجاىليتتة فتتي اللأتتة متتأخوذة متتن الفعتتل َجيت َتل َجيتتبل َ
َعلِ َم ،وجيل الحق أضتاعو .والمجاىتل جمتع المجيتل وىتي األمتارن
التي ال تزال مجيولة ال إعبلم فييا وال ييتدى فييا(ٔ).

ٔ -كتاب سليم ص٘ٔٚ
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قيام القائم 

وكمتتا ىتتو معلتتوم إن التتدين اإلستتبلمي ىتتو ديتتن الحتتق وديتتن التوحيتتد

الخالص هلل وييدي الناس إلى طريق الخيتر والصتبلح ،لتذا أقتره هللا
عتتز وجتتل دينتتا لئلنستتانية جمعتتاء فتتي قولتتو تعتتالى {ِإ ْن الر ِّرد َن ِعنر َرد
ِ
َّللا ِ
اس ْيَلَ ُم}(.)2
ّ
ولما كتان التدين اإلستبلمي الختالص يتجستد فتي أىتل البيتت (علتييم

الس تتبلم) وى تتم التطبي تتق العمل تتي لي تتذا ال تتدين ،ل تتذلك ف تتجن أى تتل البي تتت

(علييم السبلم) ىم من ييدون الناس ويخرجونيم من ظلم الجاىلية
رراه ْم نَِ ْمرر عة َ ْه ُرردو َن
{و َج َ ْمَن ُ
إلتتى نتتور اإلستتبلم مصتتداقا لقولتتو تعتتالىَ :
ِ
َم ِرَنا}(.)3
بأ ْ
ِ
ِ
ِ
َم ِرَنا َل ْما َص َربُروا َوَِّراُنوا
وقولو تعالى َ
{و َج َ ْمَنا مْن ُه ْم نَ ْم عة َ ْهُدو َن بأ ْ
مي ِاتَنا ُ وِ ُنو َن}(.)4
ِب َ
وى تتم ال تتذين يي تتدون الن تتاس إل تتى طري تتق الح تتق ،طري تتق هللا س تتبحانو
وتعت تتالى ليكون ت توا مصت تتداقا لقولت تتو تعت تتالى {وابت ُغرررروْا ِإَلير ِ
ررره اْل َو ِيرررر َم َة
َ َْ
وج ِ
اهُدوْا ِفي َي ِب مِ ِه َل َ ْم ُك ْم ُتْنمِ ُحو َن}(.)1
ََ
ٔ -المنجد جٔ صٔٓٛ
ٕ -آل عمران (. )ٜٔ
ٖ -األنبياء (ٖ. )ٚ
ٗ -السجدة (ٕٗ)
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قيام القائم 

كما ورد في الحديث الشريف للرسول م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) (عمري مرع

الح والح مع عمي والح

دور ح ثما دار عمي)(.)2

وبمتتا إن متتن جيتتل الحتتق أضتتاعو ،وعلتتى ىتتذا األستتاس فأيمتتا مستتلم
خالف أىل البيت وأضاع حقيم وعصى أمرىم فيو من أىل الجيتل

والجاىلي تتة ست تواء أر تتان ذل تتك عل تتى عي تتد رس تتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) أم
علتتى عيتتد األئمتتة األطيتتار (علتتييم الستتبلم) متتن بعتتده ،وصتوال إلتتى

الميدي (عليو السبلم) ،ومعنى ىذا إن الجاىلية الثانيتة بتدأت علتى
عيتتد الرستتول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) بمختتالفتيم أوام تره وبأضتتيم ألىتتل بيتتتو

علتتييم أفضتتل الصتتبلة والستتبلم والتتدليل علتتى ذلتتك قولتتو تعتتالى {ِإ ْذ
ج ر اْلر ِرذ ن ِّ َنررروا ِفرري ُ ُمرروحِ ِهم اْلح ِمْير َة ح ِمْير َة اْلج ِ ِ
َّللا
اهمِْيررة َفرأ َ
َ
َ
ُ َ
َ َ ُ
َنز َل ْ ُ
ََ َ
()3
َي ِِّ َن َت ُه َعَم َر ُيولِ ِه َو َعَم اْل ُم ْؤ ِمِن َن} .
وقتتد أشتتارت الصتتديقة الطتتاىرة فاطمتتة الزى تراء (علييتتا الستتبلم) إلتتى
ىتتذا المعنتتى فتتي أحتتد خطبيتتا التتتي كانتتت تخاطتتب بيتتا الميتتاجرين

ٔ -المائدة ٖ٘

ٕ -بحار األنوار ج ، ٕٜأعبلم الورى صٜٔ٘
ٖ -الفتح ()ٕٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

واألنصتتار فتتي قوليتتا ( فرررَل هجررررة إَل إل نرررا وَل نصررررة إَل لنرررا وَل

إتباع بإحيان إَل بنا من نرتد عنا فإل الجاهمية )

( )1

.

أي ال تقول ت توا إنت تتا ميت تتاجرين أو أنصت تتار وتت تتابعين بجحست تتان إال مت تتن

يعملتتون وفتتق مبتتادي أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) ويتتدينون بتتدينيم
ويأخذون أحكاميم من أئمة أىل البيت (علييم السبلم).

ومتتن ىنتتا جتتاءت الروايتتات الشتتريفة التواردة عتتن الرستتول (صتتلى هللا
عليتتو وآلتتو وستتلم تستتليما) لتؤكتتد علتتى إن المتتبأض لعلتتي بتتن أبتتي
طالب (عليو السبلم) والشاك بواليتو فيو من أىل الجاىلية ،بل إنو

كافر كفر الجاىلية .

فع تتن ق تتيس ب تتن س تتمعان ع تتن علقم تتة ب تتن م الحض تترمي ع تتن أب تتي

جعف تتر م ب تتن عل تتي (علي تتو الس تتبلم) أن تتو ق تتال ( حرررج ريرررول هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيررميما) مررن المد نررة ويرراي صررة ررد ر خررم وخطبررة النبرري

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيررررميما) وف هررررا ...برررري وهللا بآررررر اْلولررررون مررررن النب رررر ن
والمريرررم ن وننرررا خررراتم النب ررر ن والمريرررم ن والحجرررة عمررر جميرررع

المخمو ن من نه اليرماوات واْلرير ن فمرن آرك فري هرذا فهرو

ٔ -بحار األنوار ج ٕٜصٜٔٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ِّافر ِّنر الجاهمية اْلول ومن آرك فري رولي هرذا فقرد آرك فري

الك والآاك في ذلك فهو في النار)(.)1

كمتتا ورد عتتن رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) إنتتو قتتال مخاطبتتا اإلمتتام علتتي

(عليتتو الستتبلم) ( مرررن مرررات وهرررو مبغيرررك يرررا عمررري مرررات م ترررة

الجاهمية يحايبه هللا عز وج بما عم في اسيَلم )(.)2

وعلتتى ىتتذا األستتاس فتتجن كتتل متتبأض لئلمتتام علتتي (عليتتو الستتبلم)

ومنكتتر لواليتتتو فتتي ىتتذا الزمتتان فجنتتو متتن أىتتل الجاىليتتة وكتتافر كفتتر
الجاىلي تتة وب تتذلك يثب تتت عن تتدنا ال تتدليل عل تتى إنن تتا نع تتيش ف تتي زم تتان

الجاىلية الثانية.

الوجه الثاني:

ما جاء عن أمير المؤمنين (عليو السبلم) أنو قال قال رستول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) ( من مات ولم ي رف إمام زمانه مات م تة جاهمية
ؤخذ بما عم في الجاهمية واسيَلم )(.)3

ٔ -مستدرك الوسائل ج ٔٛصٗٔٛ
ٕ -بحار األنوار جٖ٘ صٜٗ

ٖ -بحار األنوار ج ٔٛصٔٚٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وىذا يقف دليبل على ما تقدم من إمامة أىل البيت (علتييم الستبلم)
وى تتو المقيت تتاس الفاصت تتل ب تتين الجاىلي تتة واإلست تتبلم فم تتن لتتتم يعتت تترف
بجمتتامتيم الحقتتة المتمثلتتة بجمامتتة اإلثنتتا عشتتر بعتتد رستتول هللا (صتتلى

هللا عليتتو وآلتتو وستتلم تستتليما) فجنتتو متتن أىتتل الجاىليتتة حتتتى وان أقتتر
بيتتم وأنكتتر واحتتدا متتنيم (صتتلوات هللا علتتييم أجمعتتين) وفتتق الترتيتتب

اإلليتي المنصتوص عليتو متتن لتدن العلتي القتتدير إلتى البشتير النتذير
م بن عبد هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) .

وعليو فمن لم يعرف إمام ىذا الزمان ،وىو الميدي المنتظتر (عليتو

الستتبلم) فيتتو متتن أىتتل الجاىليتتة وبالتتتالي فتتجن المنكتتر لدعوتتتو فيتتو

من أىل النار.

الوجه الثالث :

إن الروايتتات التواردة عتتن أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) تشتتير إلتتى أن

متتن ُيكتتذب بالقتتائم (عليتتو الستتبلم) وينك تره فجنتتو متتن أىتتل الجاىليتتة،
فع تتن ي تتاث ب تتن إبت تراىيم ع تتن الص تتادق (علي تتو الس تتبلم) ع تتن آبائ تتو
(علييم السبلم) قال قال رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) (من ننِّر القرا م
من ولد مات م تة جاهمية )

() 1

.

ٔ -بحار األنوار جٔ٘ صٖٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ومتتا أرثتتر التتذين ينكتترون اإلم تتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) فتتي ى تتذه

األيت تتام ،فتت تتارة ينكت تترون إمامتت تتو وأىليتت تتو ليت تتذه اإلمامت تتة وتت تتارة أخت تترى
ينكرون وجوده أصبل وانو لم يولد بعد ،وقستم ثالتث ينكترون دعوتتو

أو قترب قيامتو وظيتتور أمتره الشتريف .وىتؤالء كليتتم مصتاديق ألىتتل

الجاىلية وانيم من أىليا حتما .

الوجه الرابع :

إن أئمة أىل البيتت (علتييم الستبلم) لتم تنجستيم الجاىليتة بأنجاستيا
بل ولدوا بريئين من كل رجس ودنتس ،وبمتا إنيتم قتد ولتدوا فتي ظتل

اإلست تتبلم ،فيت تتذا يعنت تتي وجت تتود جاىليت تتة ثانيت تتة أشت تتار األئمت تتة (علت تتييم

الستتبلم) علتتى إنيتتم مبريئتتون متتن أنجاستتيا كمتتا ىتتو حتتال رستتول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) واإلمام علي والزىراء (علييا الستبلم) ،وجتاء فتي زيتارة
أئمتتة البقيتتع (علتتييم الستتبلم) ( ولررم تزال روا ب ر ن هللا نيررخِّم فرري

نصرررَلب ِّررر مطهرررر ويرررنقمكم فررري نرحرررام المطهررررات لرررم تدنيرررِّم

الجاهمية.)1()...

ٔ -الرافي جٗ ص. ٜ٘٘
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وكمت تتا ورد ف ت تتي زيت تتارة األربع ت تتين لئلمت تتام الحس ت تتين (عليت تتو الس ت تتبلم)

( نآهد إنك ِّنت نو اعر في اْلصَلب الآامخة واْلرحام المطهرة لم
تنجيك الجاهمية بأنجايها ولم تمبيك من مدلهمات ثيابها )(.)1

الوجه الخامس :

وجود الفرقة والتناحر التي كانت السمة البارزة فتي عصتر الجاىليتة

األولتتى متتن تحتتزب القبائتتل وتنازعيتتا فيمتتا بينيتتا ،إال أن هللا ستتبحانو
وتع تتالى َم ت ّتن عل تتييم بأى تتل البي تتت (عل تتييم الس تتبلم) ليجمعت توا ش تتتات
أمتترىم ويرتقتوا فتتتقيم ويلمتوا شتتعثيم .والتتدليل علتتى ذلتتك قتتول فاطمتتة

الزىراء (علييا الستبلم) ( وطاعتنا نظام لمممرة اوامامتنرا نمران مرن
النر ة .)2()...
ونح تتن نعلت تتم أن اإلمامت تتة متصت تتلة ال انقط تتاع فيي تتا م تتن لت تتدن أميت تتر
المتؤمنين (عليتو الستبلم) إلتى اإلمتام الميتدي (عليتو الستبلم)  ،فيتذا
يعني إنيم سبلم هللا علييم أمان من الفرقة التتي ىتي إحتدى ستمات

الجاىلي تتة ،وذل تتك ف تتي ك تتل زم تتان ومك تتان ،وى تتذه القرين تتة دلي تتل عل تتى
وجود الجاىلية الثانية في اإلسبلم ،والتي جعل هللا عز وجتل إمامتة
ٔ -تيذيب األحكام ج ٙصٖٔٔ  ،مفاتيح الجنان صٕٖ٘ .
ٕ -بحار األنوار ج ٕٜصٖٕٕ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

أى تتل البي تتت (عل تتييم الس تتبلم) أمان تتا مني تتا ولر تتن الن تتاس رجعت توا إل تتى
الجاىلية بتركيم أمير المؤمنين (عليو السبلم).

الوجه اليادس:

إن األحاديث والروايات الواردة عن رستول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) واألئمتة

المعص تتومين (عل تتييم الس تتبلم) تش تتير إل تتى أن ىن تتاك جاىلي تتة ثاني تتة

والتي نرى مصاديقيا في مجتمعاتنا اإلسبلمية في وقتنا الحاضر.

