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 للملكوت املطلقةاحلقيقة احملبةيفالثبات
I- طلقةامُل احلقيقة:  

.الكن سدددددد فدددددد األول المكاندددددد فدددددد األولدددددد ال صدددددد  يؤسدددددد أنهدددددد القدددددد  للدددددد و األولالهدددددد   -أ
.األول وخ متناح اتناك ع ةوكذلكاألول هللاكأول ي يس عع فهالق 

َل فُِ رَِّ َ »: فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ " ِنرُك ُِّر َْ َل ََُوِسرَ   ِنرُك ُِّر َْ َل بَُك ِرَ   ََرَ  ِنرُك ُِّر َّب ِِلَ ِِ ِهرَ  اُلَوِيرُباُ الُْلَر  . تُِحبُّ الرَّب ِِ َهر
اُلُعُظَم  (22:73-73مت)"... َْ

قبدلمدنالم جد ةةللملكد  المطلقد الحق قد عدنواحد تعب د ولكنهدابنداتب أالالقلبكلمنهللابمحب ال ص   -ب
.الثال ثش ك الكامل ف بالمحب المشتعلهللاقلبوه -إنشاءالعالم

مددددنقلددددبكامددددلالمحبدددد مددددنقلددددبكامددددلالمحبدددد هدددد هللاحق قدددد ك ددددان(.1يدددد 1)"محبدددد هللا" -ج
.قلبدد بكدلهللاأحددبهللااألزلمندذ.القدد  والد و ناآلبدواآلببدد نالعالقد وفدد هللاشخصد  فدد األولد هد 

الثال ثةاخلالش ك بسببف  وممل ءتماما مشبعهللا...،ال و أحبويس عناآلبأحباآلب

الد بكلد القد وةوالحكمد ولكند يسدتخ مهافقدرل  عبد عدن.كامدلقلبمنالمحب ه هللاومشاع فك ج ه  -ة
.محبت 

عددنالثددال ثلشدد ك األزلدد السدد ا فدد لهدداوؤيتندداخدداللمددنأفضددلبشددكلاألولدد ال صدد  نفهددمأننقدد و -ه
.الملك  مباةئاح ىاعتباوهامج ة

.لنكدددد نخلقنددددامددددنوحق قدددد ك اندددد حق قدددد هدددد هددددذهألنكامددددلقلددددبمددددنبمحبدددد نتجدددد ابأني يدددد ناهدددد  -و
.باهللوعالقتناالخالصصم مه هذا.كاملقلبمنالمحب ص وةص وت عل خلقنانحن

(519،2713ي ).الحق ق هذهف نثبتانويجبهللمحبت بق ويحبناهللاأنالكتابف حق ق أساس   -ز

لَِ  أَُح َُ تُُ ُم أَََا اآلَََِّّما أََح بنِ  " َِ (519ي )"اُُث ُتُوا فِ  َنَح بتِ . َِّ

:م تبط تعب  ا 9األقلعل لهاهللاكلف المشتعل المحب  - 

قلب بكلاآلخ ينيحبالثال ثاقن مف كل:هللهللانح ا .1

المحبدد قدد ةبددنف المفدد ي نيحددبهدد .وق وتدد وفكدد هقلبدد كددلمددنشددعب يحددبهدد :لشررع ههللانح ررا .2
.الثال ثش ك ف المماوس 

(99وو).الق  بال و شعب كلبف انسكبتق هللامحب ذا :هللنح تنا .7

. نح تنانحن:لَوسنانحبانفسنا بمحبهللاومنأجلهللا.

