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  املقدمة ...                                      

  

هذا الكتاب خيتلف يف الكثري من جوانبه عن األجزاء الثمانية اليت سبقته يف حمتوى املعلومات اليت 
سيشكل ألغاز أمام يتضمنها وعلى الرغم من حماوليت جعلها علنية وصرحية لكن قسماً كبرياً منها 

األجيال لفهم طبيعة اإلنتماء عند االيزيدي هلويته اآلدانية واليت يتعّمد يف العني البيضاء وماءها ألجل 
  هذا اإلنتماء واإلخالص لُه ..

فالغوص يف القوانني واملبادئ اليت حتتويها املعرفة املقدسة يف االيزيدية يلقي بظلُه الثقيل على أي كاتب 
سيكون حباجة ماّسة للتعابري الدقيقة املنصفة اليت تعكس تلك املبادئ بصدق يف حياة   ال سيما أنه

  كل ايزيدي يطمح للطهارة والنقاء واالستقامة ..

واستعرضت يف الكتاب األول التاريخ االيزيدي من وجهة نظر تلك املخطوطات التارخيية وبعض 
املعرفة ، وكذلك مكان تواجد االيزيديون النصوص املقّدسة ومستوfت الوعي وتقسيماeا يف هذه 

التارخيي يف املدن احلضارية األوىل يف العصر السومري وكيفية استخدامهم للعلوم النوعية يف بناء 
الزقورات والقصور امللكية ومعابد ايزيدا يف طول العراق القدمي وعرضه ، كما استعرضت يف الكتاب 

ل اجلانب النوعي يف املعرفة االيزيدية املقدسة واليت تقوم على الثاين هندسة األسرار املقدسة اليت تشك
أسس علمية قبل أن تكون دينية غيبية ، ويف اجلزء الثالث استعرضُت تلك احلكمة اخلفية اليت أحاطها 

االيزيديون بغالف مسيك من السرية وجيب أن نعلم أن تلك العلوم وأسرارها مل نتناوهلا بعمق بسبب 
وضوعية اليت جتعل القائمني عليها ميتنعون عن نشرها لعقول غري مؤهلة كما يعتقدون هم تلك الرؤية امل

على أقل تقدير ورمبا يكونوا على حق فعملية التطرق هلا ولو بشيء من االقتضاب يقّرب الفكرة عنها 
 أن ، فرغم كل الثقل الذي رميته يف هذه املؤلفات يف تبسيطها بلغة قريبة وسلسة لذهن القارئ إالّ 

رأي جمموعة واسعة تركز على صعوبتها واستخدام مصطلحات فلسفية كثرية قد ال تروق للكثري من 
القرّاء بسبب إنطباعهم البدائي من أ~م سيقرأون عن طقوس ومراسيم بسيطة لكنهم ال يعلمون ان 

  املعرفة االيزيدية تضم 
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واإلنصاف يف نقل احلقيقة للقارئ كما علوماً واسعة يقف كل من حياول نشرها أمام حاجزي التعبري 
هي دون استعراض ، هلذا تبقى املعرفة اخلفية يف االيزيدية من الصعوبة مبكان حبيث ال ميكننا جتنب 

استخدام املصطلحات اليت تنقل الشكل السليم للجمل النوعية فيها ، ففي احلكمة اخلفّية عرب 
اليت يتناوهلا علم آدf وجتارب الكثري من رجال  العصور تناولت بشكل مبسط تلك العوامل واألبعاد

ونساء طرق الّرب ( الربخك ) لكن قلة قليلة جداً متكنت من فهم القصد من نشرها وتعريفها للقارئ 
االيزيدي قبل كل شيء ألنه ال توجد بلدة او قرية ختلو من املتأملني وممارسي طرق الّرب ( الربخك ) 

..  

تعقيد يف اجلزء الرابع واخلامس من هذه السلسلة على الرغم من ان املواضيع هلذا جتاوزت الكثري من ال
اليت تطرقت هلا تتطلب درجة علمية راقية يف التعبري عن االدراك اخلفي عند االيزيديني أو فهم منطق 

  القوانني الكونية اليت تعكسها تسمية املالئكة يف املعرفة االيزيدية املقدسة ..

ى املعرفة هنا تتجاوز تلك الصيغ املؤطرة اليت وضعنا فيها من حاول الكتابة سابقاً وعملية الرتكيز عل
وتناول االيزيدية كطقوس ومراسيم فقط واليت شا�ا الكثري من التشويه على يد �حثني عرب وكورد ، 

رخيية ودون فاملرحلة اليت منر �ا اليوم تتطلب ان نقدم للعامل وحمليطنا معرفتنا املقدسة دون اسقاطات �
جمامالت سياسية ألي طرف على حساب احلقيقة ، ومل أسلك سلوك من سبقين بوضع االفرتاضات 
الغري منطقية كي أحاول أخذ القارئ جلادة طرف على حساب آخر فأول ما كان يشغلين هو تقدمي 

رمجت أغلب املعطيات التارخيية واملعرفة االيزيدية كما هي ومن خالل املصادر واملخطوطات اليت ت
نصوصها شخصيات آ�رية بريطانية وغريها وكذلك من خالل ترمجة العديد من املقاالت واملصادر 

  اليت تدرس يف اجلامعات الغربية ومن خالل زfرات ميدانية ملتاحف عاملية حتوي خمطوطات ايزيدية  ..

لذلك تبدو عملية تقدمي هذه املعطيات مفاجئة للبعض أل~ا حتطم أوهام تعايشوا معها ونقلت هلم 
بشكل خاطئ وبعيدة كل الُبعد عن حقيقة التاريخ االيزيدي يف العراق القدمي ، ويف اجلزئني السادس 

  والسابع استعرضت الكثري من املواضيع بشكل خمتصر وإضطررت حلجب أكثر من 
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صفحة وهو ما  700هذه املؤلفات أل~ا كانت ستجعل حمتوى هذه ا�لدات يتجاوز الـ  فصل من
  أجده يثقل كاهل القارئ يف عصر� احلديث ..

أما يف اجلزء الثامن فقد استعرضت الكثري من املواضيع اليت ختص صلب التاريخ االيزيدي وحماوالت 
جييدوا ترمجة املخطوطات أو على يد كتاب غربيني  التشويه هلذا التاريخ على يد علماء آ�ر مل يكونوا

ومسلمني عر�ً وكورداً وساهم عدداً من الكتاب االيزيديون يف هذا التشويه من خالل إعتمادهم على 
تلك املصادر املشّوهة يف األصل ، فالوصول لعمق التاريخ االيزيدي يتطلب التجّرد واحليادية قدر 

فهو يضم الكثري من االعتقادات القائمة على علوم نوعية وال ميكن  اإلمكان وال ميكن ا�املة فيه
جتاهل هذا األمر حىت لو كلف الكاتب شيئاً من النقد لكن احلقيقة تبقى جوهر اهلدف الذي أطمح 

  يف الوصول الكامل اليه لتقدميها للقارئ ..
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  الفصل األول                           

  

  يف العني البيضاء ... تعميدال                        

  

يعترب طقس التعميد أو اإلعتماد يف العني البيضاء ( كاين سيب ) يف اللش العمود الفقري لإليزيدي يف 
يشكل أساس إنطالق االيزيدي يف االنتماء اىل االيزيدية وعلمها اآلداين ، فهذا الطقس رغم بساطته 

محل هويته وعقيدته عرب التاريخ ، فقدسية العني البيضاء تستمد قوDا من العلوم النوعية اليت تشكل 
أساس علم آدL وأساس الطقوس الباقية ، فتبدأ األسرة بتعميد أبناءها وبناDا مع سنواDم األوىل 

ىل رمزية أعمق يف الوجود وهي رمزية العني البيضاء Uحتفال أمام ذلك املكان املقدس والذي يشري ا
  الكونية اليت ترى كل شيء ..

والعني البيضاء يف اللش النورانية املقّدسة حتوي على صورة مصغرة لتلك املوجودة يف األعلى ، أي يف 
مستوى بيت آدL ، فهي تشكل إمتداد للنموذج الروحي يف األعلى قبل أن تتجلى على كوكب 

جزء أساسي من املعرفة املقدسة يف االيزيدية واليت مت تبسيط أسسها من خالل نواشني األرض ك
  وطقوس لتقريب الفكرة لنا ومن بينها هذه العني املقدسة ..

تعترب العني البيضاء يف اللش إحدى العيون الثالثة السحرية اليت ترفد املكان kملياه العذبة واليت يرى 
من أعماق جبل هرمي الشكل وهلا قدسية يف أqا موجودة من آالف السنني  فيها االيزيديون أqا pيت

 وهي جزء أساسي من أهم أجزاء االنتماء للعقيدة وللمعرفة يف االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس ..

فاالعتماد يشكل أساس اإلنتماء .. وجاءت تسميتها kلعني البيضاء ألqا تعكس العني البيضاء 
لى وهي إشارة اىل أن مصدر الوجود يتوحد يف النور األعلى املشّبه على شكل عني الكونية يف األع

  وعكست هذه اجلزئية  بيضاء هلا هالتها اإلهلية واليت تشكل احلقيقة القصوى يف االيزيدية ،
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أضالع يف بناء القباب املخروطية بشكل دقيق ، يتألف هذا اyّسم يف املعرفة السرّية االيزيدية من ستة 
ذهبية متثل القوة البدائية يف اخللق ومتثل الطاقة والروح والنور والقوة اليت أسست علم آدي ، جوهره 

يتبدى kلقوة والطاقة وخيلو من اخلطأ ويعلو على الوصف ، والطاقة الكامنة فيه ال حمدودة وال ميكن 
اخللق ، فهي متثل احلركة والزمان قياسها وpخذ رمزية احلركة احلركة والتدرّج اىل مستوLت أخرى يف 

فيها يشكل رمز ونتيجة هلذه احلركة .. هلذا تكمن فيه قوة الزمن وقوة مطاولته وهذين املعنيني يبعثان 
على الدميومة املطلقة هلذا يصف االيزيديون اخلالق kحلي القّيوم الدائم األبدي املطلق ، املثلث املتجه 

ركة والزمن يف الوجود واملثلث املتجه اىل األسفل يشكل نفس اىل األعلى يشكل قوة الفعل واحل
األسس يف حالة التجلي اىل مستوLت أدىن والعني البيضاء اليت تسميها املعرفة االيزيدية kلعني 

   البيضاء الكونية تشكل مملكة الوجود يف كل املستوLت فهي اليت ترى كل شيء ويف كل األبعاد  ..

االيزيدي فعلياً يف مملكة آدL اليت تبدأ من تعلم أسرار علومها ، هذا الطقس  واالعتماد فيها يُدخل
ميثل املدخل لاليزيدي اىل حياة روحّية متكنه من تعلم أسرار املعرفة االيزيدية الصغرى والكربى عندما 

قسماً ال يصبح kلغاً وعلى الرغم أن االيزيدية ترى أن مرحلة األسرار الكربى تبدأ بعد األربعني لكن 
 �س به من الشيوخ والبيار ومريدي شيخادي متكنوا من عبور هذه العتبة ..
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وخيتزل طقس االعتماد يف العني البيضاء علماً قا�نياً ومشسانياً وآدانياً كبرياً تبدأ عند بوابته طقوس 

سأتوقف طويالً عند هذا الطقس أعلى يف جمال العبور اىل مستوLت املعرفة االيزيدية املقّدسة ، هلذا 
يف اجلانب الروحي فيه وما يعكسه يف معرفتنا االيزيدية اخلفّية املقّدسة ، فلهذا الطقس بداية ظهرت 

مع تفتح ينابيع ذلك الغمر العظيم الذي أعطى اإلذن للحياة تبدأ من جانب روحي يف اللش النورانية 
أنه املقدمة للدخول يف اململكة اآلدانية وعلومها  ، وعند احلديث عن هذا الطقس ال بد من التذكري

  املقدسة اليت كانت تنتشر يف وادي الرافدين من مشاله اىل جنوبه ..

ومن كان يطلع على طقوسنا يف اللش النورانية كان للوهلة األوىل خيرج Uنطباع أن املكان غارق يف 
يزيديون القدماء كانوأ أكثر تشّدداً يف نشر ميتافيزيقا غيبية kطنية غري مفهومة ، لكن احلقيقة أن اال

معرفتهم وتعريف الغرkء �ا وهذا ما مل نتوارثه منهم ، وبسبب محالت اإلkدة فرضت الضرورة 
املوضوعية أن يطلع األغلبية على شيء من هذه الطقوس ولو من خالل تعريف بسيط يتناوهلا 

ة متيل لتجميل هذه الطقوس ، فااليزيديون ويقدمها للقارئ بشكل سليم خايل من أي نزعة عاطفي
عرب العصور كانوا أبعد الناس عن اyاملة يف هذا املوضوع ، لذلك كانت تلك املعرفة املقدسة واليت 
نطلق عليها العلم الباطن يف موروثنا التارخيي متثل على الدوام حميط واسع من املعرفة ال ميكن لكتب 

يله اىل االنسان الذي ال يتمكن من اخرتاق حاجز العلم املادي اىل العامل استيعابه وتقريب كل تفاص
  والذي ينظر لطقوس االيزيدية لن يستطيع إخرتاق ذلك  القا�ين
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اجلدار السميك الذي يعزهلا عن علمها العميق املتعلق kلسببية والغائية اليت تقف خلف كل طقس 
  من الطقوس ..

سباب اليت متنعنا من كتابة كل ما يتعلق بعلوم االيزيدية وأهم نواجه يف العصر احلديث مجلة من األ
سبب هو أqا kلفعل هلا أسرار ختّص اجلانبني التارخيي والفلسفي هلا ، ولو قدر لنا نشر كل شيء 
فإننا سنكون حباجة لعشرات اyلدت األخرى ، كما ان التعابري املالزمة هلا جيب ان ترتقي لدرجة 

  بصدق من مصدرها .. تعكس تلك العلوم 

فاحلكمة من إكتساب املعرفة االيزيدية تكمن يف خلق النمط الروحي اإلجيايب كطريق وحيد للخالص 
من متاعب عامل املادة ، لألسف مل نكن ندرك عمق تلك املعرفة يف اختاذ الطريق السليم لتقبل أسرارها 

يف التخلص من عثرات عاملنا اليت  ، فجوهر مهم يف االيزيدية يقوم على استخدام الطريق السليم
تضفي على حياتنا طابعاً مادLً حبتاً وتشده اليه ، فالطفل الصغري عند تعميده مبياه العني البيضاء 

يشكل له هذا الطقس الشعائري فرحاً له وألسرته لكنه عندما يكرب يدرك أن أعماق اهلدف الذي مت 
ه ، فالوصول ملرحلة فهم الطقوس والعلوم اليت تقف تعميده من أجله ال يزال بعيداً عن متناول يد

  خلفها ليس أمراً سهالً على األغلبية من اليت حتصر نفسها حصراً يف الطقوس وأشكاهلا ..

ونرى ان دراسة حاالت عديدة خرجت من طوق مقدساDا اىل عامل املادة سامهت مسامهة فعالة يف 
Lمظلمة بعيدة كل البعد عن العلوم اليت تعّرب عنها ،  تشويه تلك الطقوس االيزيدية وحصرها يف زوا

وليس غريباً ان يشكك هؤالء حبرمة وقدسية تلك الطقوس وعلومها طاملا اqا تقف عائقاً امام 
  إمتالكهم الشروط الروحية واألخالقية للوصول اىل العلم االيزيدي وأسراره ..

التعاليم بشكل سليم ، يف عدم قدرDم على  هذا العائق يتمثل يف عدم قدرDم على فهم منظومة هذه
الفهم واملعرفة وفهم الطقوس اليت ِوجَدت قبل الفلسفات والعلوم األخرى ، فااليزيديون حّولوا علومهم 

  من البداية اىل حكمة ظاهرة تشكل الطقوس حمورها واىل حكمة خفية يشكل 
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ورها ، هذا األمر kلضبط مينع الكثريون العلم الباطن وتعاليم شيخادي وملك فخردين وبيت آدL حم
  من فهم االيزيدية بشكلها الصحيح على الرغم من أqم تعمدوا يف مياه العني البيضاء املقدسة ..

قدمياً كان لإليزيديون نظرة أوسع بكثري من نظرة اليوم عن رمزية العني البيضاء وما متثله هلم من رمزية 
شوءها يف الوجود وعرّفوه على أنه مصدر احلياة الذي يرفد مقدسة حىت أqم ذهبوا اىل مصدر ن

وجود© kستمرارية ال تنقطع من خالل بقاء الروح خالدة وتقمصها يف أكثر من دورة حىت تصل نورها 
  األزيل الذي يشكل qاية رحلة عودتنا اىل سببنا النهائي ..

س جتعل من يتخّيل العامل الذي ميثله يتكون هذا النور املقدس يف العني البيضاء من بياض سحري مقد
اللون األبيض عبارة عن مادة هالمية أكثر ما نستطيع الشعور به هو اإلحساس �ا وتقبلها وليس 

شيئاً آخراً ، يفرز هذا النور ستة عوامل أو أنوار أخرى كلها متالصقة ال يفصل بينها سوى شريط ذهين 
حندار منها مثل حدوث حالة التجلي ونزول األرواح ، تسمى خيّص العوامل السبعة واالرتقاء فيها أو اال

يف املعرفة اخلفية املقدسة عند االيزيديني خبطوط النور السبعة او سبعة طبقات السماء واليت تتجسد 
رمزيتها على مرآى عاملنا املادي بقوس وقزح اليت تريد لنا ان نعي شيئاً من حقيقة الوجود ، هذه القوة 

تشكل حمور الوجود نعتربها القوة البدائية واليت انطلقت منها احلياة ، فهي ترمز اىل تلك اخلارقة اليت 
اآللية اليت نعيش فيها وال نستطيع حىت استيعاب مفرداDا فهي الطاقة اليت متنح وجود© جتسيده احلي 

ات تنبض �ذا على ارض الواقع وكل خلية دم موجودة يف اجساد© املادة او يف كل املخلوقات والكائن
  النور ..

وهي طاقة ال حمدودة وهلا استمرارية يف احلركة ال تتوقف ألن توقفها يعين الفناء لنا مجيعاً ومن يدرك 
أسرارها يعلم أنه لن تتوقف اىل األبد ، هلذا ينظر البعض اىل السماء ليبحث عن أسرار هذه الطاقة 

ما يف األعلى حىت نفهم لكن هذه النظرة خاطئة  ويعتقد أqا موجودة يف األعلى وينبغي علينا دراسة
  وحمدودة وال ترتقي لفهم املوضوع ، فهذه الطاقة او اخلطوط السبعة أو العوامل
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السبعة موجودة وخمزونة يف وعينا وروحنا لكننا جنهل مكاqا كما جنهل طريقة البحث عليها حىت  
  نتمكن من استعماهلا على أمثل وجه وكذلك حىت نفهم ما حيدث يف األعلى ..

يصف البعض هذه الطاقة العظيمة اليت حتكم وجود© kلرب©مج اإلهلي أو kلروح املقدسة او النور 
شعب تسميته اخلاصة هلا وااليزيديون يطلقون عليها كما ذكرت نور سلطان آدي يف  األزيل لكل

الوجود والذي جيسده طاوسي ملك وسلطان ايزيد كثالوث مقدس حيكم كل العوامل واألبعاد الزمانية 
واملكانية وما فوقها ، وتشكل هذه الطاقة منظومة حيوية معقدة حتكم الوجود كما ذكرت لكن ال بّد 

أوالً ان نعلم اqا موجودة بشكل مصغر يف جوهر© البشري وعندما جند أسراره نرتقي يف البداية اىل لنا 
جوهر© االنساين وبعد تقبل هذه احلقيقة وتعلم الكوزمولوجيا اليت حتكمنا نرتقي اىل جوهر© اإلهلي ، 

yيدة واملستقيمة واملقّدسة هذا االرتقاء ال حيدث فجأة ودون جهود فعلية تبذل من األفعال واألقوال ا
..  

لذلك حتّض االيزيدية من يرغب بتلقي علومها على الطهارة والنقاء واالستقامة كشروط لتحقيق 
االنبعاث احلي اجلديد والسعادة الداخلية والقيام بكل ما هو خري لسعادة اآلخرين ، فاأل©نية هنا 

ته كي يكون اجلميع على مستوى واحد من ختتفي ويظهر للفرد أنه جزء من الكل الذي ينبغي إفاد
  الوعي ويف مستوى واحد من السعادة الداخلية ..

هذا احمليط العظيم من املعرفة املقدسة جيعلنا kلفعل نرتك ضغائن العامل املادي ونتجه لتفعيل ما هو 
كثرية ، كما   خّري وبّناء يف مسرية حياتنا احلالية ، وتغدو الصفات العظيمة جزء من حياتنا يف جوانب

تبدو لنا الكثري من القيم يف العوامل اجلديدة اليت نطل عليها عبارة عن حياة ملموسة قائمة على اليقني 
  بعد ان كانت متثل شيئاً من امليتافزيقيا الغري مقنعة ..

k ًلفعل فهذه العوامل تطلق العنان ألعظم العقول واألرواح لسرب أغوار أسرارها واليت متثل جزءاً مكمال
حلياتنا لكنها كانت خمفية ، ورفع احلجاب عنها جيعلنا نصل kلفعل ألعماق حقيقتنا وهذه احلقيقة 

  هي اليت تعين تنور بصريتنا الروحية والفكرية وkلتايل االنتقال لعامل املستوى املتفّوق للوعي ..
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ذي تقوم عليه احلكمة املقدسة هذه التعاليم احلّية اليت ال متوت يف املعرفة االيزيدية هي األساس ال
لبيت آدL وطريقة تلقينا حلقائقه ، فالكثريون يتصورون أن االيزيدية ليست سوى طقوس ومسلمات 

وحمرمات وأنه جمرد الصيام لثالثة أLم تعين له الدخول للجنة اآلدانية ، هذا األمر يبدو ساذجاً ملن 
ملك علينا تسلقها قبل فهم طبيعة العلوم  يعتقد به فهناك هرمية عظيمة من قوانني نور طاوسي

  االيزيدية والكوزمولوجيا اجلامعة هلا ..

والكثري من الظواهر الكونية اليت تؤسس لشكل الوجود يف املستوLت العليا واليت تعكسها الطقوس 
القريب من املقدسة يف اللش النورانية امنا متثل علوماً نوعية كوزمولوجية متفوقة للغاية كانت اىل األمس 

األسرار املقدسة املخفية يف االيزيدية واليت ال ميكن التقّرب منها دون إملام وإدراك كاملني kجلوانب 
الروحية واألخالقية اليت تؤهل املرء ملناقشتها مع كبار الشيوخ يف اللش ، فكل شيء متداخل بطريقة 

تفاصيلها الغارقة القدم يف  ال ميكن الفصل بينها حتت أي ظرف من الظروف عند مناقشة حتليل
  التاريخ ..

