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َ

َالبديهةَسرعة
 بسرعة األشياء على احلكم إصدار هي البديهة سرعة

 فلن يسألك حني فمثلا . خاطف سريع إدراك على بناء خاطفة
 من قصده خاطفة بسرعة أدركت   أنت؟ أين من الناس من

 خاطفة عةبسر  فحكمت   السؤال، هذا وراء يكمن وما السؤال،
 على وبناء بديهة، سرعة لديك تكون وبذلك السؤال، على

 مثل يف ينبغي الذي اجلواب السائل أجبت   هذه البديهة سرعة
 ما، لبلد املسؤولني أحد زايرة خرب تسمع حني ومثلا . احلال هذه

 خاطفة، بسرعة الزايرة هذه غاية اخلرب هذا مساعك من أدركت  
 هذه البديهة سرعة على وبناء ،بديهة سرعة لديك تكون وبذلك
 حني ومثلا . اجملال هذا يف تلزم اليت اإلجراءات لنفسك عّينت  
 أدركت قدومه تنتظر تكن مل عليك شخص بدخول تفاج أ
 سرعة لديك تكون وبذلك عليك، قدومه سبب خاطفة بسرعة



 8 

 هذا مع املتِفق ابإلجراء قمت البديهة سرعة على وبناء. البديهة
 .يعالسر  اإلدراك

 أو اإلدراك سرعة ابألصل تعين كانت وإن البديهة فسرعة
 الذي الشيء على احلكم سرعة تعين ولكنها التفكري، سرعة

 السرعة هو كان وإن فاألصل. اإلدراك سرعة على بناء واجهك
 هو ذلك من املقصود ولكن التفكري، يف السرعة أو اإلدراك يف

 على احلكم سرعة هي البديهة سرعة فتكون احلكم، يف السرعة
 التفكري هو أو اإلدراك هو األشياء على احلكم ألن األشياء،

 .التفكري ونتيجة اإلدراك نتيجة ذلك كان وإن
 .الطبيعي اإلدراك أو طري،فال اإلدراك تعين فالبديهة
 فإن البداهة، أو اللغة، يف البديهة معىن عن النظر وبغض

 الفطري أو يعيالطب احلكم هو اجملال هذا يف منها يراد ما
 الفطري، أو الطبيعي قلت   وإّّنا. الفطري أو الطبيعي واإلدراك

 وبشكلاا تلقائي أييت هو بل ذهن، وإعمال أتنّ   إىل حيتاج ال ألنه
 حمل حلّ  وحده هو املفاجأة أو السؤال، أو اخلرب مساع كأنّ  آيل،
اا. فور  احلكم وأصدر التفكري، أو اإلدراك يقتضي شيء كل
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 تتناىف خاطف بشكل احلكم سرعة أو البديهة سرعة فإن ولذلك
 أو العميق التفكري مع تتناىف ال كانت وإن البطيء، التفكري مع

. مصدرها املهم وليس السرعة، هو املهم ألن. املستنري التفكري
 السائل يف سريع بشكل فكرت   أنت؟ أين من: سؤالك يف فمثلا 

 من املقصود إىل فوصلت   السؤال، ظرف ويف السؤال صيغة ويف
 أن السهل من ليس ألنه عميق، التفكري وهذا. السؤال هذا

 هذا به جرى الذي الظرف ويف السائل ويف السؤال يف تفكر
 من القصد أو الغاية إىل الوصول السهل من ليس بل السؤال،

. العميق التفكري من جاءت هذه البديهة فسرعة. السؤال هذا
 الزائر، يف سريع بشكل فكرت   ن،فل زايرة خرب مساعك يف ومثلا 

 إىل فوصلت   عنها، ينتج وما الزايرة، هذه سبق وما ودولته،
 فكرت   ألنك مستنري، تفكري وهذا الزايرة، هذه من املقصود
 فسرعة. حكمك فأصدرت   هبا يتعلق وما حوهلا وما ابألشياء
 زايرة مفاجأة يف ومثلا . املستنري التفكري من جاءت هنا البديهة

 هذا فكان الوقت، هذا يف الزايرة هذه استغربت   لك، نفل
. الزايرة هذه من القصد إىل أرشدك الذي هو وحده االستغراب
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 يف السرعة ولكن ،اا مستنري  والاا عميق ليس عادي، تفكري فهذا
 اليت هي التفكري، أو اإلدراك يف السرعة على بناء احلكم إصدار
. نوعه أو نفسه ريالتفك وليس موجودة البديهة سرعة جعلت
 بغض التفكري سرعة من أتيت إّّنا البديهة سرعة فإن ذلك وعلى
. عادايا  أواا مستنري  أواا عميق أكان سواء التفكري، هذا عن النظر
 .التفكري مصدر وليس السرعة، هو فاملهم

 ال ولكنها البطيء التفكري تنايف البديهة سرعة فإن وعليه
 العادي، التفكري وال املستنري، فكريالت وال العميق، التفكري تنايف

 ضروري أمر البديهة وسرعة. فقط السرعة هو فيها فاملهم
 سرعة ألن والكتل، واجلماعات ولألفراد واألمم، للشعوب

 مع أو آخرين أفراد من سواء احلياة، معرتك خلوض الزمة البديهة
 معرتك خوض ألن الشؤون، رعاية مع أو أخرى وأمم شعوب

 احلكم إصدار سرعة أحدمها،: نيأمر  فيه النجاح ييقتض احلياة
 ذلك يفعل مل وإذا إزاءها، املقتضى اإلجراء واختاذ األشياء على
 ازداد الزمن مر وكلما عليه، احلمل يثقل مبا وجياب ه خيفق فإنه

 معرتك يف خيفق جيعله وهذا املعوقات، تفتضاعو  ثقلا  احلمل
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 احلياة معرتك يف للمرء نحتس اليت الفرص أن هو والثاين،. احلياة
 بذلك فيقطع بسرعة، أعلى إىل عليّ  من ينتقل جتعله اليت هي

 تعود، ال ورمبا عليه، ضاعت الفرصة هذه يغتنم مل فإذا مسافات،
رم وبذلك  الفرص، ضياع تتاىل وإذا الفرصة، هبذه االنتفاع من حي 

 فيجمد، مكانه فيظل حال، إىل حال من ابالنتقال السرعة فقد
. البديهة سرعة عدم سببه ذلك وكل احلياة، معرتك يف فقوخي

 وإذا. احلياة معرتك يف للنجاح ضرورية البديهة سرعة فإن ولذلك
 واالخرتاع، واإلعداد، هو، حيث من والتفكري التعليم كان

 النجاح أجل من هو إّّنا ذلك وغري والزراعة، والتجارة والصناعة،
 سرعة تصحبه مل إذا له قيمة ال هوأمثال هذا فإن. احلياة معرتك يف

لة من فإن ولذلك. البديهة  والشعوب الدول به ت عىن ما ُج 
 وال. العمل يف الشلل له تسبب أن لعدوها حماربتها يف واألمم
 الشعوب أي فإهنا وهلذا ذلك، يف البديهة سرعة من أخطر يوجد
 يصاب حىت عدوها من البديهة سرعة إبزالة ت عىن والدول واألمم

 عليه وتضيع العمل يف اإلنتاج على القدرة ويفقد ابلشلل،
 مث عليه القضاء حينئذ فيسه ل األخرى، تلو واحدة الفرص



 12 

 والغرب،. ربوعه فوق النفوذ وبسط عليه، واالستيلء استعماره
 الدولة ولرعااي اإلسلمية للبلد الثقايف الغزو بدأ قد كان وإن

 ابلعقل إغراءها بدأ ليهاع سلطانه بسط حني ولكنه اإلسلمية،
 وقد ابلتفكري، وإشغاهلا البديهة، سرعة إفقادها بغية والتفكري،

 تكاد حالة يف ابتت حىت النظري منقطعاا جناح ذلك يف جنح
 التفكري وعمق التأينّ  يفاا ُجيع الناس شغل فقد. مشلولة تكون

 يف أخفقوا بل احلياة، معرتك يف أخفقوا حىت واالنتظار، والرتّوي،
 اليت واحلروب الثورات رغم ونفوذه االستعمار سلطان طرد

 كبرية أو كانت صغرية مشكلة كل يف فإهنم. معه خاضوها
 وتضيع الوقت يضيع حىت والتفكري الرتوي إىل منهم الواحد يلجأ

 عليهم فضاع يهتبلوها ومل ضاعت فرصة من وكم املتاحة، الفرصة
 إىل احلال هبم لوص حىت حال، إىل حال من السريع االنتقال

 األمر، عليهم فغ م ض هبا، فش غلوا اآللية الفلسفات يف الغرق حد
 نعم. اآللية الفلسفات يف انشغاهلم من وذلك الوضوح، وفقدوا

 األمور هي األمور وهذه فلسفتها، من بد الاا أمور  هناك إن
 ومثل التحرير، ومثل النهضة، مثل البسيطة، وغري العميقة،
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 فلسفتها، من بد ال األمور فهذه. ذلك شاكل وما املناورات،
 الواضحة األمور أّما. بظاهرها االكتفاء وعدم حبثها، يف والتعمق

 مثل وذلك ،اا وإهباماا غموض يزيدها تفكري، إىل حتتاج ال اليت
 األمور فهذه ذلك، شاكل وما والصحن، والفنجان، الكرسي،

 كما تؤخذ بل فلسفتها، وال هبا، التفكري يصح ال األشياء أو
 يسمى ما وهذا. أمسائها ِذكر جمرد أو بذكرها، وي كتفى هي

 فلسفة هو اآليل التفكري أو اآللية فالفلسفة. اآللية ابلفلسفة
 هو كما ي فهم وال شيء، منه خيتفي ال والذي الظاهر، الشيء

 فكرت أو فْلس ْفت ه، إذا كرسي، هو: فالكرسي ذكره، مبجرد إالّ 
 فلسفة زدته وكلما تفهمه، ال وأصبحت ،اا ضغمو  ازداد فقد فيه

 والدراسة والتأينّ  والتفكري العقل إلينا حّبب الغرباا. غموض ازداد
 بل البديهة، سرعة فقدان حىت ذلك، شاكل وما واحلساابت

 مبغامرة، قوموا: لبعضهم )قيل اآللية الفلسفة إىل ذلك جتاوزان
 العمل على اإلقدام تعين مغامرة فكلمة مبغامرة، تقوموا ال فلماذا

 آلية، فلسفة املغامرة فلسفوا القوم هؤالء ولكن. حساب دون
 نقوم أن مستعدون بل الطائشة ابملغامرة نقوم ال حنن: فقالوا
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 فلسفة هذا قوهلم فكان املدروسة(، أو احملسوبة، ابملغامرة
ذت إذا فاملغامرة. اآللية الفلسفة قبيل من وهو للمغامرة،  هلا اخت 

 املغامرة ففلسفة. مغامرة تكن مل د رست، إذا أو حساابت،
. اآللية الفلسفة وهكذا. حقيقتها عن وأخرجتها تصورها أبعدت

 اآللية، الفلسفة يف يسريون أنفسهم من صاروا الناس كان فإذا
 .البديهة سرعة عليهم فبعيد

 ضروري، والرتوي منه، بد ال أمر التفكري أن صحيح
 يف يكون إّّنا ذلك ولكن. شيطانال من العجلة: قيلاا وقدمي

 حيتاج ال فيما يكون وال ومتحيص درس إىل حتتاج اليت األمور
 ومي حص ي درس إّّنا ومتحيص درس إىل حيتاج ما وكذلك. ذلك

 إذا أّما للتفكري،اا مواتي الظرف كان إذا أو أوانه، يف ت مل إذا
 أو الفرصة، يضّيع التفكري وكان للتفكري، موات غري الظرف كان

 فإن لذلك. البديهة سرعة إالّ  ينقذ ال هنا فإنه اهللك، إىل يؤدي
 والتكتلت، واجلماعات واألمم، للشعوب الزمة البديهة سرعة

 يف للنجاح ضروري وجودها إن بل احلياة، معرتك يف للنجاح
 .النجاح هذا شروط من شرط وهو احلياة، معرتك
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 ومسالكها ومتشعبة، متعددة وأمورها احلياة أحوال إن
 بل ذهب، من والوقت وصعبة، ميسورة وسهلة، وعرة خمتلفة،

. واألمر والظرف، احلال، مراعاة من بد فل الذهب، من أغلى
 سرعة إىل احتاج وإذا فيه، ي  ف كر أن بد ال تفكري إىل احتاج فإذا

 مبا وضع كل ي ستعمل البديهة، سرعة من بد فل البديهة
 البديهة، بسرعة ي قضى شيء كل أبن نقول ال وحنن. يقتضيه
 من فيها بد ال بل البديهة، بسرعة ت قضى ال كثرية أمور فهناك

 وحتتاج التفكري، يضرها كثرية أمور هناك كذلك ولكن التفكري،
 واألمور الشرعية، واألحكام التعريفات، فمثلا . البديهة سرعة إىل

ل ال الفنية،  هبا، لبديهةا لسرعة دخل وال ابلتفكري، إالّ  ُجيعها حت 
 األسئلة وُجيع املفاجآت، ُجيع ولكن. تدخلها أن يصح ال بل

 هلا بد ال كلها العاجلة، األمور وُجيع قصد، عن الصادرة اخلبيثة
. عنها إبعاده جيب بل التفكري، هبا يصح وال البديهة، سرعة من

شى  الفرصة ي بعد أو ،اا غموض يزيدها أن التفكري دخلها إذا وخي 
. ذلك من الضرر ويصيبه املفكر، حقيقة يكشف وأ الناس، عن

 من فيه بد ال ما وفيها التفكري، من فيه بد ال ما فيها فاحلياة



 16 

 وخياض احلياة فت سلك التفكري، فيه يصح وال البديهة سرعة
 الكلم موافقة هي البلغة كانت وإذا. احلال تقتضيه مبا معرتكها
 مطابقة هو احلياة معرتك خوض فكذلك احلال، ملقتضى

 است عمل ،اا تفكري  تقتضي كانت فإن: احلال ملقتضى التصرفات
 سرعة اتّبعت البديهة سرعة تقتضي كانت وإن التفكري،
 أنواعه، جبميع احلياة ملعرتك الزم التفكري أن فكما. البديهة

 التفكري، ننتقد ال وحنن. للحياة الزمة البديهة سرعة فكذلك
 خلو وننتقد اآليل، التفكري ننتقد ولكن للحياة، ضروري ألنه

 .البديهة سرعة من احلياة
 إن قيل وإذا احلياة، ضرورات من ضرورة التفكري إن

 مييز والذي مفكر، حيوان أنه يعين فذلك انطق حيوان اإلنسان
 إّّنا احلقيقي مبعناه والعقل التفكري، هو إّّنا غريه عن اإلنسان

 يفكر، ال ولكنه دماغ لديه كان وإن واحليوان التفكري، يعين
 لوجود يكفي ال وحده الدماغ وجود ألن عقل، لديه فليس
 من التفكري فإن لذلك. أخرى أشياء من بد ال بل تفكري، عملية
 أن ميكن فل اإلنسان، خواص من خاصية هو إّّنا هو حيث
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 هو حيث من فالتفكري. عقل دون أي تفكري، دون إنسان يوجد
 غري التفكري مهاُجة فإن ذاهل. اإلنسان من ينعدم أن ميكن ال

ة بل واردة،  عدم على أي البطيء، التفكري على منصّبة املهاُج 
 ضروري أمر السريع التفكري أو البديهة سرعة ألن البديهة، سرعة
 .املعرتك هذا يف النجاح عن فضلا  احلياة، معرتك يف للسري

 تعريفها، أحدها،: أمور ثلثة فيها هذه البديهة وسرعة
 أو تعريفها كان وإن فإنه ،اا عملي واقعها والثاين، هي؟ ما أي

. الواقع غري ولكنه ،اا عملي واقعها إىل ي رِشد قد هي ما معرفة
 جتاهه، موقفك تعنّي  أن منك يقتضي بشيء ت فاجأ حني فمثلا 

 سرعة غري ولكنها البديهة، سرعة فيها تتجلى العملية هذه فإن
 عليهااا حكم ت صدر أن هي فيها البديهة سرعة ألن البديهة،
 اليت اإلجراءات املوقف هذا لك يقرر وخاطف، سريع بشكل

 فإن هي أّما. املفاجأة هذه جتاه تتخذها أن جيب أو تتخذها،
 مل أو ابلبال خيطر يكن مل بسؤال مفاجأة إما: نفسها املفاجأة

 فيه، يكون أن منت ظر غري مكان يف بعدوّ  وإما احلسبان، يف يكن
 هذا أو املفاجأة هذه. وجودها ابلبال خيطر يكن مل ةمبشكل وإما
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 البديهة سرعة هو وليس البديهة، سرعة عمل حمل هو الواقع
 عن: االثنني عن احلياة من أمثلة فهو الثالث، األمر أّما. نفسها
 البديهة سرعة وعن البديهة، سرعة فيه حصلت الذي الواقع

 ولكنه مفيدة كانت نوإ فإهنا اإلجراءات من األمثلة أّما. نفسها
 يف أو الواحد، الواقع يف ختتلف قد اإلجراءات ألن هلا، ضرورة ال

 .نفسها الواحدة املرة يف البديهة سرعة
 التفكري، وبني البديهة سرعة بني الفرق عرّفنا قد دمنا وما

 أي الناس، عند البديهة سرعة نوِجد كيف نعرف أن بد ال
 ال الذين الناس سيما وال الناس، يف البديهة سرعة نريب كيف
 الناس أن هو ذلك على واجلواب. البديهة سرعة لديهم توجد

 على هم ومن العلمي البحث أصحاب أحدمها: قسمان
 التفكري، يف االشتغال عملهم الذين هم وأولئك شاكلتهم،

. التقليديني غري وكالسياسيني العلمي، البحث كرجال وذلك
 أو متعلمني أكانوا سواء هؤالء غري أي الناس، عامة هم والثاين
 يف الناس هم فهؤالء. التقليديون السياسيون هبم ويلحق. غريهم
 التفكري، هو األصلي رجاهلا عمل يكون أن إما األّمة ألن. األّمة
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 خيرج وال املادية، األعمال هو األصلي عملها يكون أن وإما
 عن وضعه خيتلف القسمني من وكل: القسمني هذين عن الناس

 لديه البديهة سرعة إجياد يف معه العمل خيتلف أن بد فل. آلخرا
 غري التفكري على متعود هو من ألن فيه، البديهة سرعة تربية أو

 كل يف العمل خيتلف لذلك. عليه طارئا  التفكري يكون من
 إلجياد العمل فإن التقليديون السياسيون ومنهم الناس أّما. منهما
 هو األصلي عمله م ن لدى منه أسهل لديهم البديهة سرعة

 وليس طارئا  لديهم التفكري يكون الناس أن وذلك التفكري،
 أي انطق حيوان اإلنسان أن أي فطرة، مفكرون أهنم ومبا ،اا أصلي

 سرعة على العادة أو التعويد فيه يكفي لديهم العمل فإن مفكر،
 يقومون الذي عملهم يف حىت لديهم طبيعية فتصبح البديهة،

 احلرف وأصحاب والعمال واحلدادون النجارون فمثلا . فيه
 يف العمل معهم جيري وأمثاهلم، الناس من والبسطاء واملزارعون
 معهم األمر يتدرج مث أعماهلم، من عليها جييبون أمثلة إعطائهم

 سرعة تصبح فإنه متتابع، بشكل وهكذا،.. أعقد هو ما إىل
 فاجأتك إذا: هلم ليقا فمثلا . طبيعية أو عادة لديهم البديهة
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 جواابا  مرات عدة أجاب فإذا حتلها؟ فكيف عملك يف مشكلة
. أعقد هو ما إىل االنتقال ذلك بعد معه يسه ل فإنه ،اا صحيح

 مرة يكرره مل ولكنه خطأ أواا صحيحاا واحد جواابا  أجاب وإذا
 اجلواب على املوافقة إىل حيتاج حال أي على فإنه أخرى،

 مرة فيه يقع لئل اخلطأ اجلواب يحتصح أو ليكرره، الصحيح
 معه ينتقل مث األمر، يستقيم حىت التكرار جيري وهكذا. أخرى

 إذا: له والقول. وميسور سهل أمر كله وهذا. أعقد هو ما إىل
 قوالا  يكون أن جيب ال ،مثلا  تعمل فماذا مشكلة فاج أ تك  

 عن الرتبية سلوك هو واملهم ،اا خطي يكون أن جيوز بل شفوايا 
 عن والب عد ُجاهريي، بشكل الناس على األفكار طرح طريق
 طرح أو اجلماعية الرتبية عنه ينتج شيء فأي. الفردية الرتبية

 كاملنشورات خطي بشكل أكان سواء ي  ّتبع، الناس على األفكار
 كان أو شاكلها، وما الصغرية والنشرات والرسائل والكتب
 وما واإلرشاد النصحو  واحملادثة واخلطابة كاحلديث شفوي بشكل
 الرتبية وفيه للناس، أفكار طرح فيه األمرين فِكل. ذلك شاكل

 أبن الكتابة، مادة أو احلديث مادة هو فيه واملهم. اجلماعية
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 أنه شك وال الفكر، هذا أساس على العمل جيري مثاا فكر  تكون
 وال الفكر، هذا أساس على العمل جيري مثاا فكر  يكون أن بد ال

 السائل بني نقاش حمل ليساا فكر  يكون أن بد ال أنه شك
 أن أي اجلانبني، بني بصحتهاا مسلَّماا فكر  يكون بل والناس،

 بل ابلفكر إقناعه املراد ليس ألنه فكر، جمرد الاا مفهوم يكون
 هبا يعاجل اليت لألفكار أخذه وكيفية تصرفه معرفة هو املراد

 حمل يكون الذي هو األخذ كيفية أو التصرف، فهذا. املشاكل
 ووجه الصحة وجه به أو عنه ي عرف الذي هو أي العلج،
 االنتقال مث التكرار، على املساعدة مث والوقوف والتكرار اخلطأ،

 يف معهم األمر حيتاج ال الناس فعامة. وأصعب أعقد هو ما إىل
 هلم، طبيعة أو لديهم عادة جعلها إالّ  لديهم البديهة سرعة إجياد

 املستحسن من كان وإذا. الناس يف البديهة سرعة توج د وحينئذ
 ،اا غامض أواا مبهم يكون أن ال وي عرَّف، الفكر نوع ي فصَّل أن

: مثلا  للمزارعني فيقال حتلها؟ فكيف مشكلة واج ه تك   إذا: مثل
 الصناعي ابملطر تقوم أن ابستطاعتك وليس املطر ينزل مل إذا

 سرعة لديه كانت ،بسرعة أجاب فإن زرعك؟ جتاه تفعل فماذا
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ب، مل وإن البديهة،  ال فإنه الدراسة، وبعد ببطء أجاب أو جيِ 
 هذا املستحس ن من كان إذا. البديهة سرعة لديه تكون

 األمور أيخذون الناس ألن ،اا مهم ليس الناس مع فإنه التفصيل،
به م، الغامض من يفهمون ما ويفهمون ببساطة،

 
 هو واملهم وامل

 الناس تعويد يف صعوبة توجد ال لذلك. جواهبم تتّبع أو جواهبم،
 مع هي الصعوبة ولكن. فيهم إجيادها ويف البديهة، سرعة على
 العلمي البحث رجال من هم الذين مع أي هؤالء، غري

 أي. التقليديني غري العقائديني والسياسيني )األكادمييني(
 وليس العلم أو الفكر هو عملهم م ن مع موجودة الصعوبة
 ويف أمرهم، يف الكافية العناية من بد ال فهؤالء املادية، لاألعما

 لدى توجد قد كانت وإن ألهنا لديهم، البديهة سرعة إجياد
 بد ال ولذلك. وجودها عدم فيه األصل عملهم ولكن بعضهم،

