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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

يف حواىل �سنة 1938م لفت نظري واأنا اأقراأ الأغاين يف ترجمة حنن 
بن اإ�سحاق كلمة عن الفتّوة فهمت منها اأّن لها نظامًا خا�سًا واأّن للفتيان 
يف كل بلد مكانًا يجتمعون فيه وي�ساأل عنهم الغريب ويق�سدهم، فتتبعت 
يف الأغاين وغريه احلديث عنها. ثم رجع ذهني اإىل اجلاهلية فت�سّفحت 
وكيف  واملف�سليات  احلما�سة  ديوان  وخ�سو�سًا  الأدب  كتب  بع�س 
ا�ستعملوا كلمة فتّوة ا�ستعمالت خمتلفة، ثم راأيت اأّن ال�سوفّين و�سعوا 
يف اأ�سهر كتبهم بابًا للفتّوة اأبانوا فيه معناها. ثم كان اأن قراأت رحلة 
ابن بطوطة فراأيته اأثناء رحلته يف الباد الرتكية ي�سيد بذكر الفتّوة فيها 
ويبّن اإكرامهم لل�سيوف ومعاملتهم بع�سهم لبع�س، ثم عر�ست لكلمة 

الفتّوة يف الع�رص احلديث.
اأبحث يف الفتّوة واأتتّبع معانيها يف الع�سور  اأن  كل هذا دعاين اإىل 
املو�سوع  هذا  يف  فكتبت  اليوم.  اإىل  اجلاهلي  الع�رص  من  املختلفة 
بع�س ما ح�رصين. واألقيت اإذ ذاك حما�رصة يف دار اجلمعية اجلغرافية، 
ون�رصتها عقب ذلك كلية الآداب يف جملتها مبجّلدها ال�ساد�س ال�سادر 
يف مايو �سنة 1942م، واأخرياً اجتهت اإىل اأن اأزيد فيها بع�س ما عرثت 

عليه واأ�سمنها ر�سالة �سغرية هي هذه التي اأقدمها للقّراء.
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عاقة  ولو  كبرية  عاقة  راأيت  اأن  الفتوة  هذه  اأبحث  واأنا  كان  ثم 
تناق�س بن الفتوة وال�سعلكة فكاهما يوؤدي معنى اإن�سانيًا، واإن كان 

)الفتيان( تدل على اأولد الذوات و)ال�سعاليك( تدل على اأولد الفقراء.
وقد لفت نظري يومًا ما ديوان �سيد ال�سعاليك عروة بن الورد فقراأته 
جملة  يف  مقاًل  كتبت  حتى  العموم  على  بال�سعاليك  منه  واأعجبت 
الثقافة عن عروة بن الورد هذا وال�سعاليك قبل �سنة 1944م. ثم قراأت 
ر�سالة قيمة لطالب من طلبتي عن ال�سعاليك يف الع�رص اجلاهلي اأعدها 
يو�سف عبد القادر خليف اأفندي يف ال�سعاليك عند اجلاهلية، فاأعجبتني 
مو�سوع  وتتبعت  منها.  وا�ستفدت  فقراأتها  مو�سوعها  واأعجبني 
ال�سعاليك يف الإ�سام وهداين التفكري اإىل اأن حلف الف�سول كان نتيجة 

لهوؤلء ال�سعاليك ولولهم مل يكن ما اأبنت يف الكتاب.
وعّللت كيف وقفت ال�سعلكة يف �سدر الإ�سام واأ�سباب وقوفها وكيف 
من  فكان  اأي�سًا،  اليوم  اإىل  اآخر  �سكل  على  العبا�سي  الع�رص  ظهرت يف 
البحث يف الفتوة وال�سعلكة هذه الر�سالة. فاأ�سكر كل من كتب يف هذين 
املو�سوعن وو�سلت اإىل اأبحاثهم وا�ستفدت من جمهودهم واهلل املعن.

23 نوفمرب �سنة 1951

�أحمد �أمني
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�لفتوة يف �جلاهلية

لكل كلمة تاريخ ي�سبه تاريخ الباد، وتاريخ النظم ال�سيا�سية، وتاريخ 
الأ�سخا�س، وتاريخ الكلمات قد يكون معقداً ملتويًا غام�سًا، كما يحدث 
ا�ستعرا�س الن�سو�س  التاريخ. ويجتهد الباحث يف  اأنواع  يف غريه من 
يف  الكلمة  تقلبات  منها  لي�ستخل�س  املختلفة  الع�سور  يف  الكثرية 
اأو�ساعها املختلفة. وهذا ما اأحاوله يف كلمة الفتى والفتّوة وال�سعلكة 

وال�سعاليك.
الفتوة يف الأ�سل معناها ال�سباب، قالوا ِفَتى يفَتى، اأي �سار �سابًا. 

ُ الَفتاء. وقالوا هو فتيُّ ال�سن، بننِّ
وقد ولد له يف فتاء �سنه اأولد اأي يف �سبابه. واأ�سل كلمة فتى م�سدر 
�ساب«  اأي  فتى،  »هو  فقالوا  و�سفًا  جعلت  ثم  مرحًا.  كمرح  َفًتى،  ِفَتى 
»الفتوة«،  الفتى على فتيان وفتو وفتية. وال�سم من ذلك كّله  وجمعوا 
وو�سفوا بالفتوة الإن�سان واحليوان. فقالوا اإن الأفتاء من الدواب، خاف 

امل�ساّن. وقالوا لل�ساب فتى، ولل�سابة فتاة.
القوة  على  للدللة  فا�ستعملوها  اأخرى،  نقلة  الكلمة  نقلوا  نراهم  ثم 
ال�سباب  الفتى مبعنى  »لي�س  ابن قتيبة.  القوة. قال  ال�سباب عنوان  لأن 
واحلدث، اإمنا هو مبعنى الكامل اجلزل من الرجال. يدل على ذلك قول 

ال�ساعر:
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ملمة ك���ل  ح���ّم���ال  ال��ف��ت��ى  ل��ي�����س ال��ف��ت��ى مب��ن��ّع��م ال�����س��ب��اناإن 
•••

ويقول اآخر:
اأبدا فًتى  �سيٍخ  يف  لك  هل  عز  غ���رَي فتيانيا  ���س��ب��اٌب  ي��ك��ون  وق���د 

•••

ومن  عادة،  ال�سباب م�سدرها  لأن  القوة،  معناها  هذا  على  فالفتوة 
هذا املعنى على ما يظهر ت�سميتهم الليل والنهار با�سم الفَتَيان.

وَمن اأقوى من الليل والنهار يف اإذلل كل عزيز واإ�سعاف كل قوي؟
ومنه قول ال�ساعر:

بهم ع�سفا  اأن  الفتيان  يلبث  ول���ك���ل ق���ف���ل ي���������رّصا م��ف��ت��اح��امل 
•••

ثم من اأحق منهما باأن ي�سميا فتين، وقد �سميا قبل باجلديدين؟
وفتوة النا�س مرحلة ق�سرية املدى، وفتوة الليل والنهار متجددة اأبداً.

ثم راأيناهم نقلوا معنى الفتى نقلة ثالثة، كالذي قال اجلوهري:
»الفتى ال�سخي الكرمي« ولكن فاته اأن يقيد ذلك بال�سباب.

ومثل ذلك ما قاله الزخم�رصي: »الفتوة هي احلرية والكرم«.
قال عبد الرحمن بن ح�سان:

والعا امل��ك��ارم  لفتى  الفتى  ال�سبياناإن  ��َع��ْم��ل��ِج  مِبُ الفتى  لي�س 
•••
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وكاأنهم ملا لحظوا يف الفتوة ال�سباب والقوة، لحظوا اأن القوة اأكرث 
ما ت�ستمد يف و�سطهم من الكرم واحلرية.

ويظهر اأن الكلمة اأ�سبحت يف هذا الطور خا�سعة للبيئات املختلفة 
لنا  ير�سم  مثًا  فطرفة  للفتى،  الأعلى  املثل  تراه  ما  بيئة  كل  فُتلب�سها 

�سورة للفتى كما يت�سورها هو وبيئته فيقول:
اأت��ب��ل��داإذا القوم قالوا من فتى خلت اأنني اأك�����س��ل ومل  ف��ل��م  ع��ن��ي��ت 
فاأجذمت بالقطيع  عليها  امل��ت��وق��داأحلت  الأم���ع���ز  اآل  خ���ّب  وق���د 
جمل�س ول��ي��دة  ذال��ت  كما  مهددف��ذال��ت  �سحل  اأذي����ال  رب��ه��ا  ت���رى 
ال��ت��اع خمافة ب��ح��ال  اأرَف��دول�����س��ُت  ال��ق��وم  ي�سرتفد  متى  ولكن 
واإن تلتم�سني يف احلوانيت ت�سطدفاإن تبغني يف حلقة القوم تلقني
تاقني اجلميع  احل��ي  يلتق  امل�سمدواإن  ال�رصيف  البيت  ذروة  اإىل 

•••

فطرفة ُيِعد نف�سه مثًا اأعلى للفتى لت�سافه باأو�ساف ل بّد منها ملن 
ب نف�سه ليكون فتى. وهي اأنه اأوًل اإذا ما �ساأل القوم عن فتى ينجدهم  ن�سّ
يف امللّمات، مل يجدوا الفتوة متوافرة يف اأحد توافرها فيه، لأنه �رصعان 
ما يهوي اإىل ناقته ي�رصبها بال�سياط لت�رصع يف ال�سري لاإجناد. فتتبخرت 
يف م�سيتها، كما تتبخرت جارية ترق�س بن يدي �سيدها. وثانيًا، هو ل 
قرى  يف  الرحب  وا�سع  وهو  الأ�سياف،  حلول  خمافة  التاع  اإىل  يلجاأ 
ال�سيوف كما هو �رصيع النجدة يف قتال الأعداء. وهو اإىل ذلك يف حياته 
جاد هازل، يديل براأيه بن عظماء القوم، عندما يجّد اجلّد، لأّنه �رصيف 
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الن�سب، على احل�سب.
فاإذا فرغ من اجلّد ودعا داعي اللهو، فهو يف احلانات ب�رصب، وندماوؤه 
لب�سة  مغنية،  وتغنيهم  وجوههم،  وُت�رصق  األوانهم،  تتاألأ  كرام،  اأحرار 

برداً، اأو ثوبًا �سبغ بالزعفران.
فالفتوة يف نظره ونظر اأمثاله �سجاعة وكرم، واإتاف للمال يف اجلد 

والهزل، وعدم العتداد باحلياة يف �سلم اأو حرب.
وقد �رصح هذه اخل�سال بعد يف قوله:

الفتى عي�سة  من  هن  ثاٌث  عّوديولول  قام  متى  اأحفل  مل  وحقك 
ومثل هذا قول اخلن�ساء ترثي اأخاها �سخراً:

تركتم وح��ام��ي��ك��م  ل����دى غ�����راء م��ن��ه��دم رج��اه��ااأم��ط��ع��م��ك��م 
ول��ل��ه��ي��ج��اء اإن�����ك م���ا ف��ت��اه��ال��ي��ب��ِك ع��ل��ي��ك ق���وم���ك ل��ل��م��ع��ايل
تق�سد اإنك فتاها، و)ما( زائدة.

ول  احلياة  هذه  هي  احلياة  اأن  اعتقاده  على  يدل  طرفة  قول  ومثل 
فكما  �سيء.  الإ�سام يف  ولي�س هذا من  اأمكن،  ما  فليلتذ  وراءها.  �سيء 
�سبغ ال�سوفية يف ما بعد الفتوة - كما �سياأتي - ب�سبغة دينية �سبغت 

كل طائفة يف اجلاهلية الفتوة ببيئتهم ومزاجهم.
وكاأن الفتوة هي املثل الأعلى لكل فتى ير�سمه ح�سب خيالته.

وزهري ملا كان عاقًا ف�سيحًا رزينًا جعل اأهم �سفات الفتى الف�ساحة 
يف الل�سان واحلكمة يف اجلنان فقال:

فوؤاده ون�سف  ن�سف  الفتى  وال��دمل�سان  اللحم  �سورة  اإل  يبَق  فلم 
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ومن ذلك نرى اأن م�سكينًا الدارمي ر�سم الفتى ر�سمًا اآخر، فجعل من 
اأهم ميزات الفتى حفظ ال�رص اإذ يقول:

جماعهاوفتياِن �سدٍق ل�سُت مطلع بع�سهم اأين  غري  بع�س  �رّص  على 
فارغ القلب  من  �ِسْعٌب  امرئ  اطاعهالكل  ي��رام  ل  جنوى  ومو�سع 
و�رصهم الباد  يف  �ستى  اإىل �سخرة اأعيا الرجال ان�سداعهايظلون 

•••

وفتيان  خري،  فتيان  ُيقال  كما  ال�سدق  اإىل  الفتيان  اأ�ساف  قد  فهو 
�سوء وكما ُيقال رجل �سوء ورجل خري. يقول »رب فتيان �سدق ا�ستناموا 
اأفردت كا منهم  اأنا حافظ �رّصهم قد  اأ�رصارهم فكنت  اإيّل وا�ستودعوين 
بالوفاء وكتمان ما اأودعني من �رّص فكنت اأنا كالعقد الذي يجمع احلّبات، 
ولكل رجل منهم جانب من قلبي منفرد له ل يطلع عليه ال�سعب الآخر، 
الرجال �سدعها«.  اأعيا  اأودعوا �رّصهم �سخرة  يودعونني �رّصهم كاأنهم 
ومن غري �سك هو اأحد هوؤلء الفتيان، ومزيته الكرى عليهم اأنه يحتفظ 
باأ�رصارهم فهذه �سفة جديدة يف الفتوة وهي حفظ ال�رّص مل يتعّر�س لها 
غريه ورمبا كانت هناك �سفات اأخرى مل نطلع عليها ُت�ساف اإىل الفتّوة، 

وميكننا اأن ن�ستخل�س من ذلك اأن الفتّوة �سباب و�سلوك حميد.
ومن خري ما قيل يف و�سف الفتيان قول كعب بن زهري:

اأب���يٍّ ع��ل��ى  خ�سيت  م��ا  م�������س���ارع ب���ن ق����وٍّ ف��ال�����س��ّل��ىل��ع��م��رك 
ك����ل ح���ّيول���ك���ن���ي خ�����س��ي��ت ع���ل���ى اأَب�����ي ج����ري����رة رحم�����ه يف 
������������ار ب�����اإرا������س�����د وغ�����ّيم����ن ال���ف���ت���ي���ان حم����ل����وٍل مم���رٌّ واأمَّ
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وال��ي��ت��ام��ى الأرام������ل  ل��ه��ف  ول��ه��ف ال��ب��اك��ي��ات ع��ل��ى اأب����ّياأل 
•••

املو�سعن،  هذين  بن  ي�رصع  اأن  الرجل  هذا  على  خ�سيت  ما  يقول 
اأي اأن ميوت حتف اأنفه، واإمنا اأخ�سى عليه جرائره، وطعنه يف الأحياء، 
اجلانب،  وطيء  اخللق  �سهل  فتى،  باأنه  و�سفه  اأنه  يف  ال�ساهد  وحمل 
اإن  املرارة  يف  ويتناهى  الظروف،  ا�ستدعت  اإن  احلاوة،  يف  يتناهى 
واأحيانًا  بالر�ساد،  اأحيانًا  ياأمر  الإرادة،  نافذ  واأنه  الظروف،  ا�ستدعت 

بالغّي، وهذا الو�سف بال�سعلوك اخلرّي اأ�سبه.
 - الأ�سخا�س  نظر  باختاف  يختلف  ال�سلوك  هذا  اأن  الأمر  غاية 
فبع�سهم يرى هذا ال�سلوك يف العقل واحلكمة، وبع�سهم يراه يف التلّذذ 
باحلياة ما اأ�سعفته، وبع�سهم يراه يف حفظ ال�رص، وكل اإن�سان يف احلياة 
يرى يف نف�سه املثل الأعلى يف ت�رّصفه. وهكذا كان يرى اأبو نوا�س يف 
تلّذذه باخلمر والغلمان. وهكذا كان يرى اأبو العتاهية يف الزهد وترك 

اللّذات، وهكذا غريهما.
اجلاهلية  يف  كان  الأمر  بادئ  يف  اأنه  نّدعي  اأن  ن�ستطيع  ل  ولذلك 
الكلمة  اأن  الأمر  اإمنا كل ما يف  الفتيان واحدهم فتى،  ي�سّمون  جماعة 
تطلق على اأفراد يف كل قبيلة جمعوا مع ال�سباب �سفة بّينة من ال�سفات، 
قد تكون الكرم والنجدة، وقد تكون العقل والف�ساحة. وقد تكون كتمان 
ال�رص وقد تكون غري ذلك. ورمبا يجمعها اأنها جمموعة �سفات حتمدها 
ال�سيء  قبيلة الفتى فيتغّنى بها، ول يخجل من ذكرها. وقد يكون هذا 
غري  يكون  وقد  والكرم  ال�رّص  حفظ  مثل  ف�سيلة  الفتى  به  يتغّنى  الذي 
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ما  اأقّل  ولكن  اللّذات،  يف  والنغما�س  اخلمر  ك�رصب  نظرنا  يف  ف�سيلة 
تدّلنا عليه اأّنها �سفات حممودة من ال�سّبان يف نظر قبيلتهم.

ويظهر اأّن املعنى الأّول وهو الذي ق�سده طرفة كان اأكرث �سيوعًا، واأن 
اللهو يف  لغلبة  ذيوعًا،  اأقل  الدارمي كان  اأو م�سكن  الذي ق�سده زهري 
احلياة اجلاهلية العربية على حياة اجلّد. كما يظهر اأّنه مل يكن هناك يف 

اجلاهلية نظام يّتبعه ال�سّبان، واإمنا كان نواة نظام.
معرفة  يف  »اجلماهر  كتابه  يف  البريوين  الريحان  اأبو  التفت  وقد 
اجلواهر« لفتة لطيفة ودقيقة فقال: اإّن هناك فرقًا بن الفتّوة واملروءة.
فاملروءة تقت�رص على الرجل يف نف�سه وذويه وماله، والفتّوة تتعّداه 
النا�س وحتّمل  مغارم  احتمل  فاإذا  نف�سه.  اإّل  واملرء ل ميلك  اإىل غريه، 
امل�ساق يف اإراحتهم، ومل ي�سن مبا اأحّل اهلل له، فهو الفتى الذي ا�ستهر 
مبذول،  ونائل  مقبول،  ب�رص  باأنها  الفتوة  عرف  ولذلك  عليها.  بالقدرة 
بغنى  يهتم  ل  قبله  كالذي  فالبريوين  مكفوف.  واأذى  معروف  وعفاف 
اأو فقر، يف تعريف الفتى واإمنا يجعل عن�رصه �سيئًا واحداً وهو الإيثار، 

وعلى هذا املعنى يكون الفتى وال�سعلوك من النوع اجلّيد مرتادفن.
الفتيان وهم  اجلاهلية طبقتان خمتلفتان.  اأّنه كان يف  اإيّل  ويخّيل 
اأولد الأغنياء من ال�سّبان كامرئ القي�س وطرفة، يقابلهم اأولد الفقراء 

وي�سّمون ال�سعاليك.
فال�سعلكة كما وردت يف كتب اللغة ت�ساوي الفقر، وال�سعاليك: �سّبان 
فقراء اأمثال عروة بن الورد، وتاأّبط �رصاً، وال�سليك بن ال�سلكة، وال�سنفري، 
كما  املال  يختطفون  لأّنهم  ذئب،  جمع  العرب،  ذوؤبان  اأي�سًا  وي�سّمون 
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كما  املال  يختطفون  لأّنهم  العّدائن  اأي�سًا  وي�سّمون  الذئاب،  تختطفه 
تختطفه الذئاب، وي�سّمون اأي�سًا العّدائن لأنهم كانوا م�سهورين ب�رصعة 

العدو يف ال�سلب والنهب. ولكن كانوا مع فقرهم نباء.
من  البخاء  الأ�سحاء  على  اإل  يهجمون  ل  كانوا  اأنهم  نبلهم  ومن 
�سحيحًا  غنيًا  وجدوا  واإن  تركوه،  كرميًا  غنيًا  وجدوا  فاإذا  الأغنياء. 

