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  يف الفكر العربي الوسطية واالعتدال
  )1940-1876أمين الريحاني ( أنموذج 

  
  *للدكتور أنور الخطيب         

  
ي...  املقدمة: نُُذٌر ملتھبةٌ زاخرةٌ في األجواء الدولية... وشراراٌت تصيب الھشيم العرب

ر ا ودخاُن األقدار يتأرجح بين النور والنار... وفي األفق سحائب لَْف: كثي لرعود َص
ْب... أو  ِة قل ْر... أو نبض اطرة فِك لَّ خ ين ك يْر... وب روٌق وأعاص ود... وب ل الوع قلي

  طرفِة عين... ترتجف األبداْن... وتجزع النفوْس...
قطعان آدمية ُمسيرة إلى مذبح الشھوات والطمع تتساءل عن يومھا المشؤوم!... 

اة  ل العالم الغربي رواد الفكر الشرقي... ودع ى لقد َحوَّ انية إل اء اإلنس السالم... وأحب
نفِس صانعي إرھاب وظلم واغل في دماء اإلنسانية... لقد شّوهَ الغرب المادي صفاء ال

ة هللا في أرضه... روة والقوة للقضاء على اإلالبشرية... واستغل العلم والث نسان خليف
ا عزاؤ ين أنن ا نحن المجمعي ع ن دة في جمي افح من أجل نشر األخالق الحمي أنحاء نك

  المعمورة... وتدعيم الحياة الكريمة ونشرھا بلغة عربية سليمة...
نا... واالعتدال االعتدال شريعتنا... السالم السالم أنشودتنا... والوسطية الوسطية مذھب

ة  ة الَعِربَ دفنا... والعربي ة ھ ة الحري والحب الحب ديننا... واإلنسانية طريقنا... والحري
  الخالقة لغتنا...
ى لسان مراسل بعد ھ ذه المقدمة نستعرض ما قيل قبل ست عشرة ومئة سنة عل

  في لبنان الشقيق. »الفريكة«المجمع العلمي العربي بدمشق أمين الريحاني فيلسوف 

                                                 

  .عضو المجمع *
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ة، 
ْ
 نبأِ احملاضرةِ يف اجلاليةِ السوري

ُ
ع
ْ
ق
َ
  يلي: ما أمني الرحيانييروي أوًال: و

  

رُ  ذاعَ  ورية، و الخب ا الس ي جاليتن ذَ أف لُّ  خ لٍ  ك رُ  رج تخرجُ  الموضوعَ  يُفس  ويس
 شيءٍ  على المفسرونَ  ھؤالء اتفقَ وقد ...واه..ھَ و إدراكهِ  بَ سَ حَ  ر العواقبَ ، ويُقدِّ النتائجْ 
وون  مْ وھُ  تعرًضا خبيثًا، ينِ أنّي سأتَعرَّض للدِّ وھو:  واحدْ  ييَْن ة أل َوْقف م عن الخطاب نھ

وا فعسى أ .أو االنتقادْ  الرأيِ  لم يألفوا ُحريَّةَ  ن يصادفوا الفشل وخيبة األمل ألنھم حكم
ليمْ  والذوقَ  العدلَ  وھذا ما يناقضُ  عليَّ قبل أن يسمعوا كالمي ابعُ ....الس الريحاني  ويت

على  وُمَحّرمٌ  ينْ الدِّ  برجالِ  ُمتَعلقٌ  الدينيةِ  في األمورِ  البعُض أن البحثَ  قد يظنُّ  :ويقولْ 
 التي يتوقفُ  الِحْرفةَ  قدُ توال ين هِ ذاتِ  ى مساوئَ ال ير . فالمرءُ الضاللْ  وھذا عينُ سواھم، 

  .هْ عليھا معاشُ 
انِ  رؤساءُ  دينِ  عنِ  ال يتكلمونَ  األدي ينً شيئًا  ال ى مسامعِ ُمش و الشعبْ  ا عل ، ول

ان  اك دل واإل منافيً الحْ للع لْ  ،ص و  لُّ ك ب عارھم ھ احثھم وش دينُ مب  هُ اعتناقُ ((ال
  )). ....للشعبْ  الفسادُ  علنُ الزمان فال يُ  هُ وإذا أفسد ،....ه أوجبْ وتعزيزُ  ،....واجبْ 

نَّ  ي االضطرابِ  ولك ي ف ذي أوقعن بُ  ال و الطل ذي طَلَبْت ھ دةُ  هُ ال ي ُعم ذهِ  من  ھ
ةِ  ة (جمعي بانِ  الجمعي اروني الش ةِ الخَ  عنِ  لَ عدِ أَ  يك) ينالم ا  طاب ذا الموضوع تجنبً بھ

  ....ةْ ميخ، وھربًا من العواقب الورْ للشَّ 
، دون مشروطْ  لِّم تسليًما غيرَ سَ ،...أم أُ والتنقيبْ  البحثَ  أقتحمُ أ إذن؟... ماذا أفعلُ 

ب تِ  سَ أن أن فةْ  ببن ٍه ش ن وج ل !... م دُ أوَّ  ◌َ  يد نفِسوِّ َعوأُ  ضميري أن أخونَ  ال أري
و راعيت خواطرَ الترددْ  ٍه آخر أَودُّ ل ةِ  أعضاءِ  !... ومن وج ا عضوٌ أالتي   الجمعي  ن

  ...وھذه ھي الورطةْ  الحقيقةْ  استاءتِ  تكلمْ ألم  ا،... وإنْ واستاؤفيھا: فإن تكلمت 
فُ  توجبُ  الموق قَ عُ  يس تِ  إذْ  ...رْ التبصُّ م ةُ  كان ةً  القاع الِ  غاص ةِ  برج  الحكوم

ةً  بالمرصادْ  للخطيبِ  واقفينَ  مْ ھُ ، وكلُّ والجواسيسْ  الجرائدِ  وأصحابِ  ه كلم  يتوقعون من
  ...توقيفهْ ا لِ وْ عَ سْ ويَ  هِ وا بِ شُ يَ مة) لِ الجرائد أو المكتوبجي (رقيب الحكو تَْنتَقِدُ  واحدةً 

  :فيقولْ  هُ الريحاني نفسَ  ويخاطبُ 
اتِ  عظيمةْ  في جمھوريةٍ  نحنُ  ةْ  المتحدةِ  (الوالي قُّ )، يِ األمريكي لِّ  ح  ئَ ن وِطَم لك

  .هغيرِ  يمسَّ حريةَ أاّل تامة، شرط  ريةٍ حُ بِ  ن يتكلمَ أة ھا المباركَ رضَ أ
أكبرِ إ وُد ب وعي يع دِ  ن موض وريينِ  الفوائ ى الس ي بالدِ  عل ي المَ ِھف اجر م وف ھ