ومتتن ىتتذه الروايتتات متتا ورد عتتن أبتتان بتتن تألتتب عتتن أبتتي عبتتد هللا

الصادق (عليو السبلم) عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أنو قال (ِّ ف
ننتم م اآر رريش و رد ِّنررتم ب رد ثرم نر تمروني فري ِّت برة مرن

نصحابي نيرب وجوهِّم ور ابِّم بالي ف ...فقال جب ار

اليَلم):

(عميره

واحرردة لررك واثنرران ل مرري بررن نبرري طالررب (عميرره اليررَلم) وموعرردِّم

اليَلم

ال نبان ج مت فداك ون ن اليَلم ؟

فقال (عميه اليَلم) :يا نبان من ظهر الكوفة )(.)1

ٔ -بحار األنوار جٖ٘ صٙٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وكما ىو معروف إن الرفر ىو أحد سمات الجاىلية  ،فيؤالء القوم

من قريش ينعتيم رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) بالرفر مع العلتم إنيتم متن
المسلمين

وىتتذا المعنتتى ال يستتتقيم إال بمتتا ستتبق أن ذكرنتتا متتن إمامتتة اإلمتتام

الميتدي (عليتو الستبلم) وان متتن أنكتر ىتذه اإلمامتتة فجنتو كتافر ومتتن
أىل الجاىلية ىذا من ناحية.

ومتتن ناحيتتة أختترى إنيتتا متواجتتدة فتتي مكتتة اإلمتتام الميتتدي (عليتتو

السبلم) كما سيأتي ،ىو ما وعد بو رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) مشركي

قتريش فتتي آختتر الزمتتان متتن إنتتو ستتيحاربيم وعلتتى يتتد أخيتتو ووصتتيو

عل تتي ب تتن أب تتي طال تتب (علي تتو الس تتبلم) وان ذل تتك س تتيكون ف تتي ظي تتر

الروفة.

وىذا ما سيتحقق على يد وزير اإلمام الميدي (عليو الستبلم) الستيد

اليمتتاني  ،والتتذين معتتو متتن المتتؤمنين ،حيتتث ستتيكون مستتددا بتتروح
جده اإلمام علي بن أبي طالب (عليو السبلم) ،فيفتتح الروفتة ُمنييتا
بتتذلك أمتتر الجاىليتتة الثانيتتة فتتي مكتتة الميتتدي ،كمتتا أنيتتى رستتول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أمر الجاىلية األولى في مكة ذلك الزمان .

ولتو جئنتا إلتتى دعتوة اإلمتام الميتتدي (عليتو الستبلم) لوجتتدنا فتي ىتتذه

الدعوة والروايات المشيرة إلييا مصاديقا متعددة علتى وجتود جاىليتة
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ثانيتتة فتتي زمتتن ظيتتور اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) وقيتتام دعوتتتو

المباركة.

المصداي اْلول :

إن اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) يقتتوم بتتأمر جديتتد وكتتتاب جديتتد،

كم تتا إن ص تتاحب دعوت تتو ي تتدعو الن تتاس إل تتى أم تتر جدي تتد ،وى تتذا م تتا
ص تترحت ب تتو جمل تتة م تتن الرواي تتات الت تواردة ع تتن أى تتل البي تتت (عل تتييم

السبلم) .

فعتتن أبتتي بصتتير قتتال ستتألت أبتتا عبتتد هللا (عليتتو الستتبلم) عتتن قتتول

أمير المؤمنين (عليو السبلم) ( اسيَلم بدن ريباع ويري ود ريبراع
ِّمررا ِّرران فطرروح لمغرحررا ؟ فقررال نبررا د :ييررتأنف الررداعي منررا

دعا اع جد داع ِّما دعا إليه ريول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما).)1()...

وىتتذا معن تتاه ان تتو قبتتل ظي تتور اإلم تتام الميتتدي (علي تتو الس تتبلم) توج تتد

جاىلية ثانية ،واال لو كان ىناك إستبلم حقيقتي فمتا الحاجتة يتا تترى
للدعوة إلى إسبلم جديد أو كتاب جديد .

المصداي الثاني :

ٔ -بحار األنوار ج ٛصٕٔ  ،تفسير القمي جٕ صٖٖٓ

-20 -

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

إذا قام الميدي (عليتو الستبلم) ىتدم متا كتان قبلتو متن أمتر الجاىليتة

الثانية كما ىدم رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أمر الجاىلية األولى.

فعتتن أحمتتد بتتن الحستتن بتتن أبتتان عتتن عبتتد هللا بتتن عطتتاء عتتن أبتتي

عب تد هللا (عليتتو الستتبلم) ق تتال (يرررألته عرررن يررر رة المهرررد ِّ رررف
ي رته ؟ رال :يصرنع مرا صرنع ريرول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيرميما) هردم مرا

ِّرررران بمرررره ِّمررررا هرررردم ريررررول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيررررميما) نمررررر الجاهميررررة

وييتأنف اسيَلم جد داع )

()1

.

وعليو فجن اإلمام الميدي (عليو السبلم) ييتدم الجاىليتة التتي تستبق

قيامتتو المقتتدس كمتتا فعتتل رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) متتن ىتتدم الجاىليتتة
التي سبقت اإلسبلم.

أمتتا عبتتارة ( يستتتأنف اإلستتبلم جديتتدا ) فتتجن يستتتأنف فتتي اللأتتة متتن
إئتنف واستأنف الشيء أي أخذ فيو وابتدأه يقال استأنف الداعي أي

أعادىا

()2

.

وىت تتذا يعن ت تتي أن اإلمت تتام المي ت تتدي (علي ت تتو الست تتبلم) س ت تتوف يس ت تتتأنف

اإلستتبلم متتن جديتتد أي يعيتتده متتن جديتتد .وىتتذا معنتتاه أن ىنتتاك فت ترة
ٔ -بحار األنوار جٕ٘ صٕٖ٘
ٕ -المنجد جٔ صٕٓ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

بتتين اإلستتبلم التتمي األصتتيل التتذي تمثتتل برستتالة النبتتي م (صتتلى
هللا عليو وآلو وسلم تسليما) (رسالة التنزيل) ،وبين اإلسبلم الميتدي

األصتيل التذي يتمثتتل برستالة اإلمتتام الميتدي (عليتتو الستبلم) (رستتالة
التأويل) ،وىذه الفترة توقف فييا أو أعيق اإلسبلم األصيل متن ِقبتل
أعداء اإلسبلم وان اإلمام الميدي (عليو السبلم) يستأنفو ويبدأه من

محجتتة ميتتة بيضتتاء ال عتتوج فييتتا وال انح تراف ،وىتتذه الفت ترة
جديتتد ّ
المتخللة بينيما ىي الجاىلية الثانية بعينيا والتي أشرنا ليا آنفا.

المصداي الثالث :

تشتير الروايتات الشتريفة التواردة عتن أىتتل البيتت (علتييم الستتبلم) إن

اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) يختترج بعتتد أن تمتلتتئ األرض ظلمتتا
وجتتو ار وعلتتى فت ترة متتن األئمتتة ،فقتتد ورد عتتن الحتتارث بتتن زيتتاد عتتن

شتتعيب عتتن أبتتي حم تزة قتتال (دخمرررت عمررر نبررري عبرررد هللا (عميررره
اليررَلم) فقمررت لرره :ننررت صرراحب هررذا اْلمررر ؟ فقررالَ :ل .فقمررت:
فولدك ؟ فقالَ :ل ؟ فقمت :فولد ولدك هو ؟ رال َل .فقمرت :فولرد

ولد ولدك ؟

فقالَ :ل  .مت من هو ؟ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ررال  :الررذ يمم هررا عرردَلع ِّمررا مم ررت ظمم راع وجررو اعر عم ر فترررة مررن
اْل مرررة ِّمرررا إن ريرررول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيرررميما) ُب رررث عمررر فتررررة مرررن

الري )

()1

.

ومتتن المعتتروف إن الرستتول م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) بعتتث علتتى فت ترة متتن

الرسل أي بعد مرور فترة لم يبعث هللا فييا للبشرية نبيتا مرستبل متن
عنتتده وفتتي ىتتذه الفتترة َرَكت َتن أ لتتب النتتاس إلتتى الجاىليتتة والتتى عبتتادة
األصتتنام ،فجتتاء رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) لينقتتذىم متتن تلتتك الجاىليتتة
ويدخليم إلى نور اإلسبلم واإليمان .

وىتتذا م تتا سيحص تتل بالنس تتبة لئلمتتام المي تتدي (علي تتو الس تتبلم) إذ ان تتو

(عليو السبلم) سيخرج على فترة من األئمة.

والمقصود ىنتا إن النتاس وبعتد يبتة اإلمتام الميتدي (عليتو الستبلم)

فقتتدوا نعمتتة وجتتود إمتتام ظتتاىر يرونتتو ويستتمعون منتتو مصتتداق قولتتو
تع تتالى { ُررر ْ نَنَ
يِّم ِب َمرررا
َصر َررب َُ َمر ُ
رراؤُِّ ْم َ ر ْررو اعر َف َمرررن َيرررأ ِْت ُ
َرْ ر ُررت ْم ِإ ْن ن ْ
ْم ِ ٍن}(.)2

ٔ -الرافي جٔ صٖٔٗ
ٕ -الملك (ٖٓ)
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

عن أبي جعفر (عليو السبلم) قتال (هذ اآلية نزلت في القا م إن

نصررربُ إمرررامِّم ا بررراع عرررنِّم َل تررردرون ن رررن .فمرررن يرررأتيِّم بإمرررام
ظاهر يأتيِّم بأخبار اليما واْلرض وحَلل هللا وحرامه )

()1

.

وىذه الفترة الرائنة بين تصدي اإلمام الميدي (عليتو الستبلم) لميتام

األمة وتحديدا بعد وفاة أبيو اإلمام الحسن العسكري (عليتو الستبلم)
وبين قيامو المقدس في مكة المكرمتة ،والمتمثلتة بفتترة الأيبتة ،وىتذه

الفت ترة رجتتع النتتاس فييتتا إلتتى الجاىليتتة م ترة أختترى إال إنيتتا جاىليتتة
مقنعتتة بقنتتاع اإلستتبلم الظتتاىري ،والت تتي فتتي نيايتيتتا ستتيقوم اإلم تتام

الميتتدي (عليتتو الستتبلم) ُمنييتتا ىتتذه الجاىليتتة ُمظي ت ار التتدين الحقيقتتي
الت تتذي ارتضت تتاه وىت تتذا ىت تتو معنت تتى اس ت تتئناف اإلمت تتام الميت تتدي (عليت تتو
السبلم) لئلسبلم جديتدا .أي يعيتد اإلستبلم إلتى أساستو وحالتو األول
والتتذي أراده هللا ستتبحانو وتعتتالى بعتتد متتروره بتلتتك الفتترة متتن الت ارجتتع
واالنكفاء واالبتعاد عن روح اإلسبلم الحقيقي.

المصداي الرابع:

ٔ

 -كمال الدين وتمام النعمة صٕٖٓ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

إن الروايتتات الش تريفة تشتتير إلتتى أن اإلمتتام المي تدي (عليتتو الستتبلم)

ستتيظير اإلستتبلم ويبطتتل متتا كتتان فتتي اليدنتتة كمتتا إن الرستتول م
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أظير اإلسبلم وأبطل ما كان في الجاىلية.

فقتتد ورد عتتن م بتتن عبتتد هللا بتتن ىتتبلل عتتن العتتبلء عتتن م قتتال

سألت أبتا جعفتر (عليتو الستبلم) عتن القتائم إذا قتام بتأي ستيرة يستير

فتتي النتتاس فقتتال (عليتتو الستتبلم) (يي ر ر مررا يررار برره ريررول هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما) حت يظهر اسيَلم.

مت :وما ِّانت ي رة الريول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما)؟

ال  :نبط مرا ِّران فري الجاهميرة وايرتقب النراس بال ردل وِّرذلك

القا م (عميه اليرَلم) إذا رام بطر مرا ِّران فري الهدنرة ممرا ِّران
في ن د الناس وييتقب بهم ال دل )(.)1

واليدنتتة المشتتار إلييتتا ى تتي ذاتيتتا المعبتتر عني تتا بتتالفترة والتتتي رج تتع

النت تتاس فييت تتا إلت تتى الجاىليت تتة والتت تتي ست تتيقوم اإلمت تتام (عليت تتو الست تتبلم)
بجنيائيتتا .والحقيقتتة إن فتتي الروايتتة المتقدمتتة َلشتتيء ريتتب

فلتتو

الحظنا قول اإلمام الباقر(عليو السبلم) فتي الروايتة المتقدمتة (حتتى
يظي تتر اإلس تتبلم) .ويعن تتي إن اإلس تتبلم قب تتل ظي تتور اإلم تتام المي تتدي

ٔ -بحار األنوار جٕ٘ صٔ ، ٖٛوسائل الشيعة ج٘ٔ صٚٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

(عليتتو الستتبلم) يكتتاد ينمحتتى وينتتدرس ل توال فضتتل هللا بختتروج اإلمتتام

الميدي (عليو السبلم).

كما يظير من الروايتة إن فتترة يبتة اإلمتام الميتدي (عليتو الستبلم)

المعبر عنيا باليدنتة والتتي عاشتيا النتاس ىتي الجاىليتة الثانيتة وان
اإلم تتام المي تتدي (علي تتو الس تتبلم) س تتوف يبط تتل م تتا فيي تتا م تتن أم تتور
منحرفة وقوانين موضوعة ما أنزل هللا بيا من سلطان ويأتي بالدين

الحقيق ت تتي األص ت تتيل والدس ت تتتور اإللي ت تتي الق ت ت ّتيم لي ت تتتم ن ت تتوره ول ت تتو كت ت تره
المشركون.
ونختتتم الحتتديث بيتتذه الروايتتة ال تواردة عتتن أميتتر المتتؤمنين علتتي بتتن

أبي طالب (عليو السبلم) أنو قال ( يا وم نعمموا عممراع يق نراع إن
الررذ ييررتقب ا منررا مررن نمررر جرراهم تكم لرريس دون مررا ايررتقب
الريول من نمر جاهم تكم وذلك إن اْلمة ِّمهرا وم رذ جاهميرة إَل

من رحم هللا)(.)1

ٔ) بحاره األنوار جٔ٘ صٕٓٔ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

الباب الثاني

مظاهر وجود الجاهمية الثانية في آخر الزمان

يمك تتن متابع تتة ى تتذه المظ تتاىر واألمثل تتة م تتن ع تتدة مح تتاور ،كالحال تتة
االجتماعي تتة والحال تتة السياس تتية والحال تتة االقتص تتادية وس تتنتناول ى تتذه

المحاور تباعا إن شاء هللا تعالى .