(15ي 1).هللامحب اختباوف ضمناآلخ يننحب:لالخَّيكنح تنا .9

"شددددددددددددتعلالم القلددددددددددددبشدددددددددددد ك ”ماأسددددددددددددم  تكدددددددددددد نللمحبدددددددددددد الخمسدددددددددددد التعب دددددددددددد ا هددددددددددددذه -ط
.الثال ثالعائل  الممثل ف عالق ،المشتعل المحب ف نشت كأنه األعظممص  نا
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لهدااالمختلفد التعب د ا فهدمفد نددةاةلكد نجد وانالمحبد فد ةائمدا نعد  انةعد ةهدذه:المح اف أث توا -ي
المحبدد فدد التعمدد :وتعل مهددابهدداالصددالةةواسددتهايتضددمنوالددذيالكتددابفدد األساسدد الحدد هدد هددذا
.نح نامنهللالمشاع م ذتالنك نوان

لَِ  أَُح َُ تُُ ُم أَََا اآلَََِّّما أََح بنِ  " َِ (519ي )"اُُث ُتُوا فِ  َنَح بتِ . َِّ

عل نددددددددا.هللامحبدددددددد عددددددددننعبدددددددد وأننسددددددددتقبلأنهددددددد األساسدددددددد ح اتندددددددداهدددددددد  يكدددددددد نانيجدددددددب -ك
حت النهض منخاصزمنننتظ انيلدمال.وبع هاوأثناءهاالنهض قبلاألساس ح اتناانشغالهذانجعلأن

.الحق ق هذهف نتعم 

.معل مددددددا مجدددددد ةاختباويدددددد ولدددددد  مع فدددددد يعندددددد هددددددذاهللامع فدددددد هدددددد  يدددددد اآلبالح دددددداةجدددددد ه  -ل
(71يدد 51-1كدد 1!)هللامددعللشدد ك ةعدد ةفهدد الجحدد ممددنالهدد وبمجدد ةمددنبكث دد أكثدد الخددالص

"المشتعلالقلبش ك ”ف نشت كأن

ِِ ِهَ  اُلَحَُاةُ " ِِ َه ِِي أَُرَسُكتَهُ : ِديباُ اآلبَْ يَُسوَع اُلَمِسَُح الب َْ ُحَدَ   َْ ََُت اإِللَهَ اُلَحقُِقِ ب  (713ي )."أَُن يَُعَِّفُوَ  أَ

II- هلل اهلل حمبة: 
ناآلبديحدباآلبو(711يد )اآلبيحدبناآلبد.الثدال ثةاخلالعالقا ف الكامل للمحب األولالتعب  نج  -أ

.(2713،519،29،797ي )

-القد  والد و ناآلبواآلب.اإلله  الطب ع ف متساوي اقان ممتم دةلكنثالثف ةائما كائنواح ال ي ج  -ب
.وتكاملتام وح ةف لكنالعملف والسلطانال ووف اآلخ يننعمختلفكل.هللاصفا بالكاملكلل كل

حبدد .بالكامددليحددبةائمددافهدد .بهددايحبندداالتدد ال ح دد ةالط يقدد هدد الثددال ثةاخددلهللابهددايحددبالتدد الط يقدد  -ج
.شخص ت ض فهذامحبت منبجدءيحبناالفه .الدمنف وأب يالق وف النهائ ألن يدي والينقصال

لك ف دد والمنبددعالنمدد ذجهدد الثددال ثةاخددلالعالقددا .محبتدد ومدد ىون ع دد طب عدد تظهدد الثددال ثفدد ال حدد ة -ة
.مع نحننتعاملوك فمعنايتعاملوك فالكامل المحب عنص وةتعط نافه .واالخ ينهللامعالعالق 

.اآلببدددعالقتددد فددد يمدددلاليسددد ع.بددد تدددؤث لددد اآلبومحبددد بحبددد لدددآ.شدددغفوبفددد  اآلبيحدددبيسددد ع -ه
.المس حف الج ي ةه يتنانأخذعن ماالط يق بنف بنايتمتعيس عأنهذاوتطب قا معان اح ى