هاجموه، فهم ل�سو�س �رصفاء ونباء.
فكانوا بذلك خرياً من الأغنياء الأ�سحاء. ولذلك روي اأن معاوية بن 
اأبي �سفيان متّنى اأن ي�ساهر عروة، وعبد امللك بن مروان متّنى اأن يلده 
ي�سّمى عروة  عروة وهما ما هما. وقد كان عروة هذا �سعلوكًا. ولذلك 
�سيئ،  معنى  على  تدّل  تكن  ال�سعلوك مل  كلمة  اأن  فالظاهر  ال�سعاليك. 
ذّل ككلمة  اإىل  عّز  تنّقل من  للكلمات من  بعد. وكم  كالذي كان يف ما 
قبيلة  اإىل حرام، وهي  الن�سبة  على  تدّل  الأ�سل  كانت يف  فقد  حرامي، 
تناه�س قبيلة �سعد، وكان النا�س ينق�سمون اإىل ق�سمن، �سعدي وحرامي، 
فلّما ذّل اأ�سحاب حرام ذّلت الكلمة، فاأ�سبحت تطلق على الل�ّس. وكلفظ 
ُعتقي، فاإنها كانت يف الأ�سل تدل على ن�سبة اإىل قبيلة ت�سّمى العتقاء، 
ثّم ذّلت القبيلة، فذّلت الكلمة، واأ�سبحت تدّل على م�سلح الِنعال القدمية.
و�سيء اآخر نبيل كان يفعله هوؤلء ال�سعاليك، وهو تكوينهم جمعية 
من فقراء قومهم ي�رصفون منها ما ك�سبوه من الأغنياء الأ�سحاء عليهم 
بالت�ساوي، حتى ليحكون اأن رئي�سهم عروة بن الورد اأغار يومًا، ونال 
خرياً كثرياً و�سبى رجاله امراأة، فاأراد عروة اأن يخت�س بها، ويخ�سموا 
منه ثمنها، فاأبوا عليه ذلك تطبيقًا لا�سرتاكية املطلقة، وقالوا نقومها 
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باإبل فتكون �سهمًا فمن �ساء اأخذه ومن �ساء تركه. ومن تعبرياته اجلميلة 
قوله:

كثرية ج�سوم  يف  ج�سمي  بارداأق�ّسم  وامل��اء  امل��اء  ق��راح  واأح�سو 
ومعنى تفريق ج�سمه يف ج�سوم كثرية، اأنه يفرق غذاءه الذي يكون 

ج�سمه على اأج�سام كثرية ليكونهم. وي�سف نف�سه بقوله:
لعّلني الباد  يف  اأط���ونِّف  حم�رصذريني  �سوء  عن  اأغنيك  اأو  اأخليك 
اأك��ن مل  للمنية  �سهم  ف��از  متاأّخرف���اإن  من  ذاك  عن  وهل  جزوعا 
مقاعد عن  كم  كفَّ �سهمي  فاز  ومنظرواإن  البيوت  اأدب��ار  خلف  لكم 

•••

ولعروة هذا ديوان مطبوع يدل على نبله وف�سله واأو�سافه. فهو فقري 
وجده  ومن  خاه،  �سخيًا  كرميًا  وجده  فمن  الأغنياء.  اأخبار  يتح�ّس�س 
ير�سى  ل  بالعدالة  زمائه  على  جمعه  ما  وفّرق  غزاه،  بخيًا  �سحيحًا 
ب�سيء لنف�سه اإّل بر�ساهم. فمثله مثل برنارد �سو يف اإحدى رواياته اإذ 
اأغنياء مرابون، فقال لهم الهاجمون،  هاجم قوم �سيارة فخمة يركبها 
نحن �رصاق الأغنياء، واأنتم �رصاق الفقراء، وكما فعل تول�ستوي اإذ كان 
غنيًا وا�سع الِغنى، فوّزع ثروته على فاحيه وعا�س فقرياً. غاية الأمر اأن 

عروة هذا �سبقهما يف النبل بنحو األفي �سنة.
متمّيزين  نوعن  البدوية  اجلاهلية  احلياة  يف  نرى  اأّننا  واخلا�سة 
الذوات(، قد يجتمعون ويتخذون لهم حمًا خمتاراً،  )اأبناء  ال�سبان  من 
ويعي�سون عي�سة اإباحية، فيها خمر، وفيها غناء، وفيها ن�ساء. وهم مع 
ذلك كرام، ي�سيفون من نزل بهم، ويغدقون عليهم من خريهم. وتقابلهم 
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طائفة اأخرى من اأبناء الفقراء ي�سّمون ال�سعاليك، ي�ساركونهم يف الكرم 
وا�ستمتاع  لي�ست حياة دعة  اأّن حياتهم  وال�سرتاكية، ويخالفونهم يف 
ي�ساف  اأمثالهم،  على  عادل  وتوزيع  ونهب،  و�سلب  غزو  حياة  ولكن 
وهم مرتفعون،  يعطون  ما  يعطون  الفتيان  اأّن  وهو  اآخر  فرق  ذلك  اإىل 
وال�سعاليك يعطون ما يعطون وهم يعتقدون اأنهم مع زمائهم الفقراء 
مت�ساوون. واإن �سئت فقل اإن الفتيان يعطون ما يعطون عطفًا وتف�سًا، 

وال�سعاليك يعطون ما يعطون اأداء ملا يرونه واجبًا.
و�سرنى يف ما بعد اأن كل نواة من هاتن تطورت يف احلياة الإ�سامية 
الكرم  الفتّوة  اأ�سا�س  اأن  كما  النجدة،  مع  الكرم  كان  ال�سعلكة  فاأ�سا�س 
اأي�سًا مع النجدة، ولكن قد تنعدم النجدة مع ال�سعلكة فيكون �ساحبها 
�سعلوكًا رديئًا، كما قال عروة بن الورد يف التفرقة بن النوعن، فقال 

يف النوع الثاين:
ليله ج��ن  اإذا  �سعلوكًا  اهلل  اآلفًا كل جمزر)1(حل��ى  م�سايف امل�سا�س 
ليلة ك��ل  ده���ره  م��ن  الغني  مي�رص)2( يعد  �سديق  من  قراها  اأ�ساَب 
ط��اوي��ًا ي�سبح  ث��م  ع�ساء،  املتعّفر)3( ي��ن��ام  جنبه  عن  احل�سا  يحّت 

حلى، لعن، وامل�سا�س، راأ�س العظم اللن اله�س وم�سايف امل�سا�س مف�سله ومازمه وعاقد   )1(
ليله حت�ّس�س  اأظلم  اإذا  النف�س  اهلل �سعلوكًا حقري  لعن  واملعنى،  وبينه،  بينه  الألفة  عقد 

�سقطًا لطعام، ولزم مكانه.
اأي اأن هذا ال�سعلوك اإذا اأ�ساب ال�سيافة من �سديق غني، ح�سب ذلك من نف�سه غنى، اأي   )2(

اأّنه ير�سى من عي�سه بقرى ليلة من �سديق.
ل  النوم  كثري  فهو  هّمته  ودناءة  خموله  عامة  وهذا  ج�سمه  عن  يفركه  احل�سا،  يحت   )3(

ي�سعى لرزقه.
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لنف�سه اإّل  ال���زاد  التما�س  املجور)1( قليل  كالعري�س  اأم�سى  هو  اإذا 
ي�ستعّنه م��ا  احل���ي  ن�����س��اء  في�سحى طليحًا كالبعري املح�رص)2( ي��ع��ن 
وو�سف النوع الأول يف قوله:

وجهه �سحيفة  ���س��ع��ل��وك  املتنّور)3( وهلل  القاب�س  �سهاب  ك�سوء 
امل�سهر)4( م��ط��ًا ع��ل��ى اأع���دائ���ه ي��زج��رون��ه املنيح  زجر  ب�ساحتهم 
املتنّظر)5( ف���اإن ب��ع��دوا ل ي��اأم��ن��ون اق��رتاب��ه الغائب  اأه��ل  ت�سوف 
يلقها امل��ن��ي��ة  ي��ل��َق  اإن  فاأجدر)6( ف��ذل��ك  يومًا  ي�ستغِن  واإن  حميداً 

•••

ال�سعاليك. �سعلوك فقري خامل  النوعن من  بذلك قد مّيز بن  فهو 
ك�سول بليد ينتظر ال�سدقة من النا�س، و�سعلوك اآخر فقري ولكّنه ي�سعى 
على رزقه ورزق غريه بالنتقام من اأعدائه و�سلبهم اأموالهم، ينفقها يف 

اإطعام ال�سعاليك مثله.

النا�س �سقط على الأر�س من التخمة كالكوخ  اأعطاه  اأم�سى و�سبع بطنه مما  اإذا هو  اأي   )1(
الذي يتداعى وي�سقط، واملجور، ال�ساقط.

اأي يق�سي نهاره يف خدمة الن�ساء يف الأعمال الو�سيعة فيكون كالبعري الكليل.  )2(
القاب�س طالب النار، واملتنّور الذي يطلب النار من بعيد اأي هلل �سعلوك فقري اآخر متهّلل   )3(
الوجه منب�سط النف�س للعمل، ل يخ�سع لفقره كاأن �سوء وجهه �سوء ذي نار م�ست�سيء 

بنورها.
مطًا، م�رصفًا على اأعدائه يغزوهم فيزجرونه وي�سيحون به كما ي�سيحون بقداح املي�رص   )4(

عند اللعب بها ليبعدوه.
اأي اأن بعد اأعداءه عنه مل ميهله من اأن يغزوهم ول ياأمنون ذلك منه كما يفعل اأهل الغائب   )5(

الذي ترتقب عودته.
اأي اإن ميت ميت حميداً، واإن بقي فا�ستغنى فما اأجدره بهذا الغنى لأّنه ينفِقه يف املحامد.  )6(
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ويف هذا املعنى وتق�سيم ال�سعلوك اإىل ق�سمن قال حامت الطائي:
وهمه م��ن��اه  �سعلوكًا  اهلل  من العي�س اأن يلقى لبو�سا ومطعماحل��ى 
جنه الليل  اإذا  حتى  ال�سحى  م��ورم��ا)1(ينام  ال���ف���وؤاد  م��ث��ل��وج  تنبه 
ببارح لي�س  املرثين  مع  اإذا نال جدوى من طعام وجمثما)2( مقيمًا 

وقال يف ال�سنف الآخر:
هّمه ي�����س��اور  ���س��ع��ل��وك��ًا  ومي�سي على الهيجاء   ليثًا  م�سمما)3(ول��ك��ن 
اأعر�ست مكارم  يومًا  راأى  ما  �سمما)4(اإذا  ث��م��ت  ك��راه��ن  ت��ي��ّم��م 
يلقها ال��ك��ري��ه��ة  ي��ل��ق  اإن  فرمبا)5(ف��ذل��ك  يومًا  ي�ستغِن  واإن  حميداً، 

معاوية  متّنى  ولذلك  الورد،  بن  عروة  الثاين  ال�سنف  من  وكان 
ذكرنا.  كما  اأباه  عروة  يكون  اأن  مروان  بن  امللك  وعبد  ي�ساهره  اأن 
ولل�سعاليك من النوع الثاين اأقا�سي�س كثرية بديعة؛ من ذلك ما روي 
اأبخل  اأنه  بني كنانة بن خزمية  بلغه عن رجل من  الورد  بن  اأن عروة 
اإبله  ف�سّد على  فاأتوه بخره،  واأكرثهم ماًل، فبعث عليه عيونًا  النا�س، 

فا�ستاقها، ثم ق�سمها على اأ�سحابه.
واأ�سحابه  هو  ترك  جدبة،  �سنة  النا�س  اأ�سابت  اإذا  هذا  عروة  وكان 
قومه  من  الأقوياء  ياأخذ  ثم  دورهم  يف  وال�سعيف  والكبري  املري�س 

مثلوج الفوؤاد اأي بارد القلب بليداً ومورمًا منتفخًا من الغّم.  )1(
اجلدوى العطية، وجمثما اأي مكانًا يقيم فيه.  )2(

ي�ساور هّمه يواتيه ويدافعه.  )3(
تيمم ق�سد وتعمد.  )4(

فرمبا اأي فرمبا حمد يومًا اأمره.  )5(
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والكبار  املر�سى  ولهوؤلء  لأ�سحابه  ويجعل  بهم،  فيغري  ويخرج  معه 
كل  اأحلق  ال�سنة،  وذهبت  النا�س  اأخ�سب  اإذا  حتى  ن�سيبهم.  وال�سعاف 
اإن�سان باأهله، وق�سم له ن�سيبه من غنيمة اإن كانوا غنموها. ورمبا اأتى 
الإن�سان منهم اأهله وقد ا�ستغنى. ومثل هذه الأخبار والأ�سعار نراها يف 
واأمثالهم من م�ساهري  وال�سنفري  ال�سلكة  بن  وال�سليك  تاأّبط �رصاً  اأخبار 

ال�سعاليك.
•••

اأغنياء  كلهم  ق�سمن،  كذلك  كانوا  فلعّلهم  للفتيان،  ذلك  بعد  نعود 
وكّلهم �سّبان ولكن يختلفون يف مقدار النجدة والكرم.

يقول ال�ساعر:
غبوقولي�س فتى الفتيان من راح واغتدى ل�رصب  اأو  �سبوح  ل�رصب 
���س��دي��قولكن فتى الفتيان من راح واغتدى ل��ن��ف��ع  اأو  ع����دو  ل�������رّص 

•••

فهو يرى اأن الغنى وحده واللهو وال�رصاب، ل تكفي جلعل الفتى فتى 
الفتيان، واإمّنا الذي يجعله فتى الفتيان، جّده يف احلياة واأن يكون �ساراً 

لعدّوه نافعًا ل�سديقه.
ويقول الآخر:

ورداوؤه الفتى  ال�رصَف  ي��درك  م��رق��وعقد  قمي�سه  وج��ي��ب  خ��ل��ق 
•••

فهذا ل يجعل الغنى والرتف عن�رصين من عنا�رص الفتّوة، عك�س ما 
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هو مفهوم بل اإن الفتى قد يكون فتى وهو فقري، رداوؤه خلق، وقمي�سه 
مرقوع، وبذلك يلتقي الفتى مع ال�سعلوك بهذا املعنى.

وقد ا�ستهر كثري من العرب بال�سعلكة ورمبا كان من اأ�سهرهم عروة 
بن  و�سليك  �رصاً،  وتاأّبط  وال�سنفري  ال�سعاليك،  عروة  وي�سّمى  الورد  بن 
بن  جمعوا  من  اأو  منهم  الزعماء  هم  يظهر  ما  على  وهوؤلء  ال�سلكة، 

ال�سعلكة وال�ساعرية التي اأظهرتهم.
اأما ال�سعاليك الآخرون فاأكرثهم مغمورون اأو جنود جمهولون.

اأنتجت احلالة الجتماعية يف جزيرة العرب هذه ال�سعلكة لأن  وقد 
اأكرثهم كان من الفقراء ول يجدون ما ياأكلون، واإذا ح�سلوا على �سيء 
ة الأ�سد،  من غارة اأو نحوها ف�سيخ القبيلة هو الذي ياأخذ من الغنيمة ح�سّ
وهم ل ياأكلون اإل الفتات؛ ثم نتاج الأر�س قليل حمدود ل يكفي كّلهم 
الغنى والفقر كحالتنا  ليعي�سوا عي�سة �سعيدة، وتكاد تكون حالتهم يف 

اليوم، �سعب فقري وروؤ�ساء اأغنياء، فماذا ي�سنعون؟
ب�رصطن  ولكن  الأغنياء،  على  الإغارة  اإل  هذا  من  للتحّرر  �سبيل  ل 
ينفعان يف العاج، الأّول: اأن يرتكوا الأغنياء املح�سنن لأن اإح�سانهم 
اإىل فقرائهم خرياً كثرياً. واإن املروءة  الواقع حّقق غر�سهم واأ�سدى  يف 
ي�ستحقون ظلمًا ول  الواجب عليهم فا  اأدوا  الأغنياء متى  باأن  تق�سي 
تركوه  كرمي  اأنه  علموا  فمن  الأغنياء  على  يتج�ّس�سون  فكانوا  عدوانًا. 
و�ساأنه بل وحافظوا على اأمواله ومن عرفوا اأنه �سحيح بخيل وجدوا اأنه 

�س واجبهم. ق�رّص يف واجبه فنفذوا هم بالتل�سّ
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والأمر الثاين: اأّنهم جتّنبوا اأن يقعوا يف اخلطاأ الذي وقع فيه الأغنياء 
والأ�سحاء، وفر�سوا على اأنف�سهم، اأنهم يفرقون بال�سوية بينهم ما جمعوه 
ة  حتى ل يكون رئي�س ومروؤو�س ول غني ول فقري. يدل على ذلك الق�سّ
التي حكيناها عن عروة ال�سعاليك واأتباعه اإذا اأبوا عليه اأن يخت�ّس باأي 
�سيء. وبذلك يكّونون جمتمعًا خا�سًا داخل املجتمع الكبري عماده كما 
كانوا  لأنهم  ال�سرتاكية  من  اأ�سمى  هي  بل   - ال�سرتاكية  اليوم:  نقول 

لون املال مّمن ل ي�ستحقه ثم ينفذون بالقّوة هذه ال�سرتاكية. يح�سّ
اأفراداً  اأن  ب�سبب  عددهم  كرث  وقد  تنفيذها.  على  الرقباء  هم  وهم 
خرجوا على قبيلتهم بارتكاب جرمية ل تر�ساها القبيلة فخلعوهم. فلّما 
خلعوا مل يجدوا اأمامهم اإل ال�سعلكة يداوون بها خلعهم و�سموا اخللعاء. 
فيحّدثنا مثًا �ساحب الأغاين اأن قي�س بن احلدادية كان خليعًا �سعلوكًا 
خلعته قبيلة خزاعة لأّنه ا�سرتك مع جماعة من اأ�رصته يف قتل اأحد اأفراد 
على  ونزلوا  هاربن،  وفّروا  الدية  دفع  عن  ورفقاوؤه  هو  وعجز  قبيلة 
فرا�س بن غنم فاآواهم - وت�سعلك مع �سعاليكها، ومثله اأبو الطمحان 
القيني وغريهما. ويظهر اأنهم ملا خلعوا من قبيلتهم ول حماية لأحد يف 
اأخرى يحتمون  اإىل قبيلة  اإىل اللتجاء  اإل بقبيلته ا�سطروا  البيئة  هذه 
بها ومل يجدوا خرياً من الت�سعلك اإذ هو يتفق مع جنايتهم لأّنه جناية 

اأخرى. وجناية كرمية خري من جناية و�سيعة.
ونعود اإىل ذكر �سيء من اأخبار روؤ�ساء هوؤلء ال�سعاليك لأّنه يو�سح 
ومن  ال�سعاليك  م�ساهري  كان من  مثًا  الورد  بن  فعروة  لنا �سورتهم. 

�سعرائهم.
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اإذا  فهو  ل�سريته  التعّر�س  عن  امراأته  وينهى  بال�سعلكة  يتغّنى 
اأن يفّرق على  ل ماًل واأراد  اأن تعرت�سه واإذا ح�سّ خرج للقتال ل ي�سّح 

ال�سعاليك اأمثاله ل ي�سّح اأن تعرت�س عليه اأي�سًا.
واأكر ميزة لعروة اأّنه كان رجًا ي�سعر بالنا�س اأكرث مما ي�سعر بنف�سه 

واخرتع لذلك املعنى التعبري الفّني اجلميل الذي ذكرناه وهو:
)اأق�سم ج�سمي يف ج�سوم كثرية(

ويقول:
�رصكة اإن��ائ��ي  ع��اف��ى  ام���روء  واح��د)1(اإين  اإنائك  عافى  ام��روؤ  واأن��ت 
ترى وق��د  �سمنت  اإن  مّني  بج�سمي م�س احلق واحلق جاهد)2(اأت��ه��زاأ 
كثرية ج�سوم  يف  ج�سمي  بارد)3(اأق�سم  واملاء  املاء  قراح  واأح�سو 

ب�سياج  اأنف�سهم  واأحاطوا  عناء،  ولقوا  �سديداً  جهداً  قومه  جهد  وقد 
تاأكلنا  اأن  من  خري  جوعًا  فيها  »منوت  وقالوا  املكا�سب،  اأعوزتهم  ملا 

الذئاب«.
»هذه  لهم:  وقال  �سياجهم  عنهم  فنزع  فاأتاهم  غائبًا  عروة  وكان 
ما  لكم  اأ�سيب  حتى  عليها  اأ�سلحتكم  واحملوا  حلمها  فقددوا  قلو�سي 

تعي�سون به اأو اأموت«.

عافى اإنائي �رصكة: اأي طالب معرويف خلق كثري.  )1(
جاهد. متعب واحلق الذي يعنيه �سلة الرحم وحماية ال�سعفاء.  )2(

اأق�سم حطامي على النا�س واأكتفي باملاء اخلال�س غري املمزوج باللنب يف ال�ستاء حيث   )3(
اجل�سم اأحوج اإىل الغذاء.



23

فخرج مع اأتباعه فوجدوا يف الطريق اآثاراً، فقال لهم »هذه اآثار من 
بعد خم�س، فوردت منها مائة معها  الإبل  فاكمنوا. فجاءت  املاء  يرد 
ف�سانها؛ ومعها فار�س ب�ساحه فخرج عليه عروة و�رصبه ب�سهم اأرداه. 

وا�ستاق الإبل حتى اأتى قومه فاأحياهم ويف ذلك يقول:
الع�سا على  اأدب  اأن  ورائي  اأهلياألي�س  وي�ساأمني  اأع��دائ��ي  فياأمن 
ركابكم �سدور  لبني  بني  الهزلاأقيموا  من  �رص  القوم  منايا  ف��اإن 
ورحلتي الباد  يف  انطاقي  بالرحللعل  املطية  حيازمي  و���س��ّدي 
هجمة)1( رب  اإىل  يومًا  وبالبخل�سيدفعني  بالعكوف  عنها  يدافع 

اأ�سيم بن �رصحبيل، وكان ي�سّمى  اآخر ي�سّمى  وكان ي�سحبه �سعلوك 
ماأوى ال�سعاليك لأّنه كان يعولهم وينفق عليهم حتى ي�ستغنوا.

ورمبا كان ال�سعلوك الثاين امل�سهور وهو ال�سنفري. واإذا كان عروة 
ي�سّور  ال�سنفري  كان  ال�سعاليك  الإن�ساين يف حركة  املعنى  لنا  ي�سّور 
لنا معنى ال�سجاعة وال�سلب والنهب ونحوها، اأي اأن عروة ميّثل الغاية 
ذلك  على  تدل  ال�سنفري  لفظة  كانت  ورمبا  الو�سيلة.  ميّثل  وال�سنفري 
فاإن من معانيها الغليظ ال�سفتن. وقد فقد ال�سنفري توازنه الجتماعي 
وهزاله  فقره  �سعره  يف  ويذكر  وزن.  له  ُيقام  ل  �سار  حتى  قبيلته  مع 
ونعليه املمّزقتن وثيابه البالية املهلهلة وحمله قربة املاء وت�رّصده يف 
ال�سحراء بن الوديان ال�سحيقة حيث تتجاوب اجلن. ف�سعر عروة اأكرثه 

يف غريه وال�سنفري اأكرث �سعره يف نف�سه.