 .احلديث حمل هو ألنه موضوعهم، عن البحث من
 هو أخطار، يف اإلنسان عيش أنّ  األوىل للوهلة يبدو وقد

 طروء وكثرة املفاجآت، لكثرة وذلك البديهة، سرعة وجود ببس
 املمارسة أن يبدو وقد. بديهة سرعة إىل حتتاج اليت األشياء
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 أن واحلقيقة. البديهة سرعة توِجد اليت هي والعادة والتمرين
 أو ولكنهما البديهة، سرعة إجياد على يساعدان األمرين هذين

 كاألطباء الفكر يف يعملون ينالذ لدى ال يوِجدها، ال منهما أايا 
 ابألعمال يعملون ملن وال شاكلهم، وم ن واملعلمني واملهندسني

 ألن وذلك. شاكلهم وم ن والعمال واحلدادين نكالنجاري املادية
 وأن البديهة، سرعة على يساعد أخطار يف اإلنسان عيش

 على ويساعد وينميها طبيعية جيعلها عليها والتعود ممارستها
 وال هي، حيث مناا أبد يوِجدها ال منهما أي ولكن ،إجيادها

 .التفكري سرعة حيث من
 ابألعمال يشتغلون الذين لدى البديهة سرعة إجياد أّما

 سبق فهذه الشعب، أو األّمة من الساحقة األغلبية وهم املادية
 إبجياد أي اجلماعية، ابلرتبية يكون إّّنا إجيادها إن قلنا أن

 له حصلت ملِ  يفعله؟ عما السؤال مثل ا،توِجده اليت األفكار
 يعملون الذين لدى إجيادها أّما. ذلك شاكل وما مفاجأة؟
 إجيادها فإن العقائديني، والسياسيني كاملعلمني وذلك ابلفكر،

ث أن وذلك شيء، أي من أبسط فيهم  سرعة على هؤالء حي 
 يصح واليت العميقة األمور من كوهنا مع البديهة فسرعة. البديهة
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 مننفسه  الوقت يف ولكنها والتفكري، الفلسفة تدخلها أن
 فيها يكفي ولذلك اآللية، الفلسفة يف تدخل أي اآللية، األمور

 أن بد ال: ابلفكر يشتغلون للذين يقال أي هي، كما ت طلب أن
 البديهة سرعة من يفهمون وحينئذ البديهة، سرعة لديكم يكون

 اإلجابة وال التفاصيل، يف الدخول دون عليه، هي وما تعنيه، ما
 هؤالء ألن البديهة، سرعة ملعىن شرح وال حىت أسئلة، عن

 والعلم، الفكر، يف عملهم كثرة ومن الفكر، ويف ابلفكر يعملون
 اللجوء العادة هذه من لديهم فتنشأ ذلك على يعتادون واملعرفة،

 بطء عندهم ينشأ ولذلك مشكلة، كل حل يف التفكري إىل
 ومتحيص دراسة إىل حيتاج الذي البطيء تفكريال أو التفكري،

 البديهة، سرعة لديهم تكون أن بد ال هلم قيل فإذا وحساابت،
 التفكري يف السرعة هذه من لديهم فتتكون التفكري، يف ي سرعون

 يكفي الفكر ويف ابلفكر يعملون الذين فإن وإذن. البديهة سرعة
 أن بد ال: مهل يقال أبن وذلك التفكري، سرعة على حيملهم أن

 هؤالء، عند توجد البديهة فسرعة البديهة، سرعة لديكم تكون
 كاملعلمني الفكر، ويف ابلفكر يعملون الذين عند أي

 أن أي البديهة، سرعة على حبّثهم وأمثاهلم العقائديني والسياسيني
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 وحده وهذا. البديهة سرعة لديكم يكون أن جيب: هلم يقال
 أو معاانة، إىل منهم حيتاج الو  البديهة، سرعة إلجياد كاف
 فل الفكر، ويف ابلفكر يعملون أنفسهم هم بل جديدة، أشياء

 ولكن والتفكري، الفكر هو عملهم ألن شيء إىل حيتاجون
 لديهم صارت اليومي، عملهم وألنه العمل، هذا مباشرهتم بسبب
 البطيء، التفكري صفة أو التفكري، مزية والتمرين، العادة حبكم

 إىل حيتاج هذا: عليهم ي عرض شيء كل عن قولوني ولذلك
 فحىت. كذلك يكون ال قد أنه مع احلقائق، وتقّصي ومتّعن درس

 درس إىل حيتاج ما بني مييزوا وحىت التفكري، سرعة على يعتادوا
 ي طلب أي التفكري، سرعة إليهم ي طلب درس، إىل حيتاج ال وما

ّثون البديهة، سرعة إليهم  السرعة فهذه. ديهةالب سرعة على وحي 
 حني نفسها السرعة وهذه البديهة، سرعة نفسها هي التفكري يف
 الشيء على احلكماا فور  تنتج مبعوق، أو حبائط، تصطدم ال

 سرعة من أو البديهة، سرعة هو ذلك أن حينئذ فيعرف بسرعة،
 أو حبائط تصطدم وحني. ومتحيص درس إىل حيتاج ال مما البديهة

 درس إىل حيتاج الذي النوع من أهنا حينئذ يعرف مبعوقات
 .البديهة سرعة نوع من وليس ومتحيص،



 26 

َالبديهةَوسرعةَالذكاء
 من %90 من أكثر أو الناس، أكثر أو الناس عامة

 أن كما ،اا خارق ذكاؤه يكون من منهم والنادر أذكياء، هم الناس
 وهلذا له، حكم ال النادر وهذا. واألغبياء الب  ل داء هم منهم النادر

 أكثر أو الناس أكثر عن أو الناس عامة عن هو إّّنا كلمنا فإن
 اخلارق، الذكاء أصحاب يف لنا كلم وال. الناس من %90 من
 موجودة فهي البديهة، سرعة سسهأ   ِمن اخلارق الذكاء ألن

 فإن واألغبياء الب  ل داء وأّما. هبم لنا كلم فل ،فطرايا  لديهم
 تعاجل"، ال "فاجل: قيل دمياوق العبث، قبيل من هو علجهم

 أغبياء ب  ل داء سيظلون فإهنم. هبم ن عىن وال نقصدهم، ال لذلك
 شيء أي فيهم ينفع ال وسوف جهود، من فيهم ب ذلت مهما

 مثل املادية ابألعمال يعملون من علج ال البديهة، لسرعة
 يعملون الذين علج وال منهم، كانوا ولو واحلدادين النجارين

 كانوا ولو العقائديني والسياسيني املعلمني مثل الفكر ويف ابلفكر
 يف املشكلة فإن شيء، أي عليهم يضفي ال عملهم ألن منهم،
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 علجنا فإن ولذلك عليه، خ لقوا الذي األساس يف أي الفطرة،
 إىل احتاج وإن والذكاء. الناس ألكثر أو الناس لعامة يكون إّّنا

 من يكون قد فإنه ة،البديه سرعة كلمة مثل ولكنه تعريف،
 وجْعله. اآليل النوع من يكون وقد تعريف، إىل حيتاج الذي النوع
 قد ألنه تعريفه ي ستحسن كان وإن أفضل، اآليل النوع من كله

 ولو فإانَّ  هلذا. أفضل اآليل النوع من بقاءه ولكن ،اا مفيد يكون
 نطلق أن فيكفي ،اا آلي كونه حد عند نبقى ولكننا الذكاء، عّرفنا
 غري من الذكي مييزون الناس وأكثر هي، ما لنعرف ذكاء كلمة

 مبجرد اخلارق الذكاء غري عن اخلارق الذكاء ومييزون الذكي،
 .الناس مصاحبة أو رؤية ومبجرد ذكاء كلمة معرفة

 تعريف وكل. الربط وسرعة اإلحساس سرعة هو والذكاء
 دخولال من فائدة ال اليت التفاصيل يف دخول هو إّّنا هذا غري
 احلس، بواسطة الدماغ إىل الواقع نقل هو فالعقل. فيها

ر سابقة ومعلومات  يفسر للعقل التعريف فهذا. الواقع هذا تفسِّ
 الدماغ، إىل الواقع نقل سرعة تعين احلس فسرعة. الذكاء معىن

 سرعة هو الذكاء كان لذلك. الربط تعين السابقة واملعلومات
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 من نوع أو العقل، من وعن فالذكاء. الربط وسرعة اإلحساس
 العقل على ينطبق ما عليه فينطبق التفكري، من نوع أو الفكر،
 على يعتمد أنه جند فيه النظر أ معن إذا وهذا. والتفكري والفكر
 عمل أي الذكاء، متثل ذلك يف فالسرعة الربط، وعلى احلس
 .املمتاز التفكري أو املمتاز، الفكر أو املمتاز، العقل

 أو األغبياء أن ومبا. البديهة سرعة هو لذكاءفا هذا وعلى
 يستحيل، أو علجهم يصعب ألنه حبث حمل ليسوا الب  ل داء

 البديهة، سريعو فطرايا  ألهنم علج موضع ليسوا الذكاء واخلارقو
. الناس وأكثر الناس لعامة أي الناس، لباقي العلج فيبقى

 حيتاج معهم رواألم البديهة، لسرعة الكايف الذكاء لديهم وهؤالء
 وسرعة اإلحساس سرعة يعاِلج البديهة سرعة وعلج. علج إىل

 البديهة وسرعة الذكاء كان لذلك. الذكاء يعاجل أي الربط،
. عنه ينفك ال أو اآلخر عن أحدمها ينفصل ال وِصنو ْين توأمني
 البديهة، سرعة إلجياد ضروري هو حيث من الذكاء فوجود
 تنعدم أو البديهة، سرعة إلجياد لعملا معه ينعدم الذكاء وانعدام
 .البديهة سرعة
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 يعملون ومن املادية، ابألعمال يعملون من كان وملّا
 عامة مناا ُجيع فهم ابلذكاء، يتساوون الفكر، ويف ابلفكر
 به، يقوم الذي العمل نوع يعين ال الذكاء كان لذلك الناس،

 دىوم العامل الشخص نفس يعين بل ابلذكاء، يتصل كان وإن
 ي طلب فالذيناا. حثيثاا سري  به والسري العلج، لتقّبل استعداده

 على يدرَّبون والذين البديهة، سريعي يكونوا أن العلج يف إليهم
 هذا في ستعمل ذكاء لديه منهم كل ابألسئلة، البديهة سرعة
 وذلك لذكائه، نفسه الشخص ابستعمال إما العلج، يف الذكاء

 اليت األسئلة جبعل أو الفكر، ويف رابلفك يعملون الذين مثل
 حىت وذلك الذكاء، ميس الذي النوع من الشخص على تلقى
 الذي عن يقال ولذلك. ابلضرورة الذكاء هذا استعمال جيري
 نوع ابختياره ألنه الذكاء، ابستعمال قام هو أبنه األسئلة يوجه

 الذي هو كأنه كان الذكاء، ميس الذي النوع من األسئلة
 الشخص يكون احلالني كل يف أنه واحلقيقة. لذكاءا استعمل

 الفكر ويف ابلفكر يعملون من حالة ففي. ذكاءه استعمل نفسه
 من حالة ويف. ابتداءا  بنفسه ذكاءه نفسه الشخص يستعمل
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 يستعمل جيعله ما الشخص يف ي ثار املادية ابألعمال يعملون
 خصالش استعمال وهي واحدة، احلالتني يف أهنا مع. ذكاءه
 أو مؤشر دون الذكاء هذا يستعمل قد أنه إالّ  بنفسه، لذكائه
. االثنني بني الفرق هو هذا. مؤثر أو مبؤشر يستعمله وقد مؤثر،

 سرعة يعين والذكاء الذكاء، تعين البديهة سرعة فإن ولذلك
اا  ارتباط البديهة بسرعة الذكاء ارتباط كان هنا ومن. البديهة
 الذي هو واستعماله البديهة رعةس يوِجد الذكاء ألن ،كاملا 
 يعين ووجودها األذكياء، مع إالّ  أتيت ال البديهة وسرعة. يربزها
 كاان وإن شيئان البديهة وسرعة فالذكاء. الذكاء وجود

 هو الذكاء واستعمال. متحد واحد شيء ولكنهما منفصلني،
 يف البديهة سرعة إجياد أردت   فإذا. البديهة سرعة يف األساس

 البديهة سرعة إجياد يراد الذين األشخاص سواء ،األشخاص
 سرعة إجياد حيتاج أي مادية، أبعمال يعملون الذين من لديهم

 يعملون الذين أو ومؤثر، مؤشر إىل الذكاء استعمال أو البديهة
 أو البديهة سرعة إجياد حيتاج ال الذين أي الفكر ويف ابلفكر

 هو كلّ   يف فاألصل مؤثر، أو مؤشر إىل الذكاء استعمال
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 جيري وكيف الذكاء، استعمال ميكن فكيف. الذكاء استعمال
 السؤال على واجلواب األشخاص؟ قبل من الذكاء استعمال

 ملّا: هو عليه فاجلواب الذكاء؟ استعمال ميكن كيف: وهو األول
 اإلحساس فإن الربط، وسرعة اإلحساس سرعة هو الذكاء كان
 فإن ،فكرايا اا واقع أو مادايا اا عواق أكان سواء واقع، من أييت إّّنا

 أال الذكاء، استعمال حنو األوىل اخلطوة يوِجد الذي هو هذا
 إىل االنتباه من أتيت إّّنا اإلحساس هذا وسرعة اإلحساس، وهو

 ح س، الشيء
 يقع ِلما فاالنتباه به، اإلحساس جيري الذي أي امل

 الواقع نظرك يلفت أن هو االنتباه وهذا ضروري، أمر احلس حتت
 الشارع يف لسيارةاا راكب تكون فقد إحساسك، حتت يقع الذي
 السائل هذا أن تنبهت فإذا الشارع، يف جيري سائلا اا شيئ وترى

 أقل من سيحرتق فإنه كذلك كان إن أنه وأدركت بنزين، هو
 بنزين، هو الشارع يف جيري ما أن إىل انتباهك فمجرد شيء،

 مقبل أبنك البديهة رعةس لديك يكون حيرتق، أنه وإدراكك
 من للهروب إجراء اختاذ إىل نظرك يتجه ولذلك خطر، على

 اإلجراء اختذت   هذه البديهة سرعة لديك و جدت فإذا ،الشارع
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 أي إبطاء، أي دون الشارع من فتخرج الفور، على للنجاة
 أنه إىل تنتبه مل أي بنزين، أنه تدرك مل إذا أّما. فائقة بسرعة
 سيحرتق، أنه إىل اإلدراك لديك جيعل ال ذلك فإن بنزين،

 البنزين، حيرتق حني النار وسط يف وتصبح الشارع، يف فتتغلغل
 جيري ما أن إىل تنتبه مل أي البديهة، سريع تكن مل ألنك وذلك

 سيارتك، حترتق أو أنت حترتق فحينئذ سيحرتق، وأنه بنزين، هو
 وهذا. سيارتك إنقاذ أو نفسك إنقاذ إبمكانك يعد مل حيث
 .البديهة سرعة عدم عن انتج

 فاإلسراع االنتباه، من أييت إّّنا ابإلحساس فاإلسراع
 تبدأ جعلك الذي هو جرائه من أو االنتباه بعد ابإلحساس
 آت   املذكور املثال يف فإنه الربط، سرعة أّما. الذكاء ابستعمال

 أقل من حيرتق البنزين أبن السابقة ملعلوماتك استعمالك من
 أو استعماهلا إىل جّرك إّّنا لديك اليت املعلومات هذه. ءاألشيا
 هو الشارع يف جيري ما أن إىل تنبهك هو ابحلادث ربطها سرعة
 من جاءت اليت اإلحساس فسرعة. ماء وال قاذورات وليس بنزين
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 قد. الربط سرعة وابلتايل الربط، إجياد يف السبب هي االنتباه
 واجلواب. ابلربط أسرع يالذ هو االحرتاق من اخلطر إن يقال
 تتخذه، أن ينبغي الذي لإلجراء دافع اخلطر أن هو ذلك على

 إىل تنبهك من أتت إّّنا الربط فسرعة الربط، لسرعةاا دافع وليس
 معلومات هو حيرتق، البنزين أن فإدراكك بنزين، هو جيري ما أن

. ربطها يف اإلسراع جرى أو ربطها، جرى اليت فهي سابقة،
 على حيملك أمامك الذي الواقع أن سببه الربط يف فاإلسراع

 أو الربط تعاِلج وبذلك. اإلسراع أوجد الذي هو وهذا الربط،
 فو جد الشارع، يف جيري ما معرفة عاجلت أن بعد الربط، سرعة
 استعمال هو وهذا الربط، وسرعة اإلحساس سرعة لديك
 أو ىجر  الذي الواقع إىل التنبه هو الذكاء فاستعمال. الذكاء
 عنه سابقة معلومات من لديك ما ربط مث به، اإلحساس جيري

 أوجد الذي هو الذكاء فاستعمال. االنتباه سرعة حصلتف به،
 استعمال هي البديهة سرعة إن: يقال ولذلك. االنتباه سرعة
 استعمال هو فاألصل الذكاء، الستعمال نتيجة هي أو الذكاء
 .الذكاء
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 ال البديهة سرعة إلجياد إنه نقول أن األْوىل إن يقال وقد
 لدى البديهة سرعة إلجياد نقول وحينئذ الذكاء، استعمال من بد

 على واجلواب. الذكاء استعمال على حنملهم أن علينا الناس
 علوة والنتيجة، األصل هو إّّنا الذكاء استعمال أن هو ذلك
 مؤثر أو مؤشر من بد ال لذلك. السهل ابألمر ليس أنه على

اا شيئ البديهة سرعة اسم جعل يكفي أو البديهة، رعةس إلجياد
. تفكري أو لفلسفة حاجة أي دون ملعرفته إطلقه يكفياا آلي

 سرعة يوِجد الذي هو أو البديهة سرعة إلجياد أقرب وهذا
 وفلسفة، ،حتليلا  كونه عن فضلا  الذكاء استعمال أّما. البديهة
 أفضل عفوايا  أييت كهفرْت  إليه، الوصول الصعب من فإنه ،اا وتفكري 

 إلجياد ضرورايا  إليه السعي فنجد والسبب، األساس جعله من
 ال وقد بصددها، حنن كنا إذا يوجدها وقد البديهة، سرعة

 جرى احلالتني كلتا ويف. آخر شيء بصدد كنا إذا يوجدها
 كل يف جيري الذكاء استعمال فإن لذلك الذكاء، استعمال

 بصددها، كنا إذا يكون إّّنا بديهةال سرعة حال يف أنه إالّ  حال،
 ابستعمال أنفسنا ن عين ال فإان لذلك. عنها البحث بصدد أو
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 وعفوايا اا وطبيعياا بديهي أييت وجنعله بغريه، أنفسنا ن عين بل الذكاء،
 .عمل أو قصد أي دون

 سرعة يف سيما الاا جد هام أمر الذكاء واستعمال
 كان إذا يتأتى إّّنا بديهةال سرعة يف استعماله أن إالّ  البديهة،

 التقّصد ألن تقّصد، دوناا وطبيعي عفوايا  جرى االستعمال هذا
 الذكاء استعمال وجيعل يقرهبا، وال البديهة سرعة يبعد الذي هو
 أنه مع إلجيادها،اا سبب يكون أن بدل البديهة سرعة النعداماا سبب
 من أتيت ال البديهة سرعة إن قلنا هنا ومن. يوجدها الذي هو

 أو مؤثرات، أو مؤشرات من أتيت بل مباشرة، الذكاء استعمال
 الذكاء استعمال كان وإن البديهة، سرعة اسم إطلق من أتيت

 ت عىن وال توجد ال البديهة سرعة إن قلنا. البديهة سرعة يكون
 هم األذكياء من واملراد األذكياء، لدى إالّ  إبجيادها النفس

 األغبياء وال الذكاء، اخلارقو ال ،عادايا  ذكاء أي عادة، األذكياء
 غالبية أو لألّمة، الساحقة األكثرية يؤلفون واألذكياء. والب  ل داء

 - األذكياء هؤالء. األّمة أفراد من %90 من أكثر أو األّمة
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 سرعة لديهم توج د أن بد ال الذين هم - أعماهلم اختلفت مهما
 احلياة ألن احلياة، معرتك خلوض ضروري كأمر وذلك البديهة،

 معينة معلومات إجياد بصدد هو مثلا  فاملعلم. ابملفاجآت مملوءة
 عمل هو أي حبت، فكري عمل هو هذا وعمله الطلب، لدى

 يف تكون قد له حتصل اليت فاملفاجآت الفكر، ويف ابلفكر
 ال معلومات ورود يف له مفاجآت حبصول وذلك نفسه، الدرس
 يتصرف فكيف عليه، وجدها امل خمالف بطريق يعرفها أو يعرفها،
 تزيد فقد يبحث أو يدرس أو يفكر أن لنفسه ترك فإذا جتاهها؟
 واضحة هي معلومات غموض يف تسبب وقد عليه،اا غموض

 أن يكتشف فقد طلبه، من املفاجآت له حتصل وقد. لديه
 وقد العكس، يكون وقد وبليد، غيب وهو ،اا ذكي يعرفهاا طالب

. منه أهنا املعلم وظن تلّقنها أو مهاتعلّ  أسئلة طالب من حتصل
 على ي غمى كأن للطلب مادية مفاجآت حتصل وكذلك
 هذه فمثل. ذلك غري أو يرجع، وال طالب خيرج أو طالب،

 كانت إذا فإنه غريها، له حصل أو له حصلت إذا املفاجآت
 أو فيها يرغب نتيجة إىل املوِصل اإلجراء اختذ البديهة سرعة لديه
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 البديهة سرعة لديه تكن مل إذا أو املطلوبة، نتيجةال هي تكون
 عكسية، نتيجة إىل يوصل إجراء اختذ أو ورطة، يف وقع أو تورط
. العمل أو املوضوع يتطلبه أو هو، يريده الذي اإلجراء غري

 يقع ما ألن بديهة، سرعة املعلمني لدى تكون أن بد ال لذلك
 إجراء يتخذوا نأ بد ال مفاجآت، من لديهم أو عليهم أو منهم
 سرعة لديهم تكن مل فإذا املفاجأة، هذه من اإلنقاذ مع يتفق

ضر، اإلجراء اختذوا أو االرتباك، يف وقعوا البديهة
 
 ما وهو امل

 املهندس املعلم ومثل. والضرر ابهللك األّمة ويوقع هم، يوقعهم
 ويف ابلفكر عمله كان من وكل العقائدي والسياسي والطبيب

 قد أو نفسه، الفكر يف املفاجآت حتصل قد ءفهؤال. الفكر
 اليت نفسها وابملادة مادية، أعمال من به يتعلق فيما حتصل

 أو الطبيب، مع وكاملريض املعلم، مع كالطالب يستعملها،
 من هلم بد ال لذلك. وهكذا املهندس، مع واخلريطة كالبيت

 نواملزارعو  والتجار، العمال، كذلك هؤالء ومثل. البديهة سرعة
 مفاجآت، لديهم حتصل قد فإنه احلرف، وأصحاب والعمال،

 يف سواء العملية، حياهتم يف شيء كل يف حاصلة شك ال وهي
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 من بد ال املفاجآت فهذه. غريه يف أو به، يقومون الذي عملهم
 جميئه أو ضرره أو هعنف يتوقف اإلجراء وهذا جتاهها، إجراء اختاذ

 بني وفرق   واقعه، على حمله،و  وقته عن أتخريه أو وحمله وقته يف
 لديهم الذين األشخاص ابختلف خيتلف اإلجراء هذا. االثنني
 هذا تصحيح فألجل. بديهة سرعة لديهم ليس أم بديهة سرعة