III- لشعبه اهلل حمبة 
دددداوقددددال(.519يدددد ).اآلببدددد يحبدددد الددددذيالمقدددد اوبددددنف المفدددد ي نيحددددبأندددد أعلددددنيسدددد ع -أ اآلبأنأيض 

المفدددددد ي نيحبدددددد نالقدددددد  الدددددد و وناآلبددددددوآلبا(2713يدددددد .)المقدددددد اوبددددددنف المفدددددد ي نيحددددددب
.والق وةوالنف والفك القلبكلمن

لَِ   اآلَّأََح بنِ   ََِّما"  َِ (519ي )".اُُث ُتُوا فِ  َنَح بتِ . أَُح َُ تُُ ُم أَََاَِّ

لَُُِعكََم اُلَعالَُم أََبَ  أَُرَسُكتَنِ  "...  َُمُ َْ أَُح َُ تَ (2713ي )."ََِّما أَُح َُ تَنِ  َْ

الفدد  بددذا آخدد ونيتمتددعانأواةهللاويضدداعفيشدداوكالددذيالتعب   جبتتسددالتع يددفبحسددبالمحبدد  -ب
نح ررالَررهالمج دد ةالشدد اك بهددذهيتمتددعلكدد اإلنسددانهللاخلدد قدد ل.الكاملدد المحبدد شدد ك فدد للثددال ثالددذي

.عاطف احت اجل ي كانأووح  ا كانألن اإلنسانهللا يخللملش ءيحتاجالهللا...ش ءينقص الهللا
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IV- هلل حمبتنا 
(.22:73-73مدددت)األولددد مكانددد فددد الاألولددد ال صددد  يؤسددد ف نددداأنهددد القددد  للددد و األولالهددد   -أ

"بالكددددددددل"ندددددددؤت أني يددددددد ناهدددددددد .محبتندددددددابكدددددددلنتجدددددددداوبأنوي يددددددد ناقلبددددددد بكددددددددلحبنددددددداي هددددددد 
".الكاملدد المحبدد "هدد ألندد ولكددناآلخدد يننحددبعندد مابددال فضأوبال حدد ةيشددع ألندد لدد  العالقدد هددذهفدد 
.القلببكلهللانحبعن ماالتام(قص نا)م  اثناسنختب نحن.م  اث ه محبتنا.محبتنايستح ه 

ولكدددنلنحدددبأكبددد مجهددد ةببدددذلأكثددد هللانحدددبلدددن(99وو)القددد  بدددال و قل بندددافددد تنسدددكبهللامحبددد  -ب
.محبت منالمدي وؤي خاللمن

َُظَُُّْا أَيباَ َنَح بٍا أَُعطَاََا " الََد هللاِ  اآلَّأُ ُْ (17ي 1)!"َحتب  َُُدَع  أَ

(51ت ،191،21،27ي )الطاع وو متأسس ف بك نهاالمحب ع  يس ع -ج

َيايَايَ  تُِح ُّوََنِ ُِِن ُُِّنتُُم " َْ (191ي )"فَاُحوَظُوا 

.هللامحبد عدنويعبد ل شدع الد اخلمدنيتحد والقلدب-"الملتهدبالقلدبشد ك "ف الح ي نج :الحَّيارْح -د 
فدددد نشددددت كلكدددد ل سددددتالح يدددد .والملددددلالددددبالةةالشدددده ةالدددد فض،اإلةاندددد وو مددددنيتحدددد والقلددددب
.هللامعايند بسدببالقلدبح يد ولكنهدا.تهداونفد لنح اح ي ل ستوه .خ ينآمؤمن نمعهايتف الحفال 
.النف  عل هائلتأث  لهاخ م عل الحص لأوخ م قافل ال الذهابالمبتهجمنبكث  أكث وتشمل

V- ألنفسنا حمبتنا  
نحدننحدبأنفسدنامدنخداللفهمنداإلعدالنيسد ع.يجبأنيحبالمفد ي نأنفسدهمفد محبد هللاومدنأجدلهللا -أ