الهجمة املائة من الإبل، وكان يعجبه �سعلوك اآخر ي�سّمى اأ�سيم بن �رصحبيل.  )1(
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من مثل قوله:
وبن اجلبا   هيهات اأن�ساأت �رصبتي)1(خرجنا من الوادي الذي بن م�سعل
وبعدها ال��غ��زة  اأي��ن  على  وغدوتي)2( اأم�ّسي  رواحي  منها  يقربني 
تقوتهم ���س��ه��دت  ق��د  ع��ي��ال  واق��ّل��ت)3( واأم  حت��ْت  اأو  اأطعمتهم  اإذا 
اإن هي اأكرثت ت��اّل��ت)4(تخاف علينا العيل  اآل  اأي  ج��ّي��اع  ون��ح��ن 
دونها ال�سرت  يق�رص  ل  تبّيت)5( م�سعلكة  مل  اإن  للبيت  ترجتي  ول 

ثم يقول:
غليلنا بع�س  اهلل  بعبد  وعّوف لدى املعدى اأوان ا�ستهّلت)6(�سفينا 
اأبالها مل  ميتتي  اأتتني  م��ا  ومل تذر خالتي الدموع وعمتي)7(اإذا 
حاوتي اأري����دت  اإن  حللو  اإذا نف�سي العزوف ا�ستمرت)8(واإين  وُمّر 
مباءتي ���رصي��ع  اآب����ى،  مل��ا  م�رّصتياأب���ي  يف  تنتحي  نف�ٍس  كل  اإىل 

من اأجل هذا كان �سعر عروة رقيقًا لطيفًا. و�سعر ال�سنفري جافًا عنيفًا 

ال�رصب اجلماعة.  )1(
اأين الغزاة اأي ما ي�سيبه من تعبها.  )2(

يقول اإذا اأنفقت عليهم قللت خمافة اأن تطول الغزاة.  )3(
العيل الفقر. واأي اآلة تاألت، اأي ما اأح�سنها �سيا�سة �سا�ستنا بها.  )4(

اأن  اأي ل ترجتي  للبيت  بذلك، ول ترجتي  اأي �ساحبة �سعاليك وهو ميدحها  م�سعلكة   )5(
تكون مقيمة. اإل اأن تريد ذلك.

يقول بردنا بغ�سنا بقتل عبد اهلل وقتل عوف، واملعدى مو�سع القتال، واأوان ا�ستهلت، اأي   )6(
اأوان اأن ارتفعت الأ�سوات يف احلرب. 

يقول اإذا اأتتني منيتي مل يبِك علّي لكرثة جرائري.  )7(
يقول اأنا �سهل ملن �ساحمني، وُمّر عند الختاف علي، والعزوف املن�رصف عن ال�سيء،   )8(

وا�ستمّرت من املرارة.
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ومن خري ما ترك لنا لميته امل�سهورة اخلالدة التي �سموها لمية العرب 
ومطلعها.

مطيكم �سدور  اأم��ي  بني  لأم��ي��لاأقيموا  ���س��واك��م  ق���وم  اإىل  ف����اإين 
وقد عني بها الأدباء و�رصحوها عّدة �رصوح. وعار�سها الطغرائي يف 

لميته الأخرى و�سّماها لمية العجم.
ويقول يف و�سف نف�سه:

اأك����ر هّمه ال��ن��وم  ق��ل��ي��ل غ����رار  م�سفعا  كميا  يلقى  اأو  ال��ث��ار  دم 
تعلة اإل  ال�����زاد  اإدخ������ار  فقد ن�زش ال�رص�سوف والت�سق املعاق��ل��ي��ل 
�سيلقى بهم من م�رصع املوت م�رصعاوم���ن ي��غ��ر ب���الأع���داء ل ب���ّد اأّن���ه
اأّن��ن��ي اأع��ل��م  ع��م��رت  واإن  اأ�سلعاواإين  املوت يرق  �سنان  �ساألقى 

•••

وللقتال الكابي �سعر ك�سعر ال�سعاليك فلعّله منهم اإذ يقول:
غّمة ال��ل��ي��ل  ي���َر  مل  ه��م��ا  ه��م  املراكباإذا  عليه  ت�سعب  ومل  عليه 
على خري ما تبنى عليه ال�رصائب)1(ج��ل��ي��د ك����رمي خ��ي��ل��ه وط��ب��اع��ه
�ساعة باأكلة  يفرح  مل  ج��اع  ومل يبتئ�س من فقدها وهو �ساغَباإذا 

ويف مثل هذا املعنى بقول حامت طيء:
والغنى بالت�سعلك  زمانا  الدهرغنينا  بكا�سيهما  ي�سقى  فكلتاهما 
قرابة ذي  على  بغيًا  زادن��ا  الفقرفما  باأح�سابنا  اأزرى  ول  غنانا، 

ال�رصائب جمع �رصيبة وهي اخلليقة.  )1(



26

•••

عا�س  خم�رصمًا،  وكان  يت�سعلك،  الريبوعي  وثيل  بن  �سحيم  وكان 
طويًا يف اجلاهلية والإ�سام يقول:

اأجنيه)1( كانوا  القوم  ما  اإذا  وا�سطرب القوم ا�سطراب الأر�سيه)2(اإين 
ب��الأروي��ه بع�سهم  ف���وق  بيهو���س��ّد  تو�سي  ول  اأو�سيني  هناك 

•••

ومن �سعراء ال�سعاليك اأي�سًا الراق. وله �سعر كثري، ورجز كثري؛ من 
�سعره قوله:

قومي اآل  اأت����رك  ل�ست  اأ���س��ريل��ع��م��ري  اأو  غ��ن��ائ��ي  ع���ن  وارح�����ل 
فيهم ك��ن��ت  م���ا  اإذا  ذيل  ب��ه��م  ع��ل��ى رغ���م ال��ع��دا ����رصف خطري 
ي�رص ك����ان  اإن  ب��ي��ن��ه��م  ع�سرياأاأن�������زل  ب��ه��م  اأمّل  اإن  واأرح�������ل 
ل��ه��م ط���ول ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ي���دورواأت������رك م��ع�����رصي وه���م اأن��ا���س
ال�رصيرف��ُك��فَّ ال��ك��ّف ع��ن ق��وم��ي وذره��م فعالهم  ي���رى  ف�����س��وف 

ويقول:
�سيغم ك��ل  اإىل  خيًا  اأق��د  مل  ف��اآك��ل م��ن حل��م ال��ع��داة واأ���س��ب��عاإذا 
ول ع�ست حمموداً، وعي�سي مو�ّسعفا قدت من اأق�سى الباد طائعا

ويقول:
احلرملأف����رج����ن ال����ي����وم ك����ل ال��غ��م��م بي�س  الليل  يف  �سيبهم  من 

اأي تناجوا بال�رّص.  )1(
الأر�سية هي احلبال التي ي�ستقى عليها من الآبار البعيدة القعر وُت�سّمى اأي�سًا بالأروية.  )2(
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مقدمي ي��ن��ظ��رون  م��ا  اإىل  الأده����م���س��را  ف���وق  ال����راق  اأن����ا  اإيّن 
املب�سم ذات  ال���ي���وم  ب��ن��ت ل��ك��ي��ز  ال���وائ���ل���ّي الأرق����ملأوج���ع���ن 

ويقول:
والغنى بالغنائم  رج��ايل  م��زج��ن ل��اأج��م��ال م��ن َرَم���انتولت 
اأط��ل فلم  بالرحيل  ن��داء  فاينون���ادوا  املعارك  يف  و�سنوى  اإيابًا، 
طاعتي الدهر  يرتك  ل  من  م��ل��ب مل���ا اأدع������و ب��ك��ل ل�����س��اناأاأت��رك 
ب��ك��ل اإغ�����ارات�����ي ب��ح��د ���س��ن��ايناأخي ومعيني يف اخلطوب و�ساحبي
ح�ساينفلما دعاين يا ابن روحان مل اأحم و�سدر  ع�سايل  وقومت 
مالك جبهة  الرمح  بن�سل  وغ���ي���ب���ت���ه ف���ي���ه ب���غ���ري ت����وانطلعت 

ومن ال�سعراء ال�سعاليك تاأّبط �رصاً، ومن �سعره امل�سهور وفيه ما يدل 
على نف�سه:

جده ج��ّد  وق��د  يحتل  مل  امل��رء  مدبراإذا  وه��و  اأم��ره  وقا�سى  اأ���س��اع 
نازًل لي�س  الذي  احلزم  اأخو  مب�رصولكن  للق�سد  وهو  اإل  اخلطب  به 
لهم �سفرت  وقد  لِلْحيان)1(  وطابى ويومي �سيق اجلحر معوراأق��ول 
��ة اأج���دره��م��ا خ��ط��ت��ا اإم����ا اأ����س���ار وم��نَّ واإم����ا دم وال��ق��ت��ل ب��احل��ّر 

•••

وقال اأي�سًا ق�سيدته الامية ومطلعها:
�سلع دون  ال����ذي  بال�سعب  ل���ق���ت���ي���ا دم��������ه م������ا ي��ط��لاإن 

ومنها ي�سف نف�سه:

حليان فرع من هذيل.  )1(
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ي���داين ال��ق��رح��ت��ي  ذّك�����ت ال�����س��ع��ري ف����رد وظ���ّل���س��ام�����س يف 
ون����دى ال��ك��ّف��ن ���س��ه��م م����دل)1(ي��اب�����س اجل��ن��ب��ن م��ن غ��ري ب��وؤ���س
ما اإذا  ح��ت��ى  ب���احل���زم  ح����ّل ح����ّل احل�����زم ح��ي��ث ي��ح��ّلظ��اع��ن 
اأب�������ل)2(غ��ي��ث م���زن غ��ام��ر ح��ي��ث يجدي ف��ل��ي��ث  ي�����س��ط��و  واإذا 
اأزّل)3(م�����س��ب��ل يف احل���ي اأح�����وى رف���لٌّ ف�����س��م��ع  ي���غ���زو  واإذا 
و������رصٌي اأرٌي  ط���ع���م���ان  ك���ّل)4(ول�����ه  ذاق  ق��د  ال��ط��ع��م��ن  وك���ا 

يركب الهول وحيدا ول ي�سحبه اإل اليماين الأفل
•••

ولعل يف هذه الأبيات و�سف كل �سعلوك كبري...
وقد اأعجب بها غوته ال�ساعر الأملاين فرتجمها اإىل الأملانية. 

واختار له املف�سل ال�سبي يف كتابه املف�سليات �سعراً كثرياً بل افتتح 
خمتاراته ب�سعر تاأبط �رصاً هذا بق�سيدته امل�سهورة:

واإب��راق �سوق  من  لك  ما  عيد  ط��راقيا  الأه����وال  على  طيف  وم��ر 
يقول فيها:

عذر ذا  لي�س  مّني  اأ���رصع  �سيء  خفاق)5( ل  الرَّيد  بجنب  جناح  وذا 

ياب�س اجلنبن اأي جائع اأي اأّنه يوؤّثر بالزاد غريه على نف�سه ومن عادتهم التمّدح بالهزال   )1(
واإيثار الغري واملدل هو الواثق بنف�سه وباآلته وبعّدته.
الأبل، امل�سّمم املا�سي على وجهه ل يبايل ما يلقى.  )2(

ي�سبل  والدعة مرتف منعم،  الأمن  اأّنه يف حالة  اأي  اإزاره  العجز، وم�سبل  الأزل اخلفيف   )3(
اإزاره، وال�سمع الذئب.

الأري الع�سل.  )4(
يعني بذي عذر طرفة، والريد ال�سمراق الأعلى من اجلبل، واإمنا خ�ّس جارح اجلبل لأنه   )5(
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ومنها:
�رصمت خ��ل��ة  م��ا  اإذا  اأق����ول  يا ويح نف�سي من �سوق واإ�سفاق)1(ول 
ع�سريته يف  جمد  غايات  اأرف��اق)2(�سباق  بن  ا  هدًّ ال�سوت  مرجع 
ق�����وال حم��ك��م��ة، ج�����واب اآف����اقح���م���ال األ����وي����ة ���س��ه��اد اأن���دي���ة
به اأ�ستغيث  وغ��زوي  هّمي  اإذا ا�ستغثت ب�سايف الراأ�س نغاق)3(ف��ذاك 

 ثم يقول:
معنفة اللوم  بع�س  اإن  ب��اقعاذلتي  اإب��ق��ي��ت��ه  واإن  م��ت��اع  وه���ل 
عذيل ت��رتك��وا  مل  لئن  زع��ي��م  اآف��اق)4(اإين  اأهل  عني  احلّي  ي�ساأل  اأن 
حتى تاقي الذي كل امرئ لقي)5(���س��دد خ��ال��ك م��ن م���ال جتمعه
اأخاقيل��ت��ق��رع��ن ع��ل��ّي ال�����س��ن م��ن ن��دم بع�س  يومًا  تذكرت  اإذا 

وهذا اآخر الق�سيدة اجلميلة القوية الدالة على بع�س اأخاق ال�سعاليك 
النباء.

اأما  واحل�رصات  الأرانب  ي�سيد  ما  اأكرث  ال�سهل  وجارح  ال�سهل.  جارح  من  طريانًا  اأ�رصع 
جارح اجلبل في�سيد الطري وما حّلق يف الهواء.

يقول اأنا مالك لنف�سي جمّرب اأ�سل ما و�سلني واأقطع من قطعني.  )1(
اآمراً  باأ�سحابه  ي�سيح  اأنه  ال�سوت  مبرجع  ويريد  �سابقه  من  املجد  اإىل  ي�سبق  اأن  يريد   )2(

وناهيًا، والأرفاق الرفاق، والهد ال�سوت الغليظ.
�سايف الراأ�س، اأي رجل كثري ال�سعر واإمنا ا�ستغاث بكثري ال�سعر، لكرثة ا�ستغاله بالغزو،   )3(

حتى ل يتعّهد �سعره.
والنغاق ذو ال�سوت ي�سيح يف اأثر اجلمل اإذا �رصى، يقول هذا الذي ذكرت على مثله اأعول، 

ومثله اأطلب، واأغزو لأ�سحبه وي�سحبني.
الآفاق فا يخركم عني  اأهل  يقول لئن مل ترتكوا لومي لأفارقنكم، حتى ت�ساألوا عني   )4(

اأحد.
يقول، �سد مبالك ثلم فقرك وفقر اأ�سحابك حتى تاقي املوت.  )5(
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لأّنه كان  يهّمنا  الهذيل وهو  اأبو خرا�س  ال�سعاليك  ومّمن عرف من 
يف  وبع�سها  اجلاهلية  يف  حياته  بع�س  عا�س  خم�رصمًا،  �سعلوكًا 
بالرثاء  اأبو خرا�س  امتاز  الإ�سام، ولي�س بن احلياتن فرق كبري وقد 
واأ�سحابه  اجلاهلية  يف  اأ�سحابه  فرثى  الهذليون  قومه  به  ا�ستهر  كما 
وال�سجاعة،  الكرم  مثل  اجلاهلي  ال�سعر  يف  ماألوفة  مبعاٍن  الإ�سام  يف 
وعجز الإن�سان اأمام املوت. ومع ذلك ميكن تبّن اأثر الإ�سام يف �سعره 

الإ�سامي كاأن يقول:
مالك اأم  ي��ا  ال���دار  كعهد  ال�سا�سُلفلي�س  بالرقاب  اأطالت  ولكن 
بقائل لي�س  كالكهل  الفتى  �سوى العدل �سيئًا، فا�سرتاح العوذلوعاد 
كاأمّنا ال�سفاء  اإخ���واُن  هائلفاأ�سبح!  ال��رتب  جانب  عليهم  اأه��ال 

•••
فالتحّدث عن العدل من طبيعة الإ�سام ل من طبيعة اجلاهلية. وله 
ق�سيدة لطيفة يبكي فيها ابنه خرا�سًا. وكان خرا�س هذا جنديًا يف جي�س 
امل�سلمن اأيام عمر بن اخلطاب فحّز ذلك يف نف�س اأبيه. وكانت قد تقدمت 
به ال�سن، فلما �سمع عمر لهذه الأبيات نهى اأن يخرج اإىل الغزو من كان 
املطبوع  الهذلين  ديوان  ويف  له.  ياأذن  اأن  بعد  اإل  كبري  �سيخ  اأب  له 
�سعلكته،  من  لطيفة  �سوراً  لنا  تّقدم  خرا�س  اأبي  �سعر  من  كثرية  قطع 
وعلى اجلملة فاإن �سعر ال�سعاليك كثري، بع�سه يف اأ�سخا�سهم وبوؤ�سهم 
اإن�سانيتهم. ورمبا كان بنوعيه ي�سّور لنا جانبًا كبرياً من  وبع�سه يف 
جوانب احلياة العربية ورمبا كان من الظواهر الغريبة اأن اأكرث �سعرهم 
مقطوعات ل ق�سائد، وهو ظل ين�سجم مع طريقة خطفهم، فهم يخطفون 

يف حروبهم ويخطفون يف �سعرهم.



31

ورمبا  ا�ستثناء،  فذلك  ال�سنفري،  كامية  طويلة  ق�سيدة  راأينا  فاإن 
اأن�ساأها يف حالة ا�ستقرار ت�ستدعي الطول.

ولهم يف �سعرهم خوا�س اأخرى، من ذلك وحدة املو�سوع - ف�سعرهم 
يف الت�سعلك من جميع نواحيه. كما كان �سعراء الفرو�سية يف الإ�سام 
اأن يكون  اإىل  والتوزيع  والنهب  ال�سلب  اأجلاأتهم حياة  والن�رصانية. وقد 
ي�سعرون يف ما يفعلون ل يف ما يتخّيلون. وقد  �سعرهم واقعيًا لأنهم 
ناحظ اأّنهم يتجافون عن احلب وقّل اأن جنده يف �سعرهم، اإمنا جند يف 
العتب عليهم يف �سريتهم ورمبا كان  �سعرهم خماطبة زوجاتهم بعدم 
�سبب ذلك اأن احلب يبنى على اأ�سا�سن. حياة مرتفة بع�س الرتف لي�ست 
كحياة ال�سعلكة من بوؤ�س وفقر، لأن احلب كالزهرة على املائدة ل ينتفع 
بها اإل بعد القوت، والثاين اأن احلب يحتاج يف اأول تكوينه اإىل ا�ستقرار 

وال�سعاليك اأبعد النا�س عن ال�ستقرار.
با�سم  م�سهورين  كانوا  اإذ  وال�رصعة  التدّفق  �سعرهم  يف  ناحظ  كما 

العدائن فكاأنهم يعدون باأرجلهم ويعدون يف �سعرهم.
وعلى اجلملة فقد كانوا يف �سعرهم خري مثال لت�سوير حياتهم يف 
رجزاً،  كان  منهم  كثري  �سعر  اأن  يف�رّص  ما  هذا  ولعّل  واإخا�س.  ب�ساطة 
اأن قي�س بن احلدادية كان  الأخرى. فريوون  البحور  اأ�رصع من  والرجز 
يقاتل اأعداءه وهو يرجتز، وال�سنفري ملا قطع اأعداوؤه يده رثاها بالرجز، 
ويروون اأن لعمرو ذي الكلب ال�سعلوك اأرجوزة طريفة يق�ّس فيها ق�سة 
طريفة، ق�سة ذئب فاتك اأغار على غنم. ولعّل الذئب يف هذه الأرجوزة رمز 
لل�سعاليك ت�ستلب حقوق الفقراء والغنم رمز لاأغنياء البخاء تفرت�سهم 
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ال�سعاليك. وهو يختم اأرجوزته باأّنه رمى الذئب ب�سهم من �سهامه اأرداه 
�رصيعًا. ولئن كان كثري من ال�سعراء يف اجلاهلية بداأوا �سعرهم بالغزل 
اأو بالبكاء على الأطال ثم تخّل�سوا منه اإىل املديح فهوؤلء حتّرروا من 
ذلك كّله، اأما حتّررهم من الغزل وبكاء الأطال فقد اأبّنا �سببه من قبل، 
طريق  عن  ي�ستجدوا  اأن  يعتادوا  مل  فاأنهم  املديح  من  حتّررهم  واأما 

املديح، واإمنا اعتادوا اأن يتك�ّسبوا بطريق القّوة.
•••

وجدنا  الإ�سام،  وقاربنا  التاريخ،  يف  خطوة  خطونا  نحن  فاإذا 
يف  ُعِرف  ما  وذلك  التاريخ،  يف  ال�رصيفة  ال�سعلكة  اأو  الفتوة  من  نوعًا 
التاريخ ويف كتاب ال�سرية »بحلف الف�سول«، فقد جاء يف الرو�س الأنف 
اأنه »حلف عقدته قري�س بينها على ن�رصة كل مظلوم مبكة«  لل�سهيلي 
اإىل مثل هذا احللف جرهم يف  قري�سًا  �سبق  قد  اإنه  قتيبة  ابن  قال  وقد 
والثاين  ف�سالة،  بن  الف�سل  اأحدهم  ثاثة،  منهم  فتحالف  الأّول  الزمن 

الف�سل بن وداعة، والثالث ف�سيل بن احلارث.
الف�سول،  حلف  �سّمي  والف�سيل،  بالف�سل  كّلهم  ت�سميتهم  اأجل  ومن 
زبيد  من  رجًا  اأن  �سببه  وكان  اأي�سًا.  ال�سم  بهذا  الثاين  احللف  و�سّمي 
قدم مكة بب�ساعة، فا�سرتاها منه العا�سي بن وائل، وكان ذا قدر مبكة 
و�رصف، فحب�س عنه حّقه، فا�ستعدى عليه الزبيدي عبد الدار وخمزومًا 
وغريهما، فاأبوا اأن يعّينوه وزجروه فلما راأى الزبيدي ال�رص اأوفى على 
اأبي قبي�س عند طلوع ال�سم�س، وقري�س يف اأنديتهم حول الكعبة، ف�ساح 

باأعلى �سوته:
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ب�ساعته مل��ظ��ل��وم  ف��ه��ر  اآل  والنفري��ا  ال���دار  ن��ائ��ي  مكة  ببطن 
عمرته يق�ِس  مل  اأ�سعث  واحلجروحم��رم  احلجر  وبن  للرجال،  يا 
ك��رام��ت��ه مّت���ت  مل��ن  احل����رام  الغدراإن  ال��ف��اج��ر  ل��ث��وب  ح���رام  ول 

•••

فقام الزبري بن عبد املطلب، وقال: ما لهذا مرتك. فاجتمعت ها�سم، 
طعامًا  لهم  ف�سنع  جدعان،  بن  اهلل  عبد  دار  يف  مرة  بن  وتيم  وزهرة، 
وحتالفوا يف ذي القعدة يف �سهر حرام قيامًا فتعاقدوا وتعاهدوا باهلل 
ليكونن يداً واحدة مع املظلوم على الظامل، حتى يوؤدي اإليه حقه. ما بل 
بحر �سوفة، وما ر�سا حراء وثبري مكانهما، وعلى التاأ�ّسي يف املعا�س 
و�سمت قري�س ذلك حلف الف�سول، ثم م�سوا اإىل العا�سي بن وائل فانتزعوا 

منه �سلعة الزبيدي فدفعوها اإليه. وقال الزبري بن عبد املطلب:
وتعاقدوا حتالفوا  الف�سول  ظ��املاإن  م��ك��ة  ب��ب��ط��ن  ي��ق��ي��م  ل  اأن 
وت��واث��ق��وا ت��ع��اه��دوا  عليه  ف���اجل���ار وامل���ع���رت ف��ي��ه��م ���س��املاأم���ر 

•••

وذكروا اأن رجًا من خثعم قدم مكة معتمراً ومعه بنت له يقال لها 
احلجاج،  بن  نبيه  منه  فاغت�سبها  العاملن،  ن�ساء  اأو�ساأ  من  )القتول( 
وغّيبها عنده، فقال اخلثعمي من يعديني من هذا الرجل، فقيل له عليك 
اإليه من  فاإذا هم ي�رصعون  الكعبة ونادى،  الف�سول، فوقف عند  بحلف 
كل جانب، وقد انت�سوا اأ�سيافهم يقولون جاءك الغوث فما بالك، فقال: 
اإن نبيهًا ظلمني يف ابنتي وانتزعها مّني ق�سوة، ف�ساروا معه حتى وقفوا 
على باب الدار، فخرج اإليهم، فقالوا له، اأخرج اجلارية ويحك، فقد علمت 
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من نحن وما تعاقدنا عليه. فقال، اأفعل، ولكن مّتعوين بها الليلة، فقالوا: 
ل، ل واهلل فاأخرجها اإليهم.