كما أن هذا املكان املقدس كان األساس للكثريون ممن عربوا مستوLت الوعي العادية اىل مستوLت 
الوعي املتفّوقة وتركوا خلفهم نواشني تذكر© مبا قاموا به من جهود  وأعمال وأدلة  تعكس تفّوقهم على 

Lت العليا يف الوجود عرب حتليهم kلشروط الذاتية واملوضوعية لعملية عامل املادية وانتقاهلم اىل املستو 
اليقني اليت تتطلبها رحلة وعينا املتفوق ، فقد ذكرت يف هندسة األسرار املقدسة كيف كان ممارسوا 
طرق الّرب يقصدون هذا املكان للتأمل وتطوير قدراDم الروحية والفكرية والذهنية ويعمقوا من عملية 

للحكمة املقدسة االيزيدية ، والقصد من الذهاب اىل اللش كان االميان العميق منهم �نه ميثل  تلقيهم
مركزاً الستقطاب الطاقة اإلهلية ( مكان استقبال له مميزاته أنه خارج الزمان واملكان ) اليت تعزز 

ح هلذا النوع من القدرات الروحية والفكرية عند املرء كما أنه كان املكان األكثر قدسية يف السما 
الشخصيات الدخول له  ، لذلك اعترب االيزيديون تلك احلكمة اخلفية اليت كانوا يتلقوqا يف اللش 

عرب التأمل وممارسة الّرب ( الربخك ) علماً وفناً مقّدسني ال تستطيع العقول البسيطة استيعا�ا ، هذه 
لق والنشوء عند االيزيديون ليس يف عاملنا املعارف قدمية قدم التاريخ الذي مت فيه حتديد طبيعة اخل

  املادي بل يف املستوLت 
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اآلدانية العليا اليت جيب ان يصل اليها املرء ، هذه احلقيقة اليت مثلت احلكمة االيزيدية الدائمة عرب 
العصور امنا شكلت شرارة انطالقة هذين العاملني العلم والفن املقدسّني يف حياتنا وجعلتنا نبحر اىل 
أعماق واسعة ، فهما من يقودان املرء اىل تنور بصريته الروحية والفكرية وتفوق وعيه اىل عوامل سامية 
عليا من خالل تنمية قدراته الكامنة يف أعماقه واستنهاضها اىل أقصى درجة جلعل البصرية الروحية 

قبل كل شيء kلعلوم على ترتقي اىل اyاالت العليا اليت تسمح له kلربجمة على عوامل وابعاد تزوده 
درجة واسعة من العمق ، هذا الفن ينسجم مع العلوم اخلفية والبحث يف أعماقها وتلقي علومها ، 
عندها يكتشف جوانب نوعية من احلقيقة الساطعة واملتمثلة �ن الكون ومظاهرة ال تتوقف عند ما 

عليها طالب العلم االيزيدي من تشاهده حواسنا التقليدية بل يتجاوزها اىل أبعاد عديدة سيتعرف 
  تلقاء نفسه ..

هذه االستعارات الرمزية يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس كلها تشكل حمور لعلم نوعي فائق التعقيد 
والرتكيب نطلق عليه كوزمولوجيا جتمع علوماً خمتلفة كانت تدرس فيما مضى يف مدارس kبل وسومر 

دميي اليوم ،  وال جيب أن نتوقف عند املفردة اللفظية لوحدها مثالً وآشور ومت اخفائها عن عاملنا األكا
أثناء حماولة فهمنا الدرجات التسعة يف شجرة احلياة االيزيدية واليت تشكل املقدمة لفهم هذا العلم جند 

أqا عميقة اىل درجة كبرية مع هذا جيب أن نتجاوزها اىل مدLت عليا يف مستوLت وعينا تتجاوز 
  التقليدية يف العامل األرضي أي حناول فتح ما ميكننا من خالله التواصل مع الكل الكوين  ..حواسنا 

وهذه املقامات التسعة على سبيل املثال ال احلصر اليت انطلقت من �ج سلطان آدي يف دائرة العرش 
عاملاً متكامالً له مميزاته املقّدس كلها متثل املستوى اآلداين ( اإلهلي ) األعلى يف الكينونة والوجود يعين 

ال ميكن بوعينا احملدود هذا الوصوله له ، وهي املراحل األمسى يف القداسة وكثافة الوعي اإلهلي اخلالق 
ملستوLت ثالث أخرى نتجت عن عملية اخللق والتجلي اليت شكلت بداLت اخلليقة ، ويف هذا العامل 

  أبدLن سرمدLن تتخذ اإلرادة اآلدانية لنفسها شكالً ومضمو©ً 
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ال ينحدران بل تنعكس نورمها على املستوى الذي يليه يف عملية اخللق ، وهذا اإلنعكاس يظهر  
  النقاء يف املستوى اآلداين األعظم الذي يضم العرش املقّدس لسلطان آدي ..

 عامل اخللق وعند متابعتنا لعملية التجلي اليت تنتقل من املستوى اآلداين اىل املستوى الشمساين يف
والتجلي نرى أن النور يكون أقل حّدة حبيث تظهر هوامش مادية بسيطة يف هذا العامل الذي يشكل 

املستوى الثاين يف العملية ، وهذا املستوى يسمى يف العلم االيزيدي مبستوى األمساء املقدسة أو 
س طبيعة العامل األعلى املالئكة األبديني ، حيث تشكل املقامات التسعة فيها مقامات مقدسة تعك

يف الوجود ، فلها قوانينها ومنظومتها اخلاصة كما هلا مقاماDا العليا يف الوجود ، أما املستوى الثالث 
  فهو مستوى فهو مستوى التشكيل والتكوين ¹يت بعده عامل املادة امللموسة ..

العلوم اخلفية لاليزيديني عرب سدمي أربعة عوامل �ربعني مقاماً مقدساً يف العلم االيزيدي تشكل أساس 
الزمن ، وهذا العلم النوعي شكل الشرارة اليت انطلق منها االيزيديون لفهم الغائية والسببية اليت تتحكم 
يف الكينونة والوجود ، وهذه املستوLت والعوامل األربعة املقّدسة تعكس يف كل مقام من مقاماDا كنوزاً 

لى مستوLت إدراكنا يف العامل األرضي ، وحىت يتم فهم العملية من مستوى للعلوم النوعية اليت تعلو ع
الوعي املادي امللموس يف عاملنا األرضي والذي مت فيه سحب مقام العلوم املقدسة من شجرة حياتنا 
تطلب األمر دراسة شاملة هلذا العلم النوعي اخلفي املقدس كي يعرب من خالله املؤهلون اىل بوابة ممو 

وم املقدسة واليت من شأqا ربط منظومتنا الروحية والفكرية بتلك املستوLت العليا يف املنظومة للعل
الكونية ، وهذا األمر يتطلب الدخول اىل أبواب املعرفة اخلفية وأعمدة العلم املقدس والدخول اىل 

والنقاء واالستقامة اyالني األخريين يتطلب أعلى درجات التحكم kلعقل والعاطفة والتحلي kلطهارة 
..  

لذلك تعترب االيزيدية ومعرفتها أن الكائن خلق ألهداف معينة مهمة ختّص الوجود وختّص مسرية 
التطور بشكل عام يف كل منظومة الوجود ، واألهم أنه خلق لرتتقي روحه يف بر©مج الوجود لشيء 

سالة عليه إجياد سّرها كي معّني ويف كل دورة من دورات والدته وتقمص روحه يف املادة حيمل ر 
يتمكن من االرتقاء ، وهذا األمر ال يبدو سهالً وحيدث kلصدفة بل من خالل املمارسة احلّية لتطوير 

  القوى الروحية والفكرية لديه ..
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املادة وتوّسط العني السوداء يف عامل النور هذا الشكل يوّضح كيفية سري العوامل يف الكواكب اليت تنتمي لعامل الشدة واحلزم وتوّسط العني البيضاء يف عامل 

..  

  

الشكل أعاله يوضح لنا أننا نعيش يف النصف امللون kللون األسود ، عامل مادي قائم على قانون 
احلياة واملوت واالنبعاث من جديد عرب تقمصات متتالية تصل حسب معرفتنا االيزيدية املقّدسة اىل 

49 yرد اىل انسان خالد يستأنف مسرية أوسع يف حياته الكونية ..دورة قبل أن ينتقل االنسان ا  

فالتحلي kلقيم الصارمة القائمة على الطهارة والنقاء واالستقامة يقود© اىل العني البيضاء اىل تنور 
بصريتنا الروحية اىل عامل النور ، لكن ما جيب أن نفهمه أن املسرية ال تتوقف عند هذا احلد فالتواجد 

النور قد جيعل أعمار© طويلة لتلقي علوماً نوعية أرفع من تلك العلوم الكمية والنسبية واحملدودة يف عامل 
يف عاملنا املادي ، فهنا احلديث ال جيري عن جنة وجهنم بل عن مرحلة أعلى يف الوجود ختص عمر 

ب من عوامل الكائن البشري الذي يتحول kلتدريج اىل كائن نوراين أي صاحب هالة قوية مشعة تقرت 
  النور كلما تقدم علمها ..
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ويعتقد االيزيديون ان الوعي املقدس او الروح املقدسة اليت انطلقت من الدرّة الكونية واليت خلقت 
نفسها بنفسها امنا هي انطلقت من العني البيضاء العليا يف الوجود واليت متثل العرش املقّدس لبيت 

دفة بل نتيجة فعلية خللق العناصر األربعة اليت شكلت املستوLت آدL ، هذا االعتقاد مل يكن وليد ص
  األربعة للوعي والنور يف الوجود ..

فإنطالق شرارة اخللق أدى اىل ظهور النور أو النار يف الوجود ، وتبعه حامل للشرارة وحركة ودميومة 
اللولبية أطلقت عليه االيزيدية  أطلقت عليه االيزيدية اهلواء ، واحندار أو انطواء أو دوران ليكمل الدورة

kملد واجلزر اإلهلّيني ، بينما انتهت العملية عند اهلبوط والتوقف يف مستوى املادة احلّية الذي أطلقت 
عليه الرتاب ، هذه املستوLت األربعة اليت احندرت من العني البيضاء الكونية مساها االيزيدون kالربعة 

احلّسي واحلدسي ومن مث العامل الشمساين السبيب ومن مث العامل القا�ين عوامل يتقدمها العامل اآلداين 
األثريي ومن مث عامل املادة ، كل عامل من هذه العوامل له عشرة دوائر تشري هلا املعرفة املقدّسة يف 

 االيزيدية kلعوامل األربعني كما أشرت هلا يف سبقة من سبقات دعاء البسك للطفل الذكر يف االيزيدية
..  

فااليزيدي عليه ان يعرب أربعني عاملاً أو دورة تناسخ حىت يصل الدورات التسع األخرية املوجودة يف 
املستوى اآلداين يف كل املستوLت ، وعندما نتمّعن يف الشكل أعاله جند أن العبور اىل العني البيضاء 

ترب قدراتنا الروحية والفكرية ، هذا يف عاملنا املادي يضعنا مباشرة يف مواجهة التنني أو قوانني صارمة خت
التمعن جيعلنا ندرك رمزية حديث النيب يو©ن عن البقاء يف بطن احلوت ( أي العني البيضاء قبل 

املغادرة اىل عامل النور ) وجيعلنا نفهم كيف عرب العظيم خدر الياس للمستوى القا�ين وصارع التنني ( 
لك املرحلة ) وكيف عرب شيخادي اهلكاري اىل العاملني القا�ين أي القوانني الصارمة واختباراDا يف ت

واآلداين من خالل فهمه لقوانني الوجود يف العاملني ومتكنه من حتويل طاقاته النورانية اىل معجزات 
  حقيقية يف نظر© ..

ّدس هناك سبقة او نص ديين يقول ( ديل مؤمن ماال آدL ) أي قلب املؤمن هو بيت آدL وعرشه املق
ورغم بساطة وسالسة التعبري إالّ أن هذا البيت يدل على اليقني الذي ميتلكه املؤمن والذي يقوده اىل 

  عامل آدL وهو يقني جيب أن تصاحبه طهارة النفس واستقامة األخالق ونقاء 
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الروح والسريرة وهذه األمور ال حتدث فجأة يف عاملنا بل تتطلب أقصى درجات احملاكمات الذهنية 
للفرد لنفسه ولروحه ولكالمه كما تتطلب أقصى درجات التمسك kلقيم الروحية يف مواجهة نزوات 

  عامل املادة وإغراءاته ..

لذلك كلما ايقظ االيزيدي ذلك النور يف قلبه واعماقه كلما اقرتب من دائرة العني البيضاء يف مستوى 
هذا االقرتاب جيب ان يكون مسنوداً بعلم عاملنا املادي وكلما اقرتب من تفتح بصريته الروحية ، و 

واطالع واسعني كي ال يقع املرء يف شرك العودة من جديد ملمارسة هذا التعلم فإختصار الطريق مير 
عرب التسلح kلعلم واملعرفة يف االيزيدية للوصول اىل النور ، فقوانني الطبيعة يف مستوى العامل املادي 

ب األسود يف الصورة أعاله واليت تكمن فيها اسرار الطبيعة اليت الذي نعيش فيه والذي ميثل اجلان
حتكمنا ختترب قدراتنا يف هذا اyال كما ختترب مستوى التفتح الروحي لتقبل العلم واملعرفة يف املستوLت 

العليا للوعي والنور يف العامل القا�ين الذي نريد العبور له والعيش فيه قبل االرتقاء للعامل السبيب 
  الشمساين يف رحلتنا اىل بيت آدL يف الوجود ..

وعندما يزور أي زائر معبد اللش املقّدس ال بُد وأنه سيخرج Uنطباع �ن االيزيديون يعبدون النار أو 
نور الشمس وغريها من األفكار اليت تراود أي زائر للوهلة األوىل وهو يرى إشعال القناديل الزيتية يف 

املكان ، لكن ما أن يفهم املرء أسرار املعرفة االيزيدية �ذا اخلصوص حىت  نيشا©ً مقدساً يف 366
تتوسع فكرته عن املفهوم الواسع للنور يف االيزيدية ومعرفتها ، فالنار كما ذكرت تشكل شرارة اخللق 

ندفاع يف االيزيدية وهذه الشرارة انطلقت من الدرّة أو العني البيضاء األزلية يف الوجود وتشكل حالة اال
والسيطرة على احليز الكوين الواسع أو ما نسميه حبيز الوجود الفعلي الذي تصل اليه الشرارة ، ويعترب 

اهلواء حامل هلذه الشرارة وهو أيضاً انبثق من عملية اندفاع النور والنار يف الوجود ، وهنا يلعب 
للحيوية والناشر لكل ما تصل اليه  العنصر الثاين يف اخللق والنشوء عند االيزيديني دور احلركة الناشر

الشرارة ويربطها kألصل ، بينما يلعب املاء الذي تولد من شرارة النور وحركة االندفاع واحليوية اليت 
نقلها اهلواء دور التلقي والتقبل ، هذه العملية يف النار واهلواء واملاء خلقت الروح والنفس لتستقر 

  ع مجيعها يف املادة أو العنصر الراب
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الذي يشكله الرتاب يف املعرفة االيزيدية ، وعنصر الرتاب هنا يشكل التجسد أو اجلسد املتقبل للنور 
واملاء واهلواء ليس للكائن البشري فحسب بل لكل الكائنات واملخلوقات بدءاً من أصغر خلية يف 

  kإلنسان ..الوجود وانتهاءاً عند الكائن األمسى يف مستوى الوعي املادي الذي نسميه 

مع ذلك ال يعترب االيزيديون املظهر متكامالً بوجود العناصر األربعة بل أضافوا له عنصر خامس هو 
الوعي املقدس لسلطان آدL كي يتحرك الوجود وكي تسري قوانني الطبيعة يف كل بُعد وعامل kلطريقة 

  السليمة اليت تعكس عملية انطالقها من العني البيضاء الكونية ..

ذا نرى بعض القباب املخروطية ملزارات االيزيديني مبنية kألضالع اخلمسة ( يف إشارة اىل هذه هل
النقطة وكذلك يف إشارة للطرق اخلمس يف تقّبل العلم االيزيدي )  ، وبعضها مبين kألضالع التسعة 

ت آدL ) وبعضها ( يف إشارة ألبواب املعرفة اليت تسبق الوصول للعوامل العليا الثالث يف مستوى بي
ضلعاً يف إشارة واضحة  24يبىن Uثنا عشر ضلع يف إشارة لكل أبواب املعرفة وتنتهي عند البناء يف 

ألبواب املعرفة املقدسة يف علم آدL وكذلك أعمدة النور اليت ينبغي على االيزيدي إدراكها كي يكون 
  منتمياً kلفعل ململكة آدL يف الوجود ..

ني البيضاء للطفل أو الطفلة االيزيدية ليس طقساً شعائرLً هدفه الفرح والسرور واالعتماد يف الع
kالنتماء الرمزي بل هو رمزية حبد ذاDا تشري اىل أمهية أن ميتلك هذا الطفل أو هذه الطفلة املبادئ 

ل تلقيه األساسية اليت جتعل منه كائناً ينتمي للعامل اآلداين بطهارته ونقاءه واستقامته ، أي من خال
تلك العلوم اليت تقوده يف شبابه اىل فهم أمهية التعميد يف العني البيضاء كطقس قبل أن يتعّمد �ا 

  kلفعل أثناء عبوره اىل العلم القا�ين يف رحلته اآلدانية ..

  وهنا ال ميكن جتاهل السؤال احلاسم ألغلب االيزيديني وهو ..

  لبيضاء ؟ملاذا نعّمد أبناء© وبناتنا يف العني ا

عندما يكون اجلواب كي يكون ايزيدLً خالصاً يبقى األمر منقوص من ©حية شرح  الفكرة بشكل 
واسع ، فالكثري من االيزيديون رجاالً ونساء تعمدوا يف املياه املقدسة يف العني البيضاء ( كاين سيب ) 

  عارض وقيملكنهم مارسوا يف حياDم مسلكاً شائناً وال يزال البعض ميارس سلوك يت
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الطهارة والنقاء واالستقامة اليت جيب ان يتحلى �ا االيزيدي كي يعرب اىل العني البيضاء الكونية ، أي  
ان العملية ال تتوقف عند طقس رمزي شعائري خيلو من اهلدف بل عند طقس رمزي يشري لنا أن 

يزيدي حىت يتمكن املرء من العبور عبور عامل املادة يتطلب الطهارة والنقاء واالستقامة وتلقي العلم اال
اىل العني البيضاء الكونية اليت تنقله للمستوى القا�ين األعلى يف الوجود والذي جيعلنا ندخل سّلم 
اخللود للعودة اىل العاملني الشمساين والقا�ين وكذلك هناك الكثري من االيزيديني مل يتعمدوا kلعني 

وطنها االيزيديون قدميا كسورL وجورجيا وأرمينيا ومناطق أخرى البيضاء يف اللش من أماكن بعيدة است
لكن نسبة غري قليلة فيهم نقية وطاهرة ومستقيمة ومؤهلة للعبور اىل عوامل النور من خالل وعيها ومن 

  خالل أفعاهلا اyيدة  ..

ء ان يفهم ان ومن خالل التوّسع يف فهم اهليكلية اهلندسية اليت بنيت فيها اللش املقدسة ميكن للمر 
االعتماد يف العني البيضاء لوحده ال يكفي فهناك فصول واسوار وقوانني ينبغي االلتزام �ا كي يتمكن 

املرء من فهم طبيعة الزمان واملكان الذي نعيش فيه كما يفهم طبيعة موقعه يف الوجود ، فالزمان 
ية الطابع قائمة على اهلجع والظهور أو واملكان هنا يف العني البيضاء االزلية انطلقا ليجسدا إرادة إهل

احلركة والثبات أو الدفق واالحنسار بطريقة تشبه دقات القلب عند© ، وهذا التقريب للفكرة يشكل 
أوسع وأدق تقريب ميكننا من خالله فهم اآللية اليت ولدت لنا الزمان واملكان ، ورغم ان دراسة هذا 

حركة الروح اخلرية او الوعي املقدس اال اqا تقّرب لنا من  اجلانب يف االيزيدية يتسع لفهم عميق من
خالل الفصول األربعة الفكرة أفضل تقريب ( الصيف ـ النار ) ( اخلريف ـ اهلواء ) ( الشتاء ــ املاء ) ( 
الربيع ــ الرتاب ) ، هنا طبعاً من يفهم هذا الباب يف االيزيدية ومعرفتها قادر على التحكم يف القوانني 

كونية اليت حتكم الفصول األربعة كما فعل كل من شيخادي وخدر الياس عليهما السالم ، ال
فااليزيدية علم قائم على فهم قوانني الطبيعة الكونية وفهم كوزمولوجيا الكون والوجود والعبور اىل 
تلقيه األبعاد من خالل تلقي العلم اخلفي املقدس الذي يتطلب شروط من القداسة يف مسرية حياتنا ل

..  

ويربط االيزيديون فكرة الشرارة واالنطالق بوالدة الوجود ، هلذا للنار وشرارDا قدسية خاصة يف 
  الطقوس والشعائر االيزيدية يف عاملنا املادي فهي تشري لنمّو الوجود واكتمال القدر يف االنطالق 
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بول كل ما يقف يف طريقه ، واالحبار حنو التجّسد ، مثلما يشري اهلواء اىل جرف ومحل الشرارة وذ
وكذلك تشري قوة املاء اىل املوت والتكتل واالحتضان ، ومثلما تشري قوة الرتاب اىل االنبعاث من 
جديد ، هذا التداخل يف العلوم االيزيدية ال يتوقف عند مقاربة املستوLت األربعة للوعي وعواملها 

ذلك اىل ترسيخها يف فصول كونية تالزم وقوع kلعناصر األربعة املؤسسة للخلق والوجود بل يتجاوز 
الدوائر امللكية السماوية ( الكواكب والنجوم ) يف مواقعها من حيث تواجدها يف عمودي البري واملريب 

  أو الظالم والنور ولكل منها قوانينها وعينها البيضاء أو السوداء ..

زء األبيض من دائرة الوجود والذي وعند العودة للرسم والشكل السابق سرتى عزيزي القارئ ان اجل
تسميه املعرفة االيزيدية kلنور او البري له عني سوداء تتوسطه ، هذه العني السوداء تقابلها يف االيزيدي 

الشخص الذي يرتدي اللون األسود يف مقدمة طقس السماع ، فالعوامل النورانية فيها أيضاً قوانني 
أو رمزية العني السوداء للعودة اىل العامل املظلم أو عاملنا  صارمة من خيطيء فيها يقوده هذا الرجل

املادي ، هلذا نعترب طقس السماع ( السما ) طقساً آدانياً Uمتياز فهو يصور لنا القوانني يف العوامل 
  العليا يف العوامل القا�نية والشمسانية واآلدانية ..

امله الذي يتمع فيه الكائن يف البداية �عمار طويلة أي أن .. رمزية العني البيضاء اليت pخذ© للنور وع
تتناسب وتلقيه العلم اإلهلي وتتناسب وحتليه kلطهارة والنقاء واالستقامة يقابلها رمزية أخرى امسها 

  العني السوداء اليت تشكل قانون الضبط اإلهلي الصارم للسلوك ..
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  رمزية الشدة واحلزم يف املعرفة االيزيدية ( املّريب ) ..الرجل الذي يرتدي الثياب السوداء يشري اىل 

  

وهنا تربز لنا جمموعة من األسئلة عن دور اخلالق يف هذه العملية ودور كل من الشمس والقمر يف 
هذه املنظومة اليت نعيش فيها واليت تشكل العني البيضاء جوهر أساسي يف اإلنتقال kلنسبة لنا اىل 

  العوامل النورانية ..

ومن خالل السطور السابقة توضح لنا ان الوعي املقدس يشكل الروح اإلهلية اليت تتخلل كل 
الكائنات واملخلوقات يف كل املستوLت من أصغرها اىل أكربها ، وهذه الروح اإلهلية تشكل العنصر 

 احلاسم يف اخللق وهي مصدر جتّمع األطوار العليا يف كل من الشمس والقمر وبقية املنظومات
  الشمسية ..

لكن ما جيب أن نتوقف عنده والذي ذكرته بتفصيالت واسعة يف األجزاء السابقة هو أن حركة 
الشمس وثوراDا ترتك اُثراً مباشراً يف أطوار احلياة على كوكبنا هلذا تعتربها االيزيدية مركز مهم من مراكز 

آلنية العلمية الواسعة للفكرة االيزيدية عن التعليم والفهم لكوزمولوجيا الكون إذا ما أرد© اإلقرتاب من ا
  اخللق والنشوء ..
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فهذه التأثريات هلا أبعاد متشابكة ومتداخلة مع املصدر ومع ما تؤثر فيه عن بُعد لكنها جزء من الكل 
، تعّرف االيزيدية حركة الوعي املقدس kحلركة الرkعية القائمة على خلق املصادر األربعة وعناصرها يف 

جود من خالل حركة مستمرة ال تتوقف ولن تتوقف اىل األبد ، ففيها من التنوّع الالحمدود ما ال الو 
ميكن لنا استيعاب مفرداته ، وعندما درس االيزيديون هذه املبادئ فهموا اqا افرزت لنا رkعيات 

هذه الرkعيات متشابكة فالزمان له وجود وغري وجود واملكان له وجهني Lبسة ومياه والتأثريات على 
من الشمس والقمر ¹خذ أيضاً أطواراً رkعية من خالل فهم تلك التأثريات فهموا أسباب الثورات 
الشمسية القوية واخلفيفة وفهموا مبدأ حترك القمر يف أطواره األربعة وpثريات كل طور على جممل 

  احلياة وكائناDا وخملوقاDا يف كوكبنا ..