عند ما.لناعن يسد عق مد فائقد واسدتحقا (219ك 2)لق قبلناعط  ب هللا.م ل ي وصل ب وق متناالعظ 
.ن وكهذاتتغ  مشاع ناتجاههللاوأنفسناواآلخ ين

ََاَْ " (7522مت)."َِّنَُوِس َ تُِحبُّ بََِّي ََ  : الثباََُِاُ ِنُثكُ

.هللافددددددد أنفسدددددددنامحبددددددد مدددددددنتمكننددددددداهللامحبددددددد فددددددد وق متنددددددداومصددددددد  ناالج يددددددد ةإةواكه يتندددددددا -ب
.هللانعم ف ألنفسنامحبتنامنأكث اآلخ يننحباننق ولن

(.21لدددددد )"ح اتندددددداأننددددددبغض"و(7522مددددددت)"أنفسددددددنانحددددددبأن"ألمدددددد ينيدددددد ع ناالكتدددددداب -ج
ح اتنددانددبغضنحددن.هللامشدد   فدد نعمددلومدداالمسدد حفدد الج يدد ةه يتندداأيالمسدد حفدد انفسددنانحددبنحددن

.هللامش   عنبع  ا نعملوماالمس حخاوجطب عتناأي

مدددددالنكددددد نغ ددددد ويننكددددد ننأوهددددد -"أجلددددد مدددددنأنفسدددددنانحدددددبأن"عنهددددداقدددددالكالويفددددد ب نددددداوة -ة
لندددابحبددد تمتعددد مدددنيقلدددلالدددذيزائدددفت اضدددعفددد نسدددلكأني يددد نااليسددد ع.أجلددد مدددنبالكامدددللددد ةعاندددا

"اسدتثماوه"نكد موعن مالنامحبت معباإلتفا انفسنانحبعن مايس عنمج نحن.لنابحب نتمتعأني ي ناوكم
.ف نا

أنبندابتمتع نتمتعاني ي نافه .يحب الذي"الشخص"نحبأني ي ناه .هللانعم ف نحنبمنيتمتعيس ع -ه
.بنابس ووهنس 

َُُجوَرة  »الَ يُقَاُل بَُعُد لَِ  " الَ يُقَاُل بَُعُد لَُرِضِ  « َن َُُك « ُنوَحَشا  »َْ َُ تُُدَع أَُرُضِ  تُُدَع  « َحُوِصُ َاَ »بَ . «بَُعولَراَ »َْ
َّب يَُسَُّّ بِ ِ  ٍَ  لَنب الَّب ِِ بَُعر ا ََ أَُرُضِ  تَِصرَُُّ  ُبرِ  بَنُرو ِ . َْ ْب َراَت يَتَََّ ُِ راَُّّ َعر ُا الشب ْب َِّوَرََِّح اُلَعرَِّيِ  . لََبرهُ ََِّمرا يَتَرََّ َْ

َُ ِ بِاُلَعَُِّْس  (2أش)."يَُوََُّح بِِ  ِِلَ
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(1513مد)."لََبهُ ُسَّب بِ َخكبَصنِ  " 

.أحدد يلحظدد والصددغ  منهدداالكث دد أنبددال غمهللامشدد   فدد نفعددلمدداعددنالكلمدد تق لدد مددانقبددلأنيجددب -و
.لألبد عل هداوسد كافاناقلبد تحد كولكنهدا.صدغ  ةاعمدالمدنتتكد نل سد عنقد مهاالت والخ م المحب معظم

.الح اةهذهف ل حبناط يق ح لشع وهعنعالن  يس عتعب  ه  ي اآلبالمكافآ 

الُِح لََبَ  ُُِّنَت أَِنُناً : فَقَاَل لَهُ " ََا اُلَعُ ُد الصب ا أَيُّ َِ َِِعمب (1315ل )."َعُشَِّ ُنُدنٍ فَُكَُُ ُك لََ  ُسُكطَان  َعكَ   فِ  اُلقَكُِ

