
 وضات عبدالبهاء من مفا -من آثر حضرة عبدالبهاء  –ليس لعالم الوجود بداية مبدأ اإلنسان 
 

www.oceanoflights.org 

 

(43) 
 ليس لعالم الوجود بداية

 مبدأ اإلنسان
 

اعلممم أنإ دحممدا ضممواما المسمماّة اإللهيإممة  ممك أنإ  مم ا النممون المم إل ،   نمما   ، أوإ  لمم    
ولقممد سممبا بيممان أنإ نفممس أسممماء وتممفات المم إات اإللهيإممة  ق ضممك وجممود الناّنممات  وممم  أنإ ممما  ممد 

اًل د،إ أنإنا سن نلإم عن  اآل  ن ثانية باخ تار.ب إنإاه كان مفتإ
 

ر ربإ بال مربوب  و،   حقإا وجود ملم  بمال رعيإمة  و، معلإمم   فاعلم أنإ  ، يمكن أن   توإ
بغ ر م علإم  و، يمكن وجمود خمالا بمدون مخلموال  و،  خامر بالبما  راغال ممن ض مر ممرغوال   نإ 

ر أنإ  فات اإللهيإة  س دعك وجود الناّنات  فلو ن توإ الناّنات عامإة لمم  نمن جمي  ا سماء والتإ
ر دنكممار  لو يإممة ا  وفضمماًل عممن  مم ا فالعممدم المالمما ض ممر  ابممة  موجممودة و  ممًا ممما  فهمم ا ال إتمموإ
للوجممود  فلممو كانممت الناّنممات عممدمًا مالقممًا لممما  حقإمما الوجممود  ولممما كممان وجممود  ات ا حديإممة أل 

ال بمدإ وأنإ عمالم الوجمود يعنمك  م ا النمون الوجود اإللهكإ أغليإًا سمرمديإًا يعنمك ، أوإ  لم  و، آخمر  فم
 ال إل ،   نا   لم  نن  طإ ل  بداية.

 
نعم  مد يتم إ ويمكمن أن يحمدو وجمود جمغء ممن أجمغاء الممكنمات أل جمرم ممن ا جمرام أو  

أن   الشممم   ض مممر أنإ سممماّر ا جمممرام الالم نا يإمممة  لمممةإ موجمممودة  فعمممالم الوجمممود أبمممدل  ،  نعمممدم  
يإمًا وح و أنإ لنةإ جر  م من   ه ا جرام بداية فال بدإ ل  من نهايمة   نإ كمةإ  رك مب سمواء كمان جّغ

أم كلإيإًا ، بدإ ل  من أن   حلإة  وضاية مما  نالم   مو أنإ بعما المركبمات سمّر  ال إحل مة وبعضمها 
باكء ال إحل ة  فمن المس ح ة أن   ركإب شكء وثمإ ،   حلإمة  د ًا  جمب أن نعلمم ك من كمان كمةإ 
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جود من الموجودات العليمة فك أوإ  أمره  و، مرَّة أنإ  فك البدء كان ا تة واحدًا و، يمكن مو 
أن يكممون اثنمم ن   نإ مبممدأ جميمم  ا عممداد واحممد ، اثنممان  فا،ثنممان مح اجممة دلمم  المبممدأ. د ًا تممار 

لممت فممك كممةإ عنتمم ة الواحممدة  حوإ ة فممك ا تممة واحممدة  و لمم  المممادإ ر بتممور مممن المعلمموم أنإ المممادإ
ممور الم نوإعممة أخمم  كممةإ منهمما شممكاًل  مما لهممرت  مم ه التإ مخ لفممة  ولهمم ا لهممرت تممور م نوإعممة  ولمإ
ة مد مدة   نم  د،إ بعمد ممدإ ًا وتار عنتمرًا مسم قاًل  ولمم   حقإما اسم قال  العنتمر ولمم  م مإ  نّو خاتإ

بت و ر إبت وام غجت بتمور ض مر م نا يمة  يعنمك لهمرت النا ّنمات الإ مك ثمإ دنإ   ه العناتر  ركإ
،   نمما   مممن  رك ممب وام ممغاع  مم ه العناتممر  وحتممة  مم ا ال إرك ممب وال إر  ممب بحكمممة ا و در مم  
بممت وام غجممت بهمم ا الممنإلم الاإبيعممكإ فممك كممما   القديمممة بممنلمي ابيعممكإي واحممدي  ومممن ح ممو أنإهمما  ركإ