المبحث اْلول :
من الناحية االجتماعية
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

إن الحالتتة االجتماعيتتة التتتي تعتتيش فييتتا مجتمعاتنتتا ىتتذه األيتتام تعت

بأعم تتال ومظ تتاىر الجاىلي تتة الت تتي ك تتان أقت توام الجاىلي تتة يمارس تتونيا

وعل تتى مختل تتف أش تتكاليا وأص تتنافيا .ووج تتود ى تتذه الع تتادات والتقالي تتد
االجتماعيتة الستلبية فتي ىتذا الزمتان يؤكتد علتى وجتود جاىليتة ثانيتتة

تسبق قيام القائم (عليو السبلم) .

المظهر اْلول  :ال صبية القبمية

فكما ىو معلتوم إن المجتمتع علتى عيتد رستول هللا (صتلى هللا عليتو

وآل تتو وس تتلم تس تتليما) ك تتان قائم تتا عل تتى أس تتاس قبل تتي ،ف تتالوالء للقبيل تتة
والتتتي ال يملتتك الفتترد فييتتا إال الستتير فتتي ركتتاب عشتتيرتو وتقاليتتدىا

دون أن يكون لو حق التعبير عن الرأي المخالف لقبيلتو وعشيرتو.
واألرثتتر متتن ذلتتك فتتجن الفتترد يتعصتتب لقبيلتتتو ويستتاندىا ،حتتتى ولتتو

كانوا على خطأ ،مما كان سببا في نشر الظلم والفستاد فتي األرض

آنذاك .

ونحن اان ولؤلستف الشتديد نعتيش نفتس تلتك الحالتة ،حيتث عتادت

العصتتبية القبليتتة متتن جديتتد متتن حيتتث نص ترة األف تراد لقبتتائليم تمامتتا
وتعصبيم ليا ولو في الباطل .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ومن األمثلة على ذلك مساندة اإلنستان ألحتد أفتراد عشتيرتو واعانتتو
على الظلم والعدوان واإلثم ،وقد ورد عن علي بتن إبتراىيم عتن أبيتو

عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد هللا الصادق (عليو السبلم)

أنو قال قال رسول هللا م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) (من ِّان فري مبره حبرة
مررررن خررررردل مررررن عصرررربية ب ثرررره هللا رررروم القيامررررة مررررن نعررررراب

الجاهمية )(.)1

وفي رواية أخرى ( من ت صب حآر هللا وم القيامرة مرع نعرراب

الجاهمية )(.)2

وىتذا يعنتي إن كتل فتترد إذا تعصتب إلتى قبيلتتة أو إلتى جيتة سياستتية

أو علمية أو دينية فجنو يحشر من أعراب الجاىلية.

وى تتذا األم تتر ب تتدى واض تتحا للعي تتان الي تتوم م تتن تعص تتب الن تتاس حت تتى

وصتتل الحتتال إلتتى العلمتتاء والمتعلمتتين ،فتتراىم يتعصتتبون لزعمتتاءىم

حتتتى وان أروا فتتييم الخطتتأ فأصتتبحوا مصتتداقا ألع تراب الجاىليتتةمن

حيث يشعرون أو ال يشعرون.

المظهر الثاني  :اَلفتخار باْلنياب
ٔ -الرافي جٕ صٖٓٛ

ٕ -وسائل الشيعة ج٘ٔ صٖٖٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

يعتبر االفتخار باألنستاب واألحستاب والحميتة ونختوة الجاىليتة متن
أبتترز مظتتاىر الجاىلي تتة فتتي وقتنتتا الحاض تتر ،فالقبائتتل العربيتتة أي تتام

الجاىلي ت تتة األول ت تتى ك ت تتان يفتخ ت تتر بعض ت تتيا عل ت تتى بع ت تتض باألنس ت تتاب
واألحستاب علتى حستتاب الحتق واليتدى والتقتتى وترثتر فتييم الحميتتة،

وىتتي متتن األنفتتة متتن فعتتل الشتتيء أو الجلتتوس متتع يتتر الرفتتئ إلتتى
يتتر ذلتتك ،وىتتذا بعينتتو تحقتتق فتتي الجاىليتتة الثانيتتة ،إذ صترنا نشتتيد

التفاضل والتفاخر بالعشيرة واألىل على حستاب التدين والتقتوى .بتل
ص ت ترنا نشت تتيد الطعت تتن بنست تتب الشت تتخص الفبلنت تتي والقبيلت تتة الفبلنيت تتة
والتقليل من شأنيا نتيجة ىذه الحمية.

وقد جاءت الروايات الشريفة تؤكد على وجود ىذا المعنى فتي آختر

الزم تتان حي تتث الجاىلي تتة الثاني تتة ،وح تتذرت م تتن مأب تتة ى تتذه األعم تتال
واإلتيان بيا.

فقد ورد عن م بتن حمتران عتن أبيتو عتن أبتي جعفتر م بتن علتي

الباقر(عليتتو الستتبلم) قتتال ( ثَلثررة مررن نعمررال الجاهميررة النخررر
باْلنياب والط ن باْلنياب .)1()...

ٔ -بحار األنوار جٖ صٕ ، ٕٚمستدرك الوسائل جٕ صٗ٘ٗ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

متتع ان الق ترآن أشتتار إلتتى أن األستتاس فتتي الر ارمتتة ىتتو التقتتوى فتتي
قولو تعالى {ِإ ْن نَ ْكرم ُِّم ِعند ْ ِ
اكم ِإ ْن ْ ِ
يم َخ ِب در }(.)1
ََ ْ َ
َّللا َعم د
َّللا نَ ْتَق ُ ْ
َ
وقد ورد في الحديث الشتريف (ليس ل رحي عم نعجمي في إَل
بالتقوى)(.)2

وان هللا ستبحانو وتعتالى قتتد أذىتب ىتتذه األشتياء باإلستتبلم ،فقتد جتتاء
عن اإلمام الباقر (عليو السبلم) أنو قال ( ص د ريول هللا (صم

هللا عميرره وآلرره ويررمم تيررميما) المنبررر رروم فررتُ مِّررة فقررال ن هررا
الناس إن هللا د نذهب عنِّم نخوة الجاهمية وتناخرهرا بمبا هرا نَل
إنِّم من آدم وآدم من ط ن نَل إن خ رر عبراد هللا عبرد نتقرا إنره

الد ولكنها ليران نراط فمرن صرر بره عممره
ال رحية لييت باب و ٍ

لم بمغه حيبه .)3()...

مع العلم إن آفة الحسب االفتختار ،كمتا ورد عتن رستول هللا (صتلى
هللا عليتتو وآلتتو وستتلم تستتليما) متتن وصتتية أوصتتى بيتتا اإلمتتام علتتي

(عليو السبلم) قتائبل (يا عمري آفرة الحيرب اَلفتخرار ثرم رال :يرا
ٔ -الحجرات (ٖٔ)

ٕ -جامع األخبار ص ٖٔٛ
ٖ -الرافي ج ٛصٕٗٙ

-32 -

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

عمي إن هللا رد نذهرب باسيرَلم نخروة الجاهميرة وتناخرهرا بمبا هرا

نَل إن الناس من آدم وآدم من تراب)(.)1

المظهر الثالث  :و د البنات

والتتذي كتتان ستتائدا فتتي عصتتر الجاىليتتة األولتتى ،إذ ان التتزوج كانتتت

تقتتوم قيامتتتو إذا متتا َولتتدت زوجتتتو بنتتتا ،وكتتان يبتتادر إلتتى أختتذ ابنتتتو
من أميا ويخرج خارج المدينة ويدفنيا في التراب وىتي حيتة ويرجتع

إلى أىلو مفتخ ار بيذا العمل الخالي من الرحمة واإلنسانية ،ومتن لتم
يفعل ذلك يكون محتق ار بين عشيرتو وقومو

(ٕ)

.

وقد ذم هللا ىذا الفعل ونيى عنو بقولو تعالى { اواذا المؤودة ي مت
بأ ذنب تمت}( . )3وكتان ستبب قتتليم لبنتاتيم ىتو العتار ومتا إلتى
ذلك من الشكوك الواىية إذا ما تعرضت للسبي .

فقد ورد عن أبتي خديجتة أنتو قتال لئلمتام الصتادق (عليتو الستبلم)

( فقمررت ْلبرري عبررد هللا مت ر ؟ فقررال ِّ :رران فرري الجاهميررة وِّررانوا

يقتمون البنات مخافة نن ييب ن ف مدن في وم آخرين )
ٔ -وسائل الشيعة ج ٔٙصٖٗ
ٕ -كنز الفوائد جٔ صٙٙ
ٖ -التروير ()ٜ
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()1
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وهنا تجدر اسآارة إل اْلف ال التي و ت في ذلرك ال صرر يروا

ِّانررررت برررر الرررردعوة اسيررررَلمية نو ب ررررد ظهورهررررا إنمررررا تكررررون
مصرراديقها فرري عصررر الظهررور الآررريف ليمررام المهررد (عميرره

اليَلم) مختمنة آ اع ما عن مصاد

ذلك ال صر .

فالمؤودة في زماننا ىذا ىي تلك المرأة التتي تظلتم وتتدفن وىتي حيتة

ولرتن لتيس فتي التتراب ،بتل تتدفن فتي بيتتت أبييتا عتن طريتق إبقائيتتا

متتن دون زواج ،وىتتذه الحالتتة منتش ترة بكث ترة فتتي مجتمعاتنتتا خاصتتة
عند أحفاد أىل قريش وىم الستادة متن بنتي ىاشتم التذين ال يزوجتون
بناتيم إال للسادة والسادة معرضين عن بنات عميم.

كمتتا ان الستتادة يرفضتتون متتن يتقتتدم للبنتتات إذا لتتم يكتتن ستتيدا قريشتتيا

مما تسبب في بقاء تلك النسوة دون زواج.

ب تتل األدى تتى م تتن ذل تتك إن بع تتض الس تتادة القريش تتيين يمتنع تتون ع تتن
تزوي بناتيم حتى وان كان المتقدم ليا من السادة القريشيين متا لتم
يكن منتميا إلتى نفتس البيتت التذي ينتمتي إليتو أبتو الفتتاة ،ألن علتى

الفتتتاة التتزواج متتن ابتتن عميتتا ال يتتر واذا رفضتتت ذلتتك تبقتتى دون
زواج .وىتذا لعمتري قتتتل لتلتك النستتوة وقتتل لمعتاني الحيتتاة فتيين بتتل

ٔ -الرافي جٕ صٕ ، ٔٙبحار األنوار ج٘ٔ صٕٔٚ

-34 -

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

إن الرثي تتر م تتنين يفض تتلن الم تتوت عل تتى البق تتاء ف تتي بي تتوت آب تتائين

يخدمن فقط.

ولتتم يقتصتتر ىتتذا األمتتر علتتى الستتادة متتن ق تريش فقتتط بتتل عتتداه إلتتى
عامة الناس حيث ظير ىذا األمر وانتشر في بعض العوائل ذوات

الشأن ،الذين يرفضتون كتل متن تقتدم إلتى التزواج متن بنتاتيم إال أن
يكون من عائلة ذات مكانة اجتماعية معروفة أو عالية النسب.

والستتبب وراء تلتتك األفعتتال ىتتو العصتتبية واالفتختتار بأنستتابيم التتتي

تم تتنعيم م تتن مص تتاىرة م تتن ى تتم دوني تتم ف تتي المكان تتة االجتماعي تتة أو

المادية وىذا ما نيى عنتو الرستول الرتريم م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) كمتا فتي

قصتتة جتتويبر التتذي جتتاء إلتتى الرستتول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) قتتائبل ( فرررأ

امرنة تقب فري ؟ رال لره ريرول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيرميما)  :يرا جرويبر إن
ّ
هللا رررد ويرررع باسيرررَلم مرررا ِّررران فررري الجاهميرررة آرررريناع وآر ّرررف
باسيَلم من ِّان في الجاهمية ويي اع.)1()...