 البديهة سرعة إجياد من بد ال كاناا  سليم جراءا إ وجْعله اإلجراء،
 ابملادة، يعملون أكانوا سواء الناس، كل لدى أي اجلميع، لدى

 وملّا. النفع وهو إليه نقصد ما يتحقق وحينئذ ابلفكر، يعملون أو
 ابختلف ختتلف لديهم البديهة سرعة فإن أذكياء، هؤالء كان

 البديهة سرعة إجياد خيتلف بل ،اا وضعف قوة ذكاء من لديهم ما
 لذلك ،اا وضعف قوة ذكاء من به يتمتعون ما ابختلف لديهم
 هو إّّنا البديهة سرعة جيادإ واعتماد البديهة سرعة اعتماد كان
 من ضرورة الذكاء وجود أو فالذكاء اإلنسان، لدى الذكاء على

 وال بديهة سرعة توجد ال الذكاء وبدون البديهة، سرعة ضرورات
 شيء كل وهو األصل، هو فالذكاء. بديهة سرعة إجياد ميكن

. الذكاء من له بد ال ي تخذ الذي اإلجراء إن مث. احلياة يف
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 بناء أو البديهة، سرعة على بناء ي تخذ إّّنا اإلجراء أن صحيح
 إليه الدافع كان وإن نفسه اإلجراء ولكن الذكاء، استعمال على
 إىل ماسة حباجة فإنه الذكاء، استعمال أو البديهة سرعة هو

 ما لكل الفائدة أو الثمرة وهو النتيجة، هو اإلجراء ألن الذكاء،
 هام فإنه ولذلك اء،ذك استعمال أو بديهة سرعة من حصل

 أي الذكاء، إىل حيتاج ولذلك هام ي تخذ الذي فاإلجراءاا. جد
 السائق اختذ قد البنزين مثال ففي. الفطري الذكاء وجود إىل

 يف جيري ما أن إىل انتبه أن مبجرد الطريق من اخلروج إجراء
 البنزين أن السابقة مبعلوماته ذلك وربط بنزين، هو الشارع
 وجود به أوحى كان وإن الطريق من روجهخ ولكن حيرتق،
 اخلروج يكون فقد الذكاء، واستعمال البديهة سرعة أو اخلطر
 جيعل ما ويوجد اخلروج، مينع ما يوجد فإنه مشكلة، نفسه

 يف الصعوبة على ليتغلب الذكاء من بد ال فهنااا. عسري  اخلروج
 وجاخلر  جيعل ما أو اخلروج، مينع ما بوجود أكان سواء اخلروج،

 فهذا. ذلك على ليتغلب الذكاء من له بد ال لذلكاا. عسري 
 الذكاء وجود من بد ال لذلك. الذكاء إىل احتاج اإلجراء
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 إن نقول فحني. اإلجراء الختاذ أو اإلجراء، اختاذ يف الفطري
 أنه فكما املائة، يف مائة صحيح احلياة، يف شيء كل هو الذكاء

 الذكاء(، استعمال يف )وضروري البديهة سرعة يف ضروري
 بدون اإلجراء فاختاذ. اإلجراء اختاذ يف ضروري هو فكذلك

 التورط، مناا إنقاذ يكون وقد التورط، يف زايدة يكون قد ذكاء
. الذكاء وجود على حصوهلا يتوقف احلالتني من واحدة وأي

 من اخلروج مثل التورط، من ينقذ الذي اإلجراء يتخذ فالذي
 جيعل والذي. الذكاء هو إّّنا السابق، البنزين مثال يف الطريق
 إذا الشخص ينفع ما إذ الذكاء، انعدام هو التورط يزيد اإلجراء

 حيرتق البنزين أن ربط يف وأسرع بنزين، هو جيري ما أن أدرك
 الذكاء، يستعمل ومل ،اا خمرج جيد عّله الطريق يف توغل مث بذلك،

 التغلب ىعل يساعده ما الذكاء من لديه موجود غري كان أو
 الصعوابت، على يتغلب ال حينئذ فإنه اخلروج، صعوابت على
 أو الطريق، من للخروج يستعمله ذكاء لديه يوجد ال ألنه

 جيد عّله فيتوغل الطريق، من جو للخر  الصعوابت على للتغلب
 وجود كان لذلك. اهللك يف ويقع ،اا تورط يزداد وبذلك ،اا خمرج
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 سرعة يف ضروري فالذكاء. اإلجراء ذاختا يف منه بد الاا أمر  الذكاء
 اختاذ ألن البديهة، سرعة على املرتتب اإلجراء اختاذ ويف البديهة،

 معني إجراء فاختيار الذكاء، على متوقف ذاك أو اإلجراء هذا
 أمر الضيق، من أو زق،أامل من أو املشكلة، من للخروج

 هذا أن إالّ . خيتار أن له بد ال أو خيتار قد وهو ضروري،
 اإلجراء اختاراا ذكي كان فإن الذكاء، على يتوقف االختيار

 لذلكاا. تورط يزيده إجراء اختار ذكي غري كان وإن املقتضى،
 اإلجراء ليختار اإلجراء، اختاذ يف ضرورايا اا أمر  الذكاء وجود كان
 الذكاء أن فكمااا. تورط يزيده الذي اإلجراء ال ينقذه الذي

 اإلجراء، اختاذ يف ضروري هو فكذلك البديهة لسرعة ضروري
 كل وهو األصل، هو الذكاء ألن شيء كل يف ضروري هو بل

 .احلياة يف شيء
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َالبديهةَوسرعةَالذكاءَاستعمال
 البديهة، سرعة يوِجد الذي هو الذكاء استعمال إن قلنا

 ح س الشيء إىل أو اإلحساس إىل التنبه إن وقلنا
 الذي هو امل

 اختاذ يف هي البديهة سرعة إن اوقلن البديهة، سرعة به تبدأ
 استعمال هو ما أّما. البديهة سرعة مثرة يكون الذي اإلجراء
 أن بقي. الربط وسرعة اإلحساس سرعة أبنه عرّفناه فقد الذكاء،
 الذكاء؟ استعمال يتم كيف أو الذكاء، سرعة تتم كيف نعّرف
 أتيت ال الذكاء يف فالسرعة. الذكاء استعمال هي البديهة فسرعة

 إىل االنتباه هو وسببها وشاقة، سريعة عملية هي وإّّنا طبيعية،
 ح س الشيء

 ولديه ذكي، العادي فاإلنسان. اإلحساس إىل أو امل
 البديهة سرعة فإن ولذلك البديهة، لسرعة يكفيه ما الذكاء من
 ألن توجده، ال ولكنها به وترتبط ابلذكاء تتعلق كانت وإن

 ولكن إنسان، كل لدى موجود وهو اإلنسان، يف فطري الذكاء
 كل أو العقلية العملية تقتضيه ما كل ففيه عقلية، عملية الذكاء
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 اإلحساس أن أو الدماغ على ينطبع فالواقع. عليها ينطبق ما
 مع السابقة املعلومات عمجي وهذا الدماغ، إىل الواقع ينقل

 حيوان اإلنسان أن ومبا. العقلية العملية فتتكون اإلحساس،
 ابلعملية يقوم إنسان هو حيث من إنسان فكل مفكر، أو انطق

 من كمية لديه أو ذكي، إنسان كل أن يعين وهذا العقلية،
 من أكثر فهو الذكاء أّما. األشياء على للحكم تكفيه الذكاء
 وسرعة ساالحسا سرعة السرعة، يف يتجلى ألنه العقلية العملية
 ال توجد مل وإذا الذكاء، و جد السرعة هذه و جدت فإذا الربط،
 ويف الربط يف أي االثنني، يف تكون أن جيب والسرعة. يوجد

 لديه كانت إذا تكون فإّّنا الربط يف السرعة أّما. اإلحساس
 حيصل أن جمرد املعلومات وهذه الشيء، عن سابقة معلومات

 يقتضيها، أو جيلبها اإلحساس ألن املعلومات، أتيت اإلحساس
 طبيعية أتيت الربط فسرعة. الربط رعةس وهو ينبغي، ما هو وذلك

 أييت نفسه اإلحساس فإن موجودة، املعلومات كانت إذا
 حتتاج ال الربط سرعة فإذن. فائقة سرعةب هبا وأييت ابملعلومات
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 سرعة أّما. آخر عامل إىل حتتاج فل اإلحساس، إىل إالّ 
 هاالنتبا فسرعة. االنتباه سرعة أو ابالنتباه أتيت فإّّنا اإلحساس

 يرتكز لذلك. الذكاء الستعمال واألساسية األوىل الركيزة هي
 أو االنتباه فيكون. االنتباه سرعة على أو االنتباه، على األمر
 هو ألنه إليه، العناية توجَّه أن جيب الذي هو االنتباه سرعة
. البديهة سرعة يوِجد وابلتايل الذكاء، استعمال يوِجد الذي

 الذكاء واستعمال الذكاء، مالاستع تقتضي البديهة فسرعة
 سرعة أو االنتباه كان لذلك االنتباه، سرعة أو االنتباه يقتضي
 الذكاء، واستعمال البديهة سرعة بني املشرتك القاسم هو االنتباه

 الذكاء، استعمال عملية إجياد يف األساسي الشرط هو أو
 اهاالنتب حبث من بد ال كان لذلك. البديهة سرعة إجياد وابلتايل

 الذكاء، استعمال معرفة إىل الوصول يتسىن حىت االنتباه سرعة أو
 تتكون وكيف توجد، وكيف البديهة، سرعة معرفة إىل وابلتايل

 .اإلنسان عند
 ح س الشيء فحص تتقصد أن هو واالنتباه،

 ومعرفته، امل
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 السابق مثالنا ففي. االنتباه حيصل ال فإنه التقصد هذا جير مل فما
 ما معرفة يتقصد مل فإذا الشارع، يف جيري ائلا س السائق رأى
 ال وابلتايل االنتباه، لديه حيصل ال فإنه الكرام، مرور ومرّ  هو،

 معرفة فتقصُّد. البديهة سرعة حتصل وال الذكاء، استعمال حيصل
 األول األمر فإذن. كلها العملية يف األساس وه هو، ما الشيء

 ماهية ملعرفة وسريعة رهقةوم جدية حبركة القيام أو التقصد، هو
 ح س الشيء

. شيء كل يتوقف املعرفة هذه على ألن وكنهه، امل
 يف فمثلا . األساس هو املعرفة تقصُّد أو املعرفة كانت لذلك
 هي من عرف امرأاتن، تّدعيه الذي للطفل سليمان قسمة قصة

 منهما امرأة كل فإن البديهة، سرعة يف سريع بشكل الطفل أم
 احلقيقية الطفل أم أن سليمان فأدرك ابنها، طفلال أن اّدعت

 وتفضل ،اا حي ويبقى إنسان أي أيخذه أن به تفّرط اليت هي
. لذلك أتبه ال الطفل أم غري وأن حياته، وذهاب قتله على ذلك
 ي قتل أي بينهما، الطفل ي قسم أن املرأتني على عرض هلذا

 رمبا هقتل عرض لو ولكن. األم أيهما يري قتله ألن الطفل،
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 يعرض مل ولكنه الطفل، على احلرص األم غري املرأة اصطنعت
 أن عرض إذ مبطن، بشكل قتله عرض بل مكشوف بشكل قتله

 األم، غري وقبلته ذلك األم فرفضت املرأتني، بني الطفل ي قسم
 الطفل قسمة أبن فاإلحساس. للطفل احلقيقية األم أيهما فعرف

 الرفض هذا فتسار ع. رفضته لكولذ األم من كانت إّّنا قتله تعين
 أحس أي سليمان، القاضي لذهن األم غري من والقبول األم من

 السابقة املعلومات فجاءت. فكرايا اا إحساس والرفض ابلقبول
 رفضت أي رفضته اليت أن فعرف اإلحساس، حصول مبجرد
 نتيجة هي املعرفة فهذه. به هلا فح ك م األم هي الطفل قسمة
 الذكاء، استعمال من جاءت إّّنا البديهة سرعةو  البديهة، سرعة

 الذي هو إّّنا واالنتباه االنتباه، من جاء إّّنا الذكاء واستعمال
اا طبيعي ذلك فأدى اإلحساس، سرعة وأوجد اإلحساس، أوج د

 بسرعة السابقة املعلومات أتيت أن إىل أي الربط، سرعة إىل
 سرعة مع طالرب سرعة است عملت أن وبعد. الذهن إىل خاطفة

 استعمال حصل ألنه البديهة، سرعة حصلت اإلحساس،
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 الطفل أبن لألم احلكم وهو املقتضى، اإلجراء وحصل الذكاء،
 كما لإلحساس، مثاالا  يصلح هذا سليمان فحادث. طفلها هو

 من القصد معرفة يصلح وكما األرض، على السائل يصلح
 يف إحساس أي يصلح وكما أنت، أين من كسؤال يف السؤال

 هو فاإلحساس مادي، غري كان أو مادايا  أكان سواء شيء، أي
 من فيحصل االنتباه، هو اإلحساس يوِجد والذي عملية، أول
 معىن فيتداعى اإلحساس، سرعة وحتصل اإلحساس، االنتباه هذا
 سرعة وحتصل الذكاء، استعمال وحيصل الذهن، على معىن إثر

 .البديهة
 حيصل كيف أّما. النتباها هو إّّنا كله ذلك يف فاألصل

 صحيحاا. طبيعي حيصل أي احلياة، بفعل حيصل فإنه االنتباه، هذا
 ضرورة هي اليقظة ولكن إليه، وترشد توجده اليت هي اليقظة أن
 أي األحياء، لدى إالّ  توجد ال كانت وإن احلياة، ضرورات من

 يقظة لديه توجد ال الناس من زيد كان فإذا. حقيقة األحياء
 وهذا موت، يف أو نوم يف أو مخول يف هي حياته أن ذلك فمعىن
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 يستعمل أن منه ي طلب ال وابلتايل ينتبه، أن منه ي طلب ال
. ابحلياةاا متصف ليس دام ما ،أصلا  موجود غري ألنه ذكاءه،
 ومىت يقظة، صاحبها لدى توِجد أن ضرورايهتا من فاحلياة

 اليت هي اليقظة إن يقال فل. االنتباه إجياد أمكن اليقظة و جدت
 ألن اليقظة، يقال وال. االنتباه حيصل: يقال بل االنتباه، توِجد

 حيصل إّّنا االنتباه لكن احلياة، ضرورايت من ضرورة اليقظة
 أي ابليقظة حيصل االنتباه فكذلك طبيعية، أهنا ومبا ابليقظة،

 ألن اليقظة، وليس األصل هو إذن فاالنتباه. احلياة بوجود حيصل
 أّما. احليوية أو احلياة فيه دامت ما احلي ابلكائن موجودة ظةاليق

 الشيء إىل االلتفات يتعمد أبن أي ابلتقّصد، فيحصل االنتباه
 ح س

 كان لذلك. هو ما ماهيته، إىل أو فيه ما إىل واالنتباه امل
حس الشيء يف ما معرفة تقّصد هو االنتباه

 
 أو خواص، من امل

 عملية تتم املعرفة هذه استكمال دبع مث هو، ما ماهيته معرفة
 على كان ولذلك. البديهة سرعة عملية أو الذكاء، استعمال

 عملية صحة تتوقف شيء، كل يتوقف املعرفة هذه صحة
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 الصادر احلكم وصحة البديهة، سرعة وصحة الذكاء، استعمال
. حصل ما كل جتاه املتخذ اإلجراء صحة وابلتايل الشيء، على
 شيء أي كبري حد إىل تفوق املعرفة صحة ةأمهي كانت هنا ومن

 أو ينجح ي هِلك، أو ينّجي الذي هو صحتها ثبوت ألن آخر،
 األسس من أصلي أساس املعرفة فصحة. مييت أو حييي يسقط،

 .املوضوع يف اهلامة
 على جيري الذي ابلسائل اإلحساس عملية يف فمثلا 

 ورمبا رب،ابهل خاطر فقداا بنزين وظنه ماء كان إن فإنه األرض،
 ماء ألنه شيء، أصابه ل مااا سائر  ظل ولو. أخطر هو ملا تعّرض
 ما السائل معرفة تقّصد فكونه. لللتهاب قابل وغرياا بنزين وليس
 ماهية من أتكد أنه معناه ماء، وليس بنزين أنه إىل وانتبه هو،

 ح س، الشيء
 الربط سرعة حصلت التأكد هذا على وبناء امل

 معرفة صحة على توقف إّّنا ذلك كل. تخذامل اإلجراء وحصل
 ح س، الشيء

 فإن لذلك. معرفته تقّصد أو إليه، االنتباه من امل
 استعمال هو بل شيء أي كاستعمال ليس الذكاء استعمال
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 معرفة تقّصد من آتاا معقد فكونه. واحد وقت يف وعميق معقد
 ييزومت تشتبه، األشياء ألن معقد، أمر وهو له، واالنتباه الشيء
 يف سرعة إىل وحيتاج التعقيد، ابلغ أمر اآلخر عن أحدها

 سرعة حيث من آت  اا عميق وكونه املعرفة، هذه إىل الوصول
 من فيها بد ال فهي البساطة، هبذه ليست وهذه اإلحساس،

 فيه يكفي ال ألنه عميق، أمر وهذا واستقامته، وصحته، االنتباه،
 هذه معرفة من بد ال بل فقط، اإلحساس سرعة حتصل أن

اا آلي جاءت أو غريه، من أو االنتباه، من جاءت وهل السرعة،
 استعمال كان لذلك. عميقة أمور فهذه الربط؟ سرعة مثل

 فإنه لذلك. وسريعة شاقة عملية وهواا. وعميقاا معقد الذكاء
شى  تكون أن وبدل مضلِّلة، عملية الذكاء استعمال يكون أن خي 
 ومستقيمة، سليمة عملية تكون أن بد فل مضلِّلة، تكون هادية

 .صحتها شروط أو شروطها ومستوفية
 تكون أن يصح بديهة، كلمة مثل الذكاء استعمال وكلمة

 وهذا تفلسف، ألي ختضع وال تعقيد أي فيها ليس آلية لفظة
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 بد وال عميقة، معقدة، عملية تكون أن وإما فيها، األصل هو
 إىل وحتتاج مفلس فة جيعلها وهذا صحتها، شروط ت ستوىف أن

 وعلى أفكار على انطوت وإن العملية هذه أن ومبا. تفكري
 ال بسيطة وهي فكر، نفسها هي حقيقتها يف ولكنها تعقيدات

 هو آليتها إىل امليل كان لذلك التعقيدات، تدخلها أن يصح
 يقال ولذلك. الصواب إىل األقرب هو أو. الصحيح العمل

 استعمال من وي فهم ذلك، غري يقال وال الذكاء، استعمال
 من ميّكن أن يكفي وهذا األلفاظ، إطلق من ي فهم ما الذكاء
 كاف إطلقها عند منها ي فهم ما ألن اخلطأ، مينع وأن العمل
 الذكاء، الستعمال كاف أي االستعمال، بعملية للقيام وحده

 من معروفة ذكاء، وكلمة العمل، تقّصد تعين استعمال كلمة ألن
 آلية، تظل أن األفضل الذكاء، استعمال كلمة فإن كولذل قبل،

 استعمال فيقال التفكري، يدخلها وال الفلسفة، تدخلها ال
 .غري ليس الذكاء استعمال وي عىن الذكاء،
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َالطبيعيةَالبديهةَسرعة
َاملصطن عةَالبديهةَوسرعة

 ألهنا وذلك طبيعية، تكون أن البديهة سرعة يف األصل
 سرعة جيعل الذي هو املأزق من اخللص وأ فاخلطر ،عفوايا  أتيت

 احلكم يقتضي اخلطر ألن ،اا طبيعي أييت وهو موجودة، البديهة
 وكذلك اخلطر، من للخلص السريع اإلجراء الختاذ السريع
 هذا من شيء كل وهكذا. املأزق من اخللص يف البديهة سرعة
 ،املسلمني أو اإلسلمي العامل غزا حني الغرب أن إالّ . القبيل

 إصدار يف التسرع وعدم البطيء، ابلتفكري تقضي أبفكار جاء
 صار عليها واستوىلاا سياسي اإلسلمية البلد غزا وحني احلكم،

 املسلمون، فقّلده والدرس، البطيء التفكري عملية عمليا يطبق
 األوىل األفكار فإن لذلك بديهي، أمر للقوي الضعيف وتقليد

 تطبَّق صارت فإهنا ،وشك حبذر ولكن تؤخذ، كانت اليت
 يقتضي شيء كل وصار البطيء، التفكري ذلك عن فنشأ ،اا عملي
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 ت فلسف أن يصح ال اليت اآللية األمور حىت والتمحيص، الدرس
 عن فنشأ والبحث، والفكر الدرس موضع صارت فيها وي فكَّر
 سيما وال الناس، لدىاا طبيعي وصار البطيء، التفكري ذلك
 البديهة، سرعة بذلك ففقدوا الفكر، ويف ابلفكر يعملون الذين

 اخلطر حاالت يف إالّ  اللهم معدومة، تكون أن تكاد بل
 سرعة إلجياد مصطن عة عمليات من بد ال صار لذلك. الشديد
 أن وينبغي طبيعي أمر وهو الذكاء، استعمال وحىت. البديهة
 ال صار لذلك. مصطن عة عملية من له بد ال صار ،اا طبيعي يكون

 عملية من بد وال الذكاء، الستعمال عملية اصطناع من بد
 الستعمال شقيها يف العملية هذه أن إالّ . البديهة سرعة إلجياد
 إىل مصطن عة عملية من تتحول أن بد ال البديهة، وسرعة الذكاء

 طبيعية، تكون أن بد ال البديهة سرعة ألن وطبيعي، بديهي أمر
 أجل من هو إّّنا صطناعفاال. مصطن عةاا دائم تكون أن يصح وال
 فإن هلذا وعفوية، طبيعية اإلنسان لدى البديهة سرعة تكون أن

 ينبغي اليت وهي األصل، هي البديهية أو الطبيعية البديهة سرعة
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 سرعة إجياد وسائل من وسيلة إالّ  االصطناع وما تكون، أن
 سرعة كانت هلذا. عنها االصطناع وإبعاد الطبيعية البديهة
 وسرعة تكون، أن ينبغي اليت وهي األصل، هي طبيعيةال البديهة
 أن يصح ال اليت وهي األصل، خلف هي املصطن عة البديهة
. األصلية البديهة سرعة إلجياد وأداة حمركة، وسيلة إالّ  تكون
 البديهة سرعة ي قصد إّّنا البديهة، سرعة: يقال حني فإنه لذلك

 ألن. عليها إالّ  لبديهةا سرعة لفظ يطلق وال العفوية، أو الطبيعية
 إالّ  يتأتى ال وهذا الشيء، نع احلكم سرعة هي البديهة سرعة
 وي فقده الفائدة ي فقده االصطناع ألن ،اا مصطن ع وليساا طبيعي

 البطيء التفكري بني حالة هو االصطناع ألن املقتضى، اإلجراء
 التفكري إىل البطيء التفكري لنقل حالة هو بل السريع، والتفكري

 وسيلة وهو مؤقتة، تكون أن بد وال مؤقتة، احلالة وهذه لسريع،ا
 هنا من. وسيلة يظل وأن وسيلة، يكون أن وجيب غاية، وليس

 تكون أن جيب أو األصل، هي الطبيعية البديهة سرعة أن جند
 سرعة عن يكون إّّنا احلديث فإن هلذا األصل، هي تظل وأن
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 ولكن. املصطن عة ديهةالب سرعة عن يكون وال الطبيعية، البديهة
 بنوع املسلمون أو املنطقة، هذه يف الناس أن هو الواقع كان ملّا