 ))تكلم!(( الجمھورْ  نَ مِ  الجوابُ  فجاءَ  ؟تكلمأالديني" أتريدون أن  موضوعي "التساھلُ 
  .وعلى هللا االتكالْ  تكلم فسأتكلمُ  تكلمْ 

  

:
ْ
 موضوعِ التساهل

ُ
ا: شرح

ً
  ثاني

  

دةْ  ... جزيلُ الشأنْ  جليلُ  ...رقْ الطُّ  تشعبُ موضوعي مُ يقوُل الريحاني:  ... ذو الفائ
رِ  بعيدةِ  أھميةٍ  ذي اختلفَ  . ھو الموضوعُ في المجتمع اإلنسانيْ  األث اسُ  ال ه الن في  في

 وهضعارِ ومُ  ....واألحرارْ  والفالسفةُ  عنه العلماءُ  عُ يدافِ  حين كان  المتوسطةْ  العصورِ 
م ةالمعارَض كلَّ  راءُ  الرؤساءُ  ھ وكْ  واألم لَّ ، والمل لَ  وك ةَ  من فضَّ دٍن  قطع دعى تُمع
ك الشيءِ ت ى ذل ا عل يِّ  اًج ي الخف ذي يسمى ضميًرا. اإللھ ول: ال اني فيق ابع الريح  يت

ا يخالفُ بوجودِ  ھو التسامحُ  التساھلُ  دٌ  كْ م ذا تحدي ذي عام. وھ ُد ال ا التحدي ي تأي...أم
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ذاھبِ  ه نحوَ علينا إظھارُ  الواجبُ  واالحترامُ  االعتبارُ  وَ ھُ فَ الديني  التساھلِ بالمراد:   الم
رونَ  كِ تمسِّالم ا آخ اءِ  بھ ن أبن ذاھبُ جنِس م ذه الم ت ھ و كان ةً  نا ... ول  مناقض

ل في كل األمورِ وحدَ  الدينيةِ  مطلوب في األمورِ  غيرُ  التساھلُ نا...بِ لمذاھِ  التي  ھا... ب
 ھذا البابَ  دخلَ أن تَ  ستطيعُ ...ال تَ والصغارْ  بھا الكبارُ  ... ويعملُ البشرْ  على عقولِ  تطرأُ 
  .ب)التعصُّ  بابًا آخر(بابَ  قَ رُ طْ نَ  أنْ  ) دونَ لْ التساھ (بابَ 
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:
ْ
 مفهومِ التعصب

ُ
ا: شرح

ً
  ثالث

  

اھلُ  نِ  مَ َجنَ  التس انِ التعصبْ  ع انِ  ... وھات ن  ...انْ دَّ ِض الكلمت ا م اتوھم  َمثنوي
...) والموتْ  ،... (والحياةِ والظلمْ  والشر... والعدلِ  ... والخيرِ والظلمةْ  الطبيعة... كالنورِ 

ُد التساھلْ ھما ما كان اآلخرْ دُ حَ فلوال أَ  ... السالمْ  دُ لَوَ  ... والتساھلُ ... فالتعصب إذن َولَ
المُ  احْ  دُ لَوَ  والس احُ النج عادة.ْ دُ لَوَ  ... والنج بٍ الس توجبُ يَ  ..كل تعّص اھلْ  س  .....التس

 نٌ واب ھا أبٌ تِ مَّ رُ بِ  البشريةِ  ... وليس في العائلةِ ھو األبْ  والتعصبُ  ھو االبنُ  فالتساھلُ 
ين... فاْس منسجمينِ  غيرُ  رانُ  تْ رَ عَ تَ إالّ ھذين االثن ا ني  وطيسُ  يَ ِموحَ  ...نْ تَ الفِ بينھم

الِ  رو القت ي الق انَ ِن ف طى... وك وزُ  الوس ى دَ  الف ذاك حت ا ل ذا... وأحيانً ا لھ  لَ َخأحيانً
ى التعص ينتصرُ  فأخذ التساھلُ  رْ َشعَ  التاسعَ  القرنَ  المتحاربونَ  قَّ بْ عل ًرا ش  ... وأخي

  مات التعصب... ...الرحمةْ  ، وفََراهُ بسيفِ العدلْ  جرِ نْ ه بخِ قلبَ 
  

 
ّ
بٍ سياسي

َ
ال
َ
 روحِ التعصبِ بق

ُ
ث
ْ
ع
َ
ا: ب

ً
  رابع

  

ان موتُ  ولكنْ  فاه ك ى حينْ  التعصبِ  واأس د خُ ن روَحإ...أي إل ا من ه عن روجھ
ا عن التعصبِ ف... السياسيّ  بالجسمِ  تْ الديني... تقمصَّ  هِ جسمِ  ذي َس عوًض ديني ال  دَ وَّ ال

يٍّ  سياسيٍّ  نا بتعصبٍ أيامِ في لينا الغابرة... ابتُ  جيالِ في األ التاريخِ  صفحاتِ  إذا  أو دول
م نَشئتمْ  اريخِ  رَ !... ل ثاًل في الت ه م ذه الحروبُ .....هْ رِ بأْس ل ا ھ انُ تعلِ التي  فم دولُ  ھ  ال

ةُ  والصغيرةِ  الضعيفةِ  على الشعوبِ  األوربيةُ  دوليِّ  التعصبِ  إاّل نتيج ةُ ، نال  كرِ الفِ  تيج
دِ  ذي تت الفاس دولُ  كُ مسال ه ال رى. ب إنكلترا ... الكب دُ عْ تَ ف لَ  تق ھا أص ا ِم حَ نفس ن فرنس

   لخ.إمن االثنتين... من ألمانيا وألمانيا أقوى وأحسنَ  وأعظمَ  وفرنسا أرفعَ 



 5

 
ّ
 من حركاتِ التعصبِ السياسي

ٌ
ا: صور

ً
  خامس

  

اتِ  ا حرك دولِ  وإذا راقبن فْ ھا وكتَ نا سياَسودرْس ال ابَ ش ا  نا الحج ن خفاياھ ع
ل، يارى نتساءَ نساني وقفنا حَ اإل المجتمعِ  ھيكلَ  التي تھدمُ  العديدةَ  واستعرضنا الحروبَ 

نُ  ا نح ي أحقً رنِ  ف رنِ َشعَ  عَ التاِس الق دنِ  ر، ق ورِ  التم ادئِ  والن ةِ  والمب  الديموقراطي
تراكيةِ  ةِ  واالش ا نحنُ  والرحم يحية؟ أحقً ابِ  المس ى ب رنِ  عل ري الق اھلُ ....ن؟العش  التس
ملُ  ديني يش دولَ  نَ اآل ال ةَ  ال ا بعِضبمعامالتِ  األوربي ع بعضْ ھ ملُ  ....ھا م ه ال يش  ولكن

