 -72نقاوة األفكار
اإلنسان الطاهر النقًٌ ،نبغً أن ٌكون طاهر فً جسده وروحه ،وأٌضًا طاهرً ا فً أفكاره و
حواسه ومشاعره ،وحتى فً أحالمه وظنونه .و فً هذا المقال أود أن أحدثكم عن نقاوة
األفكار.
ٌجب أن ٌحرص اإلنسان على نقاوة أفكاره ،ألن فكره هو أٌضًا ملك هلل .وكما نحرص على
قلوبنا أن تكون نقٌة لكً ٌسكن فٌها هللا ،كذلك الحال مع عقولنا أٌضًا ..وقد ورد فً الكتاب
المقدس قول الوحً اإللهً" :تحب الرب إلهك من كل قلبك ،ومن كل فكرك ،ومن كل قدرتك".
إن الذي ٌترك فكره ٌنشغل بأمور خاطئة إنما ٌدل على أن هللا ال ٌسكن قلبه ،ألنه من داخل
القلب تنبع األفكار ..وقد قال الكتاب" :الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح تخرج الصالحات.
والرجل الشرٌر من كنز قلبه الشرٌر تخرج الشرور"..
إن القانون ال ٌحاسبك على أفكارك ولكن هللا ٌحاسبك على أفكارك .ومن هنا كان الضمٌر أقوى
من القانون وأعمق .ألن الذي ٌحترس أال ٌخطا بفكره ،من الصعب أن ٌخطا بالعمل والفعل..
ومن هنا نقاوة الفكر سببًا فً نقاوة اإلنسان كله..
إن أردت أن ٌكون فكرك نق ًٌا ،أبعد عن األسباب التً تسبب نجاسة الفكر ،ابعد عن كل ما
ٌجلب لك فكرً ا خاط ًبا ..وقد تأتى األفكار بسبب قراءات خاطبة ،أو سماعات ردٌبة ،أو بسبب
الوسط الخاطا :من خلطة أو عشرة أو صداقة بطالة ،وقد ٌتولد الفكر الرديء من فكر آخر
رديء ..فابعد عن كل هذا لكً تحفظ أفكارك طاهرة.
وقد تتولد األفكار الخاطئة من رغبات أو شهوات ردٌئة داخل القلب .وفى الواقع إن الرغبات
واألفكار ٌتعاونان معًاٌ .مكن لكل منهما أن ٌكون سببًا ونتٌجة .الفكر الرديء ٌمكن أن ٌنجب
شهوة ردٌبة .والشهوة الردٌبة ٌمكن أن تلد فكرً ا ردٌ ًبا .وفً أحٌان كثٌرة تكون أفكارك معبرة
عن رغباتك .حاول أن تنقى قلبك من رغباته الردٌبة ،حٌنبذ تتنقى أفكارك تبعًا لذلك.
واألفكار والشهوات قد ٌلدان أحال ًما أو ظنو ًنا ،فالشًء الذي تفكر فٌه أو الذي تشتهٌه قد تحلم
به .وبهذا تكون على اإلنسان مسبولٌة فً بعض األحٌان تجاه أحالمه .وكلما ٌتنقى قلب اإلنسان
وفكره ،على هذا القدر تتنقى أحالمه وإن حلمت بشًء ضد أفكارك ورغباتك ،فقد تنزعج
ً
طوٌال..
وتصحو بسرعة وال تستطٌع أن تستمر فً الحلم

وقد تكون األفكار الشرٌرة فً بعض األوقات مجرد حرب من الشٌطانٌ ،رٌد بها أن ٌعكر
صفو قلبك ،وٌفقدك سالمك الداخلً .ولكن لٌست كل األفكار الشرٌرة حروبًا من الشٌاطٌن .إن
بٌن حرب األفكار والسقوط بالفكر فر ًقا واسعًا.
الفكر الشرٌر الذي هو مجرد حرب من الشٌطانٌ ،كون قلبك متمردً ا علٌه ،وتحاول إرادتك
بكل قوتها أن تطرده وأن تتخلص منه ،وال تقبله على اإلطالق .أما سقطة اإلنسان بالفكر ،فإنه
ٌكون خاللها راضًٌا بالفكر الشرٌر ،أو ً
ملتذا به ،وقد ٌحاول أن ٌستمر فٌه وٌستبقٌه وٌطٌله،
وقد ٌتعب إن طرأ سبب ٌقطع حبل هذه األفكار .فهل حٌنما تخطر األفكار الشرٌرة بذهنك،
تكون مقاومًا لها بصدق ،أم راضًٌا بها؟ هنا المقٌاس ،وهنا اختبار معدن نقاوتك..