المظهر الرابع  :الحيد والحقد

إن الحستتد والحقتتد والجفتتوة فضتتبل عتتن قطيعتتة التترحم وعتتدم احت ترام
الربير والرحمة للصأير ،وما يجره ذلك من أضأان تصتل إلتى حتد

ٔ -الرافي ج٘ ص ، ٖٖٜوسائل الشيعة جٕٓ صٙٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المش تتاحنات والن ازع تتات مم تتا يتس تتبب ف تتي ض تتعف المجتم تتع وتفكك تتو
ليصتتبح فريستتة ستتيلة بيتتد األعتتداء ،ومتتن ىنتتا جتتاء النيتتي عتتن مثتتل
تلرم األعمال كونيا من أعمال الجاىلية فقد جاء في الرواية الواردة

عتتن أىتتل البيتتت ( علتتييم الستتبلم ) ( اوايررراكم والتحايرررد واْلحقررراد
فإنهما من ف الجاهمية )(.)1
وذل تتك الحس تتد يفض تتي باإلنس تتان إل تتى ال تتبأض والحق تتد فك تتل محس تتود

مبأوض كما أوصى أىل البيت (علييم الستبلم) بنبتذ الجفتوة وقستوة
القل ت تتب والح ت تتث عل ت تتى الرحم ت تتة وت ت تتوقير الرب ت تتار ليح ت تتتف المجتم ت تتع
اإلستتبلمي بتوازنتتو وتماستتكو (ل تأي ر صررغ رِّم بِّب ررِّم ول رررؤف
ِّب رررررِّم بصررررغ رِّم وَل تكونرررروا ِّجنرررراة الجاهميررررة َل فرررري الررررد ن

تتنقهون وَل عن هللا ت قمون )(.)2

والتتدليل علتتى وجتتود مظتتاىر الجاىليتتة فتتي ىتتذا الزمتتان ىتتو إن أىتتل
البيت (علييم السبلم) أخبروا عن وقوع مثل ىذه األعمال في آختر

الزمتتان وعت ّتدوىا متتن العبلمتتات علتتى قتترب الظيتتور المقتتدس لئلمتتام

ٔ -تحف العقول صٗ٘ٔ

ٕ -بحار األنوار جٔ ٚصٔٙٛ
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قيام القائم 

الجاهلية الثانية قبيل

الميدي (عليتو الستبلم) ( وجنرا الجرار جرار و طرع رحمره وذهبرت
رحمة الكبار و

حيا اْلصا ر )(.)1

المظهر الخامس :الغيب

وىتتو مظيتتر متتن مظتتاىر الجاىليتتة ألنتتو يختترج اإلنستتان عتتن حالتتتو

الطبيعية ويسدل ستا ار علتى قلبتو وعقلتو ،فيتصترف وفقتا ليتواه حتتى
إنو لو قتل شخصا ال ييتم لذلك ومن ىنا جاء النيي عتن الأضتب
وان تتو م تتن أفع تتال أى تتل الجاىلي تتة ،فق تتد ورد ع تتن األئم تتة المعص تتومين

(علييم السبلم) ( مرن يغيرب حآرر هللا روم القيامرة مرع نعرراب

الجاهمية)(.)2

ألن أع تراب الجاىليتتة كتتانوا جفتتاة ذوو لظتتة وطبتتاع خشتتنة تتميتتز

بالحدة والأضب والتي ال تعرف إال معنى القوة والسطوة فيأضتبون
ألي شتتيء ويختترجيم ضتتبيم عتتن الحتتق ويتتدخليم فتتي الباطتتل لتتذا

نيى عنو اإلسبلم .

وفتتي عص ترنا الحاضتتر حيتتث الجاىليتتة الثانيتتة التتتي نعيشتتيا صتتار
الأضب سنة وطابعا مميت از حتتى إن المترء ليأضتب ألتفتو األستباب
ٔ -بحار األنوار جٕ٘ صٕ ، ٕٙجامع األخبار صٓٗٔ
ٕ -ثواب األعمال صٖٕٔ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وال يتورع عن استخدام القتوة فتي تلتك اللحظتة ميمتا كانتت األستباب

والنتائ .

المظهر اليادس :تبرج النيا

تبترج النستتاء فتي الجاىليتتة الثانيتة جريتتا علتى متتا كانتت عليتتو النستتاء

فتي الجاىليتة األولتى متع العلتم إن القترآن نيتى النستاء عتن ذلتك فتتي

قولو تعالى {وَل تبرجن تبرج الجاهمية اْلول }(.)1

والذي قدمنا لو في الصتفحات الستابقة فتي اايتة الرريمتة إلتى وجتود
جاىلية ثانية في آخر الزمان وأمر المرأة أن تلتزم بعفتيتا وطيارتيتا

ووقارىا وال تتبرج وتظيتر زينتيتا بأيتر الحتق كمتا كانتت عليتو المترأة

في أيام الجاىلية األولى .

واليوم حدث وال حرج عن مظاىر التبرج واالنسياق وراء الأرب وما

جتتاء بتتو متتن العولمتتة واألفكتتار المبتذلتتة التتتي بطنوىتتا بستتتار حقتتوق

المترأة ومتتا إلتتى ذلتتك .علمتتا إن الحتتال التتتي علييتتا النستتاء عتتدت متتن
عبلمت تتات قت تترب القيت تتام المقت تتدس لصت تتاحب العصت تتر والزمت تتان (عليت تتو

السبلم).

ٔ

 -األحزاب ٖٖ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المظهر السابع القيم بغ ر هللا

كالقستتم بتتاألب كتتان يقتتول الرجتتل كتتبل وأبيتتك وبلتتى وأبيتتك وىتتو متتن

أحكت تتام الجاىليت تتة التت تتي كانت تتت ست تتائدة آنت تتذاك ،وىت تتو ممت تتا ست تتاد فت تتي

مجتمعاتنا اليوم وانتشر كثي ار.

فعتتن ز اررة عتتن اإلمتتام أبتتى جعفتتر البتتاقر (عليتتو الستتبلم) أنتتو قتتال

( إن نه الجاهمية ِّان من رولهم ِّرَل ونبيرك وحمر ونبيرك فرأمروا

نن يقولوا َل وهللا وحم وهللا )(.)1

وفي رواية عن اإلمام الصادق (عليو السبلم) أنو قال

( َل نرى نن يحمف الرجر إَل براف فأمرا رول الرجر َل بر آران ك
فإنرره مررن ررول الجاهميررة ول رو حمررف الرج ر بهررذا واآررباهه لترررك

الحمرررف بررراف  ...ونمرررا ولررره ل مرررر هللا  ..فإنمرررا ذلرررك بررراف عرررز

وج )(.)2

المظهر الثامن  :اْلك عند نه المص بة
ٔ -بحار األنوار ج ٜٙصٖٔٔ ،وسائل الشيعة جٖٕ صٖٕ٘ .
ٕ -الرافي ج ٚص. ٜٗٗ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وىو من األمراض االجتماعية الخطيرة ومتن أحكتام الجاىليتة والتتي

نعيشيا ىتذا اليتوم وتمتارس بكثترة وىتو األرتل عنتد أىتل المصتيبة أو
متتا يستتمى بتت(مجلس الفاتحتتة) ،والتتذي تصتترف فيتتو األمتوال الطائلتتة،
وكل ذلك من أجل التفاخر والمحسوبية وأمتور متا أنتزل هللا بيتا متن

س تتلطان والعجي تتب كي تتف يجل تتس رج تتال ال تتدين والم تتؤمنين ف تتي تل تتك

المجتالس ويتتأرلون متتن ذلتتك الطعتتام أفلتتم يقتترءوا متتا جتتاء عتتن اإلمتتام

الصتتادق (عليتتو الستتبلم) ( اْل ك ر عنررد نه ر المص ر بة مررن عمرر
الجاهمية واليرنة الب رث إلر هم بالط رام ِّمرا نمرر بره النبري (صرم

هللا عميه وآله ويمم تيميما) في آل ج نرر برن نبري طالرب (عميره

اليَلم) لما جا ن يه)(.)1

واذا كان ت تتت ى ت تتذه المج ت تتالس لميس ت تتوري الح ت تتال م ت تتن ب ت تتاب التف ت تتاخر

والتباىي ،فجنيا ترون للفقراء والضعفاء وبتاال إذ ترلفيتم متا ال طاقتة

ليم بو ،فجنيم ونتيجة العرف السائد ونظرة المجتمع يضتطرون إلتى
إقامتتة مجتتالس الفاتحتتة حتتتى ولتتو كلفيتتم ذلتتك االستتتدانة واالقت تراض

من الأير.

المظهر التايع :تحية نه الجاهمية
ٔ -من ال يحضره الفقيو جٔ صٕ ، ٔٛوسائل الشيعة جٖ ص. ٕٖٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ف تتجن أى تتل الجاىلي تتة ك تتانوا يقول تتون عن تتد تحي تتتيم لش تتخص م تتا أنع تتم

صتتباحا أو أنعتتم مستتاءا وىكتتذا ،فقتتد جتتاء فتتي الروايتتات ال تواردة عتتن
أئمة أىتل البيتت (علتييم الستبلم) (ِّران نصرحاب النبري (صرم هللا

عميه وآله ويمم تيرميما) إذا نترو يقولرون لره نن رم صرباحاع ونن رم
ميا اع وهو من تحية الجاهمية فأنزل هللا { اواذا جا وك ح وك بما
لم يحيك به هللا} فقرال لهرم ريرول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيرميما) رد نبردلنا هللا
بخ ر من ذلك تحية نه الجنة اليَلم عميِّم )

()1

.

وف تتي وقتن تتا الحاض تتر ُع تتدنا إل تتى تحي تتة الجاىلي تتة مث تتال ذل تتك ق تتوليم
(صتتباح الخيتتر) أو (مستتاء الخيتتر) بتتدال متتن تحيتتة اإلستتبلم (الستتبلم
علتتيكم) ،ولتتو بقتتي األمتتر إلتتى ىتتذا الحتتد لرتتان أىتتون بتتل تعتتداه إلتتى
استعارة التبعض وال ستيما الشتباب متنيم مصتطلحات أجنبيتة للستبلم

والتحية متناسين تحية اإلسبلم.

المظهر ال اآر :الثأر

والتذي يكتتون البتا دون وجتتو حتق أو بمتتا ال يرضتي هللا عتتز وجتتل،
وقتتد انتشتترت ظتتاىرة الثتتأر واألختتذ بتتو فتتي الجاىليتتة األولتتى ،حيتتث

ٔ -بحار األنوار جٖ ٚص ، ٙمستدرك الوسائل ج ٛص. ٖٙٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

كانت القبائل تأير علتى بعضتيا التبعض ثتأ ار ألفتراد قبيلتيتا ويشتمل
ىذا األمر في أحيان كثيرة أناس ال ذنب ليم .

وكانتتت القبائتتل تفتختتر باألختتذ بالثتتأر ،ويعيتتر متتن يتتنكص عتتن اختتذ

ثأره ،ومن ذلك قول الشاعر

َل يطمب الثأر إَل ابن ذ
وقول شاعر أخر

إذا تنوخ ط ت منهَل

نبت بخز من إله ال م

زن

ن ام في البحر لألعدا نحواَل

في طمب الغارات والثأر

وآهرة في اْله والجار

ممتتا تستتبب فتتي قيتتام الرثيتتر متتن المشتتاجرات والمنازعتتات فيمتتا بينيتتا
وجرتيم إلى فتن وحروب أحرقت األخضر واليابس .

من ذلك ما صنعو أبو سفيان عليو اللعنة من إخراج نساء يوم احد

مع الجيش يحرضن قريشا على إدراك الثأر

(ٔ)

.

ولما جاء اإلسبلم أراد وضع حد ليذا األمتر لتيحقن دمتاء المستلمين

ويصون أعراضيم ،بأن جعل لولي المقتتول االقتصتاص متن القاتتل
ٔ -شرح ني الببل ة صٗٔ ص ، ٔٓٙتاريخ اليعقوبي جٔ صٕ، ٔٚ
مروج الذىب جٖ صٓ. ٕٜ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

س
{وَِّ َتْبَنرررا َعَمرررْ ِه ْم ِف َهرررا ن ْ
َن الررررْن ْن َ
دون يت تره وذل تتك قول تتو تع تتالىَ :
ِ
ِ
ِ
س َواْل َرررْ َن ِبررراْل َ ْ ِن َواْلَنر َ ِ
ِبرررالْن ْن ِ
ررن
الير ْ
ررف بررراْلَنف َواْلُ ُذ َن بررراْلُ ُذ ِن َو ّ
الي ِن واْلجروح ِصراص َفمرن تص ْرد ِ
ِ
ره َو َمرن ْل ْرم
راردة ْل ُ
ِب ّ ّ َ ُ ُ َ َ د َ َ َ َ
ي ِبره َف ُه َرو َِّ ْن َ
َّللا َفأ ُْوَلر ِ َك ُهم ال ْ
ظالِ ُمو َن}(. )1
َي ْح ُِّم ِب َما َ
ننز َل ّ ُ
ُ
ولقد نيى رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) عن مستألة األختذ بالثتأر بأيتر متا

يرضتتي هللا عتتز وجتتل فتتي حجتتة التتوداع فقتتال ِّ( :ررر دم ِّررران فررري
الجاهميررة مويرروع تحررت رردمي ونول دم ني ر ه دم ادم بررن رحي ررة

ابن الحارث ابن عبد المطمب)...

()2

.

وفي رواية  ِّ( :دم ِّان في الجاهمية فهو هدر)...

()3

.

واان وفتتي ظتتل عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة ص ترنا نشتتيد شتتيوع ظتتاىرة
األخذ بالثأر بأير ما حكم بتو هللا عتز وجتل وىتو كمتا أشتارت اايتة

الرريمت تتة اانفت تتة الت تتذكر إنمت تتا يكت تتون فاعلت تتو ظالمت تتا لمخالفتت تتو أمت تتور

الشريعة اإلسبلمية فأىتل المقتتول يقتلتون القاتتل ويتعتدون إلتى يتره
أحيانتتا وأحيانتتا أختترى ال يستتتطيعون قتتتل القاتتتل فيعمتتدون إلتتى قتتتل

ٔ -المائدة (٘ٗ) .

ٕ -تاريخ اليعقوبي جٕ ص٘. ٚ

ٖ -بحار األنوار جٕٔ صٓ. ٖٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

أبيو أو أخيو...الخ .دون وجو حق بجريرة لم يقترفيا ىو وىتذه ىتي

الجاىلية الثانية.

المظهر الحاد عآر :النياحة

فقد شاع في الجاىلية النياحة على الموتى والدعوى بالويتل والثبتور
وى ت تتي أعمت ت تال الجاىلي ت تتة .فق ت تتد ورد ع ت تتن رس ت تتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ت تتليما)

(النياحة من نعمال الجاهمية)

()1

.

وقد روي عن أمير المؤمنين (عليو السبلم) انو أشار إلى بعض ما
ني تتى عن تتو رس تتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) فق تتال ( ونهررر عرررن النياحرررة

واَليتماع إل ها )

()2

.

