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هذه سورة الذبح قد نزل من مساء األمر للذي مسيناه ابلذبيح يف ملكوت
األمساء لعل خيلص وجهه ّلل رب العاملني
﴿ هو الباقي البديع ﴾
أقر اّلل علی عرش العظمة واجلالل أبن أان اّلل ال إله إال أان املهيمن
القيوم وأقر حينئذ علی ملكوت العز واإلجالل أبنه ال إله إال هو املهيمن
القيوم واعرتف ذات القدم علی جربوت القدرة واإلستجالل أبن أان اّلل ال إله
إال أان العزيز املقتدر احملبوب واعرتف هذه الكلمة األعظم أبنه ال إله إال هو
العزيز املقتدر احملبوب شهد اّلل يف ذاته لذاته بذاته أبنه هو اّلل ال إله إال أان
الظاهر املشهود وأشهد يف ذايت لذايت بذايت أبن أان اّلل ال إله إال هو الظاهر
الباهر املستور
أن اي مجال األوىل رشح علی املمكنات من طمطام فيض فضلك لعل
أيخذّنم روائح القدس عن هذا الكافور الذي ظهر هيكل الظهور وجيري عن
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هذا السلسبيل الذي بعثه اّلل علی هيئة القلم وجعله آية علمه بني السموات
واألرض ولكن الناس قليالا منهم ما يشعرون
أن اي سلطان القدم كيف ألقي علی املمكنات من آايت عز سلطنتك
بعد الذي أحاطتين املشركون من كل اجلهات ووضعوا أايدي الغل علی هذا
الفم الدري العزيز احملبوب وإن أذكر بينهم من بدايع األذكار يزداد البغضاء يف
صدور هؤالء الفجار وأنت العامل مبا ورد علی نفسك وإنك أنت احلق عالم
الغيوب
أن اي ذبيح فارفع رأسك عن النوم مث افتح اللسان ابلبيان إبمسي املقتدر
املنان وال ختف من أحد إن ربك حيرسك من الشيطان ومظاهره وحيفظك
بسلطانه العزيز املشهود وإن أردت أن تدخل يف هذا املقام الذي قامت علی
فنائه حقايق العالني وامللئكة الذينهم كانوا يف حول العرش أن يطوفون ينبغي
لك أبن تنقطع عن كل من يف السموات واألرض وعن كل ما كان وما يكون
وجتعل مصاحبك حب ومقصدك عرفان وحصنك التوكل علی ربك العالم يف
اباب من دون اّلل
هذه األايم اليت كل أعرضوا عن مجاله واختذوا ألنفسهم أر ا
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وكذلك كانوا أن يعلمون وإذا اتصفت مبا أمرانك به ليفتح اّلل عني فؤادك
ونشهد ما ال شهد العباد وتعرف ما ال عرفه أحد من الذينهم يدعون يف
أنفسهم ما ال أذن اّلل هلم ويقولون ما ال يفقهون إذا دع املشركني وما عندهم
مث عرج بقوادم القدس إلی فضاء األنس لتصل إلی فردوس األعظم يف هذه
الكلمة املكنون املخزون قل اي قوم اتّلل ما أنطق عن اهلوى بل الروح ينطق يف
صدري وتلك برهان إن أنتم تنصفون واي قوم إن كان هذا جرمي فلست أان
أول من أجرم بني يدي اّلل بل عباد مكرمون خافوا عن اّلل وال تدحضوا احلق
أبفواهكم مث انظروا بطرف اإلنصاف فيما نزل ابحلق من جربوت اّلل املقتدر
املهيمن القيوم وإن جتادلوا بتلك الكلمات اتللة لن يصدق عليكم حكم
اإلميان مبا نزلت على علي من آايت ربه ومن قبله على رسل اّلل إن أنتم
تعرفون واي قوم فارمحوا علی أنفسكم وال تقاسوا هذا األمر مبا عندكم وكونوا
من الذين إذا تتلی عليهم من آايت رهبم يهتز أنفسهم شوقاا للقائه مث علی
وجوههم خيرون
أن اي ذبيح اتّلل احلق إن الغالم قد وقع يف جب البغضاء فيا ليت يكون
من سيارة ليديل دلوا النصر لعل خيرج به الغالم وليستضيء وجوه أهل