ونَ  الشعوبَ  دعوھا األوربي ي ي دول  الت ة. فال اھلُ متوحش ؤالءِ  ال تتس ع ھ اكينِ  م  المس
ل  عفاء ب اھلُ يالض ا تُ بعُض تس ع بعض ألنھ دأٍ  رُّ طَ ْضھا م ا لمب يس حبً ك ول ى ذل   إل

ا تُ  ....ريفْ شَ  ا تراھ ًرا م لِ  الحروبَ  شھرُ وكثي ى القبائ دعوھا ُح الضعيفةِ  عل  روبَ وت
لْ اإل دة....حُ  نجي دينَ  روَب داعش....)(حروَب القاع رة)) ال ق ((البراب ك كي يعتن  وذل

ا وجَ رْ المسيحي كُ  ذا ھو التعصبُ ْبھً دولي ًرا. ھ ديني ال ذه ھي االضطھاداتُ  .....ال  ھ
ىھا بعض واآلن تمارسُ  علىھا بعضُ  المسيحيةُ  األوربيةُ ھا الدول تمارسُ  التي كانتْ   عل

 نا. ھذه ھي حروبُ ثلَ مِ  ويتألمونَ  يشعرونَ  قومٌ  والبرابرةُ  ......،((البرابرة)) كما تزعم
ةة اإلنّكة حَ الملِ  واضطھاداتُ  .....شارلمان ذه ...الفرنسي. شارلْ  كِ والملِ .....نكليزي ھ

ةِ  ھي مذبحةُ  ديس برتَ  ليل اوس،الق ا عن حدوثِ  .....لم رنِ فعوًض اريس وفي الق  ھا في ب
ولِ وتُ  ْة.....فريقيإرى اوصح ....في فيافي آسيا نَ اآل ثُ در تحشَ عَ  عَ السابِ   ....السودانْ  ل
ا لَ ....رْ َشعَ  عَ التاِس القرنِ  رِ خِ آوفي  ا يكتبُ لْ . ي ار! عبثً اءْ  ع ددُ  ....العلم المصلحون  وين

  .....إلى األرض المسيحُ  سيدُ تى الأَ  عبثًا ....الفالسفة. ويبحثُ 
دولُ  ا بعِضبمعامالتِ  المسيحيةُ  أما ال رى للتعصبِ  ھا مع بعضْ ھ نا ن ديني  فلس ال

ا ًرا بينھ كُ  فصارَ  :أث أمنٍ  الكاثولي ي الجزرِ  وسالمٍ  ب ة، ف تانت  .....البريطاني والبروتس
ى أنفِس ين عل ا،إ يم فھِ آمن ا وإيطالي بانيا وفرنس ودُ  .....س وفٌ  واليھ ي ال خ ن عل ھم م

دا الروسية.لُّ حَ  في أي بالدٍ  والطردِ  األخطارِ  ا ع ا م رى في مجلسِ وِص ......وھ  رنا ن
   جنبًا إلى جنب. يجلسونَ  البريطاني البروتستانت والكاثوليك واليھودَ  اللورداتِ 

دولِ  ي ال ا ف وظفينَ  أم رى الم ة فن تالف نِ  العثماني ى اخ ذاھِ لِھحَ عل ن بھِ م وم م م
يحيين و لمين والمس عب المس ين الش ه ب ر أن ود غي ة موج ي الدول اھل ف دروز. فالتس ال

ونَ  . ألنه حتى في ھذه البالدِ ....مفقودْ   ....البروتستانت الحرة الكاثوليك كطائفة ال يحب
تانتْ  ونَ  والبروتس ك  يكرھ ي األ الكاثولي يما ف م ال س ل األم ي ك ك ف خ. وذل  رضِ إل

نا الدموية بعُض الحروبَ  ونشھرَ  ن نضطھدَ أالسوريين  السورية. فلو كان بوسعنا نحنُ 
  الديني. نا على االضطھادِ على بعض لفعلنا. ولكن الدولة ال تساعدُ 

  

 من التعصب:
ُ
ا: عندنا ما هو أقبح

ً
  سادس

  

بحُ حاني محاضرته قائاًل: والريويتابع  دنا شيء أق  المكشوفِ  من االضطھادِ  عن
لُّ فِ الخَ  واأليدي يةُ سرِّ الِّ  . عندنا السياسةُ من الحروبْ  وأضرُّ  ذه المنكراتِ  ية. فك هُ  ھ  تتج

نا لبعض. ھذه بعضِ  نا ومعاداةِ نا وانقسامِ على ابتعادِ  باعثٍ  واحد وھي أكبرُ  إلى غرضٍ 
ا إال في ظھر مخالبُ واأليدي التي ال تَ ......والخيانة.  ....واللؤمُ  ....نُ جبْ السياسة ھي الُ  ھ

رٍّ  ر كلُّ سْ الحالكة يدعو عليھا بالكَ  الظلمةِ  لُّ  دقٍ صا ح ةٌ ....شجاع.  وك ذه سياس يئةٌ  ھ  س
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ة ةيْ خِ وَ  .....الغاي ة العاقب لُّ  ....م ببھا يظ اءُ  وبس ةِ األ أبن دةِ  م مينَ  الواح ردينَ  منقس  منف
لطُ  ....،بالجھلْ  ومكتنفينَ  ....مولْ بالخُ  مشمولينَ  عن العملِ  عاجزينَ  يھمْ  فيتس  شعبٌ  عل
  شاء هللا.ما  بناءَ جُ  الءَ ن أذِ وْ فيبقَ  غريبةٌ مة ٌأآخر أو 

ن  وريون! نح ا الس عبٌ أيھ ونٌ ال يت ش نھم ملي س م ين نف ة مالي دده ثالث اوز ع  ج
ا تُ ةً لَّزبًا أو مِ ر حِ شَ عَ  ةَ د فينا خمسَ جِ األرض فإذا وُ  في أقطارِ  مشتتٌ  اذا ي  رى تكونُ فم
  نا؟نا وانقسامِ شقاقِ  عاقبةُ 

عفُ  ا الض ملُ  أال يكفين ذي يش ا نا بكونِ ال عبًان غيرً  ش ى نُ  اص ىحت عفِ  بتل  بض
ًرا  تعملُ  عتْ رَ إذا َش طائفةٍ  أو كلِّ  حزبٍ  كلِّ  قوةُ  وماذا تكونُ  ؟.....نقسامْ اال اًل خطي عم

لَ  الوقتَ  يستغرقُ  دَّ  والسھرَ  الطوي الِ  تضحيةَ  ويستوجبُ  والك راتِ  والنفوسِ  الم  وخي
  ...البالد.