والعل تتة ف تتي ذل تتك ان النائح تتة ق تتد تتج تتاوز ح تتد المعق تتول م تتن الص تتبر

والرضا بقضتاء هللا عتز وجتل إلتى الجتزع والستخط علتى البتاري عتز
وجل .وقد تطلق على الشتخص المتتوفي ألفاظتا وتنستب إليتو أفعتاال

ال تمتتت إلتتى الحقيقتتة بصتتلة فتعطيتتو اربتتر متتن حجمتتو الصتتحيح أمتتا

حب تتا ل تتو أو اس تتتد ار ار للم تتال واال فالنياح تتة ب تتالحق واذا قال تتت النائح تتة
صدقا فليس فيو إشكال .

ٔ -من ال يحضره الفقيو جٗ ص ، ٖٚٙوسائل الشيعة حٖ صٕ. ٕٚ
ٕ -من ال يحضره الفقيو جٗ صٖ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

فق تتد ورد ع تتن اإلم تتام الص تتادق (علي تتو الس تتبلم) ان تتو ق تتال (َل برررأس
بِّيب النا حة إذا الت صد اع ونخذت عميه نج اعر)

()1

.

وستتئل عتتن أجتتر النائحتتة فقتتال ستتبلم هللا عليتتو ( َل بررأس برره و ررد
ُ
()2
نيُ عم ريول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما) ) .
وأشتتارت الروايتتات ال تواردة عتتن أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) إلتتى أن

النياحتتة تبقتتى إلتتى أيتتام الجاىليتتة الثانيتتة وىتتي التتتي نعيشتتيا اليتتوم.
ودليتتل ذلتتك ىتتو قتتول رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) (ثررَلث مررن نعمررال

الجاهميررة َل رزال ف هررا النرراس حت ر تقرروم اليرراعة  ....والنياحررة

عم الموت )

(ٖ)

مما يدل على وجود جاىلية ثانية .

المظهر الثاني عآر :آرب الخمر

فقد كانت العرب في الجاىليتة تشترب الخمتر عبلنيتة دون رادع متن
ُخلق أو دين وانتشر حتى في مكة وفي ذلك قول الشاعر
ٔ -من ال يحضره الفقيو جٔ صٖ. ٔٛ
ٕ -المصدر نفسو جٔ صٖ. ٔٛ
ٖ

 -مستدرك الوسائل جٕ صٓ٘ٗ

ٗ -مروج الذىب جٖ ص. ٕٛٛ
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(ٗ)

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

إذا افتخرت خزاعة في ديم
وباعت ِّ بة الرحمن جه اعر

وجدنا فخرها آرب الخمور
بزي س منتخر النخرور

وقتتد حتترم هللا عتتز وجتتل شتترب الخمتتر لمتتا فيتتو متتن اإلثتتم الربيتتر قتتال
تعالى {َي ْيأَُلوَن َك َع ِن اْل َخ ْم ِر َواْل َمْي ِي ِر ُ ْ ِف ِه َما ِإ ْث دم َِّ ِب در}(. )1
وتدل ىذه ااية على تحريم الخمر وكذلك الميسر ألنو فيو إثتم وقتد
حتترم هللا اإلثتتم فتتي قولتتو تعتتالى { ُ ر ِإْنمررا حرْررم رحِرري اْل َنررو ِ
ش َمررا
اح َ
ْ َ َ َ َّ َ َ
ط َن َو ِ
اس ْث َم}(. )2
ظ َهَر ِمْن َها َو َما َب َ
َ
مما يدل على تحريم الخمر(ٖ) .وفي أيامنا ىذه عادت الجاىلية من

جديد حتى صار الناس يرون ويسمعون ان الخمتر ُيشترب متن قبتل
ويجاىر بشربو وليس بالخفاء وىو من عبلمات آخر
المسلمين ،بل ُ
الزمتتان فقتتد ورد عتتن رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) قولتتو ( رفررع ال مررم
ويظهر الجه ويآرب الخمر.)4()...

ٔ -البقرة (. )ٕٜٔ

ٕ -األعراف (ٖٖ) .

ٖ -متشابو القرآن جٕ ص. ٕٜٓ

ٗ -بشارة اإلسبلم صٕ٘  ،منتخب األثر صٕ٘ٗ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وفتي روايتة عنتتو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) ( و نر ررت الآرراب برراع ظرراه اعر لرريس

له مانع)

()1

.

وقتتد ورد فتتي شتترب الخمتتر وانتتو متتن عبلمتتات آختتر الزمتتان حتتتى ان
الرجل ليبيع كل ما لديو لينفقو في شرب الخمر كما جاء في إنجيل

زكريا (وباعوا البنت بخمر ليآرحوا)(.)2

وقتتد لعتتن رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) الفتتاعلين لمثتتل ىتتذا الفعتتل بقولتتو:

(ليرررأت ن عمررر النررراس زمررران ييرررتحمون الخمرررر عمررر هم ل نرررة هللا
والمَل ِّة والناس نجم ن)(.)3

وفي رواية أخرى (ليآرحن نناس من نمتي الخمر ييمونها بغ ر

ايمها)(.)4

وىتذا متا نتراه فتي مجتمعاتنتا اليتتوم حيتث يستمونو باستماء شتتى منيتتا
النبيتتذ و يرىتتا متتن األستتماء المعروفتتة ،كمتتا انتتو متتن المعتتروف عتتدم
تسميتيا بالخمر في وقتنا الحاضر.

ٔ -الرافي ج ٛص ، ٖٛوسائل الشيعة ج ٔٙص. ٕٚٚ
ٕ -يوم الخبلص ص. ٖٙٚ

ٖ -بشارة اإلسبلم ص ٚٙيوم الخبلص ص. ٖٙٚ

ٗ -مسند احمد جٕ ص ، ٗٔٛيوم الخبلص ص. ٖٙٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المظهر الثالث عآر :الميير وهو (القمار)

وفتي الروايتتات المعصتتومية الشتريفة ُعتتد النتترد والشتطرن وكتتل قمتتار
ىو ميسر .وىو من أعمال الجاىلية التي كانتت شتائعة آنتذاك .وقتد
{ي ْيأَُلوَن َك َع ِن اْل َخ ْم ِر َواْل َمْي ِي ِرر
حرميا القرآن كما في قولو تعالى َ
ُ ر ْ ِف ِه َمررا ِإ ْثر درم َِّ ِب ردرر}( )1وقتتد حرميتتا البتتاري عتتز وجتتل لمتتا فيتتو متتن

اإلثم والفساد واإلفساد .

وفتتي عص ترنا الحتتالي حيتتث الجاىليتتة الثانيتتة فتتجن القمتتار عتتاد متتن

جديتتد وصتتار علنتتا لتتو أمتتارن وصتتاالت خاصتتة ظتتاىرة للعيتتان ،ىتتو
من العبلمات الموعود بيا في آخر الزمان ،فقد ورد عن رستول هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ( :و نر ت القمار د ظهر)...

()2

.

واألدىتتى واألمتتر متتن ذلتتك ىتتو متتا جتتاء فتتي الحتتديث التتذي ورد عتتن

رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) انو قتال (و نر رت نمروال ذو القرحر تقيرم
في الزور ويتقامر بها وتآرب بها الخمور)

()3

.

ٔ -البقرة (. )ٕٜٔ

ٕ -الرافي ج ٛص ، ٖٛوسائل الشيعة ج ٔٙص. ٕٚٚ

ٖ -الرافي ج ٛصٓٗ  ،بحار األنوار جٕ٘ ص ، ٕٜ٘وسائل الشيعة
ج ٔٙص ، ٕٜٚاعبلم الدين ص. ٕٔٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ومن المعلوم أن أموال ذوي القربى ىو الخمس .

والروايتتة تشتتير إلتتى تقتتامر النتتاس بيتتا وش تربيم الخمتتور ،واألمتتر ال

يخلتو متتن أن يكتتون المقصتتود بيتؤالء ىتم متتن كتتان فتتي أمتواليم حتتق
لت تتذوي القربت تتى فيتص ت ترفون بت تتو بالقمت تتار وشت تترب الخمت تتر ،أو يك ت تون
المقص تتود بيت تؤالء ى تتم الق تتائمين عل تتى ى تتذه األمت توال وتحص تتيليا م تتن

الناس الذين يتصرفون بيذه األموال ويصرفونيا كما أشارت الرواية
علتتى القمتتار وشتترب الخمتتور ويتعتتدى ذلتتك علتتى حتتق اإلمتتام (عليتتو

السبلم) أيضا .

المظهر الرابع عآر :الغنا

الأناء والضرب بالمعازف والمزاميتر متن األمتور التتي كانتت شتائعة
ومتفشية في الجاىلية وىي من أعمال إبليس عليو اللعنة الذي كان

أول من تأنى ،ولما جاء اإلسبلم حارب ىتذه الظتاىرة ونيتى النتاس
{واْل ِرذ َن ُه ْرم َع ِرن الْم ْغ ِرو
عنيا ومدح من اعرض عنيا بقولو تعالى َ
ُم ْ ِر ُيو َن}(.)1
ٔ -المؤمنون (ٖ) .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ِْ
ور
{والرذ َن ََل َي ْآ َرهُدو َن الرز َ
ويعني الأناء والمبلىي ،وقولو تعالى َ
َ اوِا َذا َمروا ِبالْم ْغ ِو َمروا َِِّراماع}(.)1
وق ت تتال رس ت تتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ت تتليما) (ان هللا ب ثنررررري هررررردى ورحمرررررة
لم ررررررالم ن ونمرنرررررري نن امحرررررر المزام ررررررر والم ررررررازف واْلوتررررررار

واْلوثان)

()2

.

وفي عصر الجاىلية الثانية الذي نعيشو نشيد تفشتي ظتاىرة الأنتاء
واللي تتو والض تترب ب تتالمزامير وبالمع تتازف وبيعي تتا وشت ترائيا م تتع كون تتو

محرمتتا كمتتا ورد عتتن رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) (إن آَلت المزام ررر
وآراؤها وحي ها وثمنها والتجارة بها حرام)(.)3

مع ىذا نترى المستلمين اليتوم قتد عتادوا إلتى الجاىليتة ثانيتة وصتاروا

يتعتتاملون بتتذلك كلتتو .وىتتذه الظتتاىرة متتن عبلمتتات آختتر الزمتتان فقتتد

ورد عنتتو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) ( تبرراه النرراس بررالمنِّرات ...عفُ نن المررال
لمغنا )(.)4

ٔ -الفرقان (ٕ. )ٚ

ٕ -مستدرك الوسائل جٖٔ ص. ٕٜٔ
ٖ -مستدرك الوسائل جٖٔ ص. ٕٜٔ
ٗ -بحار األنوار جٕ٘ صٗ. ٕٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وفتتي روايتتة أختترى (ليآرررحن ننرراس مررن نمترري  ...وتيرررب عم ر

رؤويهم بالم ازف)(.)1

المظهر الخامس عآر :تنآي المنِّر والرذ مة فري
المجتمع

وىو من األمور التي نيى عنيا اإلسبلم وحاربيتا بشتدة حفاظتا منتو
علت تتى الجست تتد األست تتري النظيت تتف الت تتذي بصت تتبلحو يصت تتلح المجتمت تتع

والعكس ىو الصحيح.

وفتتي عص ترنا الحتتالي عتتادت الجاىليتتة متتن جديتتد متتن حيتتث انتشتتار

المنكرات واإلفساد في المجتمع حتى المسلم منو وىو أمر قد أردت
عليو الروايتات الشتريفة ومنيتا قتول رستول هللا (صتلى هللا عليتو وآلتو
وس ت ت تتلم تس ت ت تتليما) (ِّ رررررررف بِّرررررررم إذا فيررررررردت نيررررررراؤِّم وفيررررررر

آبابِّم)...

()2

.

ٔ -مسند احمد جٕ ص. ٗٔٛ
ٕ -منتخب األثر ص. ٕٗٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المبحث الثاني:
من الناحية السياسية

لق تتد س تتبقت اإلش تتارة إل تتى أن دع تتوة اإلم تتام المي تتدي (علي تتو الس تتبلم)

شبيية بدعوة جده المصطفى (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) ،ومن المعلوم أن الدعوة
الميتتة ظيتترت وقامتتت فتتي عصتتر الجاىليتتة األولتتى ،حيتتث كانتتت
المنطق تتة الت تتي ظي تترت فيي تتا تع تتيش أوض تتاعا سياس تتية لي تتا مميزاتي تتا
وخصوصياتيا وسماتيا التي تميزت بيتا عتن يرىتا والتتي تحكمتت

فييا عادة الجاىلية وأحكاميا .

وعليو كان والبد من أن تظير دعتوة اإلمتام الميتدي (عليتو الستبلم)

ف تتي ظ تتل أوضت تتاع سياس تتية متشت تتابية لم تتا كان تتت علي تتو ف تتي صتتتدر
اإلسبلم .

وتت تتتحكم بيت تتا عت تتادات وتقاليت تتد الجاىليت تتة جاىليت تتة لت تتم تختلت تتف عت تتن

الجاىلية األولى إال شكبل وتشابييا مضمونا ،وىذا متا نستشتفو متن
المقابلة ما بين المظاىر السياسية في الجاىليتين (األولتى والثانيتة)
والتي عكست واقع الحال ماضيا وحاض ار .