مزية تعميد الطفل أو الطفلة االيزيديني يف العني البيضاء عادية ، بل هلا أعمق هلذا ال ميكننا اعتبار ر 
واسعة ينبغي علينا التسلح مبعلومتها كي ننقلها kلشكل السليم ألطفالنا ، فهي ليست عني عادية بل 

مبادئ مصدر الكينونة والوجود حلظة انطالق النور من الدرّة يف معرفتنا املقّدسة واليت ولدت فيها كل 
  الالزمان والالمكان وكذلك مبادئ الزمان واملكان يف مراحل الحقة لتدرج عملية اخللق والنشوء ..

ومن طقوس هذه املراسيم جتنب دخول الزوجني معاً اىل حرمة العني البيضاء يف اللش وكذلك مساع 
ء له لإلنتماء اىل تلك النصوص املقدسة اليت تتلى على رأس الطفل أو الطفلة كي تكتمل عملية الدعا

  مملكة آدL ، وهذا األمر ينطبق ايضاً على العيون األخرى املقدسة يف اللش ..

طبعاً هذه الطقوس كما قلت تعكس علوماً مقدسة عند االيزيديني ورمبا ممارستها �ذا الشكل يف 
العليا ، هذه اجلزئية  عاملنا األرضي يقّرب الفكرة لنا الستيعاب تلك املساحة الروحية الواسعة يف العوامل

جتعلنا نستبعد بكل قوة فكرة اجلنة واجلحيم ألن التدرّج يف العوامل قائم على قوانني سرمدية نعرب من 
  خالهلا العوامل السببية العليا واليت تقود© اىل السبب األول يف الوجود ..

مكان آخر ، هلذا يشكل  هذه العوامل اخلفية وعلومها النوعية انطلقت من اللش النورانية وليس من
  معبد اللش املكان األكثر قدسية يف حياة و�ريخ االيزيديون عرب العصور ،  ففي هذا 
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املكان انبعثت أنقى وأطهر األرواح من االيزيديني الذين عربوا مراحل الوعي املتفّوقة وتزّودوا kملعرفة 
الّرب ( الربخك ) يف العصر احلديث ال خيتلفون  النوعية للعلم االيزيدي وأبوابه ، والذين ميارسون طرق 

كثرياً عن األجيال اليت سبقتهم يف نوعية الطرق اليت يتبعوqا يف الوصول اىل املستوLت الروحية 
والفكرية العليا ، فهم يصبحون خاضعني للقوانني يف تلك املستوLت العليا من الوعي ، خاضعني 

زّود بعلوم تلك املنظومة ، خاضعني للمستوى العظيم من الوعي ( لطهارDم ونقاءهم واستقامتهم يف الت
سلطان آدL ) أثناء تقبلهم للعلم الباطن وفهم تردداته الرنينية ونغماته الكونية العذبة اليت ترتك أثراً 

عميقاً يف نفوسهم ، صحيح أن مستواهم الفكري والروحي يكون يف حاالت أدىن من الوعي الكلي 
ة لكنهم يبقون خاضعني لنظامها الصارم ، ذلك النظام الذي ينبض kلرمحة واحملبة والروح املطلق

واليقني والصفاء ويتعذر عليهم مفارقته �ي شكل من األشكال ، فهم جيدوا صعوبة يف شرح السعادة 
معاين  الروحية الغامرة اليت تلبس كينونتهم املادية ، هذه السعادة الروحية العميقة ال ميكن ترمجتها اىل

  مرادفة هلا يف عاملنا األرضي  فلكل عامل وبُعد معانيه السامية والنبيلة ..

وحىت نفهم هذا األمر بشكل أكثر وضوحاً ونقوم بتبسيط مبادئه ميكننا القول أن املظاهر املادية 
اDا يف العوامل وتفسرياDا يف عاملنا املادي وبعد© األرضي ختتلف إختالفاً كلياً عن املظاهر النوعية وتفسري 

واألبعاد األخرى وكذلك يف املستوLت العليا من الوعي ، تلك املستوLت اليت جتعلنا فوق املادي 
وفوق األرضي من حيث املبدأ الذي خنضع لُه ، والصورة الشاملة للمنظومة الكونية وقوانينها وتردداDا 

ننا دخلنا حالة اإلندماج والالعودة فيها ، تصبح جزءاً متأصالً فينا بطريقة ال ميكننا التخلي عنها أل
ليس قسراً بل برغبة ذهنية وروحية صادقة وعذبة ال تقبل التلوث ، وهذا األمر رمبا حيتاج اىل سنوات 

طويلة يفنيها طالب العلم االيزيدي يف البحث عنها وال ميكنه إلغاء هذه الفرتة أو التجربة أو حىت جمّرد 
ألqا نقلته اىل مستوLت عليا من الوعي ال ميكن إالّ للعظماء الوصول اليها التفكري يف الرتاجع عنها 

..  
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  هلذا عندما يسأل الطفل االيزيدي والديه سؤاالً جمرداً وعادLً حول العني البيضاء 

  ما الذي تعنيه لنا ؟ 

العبور اىل جادة فهم اجلزء إqا تعين مركز القدسية وااللتزام kلتعاليم احلّية يف عقيدتنا ، كما أqا تعين 
األساسي من القيم املقدسة وطقوسها يف االيزيدية ، وبغّض النظر عن اجلوانب األخرى يف فهم هذا 

الطفل جلذور مهمة يف تفاصيل طقوسه فإنه ال بّد أن يعرب من هذا اجلسر ( العني البيضاء املقدسة ) 
  زيدية وعلمها اآلداين ..حىت يصبح ايزيدLً مؤهالً لإلنتماء اىل الفكرة االي

  ملاذا تعترب مقّدسة أكثر من بقية العيون الثالثة األخرى يف اللش النورانية ؟

ألqا متثل العني البيضاء الكونية أو تعكس رمزيتها بقوة .. وهذه الرمزية تشكل سّر من أسرار 
ىت يتمكن املرء من اإلملام االيزيدية ألqا تعترب علماً kطناً ليس من الضرورة ان تنشر كل تفاصيله ح

الكامل جبوانب املعرفة االيزيدية بل جيب أن يتحلى من يُريد تلقي هذا العلم kلشروط الروحية 
واألخالقية اليت تؤهله لذلك حينها سيدخل kب هذه املعرفة دون احلاجة لنشر التفاصيل ، أي أن 

  وأخرياً .. املوضوع kلدرجة األساس يتعلق جبوانب روحية وفكرية أوالً 

وتعترب االيزيدية أن عملية انتظار التطور التدرجيي البطيء للطبيعة العقالنية اليت تنكعس يف pثرياDا 
على الطبيعة الروحانية أمراً يف غاية التعب بل أqا ترى أن أفضل الطرق يكمن يف حتفيز تلك الطبيعة 

شكل الغالف اخلارجي للمعرفة االيزيدية لعبت الروحانية والعقالنية بدالً من االنتظار وألن الطقوس ت
  دوراً ال �س به من أجل تقريب الفكرة ..

kختصار كانت الطقوس والشعائر املقدسة يف االيزيدية Dدف kلدرجة األساس خللق منط معّني 
خالل للعيش يقوم على جوانب الطهارة والنقاء واالستقامة لتحقيق االنتماء للعامل اآلداين ومملكته من 

  التحلي �ذه الصفات اليت تشكل معرباً لدراسة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

وتقوم املعرفة االيزيدية يف أهم ركن من أركاqا على الطبيعة الروحية املالزمة للفرد ، وكما نعلم أن أي 
   تطور روحي وفكري ال حيدث يف دورة حياة بشرية واحدة بل من خالل عّدة تقمصات للروح
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تصل qايتها يف الدورة التاسعة واألربعني ، لكن ما نعلمه هو أن عيشنا هلذه الدورات جيب أن ال 
يتناقض وطبيعة القوانني اليت حتكمنا يف جانبنا الروحي وإالّ تعتقد االيزيدية أن احندار الوعي البشري 

خرى اليت تكون Uنتظاره إذا ما �عمال شريرة قد يقوده اىل مستوى الوعي احليواين والعوامل السفلية األ
  فشل يف فهم طبيعة الصورة الكاملة جلوهر الوجود وقوانني الطبيعة احلّية اليت حتكمنا ..

وعملية تسليط الضوء على طقس التعميد يف العني البيضاء يف االيزيدية تقود© اىل فهم العالقة اجلدلية 
ني العامل البشري يف وعيه وطبيعته الروحانية ، هذا بني األسرار اليت تعكسها رمزية العني البيضاء وب

الوعي الذي من املفروض أن يشّبعه األب إلبنه من خالل نقل علومنا وأسرارها اىل أبناءه وبناته 
لكنها توقفت عند حدود معّينة وفشكل الكثريون حىت من فهمها لنقلها اىل أجياهلم لذلك وصلت 

  اء تغالط حقيقة العلوم االيزيدية ومعرفتها املقدسة ..اىل الكثريين مشّوهة وأفرزت لنا آر 

فربط االيزيدية kلطقوس فقط هو أمر يف غاية اخلطأ والضيق يف النظر اىل املعرفة االيزيدية كعقيدة 
تقود اجلموع حنو شاطئ معرفتها الواسع ، فالطقوس كما ذكرت هي تعبري ظاهر عما هو خمفي 

يد من خالهلا تعريف اجلموع �مور أعمق بكثري من تلك اليت تتناوهلا ومبطن يف املعرفة االيزيدية ونر 
الطقوس يف معرفتنا املقدّسة ، لذلك يبدو طقس التعميد إشارة واضحة لنا kلتعميد kلوعي املقّدس 

قبل كل شيء ، وكلما تعمقنا يف املوضوع خرجنا من إطار الطقوس والشعائر األرضية اىل جوهر العلم 
  االيزيدية واليت حتتم علينا إمتالك أجوبة لكل األسئلة اليت تشغل عقول أجيالنا .. واملعرفة يف

لذلك عندما ندخل يف تفسري املعرفة االيزيدية للعني البيضاء والتعميد مباءها كطقس شعائري فإننا 
Dا كي نذهب اىل أبواب املعرفة االيزيدية الثالثة عشر واليت ينبغي علينا الدخول هلا والتحلي بصفا

  نتمكن من فهم املغزى من الطقس والتحلي بقيم تظهرها لنا أبواب املعرفة املقدسة 
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وصفاDا ، وتطرقت يف هندسة األسرار املقّدسة اىل تلك الصفات ومفاتيحها وأسرارها بعمق ، ومن 
ذه اإلشارة خالل املعرفة االيزيدية اليت تشري لنا اىل وجود مستوى واحد موحد للوعي يف الوجود وه

جترب© على جعل وعينا يتناغم والوعي املقدس حتّول الطقس هنا اىل رمزية يف معرفتنا تقود© لفهم 
أساس مهم من أسس االيزيدية وهو أن التعميد kلعني البيضاء جيب أن تتبعه املعرفة املقدسة والوعي 

أبواب املعرفة املقدسة يف  املقدس kلصورة الكاملة عن الوجود واليت نستطيع إمتالكها من خالل
  االيزيدية ..

لذلك فإن الزبدة من طقس التعميد يف االيزيدية هي قيادته اىل حقيقته ككائن روحي ونوراين عليه 
البحث فور بلوغه عن أسباب وجوده عن حقيقته �ذا الشكل ، عن احلقيقة اليت تشكل اجلانب 

الشمس ، واحلقيقة تشعل التفكري يف الثالوث  السبيب لوجود الشخص يف هذا املكان من العامل حتت
املقّدس الذي يكتنف جوهر وجود© وهو الروح والنفس واجلسد وطبيعة العالقة اليت تربط هذا الثالوث 

ليخرج لنا منط احلياة الذي نعيشه وطبيعته اجلوهرية ، وهذا الوصول اىل احلقيقة ال بد وأن يرافقه 
  ريفاً جمرداً مبعثراً ال خيدم فهمنا للموضوع ..عملية حبث وpمل عميقني وليس تع

وتبدأ عملية فهم هذه اخلطوة يف االيزيدية من فهم رمزية التعميد يف املياه املقّدسة للعني البيضاء اليت 
تشري اىل اهلالة النورانية اليت إنبثق منها إسم سلطان آدL ، وكذلك انبثق منها نور طاوسي ملك 

البيضاء رمزية فعلية لنور بيت آدL وما ميثله من عرش مقدس بكل ما حتمله  وسلطان ايزيد ، فالعني
  الكلمة من معىن ..

هلذا .. تبدو عملية إدراك هذا اجلانب ضبابية عند أغلب اآلkء واألمهات الذين يعمدون أطفاهلم 
الروحية واألخالقية فيها دون أن يتمكنوا من شرح آلية التعميد وأسبا�ا وأمهيتها يف إمتالك الشروط 

على املدى البعيد للتمكن من فهم جوهر االيزيدية ومعرفتها املقدسة وجوهر االنتماء اىل اململكة 
.. Lاآلدانية واالميان بعرش بيت آد  
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وضع االيزيديون القدماء أثناء تفسري نشأDم للكون الدوائر امللكية السماوية على عمودين أساسيني 
الرمحة والنور ( البري ) وعمود الشّدة واحلزم ( املّريب ) وهذين العمودين حبد ذاDما  يف اخللق مها عمود

يشكالن األساس املتني لتعريف طبيعة احلياة للشكل الذي يقوم عليه عاملنا  وكذلك طبيعة التأثري 
  املتبادل بينها وبني منظومتها الشمسية ..

  
االجيايب الذي حيوي الدوائر امللكية السماوية اليت تعيش منطق عمود الرمحة والنور ( البري ) هو العمود 

احلياة األبدية يف منظومتها وفيها مستوLت للوعي املتفّوق تبدأ من العامل األثريي وتنتهي عند حدود 
مستوى الوعي اآلداين األعلى ، سواء على كوكب األرض أو يف املنظومة احلاكة لكل الوجود .. 

Lت املتفّوقة للوعي العقل اجلمعي للكائنات اليت تعيش على كواكب أو دوائر وشكلت هذه املستو
ملكية مساوية تنتمي اىل عمود البري ، هذا الوعي اجلمعي يقوم على خصائص تشكل اجلانب السبيب 

والغائي لوجود هذه الكائنات يف أعمدة النور الكونية ، فاالرتقاء يف النور واالرتقاء يف امتالك 
الوعي املتفوقة السامية والتمتع بقيم ومثل أخالقية عليا واختالف األهداف واملسارات مستوLت 

الفكرية واملعنوية يف تلك األبعاد اليت تعيش على أعمدة الكون املؤسسة للرمحة والنور ختتلف كل 
الوجود االختالف عن العوامل املظلمة يف عمود املريب أو الشدة واحلزم ، هذا االختالف مل يظهر اىل 

اليت ال تقبل اجلدل والنقض واليت  72بشكل عبثي بل حتكمت فيه سريورة طبيعة القوانني الكونية الـ 
  حتكم اهليكلية العظيمة احلاكمة لكل املستوLت واألبعاد يف الدهر ..

لذلك االعتماد يف العني البيضاء هو مقدمة للتمتع بقيم الطهارة والنقاء واالستقامة وكلما ترسخت 
  ذه القيم يف تصرفاتنا وسلوكنا كلما متكنا من pسيس مكان لنا يف عمود  البري أو ه
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خطينا ألنفسنا حياة أو دورة تقمص جديدة فيها الكثري من القيم املقدسة سنحياها يف الدورات 
ئة يف املقبلة من حياتنا ، والعني السوداء يف عمود البري أو عامله تبتلع أصحاب النواL واألعمال السي

تلك العوامل وتعيدهم اىل عامل الشدة واحلزم أو عامل املادة ، بينما العني البيضاء املوجودة يف عمود املّريب 
أو الشدة واحلزم pخذ األرواح املتقدمة وأصحاب الوعي املتفوق اىل عامل النور أو البري ، ومن خالل 

من العاملني ، قدمياً كان أجداد© يقولون الصورة تستطيع استنباط كل القوانني املتعلقة بكل عامل 
أعمالك الصاحلة تزرع لَك مكا©ً يف عامل النور وأعمالك السيئة تزرع لك مكا©ً يف عامل الشدة واحلزم 

تعيد© اىل عاملنا بعد كل دورة مبا يتالئم وأعمالنا ، هكذا  72ودورات التقمص من خالل القوانني الـ 
  ساطة ..فهم أجداد© املوضوع بكل ب

وهذا األمر ال ينطبق على األفراد بل يف مراحل الحقة خيّص حىت األرواح اليت تكتنف الكواكب 
والنجوم واyرّات ، وعندما نسمي الدائرة امللكية السماوية فاملقصود هنا هي روح لكوكب أو جنم أو 

قل اجلمعي الذي تؤلفه قمر أو حىت الكون وجمرّته اليت ينتمي هلا ، فمن خالل مستوLت الوعي والع
هذه املستوLت يكون موقع الكوكب أو الدائرة امللكية السماوية  سواء على عمود الرمحة والنور أو 

على عمود الشدة واحلزم  ودراسة هذه األسس ببساطة جتعلنا نبحر اىل أعماق التجلي الذي أدى يف 
  yرّات وكجزء من الدهر ..النهاية اىل كل هذا التعقيد يف منظومتنا الكونية كجزء من ا

لذلك حدد العلم االيزيدي اخلفي املقّدس التوقيت الدقيق النتقال كوكب األرض من عمود الرمحة  
والنور ومستوى الوعي السبيب ( الشمسي ) الذي كان يتحكم يف تفاصيل شكل احلياة على هذا 

ا الفيزLئي يف تفاصيل شكل الكوكب اىل عمود الشدة واحلزم والذي تتحكم املادة وثقلها وسجنه
احلياة عليه ، أي اهلبوط من مستوى للوعي على عمود النور اىل مستوى للوعي على عمود الشدة 

واحلزم أو الظالم الفكري الروحي والنفسي واجلسدي ، االنتقال من عمود البري اىل املّريب قاد اىل 
وكما ذكرت هذا هو التعريف السليم لطرد تقليص أعمار البشر كما قاد اىل إقفال الكثري من حواسهم 

  آدم من اجلّنة ، هذا التحديد الدقيق قاد االيزيديني اىل دراسة 
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نوعية للغاية بدأت kلتنمية الروحية والفكرية عند االنسان يف عاملنا املادي املوضوعي وتفّرعت لتشمل 
كوكب األرض على عمود الشدة التنمية الروحية لكوكب األرض ومعه شكل النظام الشمسي احلاكم ل

واحلزم ، وكذلك وهو العامل األهم يف دراستهم طبيعة التأثريات املتبادلة للطاقة بني هذه املنظومة 
الكونية ونظامها الشمسي على الكوكب والكائنات اليت تعيش على سطحه ، ومقارنة هذه التأثريات 

ج اليت pيت كحصيلة qائية هلذه الدراسة واملتمثلة kلفعل احلي الذي ترتكه القوانني الكونية على النتائ
�عمالنا الصاحلة من أعمالنا السيئة  ومن خالل هذه النافذة متكنوا من وضع أسس لعلم نوعي رصني 

( علم الصدر ) ميّكن الكائن البشري من فهم اآللية اليت تعمل من خالهلا هذه اهليكلية جمتمعة 
  معي والفردي للكائنات على سطح هذا الكوكب ..وطبيعة pثرياDا على العقل اجل

هذه العالقة إذا ما فهمناها جيداً سنفهم وتفهم معنا األجيال ملاذا يتم التعميد يف العني البيضاء ، 
فهذه الرمزية أو الطقس الشعائري له أمهية يف أننا قد نتمكن مستقبالً كأفراد صاحلني من معرفة 

  لعامل النور أو مستوى البري للوعي الشمساين ..القوانني اليت تنقلنا kلفعل 

هذه احلكمة املرتاكمة عرب العصور مل تكن وليدة ذلك الظرف الذي أدى kهلبوط بنا اىل العامل املادي 
املوضوعي بل سبقه اىل العامل السبيب الذي أتى االيزيديون منه كأبناء وبنات للشمس أو ما نسميه  

كينونة kلنسبة للعلم االيزيدي هي مبدأ ايزيدي اهلي متجانس يف ذاته ال كوكب العبور اىل النور ، فال
يقبل التجزئة يف استقبال التأثريات عليه من طبيعة عمل هذه اهليكلية والطقس هنا هو فقط إشارة لنا 

ن لإللتزام القوانني الروحية والفكرية اليت متكننا من العبور اىل النور ،  فكما ذكرت يف فصول سابقة م
هذه السلسلة أن االيزيدية نظرت للكون املادي على أنه جتلي دوري حلقيقة غري مادية أي حقيقة 

روحية  لكنها تناولت األمر من اجلذور صعوداً يف البحث حىت أعماق اجلوانب السببية لسرب أغوار 
ل فهمنا أسرار هذه احلقيقة الغري مادية يف جانبها السبيب  واليت حناول أن نصل اليها من خال

  للطقوس والشعائر املقدسة يف اللش ويف حياتنا اليومية بشكل عام ..
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لذلك شكلت الدراسة القائمة على أسس البحث يف أعماق النفس البشرية املنطلق األساسي يف 
 Lجتاه العودة اىل مكانه الصحيح الذي اتى منه والذي ميثل العودة اىل عامل آدk عملية صياغة الوعي
وااللتزام بقوانينه الصارمة كي نكون kلفعل أبناء وبنات للشمس وللنور ولألفعال اyيدة املقّدسة اليت 
تتطلبها عملية العبور والتعّرف على هذه اجلزئية ¹خذ© تدرجيياً اىل أبعاد واسعة من علم الصدر الذي 

  ر اىل العامل الشمساين ..يدرس اجلوانب الظاهرة واخلفية من هذه النفس من أجل pهيلها للعبو 

فاإلدراك اللحظي للحقيقة اليت نعيشها kستمرارية يف هذا العامل املادي املوضوعي يتطلب منا قبل كل 
شيء فهم عاملنا املادي وأسسه وقوانينه ويف مقدمتها فعل اخلري والتحلي kملعرفة الالحمدودة واليت ال 

مت فيه فصل وعينا األرضي املادي عن الوعي الكوين تقف عند مكان معّني ، ففي هذا العامل الذي 
اإلهلي ختتلف فيه اآللية اليت تتحكم يف حياتناعلى األقل من حيث اإلدراك الصحيح لطبيعة عمل 

القوانني الكونية ومدى pثر© فيها ، فال احلواس يف الكائن البشري تعمل بطبيعتها الكونية وال الغدد 
الذي خلقت ألجله وال الكيان الطاقي احلركي ( الروح ) يتواصل مع تقوم �داء وظائفها kلشكل 

مصدره انطالقاً من األسباب اليت جعلته خيلق من أجل هذا التواصل ، فاجلانب احلّسي واحلدسي يف  
 Lكياننا يفتقد للعمل بطبيعته احلقيقية اليت جيب أن تنسجم مع املصدر الكوين الذي نسميه ببيت آد

لقادمة من اyالني احلسي واحلدسي واليت يتم قمعها هي اليت تساهم يف pهيل مستوى ،, فالذبذkت ا
وعينا اىل مستوLت متفّوقة وقمعها من قبل احلواس الفيزLئية ال يعين بتا�ً عدم وجودها وهنا اقصد 

 kلقمع عملية رفضنا لكل ما هو حقيقي وخّري يف الوجود أو السماح ألنفسنا Uرتكاب أعمال ال
  تنسجم مع القوانني الكونية يف العني البيضاء اليت pخذ© اىل عامل النور ..

