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در جواب سئواالت حاجي إبراهي خليل مزويين
السلطان العزيز املقتدر القيّوم
هو هللا امللك ّ
تلك آايت هللا املهيمن القيّوم إىل الّذينه آمنوا ابهلل وآايته وهو من فزع
م
أبّن م ،جئتك آبايت
ّ
الشرك ه آمنون مل اي موم ِلَ تنكرونين وم ،تشه،ون ّ
الّيت تنصق عنها أفئ،ة الّذينه آمنوا وتذهل عنها العقول واي موم أنسيت حك
كل كتاب بل
هللا مبا نزل يف البيان من ل،ن عزيز حمبوب وأخذ عنك العه ،يف ّ
ابحلق وال جتادلوا ابلّذي
كل ّ
رق منشور أبن ال جتادلوا آبايت هللا إذا نزلت ّ
يف ّ
عز حمبوب وإن لن تؤمنوا به ال تعرتضوا عليه خافوا عن هللا مثّ
أيتيك أبلواح ّ
حمم ،رسول هللا إن أنت تفقهون ال
جبماله ال تكفرون ولقّ ،نزلنا من مبل على ّ
جيادل يف آايت هللا ّإال الّذينه كفروا كذلك نزل من مبل من ل،ى هللا املهيمن
كل اآلايت من سطوته
القيّوم مل اي موم اتّقوا هللا وال تستكربوا على الّذي ّ
ابحلق
تتمسكوا مبا عن،ك بل مبا نزل ّ
مشفقون ّأايك أن ال تبطلوا أعمالك وال ّ
من ل،ى عزيز ميوم مَ ّم،س نفسك مث ذَ ّكم
الروح عليك وال ختف
ألقى
مبا
العباد
ر
ّ
ّ
الضّراء وتوّكل على هللا ربّك وال تكن
عما أصابتك البأساء و ّ
من أح ،وال حتزن ّ
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حب هللا
من الّذينه يف آايت هللا ال يتف ّكرون فوهللا لو تقوم بنفسك على ّ
وغالمه لينصرك هللا على من يف األرض كلّها إنّه ما من إله ّإال هو ينصر من
يشاء بقوله كن فيكون كذلك نتلي عليك من آايت هللا ونلقي ما تطمئن به
ي
؟؟؟؟ وملوب الّذينه لن ينظرون ّإال ابملنظر األكرب يف هذا اجلمال ال ّّ ،ر ّ
بقوة
السحاب ّ
املكنون وإنّك أنت فاخرق حجبات الوه مثّ اطلع من خلف ّ
من عن،ان وم،رة من لّ ،ان لتشه ،ما ال شه ،أح ،من اخللق وهذا ما أشه،انك
ابحلق يف هذا املقام املق ّ،س احملمود ّإايك أن ال تكن مبثل الّذينه ما يتّبعون ّإال
ّ
هواه وه يف وادي الوه حبربون
و ّأما ما سئلت عن الفطرة فاعل أب ّن النّاس م ،خلقوا على فطرة هللا
عز حمفوظ
لكل نفس مقادير األمر على ما رم يف ألواح ّ
املهيمن القيّوم وم ّ،ر ّ
ولكن يظهر ذلك إبرادات أنفسك كما أنت يف أعمالك تشه،ون مثال فانظر
حرم على العباد يف الكتاب من شيء كما أنت يف البيان تنظرون حبيث
فيما ّ
كل ذلك يف الكتاب أفال
أحل هللا فيه ما أراد أبمره ّ
وحرم ما شاء بسلطانه مل ّ
ّ
عما هنوا عنه ه يرتكبون هل ينسب هذا
لكن النّاس بع ،علمه ّ
تشه،ون و ّ
إىل هللا أو إىل أنفسه إن أنت تنصفون مل ما من حسنة ّإال من عن ،هللا وما
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كل األلواح إن أنت
من سيئة ّإال من أنفسك أفال تعرفون وهذا ما نزل يف ّ
تعلمون بلى إنّه عاِل أبعمالك مبل ظهورها كما هو عاِل بع ،ظهورها وإنّه ما
كل عن،ه يف ألواح م،س مكنون وهذا العل ِل
من إله ّإال هو له اخللق واألمر و ّ
يكن علّة الفعل يف خلقه كما أ ّن علمك بشيء ِل يكن علّة لظهوره فيما أردمت
ونصرفها
لو تري،ون وعلمت أو تعلمون كذلك نلقي عليك من آايت الب،ع ّ
لعل النّاس كانوا آبايت رّهب مومنون إم ًذا تف ّكر يف نفسك فيما سئلت
ّ
ابحلق ّ
كل شيء
لعل يفتح هللا على ملبك أبواب العل واحلكمة ويشه،ك ؟؟؟ ّ
ّ
كل شيء
ّ
كل ذلك عن،ه ألسهل عن ّ
