
1 

 

الحادية والثالثون المقالة
 
  

 في أن محبة اللـه تعلو كل محبة

     

المريدون بالحقيقة أن يدفعوا أنفسهم إلي  اليرم  يج أايم الموليد المويحير ويحيامبون المعانيد ال  يي  

المحامم كم نفس بكم نوع حرباً  يلوناً ، س يم كم  ج يي ي  ب يم كيم  يما أ انية حقيقيية ليسيي ي  أن 

سهام ال  ي  المحمية فلما يريد المعاند أن يحم اخييام الوية ويج م مااء الرم و ح يه ي فم بِها كم 

يقاتم الوفس بأ يياء   يلفية ، إ يا أنيه يجيلي  إلي  اليوفس زاخيم أحوانياً بيرو  ال  ي  أو ييومع أفكياماً 

  الرخاوة خ يثة وباطلة غير واا ة زنسة ويحرك ذكر ال  ايا السالفة ويقو  الوفس أن تفض  بوييها إل

كأنه غيير  مكيج أن توياال خً ياً إلي  أن ييدنس اليوفس إلي  ليدم الراياء كأناهيا في  الفاللية في  القلي  

 . فواحش األفكام المضلة ال  يثة 

وأن ليييس مو  غرييي  ي يييرع ال  ينيية باطويياً ويوملهييا فيييه بييم فيي  تو ييم الرذيليية فييً تيي  ر أن     

   ج الليهه مو  ال ديعية ليقيازفيا إلي  ليدم الراياء أو تعرف أن الوفس  واوزة    مو  العالم الغري

يلق  لليها أوااع الجسد ويجعلها تعير الواس وتغمهم ، فإن بدأ ال  ي  أن يحامم الوفس بِه ه األ ياء 

فً يجوح اإلنسان  ج اليوكم لل  اللهه بم فليلصق بالمسيح وحده الميحيوج والقيازم أن ي يف  أ يرا  

ييدمس بي كره  فيكيراً في  فيي ا ، أنوي  إن ابيعيدـ  يج الليهه وماعي  ليج سيييرة اليوفس وليح يه زاامياً و

 .الوسك المسيقيمة إل  أيج أذف  سوى إل  الهًك ، وأزف  نفس  إل  العدو الغاش 

فمج أايم في ا وإن أخ ير ال  يي  لكيم واحيد  يج األخيوة كيم ييوم وبيامية بربيواـ سييوف وسيهام    

يثة الغير واا ة ليرخيه ويرزه  يج طرييق العيدال ويسيح ه إلي  ب ي   حمية وآالم الرذيلة واألفكام ال  

 .الرااء بِه ا المقدام س يله أن يهرم بالحري إل  اللهه وييوكم للية 

فإنه فك ا ي  ر أن ي ي ر الوفوس الميجهة إليه ليعرف بيحقيق أناها بد أبغض  كم  يم وأح ي  الليهه    

م الرذيليية وأح يي  أن تقييرم إليي  اللييهه وتكمييم   ييينيه ، وحيده وإنههييا بييد تك ييدـ  ييروماً كثييرة  ييج ب يي

 .وأبيو   وباً إليه أكثر واسيهان  بربواـ  يياـ وأح يه وحده وا يه  أن تر ه 

وأن كافة حر ها وتواعها طوال أيا هيا احيسي يه ك يم حقيير ال يعيازال  ييناً  يج األ يياء المرايوة    

ير بال   قدامفا  ثيم في ا القيياس ، كميا يمليك اإلنسيان ألن ألف سوة  ج ف ا الدفر ف  العالم اآلت  الغ

ح ة واحيدة  يج كافية م يم ال حير فكي ا زفير الصيديقيج و لكيوـ السيمواـ أ ير ال يع ير وال تو يف 

 . عرفيه 

نحير ذلك األنفيس الوانيية تجافيد بييفهم وتصي ر بمثيم في ا الراياء لليس كيم حيون  اسيكة بيحقييق     

 يج : حيياة األبديية والحقيقيية وتوايد   ي يرة في  المحيج ، كميا يقياال مااء الرم فً ت وى بم توياال ال

وأيضاً . يفصلوا  ج  ح ة اللهه أاغم ، أام ضيق ، أم اض هاز ، أم اوع ، أم ل   ، أم سيف ، وتوابعه 

