
 اء من مفاوضات عبدالبه -من آثار حضرة عبدالبهاء  –البراهين اإللهية على أصل اإلنسان ومبدئه 
 

www.oceanoflights.org 

 

(46) 
 البراهين اإللهّية على أصل اإلنسان ومبدئه

 
إّن الددّدلئل اّل ددم أهمناهددا علددى أصددالة نددوت اإلنسددان يانددت أدّلددة عفلّيددة   لن ددرت ا ن  ددم  

األدّلة اإللهّية وهم أصل الّدليل  ألّننا أثب نا األلوهّيدة ااألدّلدة اللفلّيدة  ويدثلت ثبدت ااألدّلدة اللفلّيدة 
نًا مدن أصدله ومبدئده ونوعّي ده هديمدة   لدنفا ا ن البدراهين اإللهّيدة علدى لد وا أّن اإلنسان يان إنسدا

الوجددود اإلنسددانّم أو وجددود نوعدده  إث بدددون وجددود اإلنسددان ل   جّلددى ال،مددالت الّر انّيددة  أّمددا هددث  
ف الددّدلئل  هددم إلهّيددة ل عفلّيددة  ألّندده هددد ثبددت االددّدلئل والبددراهين مددّرات عديدددة أّن اإلنسددان أ ددر 

ّن جميددد  ال،ائندددات والموجدددودات مواهددد  الّ جّلّيدددات اإللهّيدددة   المميندددات وجدددام  جميددد  ال،مدددالت  واا
يلندددم أّن آثدددار ألوهّيدددة ي حددداهرة  دددم حفدددائي الموجدددودات و دددم جميددد  ال،ائندددات   يمدددا أّن أ دددّلة 

ّل الّ ددمت  سددل  علددى ال،ددرة األرضددّية  يلنددم نددور الّ ددمت وحرار هددا و يثيرهددا حدداهر ادداهر  ددم يدد
ثّرات ال،رة األرضّية  يثلت ثّرات عموا ال،ائنات  م هثا الفضداء الدّثو ل ي نداهى يدّل منهدا يددّ  
وينلي عدن يمدا  مدن ال،مدالت اإللهّيدة  ولديت هندات يدائن محدروا مدن هدثا   هدو إّمدا أن ييدون 

آيدة عدد   آية رحمة الحّي يلنم يدّ  على رحمة ي  أو آية هدرة الحّي  أو آيدة عحمدة الحدّي  أو
الحددّي  أو آيددة رّ انّيددة الحددّي الددّثو يرّ ددم  أو آيددة يددرا الحددّي  أو آيددة اصددر الحددّي  أو آيددة سددم  

 الحّي  أو آية علا الحّي  أو آية نلمة الحّي  وهت على ثلت.
 

والمدراد مددن هددثا أّنده ل بددّد ل،ددّل يدائن مددن ال،ائنددات أن ييدون مريدد ًا للّ جّلّيددات الّر انّيددة  أو  
والاحددار واأل ددجار  ى جّلددى  يدده ال،مددالت اإللهّيددة  مثلمددا   جّلددى الّ ددمت علددى الّصددحار  حهددر و  

واألثمددار واأل هددار ويددّل ال،ائنددات األرضددّية   لددالا ال،ائنددات أو يددّل يددائن مددن الموجددودات يحيددم 
يد  عن اسا من أسماء ي  وأّما الحفيفة اإلنسانّية  هم حفيفة جاملة  حفيفة يّلّية   جّلى  يها جم
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ال،مالت اإللهّية  يلنم أّن يّل اسٍا وصفٍة ويماٍ  نثّب ه للحّي  فدم اإلنسدان آيدة وأثدر منده  ألّنهدا 
ريها  مثاًل نفو  أّن ي لو لا  ،ن موجودة  م اإلنسان لما أمينه أن ي صّور هث  ال،مالت أو يد

اصير  هث  اللين هم آية اصر   ولو لا يين هثا الاصدر  دم اإلنسدان  ييدك يمينندا أن ن صدّور 
الاصدديرة اإللهّيددة  ألّن األ،مدده الددّثو ولددد أعمددى ل يميندده أن ي صددّور الاصددر  واألصددّا الددّثو ولددد 

دددت ل ي صدددّور الحيددداة  لدددثا  جّلدددت الّر و ّيدددة اإللهّيدددة الجاملدددة  أصدددّا ل يمينددده  صدددّور الّسدددم   والميّا
لجمي  ال،مالت  م حفيفة اإلنسان  يلندم أّن الدّثات األحدّيدة الجاملدة ل،دّل ال،مدالت  جلدت مدن 
ثًا  اإلنسدان  هثا المفاا  جّليًا على حفيفة اإلنسانّية  يلنم أ رهت  مت الحفيفدة  دم هدث  المدرآة واا

ومحددّل سددلوعها  و جّلددم ال،مددالت اإللهّيددة حدداهر  ددم هددو المددرآة ال،املددة المفابلددة ل ددمت الحفيفددة 
حفيفة اإلنسان  لهثا أصاح خليفدة ي ورسدو  ي  إث لدول اإلنسدان لمدا يدان للدالا الوجدود ن يجدة  
 المفصود إثًا من الوجود هو حهور ال،مالت اإللهّية  ولهثا ل يمين أن نفو  أّنه يان  مدن ولدا 

أن نفو  هو أّن هث  ال،رة األرضّية لا  ،دن موجدودة  دم  مدن مدا   يين  يه إنسان  ويّل ما يمين
ول،ّن هثا المحهر ال،امل موجود من األّو  الّثو ل أّو  له  وييون إلى ا خر الّثو ل آخر له  
وهثا اإلنسان الّثو ن ،ّلا عنده لديت المفصدود منده يدّل إنسدان بدل المفصدود اإلنسدان ال،امدل  ألّن 

ن لا يين للّ جرة ثمر  هدم مهملدة أ رف عضو  م الّ ج رة هو الّثمر وهو المفصود األصلّم  واا
ل هيمددة لهددا  لهددثا ل يميددن أن ي صددّور أّن عددالا الوجددود سددواء أ،ددان علوّيددًا أا سددفلّيًا يددان ملمددورًا 
االحمددار والافددر والفددير والفددّم ومحرومددًا مددن اإلنسددان   هددثا الّ صددّور االددل ومهمددل  ويددالا الحددّي 

ّ مت  وهثا دليل إلهّم ل،ن ل  مين إهام ه للماّدّيين  م أّو  الفو  بدل يجدأ أّوًل ثيدر واضح يال
 الّدليل اللفلّم ثّا الّدليل اإللهّم.
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