لذلك جند أن التعبري عن حالة الكائن البشري يف املستوى الذي يسيطر عليه من الوعي يف العامل 
نا املادي املوضوعي pخذ© اىل العودة لدراسة أسباب هذا الفصل بيننا وبني مصدر© أو بيننا وبني عامل
احلقيقي ، وحلقة التأهيل اليت مت وضعنا فيها من خالل دورات تناسخ األرواح أو دورات الضرورة مل 

  pِت إالّ بعد أن تعمدت األغلبية على االستخدام السيء للعلوم النوعية اليت كانت 
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يف زمن   ،تبحث يف أسرار أعماق القوانني الكونية ، هذا األمر حدث قبل مئات اآلالف من األعوام 
كانت البشرية األوىل يف العهد القدمي تعيش يف مستوLت الوعي السببية وأدى هذا االستخدام السليب 

اىل خلق الكثري من الكائنات الشريرة اليت أخذت عاملنا وكوكبنا اىل عمود الشّدة واحلزم أو عمود 
ن كان جييد أجبدLت هذا املريب كما يسمى يف علمنا االيزيدي اخلفي املقّدس ، وهنا توجب على م

العلم اخلفي املقدس أن يبحث يف الضرورة النوعية للعلوم �عمق معانيها من أجل العودة اىل احلالة 
الطبيعية للكائن البشري وعودته اىل مستوLت الوعي املتفّوقة ، فتمت عملية إعادة إظهار العلوم 

ارة والنقاء واالستقامة انطلقت يف بداية األمر من النوعية اىل املقدمة كطريقة بيد خنبة تتمتع بقيم الطه
اللش النورانية لتعم أرجاء اململكة اآلدانية يف سومر وتقتصر على شخصيات كان يتم انتقاءها استناداً 

لتطور خارطتها اجلينية من جهة وتقدم الروح يف سلم دورة الضرورة من جهة أخرى ، هكذا انطلق 
املقّدس يف مراحله األوىل ليشع فيما بعد اىل العامل كفكرة كونية تبحث  العلم النوعي االيزيدي اخلفي

  يف تفسري ونشوء الكون استناداً لقوانينه املقّدسة ..

ويعترب هذا العامل الذي نسميه kملادي األساس الذي يشكل نقطة االنطالق واإلحبار حنو مستوLت 
ج الكوين ، وحىت نتمكن من فهم هذا التسلسل ما الوعي املتفّوقة أو العوامل الستة األخرى يف التدرّ 

علينا إالّ دراسة هذا البعد من جوانبه كافة لتقريب الفكرة السليمة اىل املستوى الذي يتقبله الذهن 
ويدرك جوانبه الظاهرة منها واخلفية  ولتحقيق هذا األمر والوصول اىل فهم اجلانب السبيب لوجود© ال 

  طقوس والشعائر وما تعّرب عنه من علوم ختص حياتنا وتساهم يف تغيريها ..بد من العودة اىل فهم ال

واألسباب اليت تدفع الكائن البشري ملعرفة الصورة الشاملة لطبيعة pثري القوانني الكونية على كيانه 
 املادة امللموس ولكن بطريقة معكوسة وعندما درس ملبكل أبعاده هي نفسها اليت أعادته اىل عا

يون القدماء هذا األمر أدركوا طبيعة اخلطوات اليت ينبغي عليهم البدء �ا للعودة اىل مستوى االيزيد
  الوعي وذلك الُبعْد الذي أتوا منه وكذلك العودة لطبيعتنا احلقيقية ، فهناك ستة بواkت
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هذه  للمعرفة ينبغي عبورها حىت يتمكن الكائن البشري من الكشف عن اجلوانب السببية لوجوده ، 
البواkت الستة ترتبط ارتباطاً وثيقاً kلثالوث املقّدس الذي يشكل جوهر املنظومة الكونية كما يشكل 
جوهر الكائن البشري ، فمن هذا الُبعْد املادي ينطلق املرء يف عملية التدرّج والعبور يف هذه البواkت 

ى من العامل املادي الذي نعيش فيه قبل أن يتمكن من الوصول اىل مستوى الوعي املتفّوق يف عامل أعل
أو على األقل نطّور مستوى وعينا للتمكن من الوصول ملعرفة أسرار تلك البّواkت ، أو العامل الذي 

يلي هذا العامل وحىت يتمكن املرء من حتقيق هذا األمر والتدرّج يف العبور ال بد له من فهم بوابة احلقيقة 
وفهم هذا اجلانب جيعله ¹خذ الطريق السليم يف املعرفة املتدرجة اىل الذاتية يف أعماقه بكل تفاصيلها 

أعماق الصورة ورؤية األشياء احلّية واجلانب املشرق فيها بعيداً عن التأثر kحلياة املادية املوضوعية اليت 
ؤملة اليت تفرض جتعلنا نرتاجع روحياً وفكرLً كلما شّدتنا اىل سالسلها ، بعيداً عن الواقع املؤمل والصور امل

نفسها عليه يف كل حلظة وÌنية ، ومن خالل دخوله ألعماق حقيقته سيكتشف تدرجيياً أن عيشه يف 
هذا العامل سببه احلواس املعطلة وعدم إحساسه kلشيء بشكله اجلوهري ، أي عدم رؤية اجلانب 

سري الفكرة املادية املشع ( اإلهلي )  يف كل شيء حيدث حوله وعدم متكنه من هذا األمر يبقيه أ
املوضوعية اليت تتالشى بسرعة لتمنعه من تكوين الصورة الشاملة يف ذهنه عن مجيع األشياء اليت 

يقدمها له هذا العامل وهنا يكمن واحداً من أكرب أسباب اخللل يف جانبنا الروحي والفكري واجلسدي 
وليس مستوى مادي موضوعي وهذا اخللل يتطلب اعادة pهيل حواسنا لتعمل يف مستوLت عليا 

حمدود للغاية مبحدودية تفاصيل احلياة اليومية السطحية اليت نعيشها  والعودة لربجمة حواسنا من جديد 
على تردد عايل خمتلف يؤدي بنا اىل اإلحساس العميق kلشيء واالندماج به يشكل اخلطوة األوىل 

قطوعة بيننا وبني منظومتنا الكونية أو بيننا وبني احلامسة يف هذا االرتقاء ، فهو يعيد توصيل اخليوط امل
اجلانب اإلهلي الذي مت قطعة وقاد© اىل هذا املستوى من الوعي يف العامل املادي ، فالتقبل يف املادي 
هو الذي كبل تقدمنا وكلما كان هذا التقبل عميقاً يبعد© عن حقيقتنا بشكل واسع ، ورفضنا الغري 

ق النوعية ( احلقائق اليت تنتمي اىل مستوLت الوعي العليا ) يضفي هو اآلخر مربّر للكثري من احلقائ
ثقالً مضاعفاً علينا للرتقي يف النور وعبور أبواب املعرفة يف العلم االيزيدي واليت تؤدي بنا اىل مستوى 

  أرفع للوعي ، فعملية اعتقالنا يف األرض ويف عمود الشدة 
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سخات مرتادفة جيب أن تتوقف وهذا التوقف مرتبط بشكل وثيق بقدراتنا واحلزم ( املّريب ) �غالل تنا
على جتاوز الشروط الذاتية واملوضوعية يف العامل املادي واليت جيب أن نتحلى �ا حىت حنقق هذا األمر 

، فاإلرادة احلية املكتسبة kلتجرّبة ال حتدث بطفرة بل جبهود فعلية حقيقية للتمتع �ذه الشروط 
تلو األخرى ( احملبة بال أسباب وال حدود لكل شيء يف منظومتنا ، املعرفة الال حمدودة أو  الواحدة

املعرفة النوعية للغاية ) والتمتع �ذه الشروط يقود© تدرجيياً اىل التحكم kلعقل والعاطفة اىل أبعد 
  املستوLت والذي بدوره يقود© اىل الطهارة والنقاء واالستقامة ..

ب تراجعنا الروحي والنفسي واجلسدي يقود© اىل فهم جانب مهم من املعرفة فبمجّرد فدراسة أسبا
الرتكيز على بواkت املعرفة الستة املرتبطة بتطوير حواسنا يف العامل املادي الذي نعيش فيه سنرى أqا 

ة اآلخرين بواkت تتعلق بصقل حواسنا على أشياء نفتقد هلا kلفعل يف عاملنا كاحلقيقة واحملبة وحمب
، وهو رقم  8واجلمال واملعرفة واحلكمة وجمموع أعداد هذه البواkت يف حمصلته النهائية يشري اىل الرقم 

يعكس عامل أدىن من العامل اإلهلي بدرجة واحدة ، أي أن العامل األخرى مجيعها تنتهي عند الرقم 
ل هذا العامل تعمل kلفعل ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن حواسنا ومن خال 9األقدس كونياً 

على تردد خمتلف متاماً لطبيعة القوانني الكونية يف املستوى اآلداين ، أي أqا تربت بفعل تقبلها يف 
املادة على منظومة معلوماتية معاكسة متاماً للكل الكوين ومستواه اآلداين ، لذلك تكون البوابة األوىل 

تمكن من خالهلا سلوك الطريق السليم واملستقيم يف التدرّج يف بواkت املعرفة االيزيدية حامسة كي ن
حنو مستوLت الوعي العليا ، حنو رؤية الصورة الشاملة لكل األشياء أو على األقل مجع األجزاء بدقة 

  لتكوين هذه الصورة بشكلها الصحيح الذي ال ُخيطئ ..

اىل حالة الرتكيز الدقيق على التفاصيل فالتخلص من احملدودية يف رؤية األشياء هو اآلخر جيعلنا ننتقل 
يف احلياة اليومية وجعلها مثمرة للغاية يف تطور© الروحي ، فإعادة برجمة وعينا ومشاعر© وأحاسيسنا 
خيلصنا �سرع مما نتصور من هذه احملدودية ، فمن خالهلا ( أي خالل الربجمة ) يستيقظ كل شيء 

  لة جديدة من اليقظة الدائمة وهو ما ©ئم يف أعماقنا منذ والدتنا ويدخل مرح
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جيعل حياتنا متناغمة مع املعاين اجلديدة ، متناغمة مع احملبة والعطاء املطلقني ، مع املعرفة النوعية 
اجلديدة اليت تتسلل اىل أعماقنا لتنري كل ظالم النفس يف بُعدِه األزيل النائم يف عاملنا املادي املوضوعي 

ا وهي اليت منثلها ، فنحن نعيش يف عامل الذي يكبل قوا© وسنهم متام الفهم �ن حقيقتنا هي اليت متثلن
له قوانينه الفيزLئية اخلاصة اليت تتناسب وتفتح وعينا ، لُه نغماته اخلاصة اليت تناسب معدل الرتدد 
الرنيين واالهتزاز يف عاملنا مبا يتالئم ودرجة تفتح حواسنا وحدسنا الستقباهلا ، وهي كما ذكرت يف 

وليس املستوى اآلداين (  8الـ )  Hz 440ة تعمل يف مستوى ( األجزاء السابقة من هذه السلسل
432 Hz  ( ولعاملنا املادي أيضاً جماله املغناطيسي الذي يالئم تركيبتنا اجلينية ومستوى وعينا  9الـ ،

، لذلك خيتلف العامل املادي عن العوامل الستة األخرى وهذا ما سيتأكد منه القارئ بشكل دقيق يف 
القادمة وحنن حباجة للعمل على تطوير مستوى وعينا كي خنلق مستوى أعلى للقوانني الفصول 

الفيزLئية اليت تتحكم بنا ، ونغمات مقّدسة أنقى من تلك اليت حتكم عاملنا وكثافة أعلى للنور اإلهلي 
  الذي يتخلل تركيبتنا بدالً من الثلث الذي حتتويه ..

قيقة لألشياء ليست سوى نسبية للغاية وغري دقيقة kملعىن السليم فقياساتنا اليت نعتقد أqا حكيمة ود 
وكلها خاضعة ملستوى من الوعي احملدود يف عاملنا املادي لتعكس بدقة الصورة احلقيقية لنا يف كل 

تشعباDا ومبجّرد أن ندرك أننا نعيش يف عامل غري متناغم مع مصدره نتأكد من دقة هذا التربير ، لذلك 
يقة ودخوهلا يف بواkت العلم االيزيدي اخلفي املقّدس التدرّج هلذا لفهم عملية اخللق تشرتط احلق

والتجلي من البداية اىل حلظة وقوعنا أسرى العامل املادي والعودة رجوعاً من نفس الطريق يتطلب 
  أدوات وشروط دقيقة ال ميكن التمّلص منها حىت نصل اىل أهدافنا ..

ة يتطلب كما ذكرت إعادة برجمة شاملة ملشاعر© وأحاسيسنا خللق منظومة والدخول اىل أعماق احلقيق
أرفع تنقلنا اىل فهم الغائية والسببية من وجود© هذا ، فرتدد© الذي يعمل بشكل خمتلف عن املنظومة 
الكونية هو أحد أسباب بقائنا أسرى املادة وعاملها وتصحيح هذا الرتدد لعمل بشكل منتظم ودقيق 

  اإلهلي حيّول عاملنا اyهول اىل عامل معلوم بصورته الشاملة ، كما  مع مصدره
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حيول مستقبلنا املظلم اىل مستقبل منري ، كما يعين الدخول اليها فهم اآللية اليت يعمل من خالهلا 
Ìلوثنا املقّدس وجعله يعمل kنسجام �م لتحقيق التحّول والدخول اىل بوابة أخرى من أبواب املعرفة 

ملقدسة يف العلم االيزيدي ، فإضاءة النور يف بوابة احلقيقة جيعلنا نرى األشياء بوضوح أكرب ليس يف ا
عاملنا املادي وحدة بل يف منظومتنا الكونية كلها حىت وإن كانت الرؤية يف بداية األمر هلذه املنظومة 

  �ضواء تبدو خافتة شيئاً ما ..

ل هلا كل مرء مرّات عديدة دون أن ينتبه اىل أمهّيتها من خالل وبّوابة احلقيقة النفسية والروحية يدخ
إجياد أسئلة على األجوبة امللّحة واليت تراود© كل يوم عن أسباب وجود© ، عن اهلدف من طبيعة 

احلياة اليت نعيشها واليت نعاين من خالهلا بشكل مستمر دون أن حناول ختطي العقبات والتحدLت 
ياة اليومية ، هلذا تشري لنا رمزية العني البيضاء واإلعتماد يف ماءها اىل ما جيب اليت تفرضها علينا احل

أن نقوم به kلتدريج من أجل تطوير فهمنا حلياتنا والعمل ليل qار من أجل االنتماء للمملكة اآلدانية 
  اليت تشكل حمور انتمائنا االيزيدي ..

لوجود بشقّيه املضيء واملظلم يف منظومتنا الكونية ، وأول ما جيب القيام به هو فهم التسلسل اهلرمي ل
وذكرت يف الرسم السابق ما هي الدائرة اليت حتكم عاملنا واملؤلفة من البري واملريب ، أو األسود واألبيض 
، فهي جزئية تشكل حمور فهمنا للعملية �سرها وتشكل مدخل لفهم طبيعة اهلدف الذي نعيش من 

نتحلى �ا من أجل الوصول لتلك املرحلة اليت تعين تفتح بصريتنا الروحية  أجله وكذلك املبادئ اليت
  لعبور العني البيضاء يف عاملنا اىل عامل أفضل ..

وبعد التخلي عن مدارس العلوم اآلدانية يف اللش واليت كان ُيشرف عليها بيار وشيوخ يهبون أنفسهم 
امل املادة بدأ االيزيديون يفقدون الوعي التارخيي هلذه املهمة النبيلة ويتجردون من كل ما ميت بصلة لع

املتوارث والذي يوضح هلم جذور الطقوس اليت ميارسوqا على أرض الواقع واليت كانت تعكس علم 
  آدL وpثريه يف رحلة الفرد االيزيدي حنو عامل الوعي املتفوق وعامل النور ..
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ل سطحي والتعمق يف اجلانب املادي القائم على هذا التخلي دفع جزء منهم اىل ممارسة الطقوس بشك
االلتزام مبا تقوله النصوص بشكل جمّرد ال بشكل يعكس العلم النوعي الذي فقدوه ، هنا وقع 

الكثريون يف ازدواجية فهم االيزيدية كعلم من جهة وكـ طقوس وممارسات شعرية على أرض الواقع ، 
من خالل إعطاء اآلهلة صفات ورمزLت وليس أصنام فافضل مفهوم لكلمة الدين قدمها االيزيديون 

وأوÌن كما حاول أعداء االيزيدية تصوريها ، فالطابع الفلسفي للعلم االيزيدي هو من وقف خلف 
  انتشار فكرة النور والبحث عنه يف ثناL الروح والنفس البشريني ..

مقتصرة فقط على الطقوس أدى اىل  واألفكار اخلاطئة اليت استند هلا البعض يف جعل االيزيدية وعلمها
تشويه كبري دفع أعدائها إلDامها �qا متارس طقوس سحرية أو وثنية أو غريها دون فهم دقيق لعلمها 
وكما نعلم أن االيزيدية عرب علم آدL ودفرت العلوم مللك فخردين وكنوز شيشمس أكرب بكثري من هذا 

ح الكثري من العقول جلعلها تقتنع بتلك التشويهات التشويه الذي تعّرضت له والذي ساهم يف تسطي
اليت ال متت حلقيقة االيزيدية �ي صلة ، واملعىن احلقيقي للمعرفة االيزيدية واضح لكل من يقرتب من 
منهلها وهي معرفة خفّية kلدرجة األساس تقوم على علوم ينبغي اإلملام �ا قبل العبور اىل شواطئها ، 

جداد© صعبة املنال علينا وتتطلب قدرات روحية وفكرية معيّنة كي ال ميارسها فهذه املعرفة جعلها أ
 Lاألفراد بطريقة خاطئة تعطي إنطباعاً سلبياً عن رموزها وحقائقها ، ومجيع الذين وصلوا لعلم آد
ومارسوا طرق التعلم والتعّبد من خالله يعلمون أن احلديث عن طابع معّني هلذا العلم أمر يبدو 

الً فهو أوسع بكثري من حتديده بطابع معني هلذا حىت يفهم األفراد ماهيته وضعوا له طابعاً مستحي
  روحياً وفكرLً معاً كي تقرتب الصورة لذهن طالب العلم االيزيدي ..

هذا الطابع الفكري والذهين قبل ان يكون كنزاً حناول الوصول له هو أداة لتنور© ، ورمبا كان من اخلطأ 
خ حتويل هذه الرموز اىل شخصيات بشرية يتم احلديث عنها بل حىت أن البعض مل يعد عرب التاري

Uمكانه قبول فكرة الرمزية ويصّر على أن تلك الرموز هي شخصيات حقيقية عاشت يف واقعنا ، 
  وتناولت ي فصول سابقة املالئكة على سبيل املثال وما تعكسهم من رموز يف عاملنا 
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اليت تقوم �ا لكن رمبا ال يستطيع البعض تقّبل ذه الفكرة وهي اqا إنعكاس هليكلية وطبيعة األدوار 
  عظيمة من القوانني الكونية ..

  اخلالصة من فكرة التعميد ..

تبدأ عملية فهمنا لتعميد الطفل يف االيزيدية من فهم الشخص ألمهية هذا الطقس الشعائري لذي 
k لشيء ، أي انه يتوجب على االيزيدي معرفة اهلدف من تعميد يتجاوز العادة والتقليد اىل العلم

  الطفل واليت تتلخص يف ..

ــ بعد بلوغ الشخص ذكراً وأنثى يتوجب عليه فهم أن الطقوس اليت منارسها تعكس علم نوعي نطمح 
.. Lللوصول اليه مجيعا وهو علم آد  

م الطريقة اليت تقود© اليه روحياً ــ وحىت نتمكن من الدخول اىل رحاب هذا العلم ينبغي علينا فه
.. ًLوفكر  

ــ هناك طبعاً من يولد بروح متفوقة هلا حجم كبري من التجارب السابقة يف دورة تناسخ األرواح أي يف 
أكثر من حياة عاشها يف السابق يتمكن بسرعة من الوصول هلذا العلم حىت دون أن يكون قد مّر 

  العادية ..على املراحل الدراسية يف املدارس 

ــ تتطلب العملية البحث منذ البلوغ عن األجوبة اجلوهرية يف الوجود وكذلك الغوص يف األسئلة 
الكربى عن هذا الوجود فهذه العملية تقود تدرجيياً اىل التحلي بعقلية واسعة تؤدي اىل تطور روحي 

  وفكري عند املرء تنتهي به يف العبور ألبواب املعرفة االيزيدية ..

ما تتطلب دراسة أعمدة العلم املقّدس يف االيزيدية واليت تؤدي بنا اىل فهم واسع وشامل لطبيعة ــ ك
  تركيبتنا اجلينية والتحكم kلقوة الروحية الكربى اليت منتلكها ..

ــ تقود© عملية فهم التعميد يف االيزيدية اىل إدراك طبيعة اهليكلية اليت حتكم نظام وجود© واليت أشرت 
  ن خالل الرسم الذي يوّضح ماهية العني البيضاء يف عاملنا والعني السوداء يف العامل هلا م
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األعلى وهذا األمر يقود بدوره لفهم منظومة القوانني اليت تتحكم بنا حىت على املستوى الشخصي ، 
 الكتب فالعدالة على سبيل املثال تنطلق من أعماقنا من إحساسنا �ا قبل أن نبدأ يف البحث عنها يف

واyتمعات فتطبيقها على النفس يقود© اىل خلق ذهنية واسعة تتحلى kلصرب وبقيم حياتية كثرية 
  تنفعنا يف رحلتنا اىل العامل اآلداين ..

ــ تقود© فهم عملية التعميد اىل مستوى ممارسة طرق الّرب ، وهي حالة تصل اليها األرواح املتقدمة أو 
مل الصارم وهم جمموعة تدخل اجللخانة وميتلكون حالة روحية معّينة الشخصيات اليت متارس التأ

تؤهلهم هلذا العبور والوصول اىل حالة تفتح البصرية الروحية والتحكم بدوامات العقل الباطن ، 
والوصول هلذه احلالة يتطلب من االيزيدي ي الكثري من احلاالت امتالك البصرية الروحية املتفتحة 

عملية التثقيف اليت تقود اىل امتالك علم وفلسفة تؤهله لفهم تلك األبعاد واليت  واليت تساهم فيها
 تتعلق على اخلصوص �سرار الوجود ..

علمياً تسمى هذه احلالة بعبور الزمن حنو املاضي أو حنو املستقبل عرب تسخري القوى الروحية والفكرية 
ت يف معرفتنا االيزيدية املقدسة وشرحتها Uجتاه املنظومة السببية يف الوجود ، وهي �ربعة درجا

 Uسهاب يف األجزاء السابقة من هذه السلسلة ..

ــ تبدأ من عبور العامل املادي عرب حالة غشيان عادية غري مدروسة ويف بعض األحيان فطرية تكون 
قة ، ©جتة عن وجود حالة التطّور الروحي يف االنسان نفسه من حياة سالبقة او دورات حياتية ساب
وهذه احلالة موجودة بكثرة يف اyتمع االيزيدي لكن غالباً ما يتوقف املمارس هلذه الطريقة عن 

املواصلة بسبب عدم قدرDم على فهم القوانني يف العامل الذي يدخلون اليه وهو خارج الزمان واملكان 
واخلوف يف أغلب احلاالت وkلتايل له قوانينه اخلاصة املتعلقة بذلك الُبعد واملمارس يشعر kلرعب 

هذه بسبب عدم قدرته على حتمل األصوات واملوسيقى القادمة منه أي من ذلك الُبعد واليت تكون 
نو�Dا ونبضاDا أعلى من سعة الطاقة الروحية أو الغدد والشاكرات عندُه أي عند املتأمل أو ممارس 

 طرق الّرب ..
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متأملني كبار أو صغار لكن تبقى نتائج عملية العبور أو أسرارها احلالة الثانية تتمثل بعبور مدروس من 
سرية وخمفية وال يبوح �ا املتأملون ألحد ألسباب تتعلق بطبيعة التعبري واللغة اليت جيب استعماهلا لنقل 

 مشاهد نتائج تلك املمارسة ..

رفتنا االيزيدية املقدسة هذا املستوى ميثل املستوى األثريي الغمق kللون األزرق والذي يسمى يف مع
kملستوى القا�ين ألن اهلاالت الروحية يف تلك العوامل تظهر على شكل قطن أو كتان وأغلب الذين 
يدخلون جلخانة األربعني يف اللش يتمكنون من الوصول هلذا املستوى بسهولة لكنهم ال يتمكنون 

يقة ..من التعبري عن احلقائق والقوانني يف ذلك العامل بتعابري دق  

واملرحلة الثالثة تكمن يف عبور واعي ملستوLت مطلعة على هذه العوامل من أجل احلصول على 
معلومات عملية ختص كل العوامل واألبعاد وتدخل شخصيات عديدة من كل األدLن واألوطان هذه 

الرحلة اإلهلية احلالة وال تقتصر علينا حنن االيزيدييون لكننا نقول عن من يصل هلذه املرحلة أنه وصل 
( االيزيدية ) املتفوقة للوعي فهم يف األساس ميتلكون إملام علمي وعملي واسعني خلوض هذه التجربة 
ومؤهلني لتحليل كل احلقائق اليت حيصلون عليها ووضعها يف املكان السليم وغالباً ما تكون عبارة عن 

ة معّينة متكن الشخص من لوحات مرسومة بطرق مشفرة حتمل أسرار للوجود أو أشكال هندسي
 الوصول للقوانني اليت تتحكم يف اجلانب السبيب للشيء الذي يبحث عنه ..