 بعيدة تزال وال البطيء، التفكري يف يتمسكون يزالون ال خاص،
 البديهة سرعة إجياد من بد ال كان لذلك البديهة، سرعة عنهم

 احلديث من بد ال ولذلك وهلا، هبا العمل من بد وال املصطن عة،
 من كغاية ال وأداة، كوسيلة املصطن عة البديهة سرعة عن

 ابستعمال تبدأ إّّنا املصطن عة البديهة سرعة وعملية. الغاايت
 يكون أن ينبغي كان وإن نفسه الذكاء واستعمال الذكاء،

 السياسي والغزو الثقايف، الغزو عملية جراء من ولكنه ،اا طبيعي
 يكون أن من بد ال ولذلك ،اا مصطنع الذكاء استعمال صار
 االصطناع من بد ال أي ،اا مصطن ع الذكاء ابستعمال البدء

 من بد فل البديهة، سرعة إبجياد واالصطناع الذكاء، ابستعمال
 أجل من والقصد التعمد من بد ال أي شيء، كل يف االصطناع

 استعمال أجل من االصطناع من بد وال االصطناع، إجياد
 واملتابعة واملواصلة البديهة، سرعة دإجيا أجل من وابلتايل الذكاء،
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 يصبح أن بعد طبيعية، البديهة سرعة تكون حىت العمل هذا يف
 اا.طبيعياا أمر  الذكاء استعمال

 من بد ال فصار والقصد، التعمد هو االصطناع كان وملّا
 ي رِد الذي والسؤال. والقصد التعمد من بد ال أي االصطناع،

 ونقصده؟ نتعمده الذي ما أي ونقصد، نتعمد مباذا: اآلن
. الذكاء استعمال عن يبدأ احلديث أن هو ذلك على واجلواب

 التعمد من بد فل ابالنتباه، يبدأ الذكاء استعمال أن ومبا
 أن ميكن كان وإن والقصد التعمد وهذا االنتباه، يف والقصد

 أفضل، كذلكاا  طبيعي أييت أن ولكنه والتعليم، ابلتدريب أييت
 إذا أيخذوهنا الناس وجعل األفكار طرح طريق عن يتأي فإنه وهلذا

 ال للناس فيقال مفاهيم، لديهم صارت إذا أي بصحتها، اعتقدوا
 أي واجهوا إذا فهم االنتباه، يف وقصد تعمد لديهم يكون أن بد

 أي األمور، فيدركون له االنتباه ويتعمدون يتقصدون شيء
اا بديهي ذلك يصري مث مصطنع، بشكل الذكاء ابستعمال يبدؤون
. البديهة سرعة والزمن التكرار مع لديهم يوِجد وهذا. لديهم
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 ابلتدريب ال ولكن األوىل، الركيزة هو والقصد التعمد كان لذلك
 أي لديهم، مفاهيم لتصبح للناس األفكار إبعطاء بل والتعليم،

 دليلها جيعل وجه على أو ،اا لفظ إما برباهينها، مصحوبة هائإعطا
 ض من مفاهيم لديهم أصبحت ومىت إطلقها، جمرد مناا واضح
 استعمال عملية حينئذ فض منت واستعماهلا، أخذها، حينئذ
 وإن وهي البديهة، سرعة و جدت فقد هذه ض منت ومىت. الذكاء

 والزمن التكرار مع ولكنهااا مصطن ع األمر أول يف وجودها كان
 رعةس إعطاء يضمن والقصد التعمد فإن لذلك طبيعية، تصبح

 .فحسب املصطن عة وليس الطبيعية البديهة
 بديهة، سرعة هو السابق، والسيارة البنزين مثال ففي

 خفي، مأزق يف الوقوع من أو الداهم، اخلطر من أتى ولكنه
 التعمد دو ج فإذا. والقصد التعمد من يكون قد كذلك ولكنه

 هذه مثل يف وقعوا إذا فإهنم الناس، عند االنتباه أي والقصد،
 الذي السائل تفحص إىل ينتبهون فإهنم البنزين، حالة: احلالة
 عرفوا قد كانوا وإن وقصد، تعمد عن أكان األرض، على جيري
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 فإن. فيه وقعوا الذي املأزق أو نفسه، اخلطر من وإما ذلك،
 عن كان وإن فيه، لنا كلم فل املأزق من أو اخلطر من كان
 والقصد التعمد ذاه أن وذلك البحث، حمل فهو وقصد، تعمد
 استعمال أو العقل، استعمال يوِجد وابلتايل االنتباه، يوِجد

 .لديهم البديهة سرعة فتحصل. الذكاء
 حيصل الطفل، بتقسيم احلكيم سليمان ح كم مثال ويف

 املرأتني، على احلكم هذا ووْقع التقسيم، بنتائج والقصد التعمد
 ووْقعها القسمة، بنتائج الذكاء استعمال أو االنتباه حيصل أي

 استعمال من املرء يتوقعه ما حينئذ فيحصل املرأتني، على
. له األم غري وقبول لتقسيمه، الطفل أم رفض حيصل أي الذكاء،

 الذكاء، استعمال من املرء يتوقعه الذي هو والقبول الرفض فهذا
 املرأتني أي ابن الطفل هذا معرفة يف البديهة سرعة فتحصل
 استعمال من حصلت قد هذه البديهة سرعةف. له املّدعيتني
 من االنتباه وحصل االنتباه، من الذكاء استعمال وحصل الذكاء،
 هبا يسار خطوة أول هو والقصد التعمد فيكون والقصد، التعمد
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 وضع إىل وضع من تتحول كانت وإن وهي كلها، العملية يف
 سارت عملية حال كل على ولكنها حال، إىل حال ومن آخر،
 غري طبيعية خطواهتا جاءت أو حتوهلا فجاء املرسوم، قهابطري

 كانت وإن فإهنا لذلك. املتوقع حسب سارت ألهنا مصطن عة،
 شبه جعلها اصطناعها يف اإلتقان ولكن مصطن عة، عملية
 إىل أي ،اا حتم طبيعي أمر إىل تؤدي كانت لذلك. طبيعية

 هلذااا. طبيعي البديهة سرعة إىل وابلتايل ،اا طبيعي الذكاء استعمال
اا متق ن استعماهلا يكون املنوال هذا على سائرة ظلت إن فإهنا

 املنتظر من هلذا. منها املتوقع حسب أو طبيعية نتائجها وتكون
 ،اا طبيعي الذكاء استعمال يصبح حىت استعماهلا يطول ال أن

 .طبيعية البديهة سرعة تصبح وحىت
 يف االصطناع أن أحد يظن ال أن ينبغي فإنه هلذا

 من هو البديهة سرعة إجياد يف واالصطناع الذكاء، استعمال
 البديهة سرعة إىل توِصل حىتاا زمن أتخذ واليت الشاقة األمور

 كان فإذا االصطناع، يف اإلتقان على يتوقف األمر بل الطبيعية،
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 البديهة سرعة فإن ي توقع، كان ما وحصلاا متق ن االصطناع
 مصطن ع، عمل أول من عادة وصارت أتت قد تكون الطبيعية

 فتكون. االصطناع أثر عليه يظهر وال ،اا مطلق عمل أول من بل
 أنه ذلك خطوة، أول ومن حلظة أول من طبيعية كلها األمور

 وسرعة األوىل، وهي مصطن عة بديهة سرعة ابلفعل و جد وإن
 حىت طبيعية تظهر كلها ولكنها بعدها، ما وهي طبيعية بديهة

 ما حصول وبفعل اإلتقان، بفعل خيتفي صطناعاال ألن األوىل،
 يشاه د فل طبيعي كأنه حيصل ولذلك آيل، بشكل ي توقع كان

 .االصطناع أثر فيه
 الثقايف الغزو تركه ما هو االصطناع، على جيربان والذي

 على املستعِمر الكافر الغرب عملء وبقاء السياسي، والغزو
 ومتحيص درس إىل كريالتف حتّول حىت أثر، من والعقول النفوس

 ل ما ذلك ولوال. البديهة سرعة ف قدت وحىت شيء، كل يف
 البديهة سرعة ألن املصطن عة، العمليات هذه مثل إىل احتجنا
 أذهان تكن ومل ،اا طبيعي كان الذكاء واستعمال طبيعية، كانت
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 درس، إىل حيتاج ما يدرسون الناس فكان. بشيء مشوشة الناس
 ومتحيص درس إىل حيتاج ال فيما هةالبدي سرعة ويستعملون
 يف أو البديهة سرعة يف سواء لزم، كلما ذكاءهم ويستعملون

 إرجاع فإن هلذا. ذلك من شيء إىل حاجة يف يكونوا ومل غريها،
 وأجدادهم، آابؤهم عليه أو عليه كانوا الذي األصل إىل الناس

 ءهؤال ألن تعقيد، إىل حيتاج وال البساطة، منتهى ويف سهل أمر
 وكلهم ق بلهم، م ن أبناء هم وأولئك أولئك، أبناء هم الناس

. املوجودة وحدها وهي األصل، هي لديه البديهة سرعة كانت
 ابلقوة ولو لديهم املوجود األصل هذا إىل إرجاعهم كان لذلك

 الطبيعية البديهة سرعة فإن لذلك. جمهود كبري إىل حيتاج الاا أمر 
 .حال كل على هلا ي عمل أن جيب اليت وهي هلا، ي عمل اليت هي

 
َ
َ
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َاملشكلـة
 فإن التفكري؟ نوِجد كيف هي ليست اآلن املشكلة

لق فاإلنسان طبيعي، بشكل فطرة الناس عند موجود التفكري  خي 
 أمر وهذا الدماغ، إىل الواقع بنقل إحساس وعنده دماغ، وعنده
 الواقع وجود وموضوع السابقة، املعلومات موضوع يبقى. طبيعي

 موجودان واإلحساس فالدماغ. الدماغ إىل اإلحساس ينقله لذيا
 وفطرة، ِخلقة لديه موجودان ومها والدته، منذ اإلنسان عند

 ألهنما عمل، أي إىل وال جهد، أي إىل إجيادمها حيتاج ال لذلك
 الوقائع إالّ  يبقى وال خلقة، أي فطرة، اإلنسان عند موجودان

 تفسر اليت السابقة واملعلومات الدماغ، إىل اإلحساس ينقلها اليت
 احلياة بفضل فأوالا  ومتوفرة، كثرية فهي الوقائع أّما. الواقع هذا
 أن عن فضلا  كثرية، وقائع على املرء إحساس يقع الدنيا هذه يف

 على فما وجديدة، يومية وقائع توِجد واملتتالية، الكثرية األحداث
 يوِجد إّّنا فإنه النقل يف أسرف ومهما ينتقل، أن إالّ  اإلحساس



 63 

 ثرة الواقع هذا تفسر اليت السابقة املعلومات أن ذلكاا. تفكري 
 يف مشكلة توجد ال لذلك. ومتيسر متوفر أمر واستعماهلا وكثرية،
 يسبب وال موجود فالتفكري. مشكلة أية يشكل وال التفكري

 هو وال مشكلة يكون ال التفكري نوجد فكيف مشكلة، أية ذلك
 أو الغريب، االستعمار يه كلها املشكلة بل مشكلة، يسبب
 الغرب أن ذلك. السوفياتية روسيا ذلك يف مبا الغريب، الكافر

 مهه فصار موجود، التفكري أن ووعيه دراسته من عرف وقد
 العمل، عن معطلا  أو منِتج غري جيعله كيف أو يعطله، كيف

 فكريالت أن ومبا. تعطيله يستطع مل إناا ضار  جيعله كيف وابلتايل
 حي، أي حيوان احلي الكائن ألن يعطله، أن أحد يستطيع ال

 طبيعي، أمر احلياة وجود فإن لذلك مفكر، حيوان اإلنسان وألن
 التفكري تعطيل ميكن ال لذلك طبيعي، أمراا مفكر  اإلنسان وكون

 لذلك. فيه احلياة تدب دامت وما ،اا موجود دام ما اإلنسان يف
 نشأت هنا ومناا. ضار  فكريالت هذا جيعل ألن مهّه ص رف

 نزيل فكيف ،اا ضار  أصبح التفكري أن هي فاملشكلة. املشكلة
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 يف يكمن ذلك على واجلواب ؟اا انفع وجنعله الضرر هذا عنه
 يسرف ولكنه يفكر الغريب غري فاإلنسان نفسه، احلاضر التفكري

 شيء، كل يف ويبحث كرفي فهو فيه، ويفرط التفكري يف
 صار أنه أحدمها: أمران ذلك عن فنشأ شيء، كل ويفلسف

 هو، ما الكرسي يفلسف فهو يفلسفها، اآلليات يف يفكر
 في خرِج هو، ما الفنجان ويفلسف هو، ما الصحن ويفلسف

 والطبيعي، احلقيقي وضعها وعن طبيعتها عن األشياء هذه
 عن وتبعد الغموض عليها يطرأ بل ،اا غموض تزداد فإهنا ولذلك
 هو ما عارف غري القارئ أو عالسام حويصب احلقيقي، معناها

 وقف ولو. الصحن هو ما وال الفنجان، هو ما وال الكرسي،
 لعر فها يفلسفها مل ولو حقيقية، معرفة لعر فها امسها ِذكر حد عند
 أو هبا التفكري هو إّّنا غامضة جعلها فالذي. هي كما

 يف هذا. عنها الفلسفة هذه إزالة من بد ال لذلك فلسفتها،
 ذكر على اقت صر إذا فاملغامرة. املعنوايت يف وكذلك ادايت،امل

 حمسوبة مغامرة وج علت ف لسفت إذا ولكن هي، ما ع رفت امسها
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 بل معروفة، مغامرة كلمة تعد مل طائشة، ومغامرة مدروسة أو
 واستعمال البديهة، سرعة كلمات ذلك ومثل. خطة إىل حتولت
 وف لسفت ش رحت كلما فإهنا ذلك، شاكل وما والذكاء، العقل،

 عنها ن زع إذا إالّ  الغموض عنها ي زال ال لذلك الغموض، لّفها
 أتى إّّنا هنا التفكري يف فالضرر. التفكري عنها ن زع أو التفلسف،

 اآلليات، يشمله مما ويشمل شيء، كل يشمل وجعله مشوله من
 أوجد الذي هو فلسفتها أو اآلليات يف التفكري كان لذلك
 مشول أن فهي الثانية، أّما. واحدة هذه. لتفكريا يف الضرر

 فيما أوجد أو البديهة، سرعة مشل مما مشل شيء، كل التفكري
 السريع، التفكري إىل حتتاج البديهة فسرعة. البطيء التفكري أوجد

 كان لذلك الغالب، هو والتمحيص والدراسة البطيء والتفكري
 الذي وهو ألصل،ا هو جعله عليه، الذوق وبلورة عليه، التعود
 األصل، وهو عادة البطيء التفكري صار هلذا يكون، أن جيب
 ال شيء كل فإن كذلك دام وما عليه، الذوق تبلور الذي وهو

 حمل وال للسرعة، مكان فل وإذن والتمحيص، الدراسة من له بد
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 البديهة، سرعة عدمت وبذلك التمحيص، وعدم الدراسة لعدم
 سرعة فإن ومتحيص دراسة إىل حيتاج شيء كل دام ما ألنه

 دون التفكري تعين ألهنا تكون، أن يصح وال واردة، غري البديهة
 صارت لذلك ومستهج ن، ممجوج أمر وهذا متحيص، أو دراسة
 وال تكون، أن جيوز فل ،اا سلف امللوَّثة األمور من البديهة سرعة
 مكروهة، البديهة سرعة صارت لذلك. أحد هبا يتحلى أن يصري
 الغزو هذا عن فنتج. توج د أن يصح ال أو موجودة، غري تايلوابل

 ينتج ما بل التفكري، ليس وهو. مشكلة أصبح قد هو ما الغريب
 التفكري، ضرر هي املشكلة صارت لذلك. ضرر من التفكري عن

 الذي فالسؤال. الضرر هذا إزالة هو إّّنا املشكلة هلذه والعلج
 السؤال، هو هذا التفكري؟ عن الضرر نزيل كيف هو اآلن ي رِد

 وهو موجود، التفكري ألن جواب، إىل حيتاج الذي هو وهذا
 الضرر نزيل كيف: هي املشكلة بل. املشكلة هو وليس طبيعي،

 شيء، كل وقبل أوالا  هو ذلك على واجلواب التفكري؟ هذا عن
 فيها أفكاره، ُجيع أفكاره، وأن عدو، هو الغرب أن نعرف أن
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 إىل شيء كل وقبل أوالا  الشك يتسرب أن بد ال لذلك شك،
 عن والبحث الدراسة بعد إالّ  فكر منه ي قبل فل الغرب، أفكار

 طرحه؟ من القصد هو وما منه، يراد وماذا هو، ما الفكر، هذا
 جيب الذي وهو األصل، هو الغرب من أتى ما كل يف فالشك

 لنا يصّدره ما كل ويف الغرب، يف الشك حيصل مل وما يوجد، أن
 أن بد وال التفكري، هلذا أسرى نظل أن بد ال األفكار، سيما ال

 جيب اليت األوىل اخلطوة فإن ولذلك. ولفخاخه له، ضحية نظل
 لو حىت لنا يصّدره ما كل ويف الغرب، يف الشك هي خنطوها أن

. تضليلنا سبيل يف بنفسه يضحي قد ألنه لنفسه، يصّدره كان
 ألنه وأهله، قومه ضلل لو حىت لديه، األساس هو فالتضليل

 الشك كان لذلك األقوى، سلحه وهو التضليل، على يعتمد
 الذي وهو األصل، وهو األساس، هو يصّدره ما كل ويف فيه،

 .املسلمني أو اإلسلم، بلد يسود أن جيب
 وهي الثانية، اخلطوة أو الثاين األمر أييت الشك هذا وبعد

 جاء قد التفكري كيفية نأل التفكري، عن الضرر إزالة أو التفكري،
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 به أتى فيما للشكاا فتبع التضليلية، أفكاره ُجلة من الغرب هبا
 التفكري جعل ويف التفكري، على لنا حثه يف الشك الغرب،
 فلماذا، التفكري على احلث هذا يف نشك أن بد فل ،شاملا 
 اإلنسان؟ يف وفطري طبيعي أمر التفكري أي وهو عليه؟ حيث
 هذا عند نقف أن بد فل مرمى، وله قصد، له احلث فهذا

 على احلث أّما. عاقبته من وحنذر ونعرفه، املرمى، وهذا القصد
 من وجتريده غاية، وجعله التفكري، قدسية منه فاملراد التفكري،
 أن مع فاعلة، وغري مؤثرة غري جعلها أو واملشاعر، العاطفة
 عقلا  وال فحسب، عاطفة هو فليس وعاطفة، عقل هو اإلنسان

 وليس العقل هو املسرية قائد أن إالّ اا. مع االثنان هو بل فقط،
 للقيادة، تصلح فل ملتهبة مشاعر هي العاطفة فإن. العاطفة

 فاإلنسان. بسرعة وتنطفئ بسرعة، تلتهب كوهنا على علوة
 ال للعقل يعطى أن جيب القيادة مركز ولكن وعاطفة، عقل

 على حثه من القصد اعرفن ذلك إىل وصلنا ومىت. للعاطفة
 بل واملشاعر، العاطفة ننبذ ومل غرضه، عليه ففّوتنا التفكري،
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 تكون، أن جيب وحيث هي، حيث مكاهنا جعلنا ولكن أبقيناها
ة تبقى أن وذلك. هبا يليق وحيث  قد نكون وهبذا. ابلعقل مسريَّ

 تقديس زال اإلزالة، وهبذه. التفكري على حثه من ضرر أول أزلنا
 جبانبه العاطفة صارت إذا املوجود، هو جعله الوز  العقل،

ة كانت ولو موجودة،  يريد الذي العقلي فالتجريد. به مسريَّ
 حثه أنخذ ولذلك ضرره، زال وابلتايل زال، قد إجياده الغرب

 بشكله ولكناا موجود التفكري وجنعل. عقلنيااا أخذ التفكري على
 حثه من أخرى وانحية. أجله من وو جد له و جد الذي الطبيعي

 وأن شيء كل يف نفكر أن هو شاملا  جعله ومن التفكري على
 يف نفكر أن يعين وهذا شيء، كل ّنحص وأن شيء كل ندرس

 السريع، التفكري ترك إىل ينقلنا وهذا ،اا بطيئاا تفكري  شيء كل
 البطيء، التفكري على ونتعود البديهة، سرعة ترك إىل وابلتايل
 هو البطيء التفكري ويصري السريع، التفكري حنتقر أو وهنمل

 كاف وحده وهذا. التفكري لصحة املقياس وهو األصل،
 التكرار ومع القناعة مع وهذا ونبذها، البديهة سرعة الحتقار
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 أْسر يف فنقع دورها، يلغي وابلتايل البديهة سرعة يلغي الزمن ومع
 آلة ونصبح غرة، حني على عدوان وأيخذان البطيء التفكري
 فل السريعة، املشاكل تقع وحينئذ بنانه، وطوع يديه بني عمياء

 ةأوط حتت نقع فل النادرة، الفرص ونفّوت حلها، نستطيع
 .الفرص علينا وتضيع املشاكل علينا فترتاكم اغتنامها، سرعة

 سرعة ي ذهب كونه على علوة فإنه التفكري، مشول أّما
 حمل اآللية، لسفةالف أو اآليل، التفكري جيعل كذلك فإنه البديهة،

 األشياء غموض يزداد وبذلك. وتفكري فلسفة حمل بل حبث،
 نستطيع ال وهبذا. البارزة الواضحة، األشياء وتغمض الغامضة،
 األمور أي اآلليات، وهي األمور أبسط من حىت االستفادة
 وسرعة املادايت، يف والصحن والفنجان الكرسي مثل الواضحة،

 يستطع مل وإذا. املعنوايت يف والذكاء ،الذكاء واستعمال البديهة،
 ما أو جيب، ما أبسط من وهي اآلليات، من االستفادة املرء

 من اجلدوى عدمي إنساانا  يصبح فإنه منها، االستفادة يسهل
 .عمله ومن وجوده
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 املشكلة بل التفكري، يف ليست املشكلة كانت لذلك
 يسرع عادايا اا تفكري  جبعله وذلك التفكري، عن الضرر إزالة هي

 حني ويبطئ البديهة، سرعة مثل السرعة إىل األمر حيتاج حني
 نفسه، التفكري ومعىن العقل، معىن مثل إبطاء إىل األمر حيتاج

 هللا، وجود مثل يوضَّح حىت فكر إىل حيتاج ما كل ويشمل
 الفكر إىل حيتاج ال ما يشمل وال العدل، ووجود اخللق، ووجود

 وكالذكاء، والفنجان، والصحن الكرسيك اآلليات مثل والتفكري
 إّّنا فاملشكلة. ذلك غري إىل البديهة، وسرعة العقل، واستعمال

 اا.أبد غريها وليس التفكري، عن الضرر إبزالة هي
 
 

َ
َ



 72 

َاملشكلةَحقيقة
 يفاا عموم الشعب عند التفكري أن هي املشكلة حقيقة

اا يئبط صار واملفكرين، العقائديني نيالسياسي وعند بلد، أي
 أي املشكلة، هذه من اخللص هو والعلج طبيعي، بشكل

 عادة، البطيء التفكري صار حىت البطيء التفكري من اخللص
 البطيء التفكري هي فاملشكلة. البديهة سرعة فقدت وبذلك
 وكونه املشكلة، هو البطيء فالتفكري. البديهة سرعة وابلتايل

 فأي. حقيقتها يف املشكلة هو أصبح ،اا طبيعي وصار عادة، صار
 التفكري أو فلسفتها فإن آلية، كانت لو حىت املسائل من مسألة