نصٌحتً لك أن تقاوم األفكار الشرٌرة وتهرب منها .إن حاربك فكر شرٌر ،حاول أن تشغل
ذهنك بشًء آخر لكً تهرب منهٌ .مكن أن تفكر فً أمر آخر أكثر عم ًقا ،لكً تحول مجرى
تفكٌرك .وٌمكن أن تنشغل بالقراءة فً شًء ممتع ،لكً تتحول أفكارك من ذلك الموضوع
الردئ إلى موضوع القراءة .وٌمكن أن تصلى سرً ا وترفع قلبك إلى هللا لكً ٌبعد الفكر عنك..
وإن لم ٌنفعك كل هذا انشغل بعمل ٌدوي أو تكلم مع أى إنسان لكً تطرد عنك الفكر..
احذر أن تستسلم للفكر الخاطئ ،ألن هذه خٌانة منك هلل وانضمام منك ألعدائه .وهروبك من
الفكر من بدء وروده إلى ذهنك أسهل وأٌسر من محاولتك الهروب بعد استبقائه فترة.ألن
الفكر كلما استمر معكٌ ،مارس سلطة علٌك ،وٌخضع إرادتك لجاذبٌته ،حتى تصبح ً
عبدا له
تنفذ مشٌبته ..وإذا استمر معك الفكر قد ٌتحول إلى انفعال أو إلى رغبة أو إلى شهوة ..وقد
ٌتطور إلى محاولة للتنفٌذ وبهذا تنحدر من خطٌبة فكر إلى خطٌبة عمل..
وقد ٌأتً الفكر الشرٌر من الفراغ .وكما ٌقول المثل" :فكر الكسالن معمل للشٌطان".
فاإلنسان المنشغل ،العمالٌ ،تحكم فً أفكاره ،ألنه ٌوجهها حسب نوع مشغولٌته .التلمٌذ
المجتهد ٌوجه أفكاره فً طرٌق دروسه ،والعالم تشغل أفكاره فً العلم ،والرٌاضً
فً الرٌاضة ،والعابد فً العبادة .وأما الذي ٌقضً وقته فً فراغٌ ،تعرض ذهنه لألفكار
الشرٌرة .إنه ال ٌوجه أفكاره ،بل األفكار هً التً توجهه .نصٌحتً لك أن تبدأ المبادرة .قم أنت
بتوجٌه أفكارك ،وال تترك األفكار تعبث بك وتوجهك.
سالحا ضدك ،فاتخذه صدٌ ًقا لك ال
سالحا فً ٌدك ،وٌمكن أن ٌكون
إن الفكر ٌمكن أن ٌكون
ً
ً
عدوا.
ً

اعرف أن أعظم المشروعات النافعة بدأت فكرة .وكل األعمال اإلنسانٌة العظٌمة بدأت بفكرة.
ونحن قد نحتاج إلً خبراء نستقدمهم من بالد بعٌدة أو قرٌبة ،لكً نحصل من كل منهم على
فكرة ..فلتكن أفكارك ً
كنزا لك ولغٌرك .لتكن أفكارك بركة للمجتمع الذي تعٌش فٌه.
فإن لم تستطع أن تجعل أفكارك مصدر نفع لك وللناس ،فعلى األقل ال تجعلها سبب ضٌاع لك
ٌفقدك مصٌرك األبدي ،وٌفقدك نقاوة قلبك..
ال تنتظر حتى ٌأتً الفكر الشرٌر إلً ذهنك ثم تتعب فً مقاومته ،بل ابدأ أنت واشغل فكرك
بالصالحات ..لٌكن لك كنز فً التأمالت المقدسة ومن األفكار اإللهٌة وكنز من مشاعر الحب
نحو هللا ،حتى ٌستحً منك ذهنك إن أراد الشٌطان أن ٌنجسه أو ٌسقطه..
وانشغل دابمًا بكل ما هو نافع وأعرف أن هللا ٌقرأ أفكارك وٌفحصها .لذلك ٌنبغً أن تخجل من
نفسك كلما استسلمت للفكر الخاطا ..وإن سقطت فً الفكر فال تٌأس وتستمر ،بل قم بسرعة
وقوم أفكارك ،ولٌكن هللا معكٌ ،هبك نقاوة الفكر كعطٌة مقدسة من عنده.