-52 -

الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المظهر اْلول :النر ة والتناحر

متتن مظتتاىر الجاىليتتة علتتى الصتتعيد السياستتي ىتتو ظتتاىرة الفرقتتة،
فالقبائل العربية في الجاىلية األولى كانت متفرقة متنافرة فيما بينيتا

يعتتادي بعضتتيا بعضتتا ممتتا جرىتتا إلتتى ص تراعات كثي ترة كانتتت علتتى

حستتاب قوتيتتا ووحتتدتيا ممتتا جعليتتا متفرقتتة ،كتتل قبيلتتة تتنحتتى جانبتتا

عتتن األختترى إلتتى أن استتتنقذت متتن الفرقتتة بتتم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) وأىتتل
بيتو الطيبين الطاىرين كما في قولتو تعتالى {واع َت ِصرموْا ِبحبر ِ ِ
َّللا
َ ْ ُ َْ ّ
ج ِمي راع وَلَ َت َنْرُ روْا وا ْذ ُِّررروْا ِن مررت ِ
ف
َعر َردا َف رأَْل َ
َّللا َعَمر ْري ُِّ ْم ِإ ْذ ُِّنر ُرت ْم ن ْ
َ
َ ُ َْ َ ّ
َ
َصر َرب ْح ُتم ِبِن ْ َم ِتر ِره ِإ ْخ َوانراع َوُِّنر ُرت ْم َعَمر َآر َنا ُح ْنرَررٍة ِّمر َرن
َبرْ َن ُ ُمررو ِب ُِّ ْم َفأ ْ
َ
ِ
ِ ِ
آي ِات ِه َل َ ْم ُك ْم َت ْه َتُدو َن}(. )1
الْن ِار َفأ َ
َّللا َل ُك ْم َ
َنق َذ ُِّم ّمْن َها َِّ َذل َك ُ َبّ ُن ّ ُ
وىذا ما أشارت إليو الصديقة الربرى فاطمة الزىراء (علييا السبلم)

فتتي خطبتيتتا بقوليتتا (وطاعتنرررا نظامررراع لمممرررة اوامامتنرررا نمانررراع مرررن

النر ة)

()2

.

ٔ -آل عمران (ٖٓٔ) .

ٕ -بحار األنوار ج ٜصٖٕٕ  ،االحتجاج جٔ ص. ٜٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

أي ان إمامتتة أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) فتتي األستتاس ىتتي أمتتان

للناس من الفرقة وانيم لو َنصبوا عليا (عليو السبلم) لما تفرقوا من
جديد وأصبحوا طرائق قددا.

واذا ما حصلت الفرقة من جديد (وقد حصتلت فعتبل) فتجن الختبلص

منيتتا ولميتتا ىتتو بجمامتتة أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) أيضتتا ،وكأنيتتا

إشتارة خفيتتة متن الزىتراء (علييتتا الستبلم) إلتتى متتا ستيكون عليتتو حتتال

األمة في آخر الزمان من فرقة وتشتت يكون لميا ورتقيا بقيام قائم
آل م الميدي المنتظر (عليو السبلم).

وقتتد أش تتار أميتتر الم تتؤمنين (عليتتو الس تتبلم) إلتتى ى تتذا الواقتتع المري تتر

كح تتال األم تتة اإلس تتبلمية وتفرقي تتا بقول تتو (واذِّررررروا إذ ِّنررررتم مرررريَلع
مآرررررِّ ن متبا يرررر ن متنررررر ن فررررألف ب ررررنِّم باسيررررَلم فكثرررررتم
واجتم ررررتم فررررَل تتنر رررروا ب ررررد إذ اجتم ررررتم وَل تتبا يرررروا ب ررررد إذ

تحاببتم)( ،)1إال أنيم تفرقوا إذ اجتمعوا وتبا ضوا بعد إذ تحابوا .

واان ونحتتن نعتتيش عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة فتتجن المستتلمين العتترب
و يتتر العتترب ،حكومتتات ودول متفرقتتة متنتتافرة ينتتأى كتتل متتنيم عتتن

ااختتر ،وقتتد أشتتارت روايتتات أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) إنيتتا متتن
ٔ -شرح ني الببل ة جٗ صٕ٘ٓ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

عبلمات قرب القيام المقدس لئلمام الميدي (عليتو الستبلم) والستيما

فتتي الع تراق ،عاصتتمتو ومق تره ودولتتتو دولتتة العتتدل اإلليتتي .فقتتد ورد
عن أبي بصير عن اإلمام الباقر (عليو السبلم) (َلبد لبنري فرَلن

ان يحِّمررررروا فرررررإذا حِّمررررروا ثرررررم اختمنررررروا تنرررررري ممكهرررررم وتآرررررت

نمرهم)....

()1

 ،وفي رواية (تنري ممكهم)(.)2

وىتتو دليتتل تفتترق الرلمتتة وشتتق وحتتدة الصتتف فتتي آختتر الزمتتان حيتتث

الجاىلية الثانية.

المظهر الثاني :اَلختَلف

فقتتد كانتتت القبائتتل العربيتتة مختلفتتة فيمتتا بينيتتا أيتتام الجاىليتتة األولتتى

ال تجتم تع علتتى رأي واحتتد تستتودىا الشتتحناء والبأضتتاء .وىتتا نحتتن
اليوم نعيش المشيد الثاني في عصر الجاىلية الثانيتة حيتث أصتبح

المسلمون مختلفين فيما بينيم ال يجتمعتون علتى رأي واحتد والستيما
الحكام العرب ،وقد عبر احد الساسة العرب عن ىتذا الحتال بقولتو

( اتفق العرب على ان ال يتفقوا ) .

ٔ -بحار األنوار جٕ٘ صٖٕٓ .
ٕ -يبة النعماني صٖٕ٘ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وليس ليم اية إال إرضاء أنفسيم األمارة بالسوء والسير بما يتبلءم

أى ت توائيم ور بت تتاتيم ،مت تتع أن الت تتدين اإلست تتبلمي الحني تتف دعانت تتا إلت تتى
الوحدة والتوحد ونبذ الخبلف والسير في طريتق واحتد ضتمن مبتادي

واحت تتدة ال اخت تتتبلف فييتتتا ىتتتي المبت تتادي اإلس تتبلمية التتتتي جتتتاء بيت تتا

الرستتول األرتترم م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) وستتار علييتتا األئمتتة المعصتتومين
(علييم السبلم).

والتتدليل علتتى وجتتود الختتبلف قبيتتل عصتتر الظيتتور الش تريف لئلمتتام

الميدي (عليو السبلم) ىو وجود جملة متن الروايتات التتي صترحت

بيتتذا المعنتتى ،فقتتد جتتاء عتتن رستتول هللا (صتتلى هللا عليتتو وآلتتو وستتلم

تس تتليما) حي تتث ق تتال (نُبآررررِّم بالمهرررد

اختَلف الناس وزلزال.)1()...

ب رررث فررري نُمتررري عمررر

وفي رواية (نبآرِّم بالمهد ثَلث خرج عم ح ن اخرتَلف مرن

الناس.)2()...

أمتتا الرواي تتة الثانيتتة في تتي عتتن اإلم تتام البتتاقر ( علي تتو الستتبلم ) ق تتال
ّ
فييتا (َل يقوم القا م إَلّ عم خروف آرد د  ...وير ف راطع بر ن
ٔ -بحار األنوار جٔ٘ صٗ. ٚ
ٕ -يبة الطوسي ص. ٜٔٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

ال ررررب واخرررتَلف بررر ن النررراس وتآرررتت فررري د رررنهم وتغ رررر فررري

نحوالهم .)1()...

والروايتتة الثالثتتة عتتن قدامتتة عتتن عبتتد الر تريم قتتال ( ذِّررر عنررد نبرري

عبررد هللا (عميرره اليررَلم) القررا م (عميرره اليررَلم) فقررال :نن ر يِّررون
ذلك ولم ييتدر النمك حت يقال مات نو همرك فري ن واد يرمك .
فقمت :وما ايتدارة النمك ؟ فقال :اختَلف الآي ة ب نهم)(.)2

وى تتذا الخ تتبلف واالخ تتتبلف ال يش تتمل المس تتلمين وح تتدىم ب تتل يش تتمل
العالم بأسره شرقو و ربو ،فقد ورد عتن أبتي بصتير عتن أبتي جعفتر

الباقر (عليو السبلم) أنو قتال (واختمرف نهر الآرري ونهر الغررب
ن م ونه القبمة )...

()3

.

وىتتذه الصتتور متتن الفرقتتة والتشتتتت التتذي تعيشتتو اإلنستتانية جمعتتاء
يعيد إلى األذىان حالة التشتت والفرقة في عصر الجاىلية األولى،

ممتتا يقتتف دلتتيبل علتتى أننتتا نعتتيش اان فتتي عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة
حيتتث الفرقتتة ليستتا ضتتمن مركتتز التتدعوة الميدويتتة المتمثتتل بتتالعراق
ٔ -بحار األنوار جٕ٘ ص ، ٖٗٛيبة النعماني صٖٕٗ .
ٕ -يبة النعماني ص.ٜٔ٘

ٖ -بحار األنوار جٕ٘ صٖٕ٘ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

والروفة تحديدا ،بل تشمل محتيط التدعوة الميدويتة المتمثتل بالبلتدان

المجتتاورة والمحيطتتة بتتالعراق بتتل أصتتبحت تشتتمل العتتالم بأستره التتذي
صار مشتتا منقسما على نفسو.

المظهر الثالث اْلحزاب والنري

إن المتتبتتع ألوض تتاع الجاىليتتة وأىلي تتا قبتتل عص تتر الرستتالة المي تتة
يبلح ت ان القبائتتل العربيتتة كانتتت قتتد تحزبتتت بعضتتيا ضتتد التتبعض

ااختتر وىكتتذا بالنستتبة للبتتاقين .ومتتن الش تواىد علتتى ذلتتك متتا قتتام بتتو

أىل مكة (قريش) والييود والقبائل العربيتة األخترى التتي تألفتت فيمتا
بينيا وتحزبت لحترب اإلستبلم والمستلمين فتي معركتة األحتزاب التتي

اعز هللا بيا جنده ونصر عبده وىزم األحزاب وحده .

واان نعيش عصتر الجاىليتة الثانيتة حيتث أصتبح المستلمون أح ازبتا

وفرقا متعددة يحاول كل منيتا الظيتور والستيطرة علتى األمتور علتى
حساب ااخر.
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

فقتتد أرتتدت الروايتتات ال تواردة عتتن أىتتل البيتتت (علتتييم الستتبلم) علتتى

كثرة األحزاب والفرق من ذلك قول أمير المتؤمنين (عليتو الستبلم)

( د صرتم ب د الهجرة نعراباع وب د المواَلة نحزاباع)

()1

.

مما يدل على وجود األحزاب في آخر الزمان والتي صتارت ظتاىرة

ملحوظة عند المتوالين ألىتل البيتت (علتييم الستبلم) و يترىم ،وفترق

ش تتتى كم تتا ق تتال رس تتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) (يرررتتنري نمتررري ثَلثررراع
ويب ن فر ة واحدة ناجية وهري مرن اتب رت وصر ي ويررب ب رد

عم منِّب عمي بن نبي طالب (عميه اليَلم))(.)2

وفي روايتة ( :بيع ويرب ن فر رة نعظمهرا فتنرة عمر نمتري روم

يقييون اْلمور)(.)3

وى تتا نح تتن الي تتوم صت ترنا نش تتيد ظي تتور كثي تتر م تتن األحت تزاب الباطل تتة
والمنظمتتات العاطلتتة التتتي ترتتاثرت ومنيتتا متتا يحمتتل عنتتاوين دينيتتة

رنان تتة وىت تتي فت تتي حقيقت تتة األمت تتر بعي تتدة عتتتن ال تتدين الحقيقتتتي ،وىتتتي

التتيُ تستبب الفتتن التتتي حتذر منيتا رستتول هللا (صتلى هللا عليتو وآلتتو
ٔ -بحار األنوار جٖٗ صٕٕٕ  ،ني الببل ة ص ، ٕٜٜرر الحكم
صٖٕٔ  ،شرح ني الببل ة جٖٔ ص. ٜٔٚ

ٕ -الصراط المستقيم جٕ ص. ٖٚ
ٖ -الطرائف جٕ صٕ٘٘ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وسلم تسليما) بقولو (وي لم رب من آر د ا ترب افمرُ مرن ِّرف
د افمُ من ِّف عن النتن)(.)1

أي بمعن تتى الر تتف ع تتن ال تتدخول ف تتي األحت تزاب الباطل تتة والمنظم تتات

العاطلة .

المظهر الرابع ِّ :ثرة الحروب والنزاعات

حيت تتث يجت تتد المتتبت تتع ألح ت توال الجاىليت تتة أن القبائت تتل العربيت تتة كانت تتت
متحاربت تتة فيمت تتا بينيت تتا يأت تتزو بعضت تتيا بعضت تتا ويأيت تتر بعضت تتيا علت تتى

ال تتبعض ااخ تتر ،وتس تتفك ال تتدماء ل تتيبل وني تتا ار .وى تتو م تتا أش تتار إلي تتو
رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) وحتذر منتو فتي حجتة التوداع (نَل نخبررِّم

ترتدون ب د ِّنا اعر ييرب ب يِّم ر اب ب ض)(.)2
وفي رواية أخترى (َل نلق رتكم ترج روا ب رد ِّنرا اعر ييررب ب يرِّم
ر اب ب ض ونيم هللا لت رفني في الكت بة.)3().....

ٔ -عشرون ومائة عبلمة متحققة صٖ. ٚ
ٕ -كنز الفوائد جٔ ص٘ٗٔ .