 ألن التفكري، ليست فاملشكلة. الناس على الغالب هو هبا
 التفكري ألن واجب، هو بل مستح ب، وهو طبيعي التفكري
 يقف املرء وجيعل أسراره، ويبني خوافيه، يبني الذي هو ابلشيء

 بطء ولكن وانفع، مفيد هو حيث من فالتفكري. احلقيقة على
 كل ويفلسف مسألة، كل يف جيري كونه أو التفكري، هذا

 املشكلة هو أو املشكلة، يسبب الذي هو ،اا بطيئ وجيري مسألة،
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 حىت الناس، عند األصل هو البطيء فالتفكري. حقيقتها يف
 وسرعة. اخلطر ساعة أتيت إّّنا جاءت وإذا البديهة، سرعة فقدوا

 إجراء نتخذ أن يتأتى وال فقط، اخلطر ساعة تكون ال البديهة
 اخلطر حالة يف البديهة سرعة أتيت بل البديهة، سرعة على بناء

 فإن لذلك. حنتاج ال وقد إجراء إىل حنتاج وقد غريه، يف وأتيت
 يصح فل شيء، كل ويف دائمية تكون أن بد ال البديهة سرعة

 احلاالت، ُجيع لتشم أن جيب بل فقط، اخلطر ساعة تكون أن
 إجراء، إىل حيتاج ما منها بل شيء، كل يف إجراء إىل حتتاج وال

 حوادث يف وجودها فإن لذلك. إجراء إىل حيتاج ال ما ومنها
 كل يف موجودة تكون أن بد ال بل يكفي ال اخلطر، ساعة
 شيء، كل يف الزم أمر البديهة سرعة فإن لذلك. شيء

 مشكلتها، حقيقة أي فمشكلتها، السريع، التفكري أهنا وحقيقتها
 .البطيء التفكري يف تكمن

 على املستعِمر الغرب سيطرة من آت   البطيء والتفكري
 الناس على مدة مضت وقد. الناس على أفكاره وسيطرة البلد،

 مناا جزء وصار وميارسونه، البطيء، ابلتفكري يتلبسون وهم
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 البطيء كريالتف صار هلذا. تفكريهم مناا وجزء عقليتهم تكوين
 سرعة ليست فاملشكلة. املشكلة حقيقة هو أو املشكلة، هو

 الناس، به ب لي وما ترتب ما أبرز هي كانت وإن البديهة،
 مهما إنسان لكل احلياة لزوم الزم ألنه نفسه، التفكري وليست

 يف البطء هي املشكلة بل تفكريه، كان ومهما عقله، كان
 والتفكري التفكري، يف البطء عدم نتيجة البديهة فسرعة. التفكري

 يف فالبطء إنسان، كل يف توجد اليت الطبيعية العملية هو
 وملاا طبيعي يكن مل هذا البطء أن ومبا. املشكلة حقيقة هو التفكري

 على الغرب لسيطرة نتيجة جاء بل ،اا آلي يكن ومل ،اا حملي يكن
 املشكلة حقيقة فإن لذلك. الناس على أفكاره وسيطرة البلد،

 سيطرة هو املشكلة هذه وجود وحقيقة البطيء، التفكري هي
 أن جيب العلج فإن لذلك. أفكاره وسيطرة املستعِمر، الغرب
 هو ما على وال نتائجها، على ال ذاهتا، املشكلة على ينصب
 .إنسان كل لدى طبيعي

 بل البديهة، سرعة ليست املشكلة أن ثبت قد دام وما
 علىاا منصب العلج يكون أن فيجب املشكلة، نتيجة هي
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 أهنا أساس على ال تعاجل   ونتائجها نتائجها، على ال املشكلة
 وهي ذاهتا، املشكلة تعاجل   بل املشكلة، علج دون وال املشكلة،

 الناس، على السيطرة مبعاجلة يقضي وعلجها التفكري، بطء
 حقيقة معرفة فإن لذلك. أفكاره ةسيطر  أو الغرب سيطرة سواء

د   غري العلج يكون ال حىت ضروري، أمر املشكلة  انفع، وغري جم 
 أمر املشكلة حقيقة فمعرفة. املشكلة غري على ينصبّ  ال وحىت

 لذلك التفكري، يف البطء هي املشكلة حقيقة أن ومبا منه، بد ال
. املشكلة حقيقة ويشكل األساس، هو التفكري يف البطء فإن

 على أفكاره ةوسيطر  البلد، على الغرب سيطرة أن صحيح
 ال املشكلة أن حيّتم ال األساس هذا ولكن األساس، هو الناس
 مبعاجلة وذلك موجود، وهو تعاجل   أن ميكن بل بزواله، إالّ  تعاجل  

 إىل التمهل ومن السرعة، إىل البطء من ونقله نفسه، التفكري
 هو كان وإن الغرب، سيطرة ليست فاملشكلة االستعجال،

 فتعاجل   التفكري، يف البطء هي شكلةامل بل املشكلة، أساس
 الغرب أن يعين. أساسها عن النظر ي غض ال كان وإن املشكلة،

 وابسم العلم، ابسم احنراف من يوجهه وما تضليل، من يبثه مبا
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 األمساء، من ذلك وغري اإلرشاد، وابسم احلضارة، وابسم الثقافة،
 هي اإّنّ  الغرب سيطرة ولكن. املشكلة أساس وهو املشكلة، هو

 إبزالة تتعلق ال وهي األساليب، هبذه أو التسميات هبذه
 ال ابلشعب املتعلقة ابلناحية أي ابلشعب، بل السيطرة،

 السيطرة أن صحيح. ابلسيطرة املتعلقة ابلناحية وال ابلسيطرة،
 هو مبا تغريت قد السيطرة أساليب كانت وإذا األساس، هي

 الناحية وهي اساألس هي املشكلة ولكن وأنتج، هلا أخفى
 هلم موكولة للناس، موكولة البديهة سرعة أن يعين الشعبية،
 إىل حال من واملتطور املتغري، عقلهم بفعل ولكنهم وحدهم
 وإن فالسيطرة. حنوه اجلهد ي صب أن جيب الذي هو حال،
 مفاهيم غري من تكون ال السيطرة ولكن األساس، كانت

 تقّصر أو لسيطرةا تدمي اليت هي الشعب فمفاهيم الشعب،
 هو فاملوضوع. األساس وليست املشكلة، ليست ولكنها أجلها،

 السيطرة تغيري هو املوضوع وليس احلياة، أشياء حنو املفاهيم تغيري
 إىل أو الغرب إىل الشيء نسبة كانت لذلك. احلياة على

 حنو األمور تسرّي  أن جيب بل املشكلة، من هروب هو السيطرة،
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 ال الشعب، طريق عن وذلك البديهة، سرعة دإجيا وهي املشكلة،
 أشياء حنو املفاهيم تغيري طريق عن أي السيطرة، طريق عن

 األساس، هو املفاهيم فتغيري. السيطرة تغيري طريق عن ال احلياة،
 األمور توجَّه أبن املشكلة من اهلروب جيري أن يصح ال ولذلك

 حنو موراأل توجَّه أن جيب بل الغرب، حنو أو السيطرة حنو
. احلياة أشياء حنو تغيريها وخاصة املفاهيم، تغيري حنو الشعب،

 ألنه الغرب حنو االجتاه يصح فل البديهة، سرعة إجياد أريد فإذا
 املشكلة، توِجد اليت هي ألهنا السيطرة، حنو وال املشكلة، أساس

 أي الشعب، حنو العناية توجَّه أن جيب بل املشكلة، أوجدت أو
 وندعو الناس، ندعو املفاهيم تغيري فإىل. املفاهيم تغيري حنو توجَّه

 عند املفاهيم تغيري هو فاألصل. السيطرة لتغيري ونعمل الشعب،
 .السيطرة تغيري ال الناس،

 
َ
َ
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َاملشكلةَعالج
. املشكلة حقيقة هو أو املشكلة، هو التفكري يف البطء

 رهأفكا وسيطرة البلد، على الغرب سيطرة من آت   البطء وهذا
 هو هذا األساس معاجلة أن للذهن يتبادر لذلك. الناس على

 أحدمها: أمران يلح ظ النظر إمعان عند لكن. املشكلة علج
 حل من اهلروب يعين هذا أن والثاين للمشكلة، تبسيط هذا أن

 ملحظة جمرد األساس هذا يلح ظ أن بد ال ولذلك املشكلة،
 للمشكلة، التبسيط ّماأ. العلج عليه يتوقف وال العلج، عند

 بطء ومنها كلها، البلاي أساس هي وسيطرته الغرب أن فذلك
 زواله أن يعين األساس، على ينصبّ  العلج فجعل التفكري،

 حيتاج ولكنه اإلُجال، علىاا صحيح كان وإن وهذا البطء، يزيل
 للمشكلة، تبسيط هو املعاانة، هذه ملحظة فعدم. معاانة إىل

 أمر املعاانة ووجود. املعاانة ووجود األساس، لزوا هي فاملشكلة
 زوال إىل تؤدي اليت هي فاملعاانة. األساس زال لو حىت ضروري

 هي املعاانة فإن لذلك. نفسه األساس وليس األساس، تركه ما
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 سواء العلج، هي فاملعاانة. األساس إزالة وليست العلج، أصل
 ابق   غري أو رب،الغ سيطرة وهواا ابقي األساس وجود مع أكانت

 أكثر، منتجة وجيعلها املعاانة يسّهل زواله كان وإن زال، بل
 تزيل اليت هي واملعاانة ابلعلج، تباش ر أن جيب اليت هي فاملعاانة

 .شيء كل وقبل أوالا  املعاانة من بد فل األساس، هذا آاثر
 من بد فل املعاانة، هو التفكري يف البطء فعلج إذن

 لبطء احلقيقي العلج فإن لذلك. بدوهنا علج ال ألنه املعاانة،
 هو إّّنا إجيادها، أو البديهة، سرعة وجود لعدم أي التفكري،

 كيف أّما التفكري، يف البطء على تنصبّ  واملعاانة. املعاانة
 :البيان فإليك املعاانة، هذه تنصبّ 

 وعلى الشعب على كثرية أشياء عرض من بد ال: أوالا 
 ومبا األشياء، هبذه تفكريهم خلل ومن هبا، اليفكرو  األفراد،
 فهذه التفكري، يف البطء يلح ظ أن ميكن أمامهم حيدث

. ابلعلج االبتداء نقطة تكون ابلبطء، اإلحساس أو امللحظة
 ومعرفة،اا درس ونقتله اإلحساس هذا أو امللحظة، هذه فلنأخذ
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 ما،اا شيئ الناس أمام طرحنا فمثلا . حقيقته على نقف حىت
 هذا حيللون جندهم اترخيهم، أو واقعهم أو مستقبلهم وليكن

 كذلك وحيللون أيديهم، من ل يفلت حىتاا بطيئ حتليلا  املستقبل
 هو املستقبل حتليل أن مع. نفسه ألسلوباب اترخيهم أو واقعهم

 على تعّودهم ولكن التاريخ، حتليل غري وهو الواقع، حتليل غري
 يطيلون جيعلهم لديهم، طبيعة رصا وكونه البطيء، التفكري

 أو الواقع أو املستقبل يغمض حىت اآلليات، ويفلسفون التحليل،
 هو التفكري يف البطء فهذااا. وضوح يزداد أن بدل التاريخ
  أايا  طرحناه ما أنخذ ال وحينئذاا. ُجيع عليهم البارزة الظاهرة

 عليها، ونقبض ،اا ُجيع عليهم العامة الظاهرة أنخذ بل كان،
 من عيب أهنا ونبني عنيف، بشكل فنهاُجها بتلبيبها وّنسك

 العسل إن: هلم نقول أن ليصح حىت منها، وننفرهم العيوب أبرز
 كرهوا أي التفكري، يف البطء كرهوا فإذا. الذابب خرء هو

 هو امليل فهذا السرعة، إىل ميل عليهم ظهر البطيء، التحليل
 أن علينااا بيناا ظهور  امليل هذا يظهر مل فإذا. الشفاء علمات أول

 وأثر السريعة، ملعاجلاتاب أو ابإلحياء، وذلك لديهم، نوجده
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 اجلميع، عند يكن مل إن البعض عند امليل هذا فيوج د السرعة،
 الشيء طرح كان لذلك. اجلميع عند يكون أن يلبث ال ولكنه

 هذا ويكون للسرعة، امليل إىل فنصل البارزة، الظاهرة هناجم مث
 وال والبيان، ابلشرح أييت ال البطء فعلج. النجاح بوادر أول هو

 املتضمنة احملدودة ابلكلمات أييت وإّّنا والكتب، ابخل طب
 هي فاملعاانة املعاانة، هي وهذه. نفسها ابألعمال أو ،أعماالا 
 .ابرزة وأعمال حمدودة أقوال

 املتابعة، يف واإلمعان العرض، هذا متابعة من بد الاا: اثني
 وكأن املتابعة هذه من ملل األفراد على أو الناس على يظهر حىت

 الناس كل يقول حىت ينتظر وال. متابعة كفى يقول حاهلم لسان
 متابعة، كفى يقوالن اثنني أو بواحد ي كتفى وال متابعة، كفى

س بل  فل عنها، ي توقف وحينئذ. املتابعة مّلوا قد الناس أن حي 
 يشعر أو حيس أن دون الناس ميل حىتاا متاب ع يبقى أن يصح

 من أفراد بذلك صرّح أن مبجرد املتابعة يقطع وال بذلك،
 يتاب ع أن جيب بل الناس، عامة من أكثر أو فرد أو األذكياء،

س حىت  املتابعة عن حينئذ فيتوقف جتدي، تعد مل املتابعة أن حي 
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 و جد قد إحساسه يكون أن املفروض ألن هو، إحساسه مبجرد
 .األذكياء من أفراد واقع ال شامل، واقع نع بناء

 الناس أمام طرح قد أنه مبعىن املتابعة، هذه ينوّع أناا: اثلث
 هذا وراتبة عيشهم، فليطرح واترخيهم، وواقعهم مستقبلهم

 هذه عن والدفاع عيشهم، طريقة ليطرح مث وكيفيته، العيش،
 طريقةال هذه خمالف إىل والنظر ابلقوة، أي ابلسيف لو الطريقة

. العداء حد إىل تصل نظرة بل تفريط، وعدم تسامح عدم نظرة
 مما تكون أن على متنوع، بشكل األشياء من ذلك غري ليطرح مث

 بل والصحن، والكرسي كاملغامرة آلية أشياء ال تفكري، فيه
 .تفكري إىل حتتاج أشياء

 عليها، األشياء طرح عند وعي حالة يف يكون أناا: رابع
 وعيه أي هذا، تدبره يكون حىت هبا، التفكري وعلى أثرها، وعلى
 اليت امللحظات ولصحة ي صدرها، اليت األحكام لصحة وسيلة

 وعند السامع، عند حمله، يف اهلجوم يكون وحىت يبديها،
 ابملتابعة، فائدة ال ألنه شيء، كل فقد الوعي، فقد وإذا املتكلم،
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 فالوعي والتدبر، لوعيا و جد إذا إالّ  ابلتنويع، وال ابلتكرار، وال
 .العلج ضرورات من ضرورة والتدبر

 أو القادة، أهنم للذهن يتبادر فإنه يعاِلج، الذي م ن أّما
 الواقع لكن. األفراد على أو الناس على القّيمون أو املخِلصون،

 نفسه، مع أو الناس مع ذلك، ميكنه الناس من فرد كل أن هو
اا موضوع ليس العلج فإن لذلك. األربعة الشروط على سار إذا

 القادة يشمل عام، بشكل موضوع هو بل معني ألحد
 طرح لو حىت الناس، من فرد كل ويشمل والقّيمني، واملخِلصني

 وكان ،اا معاجلِ  لكان هو نفسه وعاجل هو، نفسه على األمر
 لكل ملك هذا العلج أن متاما ي عرف أن فيجب لذلكاا. كافي

 ولو ،اا واحداا فرد ولو إنسان، لك به يقوم أن وميكن إنسان،
 .يعاِلج الذي من هو املهم وليس العلج، هو فاملهم. نفسه على
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َالبديهةَوسرعةَاملعاانة
 سرعة تعاجل أي التفكري، بطء تعاجل املعاانة إن قلنا

 يضاف أن بد ال التفكري بطء تعاِلج اليت املعاانة أن إالّ  البديهة،
 سرعة كانت وإن أنه ذلك. هةالبدي سرعة تعاجل حىت شيء هلا

 قد الواقع يف لكنها الذكاء، وعن التفكري عن انجتة البديهة
 مل الذين من أقل ذكاء األذكياء عن أو األذكياء، غري عن تصدر
 سرعة توجد وال توج د قد التفكري سرعة إن مث. عنهم تصدر
 التفكري سرعة إبجياد البديهة سرعة علج كان لذلك. البديهة

 من أكثر األشياء وإعطاء التفاؤل يف مبالغة هو املعاانة ىعل بناء
 بن عمر إىل املرأة شكوى مثال ويف. حتتمل مما أكثر أو حقيقتها

 بن لعمر جاءت املرأة أن ذلك. ذلك على واقعي دليل اخلطاب،
 أشارت بل صراحة، منه تشك   مل ولكنها زوجها، تشكو اخلطاب

 فقالت البديهة، سريع يكون من عند منه ي فهم ما ذلك إىل
 نِعم: عمر فأجاهبا النهار، صائم الليل قائم زوجي إن: لعمر
 من ذكاء أقل وكان احلاضرين أحد له فقال ذهبت، مث. الزوج
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 من ابلشكوى أحّلت لقد: له قال التفكري، يف سرعة وأقل عمر
 قائم زوجها كان إذا: قال كيف؟: له فقال. ت نصفها فلم زوجها
 مث. صدقت  : له فقال هلا؟ يفرغ فمىت النهار، ئموصا كله، الليل

 هذه يف بديهة سرعة له تكن مل فعمر. الشكوى إزالة حاول
 على انصبت وإن إذن فاملعاانة. التفكري سرعة تنفعه ومل احلال،
 بد ال البديهة سرعة إجياد منها يراد حني ولكن التفكري، سرعة

 دالئل من رحي ط ما بيان وهو أال آخر، شيء إليها يضاف أن
 يوِجد وينوع ويكرر ي طرح فما. فيه البديهة سرعة وجود على

 سرعة ال وحدها البديهة سرعة يعاجل حني ولكنه التفكري، سرعة
 تدل أشياء من ي طرح فيما بيان إليه يضاف أن جيب التفكري

 أم البديهة سرعة وجود على يدل إدراكها أو البديهة سرعة عليها
 هذا التفكري، سرعة عن انجتة البديهة عةسر  إن يقال فحني. ال

 هذه ولكن التفكري، سرعة نتيجة كوهنا حيث من صحيح
 كان لذلك. توج د أن شأهنا من بل توج د ألن ضرورة ال النتيجة
 توجد قد ولكنها البديهة، سرعة إجياد يعاجل التفكري سرعة علج

 ال ولكن البديهة، سرعة إىل تؤدي التفكري فسرعة. توجد ال وقد
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 التفكري سرعة يف ما إدراك سرعة هو يوجدها والذي توجدها،
 الشاعر مدح حني فمثلا . إجيادها إىل تؤدي قد خصائص من

 :له وقال املشهور ابلبيت األمري
ِة ح اِت ر  ْقدام ع مْ إِ   و  يف مس  اح 

 

سِ  يف ِحْلمِ  اِء ِإاي   أ ْحن ف  يف ذ ك 
 

 فأدرك صفت،و  ما فوق األمري: احلاضرين أحد له قال
 فوق هو وذكائه حلمه ويف وكرمه شجاعته يف األمري أن بسرعة
 البيتني فقال متثيل إىل األمر حّول ذ ك رهم، الذين هؤالء

 :املشهورين
 ال  ت نِكر وا ض ْريب ل ه  م ْن د ون ه  

 

 م ث لا ش ر وداا يف النَّدى والب اسِ 
 

 ف اهلل  ق ْد ضرب  األق لَّ لِن ورِه
 

اِة و النِّرْباسِ مث لا مِ   ن  املْشك 
 

 هفوته عن بيان بشكل يعتذر جعلته هذه البديهة فسرعة
 انتقاص أبنه منه ف هم ما أن ليبني املشهورين البيتني فقال. هذه

 جمرد هو بل احلقيقة على ليس األمر ألن فهم، سوء هو لألمري
 ال التمثيل جعل قد شيء كل من أكرب هو الذي فاهلل. متثيل

 سرعة أو البديهة، سرعة ولوال. واألصغر ابألخف بل دابألش
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 يف وقع ولكان اهللك، نصيبه لكان فيه وقع ما لواقع إدراكه
 اإلدراك سرعة أو البديهة، فسرعة. املدح يريد وهو الذم، خطر

 يف لوقع ذلك ولوال. أنقذته اليت هي البديهة سرعة إىل أدت اليت
 .اخلطر

 أن ميكن وال اإلدراك، سرعة عن انُجة البديهة فسرعة
 ألن ضرورة فل اإلدراك سرعة أّما. اإلدراك سرعة من إالّ  أتيت

 اخلطاب، بن لعمر املرأة شكوى فمثال. البديهة سرعة إىل تؤدي
 ال اإلدراك سرعة أن على دليل اإلدراك سريع اخلطاب بن وعمر
 سرعة أتت املشهورين، البيتني ولكن البديهة، سرعة إىل تؤدي
 تدل اجلارية الوقائع فإن لذلك. اإلدراك سرعة من فيهما ةالبديه

 سرعة من إالّ  أتيت ال البديهة سرعة أن على واضح بشكل
 ومن. اإلدراك سرعة إجياد من بد ال إجيادها أريد فإذا اإلدراك،

. الناس عند اإلدراك سرعة إجياد علىاا منصب اجلهد كان هنا
. تنِتج ال وقد البديهة سرعة تنِتج قد هذه اإلدراك سرعة ولكن
 إضافة وهي أال إلنتاجها أخرى أشياء إضافة من بد ال لذلك
 ،فعلا  ت درك أمور من ي طرح فيما ما بيان وهو أال ي طرح، ملا شيء

 عند البديهة سرعة فلوال. يدر ك مما وكوهنا وجودها، يكفي وال
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 يف ملا نظره ولفته اخلطاب بن عمر جملس يف احلاضرين أحد
 يف الشاعر ملح ما ولوال اخلطاب، بن عمر أدرك ل ما ملرأةا كلم
 ابلبيتني عّقب ول ما هفوته، أدرك ل ما صحة   من املعرتض كلم

 الكلم، إىل أو الشيء إىل النظر لفت من بد ال فإذن. األخريين
 سرعة به تقضي ملا نظر لفت أو البديهة، بسرعة نظر لفت سواء

 املعاانة إىل ابإلضافة آخر يءش وجود من بد ال لذلك. البديهة
 البديهة سرعة إجياد املعاانة هذه من أريد إذا التفكري سرعة يف

 املستقبل طرح: ذلك فمثال. فقط التفكري سرعة إجياد الاا رأس
 مستقبل أو األّمة مستقبل أو الفرد مستقبل سواء الناس، أمام

 تلف فيه يكفي فل كمصر، بلد مستقبل مثلا  ولنأخذ. البلد
 االجتماعي الظلم أو الناس، عند املعيشة مستوى إىل النظر
 التفكري سرعة إلجياد يكفي قيل مهما هذا فإن لديهم، الواقع
 تقّدمّيتها يف تضمن فإهنا االشرتاكية،اا فور  فيختارون الناس عند

 الظلم يزيل ارتفاعه مع بل املعيشة، مستوى ويرتفع اإلنتاج
 منها، يراد ما عكس إىل تؤدي قد التفكري فسرعة االجتماعي،

