األفكبر الخبطئة وحروة الفكر
وأطهارا فً أفكارنا وقلوبنا ومشاعرنا ،لذلك علٌنا
إن هللا تبارك إسمه ٌرٌدنا أن نكون أنقٌا ًء
ً
أن نبعد عن كل فكر خاطئ ،ونطرده من أذهاننا ومن ذاكرتنا ...فما هً األفكار الخاطئة؟
األفكار الخاطئة التً تمر على العقل ،قد تكون أفكار إنتقام ،أو أفكار عظمة وكبرٌاء ومجد
باطل وأحالم ٌقظة ،أو أفكار تجول حول أخطاء الناس وإدانتهم ،أو أفكار حسد وغٌرة ،أو
شهوات عالمٌة ،أو قد تكون أفكار زنا ونجاسة ،وما إلى ذلك...

مصبدر الفكر الخبطئ
أفكارا من نوعها،
 -1قد ٌأتً الفكر الخاطئ من فكر سابق .فاألفكار لٌست عقٌمة إنها تلد
ً
كجنسها .ربما كان لك فكر بدأت به منذ أٌام ،وٌرٌد أن ٌكمل .أو قصة بدأتها ولم تصل إلى
نهاٌتها ،وهى ترٌد مزٌدً ا من التفاصٌل ،ولو من باب حب األستطالع .فأهرب من هذا كله...
 -2وقد ٌأتً الفكر الخاطئ من خبرتك الخاصة.

 -3وقد ٌكون مصدر الفكر الخاطئ هو العقل الباطن:
فربما تكون قد تركزت فً عقلك الباطن قصص أو مشاعر أو رغبات ،تحب أن تطفو على
عقلك الواعً ،لتتفاوض معك..
حرٌصا على حفظ عقلك الباطن نق ًٌا .وال تختزن فٌه أشٌاء تعكر نقاوة فكرك .وإن كنت قد
فكن
ً
إختزنت فٌه خطاٌا أو معثرات قدٌمة ،فال تستعملها .وإنما بالوقت واإلهمال ٌتنقى عقلك منها،
وكذلك تصل إلى نقاوة عقلك بإحالل أفكار نقٌة جدٌدة تحل محل تلك األفكار داخلك...
ولما كان العقل الباطن ٌختزن ما ٌختزنه ،من مصادر متعددة ،منها القراءات والسماعات
حرٌصا على نقاوة قلبك وفكرك ،من كل ما ٌدخل
والمناظر والشهوات ...لذلك علٌك أن تكون
ً
وأٌضا كل ما تراه وما تفكر فٌه .ولتكن كل رغباتك نقٌة،
إلٌهما عن طرٌق القراءة والسماع،
ً
أٌضا على نقاوة حواسك.
كما تحرص ً

 -4مادامت الحواس هً أبواب الفكر ،إذن إحترس من جهة الحواس التً عملها هو الجوالن
أفكارا من النظر الطائش غٌر
فً األرض والتمشً فٌها .فهى تجول هنا وهناك تجلب للعقل
ً
النقً ،ومن السماعات البطالة ،ومن كل ما تش ّم وما تلمس..
أفكارا دنسة.
أفكارا نقٌة ،بٌنما الحواس الدنسة تجلب
إن الحواس النقٌة تجلب للعقل
ً
ً
أفكارا طائشة..
والحواس الطائشة تجلب
ً
اٌضا .والذي جاهد حتى حصل على نقاوة
وضبط الحواس ٌساعد بال شك على ضبط الفكر ً
وٌدربها على الحرص الروحً.
الفكر ،علٌه ان ٌراقب حواسه،
ّ

أٌضا من كالم الناس ورواٌاتهم:
 -5والفكر الخاطئ قد ٌأتً ً
فكم من زوج فشل فً حٌاته الزوجٌة ،بسبب ما تصبه أمه أو أخته فً أذنٌه من جهة زوجته،
فتأثر بذلك ،ودخلت إلى ذهنه أفكار لم تكن عنده من قبل فً فترة الخطوبة أو فً الشهور
األولى للزواج .وكذلك كم من زوجة فشلت بسبب نصائح أهلها...
أفكارا غرٌبة قد تأتً ألي شخص ،لٌست هً منه ،ولكنها مع ذلك تستطٌع أن تغٌر طبعه
إن
ً
وإسلوبه! لذلك راجع أفكارك بإستمرار .وال تكن تحت تأثٌر أو سٌطرة شخص ما ،تجد أنك
تعتنق ما ٌقوله من أفكار بغٌر فحص!!