ايْ نِ ھا ما يُ سكانِ  عددُ  مريكية يبلغُ ھذه األمة األ انين مليونً ومع ذلك ال  ف على الثم
ةُ  أما الطوائفُ سياسية.  أحزابٍ  من خمسةِ  نرى فيھا أكثرَ  رة ولكن ال شأنَ  الديني  فكثي

ورِ  ي األم ا ف يةِ  لھ تِ  السياس د قال ة. ق ةُ  والوطني فِ  الحكوم ذه الطوائ ةِ  لھ ا  الديني م
  ....ا آخر بالقوةِ دينً  بيدَ ن يُ أ لدينٍ  وال حقَّ  البقاءِ  حقُّ  معناه: لكل دينٍ 
ا ودولتُ  ....في حافظتكم  فكرةَ وا ھذه البقُ أروا في ذلك وكِّ البقاء! فَ  حقُّ  لكل دينٍ  ن

ةُ  تھجُ  العثماني سَ  تن اھلونَ  نف لمون يتس نھج فالمس محونَ  الم ارى ويس ع النص م  م لھ
 العثمانيةُ  وال سيما الدولةُ  الدولُ  ھم. وقد وصلتِ ھم وتقاليدِ طقوسِ  بَ سَ ھم حَ دينِ  بممارسةِ 

ةٍ  ى نتيج نةٍ  إل لِ بف حس اھلْ  ض تميلُ  هِ بِفَ . التس ةُ  تس اءَ  الدول اءُ  الرؤس ادةُ  والرؤس  ق
دِ  وكانتْ  ،الشعبْ  ةَ  ذتْ اتَخ ق ذه الخط ةُ  ھ ةُ  الدول ي كانتْ  الروماني اھلُ  الت  بوجودِ  تتس
بُن))  المؤرخُ  ھذا التساھلَ  فَ صَ األولى للمسيح. وقد وَ  في األجيالِ  األديانِ  الشھير ((ِغ
زٍ   بكالمٍ  ال: (مفْي وجي واعَ أإن (د ق اداتِ  ن ى اختالفِ  العب ا كانتْ عل ائدةً  ھ الَ  س  مِ في الع

عبُ  ان الش اني. وك ا الروم دھا كلھ حيحة يعتق دونھا كلَّ  ....ص فة يعتق اوالفالس  ھ
مدقق.  ومؤرخٍ  فيلسوفٍ  ھذا كالمُ  ))....مفيدة ھا نافعةً يعتقدونھا كلُّ  والحكامُ  ...رافيةخُ 

اھلُ  ر التس ذا انتش ع بَ لَوجَ  وھك ى الش المَ  بِ عل ط الس يس فق ل اال ل ة ب  تالفَ ئوالراح
دياناتِ  المدنية، فالحاكمُ  والجامعةَ  الدينيَّ  ةِ  ھنا رأى في ال ال في  المختلف ًدا وق يئًا مفي ش
  نا.مجدَ  نا ويرفعُ شوكتَ  مُ تنا ويعظِّ سلطَ  ھم يؤيدُ م يختلفون ما دام اختالفُ ھُ عْ دَ نَ لْ فَ نفسه: 

نكم يشكُّ مع النص العثمانية تتساھلُ  الدولةَ إن  ًدا م  في تساھلِ  ارى وال أظن أح
لمينَ  فَ  المس ا كي ن عجبً ارى ولك ع النص اھلون بعُض م ارى ال يتس ع أن النص ھم م
وطنِ خوانِ إمع  معنا ونحن ال نتساھلُ  يتساھلونَ  خرونَ بعض. اآل ا في ال الواحد وال  ن

واري اختالفاتِ  غائِ ن ى ض ا وال نتناس دَ ننَ ن لحةِ  ا عن الأمتِ  مص ا ق ا. ولربم ض  ن بع
وتيين: كيف نتساھلُ  ع َم الالھ دينِ  ن ال صحةَ م قَّ ھِ ل دِ  م وال ح أقولْ  ؟ھمفي معتق : إن ف

 المخالفةِ  مع الطوائفِ  الحكومةُ  ذاك لما تساھلتِ  ولو لم يكنُ  على الخالفْ  قائمٌ  التساھلَ 
لِّ  نْ َع حاميَ ھي أن تُ  المتعددةِ  الحكومةِ  القصوى من غاياتِ  ھا. إن الغايةَ لمذھبِ  د ك  أٍ مب

  ه.غيرِ  حريةَ  إذا لم تمسَّ  والفعلِ  القولِ  حريةَ  رجلٍ  لكلِّ  وتكفلَ  صحيحٍ 
ةً  ةً  هللا ال يفضل أم م يَ  وال طائف ى أخرى. هللا ل ي األرضِ  طفِ ْصعل ه ف عبًا  ل ش

مُ  خاًصا. ويخطئُ  ارَ  من يفھ ديھُ ھم ويَ دَ ين ليعُضيليّ سرائاإل أن هللا اخت رھم. ھ م دون غي
ا. ولكن عدلَ  المسيحِ  مجيءِ  ه فيھم بعدَ بُ عجائِ  بقيتْ ل فلو كان ھذا ھو المفھومُ  هللا  أيًض
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لَّ شِّقال: اذھبوا وبَ  ة دون غيرھا. ولذلكَ يِّ رِ ذُ بِ  ِحْكَمتَهُ  رَ حصُ أن يَ من  أرفعُ  م.  روا ك األم
رَ  لَ ِمعَ فَ  الطبيعيةِ  الشرائعِ  بَ سَ حَ  ن سارَ مَ  إنَّ  دَ  الخي رِّ  عنِ  وابتع ا يرِش الش  ،هه عقلُدُ كم

م  و ل ةِ  يتوصلْ ول ى معرف دينِ  إل ي، ف ال ه ال يھلِإالحقيق ه ال ورأفتُ رؤوفْ  ن هللاَ . ألكْ ن
ا نتَّ  إال دينٌ  التوحيديُّ  نتھى لھا. وما الدينُ مُ  ادة  دُ ِحواحد فكلن ا نعبُبعب رب وكلن ا  دُ ال إلھً

  واحًدا.
  

عريف:
َ
 امل
ُ
ا: التواضع

ً
  سابع

  

ولُ  لِ  وق رٌ أ((ال  القائ ن أن يُ  دري))، خي الَ م ه  ق أتْ ل بَ . أخط يوطي كت  إن الس
ي اءِ من ُسفصاًل ف ال نع ئل من العلم ذكَ أال : شيء وق دًدا من مشاھيرِ  رَ دري، ف ھم ع

نِ  معي واب دٍ دُ  كاألص شِ  ري اتمٍ  واألخف ي ح رِ  وأب ال وغي ة. ق ذه الطبق ل ھ ن أھ ھم م
 : ال أدري. فقالَ ئل عن شيء فقالْ فسُ  علبْ ثَ  الزعفراني: كنت يوًما بحضرة أبي العباسِ 

ل ضرب أكبادُ ليك تُ إال أدري و ر أتقولُ ضَ من حَ  له بعضُ  ةُ  ؟اإلب لِّ  وإليك الرحل  من ك
ان أِلُ  و ك ال: ل درِ  رٌ ْمتَ  كَ مِّبلد؟ فق ا ال أدري الْس بق ألة  ئل الشعبيُّ . وُسنتْ غْ تَ م عن مس