 من يريد ال اإلسلم وأن مسلمون، الناس أن إضافة ولكن
 إهدار االجتماعي الظلم زوال من يريد وال البطر، العيش العيش
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 والقدرة، الذكاء ميزة من الناس بعض لدى ما وإهدار الِقي م،
 إىل الوصول عدم وإىل االختيار، سوء إىل يؤدي قد هذا ففقدان

 من بد ال لذلك. التفكري سرعة من أو البديهة سرعة من احلق
 كعلج اإلسلم إضافة أو مسلمون، مصر يف الناس أن إضافة

 بد ال توج د حىت البديهة فسرعة. مثلا  كفرنسا بلد مستقبل إىل
 إذا مثل فيه أكانت سواء ي طرح ما إىل حقيقية أشياء إضافة من

اا  بلد املثال كان إذا فيه تكن مل أو كمصر،اا  بلد املثال كان
 تكون وحىت البديهة سرعة توجد حىت ضرورية فاإلضافة. كفرنسا

 وعلى. التفكري يف سرعة جمرد ليس ومنِتجة فاعلة البديهة سرعة
 ال ولكنها التفكري، سرعة توِجد كانت وإن املعاانة فإن ذلك
 البديهة سرعة توِجد ال وابلتايل ،اا حتم البديهة سرعة توِجد

 التفكري، سرعة إجياد يف صحيحة املعاانة كانت لذلك ،املنتجة
 جعل ويف البديهة سرعة إجياد يف أّما. وحدها املعاانة كانت ولو

 إليها، آخر شيء إضافة من بد ال ومنتجة، مثمرة البديهة سرعة
 هو فيه مبا أو نقصه، ببيان إما ي طرح، ما إىل النظر لفت وهو
 بن لعمر زوجها شكت اليت املرأة كمثال خفية أمور من

 .اخلطاب
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َأولَاَفعلهَينبغيَما
 ابلتفكري، الناس انشغال هي كلها املشكلة أن صحيح

. الضرر إبجياد إالّ  علجه ميكن ال أمر وهذا للتفكري، وتقديسهم
 هو إّّنا عنه وصرفهم مستح ب، أمر ابلتفكري الناس فانشغال

 اسالن انشغال وهو أال احلياة، يف النجاح أساس عن صرف
 قيمة ألنه واجب، بل مستح ب أمر التفكري وتقديس. ابلتفكري

 ينبغي اليت أو املوجودة القيم على والقضاء القيم، أعلى من
 تقديس من بد ال لذلك. األفراد ويضر األّمة، يضر إجيادها
 ال أن ألجل أي الضرر، هذا نوِجد ال أن وألجل. التفكري
 تقديسهم على نقضي وال ابلتفكري، الناس انشغال على نقضي

 جانب إىل أشياء جيادإ هو شيء فعل من بد ال لتفكري،ا
 إعطاء ابلتفكري الناس انشغال جانب إىل نوِجد فمثلا . التفكري

 بل ابآلليات، يفكَّر فل فيه، يفكَّر ما واقع أو واقعه التفكري هذا
 ال والكرسي والصحن فاملغامرة ابمسها، يسمع أو يراها أن يكفي
 ابلتفكري، انشغال حمل تكون ال أي هبا، الذهن ي شغل أن يصح
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 على نقضي وال ابلتفكري، االنشغال على نقضي ال وبذلك
 ينصرف وحينئذ مكانه، يف نضعه بل كتفكري، التفكري تقديس

 ابلتفكري، االنشغال لديهم ويبقى ابآلليات، التفكري عن الناس
اا سائر  التفكري جْعل: ومثلا . التفكري تقديس كذلك ويبقى

 نوِجد فإانّ  فيه السرعة ينبغي مما كان فإن فيه، يفكَّر ما حبسب
 فليكن فيه البطء يوِجب مما كان وإن ابملعاانة، وذلك السرعة،
 اليت لدالالتاب التفكري أو ابلسياسة، كالتفكري وذلك البطء،

 فيه ينفع بل السرعة فيه تنفع ال النوع فهذا األفكار، عليها تدل
 حبسب ال فيه، يفكر ما حبسب يسري أن التفكري يفنعط. البطء

 سرعة عدم ويوِجد التفكري سرعة يوِجد وذلك منه، نريد ما
 البديهة، سرعة إلجياد املطلوبة هي كانت وإن فالسرعة التفكري،
 يف شيء كل ليست أهنا نعرف أن جيب احلياة إزاء ولكنها
 يف نجاحلل يكفي ما مبقدار نوجدها أن من بد ال لذلك احلياة،
 يف هذا ولكن. شيء كل على تطغى جنعلها فل احلياة، معرتك

 إجياد شيء كل وقبل أوالا  املراد أن إالّ . األحداث ويف الكلم،
 ابلتفكري، مشغولة ليست النفوس تكون أن أي النفوس، يف هذا
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 يؤدى أن بد ال شيء كل قبل وذلك للتفكري، مقدِّسة وليست
 أو خيفف وال به، النشغالوا التفكري عن يصرف ال بشكل
 وهو أال آخر شيء كل قبل وذلك. التفكري قداسة على يقضي

 هو فعله جيب ما فأول. احلياة ويف اإلنسان يف العاطفة مركز
 ظلت وإذا النفوس، يف هذا فإن. العاطفة ملركز الناس تفهيم

 اإلنسان ظل اإلنسان، على وأثرها العاطفة ملركز منِكرة النفوس
 قداسته وتطغى التفكري يف ينشغل وبذلك العاطفة، عن مشغوالا 

 التفكري علج: العلج أريد فإذا. شيء كل وعلى العاطفة على
 وعلى العاطفة على الرتكيز من بد فل البديهة، سرعة وعلج
 من مركب فاإلنسان. وجودها ضرورة وعلى أثرها وعلى مركزها
 والعاطفة ابلعقل جاء إّّنا جاء حني واإلسلم وعاطفة، عقل

 فاحلب. كالعقل اإلنسان من يتجزأ ال جزء فالعاطفة ،اا مع
 خيلو ال وأمثاهلا كلها والفرح، واحلزن والنشاط والكسل والبغض

 العاطفة إىل اإلنسان فانصراف العقل، وكذلك إنسان، منها
 وحده، ابلتفكري املرء وانشغال ضابط، دون احلياة يفاا سائر  جيعله

 ألن احلياة، يف الصمود على القدرة دهي فق وحده ابلعقل أو
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ه، هو والعقل احملرك، هي العاطفة  دون احلركة و جدت فإذا املوجِّ
رة، حركة تكون قد توجيه  أو حمرك دون التوجيه و جد وإذا مدمِّ
 احلركة، وعن احملرك عناا منقطع توجيه جمرد يكون حركة، دون
 يف هلا املسريِّ  وه اإلسلم كان حني واألّمة. نتيجة إىل يؤدي فل

 تقدم فحني ،اا محيداا سري  تسري كانت والعاطفة، ابلعقل احلياة
 أو حمرك، أبدىن تسري العاطفة صارت األحداث وتتالت الزمن
 عن فاست غين الدفع، بقوة يعرّبون، كما أو القدمي، االندفاع بقوة

ه،  تبلور الوقت هذا يف ،املسيطرة هي العاطفة وصارت املوجِّ
 والكفر واملسلمني اإلسلم بني أي وأعدائها، األّمة نيب الصراع

ه، املسلمون ففقد والكفار،  مل وبذلك التفكري، فقدوا أي املوجِّ
 ابلعقل غلبهم أنه فظنوا عدوهم، وغلبهم إنتاج، أي أعماهلم تنتج

 حنو توجهوا ذلك أجل ومن ابلعاطفة، النشغاهلم وغ لبوا والفكر،
 عن ي نتج شيء كل ففقدوا طفة،العا عن وانصرفوا التفكري،
 وصاروا للتفكري، تقديسهم جراء من ابآلليات فش غلوا التفكري،

 لعدم البديهة، سرعة فقدوا وبذلك به، النشغاهلم التفكري بطيئي
 نعيد أن هو فعله جيب ما أول كان لذلك. لديهم العاطفة وجود
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 وره،حم إىل التفكري يرجع وبذلك هبا، اللئق مكاهنا إىل العاطفة
 السريع، التفكري اإلنسان يف ويوِجد ابآلليات، تفكري فل

 أول كان لذلك. ابلتفكري ال ومكاهنا، ابلعاطفة متعلقة فاملسألة
 موجودة وهي العمل إىل العاطفة إعادة هو فعله جيب ما

 التفكري، يف الناس ابنشغال ليست فاملشكلة. ِخلقة ابالنسان
. مركزها إىل العاطفة إبرجاع هي املسألة بل له، بتقديسهم وال

 ومل فيه، العقل ظل كما اإلنسان يف ظلت العاطفة أن صحيح
 االنشغال هي املسألة ولكن اإلنسان، من العاطفة أحد ينزع

 اإلنسان، يف ظلت فالعاطفة. ابلتفكري واالنشغال ابلعاطفة
 و جدت، اليت هي هلا املهاُجة بل انعدم، قد هبا االنشغال ولكن

 الكافر جنح لذلك. العاطفة حمل وحل ابلتفكري، ازداد لواالنشغا
 انصرفوا عنها ص رفوا قد دام وما. العاطفة عن الناس صرف يف

 وانصرفوا التفكري، سرعة عن فانصرفوا دوهنا، هو شيء كل عن
 ما و جد حىت ابلتفكري االنشغال يف وأمعنوا البديهة، سرعة عن

 فقدان ومن التفكري، من االستفادة عدم من الناس يف يشاه د
 فقدان هو ذلك وأساس. الناس عامة عند البديهة سرعة
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 أن ومبا. ابلتفكري االنشغال واقتصار ابلعاطفة، االنشغال
 لآلخر، إمهاالا  يعين أحدمها فإمهال وعقل، عاطفة هو اإلنسان

 هو: العاطفة إمهال أن أي. يهم ل مل فيما ابالنشغال إنتاج وعدم
 ولكنه ي همل مل إن فهو ينتج، ال العاطفة دونب ألنه للعقل إمهال
 العقل، فإن لذلك. العاطفة إمهال بسبب وذلك ينتج، ال صار

 ال موجودة، العاطفة كانت إذا إالّ  ينتج أن ميكن ال التفكري، أو
 مع ابلعاطفة فاالنشغال. ابالنشغال بل وحده، اإلنسان يف

اا. منِتج وجيعله مركزه للتفكري يعيد الذي هو ابلتفكري، االنشغال
 لذلك ابلتفكري، االنشغال هو التفكري إلنتاج العلج كان لذلك
 جانب إىل ابلعاطفة االنشغال هو فعله جيب ما أول كان

 .ابلتفكري االنشغال
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َالبديهةَوسرعةَاملعاانة
 إىل ابلتفكري تؤدي أو التفكري، سرعة توِجد املعاانة إن
 تؤدي أو البديهة، سرعة ِجدتو  اليت هي التفكري وسرعة السرعة،

 قائم ذايت شيء هي البديهة سرعة أن إالّ . البديهة سرعة إىل
 التفكري كان ومهما واثبتة، قوية املعاانة كانت ومهما بنفسه،

 فل بنفسها وقائمة ذاتية تكن مل إذا البديهة سرعة فإن ،اا سريع
 هو ذلك على والدليل. إلجيادها اصطناعي عمل أي يف فائدة
 كان اخلطاب بن عمر أن شك فل اخلطاب، بن عمر ثحاد

 وكانت التفكري، سرعة لديه كانت أنه شك وال التفكري، سريع
 شكوى حادث يف ينفع مل ذلك كل أن إالّ  البديهة، سرعة لديه
 البديهة سرعة لديه تكن مل اخلطاب بن فعمر. زوجها على املرأة

 أنه تعين أهنا النهار، مصّوا الليل قّوام أنه زوجها عن املرأة قول أن
ر  اخلطاب، بن لعمر تشكوه فجاءت الزوجية، حقوقها يف مقصِّ
 زوجها، مدحت أهنا فهم وإّّنا الشكوى هذه يفهم مل وعمر
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 بل شكواها، ففهم البديهة، سريع كان احلاضرين أحد ولكن
 هذه يف كان الناس أحد فكون. ابلشكوى أحّلت أهنا فهم

 البديهة سرعة أن يعين اخلطاب بن رعم من بديهة أسرع احلادثة
 وأن ذاتية، تكون أن بد ال معينة، حادثة يف أو الواحد الشيء يف

 فإن لذلك. واألحداث احلوادث فهم على القدرة لديه تكون
 البديهة سرعة توِجد وال البديهة، سرعة فكرة توِجد املعاانة

 وسرعة التفكري بسرعة يتعلق شيء البديهة فسرعة نفسها،
 عند البديهة سرعة فكرة وجود مع وللحادثة، للشيء دراكاإل

 إن املعاانة، مثل واألفكار التفكري، سرعة مثل فاألعمال. الرجل
 البديهة سرعة أّما. البديهة سرعة فكرة إلجياد حوافز إالّ  هي

 ما لذلك. نفسها من أتيت وأن ذاتية، تكون أن بد فل نفسها
 أن بد ال البديهة سرعة فإن البديهة، سرعة على الكلم دام

 اليت هي ففكرهتا األشخاص، ولدى الناس لدى ذاتية تكون
 الصاحلة الرتبة توِجد أو هلا، االستعداد توِجد أو هلا، املنافع توِجد

 الظروف، حسب توجد ال أو توجد فإهنا ذاهتا هي أّما. إلنباهتا
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 فمثلا . احلديث أو احلدث صيغة أو الكلم، وصيغة واألوضاع،
 ألمري زوجها عن املرأة قول أن اخلطاب بن عمر يلِحظ ال نأ

 تشكو أهنا يعين النهار، صّوام الليل قّوام زوجها أن املؤمنني
 هذا أن املؤمنني أمري ملحظة فعدم. املؤمنني ألمري تقصريه
 شكوى يعترب املؤمنني أمري هو له زوجها عن امرأة من الكلم
 سرعة عن ص ر فه ذلك ملؤمننيا أمري ملحظة فعدماا. مدح وليس

 الذي هو لذلك آخر شخص وملحظة احلادثة، هذه يف البديهة
 هذا أن تعين ال هذه امللحظة فعدم. البديهة سرعة عنده أوجد
 بن عمر املؤمنني أمري عند توجد وال بديهة سرعة عنده الرجل

 بن عمر عند هي البديهة سرعة ففكرة. بديهة سرعة اخلطاب
 الرجل هذا ملحظة ولكن الرجل، هذا عند منها أكثر اخلطاب

 هو معني فوضع   اخلطاب، بن عمر من أكثر تكون قد ما ألمر
 على يدل حال أي على وهذا البديهة، سرعة أوجد الذي

 لديه توجد ال من عند تصدر ال إذن البديهة فسرعة. الذكاء
 ملحظة من بد ال فكرهتا، لديه ممن تصدر حىت ولكن فكرهتا،
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 يف البديهة سرعة فإن لذلك. معينة حادثة يف معينة وأوضاع رأمو 
 عنه صدرت من عند وجودها على دليلا  ليست الواحدة احلادثة
. لديه فكرهتا وجود من بد ال كان وإذا وطبيعي، عفوي بشكل

 وذلك الناس، عند البديهة سرعة إلجياد العمل هو إذن فاملوضوع
 سرعة إلجياد العمل من حبثناه أن سبق فما. فكرهتا إبجياد

 إجيادها ال هلا، االستعداد أو فكرهتا إلجياد العمل هو إّّنا البديهة
 من هو معني شيء ملحظة إن يقال ال فإنه هلذا ابلفعل، هي

 هذا ألن ذلك، يقال ال. األساس هو بل البديهة، سرعة أحباث
 هو فاألساس. يوِجد ال وقد البديهة، سرعة يوِجد وقد عارض،

 إجياد وليس لديهم االستعداد إجياد أو الناس، يف الفكرة إجياد
 .نفسها البديهة سرعة

 ما إن بل فقط، البديهة سرعة فقدان ليس نشكوه فما
 هلا، االستعداد وجود وعدم ،اا كلي فكرهتا وجود عدم هو نشكوه
 ذلك بعد مث هلا، االستعداد وإجياد فكرهتا إلجياد هو فالعمل

 على تبعث أن والصيغ واحلوادث ئعوالوقا للملحظة ي رتك
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اا فور  الناس عند جنعل أن نقصد ال أننا ي علم أن فيجب. إجيادها
 ال إنه بل ،معقوالا  ليس كونه عن فضلا  أمر فهذا البديهة، سرعة
 العمل جيب لذلك. اإلجياد مستحيل كونه عن فضلا  منه، فائدة
 أو إلنباهتا، حلةالصا الرتبة إجياد أو البديهة، سرعة يريب ما إلجياد
 عند البديهة سرعة توجد وحينئذ هلا، االستعداد أو فكرهتا، إجياد
 يف فاملسلموناا. طبيعياا أمر  وجودها يصبح أي البديهة، سريع
 يبق مل بل ،اا كلي البديهة سرعة يفقدوا مل اإلسلم بلد ُجيع

 وإجياد املناخ إجياد هو فالعمل إلنباهتا، تربة وال هلا دافع لديهم
 .هلا واالستعداد فكرهتا، إجياد أي الرتبة،
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َفعالَاَموجودَهوَماَواقع
 هو وجمتمعات وُجاعاتاا أفراد الناس، عند فعلا  املوجود

 أمر وكل شيء، كل يف البطيء والتفكري. شيء كل يف التفكري
. ومتحيص وحبث وتفكري، دراسة إىل حيتاج الناس عند األمور من
 البديهة، سرعة إجياد تربة مع يتناىف هذاو  ،فعلا  املوجود هو هذا
 وصار السريع، التفكري عناا رويداا رويد يبعد اإلنسان جعل ألنه

 من بد ال لذلك والتمحيص، والدرس البطيء التفكري إليه حيبب
 السريع التفكري يف والسري منه اخلروج أو الواقع هذا عن اخلروج

 البطيء التفكري من اخلروج جير مل وما. البديهة سرعة توجد حىت
 سرعة تربة إجياد إىل وال البديهة، سرعة إجياد إىل اخلروج ميكن ال

 على ال البديهة، سرعة على ينصب أن جيب فالعلج. البديهة
 وإجياد تنبتها، اليت الرتبة إجياد على بل إجيادها، وحماولة ذاهتا

 .هلا االستعداد أو فكرهتا،
 سرعة تصدر أن وبني البديهة سرعة بني فرق فهناك

 اخلطاب بن عمر عصر مثل جمتمع أو ُجاعة أو فعصر. البديهة
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 كانت ابإلسلم، املسريَّ  جمتمعه أو معه عاشت اليت ُجاعته أو
 اجلماعات ولدى األفراد لدى ابلقوة موجودة البديهة سرعة
 أن أو اخلطاب، بن عمر عند تصدر أن ولكن اجملتمع، ولدى
 موجودة، أهنا املهم ولكناا همم فليس ُجاعته، أحد عن تصدر
 ويف املسلمني ُجاعة ويف العصر هذا يف إجيادها نريد فنحن

 أو القادة عند حينئذ توجد أن أّما. ابإلسلم املسريَّ  جمتمعهم
 األذكياء، عن تصدر ولكنها آخر، شيء فهذا الناس، عامة عند

 .األغبياء عن تصدر وقلما
 شيء إجياد ليسو  واقع، علج عن عبارة كله فاملوضوع

 غري البديهة سرعة تربة أن هو املوجود فالواقع. عدم من
 كل وقبل أوالا  الرتبة هذه إجياد أي إجيادها، هو فاملراد موجودة،

 عليه ما وإدراك الواقع، إدراك من بد ال كان لذلك. شيء
. الناس عليه ما ويعاجل   الواقع، هذا يعاجل   ذلك بعد مث الناس،
 الدرس فكرة ووجود البطيء، التفكري وجود هو فالواقع

 فل البديهة، سرعة فكرة إلماتة كاف وحده وهذا، والتمحيص
 توجد حىت عام، بشكل والتمحيص الدرس فكرة إماتة من بد
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 كل وقبل أوالا  املقصودان مها واملناخ فالرتبة. البديهة سرعة فكرة
 .البديهة سرعة توجد ذلك بعد مث شيء،

 كان وإن هو البديهة سرعة ادإجي عن وقلناه سبق فما
 سرعة تربة من له بد ال حال أي على ولكنه توجدها،اا أفكار 

 تعددت مهما واملناخ، ابلرتبة يتعلق وهذا. ومناخها البديهة،
 متعلقان مها واملناخ والرتبة. األصل هي واملناخ فالرتبة األفكار،
 سالنف تكون أن هي فالرتبة. األشياء إىل وابلنظرة ابلنفس،

 رأي يوجد أن هو واملناخ املرض، خلطر مدركة للعلج، ةأمهي
 احلياة، أشياء إىل النظرة هو أساسه يف فاملوضوع. ذلك يف عام
 ودراسة رأي إىل حيتاج شيء كل أن هي النظرة كانت فإذا

 أن ميكن ال التفكري سرعة أي البديهة، سرعة فإن ومتحيص،
 درس إىل حيتاج شيءال كون ألن األحوال، من حبال وال توج د

 أوالا  النظرة هذه زوال من بد فل. البديهة سرعة يبعد ومتحيص
 جيري ذلك بعد مث جذرايا اا تغيري  تغيريها من بد وال النفوس، من

 احلياة، ألشياء األساسية النظرة أي الرتبة، هو فاألصل. العلج
 هذه ريتغي أّما. الرتبة توجد وبذلك النظرة، هذه تغيري فيجب
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 التفكري على تعّودوا الناس فإن اهلني، ابلشيء ليس فهو ظرةالن
 الصحيح، للرأي املوِصل هو التفكري هذا أن ورأوا ابألشياء،

 أواا بطيئ أكان سواء والتفكري. التفكري من هلم بد ال فصار
 يصح ال ولذلك. املرجى األصل بل املفضل، األصل هواا سريع

 وخلف الواقع، لفخ ألنه التفكري، على العلج يسلط أن
اا بطيئ يكون هل التفكري، نوع على يسلط أن جيب بل املطلوب،

 عليه يؤخذ ولكن وت شجَّع، التفكري قداسة ت رتك لذلكاا. سريع أو
 على فيحصل ابلنتائج، البطء وابلتايل التفكري، يف البطء

 أن جيب بل التفكري، عن ت صرف أن يصح ال فالنفوس. العلج
 سرعة فكرة أوجدان قد نكون وبذلك. التفكري ةسرع إىل توجَّه

 نفسه التفكري حنّول حني أي التفكري، سرعة نوِجد حني البديهة،
 فذلك يوجد، ال أو يوجد كونه أّمااا. سريع جنعله أي سرعة، إىل

 وال حبث، حمل ليس ألنه إليه، ابلتعرض لنا حاجة ال آخر شأن
 كيف علينا ليمي املشكلة واقع فإن ذلك وعلىاا. مقصود هو

 املشكلة فواقع. املناخ إجياد إىل مث الرتبة، إجياد إىل السبيل نسلك
 وأن العالية، املرتبة يف ويرونه التفكري، يقدسون الناس أن هو
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 هو املشكلة فواقع. يكون أن جيب الذي هو والتمحيص الدرس
 فهو الواقع، هذا على العلج يسلَّط لذلك والتمحيص، الدرس
 نفسه، التفكري هو العلج يكون أن يصح ال لكلذ. له علج

 حيتاج به يفكَّر شيء كل فليس. والتمحيص للدرس يكون بل
 والتمحيص، الدرس يضره اآليل فالتفكري ومتحيص، درس إىل

 يدرس أن يصح فل احلياة، أشياء من شيء وهو كرسي فهذا
 فهو ذلك، على يزاد وال فقط كرسي إنه عنه يقال بل وميحص،

 ذكر مبجرداا ظاهر  أييت واقعه فإن ،اا شيئ أياا مفهوم انك وإن
 جمرد أي امسه، ذكر فيه يكفي بل ميحص، وال يدرس فل امسه،