ويف احلديث اأن ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم قال: »لقد �سهدت يف 
اأن يل به حمر النعم، ولو دعيت  دار عبد اهلل بن جدعان حلفًا ما اأحب 

اإليه يف الإ�سام لأجبت«.
والدليل على ات�سال هذا احللف ما ذكر ال�سهيلي من اأن عبد اهلل بن 

جدعان هذا وهو الذي عقد احللف يف بيته كان من ال�سعاليك.
وكان معروفًا باإطعام الطعام وتفريق الأكل على النا�س، فعل خيار 

ال�سعاليك.
الف�سول، ذكروا حن حتالفهم كما قال  اإّنهم يف حتالفهم حلف  ثم 
ال�سهيلي التاأ�سي يف املعاي�س، اأي امل�ساواة يف العي�س، فمن كان عنده، 
اأطعم من لي�س عنده، وهذا فعل كرام ال�سعاليك وهو مبداأ ا�سرتاكي �سليم.
فاأعتقد اأّنه لول نظام الفتّوة ونظام ال�سعاليك ما كان حلف الف�سول، 
وهو مبداأ يف غاية ال�سمّو، اإذ يق�سي بتحقيق العدالة، والأخذ من الظامل 
للمظلوم، مهما كان الظامل قويًا عزيز اجلانب. كما فعلوا مع العا�سي 

ومع نبيه.
وهذا املعنى هو الذي اأدركه اأولو الأمر يف الدولة العبا�سية اإذ راأوا اأن 
الق�ساة قد يعز عليهم اأن ياأخذوا احلق من الظامل اإذا كان ملكًا اأو قريبًا 
له اأو ذا جاه، فاأن�ساأوا لذلك ديوانًا ي�سّمى ديوان املظامل يراأ�سه اخلليفة 

اأو من ينوب منابه لأخذ احلق من ذي اجلاه.
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•••

لإبراهيم  و�سفًا  »فتى«  ي�ستعمل  القراآن  وجدنا  الإ�سام  جاء  فلما 
عليه ال�سام فيقول )قالوا �سمعنا فتى يذكرهم يقال له اإبراهيم( وراأيناه 
اأوى  واإذ  برّبهم،  اآمنوا  فتية  )اإّنهم  فيقول  الكهف  ي�ستعمله و�سفًا لأهل 
يف الفتية يف الكهف( وقد ف�رّص يف املو�سعن بال�سباب، وجاء الإ�سام 
اأي�سًا با�ستعمال خا�س لكلمة )فتى(. ذلك اأن الإ�سام مل ير�َس اأن ي�سّمى 
الرقيق اململوك عبد فان واأمة فان، وكره العبودية ت�ساف لغري اهلل. 
)ل  احلديث  يف  وجاء  والفتاة،  الفتى  وهو  حمبوبًا  اإ�سمًا  لهما  فاختار 
يقولن اأحدكم عبدي واأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي( وعلى هذا املعنى 
فتياتكم  تكرهوا  »ول  وجاء  لفتاه(.  مو�سى  قال  )واإذ  تعاىل  قوله  جاء 
يو�سف  اأبو  �ُسئل  حتى  الرقيق  يف  الكلمة  ا�ستعمال  و�ساع  البغاء«  على 
عّمن قال، اأنا فتى فان، قال هو اإقرار منه بالرق. فكاأّن الإ�سام اختار 
خري الألفاظ الدالة على احلرية فدّل بها على الرق طلبًا حل�سن معاملة 

الرقيق.
ال�سجاعة  وهو  الأّول  معناها  يف  ت�ستعمل  الكلمة  ظّلت  ولكن 
والفرو�سية فقالوا: »ل �سيف اإل ذو الفقار، ول فتى اإل علي« اإذ كان علي 
ابن  وهو  املهلب  بن  خملد  مات  وملا  �سجاعًا.  فار�سًا  معروف  هو  كما 
�سبع وع�رصين �سنة وكان �سهمًا نبيًا �سّلى عليه عمر بن عبد العزيز ثم 

قال )اليوم مات فتى العرب( وقال يزيد بن املفرغ:
ح�����ذر ال�������س���اآم���ة وامل����خ����ازيف����ال����ه����ول ي����رك����ب����ه ال���ف���ت���ى
واحل���������ر ت���ك���ف���ي���ه ال���ع���ام���ةوال����ع����ب����د ي����ق����رع ب��ال��ع�����س��ا
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•••

غري اأننا جند يف العهد الأموي اأمراً ي�ستوقف النظر، فقد ذكر الأغاين 
يف ترجمة حنن احلريي كلمات يف الفتّوة ت�ستحق النظر. وكان حنن 
هذا مغنيًا ن�رصانيًا من احلرية، وكان يف اأيام ه�سام بن عبد امللك ومن 

�سعره الذي كان يغني به:
الق�سفاأن�����ا ح��ن��ن وم���ن���زيل ال��ن��ج��ف الفتى  اإل  ن��دمي��ي  وم��ا 
م����رتع����ة ن�����اري�����ة واأغ��������رتفاأق�����رع ب��ال��ك��اأ���س ث��غ��ر ب��اط��ي��ة
ب��ي��ت ي���ه���ود ق����راره����ا اخل���زفم���ن ق��ه��وة ب��اك��ر ال��تنِّ��ج��ار بها
خ�سب وم��ن��زيل  غ�س  ع��ن��فوالعي�س  ول  ����س���ق���وة  ت���غ���ذين  مل 

•••

باحلرية  الفاكهة  يحمل  غامًا  حنن  )كان  الأغاين  �ساحب  وقال 
بيوت  اإىل  الرياحن  حمل  اإذا  فكان  التحيات)1(  عمل  يف  لطيفًا  وكان 
وح�سن  ر�ساقته  وراأوا  القيان  واأ�سحاب  الكوفة  اأهل  وميا�سري  الفتيان 
قّده وحاوته وخّفة روحه ا�ستحلوه واأقام عندهم وخّف لهم فكان ي�سمع 

الغناء وي�ستهيه وي�سغي اإليه وي�ستمعه ويطيل الإ�سغاء اإليه(.
وقال يف مو�سع اآخر عن حنن )خرجت اإىل حم�س األتم�س الك�سب بها 
اأ�ستفيد منه �سيئًا ف�ساألت عن الفتيان واأين يجتمعون فقيل  واأرتاد من 
يل )عليك باحلمامات( فجئت اإىل اأحدها فدخلته فاإذا فيه جماعة منهم، 
فاأن�ست وانبط�ست واأخرتهم اأين غريب، ثم خرجوا وخرجت معهم فذهبوا 

التحية، ما يقدم عند التحية من باقات الرياحن ونحوها.  )1(
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بال�رصاب  واأوتينا  فاأكلنا  بالطعام  اأوتينا  فلما قعدنا  اأحدهم  اإىل منزل 
ف�رصبنا فقلت لهم هل لكم يف مغٍن يغنيكم، قالوا ومن لنا بذلك(.

الفتيان يف  اإبراهيم املو�سلي نزل �سيفًا على  اأن  اأي�سًا  ويحّدثوننا 
اخلافة  توىّل  فلما  هناك،  من  املهدي  فعرفه  يغنيهم  فجعل  حم�س 

ا�ستدعاه.
هذه الق�س�س الثاث تدل على اأمور. الأّول اأن هناك فئة ت�سّمى الفتيان 
كانوا يف احلرية وكانوا يف حم�س، ورمبا كانوا اأي�سًا يف غريهما، ولكن 

مل نعرث على الن�سو�س الدالة على ذلك.
الثاين اأن هوؤلء الفتيان لي�سوا كل ال�سباب، واإمّنا هم �سباب من نوع 
خا�س يظهر من عبارته اأّنهم من امليا�سري، ومّمن لهم حظ يف ال�سماع 

وال�رصاب.
ثالثًا اأّنهم كانوا ي�سيفون ويطلبهم الغرباء لينزلوا عليهم �سيوفًا.

رابعًا اأّنه كانت لهم جمتمعات خا�سة يعرفون فيها بالبلدة.
ي�ساف اإىل ذلك اأن اأنواعًا من الفرو�سية عني بها الفتيان يف العهد 
الأموي كال�سيد وتربية احليوانات املعلمة، يطلقونها على ال�سيد فقد 
النا�س  اأ�سد  �سابًا« كان  اأن يزيد بن معاوية »وكان فتى  الفخري  روى 
كلفًا بال�سيد، وكان ل يزال لهيًا به وكان يلب�س كاب ال�سيد الأ�ساور 

من الذهب واجلال املن�سوجة منها - ويهب لكل كلب عبداً يخدمه.
كما اأخذوا عن الفر�س اللعب بالبندق وهو كرات �سغرية من طن اأو 
اأو نحوه ثم ح�سيت  اأو ر�سا�س يرمى بها عن قو�س ل�سيد الطري  حجر 

بالبارود يف ما بعد. ومن هذا �سّميت بالبندقية.
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ولي�س ببعيد اأن تت�سل األعاب الفرو�سية هذه بالفتّوة خ�سو�سًا واأن 
الفخري يعّر عن يزيد بن معاوية باأنه فتى.

هذه  اكت�ساف  اإىل  حتتاج  يدينا  بن  التي  الن�سو�س  تزال  ل  ولكن 
الفتّوة  العبا�سي وجدنا كلمة  الع�رص  اإىل  انتقلنا بعد ذلك  واإذا  الرابطة. 

ا�ستعملت يف اأربعة معاٍن.
1 - كانت ت�ستعمل للدللة على املروءة من نبل وكرم و�سمم وعدم 
من  رجًا  اأن  لك�ساجم  الندمي  اأدب  كتاب  يف  جاء  ما  ذلك  من  تكلف. 
اأ�سحاب حممد بن عبد اهلل بن طاهر دعاه للطعام عنده دعوة احتفل لها. 
اأحّبه  ما  ليتكامل ويتاحق  بالطعام فماطله  فلما ح�رص حممد طالبه 
من الكرثة حتى ت�رصم اأكرث النهار وم�س حممداً اجلوع، فتنغ�س عليه 
يومه واأراد حممد ال�سفر ف�سّيعه هذا الرجل حتى اإذا دنا منه ليوّدعه، قال 
له )اأياأمر الأمري ب�سيء؟ قال نعم. جتعل طريقك يف عودتك على حممد 

بن احلارث فا�ساأله اأن يعّلمك الفتّوة(.
اإليك الأمري لتعّلمني  فم�سى حتى دخل اإىل حممد، فقال له )بعثني 
الفتّوة( و�سحك وقال )يا غام هات ما ح�رص، فاأتى بطبق كبري عليه 
ثاثة اأرغفة من اأنظف اخلبز واأنقاه، و�سكرجات، خل، وملح من اأجود ما 
يتخذ من هذه الأ�سناف، وابتداأ ياأكل فجاءته ف�سيلة باردة من مطبخه 
اأكل  له  فانتظم  حلو،  جام  فنجان  بع�س  له  واأحدث  الطباخ  وتداركها 

خفيف ظريف يف زمان ي�سري، وبغري احت�سام وانتظار(.
هذا  ومن  تكّلف  �سماحة من غري  الكرم يف  الفتّوة يف  ي�ستعمل  فهو 

القبيل ما قاله اأبو البلهاء يف يزيد بن مزيد ال�سيباين يرثيه.
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اإخ��وان��ه ب��ه  فجعت  الفتى  ي����وم ال��ب��ق��ي��ع ح�����وادث الأي����امِن��ع��م 
بابه ح��ل��ل��ت  اإذا  ال��ف��ن��اء  ط��ل��ق ال��ي��دي��ن م�����وؤدب اخل����دام���س��ه��ل 
و�سقيقه ���س��دي��ق��ه  راأي����ت  الأرح����امواإذا  ذوي  اأي��ه��م��ا  ت����دِر  مل 

•••

2 - نرى ال�سوفية ا�ستح�سنت كلمة الفتّوة وما تدل عليه من معاين 
ف�سائلها.  من  وغّذتها  كلماتها  معجم  يف  واأدخلتها  وال�سماحة  النيل 
واأول ما جند ذلك يف الر�سالة الق�سريية فقد عقد الق�سريي بابًا �سّماه باب 
الفتوة بجانب باب احلياء وال�سدق، وقال يف تعريفها »اأ�سل الفتّوة اأن 
يكون العبد �ساعيًا اأبداً يف اأمر غريه« ونقل عن الف�سيل اأنه قال »الفتّوة 

ال�سفح عن عرثات الإخوان«.
وقال بع�سهم »الفتّوة األ ترى لنف�سك ف�سًا على غريك« وجروا على 
عادتهم يف الأدب الرمزي، فقالوا »اإن اإبراهيم �سّمي يف القراآن فتى لأّنه 
خالف  من  احلقيقة  يف  فالفتى  نف�سه«  اإن�سان  كل  و�سنم  ال�سنم  ك�رص 
هواه ونف�سه وهكذا اأحيا ال�سوفية كلمة فتّوة. ونقلوا عن كبارهم كلمات 
فيها، فاحلارث املحا�سبي يقول »الفتّوة اأن تن�سف ول ُتن�سف« وغريه 
»ما  حنبل  بن  اأحمد  و�سل  املّنة«  واأ�رصار  النعمة  اإظهار  »الفتّوة  يقول 
الفتّوة؟ قال: ترك ما ترجو ملا تخ�سى« ولهم يف ذلك احلكايات الظريفة 

يف الفتّوة كعادتهم.
من ذلك اأن �سوفيًا تزّوج امراأة ثم ظهر عليها اجلدر قبل الدخول بها، 
ال�سويف حتى ل يجرح �سعورها فلما ماتت فتح عينيه فقيل  فتعامى 
اأن حتزن« فقيل له:  اأعم ولكن تعاميت حذراً من  له يف ذلك فقال: »مل 
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)�سبقت الفتيان(.
ومن ذلك ما حكوه اإن اإن�سانًا يّدعي الفتّوة خرج من ني�سابور اإىل بلدة 
بخرا�سان فدنا منه رجل ومعه جماعة من الفتيان فلما فرغوا من اأكل 
الطعام خرجت جارية ت�سب املاء على اأيديهم فاأبى الفتى الني�سابوري 

وقال )لي�س من الفتّوة اأن ت�سّب الن�ساء املاء على اأيدي الرجال(.
وحكوا اأن جماعة من الفتيان زاروا فتى فدعا غامه ليقّدم الأكل لهم 
فاأبطاأ الغام ف�ساأله الرجل مِلَ اأبطاأت فقال الغام )كان عليها منل فلم 
يكن من الأدب تقدمي ال�سفرة اإىل الفتيان مع النمل ومل يكن من الفتّوة 
طرد النمل عن ال�سفرة، فلبثت حتى دب النمل( فقال له �ساحب البيت 
)قد دققت يا غام يف الفتّوة( وجتادل ال�سوفية بعد ذلك جداًل ظريفًا 
العمل من  اأو مدحه، وهل هذا  الغام  ال�سيخ، هل عاب  يف تف�سري كلمة 
الفتّوة اأو ل، وهل اخلوف من اإيذاء النمل بالطرد يجب اأن يراعي، اأو ل 

يراعي اخلوف عند اإيذاء ال�سيوف بالنتظار وهكذا.
يف  الفتّوة،  يف  طويًا  ف�سًا  العربي  بن  الدين  حميي  ال�سيخ  وعقد 
قّدمه  واأ�رصاره،  الفتّوة  مقام  معرفة  عنوانه  املكية(  )الفتوحات  كتابه 

كعادته باأبيات من ال�سعر فيها:
�ساحبها ينفك  م��ا  ال��ف��ت��ّوة  والنا�ساإن  النا�س  رب  عند  مقدمًا 
حتلية الإي��ث��ار  ل��ه  م��ن  الفتى  الراأ�ساإن  فحيث كان، فمحمول على 
بقوتها الأه����وا  ت��زل��زل��ه  اإن  الرا�سم��ا  يف  كالرا�س  ثابتًا  لكونه 
ي�سغله خوف  ل  يحكمه،  حزن  والبا�سل  احلرب  حال  املكارم  عن 
منفرداً الأ�سنام  ك�رصه  اإىل  القا�سيانظر  اللن  ف��ذاك  معن،  ب��ا 
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•••

للحق.  اإيثاراً  للنار،  بنف�سه  جاد  واأّنه  اإبراهيم  ق�سة  على  بناه  وقد 
اأدخلها ال�سوفية يف مذهبهم، و�سبغوها ب�سبغتهم،  وعلى اجلملة فقد 
وجعلوها مقامًا من مقاماتهم، وملئت بها كتبهم، ونقلوها من املعنى 
الدنيوي اإىل املعنى الديني كالزهد والإيثار و�سبط النف�س، وحملها على 

احلق مهما ا�ستتبع ذلك من املكاره.
3 - وجدنا النا�س ي�ستعملون الكلمة يف نوع من النا�س هم ال�سبان 
ويف  اأموالهم  يف  النا�س  يهّددون  ثم  بقّوتهم،  يتباهون  الذين  الأ�سداء 
�سقيق  اأن  من  الق�سريية،  الر�سالة  ما جاء يف  القبيل  هذا  اأنف�سهم، ومن 
ابن اإبراهيم البلخي كان يتغّنى ويعا�رص الفتيان، وكان علي بن عي�سى 
اأمري بلخ، وكان يحب كاب ال�سيد، ففقد كلبًا من كابه.  ابن ماهان، 
ف�سعى برجل اأنه عنده فطلب الرجل فهرب، فدخل دار �سقيق م�ستجرياً، 
فم�سى �سقيق اإىل الأمري، وقال: خل �سبيله، فاإن الكلب عندي اأرده اإليكم 
اأ�سدقائه غائبًا  الثالث كان رجل من  اليوم  فلما كان  اأيام.  اإىل ثاثة 
من بلخ رجع اإليها، فوجد يف الطريق كلبًا عليه كاب فقال اأهديه اإىل 
�سقيق فاإنه ي�ستغل بالتفتي، فنظر �سقيق اإليه فاإذا هو كلب الأمري، ف�رّص 
به وحمله اإليه؛ وتخّل�س من ال�سمان، فرزق اهلل الرجل النتباه، وتاب 

مما كان فيه، و�سلك طريق الزهد.
اأريد  لمراأته:  قال  خ�رصويه  بن  اأحمد  اأن  من  جاء  ما  ذلك  ومن 
الفتيان.  راأ�س  بلدهم  يف  كان  �ساطراً  عياراً  فيها  اأدعو  دعوة  اأتخذ  اأن 
والعيارون ال�سطار هم فئة ينطبق عليهم ما ذكرنا من اعتزازهم بالقوة. 
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وا�ستخدامها يف التهديد وال�سلب والنهب.

ثم كان هناك نوع رابع ت�ستعمل فيه الكلمة، هو نوع من الفرو�سية 
ونظمت،  العبا�سي  الع�رص  يف  الفرو�سية  األعاب  ا�ستهرت  فقد  املنظمة، 
وكرث اللعب بالبندق واخلروج به لرمي ال�سيد. فقد ذكر الأغاين يف �سبب 
موت ال�ساعر اأبي العر اأنه خرج اإىل الكوفة لريمي بالبندق مع الرماة 
من اأهلها، ف�سمعه بع�سهم يقول قوًل �سيئًا يف علّي فقتله. كما عنوا بلعب 
املعت�سم كان  اإن  الفخري  وقال  والقن�س  وبال�سيد  وال�سوجلان  الكرة 
األج النا�س بال�سيد، وبنى يف اأر�س دجيل حائطًا طوله فرا�سخ كثرية. 
حتى  ال�سيد  يحدون  يزالون  ول  ي�سايقونها،  حلقة  �رصب  اإذا  وكان 
يكون  فا  دجلة،  وبن  احلائط  بن  في�سري  احلائط،  ذلك  وراء  يدخلوه 
لل�سيد جمال. فاإذا انح�رص يف ذلك املو�سع دخل هو واأقاربه وخوا�س 
الباقي.  واأطلقوا  القتل، وتفّرجوا، فقتلوا ما قتلوا،  حا�سيته وتاأّنقوا يف 

وكانوا يعّدون هذه الأنواع من �سيد ورمي ونحوهما من قبيل الفتّوة.