الحييون يصييو   يي راً ، والصيي ر تييدمباً ، واليييدمم مايياء ، والييرم يقييوال بصيي ركم تقيوييون أنفسييكم ، 

 .  الغاية ي لص وأيضاً  ج يص ر إل

إن   ر اإلنسان لل  األحوان المجلوبة اآلتية لليه  ج ال  ي  برااءا وطوال أناة وب ها ة تجعله     

إن أبا وك وحدك لل  كافة األم  :  يمكواً  يوطداً وتوضحه  ول اً خ رة وزمبة ، تف ج فيما أبوله 

وحيدك و سيك  المسيكونة  وي  خليق   لكاً وبد وا لك سياار كويوي المسيكونة وليم أبيوال في ا إن تملكي 

                                                           

 الكوااس السومية و علم األم وذكسييج أام   لفان   قاالـ  ام إفرآم :كيام  

 وبف للس ط عه أحد مف ان زير السيدة الع ماء ال را وس ف  برية األن ا  قاميوس
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اوس الواس وإل  انقضاء الدفر ، أتراك كيف ت يام الرااسة الكاذبة الموحلة لل  الحيياة المحقية اليي  

 .ال تع ر األبدية حياة  لك السمواـ الي   ملكيها ال انقضاء لها وال تغيير 

دال  لكوـ السمواـ بالملك ال يال   ج الواضح أنك إن  يوـ تمييواً  سيقيماً سيقوال حا ا ل  أن أب    

 اذا يوف  اإلنسان لو مبح العالم كله وخسر نفسه ، أم  اذا يع ي  اإلنسيان فديية : الواام كما باال الرم 

لج نفسه ، إن كافة العالم و لكه وأ واله و رفه أكرم  وه الوفس وحدفا وأوبير  يرفاً لييس أنههيا أكيرم 

سيير بواحييدة  ييج براييياه أن ت ييامكه وتيحييد ب  يعيية موحييه ال  ييج  ملكيية الويياس فقييا بييم ألن اللييهه لييم ي

بالسماء وال بال مس وال بالقمر وال بيالوجوم وال بيال حر وال ب ريية أخيرى  يج المرايياـ إال باإلنسيان 

 .وحدة ال ي أح ه أكثر  ج اميعها 

ت ي نا مأيياً  ياا اً فإن كان  برايا العالم الجسيمة والمكر ة والغوس أو المملكة األمضية نفسيها إذا أ    

ال ن يام أن نسي دلها بملك الحياة األبدي والسماوي ، فماذا نقوال لج  هوة  ا  يج  يهواـ في ا العيالم 

، م يفيده ويقايض به  لكوـ السمواـأو ب رف باطم أو بفاادة ب يحة ، فمج إذاً يح   يناً  ج ف ا العال

 .ان فو إلهه كما بيم لما أنغل  أحد يعوز إليه ألن ال م ال ي يح ه اإلنس

فيحياج بالحقيقة  ج ي يه  الحياة األبدية وييموس  لكيوـ السيمواـ أن يكيون ألليس  يج أ يوم في ا     

العالم كلها وألحم بدماً ويرفض كافة الحدوز العالمية وكم ال رف األمض  ويفل   يج بييوز الهييول  

 يموج بيلك المح ة  يناً آخر وال يح   يناً  ج أ ياء في ا اليدفر كلها ويح   جد المسيح السماا  وال

 .أو  ج أ وم ف ا العمر 

ألن المح ة الحقيقية الي  تح  بِها اللهه تق   كسيف ذي حديج كم  ح ة أخيرى للعيالم وتميول كيم     

ال مباط مباط فيول  وال يسي ي   م  ج الحافراـ أن يمسك تلك الوفس ال ل ة وال  رف وال  روة و

 ح ة ب رية وال  م  ج أ وم الهيول  بيم اليوفس اليي  تحي  الليهه وحيده ال تحي   عيه  ييناً آخير  يج 

أ ياء ف ا العالم لكج  ح يها كلهيا  يعلقية بم يينيه وحيده  رت  ية بيه وتحفير وتغلي  كيم  ح ية ترابيية 

فييول  وتعليو  فيوالنية ،  ح ة الرو  سيف ذى حديج ، المح ة اليي  كالسييف تق ي  كيم تواي  و يج