ويعرفك أسرار ما كان وما يكون فوهللا ّ
يعطي من يشاء من خلقه أبمر من عن،ه وإنّه هلو املقت،ر العزيز احملبوب وإنّك
احلي احليوان
أنت طري يف فضاء الق،س يف هذا اهلواء الّذي فيه ّ
يتحرك نسائ ّ
كل حني إىل
ّإايك أن تكن من أهل الوموف فاسع يف نفسك أبن ترتقي يف ّ
كل آن أبسرار ب،ع مستور ألن ِل يكن
مساء أخرى وفضاء أخرى لتطّلع يف ّ
لسماء فضله من هناية وال ألرض فيضه من ب،اية ليت ّ ابلق،م أو ؟؟؟ أو
ابإلدراك والعقول فاخرق احلجبات ابمسي العزيز احملبوب وال تلتفت إىل أح،
ي املشهود حبيث لن مينعك كرب العمائ عن
ّإال هللا ربّك ّ
وتوجه إىل وجهي ال ّّ ،ر ّ
ال ّ،خول يف حرم هللا املهيمن العزيز الق ّ،وس أل ّان وج،ان مأل البيان مبثل مأل
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الفرمان اب أش ّ ،حجااب إن أنت تعلمون حبيث يقولون مبثل ما مالوا ويفعلون كما
لئال متشي على م،مه
فعلوا أم القبل فسوف تعرفون وإنّك فاجه ،يف نفسك ّ
الصراط املنري املبارك املم،ود ولو سئل عنه ما
بل على م،م هللا ربّك يف هذا ّ
الفرق بينك وبينه إم
سولت أنفسه وهتكت
كذلك
يشعرون
ال
ما
لون
و
يق
ا
ذ
ً
ّ
ملوهب مبا كانوا أن يكسبون
ابّلل وآايته ورسله وكتبه وال
عين فاعل أب ّّن عب ،آمنت ّ
وأ ّما ما سئلت ّ
بكل ما
نفرق بني أح ،منه وبذلك أمرت من ل،ى ّ
ّ
اّلل املهيمن القيّوم وآمنت ّ
نزل من عن،ه وما ينزل حينئذ من مساء م،س حمبوب واتّبع ما أمرت به يف
وموته ولن أحب أن اجتاوز عن حرف منه ويشه ،بذلك
الكتاب حبول ّ
اّلل ّ
اّلل يف
كل ما أحلّه ّ
حل على نفسي ّ
ذايت وكينونيت مثّ لساّن إن أنت تشه،ون وأ ّ
بكل ما نزل فيه إن أنت تعتق،ون إ ّن
حرم ما ّ
البيان وأ ّ
حرم من ل،نه واعتقّ ،
اّلل يف الكتاب أولئك ال
وحيرمون ما أحلّه ّ
حرم ّ
اّلل عليه ّ
الّذين حيلّلون ما ّ
السؤال ال ينبغي ألح ،من النّاس أل ّن هذا
يفقهون شيئا وال يعرفون و ّ
لكن هذا ّ
حيرك عليه القل ولن جيري عليه امل،اد إن أنت تعرفون ولو كان هذا
مقام لن ّ
السؤال من غريك ما أجبناه حبرف ولكن ملا أردان لك شأان من الشؤن لذا
ّ
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لعل تست،رك يف نفسك وتكون من الّذينه مهت،ون يف هذه األ ّايم الّيت
أجبناك ّ
كل كانوا عن مجاله معرضون إّال الّذين ه انقطعوا
كل نفس سكرها و ّ
أخذت ّ
احلق
اتّلل ّ
كل ما مسعوا وكانوا بعني الق،س ه يشه،ون مثّ ينظرون ّ
بكلّه عن ّ
اّلل
السموات واألرض وجعله ّ
م ،سئلت عن مقام الّذي كان أكرب عن خلق ّ
فوق شهادات عباده ولن يعقلها إّال العارفون بلى إ ّن النّاس يعرفون على م،ر
عما أنت تسئلون وإنّك
مراتبه ومق،اره ال على ما م ّ،ر له فسبحانه سبحانه ّ
إن تكشف احلجاب عن بصرك وتصع ،إىل هواء الق،س يف هذا اهلواء الّذي
كل أمر
ّ
كل من يف ّ
يهب يف هذا ّ
السموات واألرض وعن ّ
السماء وتنقطع عن ّ
كل ما خلق
حم،ود ليلقي ّ
الروح يف ص،رك من هذا املقام الّذي يغنيك عن ّ
وعما يكون كذلك يتلوا عليك مل
عما كان ّ
كل شيء ّ
وخيلق ويكفيك من ّ
عز حممود
األمر عن حكمة ّ
يقربك إىل مقام ّ
اّلل املهيمن القيّوم ويلقي عليك ما ّ
الّذي منعت عن ال ّ،خول يف فمنَائممه أكثر العباد ولن يصل إليه أح ،إّال الّذين
ه كانوا على أ ََرائمك اخلل ،ه متّكئون
اّلل وال
وأ ّما ما سئلت عن ابين فاعل أب ّن أبنائي إن يتّبعون أحكام ّ