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السموات واألرض وكذلك جرت سنة القضاء علی ألواح عز حمفوظ وكذلك
يقص عليك هذا القلم الذي شرب ماء احليوان من كوثر الرمحن ونبت علی
أرض القدس يف قطب اجلنان وجيري منه كوثر السبحان ولكن الناس ال
يكادون أن يفقهون مث اعلم أبن ظهرت فتنة هبا انفطرت مسوات الوهم
وأظلمت مشس اإلبداع وظهر كذب الذينهم ادعوا يف أنفسهم أبّنم آمنوا
آبايت اّلل املهيمن القيوم
قل اي قوم هذه آلايت علي ابحلق إايكم أن ال تستكربوا عليها وكونوا
من الذينهم خيضعون قل اتّلل قد ارتفعت سحاب الفضل ومتطر علی
املمكنات ماء احليوان وهذا من فضل ربكم الرمحن إن أنتم توقنون وهل رأيت
فضال أكرب من ذلك ال فونفس اّلل املهيمن العزيز احملبوب وهل أحصيت يف
اإلبداع رمحة أوسع من ذلك ال فونفسي املنان لو أنتم تعلمون ومن الناس من
سئل عن هذا النبأ عن الذين توهم يف نفسه أبّنم مهتدون
قل اي قوم إنه لن حيتاج يف إثبات أمره بشيء عما خلق بني السموات
واألرض وإن ما دونه قد خلق بقوله لو أنتم يف آايته تتفكرون قل إنه دليله
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نفسه ووجوده سلطانه وال يعلم ذلك إال من توجه بوجه القدس إلی وجه ربه
ويكون من الذينهم يف كلمات رهبم يتفرسون إايك أن ال توقف يف أمر ربك مث
انظر بطرف القدس إىل حجج النبيني واملرسلني ليسهل عليك األمر وتكسر
أصنام األوهام بسلطان ربك العزيز العالم وتكون من الذينهم علی رفرف العز
هم متكئون مث اعلم أبن كلما جرى من قلم النصح مل يكن إال من حب إايك
وإال إن ربك لغين عن كل من يف السموات واألرض وإنه هلو احلاكم علی ما
يشاء حيكم كيف أراد بقوله كن فيكون فاسع يف نفسك أبن ال يزلك وساوس
الشيطان عن سبل الرمحن مث استقم علی أمر ربك وكن من الذينهم ببصر اّلل
يف أمره ينظرون
قل اي قوم كلما عندكم وما أنتم تفتخرون به يثبت آبايت اّلل وتلك آايته
نزلت من مساء البداء إايكم أن ال تنكروها وال تبطلوا بذلك أعمالكم وال
تكونن من الذينهم يتبعون كل انعق مث آبايت رهبم يكفرو مث اعلم أبان جعلناك
سفيا من لدان لتبشر الناس هبذا األمر الذي فيه وضعت كل ذات محل محلها
ا
وغشت حجبات القهر أبصار اهل السموات واألرض إال عدة معدود وهم
استقروا خلف سرادق اجملد واستقربوا إلی سيناء القرب أولئك يف غمرات األمر
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هم يسبحون عر نفسك عن كل شيء ليأخذك يد الفضل ويرفعك إلی مقعد
عز حمبوب ويلبسك ما يستني به كل املوجودات وهذا من فضل ربك عليك
اسخا علی أمر ربك وال تتبع كل مشرك
أن لن حترقه بنيان اإلشارات وتكون ر ا
حمجواب حبجب
حمدودا حبدود اإلشارات وال
مردود إايك أن ال جتعل نفسك
ا
ا
الدالالت فاخرق احلجبات بسلطان من لدان مث احرق اإلشارات هبذه النار
اليت اشتعلت يف سيناء القدم وجتلى علی هذا القلم مبا جيتذب عنه أفئدة
الذينهم كانوا آبايت اّلل هم مقتدون تفكر يف أمة الفرقان ويف كل ما كان بني
يديهم لعل تقدس نفسك عن إشارات القوم وتكون علی استقامة حممود دع
امللك مث اصعد إلی هذا السماء لتطلع مبا ال اطلع به أحد إال من شاء ربك
املقتدر املتعالی املهيمن القيوم وإنك لو ختلص نفسك وتفكر ىف هجريت يف
سنة اليت وردان العراق اتّلل إنه ليكفيك عن كل شيء وجيعلك من الذينهم يف
آايت رهبم يتفكرون وبه متت حجة اّلل علی عباده وبرهانه علی أصفيائه