من  ملنا�سبة  جماعة  بن  الفتّوة  اأوا�رص  تنعقد  كانت  رمبا  بل 
املنا�سبات كغربة اأو نحو ذلك، فت�ستد بينهم ال�سداقة، ويتعاونون على 
ال�رّصاء وال�رّصاء، واإن مل جتمعهم جامعة من قبل، كالذي حكى اأن رجلن 
من بني اأ�سد خرجا اإىل اأ�سبهان فاآخيا دهقانًا بها، وتعاقدوا جميعًا على 
اأن يكونوا فتية �سدق ي�سمن اأحدهم لاآخرين ما يحتاجون اإليه. فمات 
ينادمان  والدهقان  هو  فظل  راوند،  له  يقال  مو�سع  يف  اأ�سد  بني  اأحد 
قره، ي�رصبان كاأ�سن وي�سّبان على قره كاأ�سًا ثم مات الدهقان فكان 
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قدحن.  قريهما  على  وي�سب  قدحًا  في�رصب  قريهما،  ينادم  الأ�سدي 
ويتغّنى بهذه الأبيات:

رق��دمت��ا ق��د  ط��امل��ا  ه��ب��ا  كراكما؟خليلي  تق�سيان  ل  اأج��دك��م��ا 
كّلها ب��راون��د  يل  م��ا  تعلما  �سواكمااأمل  حبيب  م��ن  ب��خ��زاق  ول 
مدامتي من  قريكما  على  ف�����اإل ت���ن���اله���ا ت�����رّو ث��راك��م��ااأ�سب 
بارحًا ل�ست  قريكما  على  �سداكمااأقيم  يجيب  اأو  الليايل  ط��وال 
الذي وما  املمات  حتى  بكاكماواأبكيكما  اإن  عولة  ذي  على  ي��رد 
�سقاكماجرى النوم بن اللحم واجللد منكما ع��ق��ار  �ساقي  كاأنكما 

•••

فالفتّوة هنا فتّوة م�سطنعة، ن�ساأت عن غاية ا�سرتك فيها الإخوان، 
قلوبهم  بن  األفت  دهقان  فار�سي  ورجل  اأ�سد،  بني  من  فتيان  فهوؤلء 
الغاية فتعاقدوا على اأن يفي كل منهم لأخويه، واأخرياً مات اثنان فوفى 
الثالث وبكاهما بكاء مراً. ورمبا كان املثل الأعلى لهذا النوع الأخوة يف 
الإ�سام فقد اآخى ر�سول اهلل بن املهاجرين والأن�سار، وكان هذا الإخاء 
له غاية، وهي اأن يوؤوي الأن�سار املهاجرين لأن املهاجرين خرجوا من 
ديارهم واأموالهم واحتاجوا اإىل العونة بالأن�سار، وقد لحظ ر�سول اهلل 
يف هذه الأخوة تقارب عقلية املتاآخين واأمزجتهما ونف�سيتهما، فهذه 
اأخوة لغاية �رصيفة، يتعاقد فيها الأخوان على وفاء. و�سّدد ر�سول اهلل يف 
اأخوان  كاأنهما  اأن يورث بع�سهما من بع�س  بينهما حتى كاد  الرباط 
حقيقيان، فهدا نوع من الأخوة اأرقى من اإخوة بني اأ�سد والدهقاين، واأعز 

منها غاية.
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ولي�ست الأخّوة بهذا املعنى اإّل نوعًا من اأنواع الفتّوة كما �سرنى بعد.
مبعانيها  الفتّوة  مّتت  وبعده  العبا�سي  الع�رص  يف  حال  كل  على 
اأو  مدنية  فتّوة  ن�سّميها  اأن  ي�سّح  فتّوة   )1( نوعان  واأهّمها  املختلفة 
دنيوية )2( وفتّوة دينية اأو �سوفية. ويظهر اأن النوعن كانا متمّيزين 

يف نظمهما وتقاليدهما، وهذا ما �سنحاول اأن نو�سحه.
فالفتّوة املدنية على ما يظهر وليدة الفرو�سية وال�سجاعة. ومن قدمي 
معّلقة  اأمثال  من  الكثرية  الأ�سعار  ذلك  يف  وقالوا  بهما،  العرب  عرف 
عمرو بن كلثوم وعنرتة بن �سداد. وخلفوا لنا اأدبًا وافراً يف كل ما ينطبق 
وت�سنيفها  بعد يف جمعها  املوؤلفون  وعنى  وال�سجاعة.  الفرو�سية  على 
ككتاب حلية الفر�سان و�سعار ال�سجعان لبن هذيل الأندل�سي، وقد ذكر 
والدروع  والنبل  والق�سى  والرماح  وال�سيوف  بها  وامل�سابقة  اخليل  فيه 

والرت�س وما اإىل ذلك وما قيل فيها من اأ�سعار.
والرتكي  اأوًل  الفار�سي  العن�رص  ت�سّلط  العبا�سية  الدولة  جاءت  وملا 
ثانيًا وكان لهم نظم يف الفرو�سية غري النظم العربية الب�سيطة البدوية، 
الر�سيد  اأن  يذكرون  املوؤرخن  وراأينا  امل�سلمن.  اإىل  منهم  فت�رّصبت 
والكرة  الرجا�س،  يف  بالن�ساب  ورمى  بال�سوجلان  لعب  خليفة  اأّول 
عليه  غلب  اإنه  املعت�سم  يف  ويقولون  الفر�س،  األعاب  من  وال�سوجلان 
حب الفرو�سية، والت�سّبه مبلوك الأعاجم. واأنه ق�ّسم اأ�سحابه للعب الكرة. 
ومعلوم اأن املعت�سم اأّول من ا�ستعان بالأتراك يف اأعماله، وقّربهم اإليه 
وجعلهم جنداً. وا�ستهر يف ع�رصه بالتفّن يف ال�سيد والقن�س. وعدوه 
فعلموا  والأتراك.  الفر�س  من  ذلك  يف  واقتب�سوا  الفرو�سية.  اأعام  من 
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يف  الكتب  وو�سعوا  والكاب.  الفهود  من  والكوا�رص  الطري  من  اجلوارح 
جودتها و�سفاتها، وطرق تعليمها واأمرا�سها وما ي�سلح كل واحد منها. 

و�سموا العلم الذي يبحث يف ذلك »بالبيزرة« وقال يف ذلك ال�سعراء.
واأ�سبحنا نرى يف كثري من دواوين ال�سعر بابًا ي�سّمى بالطرد وهو 
ال�سيد. ورويت الق�س�س الكثرية يف اأحاديث الفرو�سية. وقارن الكّتاب 
هنا  لي�س  مما  وغريهم  والرتك  الفر�س  وفرو�سية  العرب  فرو�سية  بن 
اأن  يجب  »اإنه  مثًا  وقالوا  الفرو�سية  لتعليم  القواعد  وو�سعوا  جماله، 
يبتدئ ال�سائد باخلّفة يف الوثوب والنزول، ثم يتدّرب على ركوب الفر�س 
العربي العريان با عّدة �سوى الر�سن«، قال املتنبي يف و�سف اأمثالهم:

حتتهم ق��ي��ام��ًا  خ��ل��ق��ت  �سهواتهاف��ك��اأمن��ا  على  ول���دوا  وك��اأّن��ه��م 
•••

ثم يتعّود ال�سائد ركوبها على اختاف اأنواع �سريها ثم ال�سيد عليها 
وهكذا. وكذلك و�سعوا التعاليم للق�سى والن�ساب والرتو�س وما اإليها.

وكانت الوقائع بن امل�سلمن والروم يف الثغور من�ساأ لظهور �رصوب 
ال�سليبية م�سدراً  احلروب  كانت  كما  الإعجاب  ت�ستدعي  الفرو�سية  من 
لأبي  والرو�ستن  منقذ،  بن  لأ�سامة  العتبار،  كتاب  ففي  لذلك،  كبرياً 

�سامة، و�سرية �ساح الدين لبن �سداد، اأمثلة كثرية من الفرو�سية.
كما ا�ستهر يف هذه الع�سور الإ�سماعيلية »جاء يف كتاب اآثار الأول« 
ة من فرو�سية بهرام ومثل هذا يف املعنى رجال بباد  بعد اأن ذكر ق�سّ
الرجل  فاإن  هذا.  ملثل  معّدون  الدعوة  برجال  وي�سّمون  الإ�سماعيلية 
يف  لهم  ويقال  الكثرية  اجليو�س  حركات  عن  يغني  الرجلن  اأو  منهم 
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الأقاليم  اأهل  وعند  )احل�سي�سية(  الإفرجن  باد  ويف  الإ�سماعيلية  باد 
الإ�سامية  للملوك  كان  وقد  الإ�سام.  دين  على  قوم  وهم  »الفداوية« 

عناية بهم كبرية.
الكبار،  لاأ�سغال  و�سرّيهم  الظاهر  امللك  بهم  عنى  هذا  زمننا  ويف 

فق�سوها مع الفرجن، ويف قاع الإ�سماعيلية يف زمننا هذا األف بهرام.
ويظهر اأن هذه الفتّوة املدنية، قد انق�سمت اإىل ق�سمن، فتّوة ع�سكرية 

وفتّوة كرمية، اأو كما ي�سّميها بع�سهم فتّوة جودية.
العبا�سي  الع�رص  يف  ترعرعت  اأنها  فيظهر  الع�سكرية  الفتّوة  فاأّما 

الأخري ل�سببن:
يف  يجدون  اأبطال،  فر�سان  اإىل  وحاجتها  ال�سليبية  احلروب   -  1
احلرب �سد ال�سليبين وقد اأخرجت هذه احلروب عدداً كبرياً اأمثال نور 

الدين حممود بن زنكي و�ساح الدين واأ�سامة بن منقذ، وغريهم.
بالإ�سماعيلية  امللقبن  الفدائين  من  الفاطمين  بقايا  وجود   -  2
بن  احل�سن  اأمثال  اأعدائهم،  قتل  على  اأبطالهم  ميرنون  كانوا  الذين 
ال�سباح وفتيانه. ورمبا كان عملهم هذا مبعثًا خل�سومهم على الفتّوة 
الع�سكرية التي ذكرناها. ورمبا كانت اأي�سًا هذه الفتّوة الع�سكرية �سببًا 
يف نظام الفرو�سية عند الإفرجن. وقد ا�ستهر بهذا النوع اخلليفة العبا�سي 
النا�رص لدين اهلل. فاإّنه نّظم الفرو�سية والفتّوة وقال فيه اأحد املوؤّرخن 
اأحزابها واأر�سد طابها واأظهر  اأركانها، واأّلف  »اإّنه �سّيد بنيانها، ومّهد 
وتعّطلت  وبناه،  �سّيده  ما  اإل  النظم،  فبطلت  برهانها،  واأو�سح  اأنوارها 
الرحمة،  واإمام  الفتّوة،  �سجرة  فهو  وا�سطفاه،  اختاره  ما  اإل  املعاقل 
كان  اأن  بعد  الفتّوة  علم  انت�رص  وبه  واأجمل،  واأح�سن  واأو�سل  فوا�سل 
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منتك�سًا ومّيزهم على من �سواهم بعد اأن كانوا فرقًا«، وجاء يف تاريخ 
البندق، والطيور  اإىل رمي  النا�رص لدين اهلل كان مييل  »اإن  الفرات  ابن 
املنا�سيب، ولب�س �رصاويل الفتّوة. وكان �سائر ملوك الأطراف ي�سابقونه 
يف رمي البندق ويف الفتّوة. فبطل الفتّوة يف الباد جميعها اإل من لب�س 
منه ال�رصاويل، ورمى له، فلب�س �سائر ملوك الآفاق �رصاويات الفتّوة له، 
ودعوا له يف رمي البندق وو�سل ر�سول له اإىل حماة يف اأيام املن�سور 

الأيوبي �ساحب حماة واأمره باأن يلب�س للخليفة ويلب�س الأكابر له.
وكان قا�سي حماة يف ذلك الزمن القا�سي برهان الدين اأبا الي�رص. 
فاأمره امللك املن�سور بلب�س �رصاويل الفتّوة يف املجل�س، فلب�سها، ولب�سها 
يف  املنا�سيب  والطيور  له،  اإل  بالبندق  الدعوة  منع  وكذلك  له.  جماعة 

جميع الباد اإّل له.
راميًا  واحداً  رجًا  خا  ما  الأم�سار  و�سائر  بالعراق  النا�س  واأجاب 
بالبندق من اأهل بغداد فاإنه امتنع من اإجابته وهرب من العراق واأحلق 
اإليه اخلليفة يغريه بالأموال اجلزيلة فلم ير�َس، وقال  بال�سام. فاأر�سل 

يكفيني فخراً اأنه لي�س يف الر�س اأحد ل يرمي عن اخلليفة اإّل اأنا.
�سلك  يف  ال�ساب  بدخول  الحتفال  »اإن  الظنون  ك�سف  يف  وجاء 
الفتيان على عهد النا�رص لدين اهلل كان م�سحوبًا ب�رصب كاأ�س الفتّوة، 
كما اأخذ النا�رص جنده بالتدريب املتوا�سل على فنون الريا�سة البدنية 

املختلفة«.
اأر�سل يف  اهلل  لدين  النا�رص  »اإن  تاريخه  ابن تغري بردى يف  وقال 
الدين  �سقيق �ساح  العادل  امللك  واإىل  الدين  نور  اإىل  ر�سًا  �سنة 622 
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واإىل ابنه امللك ال�سالح واإىل امللك �سهاب الدين حاكم غّزة ومعهم كاأ�س 
هذه  الفتّوة  وكاأ�س  فتيانه.  �سلك  يف  ينتظموا  لكي  و�رصاويلها  الفتّوة 

لي�ست نبيذاً ول خمراً، واإمنا هي ماء وملح«.
وقد اّدعوا اإّن للفتّوة �سنداً يت�سل اإىل علي بن اأبي طالب ونحن نثبته 

واإن مل نثق به.
اأبو الف�سل بن الرتهانعلي بن اأبي طالب

النع�س �سلمان�سلمان الفار�سي
�سبل�سفوان بن اأمية

الف�سل بن زياد الفار�سيحذيفة بن اليمان
الف�سلاملقداد بن الأ�سود

امللك اأبو كاليجاراأبو العز التوبي
املا مرياوياحل�سن الب�رصي
نا�رص الدين بن اأبي نعجةاحلافظ الكندي
اأبو علي ال�سويفعوف الكنائي

مهنى العلوياأبو م�سلم اخلرا�ساين
نعمانال�رصيف اأبو العز

اأبو احل�سن بن ال�ساربانهال النبهاين
اأبو بكر اجلحي�سبهرام الديلمي

عمر الرها�سروزبة الفار�سي
علي بن دغيمالأمري ح�سان بن ربيعة املخزومي

عبد اجلبار بن �سالحالأمري جو�س الغزاري
اخلليفة النا�رص لدين اهللاأبو احل�سن النجار

•••

على كل حال �ساع نظام الفتوة الع�سكرية يف هذا الع�رص، وو�سعت 
له نظم كثرية. ومما يدل على انت�سارها الفتوى التي اأ�سدرها ابن تيمية، 
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وهل هي حال اأم حرام. وهل للفتّوة اأ�سل يف ال�رصيعة اأم ل، وهل اأحّل 
اأحد من ال�سحابة اأو التابعن اأو من بعدهم من اأهل العلم هذه الفتّوة؟ 
واإ�سقاء  الفتّوة  لبا�س  اإن  فقال:  الأ�سئلة  هذه  تيمية عن  ابن  اأجاب  وقد 
من  اأحد  ول  اهلل  ر�سول  هذا  يفعل  ومل  له.  اأ�سل  ل  باطل  واملاء  امللح 
ال�سحابة، ول علي بن اأبي طالب ول غريه من التابعن. والإ�سناد الذي 
يذكرونه عن طريق اخلليفة النا�رص اإىل عبد اجلبار اإىل متامه اإ�سناد ل 
اللبا�س من  تقوم به حجة. وفيه من ل يعرف. وما ذكر من نزول هذا 

ال�سماء يف �سندوق هو من اأظهر الكذب باتفاق العارفن.
وكذلك مما يدل على انت�سارها اأن ابن الوردي ال�ساعر امل�سهور عّلق 
غاظني حتى ها�سني وحنقني حتى  قد  بقوله:  الفتّوة  فتوى يف  على 
خنقني ما اأحدثه اأهل اجلهل والبتداع، و�سكت عنه العلماء حتى �ساع 
يف الرعاع وذاع، وهي البدعة التي يجب اإعفاء ر�سمها، والنكرة املعروفة 
ال�سالة،  اأتباع  ا�سمها، وكيف ل، وقد عكف عليها  بالفتّوة. وهي �سد 
الأنباط،  من  اجلموع  لها  يجمعون  البطالة،  واأهل  اجلهال  اإليها  ودعا 
ومنهم  �سّنه،  على  يت�سابى  من  فمنهم  اللواط،  واأهل  املرد  ويح�رصها 
وتكاثروا  ب�سكن  اأجابوه  �سطوة  ذو  تنحنح  واإن  بطنه،  على  مي�سي  من 
اجلن�س،  عن  بالنفي  اأحّقهم  ما  ظهروا،  احلق  كلمة  اأ�سمرت  واإن  عليه، 
العا�س يزيد تيهًا على  اأولهم بالكب�س، وجعلهم كاأم�س، كبريهم  وما 
الفرات، وهو عند ال�رصيعة �سغري. فيت�سّدر فيهم بغري علم ول هدى، ول 
كتاب منري. يلّب�سهم لبا�س �رص، ولبا�س التقوى ذلك خري. وي�سقيهم ماء 
له بامللح املذاب، وبئ�س ال�رصاب، في�سقيهم مبا ي�سقيهم، ويطغيهم مبا 
القمار  يعطيهم وميّد لهم خوانًا، يجمع ف�ساقًا وخوانًا، جمع ثمنه من 
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والدبر واحلوك والنجامة، والكن�س واحلجامة. وا�سرتط �رصوطًا لي�ست يف 
كتاب اهلل. وال�سيطان بغرور دله. وكما قال ال�ساعر:

عندنا ال��ف��ت��ى  ك��ل  ال��ف��ت��ى  الفح�سلي�س  ع���ن  ي��ن��ه��ى  ال����ذي  اإل 
بابه م��ن  الإ����س���ام  اإىل  وي����ت����ب����ع احل��������ق ب������ا غ�����سي��اأت��ي 

ال�سعيف  اأطعم  الفتى من  وال�سكن.  بال�سيف  الفتى من �رصب  لي�س 
ال�ساح،  الأّمة  على  و�سهر  ال�سنائع،  اقام  من  الفتى  ولي�س  وامل�سكن. 

فالفتى من جمع الكلمة ودعا اإىل الإ�ساح.
اأحدثت  اإن �سح فبدعة  فاإن احتج للفتّوة باأخذها عن اخلليفة، قلنا 
الذين  الرا�سدين  القتداء باخللفاء  واإمنا ي�سح  ال�رصيفة،  العتبة  كتقبيل 

اأخذ عنهم العلماء الدين.
وكم اأفتى بتحرمي الفتّوة عامل وكم ويّل، ولو �سّحت عن اأمري املوؤمنن 
لكانت يف القّوة كجلمود �سخر حّطه ال�سيل من عل. ولو ل خوف التطويل 
لُذكرت ما عليها من دليل. وقد �سماها بع�س �سياطن الإن�س فتّوة، ق�رّص 

اهلل عمره فا حول ول قوة.
•••

وقد ورث هذه الفتّوة بهذا املعنى بع�س املماليك يف م�رص، فاإنهم 
كانوا يتعّلمون الأعمال احلربية ويتمرنون عليها، ويتخذون من ال�سيد 
املماليك  هوؤلء  كان  الع�سور  من  ع�رص  ويف  الفرو�سية.  لتعّلم  و�سيلة 
�سارات،  لذلك  والقا�سمية، واتخذوا  الفقارية  اإىل ق�سمن، ذي  ينق�سمون 
اأواين  حتى  والركاب،  الثياب  يف  البيا�س  �سعارها  اتخذت  فالفقارية 
كل  يف  احلمرة  �سعارها  اتخذت  والقا�سمية  وامل�رصوبات،  املاأكولت 
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�سيء من ذلك. وكان بن الفريقن من الفرو�سية والألعاب والقتال ما 
كرث ذكره يف اجلرتي وغريه.