فهذه اللوحات واألشكال اهلندسية تشري هلم اىل حقائق عليا يقومون فيما بعد بتفسريها وكشف 
مس أسرارها واخلروج بنظرLت كربى يف عاملا ، حنن نسمي هذه احلالة kلتواصل مع مستوى شيش

شفرة يعرب أفضل تعبري عن عبور الزمن رغم أن البعض 
ُ
السبيب الشمساين ولنا دعاء السفر بصيغته امل

يعتقد أن هذا الدعاء وضع لعامل املادة والسفر من بلدة لبلدة أو من قرية لقرية ، وهناك املرحلة الرابعة 
رق الّرب يف االيزيدية وهو عبور واليت تتمثل يف عبور واعي لشخصيات كبرية هلا kع طويل يف ممارسة ط

 للعامل اآلداين ، هذا العبور kلفعل خمتص kلشخصيات الروحانية الكبرية يف 
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االيزيدية وطوال التاريخ اقتصر على أقلية من املتنورين أمثال ملكي صادق وابرهيم اخلليل والكوجك 
 سلمان وكوجك برهيم ..

ُمتاَرس على أرض الواقع جيب أن نبحث عن اجلوانب لذلك عند احلديث عن طقوس االيزيدية اليت 
السببية اليت تقف خلف إقامتنا هلذا الطقس وإالّ ستتحول اىل نوع من املمارسة الفوضوية القائمة على 

عدم الفهم أو السطحية ي التعامل مع العلم االيزيدي اخلفي املقدس الذي مت تشفريه بطقوس 
  ازه يف مكاqا الصحيح ..ومراسيم كي نتمكن من فهمه ووضع ألغ
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  الفصل الثاين                          

  

    تعاليم ونصوص البداية ..                         

  

عندما نلقي الضوء على تلك التعاليم السرية اليت وقفت خلف إخراج املعرفة االيزيدية اىل السطح فإننا 
االيزيدية واليت بقيت تالحقهم بال أدىن شك ال ميكننا أن 2مل تسمية الشمساين والشمسانيني يف 

Kستمرار كإستعاضة لتسمية ايزيدي ، أما ملاذا استعان االيزيديون Cذه التسمية فبال أدىن شك هناك 
أسباب كثرية وقفت خلفها ومنها إميا2م Pن الشمس منذ بداية عملية اخللق والتكوين كانت تشكل 

  املقّدس ..اجلوهر اإلهلي الذي يعكس النور األبدي يف العرش 

والذي يطلع على النصوص املقدسة يف االيزيدية ال بُد وأنه سيالحظ _ثري هذا املوضوع على أركان 
املعرفة فيها وجتعلها مركزية يف إختيار الكثري من اجلُمل واأللفاظ واألرقام املتعلقة بتلك النصوص ، 

ي هلذا اجلوهر وكما ذكرت يف فصول وهنا جيب أن ندرك أن االيزيديون القدماء درسوا التكوين الثالث
سابقة أطلقوا عليه pلثالوث املقدس لسلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ، كما درسوا أبواب 

الغيب األربعة اليت تشكل األطوار الرئيسية حلركة الشمس وجوهر _ثريها ، وحتدثت Kسهاب عن 
كيان الطاقي احليوي ، فالتأثري السباعي له املسارات السبعة للطاقة اليت شكل أساس التأثري على ال

 wوقع كبري حىت من خالل الطوق املقّدس احمليط بنا كهالة بالزمية تشكل اجلانب السبيب لوجود
والذي ال يستطيع الكثريون منا التعامل معه بشكل سليم أو فهم منطق العلم النوعي الذي يتحكم 

  فيه ويعكس _ثرياته ..

ات السداسيات املتعاكسة يف هذا ا�ال للشمس والذي يشكل أبواب املعرفة وفوق ذلك هناك _ثري 
  اإلثنا عشر يف االيزيدية ، فلكل سداسية أبواب ومها على عمودين كما ذكرت يف أجزاء 
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سابقة من هذه السلسلة ، وهذين العمودين او اجلزئني يشكالن طريف النبض يف اجلانب السبيب 
  الوجود على كل شيء ..لتأثريات طاقة الشمس يف 

كل هذه اجلوانب تسمى يف معرفتنا pحلّد املقدس لشيشمس وهي إحدى طرق املعرفة اليت تقودw اىل 
حتررw الروحي والفكري من الوعي ا�ّرد القائم على احملدودية والنسبية يف عاملنا املادي املوضوعي ، 

رّيب أي أعمدة  وهذا احلد القّدس هو حمتوى عقلي قبل كل شيء ، يتألف
ُ
من ثنائية نسميها البري وامل

صعب ختيل املستو�ت الستة لعمود البري واملستو�ت الستة لعمود  النور وأعمدة الشدة واحلزم ومن ال
احلزم يف املعرفة قبل أن نعرب تلك األبواب اليت تقودw تدرجيياً اىل مفهوم واسع للهيكلية اليت حتكم 

.. wمنظومة وجود  

عمودين يشكالن شيء حموري يف الوجود هو الوعي ومن هذا الوعي ينطلق النور من العني وهذين ال
البيضاء الكونية ، وجيّسد عملية الدفق واالحنسار أي اإلنبعاث واخلفوت وهي تشبه عملياً آلية 

نبضات القلب عند الكائن البشري ، وهذا الوعي املقّدس خلق كينونة ووجود من خالل إنبعاث جمال 
رؤية يف الوجود ، وعند العودة لبداية اخللق يف االيزيدية والفكرة اجللية اليت وقفت خلف تبنيها نرى ال

أن النار أو النور شّكل املركز والبؤرة الرئيسية للطاقة احلّية الروحية والفكرية واليت جيّسدها الوعي Pمسى 
شكل سليم سنتمكن من تتبع العملية يف حاالتِه ، هذا النظام الذي بدأ pلنور إذا ما فهمنا أسسُه ب

  طرق املعرفة مبا يعكس احلقائق فيها بشكل واضح ..

وتعود جذور الفكرة االيزيدية عن اخللق والنشوء اىل فهم سليم متكامل للعملية من خالل مبدأ الثنائية 
و ظاهر الذي مت وضع وتقسيم احلياة اليه وهو الظاهر والباطن ، أي أن كل ما هو مادي ملموس ه

لكنُه جيّسد ما هو pطين يف احلقيقة والذي يشكل اجلذر يف جتسد كل ما هو حّي ومادي ، ومتثل 
هذه الثنائية الطريقة الرئيسية يف املعرفة االيزيدية لفهم الوجود كما أ2ا إحدى سبعة طرق يف املعرفة 

 يقة ماثلة تقودw اىل النور ، والقول أ2ا تقودw اىل النور أي أ2ا جتعل احلق
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أمام أنظارw يف كل شيء وهذا ما نسميه برؤية العناية اإلهلية يف جوهر األشياء ويف جوهر كل كائن 
  وخملوق ..

قدمياً كان أجدادw يشّبهون فكرة الوجود مببدأئني مها القوة النارية والرغبة اجلاحمة ومثلوا كل من هذين 
يف رمزية األفعى يف املعرفة االيزيدية يف الفصول السابقة ، املبدأين Pفعى ، وهو ما تطرقت له Kسهاب 

مبدأ القوة النارية ميثل األفكار اخلّرية يف الوجود ومبدأ الرغبة اجلاحمة ميثل األفكار السلبية أو الشريرة 
يف درجا�ا العليا ولو متعنا يف أصل هذه الفكرة سنرى ترمجة واضحة ملا يشكله الوجود يف األساس من 

تنا ، فالقوة هي أساس الفكرة اليت وقفت خلف اميان االيزيديون pلنور أو النار كأحد العناصر حيا
الرئيسية املؤسسة للوجود بكل أبعاده سواء أكانت تلك الفكرة تعرب عن الروح املقّدسة يف العرش أو 

  الروح املقّدسة اليت تسكن الكائنات واملخلوقات مبختلف تسميا�ا ..

ص تلك اليت تتعلق pلعلوم لذلك كان من  املألوف يف أدبيات التعاليم االيزيدية عرب العصور وpألخ
الباطنية فيها أن تكون دراسة هذا اجلانب أو الرتكيز عليه يف املواضيع هلا األولوية أل2ا تقودw اىل فهم 

لعامل املادي على جوهر الفكرة من مصدرها وحلظة إنطالقها ، فالقوة هي العامل الباطين والرغبة هي ا
األقل وفق التفسري البسيط لتلك العقول اليت وقفت خلف توصيل أركان املعرفة املقّدسة يف االيزيدية 

  لنا ..

وحّول االنسان االيزيدي تعاليم العلم الباطن اىل تفاصيل حياتية يطمح اىل تطبيقها عرب بوابة اإللتزام 
صارم بكل تلك التعاليم اليت كانت تقوده اىل  شاطئ احلقيقة الروحية ، وبال أدىن شك أسيء ال

إستخدام الكثري من هذه التعاليم أو كانت النظرة مشّوهة هلا عند تناوهلا بسبب التزام األغلبية من 
الذين كانوا ميارسون طقوس هذه التعاليم pلسرية املطلقة لكل تفاصيلها ، فظهرت لنا طبقة الفقراء 

لتزمت عرب ¢رخيها الطويل بتلك التعاليم السرية ووصلت شواطئ احلقيقة العظيمة يف االيزيدية واليت إ
  احلّية يف املعرفة االيزيدية ..
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قدمياً عندما كان االيزيديون يكتفون Cذه التعاليم وتلقيها بدالً من العلوم األرضية كانت اجلغرافيا 
توصفهم مبمارسي السحر األسود أو غريها  احمليطة Cم تنظر هلم نظرة سوداوية ممتلئة pلتهم الباطلة اليت

من التهم اليت ال تعّرب عن حقيقة العلوم اإلهلية اليت إمتلكوها عرب العصور ، هنا جيب أن أعطي حق 
هلذه الطبقة وهو أ2م من ساهم pلفعل pحلفاظ على الرتاث السّري هلذه التعاليم يف معرفتنا ، ربط 

فقراء pلعلوم الباطنية ال يفهمه الكثريون من الذين تناولوا هذا اجلانب املفاهيم يف املمارسات الروحية لل
يف املعرفة االيزيدية فقسم من هؤالء الباحثون مل يفهم كنية العلوم الكوزمولوجية اليت إمتلكتها هذه 

ة الطبقة بينما القسم اآلخر مل يكن يؤمن يف األساس بوجود علوم قدمية كانت تنري قدمياً صروح احلضار 
البشرية هلذا بقي تناول هذا اجلانب عندهم ساذج وسطحي وال يرتقي إلعطاء البحث حقُه يف احلياة 

..  

لذلك عندما نلقي نظرة على طريقة حياة الفقراء فإ2ا تبدو على شكل حياة بسيطة للغاية لكنها 
صارم للقيم املقّدسة اليت تنقل مستواهم الروحي اىل مستو�ت ع ليا وهو الطريق مفعمة pلتطبيق ال

السليم للمعرفة من وجهة نظر نوعية خترتق كل ما هو سطحي يف عاملنا املادي املوضوعي ، فلسفة 
حياة الفقراء يف االيزيدية تعتمد متام االعتماد على اجلانب الروحي والتعامل مع كل ما هو pطين يف 

كن ال ميكن مقارنتها Pي شكل من هذا العامل ورمبا يرى البعض فيها إرواحية وغريها من التسميات ل
صل اىل مرحلة تشمل الكثري من احلقائق اليت تتجاوز عاملنا  األشكال pالرواحية أل2ا يف النهاية ت

  وكذلك تتجاوز العلوم يف العامل املادي ..

فالفقري االيزيدي ميثل روح متقدمة يف املفهوم االيزيدي أتت اىل عاملنا بعد جتارب كربى يف رحلة 
ص األرواح ألكثر من دور يف الطبيعة احلّية ، وتتعامل تق ذه األرواح مع املواضيع احلياتية من خالل هم

تعاملها مع الروح الكربى يف الكون واليت متثل مصدرها للحصول على املعلومات وغالباً ما تكون هذه 
صرية الروحية على مصراعيها ..   الطبقة قريبة من التنّور وفتح الب

يت يستند هلا أغلب الفقراء يف االيزيدية هي عبارة عن نصوص مقّدسة من املعرفة االيزيدية ، والعلوم ال
صحيح أن الكثري من هذه النصوص مل تنشر كما أن أغلب أعمال الفقراء يف القرون املاضية بقيت 

  متداولة بشكل شفهي لكن طريق املعرفة هذا ليس معّبداً pلورد بل يتطلب قدرات 
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رية عالية ليتمكن الفقري من الوصول هلدفه ويكون وسيطاً بني عاملي النور والظالم ، هذه روحية وفك
القدرات بقدر ما هي معقدة تبدو مقدما�ا بسيطة للغاية تبدأ من خالل البيئة اليت ينشأ فيها الفقري 

ص تدرّج تعلمه ألسس املعرفة والذ هاب ألبعد واليت تعتمد إعتماداً كلياً على الطبيعة كل شيء خي
  نقطة يف ا�ال الروحي هلذه املعرفة ..

وحىت يفهم القارئ ما الذي أعنيه Cذه الطبقة يف االيزيدية ال بد يل أن أشري اىل أ2ا ختتلف عن طبقة 
الفقراء يف اهلند وعن النّساك يف أغلب احلضارات من حيث طريقة عيشها أو من حيث األهداف اليت 

صبو اليها الفقري االيزي دي يف مسرية _مله وتقّبله العلم الباطن االيزيدي ، وحىت املبادئ اليت يدرسها ي
ختتلف نوعياً عن بقية احلضارات اليت تتناول هذا املوضوع من جوانب خمتلفة ، وحىت املستشرقون 

صورة اليت كان الفقري االيزيدي  الذين زاروا مناطقنا يف سهل نينوى حّددوا الكثري من مالمح تلك ال
تلكها لكنه مل يكن يستعرض قدراته أمام الغرpء وال حىت حياول التطرق اىل العلم الباطن وأصوله يف مي

  معرض اإلجاpت اليت كان يقدمها لضيوفه ..

أي أن تلك العلوم بقيت حمصورة يف إطار ضيق كما أشرت سابقاً وهذا اإلطار هو الذي كان جيعلها 
ا أن أي فقري مل يكن يشارك اجلموع مبا حيمله من علم بل كان تنتقل الينا عرب العصور Pمانة ، كم

خيتار شخصيات حمددة هو وحده يعلم مدى قدر�ا على تقّبل هذا النوع من العلوم لشرح مبادئها هلم 
ص املستعارة أو من خالل احلديث املباشر عن جتاربه الروحية ونتائج _مالته ورحالته  من خالل القص

  ن ..التجاوزية عرب الزم
كانت حياة الكثري من الفقراء غنية pملعجزات وكذلك غنية بتلك العلوم اليت تركوها خلفهم لألجيال 

فالكثري منها كانت تثري عشرات األسئلة حول التطور الروحي والفكري الذي وصلوه من خالل 
يرددون دائماً Pن  إكتساCم هلذه املعرفة على الرغم من أن أغلبهم مل يدخل املدارس الرمسية ، وكانوا

النصوص املقّدسة حتوي أسرار كثرية ينبغي إستنباطها من خالل التمعن يف ما يقف خلفها من معاين 
  نوعية أي ال تؤخذ هذه النصوص بظاهرها ..
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هلذا ال ميكن ألي pحث تناول طريقة احلياة االيزيدية بشكلها ا�ّرد القائم على دراسة أحداث مادية 
اقع فقط ، فهذا النوع من الدراسات تنتهي 2ا�ت فاشلة أل2ا ال تتمكن من إخرتاق على أرض الو 

طريق املعرفة االيزيدية جبواهره الثمينة ، فهذا الطريق ليس معبداً بل حيمل يف طياته جتارب روحية 
  قاسية قد ال يتحملها البعض ..

ة لكن ما أن يفهم املرء أن القراءة فاإلشارة هنا اىل أسرار عميقة تتخلل النصوص قد ال يشكل صعوب
ّص الظاهري حتتاج لوعي متفوق أو تقدم روحي وفكري حىت تبدو له العملية يف غاية  العابرة للن
صرية روية متقدمة خترتق أسرار العلم الباطن  صعوبة ، لذلك اعتربوا أن املعرفة املقّدسة تتطلب ب ال

  وتصل شواطيء معرفته ..

طريق املعرفة يف االيزيدية هو النصوص اليت يتلوها القوالون يف املناسبات الدينية  واجلزء الثاين من أجزاء
صفها خمفياً وحىت الرتمجات االصلية  واألعياد ، فهذه النصوص مل تنشر كلها للعلن بل بقي أكثر من ن

  هلا مل تظهر اال يف السنوات األخرية ..

ة مجع أجزاءها ، وتبدأ عملية مجع األجزاء من فهذه املعرفة وصلت الينا بشكل متناثر علينا مسؤلي
إعطاء هذه املعرفة مكا2ا السليم يف سّلم احلقيقة ، ووجدت أغلب النصوص االيزيدية يف تعاليم 

سومر السرّية حيث مل ترتجم أغلب تلك النصوص بل بقيت خمفية طبعاً ألسباب يقف خلفها من قام 
ني يف عاملنا املادي ، فوجدت حتت غالف أشكال متنوعة Kخفاءها وإبعادها عن تناول البشر العادي

من الرسوم اهلندسية السرّية واألشكال املختلفة لآلهلة يف تلك العصور ، وحىت قدوم العصر العثماين  
صالبة يف التعتيم عليها منعت  كانت تلك الطقوس _خذ من يشاهدها اىل أعماق احلضارة بصدق فال

  أمام الغرpء ..الشيوخ يف اللش من ممارستها 

وأغلبية الشيوخ يف ذلك العصر كانوا يتحلون بنفس القدرات اليت كانت طبقة الفقراء متتلكها وكذلك  
صلوا نفس املراحل يف التواصل التجاوزي وعبور األبعاد لكن طبقة الشيوخ كانت تتميز 2Pا  كانوا ي

اين وكذلك كانت ختضع لتوقيت متارسها يف أجواء طقسية خمتلفة ويف مكان مقدس مثل اللش النور 
  ايزيدي شرقي حبت تعود إصوله لبداية احلضارة ودراسة كوزمولوجيا الوجود ..
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وpلعودة ملصادر ايزيدية دقيقة تستند اىل نصوص مقّدسة تقول أن البداية ليست سطحية كما حياول 
صويرها من أجل الوصول لذهن القارئ حىت يفهمها كال إ2ا أعقد من  ذلك بكثري منها على البعض ت

ّص الديين بني األرض والسماء ..   سبيل املثال وليس احلصر ذلك الن

  

  قول األرض والسماء ..

  

  بقدرة الواحد املقّدس .. إسألوا العارفني 

  كيف ُعلقت السماء بدون أعمدة .. بقدرة إهلي احلق

  الذي خلق أربعة عشر طبقة .. كيف أصبحت السماء معلقة ؟

  وا بقدرة اخلالق تعلقت السماء يف األعايل املالئكة أعلن

  بشهادة اخلالق نفسُه أعطَي للمالئكة اجلواب 

  إن مساند األرض والسماء مت تثبيتها بتلك األدعية 

ص مقّدس .. السماء تتحدث اىل األرض    هذا الكالم ن

  أيتها األرض أنِت ظاهرة وبسيطة وأw طاهرة ومقّدسة 

  طة وأw فاضلة ونقّية أيتها األرض أنِت معلنة وبسي

صدأ والرتاب .. أw من جوهر نقي وطاهر    أw لست من ال

  األرض ترد على السماء ..

  أيتها السماء .. أصلنا من شيء واحد 
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  ُخلقنا من جوهر واحد .. والرمحة _تينا من مصدر واحد 

  اخلالق اجلّبار هو من يشفق علينا 

  واخلري حنن خلقنا هنا .. على سطح اجلمر والنعمة

  ترين Pم عينِك النعمة ... وضع الرب خزائنه على أدميي

  وتتلقى كل املخلوقات اخلري منها

  األرض تقول .. أيتها السماء

  أنِت أخيت املبجلة يف األعايل .. أنِت بيت من دون مثار 

  يتوفر على سدميي النعمة والعنب .. الورد والسوسن وشقائق النعمان

  والزيتون .. تتوفر هي األخرى على سدمييالتفاح والسفرجل 

  بقدرة اخلالق .. أتتين من مالئكة الرمحن األمساء املقّدسة األربعة

  األمساء املقّدسة األربعة أتت من مالك غفور

  وّضحت األرض فكر�ا بفخر

  تنبت على سدميي امللذات والِنَعم .. وترعى منها كل املخلوقات احلّية

  ا تريّن .. منحين إ�ها اخلالق من خزائنه العظيمة هذه امللذات والِنعم كم

  وتُرزق منها كل املخلوقات احلّية ..

  السماء تتحدث اىل األرض ..

ّص مقّدساً .. ملالئكيت وفرساين املقّدسني أنغام طّيبة وشجّية   هذا الن
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  األرض جتيب السماء ..
  يتواجد عليِك املالئكة والفرسان القديسني 

  وعدميي الشهوات ..وهم طاهرون 

  األرض تقول للسماء ..

صاحلة    يتواجد عليِك اثنان من ذوي النفوس ال

  تلك هي روابط االميان 

  هي األخرى صفات إهلية 

صاحلني    هناك إثنان من الزاهدين ال

  اللذان يبعدان نفسيهما عن اخلطيئة 

  جتيب السماء بلهجة الذم والشتم ..

  ب والفّضة أيتها األرض .. أw أنقى من الذه

  أw من األعايل أراقب أعمالك

  إن الصمت والرزانة من صفايت 

  أw أنقى من الذهب والفضة .. من األعايل أفكُر يف أعمالكِ 

  تضيف السماء 

  أيتها األرض .. أw طاهرة بدون عيوب 

  يوجد على أدميِك الكذب والقتل والزw والفساد

  وكأ2ا ليست من الكبائرهي األخرى تتجّول يف الدنيا ببساطة .. 
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  جتيبها األرض ..

  أw األرض الزاهدة .. أw الدرويشة املتواضعة 

  تسرح وتتجّول على سدميي ا�اميع والفرق واجليوش العظيمة 

  إن ما يبغيه ويسعى إليه املرء لن يتحقق pلغرور والكرب�ء 

  ولن يتشّرف بلقاء اخلالق القدير ..

  جتيبها السماء ..

  نبياء واألولياء والدهور واألزمنة قبل األ

  وبقدرة اإلله اجلليل .. تواجدت عندي األضواء والقناديل

  وكذلك املالئكة السبعة العظام

  خاشعني يف حضرة امللك اجلليل ويف أ�ديهم املفاتيح املقّدسة 

  تستمر السماء يف حديثها متباهية مبا يستوطنها من أنوار 

  أw يف األعلى ووحيها من احلقيقة .. لِك ايتها األرض لوحة مصدرها

  جتيب األرض ..

  لو أن امللك شيخ سن ألغى وجودُه عليِك 

  ألصبحِت خافتة وقليلة األمهية ..

  كفي عن إبتزازِك يل pحلديث ..

  هل نسيِت أن اللش النوراين توجد هنا على سدميي !

  أيتها السماء ..
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  أw متواضعة وليس من صفايت املدح والغرور 

  كنين أعلم أنُه من نور امللك شيخ سن ل

  ُخلق آدم وجعلوا مين مسكنُه ..

  السماء جتيب ..

  أيتها األرض .. أتعلمني أن الشمس والقمر متواجدان عندي !

  أw أنقى وأطهر من الذهب والفّضة ..

  جتيبها األرض ..