وكملت نعمته ألوليائه وأشرقت وجهه لربيته ولكن الناس ملا أخذهتم حجبات
األوهام ما تفكروا فيه بل كانوا عن أمر رهبم غافلون
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قل اي قوم ال تفعلوا كما فعلوا أمة الفرقان وال تدعوا زمام عرفانكم بيد
أحد أن اغتنموا الفضل يف تلك األايم مث بعيونكم فاشهدون وإذا تتلی عليكم
آايت ربكم ال تنقلبوا علی أعقابكم وال تكونن من الذينهم يعرتضون آبايت
اّلل مث علی مقاعدهم يستهزئون
أن اي ذبيح قد ذحبت يف كل حني يف عشرين من السنني وال يعلم ذلك
إال ربك العزيز احملبوب مث اعلم أبن ذبيح القبل إذا أراد مشهد الفنا جائه
الفداء من مساء البداء وهذا الذبيح ما قبل الفداء وذبح بسيف البغضاء من
هؤالء الفجار الذين ال يشعرون ما يفعلون وإنك لو تقدس املنظر عن إشارات
مرفوعا على رمح النفاق يف شطر
البشر وتصعد إلی منظر األكرب لتشهد رأسه ا
اآلفاق وتبكي عليه كبكاء العاشقني الذين منعهم مقادير القضاء عن الورود
علی مقعد عز حمبوب
أن اي ذبيح طهر نظرك عن األكوان وما فيها ومن اإلمكان وما عليها
لتعرف صنع اّلل الذي أتقن خلق كل شيء وتدخل بيت األسرار اليت ما دخل
فيها أحد إال من شاء ربك العليم العامل املقتدر القيوم مث اعرف قدر تلك األايم
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اليت ليستضيء وجه الغالم بينكم وتدارك ما فات عنك يف عرفانه اتّلل هذا
خي لك عن ملك السموات واألرض وعن كل ما أنتم تعملون أو تعرفون
فسوف تضع أصابع احلسرة بني أسنان احلية ولن جتد الغالم ولو جتسس يف
أقطار السموات واألرض كذلك يلقيك قلم البداء من أسرار القضاء لعل
خيرجن العباد من أجداث الغفلة وينقطعن عما مينعهم عن الورود على مقر
العرفان هذا الرضوان الذي جعله اّلل مقد اسا عن مالحظة الذينهم كانوا برهبم
أن يشركون وإذا آاتك قميص الغالم بدم صادق ضعه علی وجهك مث استنشق
صائحا بوجه احلمراء بني األرض
منه رائحة الرمحن مث أمحر به وجهك وكن
ا
والسماء لعل أهل احلجبات حيرقن سبحات األوهام وخيرجن عراي عن أثواب
اإلشارات ويصعدن إلی جربوت األمساء والصفات هذا املقام املتعايل العزيز
احملمود
وإن ذبيح القبل ملا أراد أن يدخل مقر القرب جربوت ربه العلي األعلى
إذا أظهر الشيطان علی صورة اإلنسان وأراد أن مينعه عن الورود يف حرم قدس
خمزون فلما عرفناه أرمجه أبرجام األحجار بسلطان من عندان وقوة من لدان
وكذلك كان األمر إن أنت من الذينهم يعلمو وإنك فاقتد به مت اعمل مبثل ما
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حدا أراد أن مينعك عن حب هذا الغالم فاعلم أبنه
عمل حبيث لو تشهد أبن أ ا
هلو الشيطان قد ظهر علی هيئة اإلنسان إذاا فاستعذ ابّلل مث اطرده بشهاب
مثقوب إايك أن ال تلتفت إلی شيء مث اقصد بقلبك إىل هذا الشاطئ املقدس
احملبوب اتّلل اي ذبيح كلما امسعت من أول األمر فقد ظهر من لدان ولكن إان
سرتانه حلكمة ال يعلمها إال املخلصون وبذلك ب غوا علينا أكثر العباد من
حيث ال يشعرون وإان صربان يف البالاي ونصرب حبول اّلل وقوته إلی أن أييت
مجال القدم بسلطان النصر وينصر غالمه بنصر الذي يعجز عنه كل ما كان
وما يكون
* والروح والتكبي والبهاء عليك *
* وعلی الذينهم يف *
* مرضات رهبم *
* يصربون *
*
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