م�رص  واأمراء  ا�ستهّل  ع�رص  الثاين  القرن  اإن  اأي�سًا:  اجلرتي  ويقول 
ال�سغار  املماليك  ي�سرتون  املماليك  هوؤلء  وكان  وقا�سمية،  فقارية 
قال  اأق�سامًا،  ويق�ّسمونهم  ا�ستعدادهم.  ح�سب  ويعّلمونهم  ياأ�رصونهم  اأو 
املقريزي: اأّول ما يبداأ به تعليمه ما يحتاج اإليه من القراآن، فكانت كل 
اهلل،  كتاب  تعليمها  يف  وياأخذ  يوم،  كل  اإليها  يح�رص  فقيه  لها  طائفة 

ومعرفة اخلط والتمّرن باآداب ال�رصيعة، ومازمة ال�سلوات والأذكار.
فاإذا �سّب الواحد من املماليك، عّلمه الفقيه �سيئًا من الفقه، فاإذا �سار 
ولعب  ال�سهام  رمي  من  احلرب  اأنواع  تعليمه  يف  اأخذ  البلوغ،  �سن  اإىل 

الرمح ونحو ذلك.
فيت�سّلم كل طائفة معّلم، حتى يبلغ الغاية يف معرفة ما يحتاج اإليه. 
واإذا ركبوا اإىل لعب الرمح، اأو رمي الن�ساب، ل يج�رص جندي ول اأمري اأن 
يحدثهم اأو يدنو منهم، وبعد ذلك ينقل اإىل اخلدمة ويتنّقل يف اأطوارها 
اإل وقد  الرتبة  الأمراء. فا يبلغ هذه  اأن ي�سري من  اإىل  رتبة بعد رتبة، 
تهّذبت اأخاقه وكرثت اآدابه، وامتزج تعظيم الإ�سام واأهله بقلبه، وا�ستّد 
�ساعده يف رماية الن�ساب، وح�سن لعبه بالرمح، ومّرن على ركوب اخليل.
اأو حا�سب  اأديب �ساعر،  اأو  ومنهم من ي�سري يف مرتبة فقيه عارف، 
اأو  الدين  اآداب  من  اأدبًا  ترك  اأو  بر�سم،  اأخّل  اأو  ذنبًا  اقرتف  واإذا  ماهر. 
يدّبرون  �سادة  كانوا  ولذلك  جرمه  بقدر  �سديدة  عقوبة  عوقب  الدنيا 

املمالك، وقادة يجاهدون يف �سبيل اهلل.
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وبلغت عّدة املماليك ال�سلطانية يف اأيام امللك املن�سور قاوون �ستة 
اآلف  ع�رصة  عدتها  تكميل  خليل  الأ�رصف  ابنه  فاأراد  و�سبعمائة،  اآلف 
مملوك. وجعلهم طوائف. ثم �سغف امللك النا�رص بجلب املماليك، وبعث 
يف طلبهم من �سائر الباد وبذل الرغائب للتّجار يف حملهم اإليه، ودفع 
فيهم الأموال العظيمة. وبلغت نفقات املماليك كل �سهر اإىل �سبعن األف 
األف  وع�رصين  مائتن   741 �سنة  يف  �سارت  حتى  تزايدت  ثم  درهم، 

درهم.
•••

جدل  وثار  الغربين،  اإىل  ال�سليبية  احلروب  يف  الفرو�سية  وانتقلت 
طويل بن الباحثن، هل انتقلت الفرو�سية الغربية من الفرو�سية العربية 
مما �ساهدوا من مثل �ساح الدين ونور الدين واأ�سامة بن منقذ، اأو هم 
اأخذوها من التقاليد والعادات الأملانية؟ ول جمال هنا ل�رصد حجج كل 
فريق وكل الذي نريد اأن نقوله اإن الفرو�سية �سواء كانت عربية اأو غربية 
والعفو  وال�سماحة  والكرم  البطولة  باأعمال  والإتيان  ال�سجاعة  تت�سمن 
عند املقدرة، واحرتام املراأة، ووفاء العهد وحماية ال�سعفاء. وهذه كلها 

�سفات الفتّوة الع�سكرية.
•••

اأما الفتّوة الكرمية اأو كما ي�سّمونها اجلودية فتتجّلى يف ما حكاه ابن 
بطوطة يف رحلته اإذ قال: اإن هذا الإقليم املعروف بالأنا�سول من اأح�سن 
الدنيا وقد جمع اهلل فيه ما قد فّرق من املحا�سن يف كل باب،  اأقاليم 
فاأهله اأجمل النا�س �سوراً، واأنظفهم ماب�س، واأطيبهم مطاعم، والفتيان 



53

بجميع الباد الرتكمانية الرومانية يف كل مدينة وقرية.
ول يوجد يف الدنيا مثلها احتفاًل بالغرباء واأ�رصع اإىل اإطعام الطعام 
وق�ساء احلوائج. والأخذ على اأيدي الظلمة ومن حلق بهم من اأهل ال�رص. 
وي�سّمون الفتى »اأخي« فيقولون اأخي عز الدين واأخي عاء الدين واأخي 
علي بك اأي الفتى فان. وي�سّمون الفتّوة )اأخّية( على وزن �سهية ويقول 
الأنا�سول وجد هوؤلء  بلد دخله يف  اإنه يف كل  مفاده  ما  بطوطة  ابن 
والبزازون  اق�سامًا بح�سب حرفهم، فاحلاقون  منق�سمون  الفتيان وهم 
اإلخ... ولهم �سيخ عليهم ولهم زاوية نظيفة يف كل بلدة، مفرو�سة بالب�سط 
وهم ي�ستغلون، يف �سناعتهم بالنهار، ثم يعطون ما ك�سبوه اإىل �سيخهم 
باإ�سافة  يفرحون  وهم  واحللوى،  والفاكهة  الطعام  لها  يح�رص  وهو 
ال�سيوف والغرباء فهم على هذا الو�سع اأ�سبه ما يكونون بنقابة عّمال 
باد  من  بلدة  دخل  كلما  بطوطة  ابن  وكان  ا�سرتاكية.  عي�سة  يعي�سون 
الأنا�سول �ساأل عن الأخّية، وكثرياً ما حكى اأن اأهل هذه الأخّية تنازعوا، 
�سيافته.  طلب  يف  تزاحمهم  اأجل  من  احلرب،  على  نزاعهم  اأ�رصف  وقد 
وقد عرث على وقفيات كثرية تثبت اأن الأغنياء كثرياً ما وقفوا الأوقاف 

الكثرية على هذه الأخّيات.
فمثًا وجد يف اإحدى الوقفيات اأن هذا الغني وقف اأماكه على اأولده 
على اأن يكون يف قرب مرقده زاوية ولتلك الزاوية �سيخ وناظر من اأولده 
يف  له  يدعو  �سلوات  خم�س  فيها  ال�سيخ  ي�سّلي  واأن  الإناث  ثم  الذكور 
تقراأ  ال�سبح  �ساة  وبعد  والإثنن  اجلمعة  ليلة  يف  اهلل  ويذكر  عقبها، 

�سورة ي�س وبع�س الأوراد.
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و�رصط الواقف اأن يكون ال�سيخ �ساحلًا متقيًا متورعًا، �ساحب عزلة 
وقناعة و�ساحب اأخاق حميدة، ويجل�س يف الزاوية كل يوم، ويعطى له 
من الغّلة يف كل يوم درهم، وما بقي بعد ذلك ي�رصف على امل�سافرين 
امل�ست�سفيات،  على  بع�سها  الوقفيات،  من  وهكذا  الإمكان  قدر  على 
وبع�سها على �سيافة ال�سيوف وقد عرثُت على ميزانية لأخّية من هذه 

الأخيات. �سورتها ما ياأتي:
الوارد

بدلت اإيجار7650
اأرباح نقود7900

بدل ح�سة من الأوقاف550
الفائ�س من العام املا�سي110
من الو�سايا500
بدلت اإطعامية900
دخوليات275

ترعات الأ�سناف2700
اإعانات1250

اأ�سجار75
املجموع21910

املن�رصف
للتعمري والرتميم800

بدل الدكان املبتاع2050
اأجرة الثلج يف مو�سم ال�سيف700
اأجرة لقراءة املنقبة النبوية600
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م�ساريف الأيام الثاثة15500
فحم لفقراء البلدة واأهل ال�سناعة680

خبز للفقراء يف رم�سان1200
با�سمة لاأيتام والأرامل يف العيدين600
اأجرة التداوي لفقراء اأهل احلرف وعائاتهم350
للتجهيز والتكفري170

للم�سافرين1100
ال�سدقات اليومية1800

معاونة للواعظن يف ال�سهور الثاثة250
لأدلء احلرمن وال�رصفاء وال�سيوخ850
ل�رصة احلرمن400
لرتميم طا�س كوبري380
معاونة حل�سن اآغا املحرتق دكانه350
اأجرة القربان100

لإيقاد القناديل يف رم�سان والليايل املباركة.45
للختم ال�رصيف300
لقراءة البخاري ال�رصيف وال�سفا350
لتعمري زقاق ال�سوق150
اأجرة احلاكم للنظارة250

اأجرة التولية1200
ملعلمي مكاتب ال�سبيان1500

للفحم واحل�رص للمكاتب500
الأجرة ال�سنوية للمنادي360
لناظر املاء450
حلار�س البد�ستان240
اأجرة لاإطفائية240
م�ساريف الاوجنة600

املجموع20115



56

عقليتهم  املختلفة ح�سب  للخريات  اأكرثها م�ساريف  اأن  هذا  يوؤخذ من 
يف زمانهم، ول ي�ست�سغرن قارئ هذا املبلغ لأن املال ل يقدر بالعدد 
ولكن بقدرته على ال�رصاء كما يقول القت�ساديون، وقد كان هذا املبلغ 
يف زمنه ي�ساوي اأ�سعافه يف زماننا، وهذا هو الوارد وال�سادر من اأخّية 

واحدة، ومثلها كثري.
واملوؤرخون الأتراك ترجموا لبع�س اأ�سحاب الفتّوة و�سّموا الفتى اأخي 
الفتّوة  �ساحب  وهو  الدين،  ح�سان  اأخي  مثًا  كتبهم  بع�س  ففي  فان 
واإطعام  والعبادة.  والزهد  وال�سجاعة  بال�سخاء  واملعروف  واملروءة 
و�سدق  ال�سرية  وح�سن  والفقهاء،  العلماء  واإكرام  للم�ساكن  الطعام 
احلديث. قليل الكام. ل ي�سمع منه اأحد كلمة كذب ول غيبة. ل يخو�س 
يف كام ل طائل حتته اآمر باملعروف ناه عن املنكر. لب�س الفتّوة من اأبيه 
�سيد �سم�س الدين. واأخذ منه الفتّوة خلق كثري. مات يف �سوال �سنة 695. 
ويقولون اأي�سًا اأخي كمال الدين، وهو �ساحب الفتّوة واملروءة، معروف 
بح�سن اخللق والديانة والتقوى، متوا�سع، خادم للفقراء، حمول، �ساٍع 
ال�ساطن والأمراء والكراء، حمبوب  الكلمة عند  النا�س، له  يف حوائج 

اخللق واخُللق، لب�س الفتّوة من اأخيه »اأخي ح�سان الدين« اإلخ...
اأن  �رصط  على  العّمال،  نقابات  ت�سبه  الفتّوة  هذه  اأن  هذا  من  فرنى 
تلميذ  ال�سناعات من مبتدئ  ا�سرتاكية. وقد كانوا ينظمون هذه  تكون 
و�سانع ورئي�س وهكذا. وهم ي�سرتطون �رصوطًا يف كل مرحلة فاملبتدئ 
اأهله  ويعلنِّل  اأجرة،  با  �سنن  عّدة  يبقى  كان  التلميذ،  ه  ف�سمنِّ �سئت  واإن 
اأ�سبوع منا�سبة  اأجرة كل  له  تدفع  ثم  �سوف يكون عامًا  باأّنه  اأنف�سهم 



57

اأن يدخل يف �سن الرجولة،  اأبيه اإىل  اإ�سم  ملهارته. ولكّنه ي�ستمر حامًا 
ي�سمح  ل  ولكن  �سانعًا،  في�سّمى  الإتقان،  حّد  اإىل  �سنعته  يف  ي�سل  اأو 
ويعرتف  ال�سانع،  يد�ّسن  اأن  اإىل  حل�سابه،  وحده  حمًا  يفتح  اأن  له 
ي�سّد  ال�سد« ول  الأتراك »عملية  ل�سان  العملية يف  وُت�سّمى هذه  باأهليته 
اأعطي عرقًا  لل�سّد  ا�ستعّد  واإذا  املنكرات ملتحيًا.  عن  اإذا كان مبتعداً  اإّل 
اأخ�رص،  ومعنى هذا اأّنه يجب عليه اأن يومل وليمة لرفقائه. والغالب اأن 
يقطع  احلرفة  �ساوي�س  اأن  والعادة  الريحان.  من  الأخ�رص  العرق  يكون 
اأول عود من �سجرة خ�رصاء يراها اإما ريحانة اأو غريها، فياأخذ ال�سانع 
اإىل  ذلك  ال�ساوي�س عند  فياأخذه  راأ�سه  وي�سعه على  ويقّبله.  العرق  منه 
�سيخ احلرفة ويخره باأمره. فيقيدون ا�سمه مع زمائه الذين ي�ستعدون 
اأي�سًا فيدعو رفقاءه و�سيوخ احلرفة و�سيخ امل�سايخ. وال�سّد يكون  لل�سّد 
ال�سام ثم  اأو نهاراً ويتبادل معهم �سيخ احلرفة  الب�ساتن ليًا  اأحد  يف 
يقول النقيب: »يا اإخواين« لنبداأ عملنا. في�سمت اجلميع وياأخذه ال�سيخ 
اإىل غرفة ثانية وي�سّده بطريقة معّينة، ذلك اأن يح�رص الطالب مكتوف 
اإبهام  ويجعل  اأخ�رص  ب�ساط  على  الو�سط  يف  ال�ساوي�س  ويوقفه  اليدين 
لل�ساوي�س.  النقيب  يقول  ثم  الي�رصى،  رجله  اإبهام  على  اليمنى  رجله 
اجعله يقراأ الفاحتة ب�سوت عال. ويكون جميع احلا�رصين جال�سن على 
ركبهم، مطرقي روؤو�سهم، ثم يطلب النقيب من العامل الفاحتة ثانية، ثم 
يذكر النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم وي�سّلي عليه ثم يتلو ال�سانع الفاحتة 
مّرة ثالثة فبعد اأن يفرغ منها ي�سلم النقيب على احلا�رصين من الزّوار، 
اأهل  وي�سّلم �سبع �سامات، �سامًا على احلا�رصين، و�سامًا ثانيًا على 
اأهل امليمنة، و�سامًا رابعًا على  احلرفة و�سيوخها، و�سامًا ثالثًا على 
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املي�رصة، و�سامًا خام�سًا على ال�سادات، و�سامًا �ساد�سًا على الإ�ساح، 
و�سامًا �سابعًا على الأحباب... ثم يلتفت اإىل امل�سدود ويقول له »اأو�سيك 
اأو تعاهد باأداء فرو�س رب العاملن، واأن ترعى عهدك  يا من تخاوي 
و�سدك و�سي�سهد عليك حفظة ال�سماء، و�ستكتب من ي�سيعه من املبعدين، 
واأختم كلمتي مبدح اأحمد املختار اأمام العاملن، اآمن، يا رب العاملن.
امل�سدود  اأهل احلرفة  الأخوة، فيعتر  النقيب بينهم ميثاق  ثم يوثق 
لوه على الأخ احلقيقي وبعد ذلك  كاأنه اأحدهم، واأنه اأخ لهم، ورمبا ف�سّ
اأبًا للم�سدود على ح�سب ال�سنعة التي التحق بها  يعن اأحد احلا�رصين 
ن�سيحة  يف  احلرفة  �سيخ  ياأخذ  ثم  ابنه،  وال�سانع  له  اأبًا  هذا  ويكون 
امل�سدود، ويقول - يا بني - اإن جميع احلرف اأهلها اأمناء على الأعرا�س 
اأن  والأرواح والأموال. والأمانة هي الدين، فكن �سادقًا واأمينًا. واعلم 
اأموال  ا�ستلمت  واإذا  متلك،  ما  بكل  عليه  حافظ  عر�سك.  مثل  »كارك« 
م�سوؤول  واخلائن  احلرفة  اأهل  تخون  اأن  واإياك  فيها  تفرط  فا  النا�س 
ال�سد  ي�ستحق  هو  هل  وي�ساألهم،  احلا�رصين  اإىل  يلتفت  ثم  اهلل.  اأمام 
العهود  هذه  عليه  ياأخذ  وحينئٍذ  نعم.   - فيقولون  �سانعًا؟  يكون  واأن 
ويركع اأحدهما اإزاء الآخر ن�سف ركعة بحيث مت�س الركبتان الي�رصيان 
الأر�س، وتنثني اليمنيان ن�سف ثنية، ويقرتب بع�سهما من بع�س حتى 
يتا�سق الإبهامان اليمنيان ومي�سكان بيد بع�س م�سكة خا�سة معروفة 
املو�سوعة يف �سينية وهي  الهدايا  توّزع  ثم  الإخاء.  ويتعاهدان على 
اأخ�رص،  ال�سا�س مطّرزة، وخّلة وعرق  لوح �سابون، وقطعة من  للنقيب 
ومنهم من ي�سيف اإىل ذلك كي�سًا لو�سع التنباك وم�سبحة. وال�سابونة 
الأثواب  الفم ووقاية  وال�سا�سة مل�سح  ال�رصقة،  اليدين من  لتنظيف  رمز 
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من  الأكل  رائحة  به  لتزال  الأخ�رص  والعرق  الأ�سنان،  التنظيف  واخلّلة 
مراراً،  ويقولون  بالتهليل،  الأ�سوات  وترتفع  امل�سدود،  يهناأ  ثم  اليد. 
�سّلوا على عي�سى ومو�سى ومكحول العينن. وقد تعد لذلك وليمة يعّدها 
ال�سانع ويراعي فيها اأن تكون ب�سيطة، وي�سّمون الأكل »التمليح« اأي اأكل 

اخلبز وامللح. وامللح من قدمي رمز للتعاقد والوفاء بالعهد.
ولل�سّد �رصيبة تبلغ اأربعن فرنكًا اإىل مائة فرنك. اأما تولية ال�سيخ اأو 

النقيب فلها �سعائر اأخرى ل نطيل بذكرها.
»املجل�س  وي�سّمى  الأعمال،  هذه  على  ي�رصف  اأعلى  جمل�س  وهناك 

الكبري«.
اخت�سا�سه  رئي�سًا من  منهم  وينتخبون  �سهر،  كل  الإخوان  فيجتمع 
احلرف،  اأهل  بن  تقع  التي  املنازعات  يف  والف�سل  ال�سكايات  �سماع 

والنظر يف م�سالح اأهل احلرفة.
ولهم اجتماع اآخر �سنوي يبتدئ يف اأول �سهر مار�س، يجتمع كل يوم 
اأهل احلرف  ثم يجتمع  اأمورهم  وينظرون يف  اأهل �سناعة خا�سة  من 
جميعًا ويعلن الجتماع قبل 15 يومًا ويح�رص جدول الأعمال، ويح�رص 
فيه اأهل اأربع وع�رصين �سناعة، ويدعى من عداهم من عامة اأهل البلد 
ويقام مطبخ عظيم يعد الأكل جلميع احلا�رصين. فاإذا جاء وقت الطعام 

ي�سطف كل اأهل حرفة وحدهم.
اأمر من  النظر يف  اأو  اأهل احلرف ب�سيء  اأرادت احلكومة تكليف  واإذا 
اأمورهم، دعت هذا املجل�س ليكون وا�سطة بينها وبن العمال. ولكل حرفة 
�سندوق خا�س يتوىل املتويل، اأي الأخي اإدارته، وي�ساأل عنه. ويوجد يف 



60

كل �سندوق �ستة اأكيا�س. كي�س اأطل�س تو�سع فيه احلجج املبيّنة لأوقاف 
ال�سندوق وكي�س اأخ�رص حتفظ فيه م�سائل الأخوة، وكي�س من�سوج حتفظ 
اأبي�س  النقود وكي�س  �سندات  اأحمر حتفظ يف  الأخية، وكي�س  نقود  فيه 
حتفظ فيه �سندات امل�سالح وكي�س اأ�سود حتفظ فيه �سندات النقود التي 

مل حت�سل.
وعند  �سانعًا  الفتى  تن�سيب  عبد  يتبادلونها  خا�سة  رموز  ولهم 
الفتّوة  بيان  يف  الدقائق  »مفتاح  كتاب  بّينها  قد  النقيب  انتخاب 
واحلقائق«. وملا اطلع على هذه النظم التي كانت قائمة يف باد الأتراك 
قن�سل  عبداهلل  اإليا�س  الأ�ستاذ  كتب  ودم�سق  كم�رص  ممتلكاتها  ويف 
والتقاليد  النظم  هذه  بن  كبرياً  ت�سابهًا  هناك  اأن  يقّرر  بدم�سق  هولندا 
ونظام املا�سونية وتقاليدها. فت�ساءل: ما هي العاقة بن تلك النظم، 
وهل اأخذت املا�سونية نظامها من نظم الفتّوة، وما الدليل على ذلك؟ واإذا 
مل تاأخذ املا�سونية من الفتوة فكيف ت�سابهت التعاليم؟ ورجا الباحثن 
اأن يجيبوه عن اأ�سئلته ولكن مل اأَر بحثًا يجيب على هذه الأ�سئلة. ورمبا 
اأن  الأع�سى  �سبح  ففي  الفاطمين،  عهد  اإىل  ترجع  النظم  هذه  كانت 
الفاطمين األفوا جماعة �سموهم �سبيان اخلا�س، وجعلوهم من اأخ�ساء 
اخلليفة. و�سموا يف عهد املماليك باخلا�سكية، و�سموا يف نظام الفتّوة 
ت�سّمى �سبيان احلجر وهم جماعة  اأخرى  بالفتيان اخلا�سكية. وفرقة 
ولكل  منفردة.  حجر  يف  ويقيمون  اآلف  خم�سة  يناهزون  ال�سّبان  من 
حجرة ا�سم خا�س. فبع�سهم ي�سّمون مماليك الطباق وي�سّمون يف نظام 

الفتّوة فتيان الطباق.
اإىل  منها  جماعة  كل  تن�سب  الأجناد،  طوائف  ي�سّمون  وبع�سهم 
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وكاجليو�سة  والآمر.  احلافظ  بقايا  من  والآمرية  كاحلافظية  �ساحبها 
اإىل  وبع�سهم  الأف�سل.  وولده  اجليو�س  اأمري  بقايا  من  والأف�سلية 
كانت  وطائفة  قواد.  طائفة  والكل  والديلم.  والغز  كالأتراك  اأجنا�سهم، 
�س لأعمال الفداء. كالإ�سماعيلية، فهذه الطوائف  ت�سّمى الفداوية، تخ�سّ
فعل  كما  ل�رصورها  اتقاء  ال�سنية  عند  يظهر  ما  على  يقابلها  ما  و�سع 
الباد  من  وغريها  الأنا�سول  اإىل  انتقلت  هذه  ومن  اهلل.  لدين  النا�رص 
واملكان  الزمان  وتغرّي  البيئة  بتغيري  اأحوالها  تغريت  ولكن  الرتكية. 
اإيحاء  اإخوان ال�سفاء وهي جمعية �سيعية معروفة  ورمبا كان جلمعية 