 افرة لل  كافة الحدوز األمضية وتليصق بالليهه وتفعيم   ييناته ، فجهيازاـ لحيمية وأواياع  يديدة 

 واوزة ف  المواليد الجسيمة  واليد الحياة الداامة ، اإلنسان يحياج أن يدف  نفسه إلي  اليرم بجملييه 

  ينيه ويصل  ذاته بالوفس والجسم كما كي  أن يح  اللهه بكم القل  وال ابة والقوة وييعلق به بكافة 

فيي  كافيية و يياياه المقدسيية بغييير انق يياع ليسييي ي  أن يويياال الحييياة األبدييية المولييوز بِهييا للمح يييج للييهه 

 .والمريديج أن ي فلوا للملك الدفري 

فإن كان في  تحصييم المليك األمضي  الواايم ال يال  أليرال اويلية وأواياع واحيراة غيير نافعية    

يهونه أن يفويوا به ويحصلوا ف  كرا ة و رف الرياضة الواالة ، فكم بيالحري يجي  ليمكج ال يج ي 

لليك أن تيوا  وتحرة وتجيهد بكافة الو اط  ج أام الملك األبدي الغير باالا والفابد الييألم وتحيميم 

 .كم  م ليرث  ثم اسا ة ف ا المجد ال ي ال ي لس 

وفوم ف ه األوااع ليقيو  ليك األ يوم الواالية األمضيية ومبما يسي يج لودك واا اً إنك تحياج  ثم     

واأل جاز ال الية ، أت  م أن تملك    المسيح إل  أبد الدفر  لكاً ال ي يي  وال ت ياء أن تيواي  وتجافيد 

 .ف  ف ا الو ان القصير ال ي تعي ه لل  األم  ليملك باللهه ف  الدفر كله 

يوضح لويده ويحهير في  تميييوه أن واا ياً للي  اإلنسيان أن فأنا أليقد أن  ج له لقم يسير اداً يس    

يجافد ف  ف ا الو ان القصير ويجيهد ويحاضر ليوياال اإلكلييم والغل ية إلي  األبيد وذليك أفضيم  يج أن 

 .ييراخس ف  ف ا الو ان اليسير  يصرفاً ف  الل اـ األمضية في يمله الهوء وال وي إل  األبد 

ال الصالحة وأسيسام باأل وم المو ول بِها  ج الكيي  المقدسية تاهييف بيه فإن أ يغم اإلنسان باألفعا    

وتمدحه وت جله كافة األبواال والكي  والفرااض وكي  الحكماء  ج خامج وكافة األلسج ت هد للمكميم 

 ا ف  الكي  فعً وال ي يقاوم  يهواته الرزينية لويد الليهه فيلسيوف حقيقي  ألن المييويج بكيًم الحكمية 

ها و ا ب ال  هواته يحس  بالكلية غير حكيم وأحمق ألنيه ليم يفحيص لويه بيسالم يسييرة فيً والمفي ر بِ 
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يحياج أن يدف  اإلنسان ذاته إلي  الليهه بيأبواال كثييرة بيم يصيغ  إلييه بفعيم الحيق ويسيسيير وييصيرف 

لعالميية إنميا بالو ايا المسيفازة  ج الكي  اإللهية والعمم بِها اآلن كافة أبواال الكي  اإللهية واألبيواال ا

تيييكلم لييج األلميياال الصييالحة الفاضييلة والسيييرة الممدوحيية الوفيسيية فهييا كافيية الويياس ييحييد ون بفضييلك 

 . ويو دون ذكرك ليصرفك ف  أفعاال الفضيلة الممدوحة  ج الكافة 

فلوحرة أن نيصرف ف  و ايا الرم ف  كم وب  إذ نحج    لون أن نأخ   يرا اً  يج ال ييراـ     

حييرون  ييركة الييرو  زااميياً لكيي   ييا نقييدس الييوفس والجسييم فهوييا ونكمييم كافيية الو ييايا المو عيية و وي

بمسالدة الرو  ونصير  سيحقيج للمسيح وأبواء اآلم السماا  ب ركة موحه ووام   اإلليه ونيا ري 

 .آ هيج . المسيح ف  الميراث ون فم لل يراـ الم بدة  يوعميج بالمسيح 
 