  يتواجد على سطحي كائنات تتصف pلرقة واللطف 

  آ�ت من اجلمال وكاملي األوصاف 

  وكذلك األمراء واحلكام العادلني

  كان إلقامتهم وتواجدهم على سدميي إعتبار وإمتياز 

  جتيب السماء ..

صدير اهلواء والضوء    لو مل أقم بت

  كيف كان سيكون عليه حال الوجود ..؟

  جتيب األرض ..

 أشهد لِك على ذلك ..

ص ( كتاب اللش wمه ــ ب   )  100دل فقري حجي ــ ص مصدر الن
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ص أعاله وهو عبارة عن حوار بني كل من السماء واألرض او العامل األعلى والعامل  هنا ومن خالل الن
ص واليت تشري اىل أسرار   األسفل ال بّد لنا من التوقف طويالً عند تلك املعطيات اليت وردت يف الن

األسرار حماولة خلق إختالف بني األرض والسماء كربى يف املعرفة املقدسة االيزيدية ، ومن بني هذه 
أي بني املادة والروح ، فهذا اإلختالف يف واقع األمر هو وهم من وجهة نظر العلوم املقدسة يف 

  االيزيدية ألن املبادئ السبعة يف الوجود هي اليت أسست اإلثنني معاً ..

ة بعامل املادة ألن العبور ملستو�ت الوعي ما أقصده pلوهم هنا يتعلق بطبيعة تفكريw البشرية احملدود
العليا يكشف لنا بكل وضوح وحدة الوجود بكل أجزاءه ، لذلك تقودw املعرفة االيزيدية اىل شاطيء 

واحد وهو أن كل شيء هو يف األساس واحد ويعكس حقيقة الوحدة بكل تفاصيلها يف الوجود ، 
ّص من خالل احلوار اىل اإلرادة ا إلهلية اليت خلقت أول دائرة يف لوجود حبركة لولبية لذلك يشري الن

إخرتقها الوعي املقدس ليضيف هلا هالتني عليا متثل السماء وهالة سفلى متثل األرض وتتوسطهما 
  مشس احلقيقة وقمر العلوم وهي رمزية يفهمها pلفعل من يفهم علم آد� Pسراره الكربى ..

ركز لكل الشمس واألضواء واألرواح النقية وموطن هلا ، ومنها وتعترب السماء نفسها يف احلوار 2Pا م
إنطلق كل ما هو عقلي وروحي ومادي وpلتايل متثل الوحدة يف التجلي وشرح يف فصول سابقة ن 

هذه األجزاء العملية بشيء من التفصيل ، إذاً التجلي من اجلوهر الال2ائي يف الوجود هو من خلق 
نوعية تعكس وحدة الفكرة الكونية من األساس ، وهذه الوحدة تتجّسد  األرض والسماء معاً بطريقة

يف فهم اجلوهر اآلداين واإلرادة اآلدانية والقانون اآلداين وتدرجت هذه اآللية اىل املستوى الشمساين 
سُه ومنها اىل القا¢ين قبل أن تتجسد يف عامل املادة ، وتعترب املعرفة االيزيدية أن اجلوهر اآلداين هو نف

شكل دائرة الوعي املقدس يف العرش وpلتايل كانت إرادته أن ترتكز تلك العملية يف دائرة وليس شكالً 
  هندسياً آخراً ليخلق كل قوانني الوجود واليت بدأت مببادئ السبعة املعروفة يف العلم االيزيدي ..

اطه دخل دائرة أي أن الكل عقل موحد وهذا العقل الذي يعكس اجلوهر ومن خالل حركته ونش
  العرش ليشكل نفسُه أو ذاته وليعّرب عنها ( أw أكون .. سلطان آد� ) وصاحب هذه العملية 
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خلق أوىل النغمات وأوىل األصوات وأوىل الرتددات يف الوجود ، كما صاحبها خلق املبدأ األول املعّرب 
  حمدود وال 2ائي ..عن العملية من خالل الكل نفسُه على أنه عقل كلي الطابع وال 

ص بسيط لكنه  وحىت نتمكن فهم تلك النقطة اجلدلية يف املعرفة االيزيدية ال بد من التوقف عند ن
  جوهري ..

  ريب خلق الوجود من درّة ..

ومن خالل الشرح نرى ان اجلوهر واإلرادة والقانون يف علم آد� شكال العقل الكلي أو الوعي املقدس 
ا الوعي املقدس من التعبري ليعكس ارادته يف خلق نفسه ال بد ان يكون يف العرش وحىت يتمكن هذ

يف حمتوى ال 2ائي شبهته النصوص االيزيدية pلدرّة ، وهنا نرى أن الدرّة تشكلت أوالً من الروح 
والوعي املقّدسني ويف نفس الوقت نرى أن التجسيد الفعلي خللق اإلله لنفسه بنفسه جرى يف الدرّة 

ال يكون التساؤل حول أولوية اخللق جدالً جيد حلُه يف الفهم السليم للفكرة من جذورها وبطبيعة احل
..  

  سنتوقف عند قول شيخوبكر ( شوربكخ ) ..

  عاشق ومعشوق النور

  نريد خّالً متنوراً يف سّر هذا الوجود 

  هل الدرّة من اإلله ؟ أم اإلله من الدرّة ؟

  العاشق العارف اجلليل 

  واب .. هل الدرّة من اإلله أم اإلله من الدرّة ؟نبحث عن هذا اجل

  العاشق العارف العامل 
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  تعالوا وقّدموا يل البيان 

 ًwالدرّة عرش إختذ منه اإلله مكا  

  فصل إهلي الدرّة عن ذاتِه 

  ساح وتنزّه فيها .. طاف وإجته اليها

  فصل إهلي الدرّة عن ذاته 

  القنديلالدرّة قنديل نفيس .. النور حجاب 

  الدرّة من كلمة اإلله 

  انبثقت منها اخلرقة املقّدسة

  حييون الرجال دائماً 

  صدر اخلرقة من الدرّة 

  تزين Cا من الشام اىل الشرق 

  wدى شيخادي على شيخوبكر قائالً ..

  هيا البس اخلرقة ..

  أجابه شيخو بكر ..

� عزيزي .. منذ زمٍن سحيق أw حباجة اىل هذا احلرف   

  وكل ذهب ومال الدنيا الذي أحلم بِه 

  سأفديه من أجل املضيء قدماً يف ارتداء اخلرقة اآلدانية 

صرب منذ أبد بعيد هذا احلرف   عزيزي .. أنتظر بفارغ ال
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صّورت من وفرة وغزارة للذهب واملال    مهما ت

  سأضّحي بِه من أجل املضيء ُقدماً يف احلصول على اخلرقة اآلدانية 

  لك النفستقّبل إهلي ت

  فصل أدريس ( أنكيمي ) اخلياطة واخلرقة 

  سار على درب الفقراء ..

  سار على دربِه الفقراء 

  من ترك الشرور واألÂم .. سينال املفاتيح

  تلك املفاتيح .. سُتسّلم ألولئك املؤمنني 

  الذين تشهد هلم الفرائض اخلمسة يف يوم اآلخره

  إهلي هو املري األول 

  .. كان خبرياً pألسرار السبعة لسلطان ايزيد صاحب اجليش الكبري

  إهلي هو الرب .. نقش لكل النقوش

  يعلم سلطان ايزيد من هو يف األول ومن هو يف اآلخر 

  إهلي يف الوحدة 

  نور األصحاب لقليب يف ذلك 

صاحل    ما يريده الرب هو العمل ال

  إهلي سّر السماء 

  قبل أن يكون اللوح والقلُم 
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  .. الساعة عندك هو الزمن ذاته � سلطان ايزيد

  قبل أن يوجد اللوح والقلم 

  نريد خّالً يفّسر لنا أين هو احلرف !

  املالك كان واحداً فأصبح إثنان 

  قبل األمر اإلهلي 

  حبثنا هو احلصول على ذلك اجلواب 

  املالئكة كانوا إثنان فأصبحوا ثالثة 

  إهلي جّبار صدر منه األمر 

  فأصبحوا أربعة املالئكة كانوا ثالثة 

  إهلي عظيم 

  املالئكة كانوا أربعة فأصبحوا مخسة 

  انتفع اخلمسة من بعضهم البعض وإنقشعوا 

  سّر فؤادي هلذا األمر 

  املالئكة كانوا مخسة فأصبحوا ستة 

  املالئكة الستة أصبحوا مالئكة العرش 

  امتع إهلي احلديث 

  جلسوا مع بعضهم البعض على احملبة 

  املالئكة كانوا ستة فأصبحوا سبعة 
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  ما أن خلق السبعة .. كانوا pحلق يتواصلون 

  كانوا يتدبّرون pحملبة من نور بعضهم البعض

  هكذا قّرر إهلي 

  أرسل فقرياً اىل مكان األبدية وجلب منها املياه

  أطلق عليها العني البيضاء

  شيخ سن عامراً  أصبح هذا ا�لس للسبعة الكبار جملساً لشيخادي وامللك

  هكذا تناقل الفقراء عنها األخبار 

  من السماء اىل األرض .. ومن األرض اىل السماء

  ماء العني البيضاء دواء لكل داء 

  إهلي جّبار 

  خلق األربعة من الدرّة 

  الرتاب واملاء واهلواء والنار

  األربعة الفواخر Pمر من جلبوهم Pمر من أخذوهم 

صلوهم عن   الدرّة  وPي مرسوم ف

صاحلون مل يكونوا Åكلون ومل يكونوا ينامون   األربعة ال

صدر مرسوماً Pن يتزّوج األمري    مل ي

  إضطربت الدرّة من هيبة اإلله

  وكانت مكاwً للشيخ بركات 
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  وكل من ميد يدُه بصدق واميان اىل خالن األخوة واآلخره

  ستبحر مركبته دائماً اىل البحار العظيمة Kميان ..

  ــ بدل فقري حجي اللش wمه  146املصدر السابق ص 

ّص أعاله نرى ان الدرّة كانت مكاwً أو حيزاً انطلق منه الثالوث املقّدس يف  لذلك ومن خالل الن
الوجود وهو سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ، كما أن الدرة سامهت يف خلق العناصر 

والرتاب والنار وكذلك مستو�ت الوعي األربعة يف االيزيدية املادي األربعة يف الوجود املاء واهلواء 
والقا¢ين والشمساين واآلداين ، كما سامهت يف خلق الطرق اخلمس يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة 

  واملالئكة السبعة اليت تشكل املبادئ السبعة يف العلم اهلندسي املعريف االيزيدي ...

 املعرفة االيزيدية تشكل النقطة احلامسة يف التحكم يف العوامل املقدسة األربعة واملبادئ السبعة يف
ومستو�ت الوعي فيها وكلما تعمق طالب العلم االيزيدي يف فهم هذه النقطة سيصل شاطيء التنور 

ّص ايضاً اىل الطريقة اليت تدّرجت Cا املبادئ السبعة املقّدسة واليت صريته الروحية ، ويشري الن  مت لب
تسميتها رمز�ً pملالئكة املتحكمني pلقوانني يف العوامل السبع االيزيدية ومصدرها العني البيضاء الكونية 

  اآلدانية ..

وعندما شرحت التعاليم السرّية يف االيزيدية جوهر اخللق القادم من الدرّة إمنا وضعت التعريف السليم 
ملاقبل كونية واليت حتولت pلتدريج اىل جتسيد فعلي لنقطة البداية اليت شكلت جوهر سدمي الفكرة ا

.. �  للفكرة الكونية اليت مسيت ببيت آد

إذاً ُخلق املولود األول للروح والوعي املقدسني يف عرش آد� يف الدرة اليت شكلت مسكناً لُه ، وكل 
ّص يتمكن من ختّيل املوضوع جيداً سريى أن ا ّص يشري اىل من يُدقق يف السبقات األخرية من الن لن

رسم النجمة السداسية يتوسطها العني البيضاء الكونية ، وهي الرسم اهلندسي جلوهر اخلارطة اجلينية 
يف الوجود ، لذلك جتّسد التعاليم السرّية يف االيزيدية من خالل نصوصها ذلك اجلوهر على أنه أوىل 

  دئ السبعة اليت حتكم الوجود ..خطوات اخللق والذي تدرّج يف رمزية املالئمكة السبعة أو املبا
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ّص املقدس لقول شيخو بكر وأخذw بعض سبقاته سنرى العبارات التالية تعّرب عن جوهر  ولو عدw لن
  الفكرة ..

 ًwالدرّة عرش إختذ منه اإلله مكا  

  فصل إهلي الدرّة عن ذاتِه 

  ساح وتنزّه فيها .. طاف وإجته اليها

  فصل إهلي الدرّة عن ذاته 

  ة قنديل نفيس .. النور حجاب القنديلالدرّ 

  الدرّة من كلمة اإلله 

  انبثقت منها اخلرقة املقّدسة

  

حتّرك الوعي املقّدس يف العرش أدى لظهور الزمان واملكان ، وهذا التحّرك وقفت خلفه إرادة آدانية 
 ًwّص  فتجلت األبعاد واالجتاهات األربعة كما جتلى الزمان واملكان ليتخذها عرشاً ومكا له حسب الن

أعاله ، فإنطلقت عملية والدة كل من الزمان واملكان لتؤسس لوجود واسع النطاق وفق نظام آداين 
مثلته النصوص املقّدسة مبا يشبه اخلرقة اآلدانية أي الغالف او الغشاء احمليط pلعرش املقدس ، قسماً 

ص من شيوخ اللش شّبهوا العملية عندم ا تكاملت ببيت العنكبوت وقسماً من الذين تناولوا هذا الن
آخراً شبهها بظهر السلحفات وكلما تدرّج اخللق كلما ظهر نظام وبُعد جديدين ، هذه احلركة اليت 

صرية  وقفت خلف عملية اخللق والنشوء تشبه األفعى اليت تنطلق من أسفل اجلسد اىل أعاله لتنري الب
صل طالب العلم االيزيدي اىل مرحلة تفتحها    ..عندما ي
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ص  أي أن لعملية حدثت داخل آورا موجودة يف العرش املقّدس يف األساس وهنا نقف عند بقية الن
ص والدرة من   القائل خبلق النور وإرادته املتمثلة بـ طاوسي ملك ، النور حجاب القنديل كا جاء يف الن

عة يف االيزيدية رافقت كلمة اخلالق ، أي ان الصوت والرتدد والذبذبة وpقي القوانني واملبادئ السب
  تلك العملية وخلقت معها ..

صوصنا املقّدسة pألفعى اليت تنري العرش أدى اىل  وجيب أن أذكر هنا أن إنبعاث النور والذي شبهته ن
خلق أول منظومة مشسية وقمرية داخلية وتدّرجت العملية يف سبعة عوامل وفق مبدأ ثالثي األطوار 

معها كل من طاوسي ملك وايزيد ليشكلون الثالوث املقدس يف العرش أو جّسد اإلرادة اآلدانية وخلق 
ما نطلق عليهم ببيت آد� ، هذه اآللية تشكل عوامل متداخلة يف التعاليم االيزيدية ولعبت دوراً كبرياً 

يف نشوء الفكرة السليمة عن اخللق والنشوء ، كما أن هذه املبادئ األوىل اليت تشكلت ال متثل تعاليم 
  ية أو دينية بل تعاليم تعّرف اخلالق كصفة يف عرشِه املقّدس ..سرّ 

ومجيعنا نعلم ان الكون مؤلف من عدة أبعاد موازية النصوص االيزيدية قالت عنها 2Pا أربعة أبعاد 
ومستها Pمساءها ، هذه املستو�ت تتخلل بعضها البعض وتتداخل لذلك يكون فهم الفكرة من 

ينما وضعت النصوص االيزيدية تعريف عام هلا من خالل تلك اجلُمل اليت تشري جذورها صعباً للغاية ب
اليها ، ففي أغلب النقاشات اليت كان االيزيديون يتداولو2ا نرى أ2م متفقني مجيعاً على أن الوجود 

جاء من مصدر واحد رغم إختالف التسميات هلذا املصدر أو اجلوهر يف العرش املقّدس فقسماً منهم 
  ه جرّة كونية أو بيضة الوجود األوىل والقسم اآلخر إعتربه دائرة للعرش املقّدس ال تقبل النقض ..إعترب 

ص التعاليم اليت تشكل األسرار الكربى يف االيزيدية واليت تتم  هذه اإلختالفات يف وجهات النظر خت
يف هذا ا�ال ،  مناقشتها بني الكبار سواء ي اللش أو عند الفقراء يف سنجار وهم كنوز للمعرفة

ويتجّنب االيزيديون اإلشارة اىل شرح لك األسرار الكربى املتعلقة مباهية العرش املقدس الذي يضم 
  بيت آد� ( سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ) ألنه ببساطة ال ميكن للعقل 
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رتدد يف العوامل العليا اليت البشري Cذه احملدودية إستيعاب طبيعة املادة وشكل الطاقة ونوع الذبذبة وال
  تتجاوز عاملنا املادي املوضوعي ..

ىت أن البعض راح حوالشكل الدائري ألغلب الرموز يف االيزيدية بقي لغزاً عند أجيال كثرية سبقتنا 
يطرح فكرة جدلية حول شكل العرش يف بدايته ويقول .. ملاذا ال تكون الشمس مربعة ؟ أو القمر 

  اً ؟ ملاذا ال يكون العرش وخطوطه اهلندسية املقدسة األوىل تتخذ شكالً مستطيالً مثالً ؟ ثمثل

ص األسرار الكربى يف االيزيدية ترتمجها لنا عوامل وقوانني الطبيعة  اإلجاpت على هذه األسئلة اليت خت
ستفزاز املياه احلّية واليت تطرقت هلا يف الفصول السابقة من أجزاء هذه السلسلة ، وقدمت مثل ا

الراكدة حبجارة صغرية نرى أن عشرات الدوائر تنبعث من هذا االستفزاز وليس شكالً آخراً ! هذا 
مثل بسيط لكن األشكال اهلندسية األخرى خلقت نتيجة متدد الوعي القّدس اىل أبعاد أخرى قدمت 

صور يف موضوع اخلليقة يف االيزيدية .. ّصالً من خالل ال   هلا شرحاً مف

اك أكثر من مثال على أن العرش املقّدس دائري وال يتخذ شكالً آخراً لكن هنا عندما حناول أن وهن
صغرى يف  نتطرق للموضوع فإنه بال أدىن شك ينبغي على األقل أن منتلك إملاماً كامالً pألسرار ال

نتمكن من االيزيدية وتكوين صورة ذهنية واضحة سليمة ال تعكسه تلك األسرار من علوم نوعية حىت 
العبور ملناقشة هذه التفاصيل املتعلقة pألسرار الكربى يف معرفتنا ، ففكرة الدوائر املتعددة يف املياه 

الراكدة تقدم لنا منوذج لطبيعة متدد دائرة العرش األوىل اىل عشرة دوائر يف البداية وتنتهي عند حدود 
  ة عند مسك بسك الطفل Pربعني عاملاً ..أربعني دائرة وهو ما تسميه النصوص املقدسة يف االيزيدي

واملقصود هنا العشرة دوائر يف كل بُعد من األبعاد األربعة يف االيزيدية ( املادي والقا¢ين والشمساين 
واآلداين ) ولو متعّنا يف هذه احلقيقة سنرى أن عاملنا املادي نفسه يف مستو�ت عشرة للوعي ينبغي 

  متالك الوعي املتفّوق القا¢ين كما حدث مع جتاوزها مجيعها حىت متكن من ا
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شخصيات مقدسة ايزيدية ( خدر الياس شيخ مند وغريهم ) فهذه الشخصيات متكنت من إمتالك 
  العلم القا¢ين وفهم القوانني احلّية فيه وحازت على اخلرقة املقدسة يف العلم الباطن االيزيدي ..

صعب على الكثريين فهم رمزية العر  ش واحلالة اآلدانية فيه ففي الوقت الذي جتلى فيه الوعي ومن ال
املقّدس يف دائرة العرش مثلت تلك الدائرة الرحم األول األزيل واألم العذراء اليت ولد فيها الوجود والنور 

وأخذت هذه الرمزية يف الكثري من احلضارات واألد�ن والفلسفات يف العامل القدمي لكن بقي فهمها 
لوجود العليا صعباً ، فالوالدة من األم العذراء يف البداية تعين يف التعاليم االيزيدية والدة يف مستو�ت ا

الروح األوىل والوعي املقّدس يف الدائرة العذراء أو اجلرّة الكونية اليت أجنبت لنا معها كل قوانني الوجود 
اد تلك الثنائية يف عواملها وهيكليتها ، وأصبحت رمز للتناسل وخلق مبدأ الثنائية يف الوجود واحت

  السببية اليت غطت كل ألوان الوجود وعوامله ..

صوت  وصفت التعاليم االيزيدية أول نغمة صوتية pهلمهمة وأعطتها رمزية مقدسة مثلما أعطت ل
صفري األول يف الفكرة املاقبل كونية إسم إيسف أو شعاع النور الذي سبق والدة الوجود وترمجت   ال

ما بعد اىل عني سوفين ( األزل ) واليت تعين والدة الوجود من األزل اخلالد ، ومن كلمة ايسف في
خالل تلك احلالة اهلالمية العالية خلقت أنوار إثنا عشر متمازجة أدى انفصال هذه األنوار وتباعدها 
يف قسمني اىل خلق كل من الشمس والقمر ، الشمس بسبعة مسارات للنور والقمر خبمسة ، وعملية 

لق ما نسميهم يف علمنا الباطن pلشيب والشاب جعل العوامل السبعة وطرق املعرفة املقّدسة اخلمسة خ
  تنتشر يف سدمي الوجود عرب آلية متسلسلة أدت اىل خلق ا�اميع والثر�ت النجمية ..

ى لذلك تشكل دائرة العرش املقّدس النقطة احلامسة األكثر أمهية يف دراسة تعاليم األسرار الكرب 
االيزيدية فهي موجودة Pعماقنا بشكل مصّغر وإذا ما متكنا من فهم هذه اجلُزئية سنرى العامل ومعُه 

  الوجود بشكل خمتلف متاماً ، ومسار النفس الكونية وهالتها اطلقت عليه االيزيدية األورا 
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البداية لتمايز العوامل بني وهي هالة مشعة شبهت pألملاس النقي املختلف األلوان ، وهنا شكلت نقطة 
صار شديد بني  الظاهر والباطن وبني العلوي والسفلي وبني العامل املتدفق والعامل املنحسر ، أي Kخت

  اللب والقشرة ..
وجتّسد التعاليم االيزيدية اخلالق Pنه الكل يف الكل وأنه السبب الذي ال سبب لُه أي اخلالق الذي 

ك عندما تصف املعرفة االيزيدية خطوات اخلليقة األوىل فإ2ا تذهب اىل تعلو أسراره على الفهم ، لذل
ماهيات واسعة تتجاوز مفردة الفلسفة يف التعريفات ففي أوىل اخلطوات اليت تلت الفكرة املاقبل كونية 

حترّكت إرادة النور اآلدانية لتنري الوجود بفكرة ثنائية يصعب علينا وصف وحدة هذه الثنائية لكن 
ليم تقدم التعابري فقط اليت حتاكي تلك احلقائق واألسرار العليا ، فرمزية الذكر واألنثى موجودة التعا

  بطريقة جتّسد نفسها يف كل الكائنات واملخلوقات بطريقة دائمة وفاعلة ..

ومتثل هذه اجلزئية انقسام ما حدث يف األعلى ووجد جتسيدات فعلية له يف األسفل ، وتشري التعاليم 
يف املعرفة االيزيدية اىل أن كل اخلطوات اليت نتجت عن عملية اخللق والتجلي حدثت بفعل  السرية

 wإرادة ذاتية حرّكت الوجود هلذا تشكل هذه اإلرادة احملور أو األفعى اليت تبقى خامدة يف أسفل عمود
صريتنا وهي pلفعل تشبه هذه اآل صل مرحلة انطالقها ليشع النور على ب لية فهي يف الفقري اىل ان ت

  األسفل واألعلى هلا نفس النظام ..