بت�سمية ما بعدها بالأخوة واهلل اأعلم.
•••

ويف ع�رصنا هذا ُعرف يف كل حي من اأحياء القاهرة والإ�سكندرية 
وفتّوة  اجلمالية،  وفتّوة  املن�سية،  فتّوة  فُيقال  الفتّوة،  النا�س  بع�س 

احل�سينية وهي ت�سمية بامل�سدر، كما يقال رجل عدل.
والفتّوة يف العرف �ساب �سهم نبيل �سجاع ذو مروءة يف�سل اإخوانه 

يف كل هذه ال�سفات.
ومن قبيل ذلك ما حكاه اجلرتي عن حجاج اخل�رصي فقد كان له 
ال�سيدة عائ�سة ت�سّمى بوابة حجاج، وكان زعيم اخل�رصية،  بوابة قرب 
حرفته  اأهل  وكان  الفتّوة.  يف  ذكرناها  التي  ال�سفات  هذه  فيه  وكان 
ي�سمعون كامه اأكرث مما ي�سمعون كام الوايل. ولذلك �سنقه الوايل تاأديبًا 
ابنته يف حارتنا  اأن يكون جنى جناية. وقد �ساهدت  لأتباعه من غري 
اأي�سًا قّوة ممتازة يف  العّبادية باملن�سية، وفيها بع�س �سفاته، وفيها 

ل�سانها تغلب به يف ال�سباب اأهل حارتها.
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ومن ذلك ما حكاه اجلرتي اأي�سًا يف ترجمة ال�سيخ ح�سن الكفراوي، 
فقد كان �سديقًا لل�سيخ �سامودا املنجم؛ فراأى اأحد املماليك على ع�سو 
زوجته كتابة، ف�ساألها عنها فقالت له قد كتبها ال�سيخ �سامودا ليحببك 
يّف، فقال لها اإنه اإذاً ر�سي اأن يطلع على ع�سوك، ثم اأم�سكه وقتله و�سّهر 
به وبالعلماء. و�سّهر ب�سديقه ال�سيخ الكفراوي. فا�سطهد ال�سيخ ا�سطهاداً 
كبرياً اأجلاأه اإىل اأن يحتمي بفتّوة حي احل�سينية، اإذ كان ال�سيخ ي�سكن فيه 

وهو احلاج عمر اجلزار، ليمنع عنه اأذى النا�س. وتزّوج ببنته.
وميتاز الفتّوة بهذه ال�سفات التي ذكرناها وباأّنه يتبّجح ب�سجاعته، 
و�سمانته،  بحمايته  اإل  تخرج  ل  احلي  وزّفة  به.  يحتِم  مل  من  ويوؤذي 
اأي �سخ�س  اأو املطاهر هو واأتباعه. ومينع عنها  فيت�سّدر زّفة العري�س 
من حي اآخر يعمل عمًا يف�سدها. كما اأن من اأعماله اأن يتعّر�س لزّفات 
الأحياء الأخرى. ويوقفها ويطلب من الزمارين والطبالن اأن يطبلوا له 
ولزمائه ويزمروا على حّد تعبرياتهم »ع�رصة بلدي« وهو يرق�س على 
الزمارة، فاإذا اأجابوه اإىل طلبه فبها، واإل �رصب هو وزماوؤه الزّفة واأف�سد 
كيانها وقد يقع يف املعركة بع�س اجلرحى. ومن اأعماله اأي�سًا اأن يحمي 
امراأة  ويخالل  غريه،  اآخر  رجل  اأي  به  يعبث  اأن  من  مدر�سة  يف  �سبيًا 
اأنها يف حمايته ل  يحميها. وقد يتزوجها ويكون معروفًا بن زمائه 
له  اأمر ق�ساه  اأحد يف  واإذا ق�سده  اأحد.  ي�ساغلها  اأحد، ول  لها  يتعّر�س 
مروءة واإذا اجتمع مع زمائه يف قهوة اأو يف خمارة �رصف عليهم كل 

ما يطلبون و�سمى هذا جبا فان.
ومما ميتاز به هوؤلء الفتوات اأي�سًا لغتهم فلهم لغة خا�سة كجمعهم 
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تلميذ على تاموذ، فيقولون: علمنا اليوم مظاهرة مع التاموذ. وكقولهم 
»اأنا اأ�رصبه واأ�رصب اللي ي�سّدد له« ومعنى اللي ي�سّدد له، الذي يحميه.

وهكذا يف لغتهم اخلا�سة ويكرث يف كامهم كلمة الفتونة ويرون اأّنه 
ل عار على الفتّوة اأن ُيحب�س وُي�سجن ويقتل لأن هذه كلها زكاة ما وهبه 
اهلل من القوة وقد �سمعت اأن الفتّوة من هوؤلء ُن�سح اأن يرتك هذه الأمور 
اإذاً. وا�ستمر يف طريقته. و�سجن  الفتونة  وي�ستقيم فقال وما قيمة هذه 

وعّذب.
اأو �سكرية على حّد تعبريهم. واإذا لعب  وكثرياً ما يكونون ح�سا�سن 
بهم ال�سكر اأف�سدوا ما �ساءوا. واأكرث ما يظهرون اأيام الأعياد واأيام �سم 

الن�سيم، فيعيثون يف الأر�س ف�ساداً.
اجليو�سي  املقاتلة يف جبل  اأهل حين على  فتوات  يتواعد  واأحيانًا 
بالنبابيت  ويت�ساربون  ال�سّفان،  وينت�سب  اجلبل  فيطلعون  بالقاهرة. 

وباحلجارة.
القتال  انف�سا�س  وبعد  جريحًا.  اأو  �رصيعًا  بع�سهم  يخر  وقد 
نحن  احل�سينية،  اأهل  غلبنا  نحن  املن�سية  اأهل  في�سيح  يت�سايحون، 
اجلدعان ونحو ذلك اأو العك�س ثم يتواعدون على يوم اآخر يتقابلون فيه. 

واإذا مل يح�رص اأحد الفريقن كان اإعانًا له بالهزمية. 
ثم �سّجت احلكومة من هذه الأحوال خ�سو�سًا بعد اأن دخلها الإجنليز 
واجتهدت يف الق�ساء على الفتوات كما ق�سى عليهم اخلمر واحل�سي�س. 
وكان هوؤلء الفتوات ي�سّمون اأي�سًا البلطجية. ويف الإ�سكندرية ي�سّمى كل 

واحد منهم »اأبا اأحمد« ويف �سوريا »قب�ساي«.
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وقد كان هذا اآخر عهدنا بالفتّوة والفتيان بعد اأن كان لقبًا جميًا. 
ولو ا�ستقبلنا من اأمرنا ما ا�ستدبرنا ل�سمينا فرق الك�سافة بنظام الفتّوة 

لأنها به األيق، وال�سم اأجمل ولكن ما فات لن يعود.
وهوؤلء الفتوات كان لهم اأثر كبري يف اإقاق راحة الفرن�سين اأو احلملة 
ويقلقوا  م�ساجعهم  يق�سوا  اأن  ا�ستطاعوا  فاإنهم  م�رص،  على  الفرن�سية 
راحتهم، ويف�سدوا حكمهم، وقد جاء يف اجلرتي اأن الفرن�سين اأرادوا اأن 
يفر�سوا بع�س ال�رصائب على الأماك والعقارات، ون�رصوا اإعانًا بذلك، 
الغوغاء  من  الكثري  فتجّمع  وا�ستعظموه،  لغطهم  كرُث  ذلك  اأ�سيع  فلما 
وخ�سو�سًا  ال�ساح،  من  اأخفوه  كانوا  ما  واأبرزوا  اجلهاد  على  وعزموا 
وهم  الرانية  احلارات  وزعر  احل�سينية«  »ح�رصات  تعبريه  ح�سب  على 
فكّلها  ال�سّطار  اأو  الفتّوات  هم  »والزعر  الإ�سام«  اهلل  »ن�رص  ي�سيحون 
»مرتادفة«. وذهب نحو الألف اأو اأكرث اإىل بيت القا�سي، واأوقفوا حجابه 
الفرن�سين ذلك ذهب قائد منهم  ورجموه باحلجارة والطوب فلّما بلغ 
بجنوده وقد كان هوؤلء الفتوات قد حفروا املتاري�س وترت�سوا بها وازداد 
احلال �سوءاً وامتدت يد الغوغاء اإىل النهب واخلطف وال�سلب ونهبوا دور 
الن�سارى وال�سوام والروام، و�سبوا الن�ساء والبنات، واختطفوا الأمتعة 
اأح�رص  ال�سباح،  اأ�سبح  فلما  الفرن�سين،  اجلنود  من  كثرياً  وقتلوا 
الفرن�سيون جميع الآلت من املدافع والقنابر والبومبات. وملا �رصبوها 
�ساح النا�س يا خفي الألطاف جّننا مما نخاف وذعروا من املدافع لأن 
اأهل هذا احلي مل يروها من قبل ومع ذلك ظّل هوؤلء الفتوات يقاتلون 
الفرن�سين وينهبون وي�سلبون حتى �ساق بهم الفرن�سيون ذرعًا. وهجموا 
على الأزهر ودا�سوه بالنعال وربطوا اأفرا�سهم يف القبلة. واأ�ساعوا كثرياً 
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من الأنف�س والأموال. ومل ي�ستقر الأمر اإل بعد تعب كبري. وكان ممن اّتهم 
اأنه  اأفندي وتهمته كما يقول اجلرتي  اإبراهيم  بهذه الّتهمة رجل ا�سمه 
كان قد جمع جمعًا من ال�سطار واأعطاهم الأ�سلحة. وكان عنده اأي�سًا عّدة 

من املماليك املخفين والرجال املعدودين فقب�سوا عليه وحب�سوه«.
اأطال يف ذلك  ها. وقد  بن�سّ هذا ملّخ�س عبارة اجلرتي مبعناها ل 

كثرياً.
وهذه حادثة من حوادث كثرية خرج فيها الفتّوات اأو الزعر اأو ال�سّطار 
ع�سرياً  للباد  منهم وجعلوا حكمهم  وقتلوا  الفرن�سين  على  الغوغاء  اأو 
مما يطول �رصحه. ولذلك تعّلم الإجنليز من هذه احلوادث فكتموا اأنفا�س 
الأ�سلحة  باأخذ  اأظافرهم  وقّلموا  �سجنوهم  اأو  وقتلوهم  الفتّوات  هوؤلء 

منهم حتى الع�سي وال�سكاكن.
ثم �سّلط عليهم احل�سي�س واخلمر فذهب باأ�سهم.

وقد اأكرث اأهل العلم والأدب من الكتابة يف نظام الفتّوة. وهذا بيان 
بع�س ما األف فيهم.

من ذلك كتاب الفتّوة لأخي اأحمد الأردبيلي، وطرائف الطرف ملحمود 
كتاب  يف  وف�سول  ال�سهروردي  الدين  ل�سهاب  الأخي  واآداب  حممد  بن 
نغمات الأن�س للجاين يف مادة اأخي، وف�سل يف كتاب تاريخ اأهل املظفر 
الأوامر  كتاب  يف  وف�سل  بالرتكية،  الفتّوة  يف  كتبت  ر�سالت  وبع�س 
العائية يف مدائح اأ�سحاب الفتّوة ال�سيا�سية والأجواد وكتاب للمبارك 

بن خليل اخلازنداري امل�سّمى اآداب ال�سيا�سة بالعدل اإلخ...
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ويف الع�سور الأخرية اأّلف بع�سهم كتابًا ا�سمه مذكرات فتّوة.
الإخوان  اأيامنا هذه جمعية  الفتّوة يف  نظام  قريبًا من  كان  ورمبا 
امل�سلمن، وهي جمعية اأكرث اأتباعها من ال�سّبان امل�سلمن، بداأوا اأمرهم 
اإليهم كان  اأن الناظر  بتعليم ال�سّبان الف�سائل عن طريق الدين، واحلق 
يراهم اأميز من زمائهم من حيث الفتّوة والرجولة والتخّلق بالأخاق 
احل�سنة. ثم دعتهم الظروف املحيطة بهم اأن يتحّزبوا كما حتّزب ال�سّبان 
والتابعون لاأحزاب الأخرى، فتظاهروا كما تظاهرت الأحزاب الأخرى. 
واأّيدوا احلكومات اأحيانًا وعار�سوها اأحيانًا تبعًا للظروف والتعليمات 
فدائيون.  منهم  وكان  حماربون،  منهم  فكان  اآخر،  تطوراً  تطّوروا  ثم 
حكم  الذي  القا�سي  يف  فعلوا  كما  يخالفهم،  من  بع�س  يقتلون  فبداأوا 
ال�سيا�سية  الهيئات  بيوت  بع�س  ين�سفون  اأي�سًا  وبداأوا  بع�سهم،  على 
وبع�س املحال التجارية الأجنبية، ثم جّهزوا جتهيزاً ح�سنًا من قنابل 

واآلت ا�ستقبال واإذاعة. ونحو ذلك.
وكّونوا من بع�سهم خايا كخايا ال�سيوعية، ل يعرف اأع�ساء اخللية 
من  فكان  حلّلهم،  امل�رصية  احلكومة  ا�سطرت  ثم  اأخرى  خلية  اأع�ساء 
فكان  يقتل،  اأن  با�سا  النقرا�سي  وهو  حّلهم  الذي  الوزارة  رئي�س  جزاء 
اأي�سًا، وهو ال�سيخ ح�سن البنا. وكان من  اأن يقتل رئي�سهم  جزاء وفاقًا 
�ساأنهم اأن جاهد بع�سهم واأبلوا باًء ح�سنًا يف حرب فل�سطن، ويف حرب 
الإجنليز يف قناة ال�سوي�س. وبذلك انقلبت من جمعية اإ�ساحية لاأخاق 
والنظام الجتماعي من وعظ واإر�ساد وتثقيف وتعليم، ومعاونة للفقراء 

اإىل نوع كالذي ذكرناه من قبل عن الفتّوة الع�سكرية.
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ويف نظرنا اأّنه قد اأ�سعفها هذا التطور الأخري، وهو التطور الع�سكري، 
فاإنها بذلك قد زاحمت الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى و�ساركتهم يف الرغبة 
يبقوا  اأن  راأينا  من  وكان  و�سجنوهم.  وحاربوهم  فقاتلوهم  احلكم،  يف 
واجتماعي.  اأخاقي  اإ�ساح  دعاة  ال�سيا�سية  املغامرات  عن  بعيدين 
ولو ا�ستمّروا على ذلك لثبت بنيانهم. وامتد نفوذهم. ولكن هلل يف خلقه 
�سوؤون. ووجه ال�سبه بينهم وبن نظام الفتّوة ظاهر حتى يف تنظيمهم 
ودعوتهم لاإ�ساح الجتماعي وم�ساعداتهم للفقراء وامل�ساكن، ثم يف 
ت�سّلحهم الذي ي�سبه الفتّوة الع�سكرية كالتي راأيناها عند النا�رص لدين 
اهلل واأ�سباهه من رجال احلروب ال�سليبية ورجال الفرو�سية. وقد كان 
باإمامهم  ياأمترون  والعراق،  واحلجاز  ال�سام  يف  اأتباع  اجلمعية  لهذه 
ويتبعون تعاليمهم. وهم ل يزالون اإىل يومنا هذا، وقد عقد وكيل النيابة 
الذي ترافع يف ق�سية اخلازندار مقارنة بن نظامهم ونظام الإ�سماعيلية 

واأطال يف ذلك، واهلل مب�ستقبلهم عليم.
هذا ما يتعّلق ب�سل�سلة الفتّوة من اجلاهلية اإىل الإ�سام اإىل اليوم. اأما 
الكام يف ال�سعلكة فاإنا نرى الت�سعلك خفت بعد ذلك ل�سببن، اأولهما: 
اأن الإ�سام بتعاليمه نهى عن ال�سلب وكان يف الغزوات امل�رصوعة غنية 

عنهما فلم يكن اأن تكون ال�سعلكة نظامًا ثابتًا منت�رصاً.
والثاين: اأن الفتوحات الإ�سامية اأدرت عليهم اخلري الكثري فمن كان 
ميكن اأن يكون �سعلوكًا اأ�سبح ميتلك اجلواري والعبيد والدور والب�ساتن 

فلم يكن له حاجة اإىل الت�سعلك الذي هو نتيجة الفقر والبوؤ�س.
فر�سها  التي  الزكاة  يجد يف  �سيئًا  الذي ل ميلك  الفقري  كان  ورمبا 
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الإ�سام ما يغنيه عن الت�سعلك الذي عرفنا اأ�سا�سه، وهذا ل مينعنا من 
يخطفون  البدو  من  ال�سعاليك  الل�سو�س  بع�س  وهناك  هنا  نرى  اأن 

وينهبون وي�سلبون ويقطعون الطرق لكن يف غري نظام.
ثم نرى اإذا تقّدمت الدولة العبا�سية جماعة �سّابن نّهابن ي�سمون 
العيارين اأو ال�سّطار يعيثون يف الأر�س ف�ساداً ويعملون عمل ال�سعاليك 
يف اجلاهلية. غاية الأمر اأن ال�سعاليك كانوا يعيثون يف الأر�س ف�ساداً 
�سحه  ثبت  من  اإل  ينهبون  ل  كانوا  اأنهم  ف�سادهم  يعو�س  ولكن  اأي�سًا 
ودناءته واإذا نهبوا وّزعوا ما نهبوه على اأمثالهم بالت�ساوي. اأما هوؤلء 
ال�سطار فكانوا ينهبون ما قدروا عليه ويتعّدون على الأغنياء من غري 

تفرقة بن كرمي ولئيم ثم ل يوّزعون ما نهبوه.
يقول ابن جرير الطري يف حوادث �سنة 201 »اإن ال�سطار الذين كانوا 
الطريق  الف�سق وقطعوا  واأظهروا  �سديداً  اأذى  النا�س  اآذوا  والكرخ  ببغداد 
الرجل  فياأتون  يجتمعون  فكانوا  الطرق  من  والغلمان  الن�ساء  واأخذوا 
فياأخذون ابنه فيذهبون به فا يقدر اأن ميتنع، وكانوا ي�ساألون الرجل اأن 
يقر�سهم اأو ي�سلهم فا يقدر اأن ميتنع عليهم، وكانوا يجتمعون فياأتون 
القرى فيكاثرون اأهلها وياأخذون ما قدروا عليه من متاع وغري ذلك، ل 
�سلطان مينعهم، ول يقدر على ذلك منهم لأن ال�سلطان كان يعتز بهم، 
وكانوا بطانته، فا يقدر اأن مينعهم من ف�سق يرتكبونه، وكانوا يجبون 
امل�ساكن،  على خفارة  الأجور  وياأخذون  ال�سفن  الطرق ويف  املارة يف 
النا�س منهم يف  يقدر عليهم، وكان  اأحد  الطرق عانية، ول  ويقطعون 
النا�س  اأخذ منهم، من متاع  قد  ذلك وما  النا�س  راأى  فلما  باء عظيم، 
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يف اأ�سواقهم وما قد اأظهروا من الف�ساد يف الأر�س والظلم والبغي وقطع 
الطريق، واأن ال�سلطان ل يغري عليهم، قام �سلحاء كل رب�س وكل درب 
فم�سى بع�سهم اإىل بع�س وقالوا »اإمنا يف الدرب الفا�سق والفا�سقان اإىل 
الع�رصة، وقد غلبوكم واأنتم اأكرث منهم، فلو اجتمعتم حتى يكون اأمركم 
اإظهار  لقومتم هوؤلء الف�ساق و�ساروا ل يفعلون ما يفعلون من  واحداً 
الف�سق بن اأظهركم« وقام رجل من ناحية الأنبار يقال له خالد فدعا 
جريانه واأهل بيته واأهل حملته على اأن يعاونوه على الأمر باملعروف 
الف�ساق  من  يليه  من  على  و�سّد  ذلك،  اإىل  فاأجابوه  املنكر،  عن  والنهي 
بع�سهم  واأخذ  وقاتلهم وهزمهم  ي�سنعون  كانوا  فمنعهم مما  وال�سطار 
ف�رصبهم وحب�سهم، و�ُسّمي هوؤلء الآخذون على يد الف�ّساق باملتطونِّعة، 
اأنه  لول  ال�سعاليك،  بعمل  اأ�سبه  الف�ّساق  هوؤلء  عمل  اأن  هذا  من  فرتى 
تنق�سهم املروءة والنبل فعمل املتطوعة كعمل اأهل حلف الف�سول وقد 

ذكرنا قبل �سلة حلف الف�سول بال�سعلكة.
ورمبا عّد ما ي�سبه ال�سعالكة عمل الزنوج يف ثورتهم امل�سهورة بثورة 
الزجن فاإنهم يف الأ�سل كانوا زنوجًا يعملون يف الك�سح يف املراحي�س. 
وقد �سئموا بوؤ�سهم وفقرهم فدعاهم داٍع اإىل اأن يثوروا على �سادتهم واأن 
اأغنيائهم ما ي�ستطيعون، ورمبا كانت  الذل والفقر وياأخذوا من  ياأنفوا 
ال�سطار  اأكرث  اأن  �سببها  ال�سطار  وتنق�س  تنق�سهم  التي  املروءة  هذه 
والزجن قد فقدوا عن�رص العروبة فكانوا اإما فر�سًا اأو اأتراكًا اأو زجنًا ومن 
امل�سّلم به اأن العرب اأميل اإىل الكرم وكانوا يف حياتهم يكادون ل يعّدون 

ف�سيلة اإل ال�سجاعة والكرم.
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اأما العنا�رص الأخرى التي ذكرناها فلي�س لها مثل كرمهم.
ولعل هذا هو ال�سبب يف اأن ال�سعلكة اأخرياً فقدت الكرم والنبل.