يس  رك بهما و ر  بهما اإل قان وماابقة للحكمة  حت  انون كلإكإ  فمن الواض  أنإهما د جماد دلهمكإ ولم
ما ممن ال إرك مب ال إتمادفكإ فمال  وجمد  تدفة   نإ معن  اإل جاد أن  وجد من كمةإ  رك مب كماّن  أمإ
ركبإهما فمال يمكمن أن  وجمد منهما  ألإ كاّن  مثاًل لو أنإ اإلنسان م  عقل  و كاّم   جمم  عناتمر ّو

ر و مو ممن ح مو أنإ كاّن حكإ   نإها أ ت عل  ض ر النإلم الاإبيعكإ  و  ا جواب عمن  سماا  مقمدإ
  ه الناّنات حادثة من  رك ب وام غاع   ه العناتر  فنحن أيضًا نجم    ه العناتر ونمغجها 
ر خاأ   نإ أتمة  م ا ال إرك مب  رك مب  ر مثة   ا لنان   ا ال إتوإ إل جاد كاّن حكإ  فلو ن توإ

  أمما ممن ال إرك مب البشمرلإ فمال وام غاع دلهكإ عل  نلم ابيعكإ  وبم ل   وجمد كماّن ّو حقإما وجمود
مور والحقماّا  يحتة ثمر   نإ البشر ، يقدر علم  اإل جماد  والخالتمة أنإنما  لنما  مد لهمرت التإ
الإ مممك ،   نممما   والناّنمممات الإ مممك ،  نحتمممر ممممن  رك مممب العناتمممر وام غاجهممما وكيف إ هممما و ران بهممما 

 ومواّغنها و أث ر بعضها عل  بعا.
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ن دفعة واحدة عل    ّ ها الحاضمرة  بمة أمإا   ه النرة ا   رضية فمن الواض  أنإها لم   نوإ
دنإ  م ا الموجممود النلإممكإ اج مماغ أاموارًا مخ لفممة بال إممدّرذ ح إمم  بلما  مم ا النممما   والموجممودات النلإيإممة 

  قاس بالموجودات الجّغيإة و ابإا عل ها   نإ الموجود النلإكإ والموجود الجّغكإ كل هما
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ّإمة  نابما عل هما فمك  بيعكإ واحمد و مانون كلإمكإ و ر  مب دلهمكإ  ممثاًل  جمد حت نلم ا الناّنمات ال رإ
نممت فممك متممن   ممدرة واحممدة  النإلممام العممامإ ممما  نابمما علمم  أعلممم الناّنممات  فمممن الواضمم  أنإهمما  نوإ
علمم  نلممم ابيعممكإ واحممد و ممانون عممامإ واحممد  فلهمم ا يقمماس بعضممها بممبعا  مممثاًل دنإ نافممة اإلنسممان 

ر مخ لفة ح إ  وتلت دلم  البلموف فمك نشأت ونمت فك رحم ا مإ بال إدّرذ وأخ ت تورًا من أاوا
نهاية درجة من الجما  و جلإت به ّة كاملة فك نهاية اللإاافة  وعل    ا المنوا  ب ر  م ه الغإ مرة 
ممغر ثمممإ نشمأ ونممما فممك باممن ا را  الإ مك نشمما د ا  فقممد كممان فمك بدا  مم  شمم ًّا حق ممرًا فمك نهايممة التإ

وة واللإاافة فك   ه الرإ بة. وك ل  ممن الواضم  أنإ ومرإ بتوري مخ لفة دل  أن  جلإ  بكما  الاإرا
نممت فممك رحممم العممالم  ونشممأت ونمممت ومممرإت بتممور وحمما،ت مخ لفممة ح إمم    مم ه النممرة ا رضمميإة  نوإ

نات ض ر م نا يإة و جلإت فك نهاية اإل قان.  وتلت بال إدّرذ دل  كمالها وغّإنت بمكوإ
 

بمممة  د ًا ا إضممم  أنإ  لممم  الممممادة ا تمممليإة الإ مممك  مممك  بمنغلمممة النإافمممة كانمممت عناتمممر ا المركإ
ليإممة موجممودة  و مم ا ال إرك ممب نشممأ ونممما بال إممدّرذ فممك ا عتممار والقممرون  وان قممة مممن  المم غجممة ا وإ
شممكة و  ّممة دلمم  شممكة و  ّممة أخممرا ح إمم  بلمما  مم ا النممما  والنإلممام وال إر  ممب واإل قممان بحكمممة ا 

 البالغة.
 