كان شرارة اخللق مبثابة املبدأ األول الذي انبلج يف العرش املقّدس لبيت آد� ونتيجة لقانون هلذا 
أشارت النصوص اىل القانون األول على أنه مالك أو رمزية مالئكية لكنه يف احلقيقة pلنسبة للعابرين 

  قانون فّعال جيد جتسيداته يف كل عامل وبُعْد .. ملستوى الوعي املتفّوق هو

أما البسطاء فقد مّرر الشيوخ والبيار عملية تبسيط هذا القانون على أنه مالك Pجنحة وكائن نوراين ، 
وعندما حناول القرتاب من القانون األول يف االيزيدية جند أنه فّسر العرش املقّدس بشكل ثالثي 

  ر من مرة من طبيعة آدانية واليت متثلها الروح املقّدسة األبعاد مؤلف كما ذكرت أكث
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املطلقة والطبيعة القا¢نية واليت متثل النفس الكلية الوجود واخلاضعة لقانون طاوسي ملك وهناك 
صورة واضحة  الطبيعة احلية املادية اليت ختضع حلكم سلطان ايزيد يف كل عامل وبُعْد ، وهكذا تكون ال

سليم ملاهية القانون األول يف االيزيدية واليت تتحكم فيه الروح اآلدانية املطلقة ، من خالل فهمنا ال
الروح اآلدانية ال ختضع ألي تغيري بينما النفس واملادة تتغريان وفق منط التطور يف برwمج دورة الضرورة 

  الكونية ..

عملية فهم تلك اآلليات اليت واعترب االيزيديون ان االنسان ميثل جزء مصغر من الكل هلذا  جعلوا من 
تعمل يف أعماقه تقرّبنا من فهم مصدر الوجود ليس من خالل النصوص والتعاليم وحدها بل حىت من 
قبل األدلة املادية أو الطقوس والشعائر اليت متارس يف األعياد واملزارات ومعابد ايزيد على أرض الواقع 

ر الكربى قد ال جييدها الذين ال مييلون للطريق املؤدي ، وعملية دراسة هذا النمط من التعاليم واألسرا
  اىل الوعي املتفّوق القادر على رؤية اجلانب اإلهلي يف جوهر األشياء ..

ومهما تكن االختالفات اجلزئية يف النظر اىل هذه التعاليم من جانب تلك الشخصيات اليت تعرب اىل 
بيعة وجوهر ما تتلقاه من علوم يبقى هو ال يتغّري ألنه جادة فهم األسرار الكربى يف االيزيدية إالّ أن ط

من مصدر واحد وشامل ويشري اىل احلقائق وجوهرها يف الطبيعة احلّية للقوانني الكونية ، وعملية فهم 
صراع الذي خيوضه املرء للوصول اىل الطبيعة العليا له ليست معبدة ومفروشة pلورود بل حتتاج  طبيعة ال

بح مجاح تلك الطبيعة املتدنية اليت حتاول جّر الوعي بقوة اىل العوامل السفلى من اىل نضال عنيد لك
صرية روحية  خالل تشبثها بعامل املادة وتفاصيله السطحية اليت ال تقدم او تؤخر يف طبيعة امتالك ب

  متنورة ..

يضعون كل  ومتثل عملية الوصول اىل احلكمة يف pدئ األمر إحدى الوسائل اليت كانت جتعل الشيوخ
ثقلهم على طالب العلم االيزيدي من أجل الوصول اىل تلك املرحلة اليت جتعلهم قادرين على فهم 

  القوانني ودخول أبواب املعرفة املقّدسة ، لذلك املرور بطريق كانوا يسمونه اآلالم ليس 
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االبدي بني عامل قائم على طريقاً سهالً بل صراعاً بني الدائم وغري الدائم بني الشهوة وبني االكتفاء 
النسبية وبني عامل مطلق يقود اىل السعادة الداخلية اوالً ومن مث اىل السعادة الكلية الطابع اليت جتعل 

  املرء يفهم احد اهم االلغاز يف حياتنا املادية القائمة على كل ما هو آين وضّيق وحمدود ..

صعوpت اليت تتخلل حياتنا واليت نعتقد أ 2ا األكثر صعوبة تعكس تلك احملدودية اليت فطبيعة ال
منتلكها يف مواجهة حتد�ت أقل ما يقال عنها أ2ا حتد�ت بسيطة حىت ال ميكن الوقوف عندها لكل 
من يفهم أن أبواب املعرفة اليت تقود اىل احلكمة جتعله جيد حلوالً مطلقة لكل التحد�ت اليت ميكن أن 

احلكمة يف هذه احلياة ، كما أن الوصول ملرحلة احلكمة الروحية يف تواجه املرء يف رحله تعلمه ونيل 
االيزيدية تعين الدخول اىل مستو�ت عليا يف الوجود كما تعين حياة ختتلف جذر�ً عن السابق ال 

تقبل pلكسل ال الذهين وال البدين بل تبث دائماً عن النور لكل األجزاء يف تكوينها ، فالوصول اىل 
يع النواحي يتطلب تسخري القدرات واإلمكانيات يف التعلم بشكل سليم وسريع جيعل الكمال يف مج

  املرء يرى أهدافه بكل وضوح ..

ورؤية األهداف هي املقدمة اليت جتعل من عملية الوعي _خذ منطاً تطور�ً تدرجيياً يقود الة تطوير 
وعية للغاية ، فال توجد صياغات الطاقات الروحية اىل مد�ت عليا تغّري من حياة املرء وجتعلها ن

صياغات الناجتة عن  إضافية جتعلنا نقدمها على طبق من ذهب لطالب العلم االيزيدي بقدر تلك ال
جتربته الروحية نفسها واليت تقوده pلفعل اىل أعماق احلقيقة ، واالستفادة من تلك التجارب جيب ان 

درات الواعية تغين الطبيعة الكونية وليس الطبيعة يكون خّرياً ال ذرة شّر فيه ألن االستفادة من الق
املادية لوحدها وهنا جيب أن نفهم أن جزئية من نطاق ضيق تتنور لتضيء pقي األجزاء وجتعلها تنبض 

  pحلياة ..

هذه املفاهيم الثابتة القائمة على إستخدام املعرفة بشكل سليم رمبا ال يفهمها الكثريون ، فمن خالل 
  شر نكون قد دخلنا موقع اخلطأ واخليانة للقيم والتعاليم االيزيدية ومن استخدامها pل
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خالل استخدامنا هلا pخلّري فإننا نساهم يف التطور املادي والكوين وبطريقة قد ال ندرك أبعادها يف 
بداية األمر ، وهناك طبعاً يف جمتمعاتنا الكثري من ممارسي السحر سواء من الذين يعتمدون على 
الساحر ويرفدونه pملال أو الساحر نفسه الذي يقوم Cذه األعمال فالفئتني تعبث pلقوانني احلية 

للطبيعة الكونية هلذا ترتد عليها تلك القوانني وتضرب هاتني الفئتني أوالً وترّيب Cم pقي الكائنات 
لعطاء بال مقابل سحر احلكمة واملخلوقات ، بينما ميثل استخدامنا التعاليم االيزيدية للخري واحلكمة وا

  احلقيقية اليت جتعل كل القوانني الكونية تقف معنا وتنّور طريقنا حنو القمم الشاهقة يف الوجود ..

تناولت التعاليم االيزيدية البداية كما ذكرت بطرق خمتلفة متاماً عن pقي الفلسفات واألد�ن يف التاريخ 
م كوزمولوجيا الوجود هو من وقف خلف وضع تلك القدمي واحلديث على السواء وذكرت أن فه

التعاليم يف نصوص وسبقات مقّدسة جتعل االيزيدي يقرتب من الفكرة Cدوء ، لذلك شكلت جرّة 
العرش املقّدس والنفس اإلهلي األول فيها أوىل خطوات التعاليم اليت وصلت الينا عرب األجداد ، كما 

على أساسها الوجود من وجهة نظر ايزيدية ، ومن خالل أن هذه اخلطوات مثلت املبادئ اليت قام 
ّص اىل والدة الوجود من نزوح الوعي اىل دائرة العرش املقّدس  ّص املذكور يف سطور سابقة أشار لن الن

  ليخلق النور وخيلق العدم كما خيلق الثنائية يف الوجود ..

على مبدأين متناقضني لكل منهما قواعده وظهور القطبية الثنائية خلق القانون الثاين يف العرش والقائم 
وصفاته يف الوجود وتدّرجت اىل كل العوامل مهما صغر أو كرب حجمها ، فمستوى النور يقوم على 
العطاء ، يقوم على إنبعاث اإلرادة اآلدانية وجتانسها ، يقوم على مسارات النور االشعاعية املتمددة 

كل ما هو نوراين ويف النهاية يقوم على التكاثر أو التولد من سبعة رئيسية ، يقوم على االجنذاب اىل  
  اإلجيايب يف كل عامل وبُعد ..

بينما يقوم مستوى العدم على مبدأ األخذ وعلى االستقطاب والتمايز وجذب كل ما هو سليب ونفور 
  وسحب كل ما هو إجيايب حنو مركزه ، يقوم على التدهور والتفسخ والتفكك لكل ما هو 
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، ويف النهاية ال ميكن أن يكون املبدأ األساسي القائم على القطبية موجود دون وجود القطبني خّري 
فهو ال يعمل دون هذه اآللية اليت تتحكم يف الوجود ، لذلك ميثل هذا املبدأ كل التناقضات يف عاملنا 

  ويعلل أسباب وجودها ..

ه واشارة لعملية التجلي ( كان مالكاً وعندما ذكرت النصوص االيزيدية ان اخلالق خلقق نفسه بنفس
واصبحا مالكني ) فهي رمزية تشري اىل خلق املبدأ الثاين يف الوجود وتنتهي الفقرة أو السبقة عند رمزية 
التقّبل (قُِبَل األمر اإلهلي ) ، كما تشري اخلطوة التالية ( كاw إثنني وأصبحوا ثالثة ) اىل ظهور القانون 

تناظر وهو مبدأ يقوم على التوازن يف كل شيء يف الطبيعة احلّية يف الوجود ، وهذا الثالث القائم على ال
التوازن يصحبه تناسق مطلق ، وعند العودة اىل مبدأ النور والعدم نرى ان هذا التناظر ميثل جوهر 

اآللية وهو يتجّسد يف نصوصنا ويف مشية السماع يف اللش املقدسة كطقس شعائري يشرح لنا هذه 
  ئية بكل وضوح وانتظام ..اجلز 

فاملشية تشري اىل العامل النوراين والذي تعكسه املالبس البيضاء للقائمني على تطبيق الطقس بينما 
يشري وجود الرجل الذي يرتدي املالبس السوداء يف املقدمة والذي ندعوه فقرياً اىل تلك العني السوداء 

ذا التوازن والتناظر هويفهم قطبيتها وتناظهرها ، وحتقيق اليت تبتلع من ال يتقبل مبادئ املعرفة املقدسة 
 ال يتم عرب قرائتنا للحالة فحسب بل عرب رؤية سليمة للحقائق يف جوهر األشياء من حولنا ..
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  الفصل الثالث                                    

  

  احلكمة الروحية والعامل اآلداين ..                            

  

عندما تناولت يف الفصل السابق بعض التعاليم اليت ختص البداية يف االيزيدية فاهلدف من ذلك يبقى 
البداية اىل ذهن القارئ الكرمي كما هي ، لقد عاىن الوعي عند تقريب وجهة نظر االيزيدية يف 

االنسان االيزيدي طويالً من تلك التخطبات اليت كانت تشوش الفكرة وتشتتها بطريقة ال تنم عن 
دراسة وإملام واسعني ملن تناولوا االيزيدية لتلك اجلوانب الروحية احلكيمة اليت تصل مشارف احلكمة 

التعاليم االيزيدية عرب العصور ، وبعيداً عن األUنية وترسيخ األفكار اليت من شأPا املقدسة اليت تعكس 
أن تقودU اىل خارج اهلدف جيب أن يكون هناك فهم سليم متكامل للنصوص وما تعكسه من علوم 
نوعية وكذلك فهم متكامل للتجارب الروحية العظيمة للشخصيات اليت مّرت على التاريخ االيزيدي 

..  

ه التجارب الروحية هي من نقلت لنا هذه العلوم بوحدcا الشاملة ألPا ببساطة مأخوذة من نفس هذ
املصدر ، أي من مكتبة الكون الرمزية السرّية اليت حتوي كل ما خيص املاضي واحلاضر واملستقبل 

ة يف تلك lلنسبة لنا يف العامل املادي املوضوعي ، ألن التسميات يف العوامل األخرى ختتلف وخاص
األبعاد اليت ال زمان وال مكان فيها ، واحلكمة الروحية هنا جيب أن تالزم تلك العلوم اليت من شأPا 

  جعل الكائنات واملخلوقات ترتقي يف سّلم الوجود وتصل عتبة العلوم اآلدانية ..

فة االيزيدية ترّيب ويتداخل هنا مفهوم احلكمة الروحية lلوعي العميق اآلداين الطابع والذي بقيت املعر 
أبناءها وبناcا للوصول اليه وهو املقر احلقيقي الذي ينتهي عنده مطاف احلكمة املقدسة يف معرفتنا ، 

  ن خالهلا العبور اىل هذا املستوى نرى أن هناك مومن خالل الطرق والوسائل اليت يتم 
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قها يف اإلندماج تدرجيياً مبا يتالئم حاالت االحتاد بني وعينا األدىن واحلاالت العليا للوعي wخذ طري
ومستوى تقبلنا لتلك احلاالت العليا ، ومن خالل دراسة التجربة الروحية عند أكثر من شخص يتبّني 
لنا أن هناك حاالت مل تتمكن من إستيعاب تلك الطاقات العليا للوعي اآلداين ، أي حتقيق مستوى 

ن اجلمال الداخلي سواء يف الفكرة األساسية أو حىت يف للتناغم يتناسب مع احلكمة الروحية للتعبري ع
  حياتنا ككائنات وخملوقات تستمد طاقاcا من تلك اآللية ..

لذلك كل شيء حيدث من حولنا او نقوم به من اجل التمكن من الوصول حلاالت الوعي اآلدانية 
الذي أتت منه ضروري حىت حنقق حالة التوازن القصوى للحكمة اليت تعرب عن جوهر املصدر 

وتتجسد يف طبيعة األشكال اليت يفرزها لنا منط احلياة ويعكس تلك األشكال على أرض الواقع ، 
فالقول أن تلك احلكمة wيت من حالة اإلنبعاث واإلحنسار إمنا هو تعبري لفظي دقيق عن احلقيقة اليت 

ذه احلالة إن تعرضت لإلضطراب تبدأ عند قوانني اخلري املطلق يف الطبيعة احلّية للوجود ، كما أن ه
فسيودي ذلك اىل إضطراlت ليس على صعيد عاملنا املادي بل على صعيد القوانني احلّية للطبيعة 

الكونية ، وحتقيق حالة التوازن هنا ليست lألمر السهل بل هي ختّص احلالة العامة من أصغر جزيء 
  اىل أكرب جمرّة يف الوجود ..

تحكمة lلتناغم واجلمال من اخلري املطلق أو النور الذي حيكم الوجود اىل لذلك تتدرّج القوانني امل
مستو�ت صغرية وضعيفة يف عاملنا املادي حيث تكن يف قوة من الضعف حبيث تتحرك قوانني اخلري 
والشر على عمودي البري واملريب لتستعرض قوcا ومتارس دورها يف الوجود ، وهنا عندما نعرب لدراسة 

انب يف االيزيدية فإننا بال أدى شك جيب أن نقول ان دين احلكمة الروحية واآلدانية الذي هذه اجلو 
متثله االيزيدية هو وجهة نظر للحياة عريقة عراقة احلضارة يف سومر وlبل وآشور ، وهي تقدم لنا 

أشرت اىل نظرية عن الطبيعة واحلياة عرب نصوص وسبقات فيها الكثري من الرمزية والتشفري ، سبق وان 
الثالوث املقدس يف االيزيدية ( سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ) وهذا الثالوث يلعب دوراً  

 كبرياً يف فهم االيزيدي ملفهوم اآلهلة ويعطي للشرح مضمون أوسع إذا ما أردت الدقة يف التعبري ..
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احلكمة الروحية وهي تعكس علم وكشفت لنا طبيعة النصوص املقدسة أهم ما ميكن الوصول اليه يف 
نوعي كما ذكرت كلما تعّمق فهمنا له ، ورغم الفهم اخلاطيء للكثري من الباحثني للحقيقة االيزيدية 

االّ أPم مل يتمكنوا من ترمجة الكثري من نصوصها اليت تعين اإلهلية أو معرفة الرب أو احلكمة اإلهلية 
  لحات اليت مل يتمكنوا من اخرتاقها يف نصوصنا املقّدسة ..للوصول اىل النور املطلق وغريها من املصط

واحلكمة الروحية هنا يف املوروث االيزيدي ينظر هلا اجلميع على اPا علم lطن وهي بال أدىن شك 
متتد اىل هذا ا�ال وأعمق من ذلك بكثري ، هلذا اعتربها االيزيديون احلكمة اليت تدرس القوانني يف  

واملتعلقة بشكل أساس يف كل من الوعي والروح ، وهي متعلقة ايضاً lمللكات كوزمولوجيا الكون 
النفسية اليت ختص اجلانب اجلوهري يف الوجود والذي افرزته عملية اخللق والنشوء يف االيزيدية ، لذلك 

املرء  تركز املعرفة االيزيدية على تنمية القدرات الروحية بطريقة صارمة تعكس قوة األفكار اليت يكتسبها
من فهمه السليم ألسرار هذه املعرفة ، ورغم ان الكثريون ابتعدوا عن هذه املمارسات يف العصر 

  احلديث لكن ال ميكن جتاهل قوcا وwثريها على قواU الروحية والفكرية معاً ..

ول عقول ان األفكار واحلقائق اليت تتعلق مبعرفتنا مهما كانت نبيلة للغاية لكنها تبقى بعيدة عن متنا
وقلوب اجلميع الن اغلب نصوصها مشفرة بطريقة ال يتمكن اجلميع من فهمها lلشكل السليم او 

وضعها يف اطارها الروحي والفكري السليم ، وهنا نعود لصوت الصالة الصامتة او الرتكيز العايل 
ك الكثري منهم يصل للحكمة الروحية اليت ميارسها اغلب من تعلق lلطرق السليمة ملمارسة الّرب ، وهنا

عتبة الوجد القصوى رجال ونساء لكنهم ال يعلمون شكل االنتقالة التالية اليت حتدد دخوهلم لتلقي 
  األسرار الكربى يف االيزيدية ..

لذلك تكون هذه احلاالت أمام مواجهة من نوع آخر تتجاوز تلك املمارسة الدينية البسيطة التقليدية 
عتربها البعض أمور غيبية حبته ألنه ال يستطيع إستيعاب أسبا�ا وجوهرها اليت تعّرب عن حالة روحية ي

يف األساس ، فالبعض يعتقد أن الرتكيز على األشياء احلّسية يوّلد الوهم لكنه ال يعلم انه ينتج األفكار 
  النّرية يف نفس الوقت ..
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احلدود وحياولون حتييد العقل عن قدمياً كان أجدادU يعتمدون على حدسهم وقدراcم احلسّية اىل أبعد 
التدخل يف كل ما يرغبون برؤيته على حقيقته اجلوهرية ، هنا تكون اليقضة هي املنتج احلقيقي ملا 

أفرزته القدرات احلسية واحلدسية بعدها ميكن للعقل أن يظهر وميارس دوره على أرض الواقع ، رمبا 
الروحية وبني احلاالت احلسية واحلدسية اليت مير يكون من الصعب فهم العالقة العضوية بني احلكمة 

  �ا االنسان وتغين جوهره وواقعه يف األساس ..

وقبل ان نصل ملرحلة امسيها احلكمة الروحية ينبغي ان نوحد العقل lلعاطفة اىل أبعد احلدود وlلتايل 
U الروحي والفكري سنتمكن من فهم تلك اهلمسات اليت تتحول تدرجيياً اىل أفكار علمية ختدم تطور 

معاً ، وحىت تقرتب الفكرة هنا اىل ذهن القارئ ال بد من املرور على بعض النصوص اليت قدمت لنا 
من األساس من عيش تلك احلاالت واالحبار فيها حىت أبعد نقطة يف احلكمة الروحية اليت امتلكها 

ثري من األلغاز وحباجة اىل فطنة االيزيديون عرب التاريخ واليت مت جتسيدها بنصوص مشفرة وحتوي الك
  حىت نتمكن من اخرتاق أسرارها ..

  من نصوص اخللق والنشوء ( اخلليقة والتكوين ) ..

  � فقري �صاحب القلب املكسور 

  لو أذن لنا ملك فخرين 

  سُنفصح عن الذي حتويه البحار العميقة 

  � فقريي �ضعيف القدرات 

  لو مسح لنا ملك فخردين 

  عجائب يف البحار العميقة سنفصح عن ال

  � فقريي � ضعيف القدرات 

  سنسرد األخبار من تلك البحار 
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  حيث الدرر واجلواهر 

  جتمع من حويل الشمسانيني

  سنقدم من ذلك البحر العلوم املقّدسة الكاملة

ي حبر ودرر فيها املري واخلالق ( إله احلوت ــ وردت يف النصوص السابقة خالق احلوت واجلوت ومعط
  القوت ــ وهي عبارة عن وعي مقدس مؤلف من تسعة كرات شبيهة lلدرر ) 

  أفصحوا عنه الكثري

  العرش املقّدس الذي يرتبعه املري أو اخلالق

  هو العامل هو البصري ( الذي يرى كل شيء )

  كان إهلي يف الدرّة 

  خلق فيها اُحلسن .. حيث فيها فرع احملبة

  كان فيها فرع احملّبة

  إهلي القلم الرlّين ( املعرفة )ويف يد 

  شكراً خلالقنا الذي جعلنا حمسوبني على امللك سن 

  رأى العشاق ذلك املري وعرفوه

  فصلوا كأس املعرفة عن احملبة 

  جعلومها ركنان لكل األسس

  جعلومها ركنان ومرتكزان 

  إضطربت الدرّة من اهليبة 
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  فلم تعد تتحّمل

   مل يعد هناك طاقة للمزيد من الصرب

  فتحّلت الدرّة lأللوان املقّدسة

  إمحّرت وإبيّضت وإصفّرت

  توهجت الدرّة lأللوان املقّدسة 

  قبل أن خيلق األرض والسماء والعرش

  مع من كان إهلي سعيداً ؟

  أمتع إهلي احلديث

  جلسوا lحملبة ( املالئكة ) 

  اخلالق واملعرفة واحملبة 

  وضع إهلي يف تلك املرحلة احلّد والسدّ 

  ع إهلي احلّد والسدّ وض

  فّرق الشريعة واحلقيقة من بعضهم البعض

  كانت خمفية عند امللك شيخ سن فأضهرها

  أرسل إهلي احلقيقة من خالهلا 

  � عزيزي .. أين كانت شريعة امللك شيخ سن وأين إستقر �ا املطاف

  خالقي انت صاحب السلطة الشرعية

  نزل مرسومك من األعايل



 المملكة اآلدانيةـ ـ الحكمة الروحانية والعالم اآلداني

 

77 

 

  

  معلقاً يف اهلواء lإلرادة الرlّنيةبقي سّر الشريعة 

  بقيت الشريعة معلقة lإلرادة الرlّنية

  قّدم طلب اإلذن من اهله

  قال لُه .. � عزيزي امنيتنا هي احملبة

  خالقي صاحب السلطة العظيمة 

  وضع بينهم الكثري من األركان

  وlلتحديد أعطى هلم احملبة بذور النور ( املعرفة ) 

  عرفة ) هي األببذور النور ( امل

  دخلت جوهر®ن بينهما 

  إحدامها العني واألخرى البصر 

  أعطاها اإلله للدرّة بنظرة

  يعلم خالقي أيهما يف األعلى وأيهما يف األمام

  مل يبقى يف قليب أي عذاب 

  إهلي بىن اللش يف األعايل

  وضع هلا llً مساه بقبلة البذور 

  إهلي رّب العزة 

  خلق املالئكة وبىن �م اجلنة واجلحيم 

  اخلالق واألرواح الرlّنية احملتجبة 
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 ًUيتشاورون فيما بينهم .. يقيناً سينون كو  

  نزل القنديل من األعايل ودخلت به احملبة

  ورفع خالقي بِه Uظريه

  ماذا قال للدرّة حىت جرى منها املاء ؟

  جرى املاء من الدرّة 

  إحنصر فأصبَح حبراً 

  جّهز خالقي مركبة وأحبر بهِ 

  صعد خالقي املركب 

  اخلالق وخّالنُه األربعة 

  طافوا يف االجتاهات األربعة 

  رسوا يف اللش وقالوا 

  حبق هذا هو الدار

  توقفوا يف دار احلق 

  رمى خالقي يف البحر اخلمرية فتخثرت

  صعد منها دخاUً .. خلقوا به السموات السبعة

  طاف خالقي يف السماء

  بة من اليد العادلة احمل

  وضع إهلي املكان وانتقل lلعرش 
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  طاف إهلي يف السماء 

  قطع الصخرة يف تلك الرحلة تقطيعاً 

  وجعلها ركناً لكل املنابر 

  تناقل العشاق األخبار عنها

  فتحوا منها فرعاً آخراً 

  وجعلوها ركناً لكل األراضي

  بقيت األرض مرعوبة ، مث تصّدعت

  ي ال تستقر األرض بدون ذلك السرّ قالوا له .. � إهل

  بعد أربعني سنة عداً 

  مل تتمالك األرض نفسها ومل تتقّبل احلياة

  اىل أن نزلت فيها اللش النوراين

  حاملا أتت اللش

  نبتت األرض وتزيّنت �ا كل األكوان

  حاملا نزلت اللش 

  اشرق فيها نور احملبة

  إبتهجت األرض وتزيّنت lأللوان

  الكون حاملا تزّين �ا

  إمتزجت العناصر األربعة 
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  الرتاب واملاء واهلواء والنار

  خلقوا منها قالب آدم

  يف يوم السبت وضع األساس

  ويف يوم اجلمعة مت االنتهاء 

  بعد سبعمائة سنة أتت سبعة من األسرار اإلهلية للدرر والكؤوس

  بعد سبعمائة سنة أتت سبعة أسرار إهلية وأطّلت عليه

   بقي القالب جامداً 

  قال للروح .. ملاذا ال تدبني فيه ؟

  قالت الروح ... هذا للعشاق معلوم 

  إن مل تنزيل ألجلي املوسيقى الشاص والقدوم ( شاص ايزيد ) من األعايل

  بيين وبني قالب آدم حدود كثرية 

  أتت الشاص والقدوم وحضر®

  فسرت يف رأسه نور احملّبة 

  أتت الروح ودّبت يف قالب النيب آدام 

  ب النيب آدم من ذلك الكأس فدبت احلياة فيهشر 

  سكر واهتز

  إكتسى lللحم وجرى يف عرقه الدم

  شرب النيب آدم من ذلك الكأس
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  فحّلت به كرامات ذلك الكأس 

  لذا عطس النيب آدم واستفاق

  شرب النيب آدم من ذلك الكأس فطاب له ذلك

  حلت فيه كرامات الكأس

  لذلك رُِفَع النيب آدم ونقل اىل اجلنة 

  سكر النيب شهيد من ذلك الكأس

  وهو مل يكن لديه أقدام وال أ�دي

  لذلك مّدُه سلطان ايزيد lلكرامات

  شرب النيب شهيد من ذلك الكأس

  حّلت فيه كرامات ذلك الكأس

  لذلك ارسل له حورية

  ما أحسن تلك احلورية 

  بكرامات ذلك الكأس 

  هشيم وقريشاجنبت كل من 

  خالقي رّب الصمد

  تفرعت من ادم الفرق

  فرّقوهم اىل اثنني وسبعون ملة 

  هو السلطان شيخادي
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  ®ج األولني واآلخرين ..

