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ش فاحضروا بين يدي العرأنتم  فق البقاأذا اشرقت شمس البهاء عن إ 

يّها المرايا أ ذن لكم اتّقوا اهلل ياأو تسئلوا ما ال أ بين يديه دواعن تقأم يّاكإ 
ّن كّل راد الٔ أن اسئلوا من بدايع فضله ليظهر لكم ما شاء وأ جمعونأم كلّك

ن أتعلمون أنتم  نإ  هر من عندهيطوف حول عرشه ويظ الفضل في ذلك اليوم
في ذلك اليوم لخير عّما خلق بين  ّن الّصمتاصمتوا تلقاء العرش الٔ 

العلم من قبل واستكبروا به على  وتواأ وال تكونوا من الّذين االٔرضالّسموات و
ًما الِ ًما عَ ال كان فوق كّل ذي علم عَ  نّه في ذلك اليوم قدم الٔ اهلل المهيمن القيّو

ة قد مَ َظ ر وفوق كّل ذي عَ يْ دِ ًرا قَ دِ تَ قْ مُ  اًراد ٍة قد كان قَ رَ دْ م وفوق كّل ذي قُ يْ لِ عَ 
ًعا رفيع وفوق فِ تَ رْ اًعا مُ ف م وفوق كّل ذي رفعٍة قد كان رَ يْ ظِ ًما عَ ظِّ عَ تَ اًما مُ ظ كان عَ 

اًما ك عزيز وفوق كّل ذي حكٍم قد كان حَ  ًزازِّ عَ تَ اًزا مُ ز زٍّ قد كان عَ كّل ذي عِ 
اًدا جاوًدا جويد وفوق كّل ذي و جَ  ٍد قد كانوْ وفوق كّل ذي جُ ًما حكيم اكِ حَ 
فضيل  فاضالً  مير وفوق كّل ذي فضٍل قد كان فّضاالً أ ًراّماًرا آمِ أان مٍر قد كأ

نّه قد ينّزل إ عظم العظيم واالٔ  كلّكم خلقتم للقائه والحضور في ذلك الموقف
يغنيكم عن العالمين لن نّه لإ  من سماء جوده ما هو خير لكم وما نّزل من عنده

ال كّل ذي عظمٍة و علمه وال كّل ذي فضٍل فضله ينفع اليوم كّل ذي علمٍ 
كّل ذي عمٍل عمله  عظمته وال كّل ذي قدرٍة قدرته وال كّل ذي ذكٍر ذكره وال
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 ركوعه وال كّل ذي سجوٍد سجوده وال كّل ذي توّجٍه توّجهه ٍع وال كّل ذي ركو
وال كّل ذي شرٍف شرفه وال كّل ذي نسٍب عالي نسبه وال كّل ذي حسٍب 

اسٍم اسمه بيانه وال كّل ذي نوٍر نوره وال كّل ذي  ال ذي بياٍن و متعالي حسبه
نّه لو إ دركتم كلّها قد خلق بقوله كن فيكون وأكّل ما عرفتم وو ّن كّل ذلكالٔ 

اًرا د قَ د كان فوق ذلك لَ نّه قإ الممكنات بكلمٍة من عنده ليقدر و يشاء ليبعث
أنتم  سماء في ذلك اليوم فاعلموام االٔ يّها المرايا تغّرنكأ يّاكم ياإ  ًرا قديردِ تَ قْ مُ 

ما دونكم قد خلقتم لذلك اليوم اتّقوا اهلل وال ترتكبوا ما يحزن به و وما فوقكم
راقدون على مقاعدكم وأنتم ده وتكونّن من الغافلين ربّما يظهر بالحّق ؤاف
تستكبرون وتحكمون عليه ما ال تحكمون وأنتم لواح عّز مبين أب تيكم رسلهويأ

 يا همّ نفسكم وتقولون ليس هذا من اهلل المهيمن القيّوم سبحانك اللّ أبه على 
ن أب سئلكأبه مرتني أا رت فيمنّي بلّغت كلمتك وما قّص أتعلم بنت ألهي إ 

ياتك آادلوا بك وال يجن ال يعترضوا عليأن بالبيا تعتصمّن في ذلك اليوم خلق
                الّتي استطلتها على العالمين ...  لهي بقدرتكإ  ولتحفظنّهم يا

  
  
 