ولَ السلطان؟ فقال: أل زقَ شي تأخذ رِ  يل له: فبأيِّ دري . فقِ أفقال: ال  ا ال أدري ال  ق فيم
  دري.أ

اھل إذنْ فَ  دين إذ  لنتس ي ال ذي يَإف دري. وال ا ال ن ةَ دَّ نن ذي ال  عي المعرف و ال ھ
ى ِصه عقلُإذا دلَّ هِ على دينِ  يدري. فليبَق كلٌّ  دَ حَّ ه عل وّ  ته بع افي والترفُّ رِ التن  ع عنِ الك

رنَّ  واء. وال ينتظ دٌ  األھ نٍ  أح ة دي دٍ  رؤي ائقَ  واح رى الحق ا ي ع كم د الجمي واًل عن  مقب
  ...لمية مثاًل.ضية والعِ الريا
  وهللا ال يريد التفريق. قنا الدينُ رَّ إذا فَ  نا الوطنيةُ عْ مَ جَ تَ ولْ 

ذهِ  ر مأخ ى غي ي عل ذوا كالم ر مَ لُمِ حْ وال تَ  ال تأخ ى غي وا: ملِحْ وه عل ه وتقول
إنْ  دين الصحيح. ف رف ال ن ال يع ى م فاه عل تمقُ  واأس ا أُ  ل ك فأن ائاًل: نِشذل م ق د معك

ه الضاللَ  ما أكثرَ  هِ بأسرِ  مِ واأسفاه على العالَ  يكُ  صَّ قُئتم ألَ وا إذا ِشصغُ أ !في ا عل م رؤي
ة وكنتُ رأيتُ  ا ذات ليل راشِ  ھ ى الف ابي إل ل ذھ ومَ  دُ أترصَّ قب تطلعُ أو بَ كوالكوا النج  س

ةَ  دثَ  طلع د ح در. وق ك ل الب ي ذل تُ مل ه  ا كن رت في ذي كث ز ال ان العزي ل لبن ي جب ف
ددتْ الخُ  ات وتع كانِ  راف ين س ذاھبُ ا هِ ب طاء الم ديانات. لبس ا  وال تلخص الرؤي وت

  في السماوات الُعلى.الدين بخصومات رجال 
  

نهج:
َ
 الدين يف كل م

ُ
ا: إقحام

ً
  ثامن

  

د أَ  دِّ  ذَ َخلق ا ُك ينُ ال لِّ  هُ طُلِ خْ نَ ، فَ ذْ أَخمَ  لَّ من غالِ  بك لِّ  ةً جَّحُ  هُ ذُ ِختَّ نا ونَ أش ا.  بك أعمالن
ة والجمعياتُ  ....عندنا دينية فالتجارةُ  ة والبِ  لُ زُ والنُّ .....ديني ة وقِقالَديني ى  سْ ة ديني عل
  وھذا يبعثنا على االنقسام.ذلك.....
ةواأل السياسيةِ  في االجتماعاتِ  جارةَ التِّ  ذِ بُ نْ نَ لْ في التجارة وَ  نتناَس الديانةَ لْ فَ   ....دبي
د. وفترقين إمُ  غيرَ  -المال غيرُ  إذا كان لنا ربٌّ -هُ دْ مَ حْ نا ونَ ربَّ لِ  دْ ولنسجُ  ني إال في المعاب

دين ھبط من  لنا وعقائدنا. فمن وجهٍ اأعم الذي يخالطُ  من التناقضِ  عجبُ أَل  ول أن ال نق
دَّ  وراءِ  و مق وم وھ هٍ  نوم .....،سالغي ت وج ر نس دينَ  عملُ آخ ذِ  ال ةِ مآربِ  لتنفي ا الدنيئ  ن
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اهُ  عنه االحترامَ  وننزعُ  منه القداسةَ  فنسلبُ  ا إي دوائرِ  بإدخالن ةِ المدن في ال يةٍ  ي  من سياس
  وتجارية.

  م؟ في ھذا العالَ  واللذةَ  ةَ سرّ لنا المَ  لَ فُ كْ ويَ  ا من الفاقةِ ينَ يقِ لِ  الدينُ  يَ وحِ ھل أُ 
  لھا؟ دَّ التي ال حَ  مانينا الزمنيةِ أًدا لنا بتحقيق ضُ عَ  هُ نتخذَ لِ  الدينُ  يَ وحِ ھل أُ 

اءِ عل والتحاملِ  والطمعِ  عِ جشَ نا على الَ ساعدَ ليِ  الدينُ  يَ ھل أوحِ   زدراءِ نا واالجنِس ى أبن
  بھم؟

  والقتال؟ والشقاقِ  سببًا للخصامِ  ليكونَ  ھل أوحي الدينُ 
ةٌ  ھل أوحي الدين لتتسلحَ  ه فئ اسِ  ب ةٍ  من الن ى فئ ى كل َم هُ لَّ ُسوتَ  عل يفًا عل  رُّ قِن ال يُ س

  لھا؟ بالسلطةِ 
دواوينِ  سيسِ لتأ الدينُ  أوحيَ  ھل ا و فتْ التي تألَّ  التفتيشيةِ  ال بانيا وأَ إفي روم  عبتِ رْ س
  ھا الفظيعة؟ھا وجرائمِ م بظلمِ العالَ 

  البشرية؟ الھيئةِ  فسادِ إل لبعضھم وسيلةً  الدينُ  دَ جِ ھل وُ 
هِ  البشر إلى نتيجةِ  كما ينظرُ  هللاُ  لو نظرَ  ا كَ  وحي و نظرَ لَّلم اء. ول إلى أن  م األنبي

ةَ  دينِ  عاقب ذي أنزلَ ال تكونُ ال ا والحروبَ  والطردَ  االضطھادَ  ه س ي لك ده ف اه عن ن أبق
  السماء ولكن هللا....هللا أعلم.