اّلل املهيمن القيّوم وأيمرون أنفسه
عما ح ّ،د يف البيان كتاب ّ
يتجاوزون ّ
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اّلل يف حمك
وأنفس العباد ابملعروف وينهون عن املنكر ويشه،ون مبا شهّ ،
اّلل يف يوم الّذي فيه حيصى زمن األ ّولني
آايته املربم احملتوم ويؤمنون مبن يظهره ّ
اّلل ولن يبع،وا
اّلل رّهب يعرضون ولن خيتلفوا يف أمر ّ
واآلخرين وفيه كل على ّ
عن شرعه املق ّ،ر املسطور إم ًذا فاعلموا أب ّهن أوراق شجرة التّوحي ،وأمثاره وهب
اّلل بينك وأهل
السحاب وترفع الغمام ابلفضل إن أنت تومنون وه عرتة ّ
متطر ّ
اّلل عليك
هتب نسمة ّ
بيته فيك ورمحته على العاملني إن أنت تعلمون ومنه ّ
اّلل وأمره وكلمته بني بريّته وهب
عز حمبوب وه مل ّ
املقربني أرايح ّ
متر على ّ
وّ
أيخذ ويعطي إن أنت تفقهون وهب أشرمت األرض بنور ربّك وظهرت آايت
اّلل ال حيج،ون اال من آذاه فق ،آذاّن فمن
فضله على الّذين ه آبايت ّ
اّلل املهيمن القيّوم فسوف جت ،إعراض املعرضني
آذاّن فق ،أعرض عن صراط ّ
واستكباره علينا وبغيه على أنفسنا من دون بيّنة وال كتاب حمفوظ مل اي
تكونن من
اّلل فيك إ ّايك أن ال جتادلوا هب وال تقتلوه وال
موم إ ّهن آايت ّ
ّ
اّلل يف األرض وردوا حتت أي،ي
الّذينه يظلمون وال يشعرون وه أسراء ّ
كل ذلك ورد عليه
الظّاملني يف هذه األرض الّيت ومعت خلف جبال مرفوع ّ
اّلل القادر
حني الّذي كانوا صغراء يف امللك وِل يكن هل ذنب بل يف سبيل ّ
اّلل من لسانه آايت
املقت،ر العزيز احملبوب والّذي منه يظهر ابلفطرة وجيري ّ
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اّلل على أمره إنّه ما من إله إّال هو له اخللق واألمر وإ ّان
م،رته وهو مّن اختصه ّ
م
اّلل أبن يوفّقه على طاعته ويرزمه ما يرضي به
كل أبمره آمرون ونسئل ّ
ّ
اّلل العزيز املهيمن
فؤاده وأفئ،ة الّذين ه يتوارثون جنّة الفردوس من ل،ى ّ
القيّوم كذلك مننّا عليك يف هذا اللّوح وكشفنا لك ما سرت عن دونك فضال
اّلل يف هذا الفجر ه مهت،ون وإنّك أنت
من لّ ،ان عليك وعلى الّذينه هب،اية ّ
فاحفظ هذا اللّوح كعينيك ّإايك أن ال تكشف ألحّ ،إال ألهله كذلك أيمرك
عما أمرت به أل ّان وج،ان مأل البيان أش ّ،
أمر هللا مبا هو املكنون وال جتاوز ّ
احتجااب عن ملل األرض ّإال من شاء ربّك وكذلك أحصينا األمر إن أنت
حتصون ونسئل هللا أبن يوفّقه على أمره ليخرموا احلجبات وخيرجوا عن خلف
السبحات بسلطان من ل،ى هللا املقت،ر الق ّ،وس مثّ اعل أب ّان أجبنا مسائلك
ّ
فلما ما وج،ان من
حني الّذي حضر بني ي،ينا كتابك بلسان
عجمي مبني ّ
ّ
لئال يرتفع به ضوضاء املشركني
رسول لنرسله إليك حموانه يف الي ّ أبمر من لّ ،ان ّ
كل شيء ميحوا ما يشاء ويثبت وعن،ه ألواح م،س حفيظ إم ًذا
وبي،ه ملكوت ّ
عريب ب،يع وأمسكنا القل عن اإلثنني حلكمة الّيت
أجبناك يف ثالثة منها بلسان ّ
ورب العاملني وجنري القل يف حينه إذا
ال ينبغي أن يطّلع هبا أحّ ،إال هللا ربّك ّ
جاء األمر من أفق م،س منيع إذا شاء هللا وأراد إنّه ال إله ّإال هو حيك ما
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الروح والتّكبري والبقاء عليك إن تكون يف أمر ربّك
كل ّ
يشاء ويظهر ما يريّ ،
الراسخني.
ملن ّ
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