ٖ -آمالي الطوسي صٖ ، ٖٙبحار األنوار ج ٜصٓ٘ٔ  ،تفسير الفرات
ص. ٕٚٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وىنا نحن نعيش مرة أخرى وىي الجاىلية الثانية بحروبيا ونزاعاتيا

فال تتدول اإلس تتبلمية والعربي تتة مني تتا خاص تتة متنازع تتة متحارب تتة يأ تتزو

بعضتتيا بعضتتا ويحتتارب بعضتتيا بعضتتا ولتتيس بالضتترورة أن ترتتون
الحت تترب بالست تتبلح بت تتل بت تتالربلم واللست تتان ،فقت تتد ورد عت تتن رست تتول هللا

( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) (يررتكون فتنررة تيررتنط ال رررب تَلهررا فرري النررار الميرران
ف ها اآد من ت الي ف)(.)1

وىت تتا نحت تتن اليت تتوم نت تترى المست تتلمين يشت تتتم بعضت تتيم بعضت تتا ويحت تترض

بعضيم على البعض باللسان ليكتون وقعتو أستوء متن وقتع الستبلح،

جراء ذلك وىو ما أشار إليتو
حيث يقتل الجار جاره واألخ أخاه من ّ
رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) بقولتو (َل يقتمكم الكنار ولكن يقت الجرار
جار ويقت اَلخ اخرا وابرن عمره)..

()2

ويكثتر ستفك التدماء لتيبل

ونيتتا ار كمتتا فتتي الجاىليتتة األولتتى فقتتد ورد عتتن أميتتر المتتؤمنين علتتي

ويقت مرن ِّر تير ة يرب ة
(عليو السبلم) ( :ويِّثر ينك الدما ُ

ٔ -بشارة اإلسبلم ص ،ٙٛيوم الخبلص ص. ٗٚٚ
ٕ -المبلحم والفتن صٖ٘ٗ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

نو مررررن ِّرررر يررررب ة خميررررة فيقررررول الجاهرررر مالنررررا فرررري آل د

حاجة)(.)1

وفتتي روايتتة عتتن أميتتر المتتؤمنين علتتي بتتن أبتتي طالتتب (يررأتي عم ر

النرراس زمرران ...فررإن مررن و ار ذلررك مرروت ذريررع ختطررف النرراس

اختطافاع حت ان الرج ليصبُ يالماع ويميي دف ناع ويميري حيراع
ويصبُ م تاع.)2()....

المظهر الخامس :الخوف الآد د وفقدان اْلمان

ويكتتون ذلتتك نتيجتتة الظتتروف السياستتية الحرجتتة واالضتتطراب جت ّتراء
الحروب والأارات.
وىتتذا األمتتر كتتان شتتائعا بتتين القبائتتل العربيتتة قبتتل التتدعوة الميتتة،

وك ت تتانوا أذل ت تتة خاس ت تتئين يخش ت تتون بعض ت تتيم بعض ت تتا ويخش ت تتون الق ت تتوى
المحيطة بيم (الرومانية والفارستية) ،وىتذا متا أشتارت إليتو الصتديقة

الربرى فاطمة الزىراء (علييا السبلم) (وِّنتم عم آنا حنرة من
النار مذ ة الآارب ونهزة الطامع و بية ال جَلن ومواطئ اْل دام

ٔ -منتخب األثر صٔٗٗ  ،المبلحم والفتن صٕ ، ٙيوم الخبلص
ص. ٗٛٚ

ٕ -بحار األنوار جٖ ٜصٖٖٓ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

تآرحون الطري وتقتاتون القد والوري نذلرة خاير ن تخرافون ان
رررتخطنِّم النررراس مرررن حرررولكم فأنقرررذِّم هللا تبرررارك و ت رررال برررد

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيميما) ب د المتيا والتي)

()1

.

وأصتتبحنا اليتتوم نشتتيد الواقتتع ذاتتتو فتتي عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة ممتتا

يص تتيب الن تتاس م تتن الخ تتوف الش تتديد ست تواء م تتن داخ تتل البل تتد أو م تتن
خارجو ،وىي إحدى عبلمات قرب القيام المقتدس لصتاحب العصتر
والزمتتان (عليتتو الستتبلم) .فقتتد ورد عتتن اإلمتتام البتتاقر (عليتتو الستتبلم)

أنو قال (َل يقوم القا م إَل عم خوف آد د وزَلزل وفتنة وبَل
يص ب الناس.)2()...

وفي رواية أخترى (ويمقر النراس جهرداع آرد داع ممرا يمرر بهرا مرن

الخوف)(.)3

وقتتد ورد فتتي الرتتتاب المقتتدس عنتتد الييتتود والنصتتارى وصتتف لحالتتة

الخ ت تتوف ى ت تتذه (بِّرررررررب وح رررررررة والنرررررراس يغآرررررر عمرررررر هم مررررررن
خوف .)4()...

ٔ -االحتجاج جٔ صٓٓٔ  ،شرح ني الببل ة ج ٔٙص. ٕٜٗ
ٕ -بحار األنوار جٕ٘ صٖٕٓ  ،يبة النعماني صٖٕٗ .
ٖ -بحار األنوار جٕ٘ صٖٕ٘ .

ٗ -إنجيل لوقا ٕ٘ ٔٔ ، ٕٙ-يوم الخبلص ص. ٜٗٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

المظهر اليادس :المجو إل الدنيا

إن المنطقتتة التتتي ظيتترت فييتتا دعتتوة الرستتول م (صتتلى هللا عليتتو

وآلت تتو وست تتلم تست تتليما) كانت تتت ارقت تتة بمشت تتارليا الداخليت تتة والخارجيت تتة
منشتتألة عتتن قضتتية ظيتتور نبتتي موعتتود يقتتيم التتدين الحنيتتف بينمتتا

القتتوى األختترى المحيطتتة بيتتم والستتيما الييتتود والنصتتارى كتتانوا علتتى
ترقتتب وانتظتتار ليتتذا النبتتي الموعتتود ويجيتتزون أنفستتيم ليتتذا األمتتر

الذي ال تيواه نفوسيم(ٔ).

أمتتا اان ونحتتن فتتي عصتتر الظيتتور الشتريف لئلمتتام الميتتدي (عليتتو

السبلم) وفي خضتم عصتر الجاىليتة الثانيتة نترى النتاس قتد انشتألوا
بتتأمور التتدنيا ومتتا ىتتم فيتتو متتن اضتتطراب ومتناستتين قضتتية اإلمتتام

المي تتدي (علي تتو الس تتبلم) ب تتل متناس تتين حت تتى التفكي تتر بق تترب قيام تتو

وظيتتور أم تره بينمتتا المحتتيط بنتتا متتن قتتوى عظمتتى وأىتتل الرتتتاب ىتتم

أرثت ت تتر النت ت تتاس اىتمامت ت تتا وترقبت ت تتا لقيامت ت تتو الش ت ت تريف واست ت تتتعدادا مت ت تتنيم
لمواجيتو.

المظهر اليابع :الحِّم بغ ر حِّم هللا
ٔ -بحار األنوار ج ٜٙصٕ ،ٜتفسير القمي جٔ صٖٖ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

فق تتد كان تتت القبائ تتل العربي تتة تض تتع لنفس تتيا قوانين تتا وأنظم تتة وض تتعية
معتمدة فييا على الطبائع والعادات والتقاليد المتعتارف علييتا والتتي

ال تتوافق مع إرادة السماء .

أما في ىذا العصر فجن الحكومات واألنظمة اإلسبلمية منيا و يتر
ّ
اإلسبلمية قتد وضتعت لنفستيا قتوانين ودستاتير متا أنتزل هللا بيتا متن
سلطان ليحكموا بيا .وىذه القوانين في األعم األ لتب تتعتارض متع

مب ت تتادي ال ت تتدين اإلس ت تتبلمي الحني ت تتف وعل ت تتى ال ت تتر م م ت تتن ذل ت تتك ف ت تتجن
الحكومات اإلسبلمية والعربية تتعامل بيا في حين إن القرآن يقول
َنزل َّللا َفأُوَلر ِ ك هم اْل َك ِ
ْ
ِ
رافُرو َن}(َ { ، )1و َمرن ْل ْرم
{ َو َمن ل ْم َي ْح ُِّم ب َما ن َ َ ّ ُ ْ َ ُ ُ
َّللا َفأ ُْوَلر ِ َك ُهم ال ْ
ظالِ ُمو َن}(.)2
َي ْح ُِّم ِب َما َ
ننز َل ّ ُ
ُ
َنزل َّللا َفأُوَلر ِ َك ُهم اْل َن ِ
ايُقو َن}(. )3
{ َو َمن ْل ْم َي ْح ُِّم ِب َما ن َ َ ّ ُ ْ
ُ
ألنيتتم لتتم يتبعتوا متتا أنتتزل متتن الستتماء ،ومتتن لتتم يحكتتم بحكتتم هللا عتتز
وجل فقد حكم بحكم الجاىلية ألنو رجع إلى أحكام وضعية ال تمت

إل تتى هللا بص تتلة ،ب تتل إن الرثي تتر م تتن العلم تتاء ال يعلم تتون باألحك تتام
ٔ -المائدة (ٗٗ) .
ٕ -المائدة (٘ٗ) .
ٖ -المائدة (. )ٗٚ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

اإللييتة بتل يعطتون أحكامتا ظنيتة ربمتا أخطئتوا فييتا أو أصتابوا ولتتو

حكمتتوا بحكتتم واحتتد فقتتط ال يطتتابق الواقتتع فتتجنيم إذن حكم توا بحكتتم
الجاىلية ،فعن أبي بصير عن اإلمام الصادق ( عليو السبلم ) أنو

قتال (الحِّم حِّمان حِّم هللا وحِّم الجاهميرة فمرن نخطرأ حِّرم هللا
حِّم بحِّم الجاهمية)(.)1

المبحث الثالث :

من الناحية اَل تصادية

البد ومن بتاب الشتبو بتين دعتوتي النبتي المصتطفى م (صتلى هللا
عليتو وآلتتو وستلم تستتليما) وولتده اإلمتتام الميتدي (عليتتو الستبلم) ،متتن
وجود تشتابو متن الناحيتة االقتصتادية التتي ستبقت ظيتور وقيتام كتبل

الدعوتين الشريفتين.

المظهر اْلول :الرحا

فقد اشتير في ذلك العصتر تفشتي الربتا والتعامتل بتو ،حتتى وصتل

األمر بالفقير ان يبقى مدينا طوال حياتو أو انو يتخلى عن كتل متا
ٔ -الرافي ج ٚصٗ و  ، ٚتيذيب األحكام ج ٙص. ٕٔٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

يملرتتو ،بتتل إن األمتتر قتتد يصتتل إلتتى م ارحتتل اشتتد متتن ذلتتك وأقستتى
حيث كان يتخلى المدين عن زوجتو أو أحتد أوالده متن اجتل الوفتاء

بدينو .

وقد اشتير ىتذا األمتر وعترف فتي قتريش حتتى ظيتر اإلستبلم ونتزل
الق ترآن بتح تريم التعامتتل بالربتتا قتتال تعتتالى {اْلر ِرذ َن َي رأ ُْكُمو َن ِّ
الرَحررا َلَ
ِْ
ان ِمر َرن اْلمر ِّ
ره ْ
رك
الآر ْري َ
روم اْلر ِرذ َ َت َخْب ُ
رس َذلِر َ
طر ُ
طُ
ومررو َن إَل َِّ َمررا َيُقر ُ
َ
َيُق ُ
َّللا اْلَبْي َع َو َحْرَم ِّ
ِبأَْن ُه ْم َاُلوْا ِإْن َما اْلَبْي ُع ِم ْث ُ ِّ
الرَحا}(. )1
الرَحا َون َ
َح ْ ّ ُ
ِْ
آمُنروْا َلَ َترأ ُْكُموْا ِّ
راع َن عة
الرَحرا ن ْ
َير َافاع م َي َ
وقال تعالى َ
{يا نَ َها الرذ َن َ
َّللا َل َ ْم ُك ْم ُتْنمِ ُحو َن}(.)2
َوا ْتُقوْا ّ َ
وينقستتم الربتتا إلتتى بيتتع ربتتوي وقتترض ربتتوي فالربتتا فتتي البيتتع بشتترط

ااجتتل وزيتتادة فتتي التتثمن ،أمتتا القتترض الربتتوي فمعنتتاه الزيتتادة التتتي
يدفعيا المقترض إلى المقرض على المال الذي أخذه قرضا.

إن الربتتا فتتي جاىليتتة ىتتذا الزمتتان أصتتبح حتتبلال حيتتث نتترى النتتاس
يستتحلون الربتا ،ولتيس معنتى ذلتك أنيتم يقولتون أن الربتا حتبلل كمتتا

قد يتصور البعض ،بل ان بعض الفقياء سوف يقومتون باستتحبلل
ٔ -البقرة (٘. )ٕٚ

ٕ -آل عمران (ٖٓٔ) .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

بعض المعامبلت التي يسمونيا بأستماء معينتة إال أنيتا فتي الحقيقتة

ىي الربا بعينو.

وقد عد ىذا األمر من العبلمات الدالة علتى قترب الظيتور المقتدس

لئلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) ،والتتذي يشتتمل األعتتم األ لتتب متتن

فئات المجتمع علمت بذلك أم جيلت بو.

فقد ورد عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) انه ال( :ليرأت ن عمر النراس
زمان َل بق احد إَل نك الرحا فإن لم يأكمه نصابه بار )(.)1

المظهر الثاني :يو اْلحوال اَل تصادية والم اآية

فقد كان أرثر العرب في الجاىلية يعيشون أوضاع اقتصتادية ستيئة
وأحوال معاشية حرجة مما جعليم تحتت ختط الفقتر ،وىتذا متا شتجع

علت تتى انتشت تتار العت تتادات االقتصت تتادية الست تتيئة مت تتن الربت تتا و ي ت تره فت تتي
أوساطيم ،وتمثل سوء األحوال االقتصادية بنقص األمتوال وشتحتيا
لتدييم ونقتص الطعتام وأستتباب المعيشتة الرئيستية ،حتتى ان اإلنستتان
ليبيع ولده أو زوجتو لقاء حفنة من المتال يستد بيتا رمقتو ورمتق متن

بقي من أفراد عائلتو .