ان موحىً مقدسْ  ما غيرُ إو قدسٌ ما مُ إى. موحَ  ما غيرُ إو وحىً ما مُ إ الدينُ  إذا ك  . ف
قُّ  ال يح ا ف ا  ومقدًس ذَ ألن يلةً ن نتخ ينِ  ه وس غالِ  لتحس ةِ أش ذِ نا التجاري ا غاياتِ  ، وتنفي ن

ا الضررَ  قَ ِحلْ الشخصية. فنُ  يم. بأمتن ةِ  في سبيلِ  رةٍ ْثعَ  رَ َجحَ  نكونُ إذ  ...الجس  الجامع
دينُ أ ...ن.ية إليھا اآلكلِّ  بحاجةٍ  نا كسوريين والتي نحنُ أن تجمعَ  التي يجبُ   ما إذا كان ال

رَ  وحَ  غي رَ م دسٍ  ى وغي لِ  مق أرى، من قبي ة، أالَّ الحِ  ف دِ  نتمسكَ  كم ه ونَ  إال بالجي ذَ من  نب
  االحترام. له الشعبُ  مُ قدِّ ولذلك يُ  قدسْ م لكن الدينَ  ....النواة. ذَ بْ ا نَ الباقي ظھريً 

. نحن ؟...والحوانيتْ  ى بھا في الشوارعِ نتلھَّ  ه ألعوبةً ونتخذُ  بالدينِ  لماذا نستخفُ 
دينَ بإخراجِ  ا ال ائسِ  ن ن الكن ةٍ  م ة نُ  لغاي دِّ ه ونُ لُرذِ عالمي ه.ج ن التعصبِ  ...ف علي  وم

لَّ  تجارةٍ  بيتِ  وكلَّ  حانوتٍ  كلَّ  أن نميزَ  الممقوتِ  ةٍ  وك دينٍ  جمعي ول:  مخصوصٍ  ب فنق
اجرُ  ذا الت اروني ھ بُ  ....م يأر وذاك الطبي لنا ...ثوذكس ي وص ة الت ذه الحال ا ھ . م

ا يءٌ . أينقُص؟....إليھ يفَ  نا ش د  إال أن نض ول: زي ا ونق ماء طوائفن مائنا أس ى أس إل
اروني و ار البروت ير األرثوذكسَمعُ الم نْ والتج تانت. لك ؤالءِ ِم أيٌّ  س ارِ  ن ھ  التج

عُ ا تقيمين يبي رَّ دّ قِ ه لِ ه ودبابيَسحَ بْ وُس هُ عَ لَ ِس لمس ينا المك لُ  ....مين؟يس اجرُ  أيتعام  الت
يُّ  ري؟ األرثوذكس ار مت ع م لُ  .....م ارونيُّ  أيتعام ارون؟ الم ار م ع م دنا  ....م وعن

ة د الماروني ية. ....الجرائ د األرثوذكس ة ....والجرائ اعم الماروني دنا المط ل عن  ....ب
د القديسونَ والمطاعم األ ا من السماء؟ وھل يري زل طعامھ أن  رثوذكسية. فأي منھا ن

 واألرثوذكسيةُ  المارونيةُ  الخيريةُ  ة؟ عندنا الجمعياتُ رَ دَّ جَ ريسة والمُ ة والھَ بَّ ھم بالكُ دَ مجِّ نُ 
  رية؟جمعية خيرية سو -واحدةْ  ھا جمعيةً كلُّ  ھم لو كانتْ رَّ وما ضَ  والكاثوليكيةْ 
  في رمادِ  نفخُ تَ  ولكن أنتَ   ضاَءْتبھا أ َتإن نفخْ  ونارٍ 

  ينادِ لمن تُ  ال حياةَ  ولكنْ   ايًّ حَ  لو ناديَت لقد أسمعَت

  فنا.رَ أشغالنا وحِ  كلَّ  توِر◌ُ عْ وھذه الحالة تَ 
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ا: 
ً
 تاسع

ُ
  مىت تزول

ِّ
 الش

ُ
  قاقات

ُ
  الدينية

ُ
 وي

ُ
  داس

ُ
  التعصب

َ
 املد نعالِ  حتت

َّ
  ة؟ني

  

اھلْ  ة التس ف جمعي ى نؤل ةَ  .....مت ي كنيس اھلْ  ونبن ةَ  دُ يِّ َشونُ  .....التس  مدرس
ا كلُّ أعمالُ  صيرُ وتَ  .....التساھلْ  لَ زَ نُ  فتحُ ونَ  ....التساھلْ  جريدةَ  ونؤسسُ  .....التساھلْ  ا ن ھ

  السعيدة؟ نا ھذه الحالةُ ؟ متى تشملُ تساھاًل بتساھلْ 
االعربِّ  مِ خصوًصا وفي العالَ  نا العربية، في الثغرِ على جرائدِ  قترحُ أَ   إذا -ي عموًم

ذا الضعيفُ  ان صوتي ھ يھم يصلُ  ك أحرفٍ  نشرَ أن تَ  -إل ا ب رة عن  ضخمةٍ  إعالنً كبي
  ....عطى بال ثمن.الديني وأنه يُ  التساھلِ 

ه فَ  ويعملَ  هُ يَقتنِ ن يَ أ ومن أرادَ  رعْ لْ ب ابَ   يق ائعُ  ه فھوَ ضميرِ  ب وھو الشاري،  الب
  .وھو الموھوبْ  وھو الواھبُ 

ا الشيوخُ  التساھلُ  اّل  أيھ ا الشُّ . التساھلّ ....ءْ األج  . التساھلُ ...الناھضونْ  بانُ أيھ
ان اءْ األحبّ  أيھا السوريونَ  . التساھلُ والتجارْ  واألطباءُ  حافيونَ أيھا الصِّ  . التساھل! لو ك
ذه اللفظةِ  ردادِ من تَ ييتُ لما عَ  الدينِ  إلى يومِ  نَ من اآل وتكلمتُ  لسانٍ  لي ألفُ  ةِ  ھ  العذب
رونُ ھتْ رِ كَ  . لفظةٍ اللطيفةْ  السھلةِ  ا الق رنُ لِالوسطى وكَ  ھ ا الق  ر. لفظةٍ َشعَ  عَ التاَس ف بھ
ةُ عززتْ  ا الجمھوري لْ  ھ ذا الجي ي ھ وبُ  ءانفتحت . لفظةٍ ف ا قل دنينَ  لھ  المخلصينَ  المتم
  الصحيحة.  والعقولُ  الحرةُ  بھا الضمائرُ  م وتأھلتْ ھِ جنسِ  ألبناءِ 

 لطفُ أو الصدور. ھي أحسنُ  شُ نعِ ھا يُ فِ رْ كاء عَ وذَ  ذاھا يمألُ الفضاءَ يب شَ طِ  ةٍ لفظُ 
  اللغة. في معاجمِ  لفظةٍ  وأسھلُ  وأرفعُ  وأجملُ  وأبدعُ 

  ة.المدنيْ  الجامعةِ   زوايةِ  الحديث وحجرُ  التمدنِ  ھو أساسُ  التساھلُ 
  أسمى األفكار. مِ من عقولھِ  تْ زفبر األحرارِ  زمَ عَ  دَ شدَّ  التساھلُ 
  والفلسفة. والدينِ  علمِ فروع ال في كلِّ  والتقدمَ  الترقيَ  أوجدَ  التساھلُ 
  لطان.بھا من سُ  هللاُ  نزلِ التي لم يُ  السلطةَ  قَ حَ ومَ  الضميرْ  سلطةَ  دَ يَّ أَ  التساھلُ 
  .واستقاللْ  يةٍ رِّ بحُ  هُ به ومارسَ  عَ فتمتَّ  هُ حقَّ  ئٍ امرِ  أعطى كلَّ  التساھلُ 
اھلُ  دًّ َضوَ  التس طھاداتِ ع ح ةْ  ا لالض يفَ  رَ َسوكَ  ،الفظيع ت الس ذي اس دولُ ا عملْتهُ ال  ل