 -6كذلك قد تأتً األفكار الخاطئة من الشٌطان
ٌلقٌها فً ذهن اإلنسان ،ولو كمجرد إقتراح! وعلى اإلنسان أن ٌمٌز لٌدرك أن هذا الفكر
الشرٌر أو الخاطئ هو من الشٌطان ..وإن لم تكن له موهبة اإلفراز أو التمٌٌز ،علٌه أن
ٌستشٌر من له الموهبة..
ضا،
ونحب أن نقول هنا إن الشٌطان ال ٌرغم أحدً ا على قبول أفكاره .إنما هو ٌقدّ م عرو ً
حر تما ًما فً أن ٌقبل منه أو ال ٌقبل...
وٌقدمها فً إغراء .واإلنسان ّ

حرة الفكر ،والسقوط

ببلفكر.

مصذر ا لمقبل :موقع األنبب ت كاله يمبنوت .

رافضا لهذا الفكر ،ولٌس
لٌس كل فكر خاطئ ٌأتً إلى عقل اإلنسان ٌعتبر خطٌة ،مادام هو
ً
هو السبب فٌه .فقد ٌكون الفكر الخاطئ حر ًبا من عدو الخٌر وهناك فارق بٌن حرب الفكر
والسقوط فٌه...
إلحاحا وبشدة ،وربما لفترة قد
ففً الحرب الروحٌة قد تلح األفكار الخاطئة على عقل اإلنسان
ً
تطول ،وهو رافض لها ،وٌقاومها بكل ما ٌستطٌع من قدرة .ومع ذلك فاألفكار مستمرة
وضاغطة!..
أما السقوط بالفكر ،فهو قبول الفكر وعدم مقاومته ،أو مقاومته بطرٌقة شكلٌة ضعٌفة ،وهى
فً الحقٌقة مستسلمة وراضٌة!

وقبول الفكر الخاطئ ٌعتبر خٌانة هلل .ألنه بهذا القبولٌ ،فتح الشخص أبواب قلبه للخطٌة ،وال
ٌكون قلبه وقتذاك مع هللا بل ضده.
وفً السقزط بالفكرٌ ،كون الشخص ً
ملتذا بفكر الخطٌئة ،أو متعاو ًنا معهٌ ،نمٌه وٌقوٌه
وٌستبقٌه ،وٌكمل علٌه...
وٌكون هو والفكر كٌا ًنا واحدً ا ،بحٌث ٌصعب التمٌٌز فً مجرى التفكٌر الخاطئ بٌن الفكر
الذي أتى من الخارج كحرب روحٌة ،والفكر الصادر من هذا اإلنسان الخاطئ ،من قلبه وعقله
هو!!

وفكر السقوط قد ٌكون مصدره شهوة أو رغبة...
والشهوة والفكر ٌتبادلون الوضع كسبب ونتٌجة .فالفكر الخاطئ تنتج عنه الشهوة .والشهوة
ٌنتج عنها الفكر الخاطئ.
ٌقوٌان بعضهما البعض فً خط واحد .وفً
وكل منهما ٌكون سب ًبا لآلخر أو نتٌجة له ،بحٌث ّ
هذه الحالة ٌتعاون الفكر الذي من الخارج ،مع الفكر الذي من الداخل...

وأٌضا عن بداٌة الفكر الخاطئ،
بقى أن أحدثك عن األمور التً تساعد على السقوط بالفكر،
ً
وكٌف ٌأتً...

فإلى اللقاء فً العدد المقبل إن أحبت نعمة الرب وعشنا.