القامو�س  ويف  الفاجر  اخلبيث  على  تطلق  ال�ساطر  كلمة  وكانت 
ال�ساطر على املاهر يف  اأطلقت كلمة  ثم  اأهله خبثًا«  اأعيا  »ال�ساطر من 
اأي �سنعة ورمبا كان هذا املعنى قدميًا اأي�سًا ففي األف ليلة وليلة من 
ي�سّمى ال�ساطر ح�سن اأي املاهر ويف ل�ساننا اليوم تطلق كلمة ال�ساطر بهذا 
املعنى. فيقولون يف اأمثالهم قرياط بخت، ول فدان �سطارة »اأي مهارة« 
ويقولون »ما يقع اإل ال�ساطر« ويقولون على الفتاة »حلوة و�ساطرة ول 

لها�س بخت« وهكذا.
القدمي.  يف  كانت  وال�سعلكة  الفتّوة  بن  العاقة  اأن  هذا  يف  فرنى 
يجمع الفتيان وال�سعاليك جامعة ال�سباب والنجدة غري اأن الفتيان اأولد 

الأغنياء وال�سعاليك اأولد الفقراء.
العرب،  ل�سو�س  يف  ر�سالة  عنه  ُيحكى  ما  يف  اجلاحظ  اأّلف  وقد 
ولكنها مع الأ�سف مفقودة، وعقد �ساحب حما�رصات الأدباء ف�سًا يف 
�س. ومما رواه من  الل�سو�سية وما يجري جمراها. عدد فيه اأنواع التل�سّ

�سعرهم:
اأرى اأن  اهلل  م��ن  لأ�ستحي  اأط����وف ب��ح��ب��ل ل��ي�����س ف��ي��ه بعريواإين 
بعريه ال��ب��خ��ي��ل  ذي����اك  كثريواأ����س���األ  ال��ب��اد  رب���ي يف  وب���ع���ران 

ويقول اآخر:
اإذن ب��غ��ري  دخ���ل���ت  ب��ي��ت  وك�����م م�����ال اأك����ل����ت ب���غ���ري ح��لوك����م 
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ويقول اآخر:
موكلوع��ّي��اب��ة ل��ل��ج��ود مل ت���در اأن��ن��ي الباخلن  م��ال  ب��اإن��ه��اب 
فحويته اح��ت��ازه  ما  على  يتململغ��دوت  ح����رية  ذا  وغ����ادرت����ه 

�س قوانن ظريفة مثل عدم �رصقة اجلريان، واتقاء  ولهم يف هذا التل�سّ
للودائع  واجلاحدين  والغ�سا�سن  البخاء  مال  ي�رصقون  واإمنا  احلرم، 

ونحوهم.
ويقول بع�سهم:

خليفة جلي�س  اإم��ا  الفتى  �سبيلاأب��غ��ي  خم��ي��ف  اأو  ���س��واء  ي��ق��وم 
اأك����ولواأ����رصق م��ال اهلل م��ن ك��ل فاجر ل��ل��ط��ي��ب��ات  ب��ط��ن��ة  وذي 

•••

وال�سر  ال�رصقة،  على  باملران  زماءه  ين�سح  الل�سو�س  اأحد  وكان 
على ال�رصب، ورواية اأ�سعار الفر�سان، والتحدث مبناقب الفتيان. وباأن 
اإنهم  يقولون:  وهم  وطمع  وفطنة  حركة  �ساحب  جريئًا،  الل�س  يكون 

اأح�سن حاًل من احلاكم املرت�سي، والقا�سي الذي ياأكل اأموال اليتامى.
�س اأعم من الت�سعلك، فكل مت�سعلك ل�س، ولي�س العك�س فا  والتل�سّ
بد للمت�سعلك من اأن يكون ذا مروءة، واأل ي�رصق اإل من الأ�سحاء البخاء، 

ويعن ال�سعفاء كما ذكرنا قبل.
واأما يف الإ�سام فقد اختفت ال�سعلكة كفرقة، وظهرت فرقة ت�سبههم 
وهم ال�سطار. احتفظوا بو�سائل ال�سعاليك من �سلب ونهب، ومل يحتفظوا 

بالغاية.
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وظّلت كلمة ال�سعلوك اأي�سًا على الأل�سنة تدل على الفقر ومن اأمثالهم 
»تروح فن يا �سعلوك بن امللوك« وهكذا تتطور الكلمات كما تتطور 

الأحداث ويكون لها يف كل ع�رص معنى.
الفتّوة  من  العربي  العامل  ا�ستفاد  ماذا  نت�ساءل:  كّله  ذلك  وبعد 
اإنه  فنقول:  ال�سوؤال  هذا  عن  وجنيب  املختلفة؟  ع�سوره  يف  وال�سعلكة 
ا�ستفاد فوائد كثرية، اأوًل، اإنه ا�ستفاد من الفتّوة تقوية الناحية الفنية، 
فقد كان للفتيان جمال�س يلجاأ اإليها املغّنون، ويتعّرفون عليها، ويحيون 
اأوقاتهم فيها بالغناء، ويجدون فيها مطعمهم وم�رصبهم، كالذي حكي 
لنا عن اإبراهيم املو�سلي، فقد ق�سد اإليهم وهم يف حماة، وتعّرف به اإذ 
ذاك اخلليفة املهدي، فكان هذا �سبب نعمته، و�سهرته الوا�سعة يف ما بعد.
لف�سيلتن  م�سدراً  فكانت  الإ�سام،  يف  الفتّوة  معنى  تاأقلم  ثانيًا 
كبريتن، اإحداهما الكرم، كما راأينا يف زوايا الأتراك وح�سن �سيافتهم 

كما حكى لنا ابن بطوطة. والثانية الفرو�سية.
يف  كانوا  الفتيان  اأن  من  اجلاهلي  الع�رص  يف  اأتت  الفرو�سية  وهذه 
احل�سنة  ال�سمعة  ويودون  ووجاهة،  فخفخة  عي�سة  يعي�سون  اجلاهلية 
الثناء  ويتطلبون  منهم،  ال�سعراء  وخ�سو�سًا  الفقراء،  على  بالإغداق 
فكانوا يكرمون، وينحرون اجلذور، وي�سعلون النار لل�سيفان ونحو ذلك.
فلما جاء الإ�سام كان يف تعاليمه ما ي�سّجع الفتّوة، من مثل اإعطاء 
الفقري، ورفع الظلم عن املظلوم، واإعان �ساأن املراأة، واجلنوح اإىل ال�سلم 
اأن ل  لقواد جيو�سه م�سهورة يف  بكر  اأبي  اإليه. وو�سية  العدو  اإذا جنح 
معاملتهم  الذّمة  اأهل  يعاملوا  واأن  امراأة،  ول  طفًا  ول  �سيخًا  يقتلوا 
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حتى  هذه  الفرو�سية  تعاليم  وا�ستمّرت  نخًا.  يحرقوا  ل  واأن  لأنف�سهم، 
امل�سيحين  اأن  ونرى  ال�سليبية،  احلرب  يف  الدين  �ساح  اأيام  اأزهرت 
عندما فتحوا بيت املقد�س، نكلوا بامل�سلمن كل التنكيل وعذبوهم عذابًا 
ل مزيد عليه. فلما ا�ستعادها �ساح الدين قبل الفداء، واأعتق من مل يقدر 
وزادوا يف حرية  مقابل،  الن�ساء من غري  من  كثري  �رصاح  واأطلق  عليه، 
املراأة واحرتامها لأنه كان لهم يف الإ�سام مثل ح�سن، وهم بنو عذرة 
الذين كانوا يحرتمون الن�ساء احرتامًا �سديداً ويحبونهن حبًا اأفاطونيًا، 

وهو امل�سّمى باحلب العذري.
ومن قدمي جمد العرب اخليل واأكرموها، واعتنوا برتبيتها، واإىل الآن 

تن�سب اإليهم اخليول العربية.
فقد كانت اأكر الف�سائل عندهم املروءة، وهي متت بن�سب قريب اإىل 
الفرو�سية. وتقراأ يف كتاب الأغاين والعقد الفريد واأمثالهما، فتجد ق�س�سًا 
كثرية عن املروءة، من مثل ق�س�س زيد اخليل، وعمرو بن معد يكرب 
واملهلهل. ولي�ست ق�سة عنرتة العب�سي اإل نوعًا من اأنواع البطولة مملوءة 
بالفرو�سية.  ال�سعور  ال�سامعن  ي�سيع يف  ا�سم عنرتة  وكان  بالفرو�سية. 
حتى ق�سته نف�سها من اأنه كان ابن اأمة، وكان منبوذاً لذلك، فلما هوجم 

قومه اأبى القتال لأّنه و�سيع، فحّرره اأبوه، فاأتى بالعجائب.
فلما اأتت احلروب ال�سليبية راأينا اأعماًل كبرية من اأعمال البطولة من 
مثل احرتام الن�ساء والأطفال، وفك الأ�سري، كالذي يحكونه اأن ن�رصانيًا 
اأن يقتل، فلما  اأنه خائف  املاء زعم  له  اأح�رص  اأنه عط�سان فلما  اّدعى 
حلف له اأنه ل يقتل حتى ي�رصب، كّب املاء على الأر�س وطالب احلالف 
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يف  امل�سلمن  عمل  يكن  مل  كذلك  واأطلقه.  بوعده  فّر  بوعده،  ير  اأن 
اأعمال  وكذلك  ال�رصق.  امل�سلمن يف  اأعمال  من  فرو�سية  باأقل  الأندل�س 
الأخرية،  ال�سليبية  احلروب  حاربوا  الذين  وهم  القاهرة،  يف  املماليك 
كما تدل عليه ق�س�س األف ليلة وليلة. ولي�س ببعيد اأن تكون الفرو�سية 
عند الأوروبين قد ا�ستعريت من الفرو�سية عند امل�سلمن، فاإنها مل تظهر 
عندهم اإل زمن احلروب ال�سليبية وقد اأفادت الأوروبين فائدة كرى، 
فقد نقلت اجلمعية الأوروبية من ظلم الإقطاعين وحروبهم امل�ستمّرة، 
خا�سة  خ�ساًل  قوت  اأنها  اإىل  هذا  ال�سلم.  فيها  ي�سود  قارة  مدنية  اإىل 

اأهمها ثاث:
)1( النجدة يف احلروب.

)2( الدين.
)3( احرتام املراأة.

النجدة  وبامتزاج  املعونة،  ي�ستحق  من  معاونة  كّله  ذلك  من  واأهم 
احلربية والدين، ن�ساأت الرحمة ومعونة الفقراء وال�سعفاء، حتى الرحمة 

باحليوانات، واأهمها الفر�س.
وبامتزاج الدين واحرتام الن�ساء زاد تعّلق امل�سيحين بال�سيدة مرمي 
العذراء. وقد ظهر من ذلك احلن يف العامل امل�سيحي اأعمال بطولة واآداب 

تتغنى بالفرو�سية، و�سعة ال�سدر مع املخالفن يف العقيدة.
اأ�سف اإىل ذلك، اأن ال�سوفية تبنوا فكرة الفتّوة وعدوها من الف�سائل 
الر�سالة  يف  نراه  كالذي  بها،  التم�ّسك  على  املريدين  يحّثون  التي 
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احرتام  مقّررهم  من  وجعلوا  وغريهما.  املكّية  والفتوحات  الق�سريية، 
الن�سا، حتى لياأبون اأن ت�سب امراأة على اأيديهم، وحتى لياأبون اأن يوؤذوا 
النمل واحليوانات ال�سعيفة اأي اإيذاء، وحتى يعدوا من اأنواع الفتّوة اإزالة 
كل عائق يعوق و�سول اخلري اإىل م�ستحقه، فاإذا وجدوا حجراً يعوق املاء 
اأزالوه حتى ي�سل اإىل النبات. واإذا وجدوا اإن�سانًا تعوقه عن اخلري فكرة 
املعي�سة عي�سة  الن�سا عن  بوؤ�سًا يعوق  واإذا وجدوا  اأزالوها عنه،  �رصيرة 
را�سية وكان يف ا�ستطاعتهم بذل املال بذلوه وهكذا. وظّلت الفتّوة يف 

كتب ال�سوفية تنمو حتى بلغت الغاية يف كتب املتاأخرين.
وحتى يف اأيامنا الأخرية كان الفتوات الو�سيعون م�سدراً لل�سهامة 
والنجدة ملن ي�ستنجد بهم، وحماية املراأة والإغداق على الأ�سحاب اإىل 
اأقلقوا  فقد  للباد،  الوطنية واحلماة  اإىل  الدعاة  بل كانوا هم  ذلك.  غري 
الفرن�سين مدة احتالهم، وكانوا لهم م�سدر قلق وا�سطراب كما ذكرنا 
قبل وخ�سو�سًا حي احل�سينية، فلما اجتمع عليهم ال�سطراب يف الداخل 
تعّلم  ولذلك  اخلروج،  اإىل  ا�سطروا  اخلارج  يف  لهم  الإجنليز  وحرب 
الإجنليز هذا الدر�س، فكان من برناجمهم الق�ساء على الفتوات، حتى ل 
يكونوا م�سدر قلق لهم، ومل ير�سوا منهم اأن يت�سّلحوا حتى بال�سكاكن 
الذّل،  اأنواع  بجميع  واأذلوهم  امل�سالك،  كل  عليهم  و�سّيقوا  واحلجارة، 

حتى زالت هيبتهم.
•••

ناحية  من  كثرياً  اأفادت  فقد  ال�سعلكة  �ساأن  اأما  الفتّوة.  �ساأن  هذا 
اإىل  ينق�سمون  الفقر يف اجلاهلية، فقد كان اجلاهليون  تخفيف ويات 
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�سيوخ قبائل ينعمون بالغنى والرتف، هم ومن ات�سل بهم، والباقون هم 
رعاع ل يجدون ما ياأكلون واأفراد القبيلة يحاربون ويقاتلون ويقتلون 
ويجرحون حتى اإذا غنموا فخري الغنائم ل�سيخ القبيلة، ولها ا�سم خا�س 
القبيلة فلهم فتات املوائد. وهي حال بائ�سة  اأفراد  اأما  ال�سفايا.  وهي 
تع�سة. ورمبا كان من اأقرب الأمثلة لذلك اليوم ما هو حادث يف قبائل 
من  ماين  ثاثة  نحو  على  اأيديهم  م�سايخ  ثاثة  و�سع  فقد  العراق. 
القبيلة  الرثوة كلها لهم. وباقي  القبيلة، ثم  اأفراد  الأفدنة، يزرعها لهم 
همج رعاع فقراء تع�ساء. قّلما يجدون ما ياأكلون. ويقع هذا حتت �سمع 
الإجنليز وب�رصهم، فري�سون عن هذا النظام وي�سّجعونه علمًا منهم باأن 
اأ�سهل  اأيديهم واإر�ساءهم باملال الوفري  و�سع ثاثة من الروؤو�س حتت 

من اإخ�ساع ماين النا�س ممن ل يجدون ما ياأكلون.
ول تخلو  جماعة من هذه اجلماعات البدوية اجلاهلية من رّقة ال�سعور، 
خ�سو�سًا من �سّموا ال�سعراء كعروة بن الورد، وال�سنفري، فهوؤلء ملا راأوا 
هذه احلال حال منغم�س يف الرتف ل اإىل حد، ومنغم�س يف الفقر ل اإىل 
اأن ياأخذوا من الظامل للمظلوم،  اأنف�سهم  حد مل ير�سوا عنها، واآلوا على 
غنيًا  كان  تركوا من  ولذلك  الطائفتن،  اخللف بن  م�سافة  يقربوا  واأن 
كرميًا لأنه يوؤدي ما عليه للفقراء، ونقموا على الأغنياء الأ�سحاء، فكانوا 
ال�سجعان، وي�سلبونهم  واأتباعهم من رجال احلرب  يهجمون عليهم هم 
نوقهم و�سائر اأموالهم، ثم يق�سمونها على الفقراء ق�سمة عادلة من غري 

حماباة.
وماذا  للفقري.  الطعام  واإطعامهم  البخيل  اأموال  ب�سلبهم  ويتمدحون 
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كانوا يفعلون غري هذا، وهم يرون قومًا يف ال�سماء، وقومًا يف الأر�س، 
قومًا ميوتون تخمة، وقومًا ميوتون جوعًا، ففعلوا بذلك فعل ال�سرتاكية 
لي�س  اإذ  بالقّوة  ياأخذون  ما  ياأخذون  كانوا  اأّنهم  عليها  وزادوا  اليوم، 

هناك حكومة تنّفذ ذلك بال�رصائب.
ورى املوؤرنِّخون كثرياً من هذه الأحداث وخلقوا بجانب ذلك اأدبًا رائعًا 
كالذي نراه يف ديوان عروة وديوان ال�سنفري. ومن اأجل ذلك مل يكن ا�سم 
باأّنه �سعلوك لأن  يفتخر  الرجل  بل كان  ول مكروهًا،  ال�سعلوك منفراً 
معناه حمقق العدل بالقّوة، وكان عملهم يف ال�سلب والنهب لي�س غريبًا، 
لأن ال�سلب والنهب واإغارة القبيلة على القبيلة كان �سائعًا ماألوفًا، حتى 

قال قائلهم يف الإغارة:
اأخ���ان���اواأح���ي���ان���ًا ع��ل��ى ب��ك��ر اأخ��ي��ن��ا اإل  جن����د  مل  م����ا  اإذا 

وقد �سعف �ساأن ال�سعلكة يف الإ�سام، ومل يكن �ساأنها يف الإ�سام 
�ساأن الفتّوة ل�سببن.

اأولهما اأن نظام الإ�سام يف اأّوله وّزع الرثوة بالزكاة اأوًل، والإح�سان 
حتى  والأقارب.  الأبناء  على  املرياث  بتوزيع  ثم  الزكاة،  فوق  هو  مبا 
تاأخذ  التي  احلكومة  لوجود  وثانيًا  كبري.  عدد  ن�سيب  املرياث  كان 
�سديدة  عقوبة  جعلت  وقد  والناهب،  ال�سالب  الغا�سب  يدي  على  بيدها 
اهلل  الذين يحاربون  »اإمنا جزاء  الكرمي  القراآن  الطريق فقال  ملن يقطع 
ور�سوله وي�سعون يف الأر�س ف�ساداً اأن يقتلوا اأو ي�سلبوا اأو تقطع اأيديهم 
واأرجلهم من خاف، اأو ينفوا يف الأر�س، ذلك لهم خزي يف الدنيا ولهم 



78

يف الآخرة عذاب عظيم« فقلت بذلك اأعمال ال�سعلكة.
ولي�ست الأعمال ال�سرتاكية التي تقوم بها اإجنلرتا واأمريكا اليوم اإل 
ثم  الأغنياء،  الكثري من  املال  ال�سعلكة، جتمع  اأعمال  عمًا منظمًا من 
ت�رصفه يف ما ينفع اجلميع من بناء م�ست�سفيات وماجئ ومدار�س مما 

اقت�ساه العقل احلديث يف التنظيم.
فهي فكرة �سعلكة متبلورة.

حركات  ت�سبه  حركات  الإ�سام  يف  تظهر  كانت  لآخر  حن  ومن 
بامل�ساواة،  نادى  اإذ  ال�سام  الغفاري يف  ذر  اأبو  فعله  كالذي  ال�سعلكة، 
واأنذر الذين يكنزون الذهب والف�سة بالعذاب فتا قوله تعاىل »اإن الذين 
يكنزون الذهب والف�سة ول ينفقونها يف �سبيل اهلل فب�رّصهم بعذاب األيم« 

واأّلب النا�س على معاوية حتى �سكاه لعثمان فنفاه عثمان اإىل الربذة.
مائة  اليومي  دخله  كان  اإذ  للر�سيد  قريب  عنق  على  قب�س  وكالذي 
األف درهم يف اليوم وقال له: اإين ل اأجد ن�سف درهم يف اليوم اأقتات به، 

واأنت تقب�س مائة األف ل تدري كيف ت�رصفها.
وكان لهوؤلء ال�سعاليك ف�سيلة وهي اأنهم كانوا ياأخذون ما ياأخذون 
ل  حقوقهم،  من  حق  هذا  باأن  منهم  علمًا  و�سمم،  واإباء  نف�س  عزة  يف 
من  به  يوؤثرون  بل  ياأخذون،  مبا  ي�ستاأثرون  ل  ثم  ي�سيبهم.  اإح�سان 
الفكرتن  العرب ل�ستولوا على هاتن  اأن�سف  ولو  كان بهم خ�سا�سة. 
اأغرا�سهما،  توؤدي  موؤ�س�سات  منهما  وجعلوا  وفل�سفوهما،  ونّظموهما 

ولكن مع الأ�سف تركوهما فو�سى، ل يخ�سعان لرتتيب ول نظام.
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الفتّوة وال�سعلكة على موؤ�س�سات  لقد وّزعت املدنية احلديثة فكرتي 
عجيبة، فمثًا اأخذت من الفتّوة جندتها، ومعونتها فو�سعتها يف نظام 
يعطى  ل  حتى  خا�سًا  نظامًا  لاإح�سان  وجعلت  الك�ساف.  عليه  اأطلقت 
املال ملن ل ي�ستحقه ومل تكتِف باملال ي�رصف على الفقراء، بل اأن�ساأت 
امل�ست�سفيات واملدار�س واجلامعات، واأوجدت هيئات توجب عمًا لأهل 
العّمال  بن  تقوم  التي  النزاعات  يف  للتدخل  اأخرى  وهيئات  البطالة 

واأ�سحاب روؤو�س الأموال اإىل غري ذلك.
ونظمت ال�سعلكة ب�رصب ال�رصائب، وزيادة اجلمارك على الكماليات 
الفتّوة  اإىل غري ذلك. وكلها داخلة يف مفهوم  ونق�سها على احلاجيات 

وال�سعلكة.
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