نسممان فممك بممدء الوجممود نشممأ ونممما  ممدّرجيإًا فممك رحممم النممرة واآلن فلنرجمم  دلمم  مسممألة أنإ اإل 
ا رضمميإة كالنإافممة فممك رحممم ا مإ  وان قممة مممن تممورة دلمم  تممورة ومممن   ّممة دلمم    ّممة ح إمم   جلإمم  
به ا الجمما  والنمما  و م ه القموا وا ركمان  ويق نمًا أنإم  مما كمان فمك البدايمة بهم ه اللإاافمة والجمما  

ماّة والُحسن والمالحمة كنافمة اإلنسمان فمك رحمم  والنما   بة وتة بال إدّرذ دل    ه اله ّة والشإ
ورة دفعة واحدة وما كانت ملهمر  ولم   عمال   ا مإ  و، ش إ أنإ النإافة البشرّإة ما أخ ت   ه التإ

. لهمم ا أخمم ت حمما،ت م نوإعممة بال إممدّرذ ولهممرت فممك   ّممات مخ لفممة i"ف بممار  ا أحسممن الخممالق ن"
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ماّة و  ا الجما  والنما  والحسن واللإاافة  د ًا تار من الواضم  المبمر ن ح إ   جلإت به  ه الشإ
أنإ نشوء اإلنسان ونموإه عل  النرة ا رضيإة ح إم  بلوضم   م ا النمما  كمان ماابقمًا لنشموء اإلنسمان 
ونممموإه فممك رحممم ا مإ بال إممدّرذ وان قالمم  مممن حمما  دلمم  حمما  ومممن   ّممة وتممورة دلمم    ّممة وتممورة 

ح و أنإ  ل   مإ بمق ض  النإلام العمامإ والقمانون اإللهمكإ النلإمكإ  يعنمك  ممرإ نافمة اإلنسمان  أخرا 
دة ح إمم   نابمما عل همما  ولمم   عممال  "ف بممار  ا أحسممن الخممالق ن"  بحمما،ت مخ لفممة ودرجممات م عممدإ

 و لهر ف ها آثار الرإشد والبلوف.
 

 رضيإة من البدء ح إم  وتمة دلم  وعل    ا المنوا  كان وجود اإلنسان عل    ه النرة ا 
لمة واج ماغ درجمات مخ لفمة   ة اّو   ه الحا  من اله ّة وجما  ا خالال  بعد أن مضمت عليم  ممدإ

 ولننإ  من بدء وجوده كان نوعًا مم اغًا.
 

ك ل  نافة اإلنسان فك رحمم ا مإ كانمت فمك أوإ  أمر ما به ّمة عج بمة  فان قمة  م ا الهيكمة  
ن   ّة دل    ّة ومن تورة دلم  تمورة ح إم   جلإمت النإافمة فمك نهايمة من  رك ب دل   رك ب وم

الإ مك  غما ر  ماممًا  –الجما  والنما   ولننإها عندما كانت فمك رحمم ا مإ وفمك  لم  اله ّمة العج بمة 
ممماّة  ممكة والشإ كانممت نافممة نمموز مم مماغ ، نافممة ح مموان  وممما  غ إممرت  –ممما  ممك عليمم  اآلن مممن الشإ

أبممدًا  وعلمم  فممرا  حقإمما وجممود أثممر  عضمماء  الشممت فممالنإ  مم ا ، يكممون دلممياًل  نوع إ همما وما  إ همما
مماّة وا عضماء اإلنسمانيإة  مد  عل  عدم اسم قال  النإموز وأتمال    وضايمة مما  نالم  أنإ اله ّمة والشإ
 ر إممت ولننإهمما ممم   لمم  ال إحمموإ  كانممت نوعممًا مم مماغًا  وكممان دنسممانًا ، ح وانممًا  مممثاًل لممو ان قلممت نافممة 
اإلنسان فك رحم ا مإ من   ّة دل    ّة بح و ،  شاب  اله ّة ا ول  بألإ وج  من الوجموه فهمة 
يكون  ل  دلياًل عل  أنإ النإوعيإة  غ إرت بأن كانت فك البدايمة ح وانمًا ثممإ نشمأت أعضماا ا و ر إمت 

 ح إ  تارت دنسانًا!! ، وا.
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مممم  عن ووا يإممممة ا سمممماس  نإ أتممممالة نمممموز والخالتممممة دنإ  مممم ه النإلرّإممممة فممممك ضايممممة مممممن الضإ

الم.  اإلنسان واس قال  ما  إ   واضحة مشهودة والسإ
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