ٔ -ني الفصاحة جٕ صٓٓ٘ .
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وقد أشارت الصديقة الربرى فاطمة الزىراء (علييا السبلم) إلى ىذا

الواقتتع الم تتر بقوليتتا ف تتي خطبتي تتا ( وِّنرررتم عمررر آرررنا حنررررة مرررن

النررررررار  ..تآرررررررحون الطررررررري وتقترررررراتون القررررررد والرررررروري نذلررررررة

خاي ن .)1()..

والطرق ىو الماء ااسن بعدما ينزل من السماء فتلقى فيو فضبلت
اإلبتتل ،والقتتد ىتتو اليستتر التتذي يقتتد متتن جلتتد يتتر مربتتوع ،ويقتتتاتون

الت تتورق أي ورق األشت تتجار ،والمقصت تتود بوصت تتفيم بخباثت تتة المشت تترب
وجشوبة المأرل والمشرب لعدم اىتدائيم إلى ما يصلحيم فتي ديتنيم

ودنياىم ،ولفقرىم وقلة ذات يدىم.

أما في العصر الذي نعيشو اان وىو عصر الجاىليتة الثانيتة فجننتا

صرنا نعيش نفس الواقع الذي عاشو العرب أيام الجاىليتة متن ستوء
األحت توال االقتص تتادية والفق تتر والج تتوع والقح تتط ،والس تتيما ف تتي منطق تتة

الظيتتور الش تريف للتتدعوة الميدويتتة وعلتتى وجتتو الخصتتوص الع تراق.
وىتتذا متتا أشتتارت إليتتو جملتتة متتن الروايتتات الش تريفة عتتن أىتتل البيتتت

(علتتييم الستتبلم)  ،فقتتد ورد عتتن رستتول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) انتتو قتتال:

ٔ -االحتجاج جٔ صٓٓٔ  ،كشف الأمة جٔ ص٘ ، ٗٛالطرائف جٔ
صٖ. ٕٙ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

(َلبررد نن يِّررون رردام القررا م يررنة جرروع ف هررا النرراس ويصرر بهم
خرررررروف آررررررد د مررررررن القترررررر ونقررررررص مررررررن اْلمرررررروال واْلننررررررس

والثمرات.)1()...

وف تتي رواي تتة أخ تترى عن تتو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس تتليما) (وتظهرررر الحاجرررة وتنآررروا

النا ة)(.)2

كمتتا أن القحتتط والجتتوع يعتتم العتراق (عاصتتمة اإلمتتام الميتتدي (عليتتو

السبلم) ) قبيل ظيور دعوتو وقيامتو الشتريف فضتبل عتن يتره متن
دول الجوار مع ما يصيبيم من بلء األسعار ،فقد ورد عن رسول

هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) انو قال (ان خراب البصرة من ال راي  ...وخراب

الزو ار من الينياني  ...وخراب ال راي من القحط)(.)3

ٔ -بحار األنوار جٕ٘ ص ، ٕٕٛيبة النعماني صٕٓ٘ .
ٕ -وسائل الشيعة ج٘ٔ ص. ٖٗٛ

ٖ -بحار األنوار جٔ٘ صٕٔٔ  ،بشارة اإلسبلم ص ، ٕٛيوم الخبلص
ص٘. ٗٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

وفي رواية أخرى عنو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) انتو قتال (يريأتي عمر النراس

زمررران بطرررونهم آلهرررتهم ...ابرررتَلهم هللا برررأرحع خصرررال جرررور فررري

اليمطان و حط من الزمان .)1()...

المظهر الثالث :تطن ف المِّا

حيتتث نج تتد أنيتتا كان تتت م تتن األمتتور المنتشتترة فتتي عص تتر الجاىلي تتة

األولى في مجتمع العرب قبل اإلسبلم فضبل عن األمم السابقة.

حيث ورد عتن صتفوان الجمتال عتن اإلمتام الصتادق (عليتو الستبلم)

انو قال (إن فيِّم خصمت ن همك بها من بمكم من اْلمم.
الوا :وما هما يا ابن ريول هللا ؟
ال :المِّيال والم زان )(.)2

ِ
ان َوَلَ
وقد نيى هللا عز وجل عنو بقولو تعالىَ { :فأ َْوُفوْا اْل َكْ َ َواْلم َز َ
َآَيا ُه ْم}(.)3
اس ن ْ
َتْب َخ ُيوْا الْن َ

ٔ -بحار األنوار جٕٕص ٖ٘ٗ  ،مستدرك الوسائل جٔٔص، ٖٚٙجامع
األخبار ص.ٕٜٔ

ٕ -وسائل الشيعة ج ٔٚصٖ ، ٖٜمستدرك الوسائل جٖٔ صٖٕٔ .
ٖ -األعراف (٘. )ٛ
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الجاهلية الثانية قبيل

قيام القائم 

كما كان اإلمام علي (عليو السبلم) يسير في أسواق الروفة وينيتى

التجار عن اإلخبلل بالمكيال والموازين ،ونجد ان الأتش فتي التوزن
والمكيتتال متتن األمتتور المتعتتارف علييتتا والمنتش ترة جتتدا فتتي األس تواق

اان.

ومتتن ىتتذا يتبتتين لنتتا عتتودة الجاىليتتة الثانيتتة فتتي آختتر الزمتتان ،وذلتتك

من خبلل انتشار الأش والتطفيف في الميزان.

المظهر الرابع  :انتآار الرآوة

وىتتي متتن المظتتاىر المنتش ترة فتتي عصتتر الجاىليتتة األولتتى متتن قبتتل
اإلسبلم ،والسيما عند قريش حيث أشار اإلمام علي (عليو السبلم)

إلى ذلك عن معرض حديثو عن القرشيين الذين حاربوه فتي معركتة
صفين حيث قال

(فررانتبهوا إنمررا تقرراتمون الطمقررا ونبنررا الطمقررا ...ونه ر البرردع
واْلحرررداث ومرررن ِّانرررت نِّا تررره تتقررر وِّررران عمررر اسيرررَلم ونهمررره

مخوفاع واكمه الرآا .)1()...

ٔ -بحار األنوار جٖٓ صٖٕ .
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فضتبل عتتن انتشتتارىا فتي األمتتم الستتابقة وخاصتة بنتتي إسترائيل حيتتث
نجتتد ان ىتتذه الظتتاىرة تظيتتر متتن جديتتد فتتي عصتتر الجاىليتتة الثانيتتة

فنتترى تفشتتي الرشتتوة بشتتكل كبيتتر وفتتي جميتتع مجتتاالت الحيتتاة وفتتي
جميع مؤسسات الدولة.

علتتى التتر م متتن نيتتي الرستتول م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) عنتتو حيتتث قتتال

(ل ن هللا الراآي والمرتآي والماآي ب نهما و ال إياكم والرآروة
فإنها محض الكنر وَل يآم صاحب الرآوة ريُ الجنة .)1()...

وقتتتد وردت عت تتدة روايت تتات تت تتذكر انتشت تتار الرشت تتوة فت تتي آخت تتر الزمت تتان
وتعامل الناس بيا ،منيا متا ورد عتن االصتبن بتن نباتتة عتن اإلمتام

عل ت ت ت تتي (علي ت ت ت تتو الس ت ت ت تتبلم) ان ت ت ت تتو ق ت ت ت تتال (يرررررررررأتي عمررررررررر النررررررررراس

زمان ...ويييتح الخمر بالنب ذ والرآوة بالهدية .)2()...

كما جاء في رواية أخرى إن أرل الربا يعد من أشراط القيامة حيتث
ورد عتتن ابتتن عبتتاس عتتن الرستتول م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستتليما) انتتو قتتال (إن

ٔ -جامع األخبار ص. ٔ٘ٙ

ٕ -بحار األنوار جٖ ٜصٖٖٓ  ،فضائل األشير صٔ. ٜ
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من نآراط القيامة ...وت ظريم المرال وحيرع الردنيا بالرد ن  ...رال :

ف ندما يظهر الرحا ويت اممون بالغ بة والرآا .)1()...

المظهر الخامسِّ :نز الذهب والنية

متتن مظتتاىر الجاىليتتة ىتتو كنتتز التتذىب والفضتتة بيتتد مجموعتتة متتن
النتتاس وارتتل أم توال النتتاس بالباطتتل إلتتى درجتتة يصتتبح فييتتا التتدرىم
والدينار ىو المتحكم الرئيسي في جميع مرافق الحياة .

ويع تتد ى تتذا المظي تتر م تتن المظ تتاىر الموج تتودة ف تتي الجاىلي تتة األول تتى
والسيما عند أصتحاب التجتارات الواستعة كتجتار قتريش ،فضتبل عتن
وجوده في األمم السابقة.

وقد ورد ذم من هللا عز وجل ليتذه الحالتة فتي القترآن بقولتو تعتالى
ِْ
ِ ِ
َحَب ِار َوالرْهَب ِ
ال
آمُنوْا ِإ ْن َِّث اعر ّم َن اْل ْ
َ
َم َرو َ
ان َلَيرأ ُْكُمو َن ن ْ
{يا نَ َها الذ َن َ

ٔ -وسائل الشيعة ج٘ٔ ص. ٖٗٛ
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اط ر ِ ويصرردو َن عررن ير ِب ِ ِ
راس ِباْلب ِ
َّللا َواْلر ِرذ َن َي ِِّْنر ُرزو َن ال ر ْذ َه َب
ّ
الْنر ِ َ
ََ ُ
َ َ
ننُقوَنها ِفي ي ِب ِ ِ
واْل ِن ْي َة وَلَ ِ
يم}(.)1
َّللا َفَب ِّآْرُهم ِب َ َذ ٍ
اب نَلِ ٍ
ّ
َ
َ ُ
َ
َ
وىذا مما يدل على وجود ىذا المظير في الجاىلية ،وما يتدل علتى

وج توده أيضتتا ف تتي الجاىليتتة األول تتى ىتتو ني تتي األئمتتة المعص تتومون

(علييم السبلم) عن ذلك ،كون الدينار والدرىم وتحكميما فتي حيتاة
الناس ستتسبب في ىبلك ىذه األمة كما أىلرت األمم السابقة.

حيث ورد عن إسحاق بن الحتارث عتن اإلمتام علتي (عليتو الستبلم)

عن الرسول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) أنو قال (الد نار والدرهم نهمكتا من ِّان
بمكم وهما مهمكاكم)(.)2

ونجتتد ان ترتترس األمتوال بيتتد فئتتة قليلتتة متتن النتتاس واستتتعباد التتدينار
والتتدرىم للنتتاس ىتتي متتن األمتتور الشتتائعة فتتي المجتمتتع فتتي الوقتتت

الحاضر.

بعدما تقدم في حديثنا عن نقتاط الشتبو والتبلقتي متا بتين الجتاىليتين

من أفعال وأحكام وعادات وتقاليد سياسية ودينية مستعرضين بتذلك
ما كان من جاىليتة مكتة الرستول الختاتم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تستليما) بالتحديتد ومتا
ٔ -التوبة (ٖٗ) .

ٕ -وسائل الشيعة ج ٜصٗٗ .
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قيام القائم 

جاورىت تتا وست تتايرىا مت تتن منت تتاطق األع ت تراب و يت تترىم الحت تتاميلن لت تتنفس

ص تتفات الجيال تتة والجاىلي تتة ومقارنتي تتا بجاىلي تتة آخ تتر الزم تتان الت تتي
تستتبق ظيتتور دعتتوة اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) لتنقتتذ النتتاس متتن
جيتتل الزمتتان و تتدر الشتتيطان كمتتا فعلتتت الرستتالة الميتتة فتتي أول

الزمتتان ،وعلتتى ذلتتك ترتتون ليتتذه التتدعوة مكتتة حاضتتنة لجاىليتتة ىتتذا
الزمان كما كانت مكة الرسول حاضنة لجاىلية ذلك الزمان.

وعليو سنبين فتي البحتث التتالي بتجذن هللا تعتالى متن ىتي مكتة آختر

الزمتتان أو بتعبيتتر آختتر مكتتة اإلمتتام الميتتدي (عليتتو الستتبلم) والتتتي

سترون مرك از إلنبثاق النور واليداية على يديو سبلم هللا عليو.

المبحث الرابع
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قيام القائم 
من الناحية الدينية

إن العرب في الجاىلية كانوْا يعيشون حالة الشرك والرفر باهلل بل
ويعبدون األصنام لتقربيم إلى هللا زلفى بزعميم مبتعدين عن

الديانة الحنيفية إلبراىيم الخليل (عليو السبلم) التي لم يبقى علييا
إالّ النزر اليسير بما فييم أجداد وآباء النبي المصطفى (صلى هللا
عليو وآلو وسلم تسليما) حتى أنقذىم هللا سبحانو وتعالى بنبيو م

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) بدعوتو اإلسبلمية المية .

أما اليوم في عصر الجاىلية الثانية فجن المسلمين رجعوْا كفا اُر بعد
إيمانيم وليم أصنام يعبدونيا طاعة وسمعا ليا بدال من طاعة هللا
ورسولو واألئمة األطيار (علييم أفضل الصبلة والسبلم) .

فقد ورد عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما)

(أال أخبرنكم ترتدون بعدي كفا ار يضرب بعضكم رقاب
بعض )...

(ٔ)

.

وعن اإلمام الصادق (عليو السبلم)

م (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما) فقد كفر) .
 -1كنز الفوائد ج 1ص. 141
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قيام القائم 

وىو أمر كما سبقت اإلشارة إليو تحقق في العراق وفي يره من

البلدان اإلسبلمية كما ىو حال الشورى الصأرى التي أشرنا إلييا
سابقا .

وقد ورد عن األئمة األطيار (علييم السبلم)

كافر)...

(ٔ)

.

(والجاحد لواليتنا

واليوم ما أرثر من جحد والية أىل البيت (علييم السبلم) حتى

ممن يحسبون أنيم من شيعتيم  ،وىذا دليل على وجود الرفر في
الجاىلية الثانية التي نعيشيا اان .

 -1تفسري القمي ص. 382
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