  .ذھبْ خالفھا بالمَ  نْ مَ  فةِ شأْ  الستئصالِ 
اھلُ  لَ  التس لَّ  جع لٍ  ك حيحِ  رج لِ  ص مِ  العق ائفِ  والجس اًل للوظ ةِ  أھ ي الدول اًل  ف وأھ
  .لالنتخابْ 
ذاتِ  قال للكنيسة: أنتِ  التساھلْ  ا سلطان ب ال لإلنسان: أنت أيًض لٌّ سلطانة وق ه  ك. وك ل

  خارًجا عنھا ظلًما. األمرُ  ق وأصبحَ الحقو كانتِ  الحدودُ  تِ دَ جِ حدود وأينما وُ 
  خرة.ه في اآليرُ ضِ ونجاًحا في الحياة الدنيا وال يَ  وسعادةً  غبطةً  اإلنسانَ  يزيدُ  التساھلُ 
اھلُ  قُ  التس و الطري دُ  ھ ذي ِم الوحي هِ  نْ ال هِ تَ  تحت ن يمين ار وع ري األنھ ارِ  ج ه ويس
  السماء. ضِ وْ بنا عن رَ  ميلُ ال يَ  مْ ستقيستٍو مُ مُ  لبنًا وعساًل. طريقٌ  رُّ دِ يَ  . طريقٌ األشجارْ 

  

 يف الكتبِ السماوية: 
ُ
ا: التساهل

ً
  عاشر

  

  .وال القرآنْ  اإلنجيلُ  ال ينكرهُ  أصيلٌ  معنىً  التساھلُ 
وِّ  األيمنْ  كَ دِّ على خَ  مكَ طَ ((من لَ  ه األيسر. من أرادَ  لْ فح  كْ ثوبَ ويأخذَ  مكَ خاِصن يُ أ ل

  ) 41و40و65(متىمعه اثنين))  رْ سِ ياًل فَ مِ  كَ رَ خَّ أيًضا. من سَ  كَ له رداءَ  عْ دَ فَ 



 10

الشر  رهُ كْ ويَ  الخيرَ  كان يصنعُ  أمةٍ  من أيِّ  جلٍ رَ  ابي بالوجوه فكلُّ ((إن هللا ال يحُ 
  (بطرس الرسول).عند هللا)).  فھو مقبولٌ 

دونَ ر ما تيْ لوا بالغَ عَ فْ اِ (( رُ ه الغَ لَفعَ ن يَ أ ري ة مُ  م))ُكبِ  ي ذه اآلي ةُ لَزَ نْ وھ  ة. ھي اآلي
  الفضيلة. وكلُّ  العدلِ  وكلُّ  الشريعةِ  وكلُّ  األدبِ  وكلُّ  الدينِ  . ھي كلُّ الفلسفيةُ  ھبيةُ الذ

ادوا والنصارى والصا ذين ھ وا وال ذين آمن ِ  نَ َمآ نْ ن َمبئي((إن ال ا ومِ  ب  والي
رِ  الًحا فَ  لَ ِمعَ و اآلخ دَ ھُ رُ ْجأَ  مْ ُھلَ ص م وال َخبِّ رَ  م عن يھِ  وفٌ ھ ون))م وال ُھعل  م يحزن
  .)البقرة (سورة

لمَ (( ن أس و مُ  هُ وجَھ م دَ  هُ رُ ْجه أَ لَفَ  نْ حِس وھ يھِ  وال خوفٌ  هِ بِّرَ  عن  مْ م وال ُھعل
  .(سورة ھود) ))يحزنون

دَ  أجرهُ  هُ لَ(ماقال وھو مسلم أو مسيحي) فَ  نْ حسِ  وھو مُ  هُ ھَ وج من أسلمَ   عن
ون. خوفٌ  ه والربِّ  ا أجملَ  عليھم وال ھم يحزن ةَ  م ذه اآلي ةَ القرآن ھ ا أشرفَ  ي كَ  وم  تل

  ذكرھا. رَّ مَ  يالت نجيليةَ اإل اآليةَ 
  بھاتين اآليتين. المقدسةِ  تبِ الكُ  م كلَّ كُ بُ ھَ ھاتين اآليتين ذھبيتان عظيمتان. إني أَ  إن
  (سورة المؤمنون) أليس ھذا ھو التساھل؟! ))يئةْ السِّ  ع بالتي ھي أحسنُ دفْ ((اِ 

(سورة العنكبوت) أفي ھذه شيء من  ))سنْ أح ال بالتي ھيإ الكتابِ  جادلوا أھلَ ((التُ 
  التعصب؟

قُّ  ھو الطريقُ  التساھلُ  اةُ  وھو الح في  درجةٍ  هللا. ھو أولُ  وھو روحُ  وھو الحي
  مران وآخرھا. ھو األلف وھو الياء.العُ  مِ لَّ سُ 

   !لْ ندخُ لْ فَ  لْ ندخُ لْ . فَ كْ ھلِ فيه ال يَ  لْ دخُ يَ  نْ ھو الباب. ومَ  التساھلُ 
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  لييتذحادي عشر: 
  

ذه أولَ  ت ھ ةٍ  كان دِ  خطب ة وق اني بالعربي رتْ  للريح وري انتش ي س  -ومصر  ةف
  .والمجالتْ  الجرائدِ  فُ ھا مختلِ ظتْ رَّ وأميركا وقَ 

ي: مَ دَّ وقَ 1901في نيويورك في أيار  عتْ بِ وقد طُ  ا يل ا بم ةَ  لھ ذه الخطب ُت ھ  طَبع
ةٍ  ا بحاج ادي أنن ةٍ لِّ كُ  العتق اھلِ  ي ى التس ديني فَ إل َ ال ادفَ ن تُ أ يْ لِ مَ أ اھلين  ص ن المتس م

احَ نتيجتُ المتعصبين قبواًل تكونُ  نَ استحسانًا ومِ  ا أرجو،  واالستحسانَ  ه االرتي ى م عل
زولَ  ودَ  إذ ذاك التعصبُ  في اھلُ  ويس رزَ يَ و التس ك  ب د ذل عبُ بع وريش الَ  نا الس ى ع م إل
  الجحيم. قوى عليھا نيرانُ ال تَ  على صخرةٍ  اقائمً  الوجودِ 

ةً  بعتْ وطُ  روت في نيسان  في ثاني دَّ فَ  1910بي ي: مَ ق ا يل ا بم  سنواتٍ  رُ ْشعَ  لھ
اھلُ  مضتْ  زالُ  والتس ديني ال ي ةِ  ال ن األدوي لٌ  م ك دلي ي ذل ة. وف ى  الناجع  ن داءَ أعل