 يقال اآليل التفكري عن يقال وما. ومتحيص درس دون التفكري،
 شيء لكل والتمحيص فالدرس. األفكار من كثري عن كذلك

 نظرة ياة،احل أشياء إىل النظرة هو الصواب بل اخلطأ، هو
 يدرس ومتحيص درس إىل حيتاج الشيء كان فإن موضوعية،
 هبذا. وميحص يدرس أن يصح ال حيتاج ال كان وإن وميحص،

 .البديهة سرعة إىل نصل مث العلج، إىل نصل
 حيتاج كان إذا تقرر اليت هي ابلشيء احمليطة فالظروف
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 علج قد الغرب كون  فمثلا . إليها حيتاج ال أم ومتحيص درس إىل
 املتوسط البحر حوض على جسر رأسي (سرائيل)إو لبنان

 ولكن. فيه شك وال مقرر أمر اإلسلمية، للبلد املتاخم الشرقي،
 ال، أم ومتحيص درس إىل حيتاج هل هذا اجلسر رأس هدم

 أن توحي الظروف كانت فإذا. ذلك تقرر اليت هي فالظروف
 ففي شقة،م بل هدمه وميكن هذا، اجلسر رأس عن غافل الغرب

 أو اهلدم، عن ومؤّخر معّوق والتمحيص الدرس يكون احلال هذه
 نظرة إليه ي نظر لذلك. األّمة صاحل يف منه أكثر العدو بصاحل هو

 هذا اجلسر رأس أقام قد الغرب يكون أن بني ففرق   حقيقية،
 هدمه جير ومل هدمه، من خشي قد يكون أن وبني عنه، وغفل

 حيتاج ولكنه تفكري، إىل األمر تاححي ال غفلته حالة ففي. بعد
 قد الغرب يكون وحني. البديهة سرعة إىل أي العمل، سرعة إىل

 أن جيب احلالة هذه يف فإنه اجلسر، رأس هدم ملنع قواه حشد
. واقعة اهللكة فإن ومي حص ي درس مل وما ومي حص، األمر ي درس
 مسألة بل ومتحيص، درس مسألة ليست املسألة فإن لذلك

 بد ال والتمحيص، الدرس تقتضي الظروف كانت فإن ،ظروف
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 ذلك، تقتضي ال الظروف كانت وإن والتمحيص، الدرس من
 سرعة إىل ي نتقل بل والتمحيص، ابلدرس ي فكَّر أن يصح ال

 كانت لذلك اإلدراك، يف البديهة سرعة جراء من العمل
 .احلكم هي الظروف

 األذكياء عند يوجد أن فيجب الثانية، أّما واحدة، هذه
 ليعرفوا الظروف بفحص يكتفون فل التفكري، يف السرعة حب
 أم والتمحيص الدرس يدخله الذي النوع من هو األمر هذا هل
 بعدم وذلك التفكري، سرعة على يتعودوا أن جيب بل. ال

 نوع إىل التعرض بل والتمحيص، للدرس أمامهم التعرض
 والسرعة التفكري يف للسرعة ميالون ذكائهم بطبيعة وهم التفكري،

 ملعاملتهم كاف وحده وهذا. ابألمور البت يف والسرعة احلكم يف
 شيء كل أن هو فاألصل شاذة، معاملة أو خاصة، معاملة

 والتمحيص للدرس أي للتفكري، حاجة يف كان إن: فيه ي نظر
 أن يصح ال لذلك حاجة يف ليس كان وإن ومي حص، ي درس
 أّما. وأتخري ضرر من يصهومتح درسه يف ِلما وميحص يدرس

 فهم فيه، السرعة من بد ال فكر كل إن هلم فيقال األذكياء
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 على يساعدون وبذلك شاذة، معاملة أو خاصة معاملة يعام لون
 إىل أي السريع، التفكري إىل البطيء التفكري من بسرعة القفز
 معاملة معاملتهم تكون وبذلك غريهم فيقلدهم البديهة، سرعة

 أفادت بل وحدهم بشأهنم ال أفادت شاذة املةمع أو خاصة،
 .املطلوب هو وهذا عامة، إفادة

 الدرس فكرة منه وي نزع ككل اجملتمع يؤخذ واحلاصل،
 إىل حيتاج ما كل يف األمثلة ضرب طريق عن وذلك والتمحيص،

 الشيء يف ذلك كان وإذا إليه، حيتاج ال وما ومتحيص، درس
 من األذكياء ولكن. أحسن يكون خمتلفتني حالتني يف الواحد
 وشاذة، خاصة، معاملة يعام لون ومعروفون ابرزون وهم اجملتمع
 الدرس إزالة هو املهم ألن اجملتمع، علج بذلك فيسه ل

 أزيلت سواء النفوس، من الفكرة هذه إزالة أو والتمحيص،
 ومتحيص درس إىل حيتاج ما بني التفريق وهي املعروفة، ابلطريقة

 األذكياء معاملة طريق عن أزيلت أو لذلك، اجحيت ال ما وبني
 الدرس فكرة إزالة هو املهم ألن وشاذة، خاصة، معاملة
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 هلذه ت سلك اليت السبل كانت ومهما النفوس، من والتمحيص
 .االزالة

 إبجياد الوثوق كان وإذا أ وجدت، أو الرتبة و جدت فإذا
. سهل أمر املناخ إجياد فإن اإلركان، حد إىل وصل قد الرتبة
 الدرس أن إىل اإلركان فإن املناخ توِجد أن تستطع مل إذا ألنك

. املناخ يوِجد وحده هذا فإن يكون، ولن يكن مل والتمحيص
 املناخ إبجياد أنفسنا ن عين ال أن وجيب. املناخ يوِجد الرتبة فإجياد

 أن يكفي بل والتمحيص، الدرس ضد العام الرأي إبجياد أي
 الدرس فكرة عن ي قِلعون فيه، األذكياء ماسي وال اجملتمع، جنعل

 هي شيء كل يف والتمحيص الدرس فكرة فإزالة. والتمحيص
 ت ضرب مل وإذا العلج، حصل وأزيلت ض ربت فإذا الزاوية، حجر

 اا.م ِضر  يكن مل إناا عبث يكون علج كل فإن ت زل ومل
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َالبديهةَسرعةَحقيقة
 رعةس مقومات وعن التفصيلت، عن النظر بغض

 فإذا. احلكم وسرعة التفكري سرعة هي حقيقتها فإن البديهة،
 النهار، صّوام الليل قّوام أبنه زوجها عن املؤمنني ألمري املرأة قالت

 هذا على احلكم وسرعة عليه، شكوى ذلك أن إدراك سرعة فإن
 سرعة تكن فلم البديهة، سرعة هو ذلك فإن شكوى، أبنه

 ومل لزوجها،اا مدح ذلك فاعترب مننياملؤ  أمري عند موجودة البديهة
 احلاضرين أحد عند وكانت. بشيء قوهلا على حيكم ومل يدرك
 على امرأة من الكلم هذا أن إبدراك أسرع حني البديهة، سرعة

 على احلكم يف وأسرع شكوى، هو وإّّنا لهاا مدح ليس زوجها
 .البديهة سرعة عنده كانت لذلك شكوى، أنه الكلم هذا

 أو للكلم اإلدراك سرعة هي البديهة رعةس فحقيقة
 فهذه كذا، أبنه عليه احلكم وسرعة شيء، ألي أو للعمل،
 يتبادر وقد. البديهة سرعة هي وابحلكم، ابإلدراك، السرعة
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 أن هو الواقع ولكن احلكم، سرعة هي اإلدراك سرعة أن للذهن
 الشخص فكون احلكم، هي وليست للحكم ئهتي اإلدراك سرعة
 أبنه عليه للحكم هتيئة هذا شكوى، أنه الكلم هذا من أدرك

 قبل واإلدراك إدراك، جمرد هو بل احلكم، هو وليس شكوى،
 جمرد هو بل فعل، رد أي وال عمل، أي يقتضي ال احلكم صدور
 شيء، كل وحصل العمل، حصل احلكم حصل فإذا. إدراك

 جمرد هو فاإلدراك. اإلدراك وليس احلكم هو والنتيجة فاألصل
 أدرك البديهة سرعة لديه كانت الذي الرجل فإن. عقلية عملية

 املؤمنني، أمري تكلم أهنا وأدرك زوجها، عن تتكلم هذه أن
 فح ك م شكوى، هذا أن إدراك يف العقلية العملية عنده فحصلت

 واإلدراك اإلدراك، نتيجة كان فاحلكم. زوجها تشكو أبهنا عليها
 وسرعة احلكم سرعة من دب ال فإذن. عقلية عملية جمرد كان

 سرعة فإن لذلك. البديهة سرعة تكون حىت احلكم قبل اإلدراك
 فتوج د. احلكم سرعة مباشرة وتليها اإلدراك، سرعة هي البديهة
 اإلدراك سرعة هي البديهة سرعة فحقيقة. البديهة سرعة بذلك



 112 

 أو للحكم مهيئة اإلدراك سرعة تكون حبيث احلكم، وسرعة
 تكون وال عليه، متقدمة تكون أن بد ال ذلكول احلكم، لسرعة
 يعين وجودها كان وإن احلكم، عنها يستغين وال عنه، متأخرة
 .احلكم وجود

. احلكم من بد ال فكذلك اإلدراك، من بد ال كان فإذا
 فلو. اإلدراك هو فاألصلاا. حتم احلكم و جد اإلدراك و جد فإذا

 لسمع ها،زوج على تشكو املرأة أن اخلطاب بن عمر أدرك
 إىل يلتفت مل لذلك مدح، أبنه مسعه ولكنه شكوى، أبنه كلمها

 وإن ألهنا شكواها، تنفع ومل هي، كما احلال فظلت شكواها،
 مل لذلك إليه، املشكو يفهمها مل بلغة شكت ولكنها شكت،

 لتلك البديهة سرعة وجود عدم عن فنتج. شكواها ت سمع
 مل فكأهنا إليها، تفاتاالل وعدم الشكوى، تلك إلغاء الشكوى،

 حىت متدح أهنا ال تشكو، أهنا إدراك من بد ال كان لذلك. تكن
 الذين أولئك عند خاصة. كثري وهذا الشكوى، فهم يتحقق

 الشكوى، رد من خيافون أو الصرحية، الشكوى من خيجلون
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 الناس لدى مفهومة البديهة سرعة تكون أن من بد ال لذلك
 يرفع وال عنها، الضيم رفع هو املرأة فغرض. أغراضهم حيققوا حىت

 أمري بوصفه اخلطاب بن عمر وغرض. املؤمنني أمري إالّ  الضيم
 أهنا يفهم مل وهو ولكنه. الناس عن الضيم رفع هو املؤمنني
 الضيم ظل بل الضيم، برفع غرضه حيقق فلم زوجها، على تشكو

 املرأة وظلت النهار، ويصوم الليل يقوم الزوج فظل هو، كما
 ومل الشكوى هذه مسع املؤمنني وأمري. الزوجية العشرة من رومةحم

 عدم جراء من فكان الضيم، يرفع مل غرضه، حيقق فلم يفهمها،
 ال لذلك. اخلطر يف الوقوع أو الضيم، إبقاء البديهة سرعة وجود

 وسرعة اإلدراك، سرعة وأهنا البديهة، سرعة حقيقة فهم من بد
 ويرتتب توجد، ال فإهنا الوجه، هذا على ت فهم مل وما. احلكم
 من بد ال لذلك اخلطر، يف الوقوع أو الضيم، بقاء ذلك على

 .توجد حىت البديهة سرعة حقيقة إدراك
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َاألّمةَيفَالبديهةَسرعةَأثر
 واحدة عقيدة جتمعها الناس من جمموعة عن عبارة األّمة

 اءالفقه فإن األّمة، تعريف هو هذا دام وما. نظامها عنها انبثق
 كلها ألهنا ،اا عجم أماا أتراك أم عرابا  كانوا سواء األّمة، من

 من املؤمنني وأمري. نظامها عنها ينبثق واحدة عقيدة جتمعها
. نظامها عنها ينبثق واحدة عقيدة الناس مع جتمعه ألنه األّمة،
 الناس مع جيمعهم ألنه ،اا أفراد كانوا ولو األّمة، من الناس وأفراد
 القومية كانت وإن والشعب. نظامها عنها بثقين واحدة عقيدة

 فإن جامع، خري هو هلم الذي والكيان أفراده، جتمع القبلية أو
 توجد ال ولكنها أفراده بني توجد كانت وإن البديهة سرعة

 مفهوم ال إذ للشعب، مفهوم ال ألنه للكيان، وال للشعب
 الشيء نأل عنها، تنبثق أشياء هلا تكون حىت للقبلية وال للقومية

 أن ميكنه ال للحياة،اا نظام تكون مفاهيم عنه ينبثق ال الذي
 للشيء، فهمهم خيتلف ألنه واحد، أبسلوب الناس ُجيع يعطي

 لدى وال الشعوب، لدى البديهة لسرعة أثر ال ولذلك
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 املفهوم عن ينبثق ال ولكنه نظام، هلا كان وإن ألنه الكياانت،
 ولكنه اجلميع، لدىاا دموجو  يكون أن ميكن كان وإن العام،

 لديهم تتأتى ألن يصلح ال فإنه العام، املفهوم عن ينبثق ال وهو
 ال البديهة سرعة فيهم ت رىب حىت األفراد أو فالفرد. البديهة سرعة

 العرب فإن لذلك. نظام عنها ينبثق عقيدة جتمعهم أن بد
 يوجد أن ميكن ال كعجم، والعجم كأتراك واألتراك كعرب
 وأتثريها البديهة سرعة منهم واحد أي لدى والاا ُجيع لديهم

 ورابط الدم، رابط سوى رابط، بينهم يوجد ال ألنه عليهم،
 ميكن ال لذلك نظام، عنه ينبثق أن يتأتى ال منهما وكل الكيان،

 األمم عند ت رىب البديهة سرعة وإذن. البديهة سرعة فيهم ت رىب أن
 يف وإذن. فيهم تؤثر وال الشعوب، يف ترىب فل األمم، يف وتؤثر
 من جزء أفرادهم يف يكون أن بد ال وأتثريها البديهة سرعة تربية

. يعتقدوهنا عقيدة عن نظام انبثاق يتأتى حىت وذلك األّمة،
 ترىب أن ميكن ال القومية، أساس وعلى ،اا شعب بوصفهم فالعرب

 وجود من بد فل. فيهم أتثري هلا يكون وال البديهة، سرعة فيهم
 هلا ويكون البديهة سرعة ترىب حىت نظامها عنها ينبثق دةعقي
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 أو الضيم لرفع مفهوم حنو يتجه العمل أو الكلم أن ذلك. أثر
 سرعة فيه حتصل الذي هو املفهوم وهذا اخلطر، من التخلص
 راجع زوجها، من املرأة شكوى فمثلا . احلكم وسرعة اإلدراك
 من املفهوم هذاو . حقها هاؤ وإعطا املرأة إنصاف هو ملفهوم
اا موجود املفهوم هذا يكن مل فإذا العقيدة، عن ينبثق الذي النظام
 إدراك ومثلا  أثرها؟ يكون أين وابلتايل البديهة، سرعة أتيت فأين

 يصح ال أنه هو ملفهوم راجع بنزين، هو السائل أن السيارة سائق
 فإن يبالون، ال الذين من أنه ف رض فإذا اخلطر، يف يكون أن
 ال ألنه هو ما السائل يدرك ال وابلتايل به، له يوج د ال فهومامل

 الذي وهو اإلدراك، على حيمل الذي هو فاملفهوم. به له شأن
 جازمة، عقيدة عناا منبثق كان إذا املفهوم هذا. أثر له يوجد
 بد ال هلذا. أثر له يكون ال كذلك يكن مل وإذا أثر، له كان
 ويف أّمة يف ذلك يكون أن هلا، ثرأ وإجياد البديهة سرعة لرتبية
 عقيدة عن منبثق مفهوم إىل يرجع أن بد ال أي األّمة، من أفراد

 أثر وإجياد البديهة سرعة تربية أبن القول جاء هنا ومن. جازمة
 من جمموعة يف يكون أن بد ال أي أّمة، يف يكون أن بد ال هلا
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 يشاه د ما أّما. نظامها عنها ينبثق واحدة عقيدة جتمعها الناس
 األقاليم مثل كياانت يف البديهة، سرعة البعض عليه يطلق مما

 سرعة ألن بديهة، سرعة وليس ملحظة، سرعة فإنه املنفصلة،
 مرتبط شيء على احلكم وسرعة اإلدراك سرعة هي البديهة
 غري فهي امللحظة سرعة أّما. جازمة عقيدة عن منبثق مبفهوم
 سرعة ال نفسه، الشيء ظةملح سرعة ألهنا البديهة، سرعة

 البديهة سرعة مع يشتبه كان وإن وهو. مبفهوم ارتباطه ملحظة
 إنسان، كل يف يوجد أن ميكن وهو البديهة، سرعة غري ولكنه
 وهلا األّمة، يف ترىب البديهة فسرعة. البديهة سرعة ليس ولكنه
 وهو التأثري، شروط من شرط األّمة يف فكونه األّمة، يف أتثريها
 أنظمة عنها تنبثق اليت العقيدة ألن. واإلجياد للرتبية كذلك شرط

 سرعة ترىب حني فمثلا . التأثري يوجد ألن أساس شرط ومفاهيم،
 مفهوم، حسب ذلك يكون أن بد ال احلكم، وسرعة اإلدراك

 يكون أن بد ال اجلميع عنداا مدر ك يكون حىت املفهوم فهذا
 األّمة، يف إالّ  يتأتى ال اوهذ اجلميع، يعتقدها عقيدة عناا منبثق
 ال لذلك. اجلميع على أثره يكون اجلميع عند يوج د حني وهذا
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 كانت إذا إالّ  األّمة، يف البديهة سرعة أثر عن للبحث سبيل
 سرعة تربية يصعب فإنه كياانت أواا شعب كانت إذا أّما أّمة،

 .أثرها هلا يكون ال وابلتايل، فيه البديهة
 عقيدة، جتمعها اإلسلمية األّمة أن أدرك حني والغرب

 بعض فصل الزمن ومع العقيدة، عن املفاهيم فصل حاول فإنه
 معين غري البديهة سرعة فصارت معينة، مفاهيم ومنها املفاهيم،

 سرعة للنفوس نعيد فحىت. أثر هلا يوجد ومل انعدمت وابلتايل هبا،
 بد ال أي ابلعقيدة، ووصِلها املفاهيم إحياء من بد ال البديهة،

 توجد وحينئذ ابألنظمة، أي احلياة، مبفاهيم العقيدة ربط من
 ويكون البديهة، سرعة فيهم وترىب الناس، عند البديهة سرعة
 .عفوي بشكلاا موجود أثرها

 يكون احلكم، وسرعة اإلدراك سرعة وهي البديهة، فسرعة
 للمفهوم األّمة وفهم للمفهوم، األّمة فهم مبقدار األّمة يف أثرها

 األّمة يف يرىب وحينئذ ابلعقيدة، بربطه يكون نفسها يف وتركيزه
 مبقدار قوايا  األّمة يف أثرها ويكون طبيعي، بشكل البديهة سرعة

 وقضااي السياسية، القضااي: فمثلا . ابلعقيدة املفهوم ربط قوة
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 كله ذلك، شابه وما والنضال، احلرب وقضااي واملعرفة، العلم
 ابإلنسان تتعلق قضااي ألهنا قيدة،ابلع مرتبطة غري قضااي

 يقال أن ميكن فهذه واحلياة، ابخلطر تتعلق وقضااي كإنسان،
. شيء كل عنها يقال أن وميكن ابلعقيدة، مرتبطة غري إهنا عنها
 كإنسان، ابإلنسان متعلقة القضااي هذه أن الواقع لكن

 يدرك حىت احلياة عن أساس لديه يكون أن بد ال واإلنسان
 هلذه يكون أن بد ال لذلك العقيدة، هو احلياة وأساس حقائقها،

 هذه فإن لذلك. ابلعقيدة ارتباط أي األساس يف أصل األمور
 سرعة فيها أي امللحظة، وسرعة اإلدراك سرعة فيها األشياء
 أي احلياة، عليه تقوم الذي األساس يف ت ربط مل إذا وهي البديهة،

 يكن ومل فقط، امللحظة ةسرع فيها كان ابلعقيدة، ت ربط مل إذا
 أن بد ال البديهة سرعة فيها توجد فحىت البديهة، سرعة فيها
 توجد وحينئذ ابلعقيدة، ت ربط أن بد ال أي احلياة، أبساس ت ربط
 .فقط ملحظة سرعة فهي ذلك قبل أّما. البديهة سرعة

 ر بط بنزين، أنه وإدراك السائل رؤية حادث يف فمثلا 
 فإذا االجتاه، بنفس السري مواصلة عن جمين الذي ابخلطر ذلك
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 ابلعقيدة ذلك ربط جرى ،اا مسلم بنزين أبنه للسائل املدرِك كان
 فيكون. السائل حنو يندفع وال اجتاهه فيغري اخلطر من حتذر اليت

 إذا أّمااا. آلياا ربط ولو ابلعقيدة، ربط ألنه بديهة سرعة ذلك
 عنده فتتكون لعقيدةاب ذلك يربط ال فإنه مسلم غري املدرك كان

. األشكال من شكل أبي اخلطر فيتجنب فقط امللحظة سرعة
 كلم من احلاضرين أحد أدرك اخلطاب بن عمر حادثة يف ومثلا 
 املتحدث كون من ذلك وإدراكه. متدح ال وأهنا تشكو أهنا املرأة
 ذلك فربط زوجي، تقول املرأة وكون املؤمنني، أمري هو إليه

 هللا حق علىاا مقدم الزوج على الزوجة حق علجت اليت ابلعقيدة
 إليه املتحدث كون فربط والصيام، ابلقيام أي والصيام، ابلعبادة

 متليه مبا ذلك ربط زوجي، تقول املرأة وكون املؤمنني، أمري هو
 ذلك فكان هللا، حق علىاا مقدَّم العبد حق كون من العقيدة،

 من هذا كان لذلك فقط، ملحظة سرعة وليس بديهة، سرعة
 .فقط ملحظة سرعة ال بديهة سرعة فكان العقيدة،

 البديهة سرعة أتثري أن بوضوح يتبني املثالني هذين ومن
 يكون وال واحدة، عقيدة جتمعها اليت األّمة يف يكون إّّنا
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 سرعة ال فقط ملحظة سرعة يكون ألنه الشعب، ويف ابلشعب،
 ال األّمة يف يكون ّّناإ البديهة سرعة أتثري فإن هذا وعلى. بديهة

 اليت ابلعقيدة ي ربط مل أي الشعب، يف كان وإذا الشعب، يف
 سرعة يكون وال فقط ملحظة سرعة يكون فإنه الناس، جتمع

 البديهة سرعة إجياد يف التأثري، أريد إذا فإنه ذلك وعلى البديهة،
 الشعب، يف ال األّمة يف ذلك يكون أن فيجب الناس، لدى

 الناس يف البديهة سرعة فتأثري. األّمة يف يكون أن بد ال فالتأثري
 أتثري أي له يكون وال الشعب، يف يكون وال األّمة، يف يكون إّّنا
 الناحية: انحيتني مناا جد هام وهذا. جامع هناك يكن مل إذا