َِ فَأُبُُِمَ  َعكَ  اُلَ ثَُِِّ " َُ ِِلَ  فَََِّح َسُلِد َ . ُُِّنَت أَِنُناً فِ  اُلقَكُِ (2129مت)"اُدُخ

ررَ اِر " َنررُك َسررقَ  أََحررَد َهررُلالَِت الصل ُب أَبُرروُل لَُ ررُم َِِبررهُ  َِّررأَُس َنرراٍت بَرراِرٍد فَقَرر ُ َْ ٍِ فَرراُلَح "الَ يُِضررُُ  أَُبررََُِّ بِاُسررِم تُِكِمُرر
(21مت)

عنددددد ما.إل دددددكينظددددد عنددددد مايشدددددع بماوتشدددددع ه ايدددددمددددداتددددد ىيجعلدددددكأنالقددددد  الددددد و مدددددنأطلدددددب -ز
هدممدنواهتمداموقدتعلد نحصدلأننحتداجلدن.إلنجازاتنداالنا انظاوللفتنجته فلنعل ناع ن  أننع  

.مج  شخصأكث واهتماموقتألنلناواق ياءمشه وين

اني يدد هدد .المحبدد نسددتقبلوأننحددبأنقدد وتنايدد م الددذيبددال فضعم دد إحسددا تنددتجالددنف ك اه دد  - 
اخدددددددد شددددددددخصنكدددددددد ننتمندددددددد اناللكدددددددد الددددددددنف ك اه دددددددد مددددددددنبالكامددددددددلقل بنددددددددايحدددددددد و

.المح ةةب ع تنا-عل  لنك نهللاخلقنالمنشاك يننك نبل

.صددددددددغ  ةكانددددددددتلدددددددد حتدددددددد خدددددددد متناأوم اهبندددددددداأومظه نددددددددانحتكدددددددد انةونأنفسددددددددنانحددددددددب -ط
مثدلالح داةوظد و والشخصد  والقد وا كدالمظه تتغ د لدنامد ووجد ةمدعنحدنمنعل يس عنشك لكن

يتدددددد بانينبغدددددد .نح نددددددامددددددنبمشدددددداع هنشددددددع اني يدددددد ناالدددددد ب.والجنسدددددد   يناآلبددددددوالعائلدددددد 
.آخ شخصمظه أوظ و أوم اهبأوةع ةلهميك نانش قهمعل البعض

VI- لآلخرين حمبتنا 
.المشددددتعلالقلددددبلشدددد ك ح دددد يتعب دددد هددددذا.(1219يدددد )هللامحبدددد فدددد ضمددددناالخدددد يننحددددبنحددددن -أ

.معهمنتعاملوك فبهاالنا ن ىالت الط يق يغ  هذا-االخ ينتجاهيشع ك فنع  اني ي ناال ب

ِيُبتِ  أَُن تُِح ُّوا بَُعُضُ ُم بَُعضاً ََِّما أَُح َُ تُُ مُ " َْ ِِ ِهَ   ِِ (1219ي )".َه

نحددننحددب.العمددلبهددمبصدد وهمنفصددل اليمكددناألولدد والثان دد بعمدد مددعبعضددهاالددبعضو   صددالتدد تبر -ب
الط يقد التد يحدببببعضناالدبعضإل األب عنتمتنحنس.نا  نلناألنهللايحبهمكمايحبالمؤمن نالذينيس 

.الذينيتمتع نبنف األش اءالت نتمتدعبهداشخاصاألب حبنالآخ ينيجبأنتتجاوزالمح.شعب يس بهللاو
  نناضدجالالمدؤمن ن.دمكانتندا،الد يتعدهم،والذينيمكنة شعب  وقبفقرمنيتمتع ننحباليجبعل ناأن

.متابع األضعفيجبعل هم