زالُ  الدفينِ  التعصبِ  ي أحدُ  ال ي ال ل د ق ارِ  متأصاًل في الصدور. وق اديين  كب ن أاالتح
ةَ  ودُّ  الجمعي رتْ  ت و انتش ةُ  ل ذه الخطب ي  ھ ارِ ف ل أقط رمِ  ك ة. فلتتك ةُ الْ  المملك  جمعي

 اوُ خَشتَ  وال التركي الشعبَ  في الخطبةِ  بالشعب السوريوا بدلِ مھا إلى التركية. أَ ترجِ وتُ 
ه  نُّ ئِ ن ما يَ إ. وتهُ جْ الذي عالَ  ھا كالعنصرِ ، كلَّ الدولةِ  ھذهِ  عناصرَ  يب. فإنَّ رِ ثْ والتَّ  ومَ لَ الْ  من

 وا هللاَ تقُ ه؟ اِ يْ وِ مْ علينا التَّ  جھزُ ويُ  نا التعصبُ مُ سقِ يُ مين. أَ عند المسل وطأةً  المسيحيون ألشدُّ 
د صاحَ  اس. فق ا الن رارُ  مُ ُكبِ  أيھ فياء  األح ى كُ ُع”األص بِ ودوا إل نھمْ  “كمْ ت ا م مْ  ظنً  أنك

ا. فخابَ آن السامي مِ  حِ مْ السَّ  نِ حسَ تعودون إلى الَ  نُّ  ياتھ وا أعالمَ ظ ول ارفع ذلك أق  ھم. ل
دِ إلى كُ الوطن وال تعودوا  ر المعاب بكم في غي مْ  ت وَّ تَ  ألنك ا ُخم أن تُ دتُ ع ى م  طَّ سرعوا إل

   !جيزهبل ما اليُ  نا اليومَ رونه بما ال يقتضيه حالُ فتفسِّ  فيھا من آياتٍ 
ةٍ  ى حكم ى ضميركم، إل ةٍ  عودوا إل يكم، وساعِ  موروث ةَ ف ذه الدول دةَ  دوا ھ  الجدي

وميالديني و التساھلِ  روحِ  ي بثِّ ف واألسيادُ  م. ساعدوھا أيھا الرؤساءُ كُ فتساعدَ  في  الق
ع عَ يُ  الناس. وسيفٌ  هُ  من سيفٍ  شرٌ  ،يَّ لَرف ى  أرفع ة. وَشإعل ي في الوطني  رُّ خوان ل

  رفع علينا أجمعين.يُ  االثنين أيھا العثمانيون سيفٌ 
  1923أيار  31الفريكة  يلي كما للطبعة الثالثة بالكلمة التالية مؤرخةَم دَّ وقَ 

 ر ذاك الذي حاولَ غيُ  السيفِ  إال أن صاحبَ  ..واأسفاه! علينا أجمعين. اليومَ  والسيفُ 
ومَ  السيفِ  صاحبُ  ..نا.نا واستعبادَ ريكَ تْ سنة تَ  رةَ شْ عَ  خمسَ  قبلَ  انَ  الي ا ك  هِ من أمرِ  مھم

لٌ  ؤول وكي رفٍ  -مس ام ش ؤول أم دِ  مس ي تقالي دٍ ومَ  ...هف ي تاريِ  ج هف وغٍ  ...خ ي  ونب ف
  ....التعاونْ  نُ سِ حْ و ال نُ أنا، أنفسَ  نا ال نساعدُ ساعدنا إذا كُ ومع ذلك فھو ال يُ  ...آدابه.

ونُ  ونُ اوالتع يفٍ  ال يك ر س ى التعصبِ  هُ لُّ تَ ْسار نَ تَّبَ  بغي ثِ  عل ذميمْ  الخبي  ...،ال
عِ  التعصبِ  يمْ  الفظي ى التعصباتِ ..األث ل عل ا جَ لِّ كُ  . ب اءْ ھ ى التعصبِ  ....مع ديني  عل ال

افِ  بِ  ....،رْ الك ذھب والتعص اجِ  يِّ الم ريِّ  ....،رْ الف ب العنص ن إو ...ون.ؤُ الَخ والتعص
  .خاءْ واإلِ  والعدلِ  الحقِّ  آيةُ  وَ ھُ ھا لَ م كلِّ ا على ھذه المآثِ سيفً 

ول قًّ حَ وَ  أقولُ  ادِ  . في التساھلِ ...نادِ في يَ الصَ ن الَخإا ما أق ديني، وفي االتح  ال
ول، يَّزِ الرَّ ب واالشتراكِ  بالمصلحةِ  على االشتراكِ  يِّ بنِ الوطني المَ  ا أق ول، وحقً ن إة. أق

عن  المجردَ  نا الوطنيَّ إن اتحادَ  لْ جَ . أَ ..مصلحتَناراعي االنتداب و مصلحة .نافي اتحادِ 
رامِ على احترامِ  االنتدابَ  لُ مِ حْ يَ لَ  و طائفيةٍ أ مذھبيةٍ  بغةٍ صِ  كلِّ  ا واحت دُ مَ  ن ا. فيفي إذ  طالبن

  ستفيد.ذاك ويَ 
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  ختامي تعليقثاني عشر: 
  

ةَ األجلُ  وافى الريحانيَّ لقد  ةُ  رَ َشعَ  ... ومضى أربع ى خُ  عامٍ  ومئ ه ھذه عل طبت
  إلى مضمونھا... الحاجةِ  الديني)) وما زلنا  في أشدِّ  ((التساھلُ 

ا... ويُفَطِّ مُّ ِصصيرتنا... ويُ اليوم يُْعمي بَ  فالتعصبُ  ا...ر قلوبَ آذانن على الصعد ن
  نثوية والطبقية...الدينية والطائفية والعرقية والذكرية واأل

العربي وسطي بحكم موقعه الجغرافي... فھو ال يستطيع أن يكون شمالياً وال 
  جنوبياً وال شرقياً وال عربياً.

  الماضي.  عليه في القرنِ  مما كانَ  أقلَّ  ليسَ  اليومَ  فالتعصبُ 
  كينا.بْ ينا... يُ مِ دْ قنا... يُ مزِّ التعصب اليوم يُ 

يس  يٌء ول عَ ش ن دواءِ  أنج رطانِ  اھلِ التس م ذا الس ي  لھ اعي السياس اإلجتم
  الخبيث...

دَّ  على التعصبِ  لَ مَ حَ وإننا لنتخيل الريحاني، لو كان حيًا، لَ  ا  في ھذه األيام... أش مم
  عليه في الماضي. لَ مَ حَ 

انية ة هللا لإلنس دال ھب   ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھہ  ھ  ه   ھ  چ الوسطية واالعت
   ��  �   �   �  �ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ۇڭ  ڭ  ۇ

ورة  چ    �ی  ي  ي    ی�     �  �  �  ��  �  �  �  �  ��  �  � [س
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