 والناحية. البديهة سرعة إلجياد العمل عند يلزم كونه هي ،األوىل
 فظاهرة الناس يف التأثري انحية أّما. الناس يف التأثري انحية: الثانية
 أمله قد شيء إبدراك يكون إّّنا التأثري أن ذلك الشمس، ظهور
 جتمع اليت العقيدة أملته أي عنه، انبثق أو األّمة، يف اجلامع
 ما إدراك له يتأتى فكيفاا موجود ذلك يكن مل فإذا الناس،
 ال لذلك. يعنيه ما إىل يشري أو يدل ما لديه يوجد ال ألنه يعنيه،
 إدراك يكن مل فإذا. البديهة لسرعة ضروري واإلدراك. أتثري يوجد
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 فسرعة البديهة، سرعة توجد ال فإنه موجودة السرعة كانت ولو
. ابلربط إالّ  ذلك يتأتى وال للقصد، السريع اإلدراك هي البديهة
 ولكن السامع، قصد فهم السريع اإلدراك من أييت قد أنه صحيح

 .بديهة سرعة ال ملحظة سرعة كوني ذلك
 أنت، من يعرف أن يريد احملقق أن تعرف كنت لو فمثلا 

 من يريد أنه بسرعة احلال واقع من تدرك فإنك ،سؤاالا  وسألك
 بسرعة فتجيب أنت، من يدرك جيعله مبا جتاوب أن السؤال هذا
 بربطه احلال واقع من غرضه أدركت ألنك غرضه عليه يفوت ما

 فإدراكك بديهة، سرعة ال ملحظة، سرعة ذلك لكنو . ابلسؤال
 عن ينبثق ما معرفتك من ال قصده، معرفتك من كان السريع
 سرعة اإلدراك هذا كان لذلك وبينه، بينك جتمع اليت العقيدة

 عنها ينبثق وما ابلعقيدة ي ربط مل ألنه بديهة، سرعة ال ملحظة
. احلال عواق من قصده معرفتك عن جنم وإّّنا قصده، لتعرف
 .بديهة سرعة ال ملحظة سرعة كان لذلك

 وما العقيدة، غري من القصد معرفة أن على علوة هذا
 واقع من تؤخذ ألهنا انقصة، معرفة هو عنها ينبثق أو عنها ينجم
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 االستنتاج صحيحة تكون قد وهذه أخرى، أشياء من أو احلال،
 تكان لذلك تدل، ال وقد ذلك على تدل وقد تكون، ال وقد

 ألهنا. البديهة سرعة ال امللحظة سرعة إىل إالّ  تؤدي فل انقصة،
 انقصة فكانت به، يربط ما بغري وربطه الواقع، إدراك سرعة
 بل عقيدة، من وبينه بينك جيمع مبا الربط من خالية ألهنا ،اا حتم

 وهذا العقيدة، بغري ت ربط فإّّنا ر بطت وإذا كلية، الربط من خالية
 إدراك ألنه ملحظة، سرعة يبقى ولكنه بسرعة، إدراكه صح وإن

 .العقيدة عن ينبثق ملااا إدراك وليس بسرعة، للواقع
 ألهنا امللحظة، سرعة من تتأتى ال املتكلم قصد فمعرفة

 الذي هو الربط وهذا الربط، من تتأتى بل انقصة، معرفة تكون
 هذا. البديهة سرعة يعطي وابلتايل بسرعة، املتكلم قصد يعطي

 يف ال األّمة يف يكون إّّنا التأثري أن على يدل وهذا الواقع، هو
 .الشعب

 سرعة من أتيت الناس، يف البديهة سرعة أتثري أن واحلاصل
 فإدراكهم. عنها ينبثق وما ابلعقيدة، ربطه مع للواقع إدراكهم

 هو ابلعقيدة ربطه ولكن امللحظة، سرعة يعطي وحده للواقع
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 كل يف ي عرف القصد كان وإن ،البديهة سرعة يعطي الذي
 إدراكه ولكن احلال، واقع من إدراكه ميكن املتكلم فقصد. حال
 ر بط فإذا عنها، ينبثق وما ابلعقيدة ي ربط حىتاا انقص يظل هذا

 اا.انقص كان ي ربط مل وإذا ،وكاملا اا صحيح كان بذلك
 الواقع، إدراك سرعة أحدمها: اثنني أمرين من بد ال لذلك

 ويكون األّمة يف يكون عام وهذا امللحظة، سرعة ِجديو  وهذا
 وهذا عنها، ينبثق وما ابلعقيدة ي ربط أن والثاين. الشعب يف

 لذلك. ابلتأكيد البديهة سرعة يوِجد الذي وهو ابألّمة، خاص
 عليها يؤثر ألنه الشعب، يف ال األّمة يف التأثري ي قصد أن بد ال

 هو الربط ألن طبيعية، البديهة سرعة عندها فتصبحاا واضحاا أتثري 
 ال ابلعقيدة الربط وبغري البديهة، سرعة ضرورات من ضرورة
 عن األّمة يف التأثري ي قصد أن بد ال لذلك. البديهة سرعة تكون
 .وأفكار أحكام من عنها ينبثق ما طريق عن أو العقيدة، طريق
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َوسرعةَالبديهةَسرعةَبنيَالفرق
َاملالحظة

 من منهما كل أتيت امللحظة وسرعة البديهة سرعة إن
 أتيت البديهة سرعة أن إالّ . اإلدراك سرعة هو واحد أمر

 صّوام الليل قّوام زوجي إن لعمر قالت حني فاملرأة بنتائجها،
 وق س مها  للرسول التفاحة أعطت حني واملرأة النهار،

 شكت اليت املرأة مثال ففي. القسمني أحد أعطاها مث قسمني،
 ومل زوجها شكت أهنا عمر مع املوجود األعرايب ِهمف   لعمر،
 سرعة هواا مدح وليست شكوى هذه أن الفهم هذا. متدحه
 أن قصدت فإهنا التفاحة، الرسول أعطت اليت املرأة أّما. بديهة
. قصدها عن وأجاهبا قصدها، الرسول فف ِهم احليض، تعرف
 الرسول أن ذلك بديهة، سرعة وليست امللحظة سرعة فهذه
 سرعة فهذه احليض، أرادت أهنا التفاحة إعطائه من فهم

 فسرعة. اإلدراك سرعة على مبنية كانت وإن امللحظة،
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 وسرعة بسرعة، الفاعل أو القائل قصد تفهم أن هو امللحظة
 الفرق ولكن بسرعة الفاعل أو القائل قصد تفهم أن هي البديهة

 من لقائلا قصد تفهم البديهة سرعة يف أنك هو االثنني بني
 واحدة فتفهم دالالت، عدة فيه فعله أو كلمه ولكن كلمه،

 أو القائل فإن امللحظة سرعة أّما. البديهة سرعة فهذه منها،
 فتفهمه، ،اا واحداا شيئ إالّ  يقصد ال ولكن كلمه يعّمي الفاعل

 أو فالكلم. بديهة سرعة وليس ملحظة سرعة هو له ففهمك
 وسرعة البديهة سرعة ذلك يف كويشرت  بسرعة، يدر ك الفعل،

 أو القائل قصد كان فإذا يفرتقان، ذلك بعد مث امللحظة،
 فهذا فعله، أو كلمه يغمض ولكنهاا واحداا شيئ هو الفاعل
 هذه يغمض ولكنه أمور عدة يقصد حني ولكن ملحظة، سرعة

 الكلم فتعمية. ملحظة سرعة وليس بديهة سرعة فهذا األمور،
 يؤدي فإنه القصد تعمية أّما امللحظة، سرعة إىل يؤدي الفعل أو
 امللحظة وسرعة البديهة سرعة: األمرين فكل. البديهة سرعة إىل
 إالّ  يوجدان ال ولذلك التفكري، سرعة من إالّ  يوجدا أن ميكن ال
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 شيء، إىل تؤدي ال اإلدراك يف السرعة هذه لكن. األذكياء عند
 كانت فإن بديهة، ةسرع أو ملحظة سرعة إما هو والشيء
 ملحظة، سرعة كانت الفعل، أو الكلم يف الغموض أو التعمية

 من أو الفعل من القصد يف الغموض أو التعمية كانت وإن
 إن لعمر املرأة قول كان لذلك. البديهة سرعة كانت القول
 وجعلته قصدها فيه عّمت قد النهار صّوام الليل قّوام زوجي
 ومل الفعل عّمت فإهنا للرسول التفاحة أةاملر  إعطاء أّما ،اا غامض

 القصد، وليس الفعل هواا غامض كان الذي أن أي القصد، تعمِّ 
 فعل وكان ملحظة، سرعة الرسول مع املرأة فعل كان لذلك
 جعل يف االثنني بني الفرق هو هذا. بديهة سرعة عمر مع املرأة

 أو الكلم جعل يف أو بديهة، سرعة فيكوناا غامض القصد
 سرعة تربية هو واملراد ملحظة، سرعة فيكوناا غامض الفعل

 .امللحظة سرعة تربية وليس البديهة،
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َالبديهةَسرعةَإجيادَكيفية
 ي عمل أو ابألفراد، إلجيادها ي عمل أن إما البديهة سرعة

 ولكن فيهم يوِجدها ابألفراد إلجيادها فالعمل. األّمة يف إلجيادها
 يوِجدها فإنه األّمة يف إلجيادها العمل اأمّ  األّمة، يف يوجدها ال
 اليت العقيدة جبامع األفراد جمموع هي األّمة ألن ،اا حتم األفراد يف

 إلجياد العمل يكون أن بد ال لذلك للحياة، نظام عنها ينبثق
 يف عملا  يكون أن األفراد، لدى حىت الناس لدى البديهة سرعة
 األّمة، يف البديهة ةسرع إجياد كيفية عن فتتحدث كلها، األّمة
 سرعة وإجياد. البديهة سرعة امسه شيء األفراد يف يوجد ومنها

 أساس، حبث جمرد كوهنا من العقيدة بنقل يبدأ األّمة يف البديهة
 إىل يصل حىت ويسري ،اا سياسياا فكر  أو سياسية، فكرة كوهنا إىل
 وه إّّنا أفكار، من عليها ي بىن وما أحكام من عنها ينبثق ما أن

 ال فأوالا . اإلدراك سرعة نبدأ هذا إىل وصلنا ومىت. سياسي فكر
 اليت األفكار جبعل مث ،اا سياسياا فكر  العقيدة جبعل البدء من بد

اا فكر  عنها تنبثق اليت األحكام جعل أمااا. سياسياا فكر  عليها ت بىن
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 نعين ال لذلك ،اا سياسياا فكر  العقيدة جعل من أييت فإنهاا سياسي
 ذاك للعقيدة أصبح قد دام ما بل ابألحكام، أي اهب أنفسنا
 تنبثق اليت األحكام تكون أن بد ال طبيعيا فإنه السياسي الطابع

 فكرة العقيدة جعل هو فاألصل سياسي، طابع ذات عنها
 هو به بدأت   حال أي على وهذااا. سياسياا فكر  أو سياسية،
 تنبثق اليت ابألحكام أو ابلعقيدة، به بدأت سواء األساس،

 حمُّ مَّد   اَللَّ   ِإالَّ  ِإل ه   ال   هي اإلسلمية العقيدة كون  فمثلا . عنها
عى هللا، إالّ  معبود ال أنه يعين ،اَللَّ   رَّس ول    ومنها األّمة شؤون فرت 

 تعبد أن لنفسك ترضى فل هللا، إالّ  معبود ال أبنه أنت شؤونك
 وبني األّمة يف يرفعك وهذا هللا، لغرياا عبد تكون أو هللا، غري

 عليهم يكرب   حقيقته، يعرفون وال هللا يرون ال وهم ألهنم الناس،
. نظرهم يف بذلك فرتتفع الناس، من يعرفونه من عبادة أتىب أن

 فكرة صارت إذا هللا، إالّ  معبود ال مبعىن هللا إالّ  إله ال فكلمة
 فإذا إليك، الناس نظرة وغريت الناس، إىل نظرتك غرّيت سياسية

 أي هللا، عند من به جاء مبا تقيدت هللا، رسول حممد إىل نتقلتا
 شؤون رعاية وجعلت هبا تقيدت فإذا الشرع، أبحكام تقيدت
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 هبا، يعملوا أن الناس ومحلت   هبا عملت   أي حبسبها، الناس
 إىل كلها العقيدة نقلت   تكون وبذلك سياسية، فكرة إىل نقلت ها
 العقيدة يف بدأت إذا هذااا. سياسياا فكر  أو سياسية، فكرة

 ذلك فإن ابألحكام، بدأت   إذا أّما. سياسي فكر إىل اوحّولته
 جيمع الذي فإن البديهة، سرعة إجياد إىل وأقرب أسهل يبدو
 أحكام، من عنها ينبثق مبا ولكن العقيدة، هو الناس وبني بينك
 وحده الواقع كان إمياهنم علىاا معتمد األحكام هذه أخذت   فإذا
 جملس يف السامع فإن الربط، وسرعة اإلدراك سرعة على داالا 
 مل املؤمنني، ألمري زوجها تشكو وهي للمرأة اخلطاب بن عمر
 املؤمنني وأمري أهنا يعرف ألنه اإلسلمية، ابلعقيدة نفسه ي  ْعنِ 

 تقدمي وهو عنها ينبثق مما ذلك يربط مبا نفسه عىن بل يعتقداهنا،
 ما وربط بذلك اكتفى قد فهو ،تعاىل هللا حق على الزوجة حق

 العقيدة، عن املنبثق احلكم هبذا امللحظة سرعة من عنده حصل
 إىل حيتج ومل البديهة، سرعة فقط ابحلكم الربط هبذا لديه فكانت

 وأهنا العقيدة، هذه تعتقد املرأة أن يعرف ألنه ابلعقيدة، الربط
 فالرجل. العقيدة هذه يعتقد ألنه املؤمنني ألمري أمرها تشكو
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 من ال الشرعي، ابحلكم الربط من البديهة سرعة لديه كانت
 سرعة إجياد كان لذلك ،الشرعي ابحلكم الربط مث العقيدة
 أسهل العقيدة عن ينبثق مما أي الشرعية األحكام من البديهة
 يكون إّّنا الناس عند البديهة سرعة إجياد فإن هلذا. مناالا  وأقرب
 وهبا الشؤون ت رعى هبا سياسيةاا ر أفكا الشرعية األحكام جبعل

 الناس أن مبعرفة مرهون ذلك ولكن. اخلطاب يكون وحدها
 كنت فلو. العقيدة وهو الشرع، أحكام عنه تنبثق ما يعتقدون

 وهم مسلمون، مصر أهل فإن ،مثلا  مصر يف الناس شؤون ترعى
 فيهم توِجد أن أردت فإذا اإلسلمية، العقيدة يعتقدوناا ُجيع

اا أفكار  الشرعية األحكام جتعل أن إالّ  عليك فما لبديهة،ا سرعة
 أن أردت إذا أّما. مصر يف البديهة سرعة توِجد وحينئذ سياسية،
 اإلسلمية، العقيدة يعتقدون ال فإهنم ،مثلا  فرنسا يف توجدها

 ،اا سياسياا فكر  اإلسلمية العقيدة جبعل أوالا  تسري أن بد فل
. متتابع وبشكل ببطء ولكن فيهم البديهة سرعة توِجد وحينئذ
 مبا ولكن. مصر يف تعمل وأن فرنسا يف تعمل أن بني فرق   فهناك

 فإن اإلسلمية، البلد يف البديهة سرعة ادإجي نريد إّّنا أننا
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 ذلك فإن العقيدة، عن تنبثق اليت ابألحكام يكون إّّنا حديثنا
 .البديهة سرعة إلجياد وأسهل أسرع

 وقبل أوالا  ي بدأ أن بد ال الناس لدى هةالبدي سرعة فإلجياد
 سهل وهذا ،اا سياسياا فكر  الشرعية األحكام جبعل شيء كل

 هبا ويتقيدون اإلسلمية العقيدة يعتقدون فالناس وميسور،
 حكم هذا أن الفكرة لديهم جتعل أن إالّ  عليك فما وأبحكامها،

 جيب كما به، التقيد جيب العقيدة عن ينبثق ما وأن شرعي،
 أبحكام ابلتقيد يكون إّّنا والكفر اإلميان ألن ابلعقيدة، لتقيدا

 أمر صار الناس يف ذلك و جد فمىت هبا، التقيد عدم أو الشرع
 منهم،اا ومتمكن إليهم،اا راجع سياسي فكر إىل األحكام حتويل

 فما. سياسيااا فكر  الشرعية األحكام جيعلون الذين هم فصاروا
 الشرعية األحكام جعل كان لذلك د،واإلرشا التنبيه إالّ  عليك

 إىل إالّ  حيتاج ال ألنه إنسان، لكلاا ميسور اا أمر اا سياسياا فكر 
 .واإلرشاد امللحظة

 العقيدة، خيالف ذلك أن رأوا إذا العامة، احلرايت فمثلا 
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. لرتكه عناية إىل حتتاج وال تركه، عليهم سه ل عنها، ينبثق ال أو
 من فإنه خيالفها، ال أو العقيدة، عن ينبثق أنه عندهم ظل إذا أّما

 ابلعقيدة مربوط ألنه ،اا سياسياا فكر  كان ولو تركه عليهم الصعب
 العقيدة، مناا آتي ليس أنه يفهموا أن من بد فل. يعتقدوهنا اليت
 يرتكوا أن ميكن ال ذلك وبدون عنها، ينبثق وال هلا، خمالف وهو

 ،اا حرام اخلمر وكون ،اا ر كاف النصراين كون  ومثلا . العامة احلرايت
 شرقيني، أم غربيني أكانوا سواء جتوز ال الكفار سيطرة وكون
 سهل ومثله ذلك كل ،اا فرض الشرعي ابحلكم احلاكم تقيد وكون

: هللا قول فتلوة. ابلعقيدة ربطه مبجرد إدراكه      
                           جلعل كاف 

: هللا قول وتلوة كافر، النصراين أن يعترب املسلم      
      قول وتلوة حمّرمة، وأهنا اخلمر آية ملعرفة كاف 

: هللا                          مع 
 وتلوة جتوز، ال الكافر سيطرة أبن جازمة معرفة يعطي شرحها

: هللا قول                        
     هللا قول تلوة مع :               
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         ، حبكم احلاكم تقيد عدم أن تعتقد جيعلك 
 .كفر أو مثإ هو الشرع

 الشرعية األحكام طريق عن الشؤون رعاية يف فاملوضوع
 أول هو كان وإذا اإلسلمية، البلد يف البساطة غاية يف أمر

 العمل فإن ولذلك ومضمون، سهل فيه النجاح فإن الطريق
 سهل أمر الناس عند البديهة سرعة إلجياد أي البديهة لسرعة

 وهذا سياسية، أفكار إىل اوحتويله الشرعية ابألحكام يبدأ ألنه
 أو امللحظة، سرعة إجياد وهو الثاين األمر يبقى وميسور، سهل

 بسرعة املعين هو ذافه عليه، يدل وما للواقع، السريع اإلدراك
 لفت فيه يكفي وال وإجياد، تربية إىل حيتاج فإنه. امللحظة

 سرعة إجياد أي للواقع، السريع اإلدراك بني ففرق  . النظر
 إّّنا أقوال من سبق فما. البديهة سرعة إجياد وبني حظة،املل

 إلجياد مسوقة كانت وإن امللحظة سرعة إجياد على تنصب
 وإن وهي. البديهة سرعة توِجد اليت هي ألهنا البديهة، سرعة

 ألن. البديهة سرعة يف الثانية تعترب ولكنها األوىل الركيزة كانت
 هو الشرعية ابألحكام ربطها أو عنها، ينبثق وما ابلعقيدة ربطها
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 .البديهة سرعة يوِجد الذي
 سرعة يوِجد وال يكفي، ال وحده امللحظة سرعة وإجياد

 القصد معرفة من بد ال بل فيها، األوىل الركيزة كان وإن البديهة،
 الذي الشرعي ابحلكم الربط من ي فهم إّّنا القصد وهذا للمتكلم،

 أن بد ال كان لذلك. العقيدة عن ينبثق أنه ويعرف يفهمه،
 حينئذ يوجد مث القصد، ومعرفة به للربطاا موجود اجلامع يكون

 الذي والواقع يقال، الذي فالكلم. امللحظة بسرعة يسمى ما
 مل ما ولكنه امللحظة، سرعة يوِجد الذي هو كان وإن حيصل،

 .بديهة سرعة السامعني لدى يكون ال فإنه ابجلامع، ي ربط
 من متكنت إذا اإلسلمية كاألّمة ّمةأ فإن ذلك، وعلى

 وقائع مناا يومي حيصل ما فإن سياسي، فكر إىل الفكرة حتويل
. البديهة سرعة لديها كانت عقيدهتا، عن ينبثق مبا رب ط تها إذا

 بسرعة متعلقةاا ظاهر  كانت وإن البديهة، سرعة يف إذن فاملسألة
 ولكنها ظة،امللح سرعة أو امللحظة إجياد أي الواقع، إدراك

 إىل الشرعي واحلكم الفكرة بتحويل متعلقة ذلك وبعد ذلك قبل
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 سرعة يسمى مبا الكرام مرّ  ّنر فإان لذلك. سياسي فكر
 االهتمام ونركز عليه، يدل وما الواقع إدراك بسرعة أو امللحظة،

 فكر إىل الشرعية واألحكام اإلسلمية الفكرة حتويل على كله
 األفراد، يف أو األّمة يف البديهة سرعة إجياد فإن لذلك. سياسي

 رأايا  اإلسلمي الرأي جبعل شيء، كل وقبل أوالا  يكون إّّنا
 بد ال البديهة فسرعة. البديهة سرعة توجد ذلك بعد مث ،اا سياسي

 اإلسلم، أساس على اإلجياد هذا يكون أن بد وال إجيادها، من
 سرعة إجياد مث ،اا اثنياا سياسي رأايا  جْعله مث ،أوالا  اإلسلمي فالرأي
 حكم وهو بديهي، أمر كفار ألهنم الكفار قتال فمثلا . البديهة
 يراد ألنه اجلزية فتؤخذ للقتال، مْنع هو منهم اجلزية وأْخذ شرعي،
 ألهنم وقتاهلم السلم، يريدون كفار ألهنم اجلزية فأخذ. السلم
 هنمأل اجلزية وأخذ كفار، ألهنم فقتاهلم احلرب، يريدون كفار
 إىل حتويله أوالا  ويراد إسلمي رأي فهنا. السلم يريدون كفار
 مىت ي فهم أن بعد أي ذلك وبعد فقهي، لرأي ال سياسي، رأي

. حاهلم ملعرفة البديهة سرعة تلزم وحينئذ يساملون، ومىت يقاتلون،
 أفعاهلم من إما يتأتى وهذا حاهلم، ملعرفة ضرورية البديهة فسرعة
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اا إسلمي رأايا  الرأي يكون أن من بد ال لذلك .اقواهلم من وإما
 فسرعة. البديهة سرعة إجناز مث ذلك، بعداا سياسي ورأايا  ،أوالا 

 أساس على أي اإلسلم، أساس على ولكن ضرورية، البديهة
 سرعة يكون أن ميكن كان وإن ذلك وغري. الشرعي احلكم

 لرأيا فقط نقبل فنحن به، نشتغل وال نقبله ال ولكننا بديهة،
 الرأي أّما به، نشتغل وال نقبله ال عداه وما اإلسلمي،
 الرأي هلذا الزمة البديهة وسرعة األساس، فهو اإلسلمي
 سرعة حصلت الشارع يف البنزين رؤية حادثة فحىت. اإلسلمي

 أييت أن اخلطر وتصور اخلطر ولكن بنزين، أنه إدراك من البديهة
 من هنرب إذ وحنن اخلطر، نع هنى قد فاهلل اإلسلمي، الرأي من

 وهكذا السلمة، جملرد هنرب وال الشرع، حبكم هنرب إّّنا اخلطر
 أتيت مث شيء، كل وقبل أوالا  اإلسلمي فالرأي. األمثلة ابقي

 .البديهة سرعة
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