  134اللش $مه ــ بدل فقري حجي ص 

ية نرى أن أغلب اإلجتاهات الفكرية دطبعاً lلعودة اىل هذا النّص املقّدس األصيل يف املعرفة االيزي
معرفتنا املقدسة واهلادفة اىل احلكمة الروحية اليت تقودU اىل علم آد� او املستوى اآلداين  الفلسفية يف

للوعي ، وهذا األمر يبدو واضحاً من خالل التمّعن يف كلمات النّص ، وتشري السبقات األوىل اىل 
سبقات اليت الكنوز واألسرار اإلهلية يف املستوى القا®ين او مستوى الوعي القا®ين من خالل ال

تتحدث عن عجائب أسرار البحار العجيبة ، وذكر اسم ملك فخردين يف السبقات األوىل لنص 
اخلليقة والتكوين يشري اىل مصدر العلوم واملعارف السرّية يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقدسة ، فأغلب 

تلكون العلوم السرية مللك الشخصيات اليت تقوم ¶داء الطقوس والشعائر املقّدسة يف اللش هم من مي
فخردين ، حيث تقود هذه العلوم أصحا�ا اىل املستوى السبيب الشمساين للوعي ، فمن املعلوم أن 

فئة الفقراء أو الشيوخ الشمسانية والبيار كلها يف النهاية ال بد هلا من امتالك أسرار علوم ملك 
  .. فخردين السرية اليت تقودهم اىل العامل الشمساين للوعي

لذلك يشري النّص اىل جتمع الشمسانيني لسماع الدرر واجلواهر من أعماق البحار املليئة lلعلوم 
السرّية ، ووصفت الكثري من النصوص االيزيدية الروح اليت تتقّمص كوكبنا على اPا درّة او جمموعة من 

مصدر النور لتك الروح الدرر عددها تسعة تكمن يف أعماق البحار او يف الشمس املركزية لألرض او 
، فالروح معجونة من املعرفة واحملبة ومها ركيز®ن اساسيتان يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة واليت 
تشكل بدورها جوهر الدرّة يف األساس وهي الوصف السليم لتلك لشمس اآلدانية اليت تكمن يف 

  أعماق جوهر هذا الكوكب الذي نعيش عليه ..

اليزيديون علمهم الكوين اخلفي املقدس كطريق للوصول اىل أقصى درجات التفوق يف عندما وضع ا
مستو�ت الوعي فهذا ال يعين أن عملية دراسة هذا العلم كانت متوفرة للجميع وخاصة يف القرنني 

  املاضيني وlلعودة اىل الصورة الشاملة هلذه املنظومة العلمية النوعية القائمة على أساس 
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لكون ونشأته جند أن تفسري االيزيدية الدقيق كان العامل احلاسم يف الكشف عن كل أوجه تفسري ا
اخللق والقوانني الكونية الرئيسية اليت تتحكم يف الثالوث املقدس الذي حيكم هذه املنظومة وحيكم كل 

  جزء صغري فيها من أصغر ُجسّيم اىل أكرب ا�رّات الكونية ودهورها ..
ذه املنظومة له مفتاح امسه احملبة .. احملبة بال أسباب ، بال حدود ، لكن الوصول الدخول الفعلي هل

ملستوى من الوعي يؤهل الكائن البشري للتحلي �ذه احملبة حيتاج اىل معرفة نوعية وليست كمية ، 
، هذا  هذه املعرفة النوعية جتعله يفهم أسرار املنظومة الكونية كاملة وlلتايل جتعله يدرك مكانه فيها

االدراك يعمق الشعور واإلحساس العميقني بطبيعة عمل هذه املنظومة وحتقيق التناغم معها وال ميكن 
القول ان الدخول اىل املنظومة ميكن ان يتحقق دون ان يصل املرء اىل املستوى الذي جيعله حامالً 

  للمحبة بكل إحساسه  وشعوره ..

اكه ورؤيته ألعماق احلقيقة الكونية السرمدية الطابع ، ودون هذا األمر يصعب على املرء توسيع إدر 
فاألساس النظري لنشأة تفسري الكون يقودU اىل واقع هذا االدراك مباشرة والعمل على أساس هذه 

النظرة جيعل من الفعل واحلركة السليمني أساساً متيناً لعبور عامل احلقيقة بكل أبعاده ، لقد أدت 
الكونية العامة بشكل سليم اىل استيعا�ا بشكل سريع أدى مبرور الزمن دوره  صياغة االيزيدية للقوانني

يف احداث التقدم الفعلي يف حياة الكثريون ممن كانوا يبحثوا عن احلقيقة األبدية وسلطاPا اخلفي 
  املقّدس ..

يقود املرء  ان قاعدة العلم االيزيدي اخلفي املقدس تقوم برمتها على أساس متني هو العلم النوعي الذي
اىل معرفة الصورة الكونية الشاملة الكربى واليت تؤدي بدورها لدخولنا أعماق حقيقتنا يف الصورة 

الكونية الصغرى اليت منثلها والدخول الفعلي اىل بواlت العلم اخلفي املقّدس يساهم يف تعميق وعينا 
تصّوف وهذه الكلمة األخرية ( والوصول به اىل مستو�ت عليا تبدأ lملستوى النجمي األثريي امل

املتصّوف ) جاءت كتعبري دقيق عن شكل املادة يف العامل األثريي ، حيث حتيط أجساد ممارسي طرق 
الّرب ( الربخك ) الصوف أو القطن من كل اجلهات وهذا الشيء يعكس كما قلت شكل املادة يف 

  العامل األثريي ويعترب هذا الصوف أو القطن اهلالة اهلالمية
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( طوق ايزيد املقّدس ) يف ذلك العامل والدخول اىل املستو�ت العليا من الوعي حبد ذاته يعين رؤية  
الطريق السليم يف التعلم والذهاب اىل صعود أعلى القمم الروحية الشاهقة يف العلم االيزيدي اخلفي 

  املقّدس ..

وهذا ما علمته االيزيدية منذ نشوءها  ودون املعرفة ال ميكن للوعي أن يتقدم خطوة واحدة اىل األمام
وهذه املعرفة اليت قامت على أساسني كمي ونوعي واملعرفة الكمية هي العلوم اليت نتجت من املعرفة 

النوعية بشكل خمفف يتناسب والوعي الذي هبط اليه الكائن البشري يف العامل املادي املوضوعي 
العلم اهلندسي االيزيدي الكوين اخلفي املقّدس الذي  األرضي الذي نعيش فيه ، أما العلم النوعي فهو

يسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية بكل سعتها وعظمتها وعندما نصل بعلومنا الكمية اىل مراحل 
متقدمة فإننا «خذ وعينا معنا اىل أبعاد عميقة للغاية عرب بواlت العلم االيزيدي اخلفي املقدس اليت 

ة العلوم النوعية القائمة على تفسري نشوء الكون وتفسري نبضاته احلية ندخل من خالهلا اىل واح
وطريقة تسلسلها اهلرمي من األعلى اىل األسفل وlلعكس وكما ذكرت يف صفحات سابقة أن 

الدخول اىل بواlت العلم النوعي اخلفي املقّدس ال ميكن أن حندد لُه Pاية على اعتبار أنه يتعامل مع 
علمية النوعية يف ظاهرة اخللق اليت جسدcا االيزيدية بسبقات دينية عكست حمتوى أدق التفاصيل ال

  علومها النوعية ..

وبني أبواب العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وطرق املعرفة االثنا عشر ومستو�ت الوعي األربعة والثالوث 
ا� التدرّج اهلرمي للمنظومة املقّدس احلاكم يف اجلرار الكونية الثالث انطلق هذا العلم يف تفسري خف

الكونية وعلومها النوعية اليت تصل أعلى مراحلها بفهم طبيعة عملها ، هذا الفهم عكسته العادات 
والتقاليد السائدة يف اللش املقّدسة عرب طقوس معرفية تقوم على ترمجة تلك العلوم من خالل 

ي للحالة الكونية ( مشية السماع ) جتسيدها بشكل موسيقي ®رة ( طقس السماع ) والشكل التمثيل
وwثري النغمة املقّدسة يف تفعيل عمل احلواس املتوقفة من خالل طقس الدف والشّباب الذي يعمل 

  على تردد هو يف احلقيقة فوق ادراك العقل البشري أو ملكاته الفكرية واحلّسية ..
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ل حىت األشكال اهلندسية اليت وليس الطقوس وحدها هي اليت عكست العلم النوعي االيزيدي ، ب
رمسها وبناها االيزيديون يف طول العراق القدمي وعرضه جّسدت هذا العلم الرصني بصورة مذهلة للغاية 

، فاألشكال اهلندسية يف اللش تناغمت مع أبواب املعرفة االثنا عشر ، كما تناغمت مع الثالوث 
لكوين املقّدس والعلوم النوعية اليت أحاطت بكل املقدس للجرار الكونية الثالث وتناغمت مع اهليكل ا

  تفاصيل طريقة تفسري نشأة اخللق ودورات الضرورة اليت وقع �ا الكائن البشري ..

لذلك مثلت املعرفة منذ القدم السالح الذي يقود الكائن البشري للوصول اىل مفتاح العلوم النوعية 
احملبة بال أسباب ، احملبة بال حدود لكل الكائنات ، املقّدسة وهذا املفتاح كما ذكرت هو احملبة ، 

لكل املخلوقات يف منظومتنا الكونية ، ففي عاملنا حيتاج املرء هلذه املعرفة ، حيتاج هلا بعمق من اجل 
خالصه من جرار اجلهل املطبق اليت تبقيه يف دائرة الظالم األبدية اليت جتعله يعود lستمرار للدوران 

لة من دورات الضرورة وتناسخ األرواح اليت تثقل عملية وصوله ألبواب العلم االيزيدي يف احللقة املقف
اخلفي املقدس ، كما أن هذه املعرفة جتعل من هذا الكائن قادراً lلتدريج على التحكم بعقله وعاطفته 

هارة والنقاء ، قادراً على االنتقال ملصاف البصرية الروحية الصافية اليت تؤهله lلتدريج للتشبع lلط
واالستقامة والتحلي �ذه الثوابت هو من ينقل املرء عملياً اىل مصاف االيزيدي احلقيقي الذي يعكس 

علمه النوعي اخلفي املقدس ¶مجل صورة ، لذلك مثلت االيزيدية عرب العصور ذلك احمليط الكوين 
اىل أن جتّسد أصغر ُجسّيم ذري يف الواسع من املعرفة املمتدة من سواحل تطور الفكرة املا قبل الكونية 

بعدU األرضي ، لذلك خلقت لنا أعظم األذهان اليت جعلت منها ينبوع حضاري عميق أشع اىل كل 
  زاوية من زوا� هذا الكوكب اجلميل لتنري ظلماته ..

وعلى الرغم من أن بعضنا يرى فيها عمقاً عظيماً ميكن أن نغرق فيه ، لكن ظلمات هذا العمق 
تدرجيياً إىل نور يضيء دروب من تشبع بعلمها النوعي اخلفي املقّدس ، وكلما تعمق ضوء هذا تتحول 

النور تشبعت النفس بقدرات تؤهلها لفهم طبيعة عمل منظومتنا الكونية وحتقيق التناغم معها وحتويل 
  الصورتني الصغرى والكربى فيها اىل صورة واحدة موحدة ..
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العلمني األكادميي الكمي والعلم النوعي اخلفي املقدس فقد كانت تسمى وألن االيزيدية مجعت بني 
بد�نة علم العلوم املقّدسة أو د�نة احلكمة األبدية ، فهي مل تدرس الظواهر العادية املوضوعية يف 

 عاملنا بل غطت كل العوامل السبعة ¶بعادها غري املرئية lلنسبة لنا ، هذا األمر عندما نتمعن فيه جيداً 
نكون أمام مجلة من التحد�ت اليت تفرض علينا الغوص يف أعماق هذه العلوم دون تردد ، فهي علم 
ديين ، وهي دين علمي منذ نشوءه وانتشاره على سطح هذا الكوكب يف أول معبد اليزيدا يف أريدو 

..  

مل اعتربه البعض فهذا العلم أخاف العامل يف فرتات كثرية سيطر الظالم فيها على العقل البشري ، عا
صوفياً قائماً على الغّيبيات ، لكنه يف حقيقته عاملاً قائماً على النور ، على املعرفة واحملبة كمفتاحني 

  للدخول للعلوم النوعية املتفوقة اليت تعلو على ادراك العقل البشري ..

لتفسري نشأة الكون  فهذا العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يشمل كل املبادئ واألسس النظرية املنطقية
منذ الفكرة املا قبل كونية والنظام السرمدي الساكن وحىت أول حركة جتلي ونزوح لسلطان آدي يف 
عرشه السماوي وجتسيده يف دائرة اخللق األوىل اليت شكلت املبدأ األساس املسترت املبطن للوجود ،  

لكونية اليت حتكم ظواهر الكون كما أن العلم االيزيدي هو أول من وضع دراسة دقيقة للنواميس ا
والطبيعة معاً ، نواميس ال ميكن أن نفهم أعماقها العلمية النوعية دون الوصول اىل احملبة ¶على 

درجاcا  ودون التحلي ¶على درجات الوعي واملعرفة ، واستطالة هذا العلم االيزيدي تصل اىل دراسة 
ُه ، فهذا األمر قابل للرصد يف عاملنا املوضوعي من خالل أعماق املبدأ املسترت املبطن للوجود واملوحد ل

العلم الكمي وأدواته القياسية ، كما أنه قابل للرصد من خالل الدخول لبواlت املعرفة االيزيدية 
والتدرّج يف مستو�ت الوعي للوصول اىل أعماق العلوم النوعية لرصد أعمق أسرار هذه املنظومة من 

لصغرى للكون واليت منثلها حنن يف جسدU الفيز�ئي ، من خالل الدخول اىل خالله ودراسة الصورة ا
بوابة حقيقتنا ميكننا يف النهاية من عبور البواlت الواحدة تلو األخرى لفهم طبيعة التناغم مع الصورة 

  الكونية الكربى اليت تشكل انعكاس للوعي املقدس وسلطانه يف الوجود ..
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حقيق على أية آنية بشرية ، أو على أي كائن بشري يتوق لشرب مياه هذا األمر ليس صعب الت
احلقيقة األبدية والوصول اىل العني البيضاء ( كاين سيب ) الكونية ، فهي خاضعة لناموس صارم يتناغم 

فيه املوUد الروحي لصورتنا الصغرى مع املوUد الروحي للمنظومة الكونية اليت تعكس سيطرة وسلطان 
  ألكوان وا�رات والدهور ..آدي على ا

د املبطن للوجود ميكن الكشف عنه فقط من خالل املعرفة واحملبة  وميكن ادراكه lلروح  فاملبدأ املوحِّ
النقية والوعي الصايف ، فنحن يف النهاية ككائنات نبحث عن العوامل السببية لكل حركة يف Uموس 

ة لكل ما نعيشه يف عاملنا املادي املوضوعي الذي املنظومة الكونية مثلما نبحث عن العوامل السببي
يشكل دائرة الوجود القصوى يف وعينا البسيط وكل ما ميكننا ادراكه من خالل حواسنا ، لذلك 

قسمت االيزيدية العلم اىل نوعان كما أسلفت ، علم كمي ميكننا من خالله تطوير منظومتنا الثقافية 
به اىل الوعي املتفّوق ، وعلم نوعي ميكننا من خالل الوصول  والفكرية لتعميق مستوى وعينا والوصول

اىل الوعي املتفّوق ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) لسرب أغوار أسرار العوامل األخرى وعلومها النوعية من 
خالل برجمة وعينا والرتدد الرنيين ألرواحنا على موجة تتناغم واملوجة الكونية يف صورcا الكربى لتصلنا 

يقة الوصول اىل أعماق العلم االيزيدي اخلفي املقدس بكل مستو�ت العليا مبا فيها الوعي حبق
الفضائي املتفّوق املدرك وهو أعلى مستوى للوعي ميكننا فيه التخلص من دورات الضرورة ووقف 

عملية تناسخ األرواح للعيش يف أبعاد أبدية نتلقى فيها العلوم بشكل ال حمدود وال Pائي طاملا بقيت 
صلة اىل ما ال Pاية لتفرز كل حلظة كونية نواميس وقوانني جديدة ..   اخللق متوا

فااليزيدية بعلمها النوعي كانت وال تزال املستودع الفعلي للعلم الكوين اخلفي املقّدس ، هذا املستودع 
ة تفرز معها الذي ال ينضب يوماً يف كل حلظة تتحقق فيها عملية اخللق اجلديدة لدوائر ملكية مساوي

جديد القوانني الكونية ورغم ان االيزيدية بقيت يف اور واريدو ولكش وسيبار وكيشي وامتدت اىل 
الشمال االشوري علماً كونياً مقدساً غري خفياً يف مراحله االوىل ، إالّ ان استخدام اجيال بشرية أتت 

مر اىل تشفري هذا العلم وتقسيمه يف Pاية حقبة سالالت اور الثالث له بشكل شرير أدى يف Pاية األ
  مبا يتناسب ومستو�ت الوعي يف املدارس واجلامعات
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السومرية ومدى قر�ا وبعدها من املبادئ اليت تشكل جوهر هذا العلم ومنذ ذلك احلني بدأ تقسيم  
  املدارس اىل مستو�ت كي يتم جتنب اعطاء هذا العلم أل�دي وعقول تعبث به ..

لوم النوعية اخلفية كنزاً ال ميكن الوصول اليه قبل عبور عتبة بوابة الوعي املتفّوق ، فهي لذلك تعترب الع
اليت تدخلنا يف العامل األثريي ألول مرة وجتعلنا ندرك أشكال أخرى للمادة مل نتعلمها من قبل وأنواع 

حنتاج لتناغم  أخرى للطاقة ال نتمكن من التعامل معها ببساطة يف lدئ األمر وجماالت مغناطيسية
معني يف ترددU حىت نتمكن من استيعاب طبيعته ونغمة موسيقية تعلو يف حقيقتها على مستو�تنا 

احلسية ونشعر عند مساعها خبروج أعضاءU اجلسدية متطايرة من مكاPا وأرقاماً ال ميكننا وضعها يف 
العامل ، فحىت الطوق املقّدس  املكان السليم إالّ بعد فهم منظومة الوعي بشكل كامل متكامل يف هذا

األبيض الذي حييط أجسادU والذي نسميه lهلالة أو األورا يتحول فجأة اىل طبقات من القطن 
والصوف حتيط أجسادU ، هذا األمر ال ميكن فهمه دون البصرية الروحية النقية املتفتحة ، ودون 

كثريون من الذين يوقفون جتار�م خوفاً من املعرفة السليمة اليت تتخطى ملكاتنا الفكرية .. وهناك ال
عدم قدرcم على التفسري السليم هلذه املنظومة من الوعي يف املستوى األثريي ، على هذا األساس 
أقول أن العلم النوعي يتطلب معرفة نوعية ، يتطلب حمبة بال حدود كي يتمكن املرء من الدخول 

يتحول اىل العب أو ممثل يف تلك العوامل أو يتحول اىل لتلك العوامل كمشاهد يف lدئ األمر قبل أن 
  جنم ساطع يعرب اىل العامل الذي يليه ..

هذه السلسلة ليست خميفة على االطالق إالّ للذين يتخوفون من الطهارة والنقاء واالستقامة ، إالّ 
قريب وال من بعيد الذين يكرهون املعرفة ويبتعدون عن احملبة ، هنا األمر ال يعين هذه الفئة ال من 

لسبب بسيط وهو عدم قدرcم على وضع برUمج يتمكنوا فيه من االنتقال اىل مصاف الذين يرغبون 
بصدق يف احداث نقلة نوعية للغاية يف مستوى وعيهم ويف مستوى بصريcم الروحية ، لقد كانت 

الوعي لفرز من هو االيزيدية بعلميها الكمي والنوعي جادة يف احداث هذا الفارق بني مستو�ت 
مؤهل على اآلخر غري املؤّهل ، لكن تطور املنظومة اجلينية يف عصرU احلايل يساعدU بصدق على 

  حتقيق هذا التقدم ¶سرع ما ميكن وال جيب البقاء يف دائرة
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التعلم فحسب بل االنتقال اىل التطبيق العملي لكل جزئية يف جزئيات العلم االيزيدي النوعي اخلفي  
  قدس ..امل

هكذا غلفت االيزيدية علمها اخلفي املقدس بنقاب مسيك ال ميكن فتحه lلفعل قبل الوصول اىل 
مستوى الوعي املتفّوق ، فتحولت احلكمة املرتاكمة عرب العصور اىل علم نوعي خفي ال حيصل عليه 

رية ، فدراسة املبدأ إالّ املؤهلون حلفظه من الشّر املستطري الذي يشكل اجلانب املظلم يف النفس البش
املسترت املبطن للوجود جيب أن يكون قائماً على أسس مهمة كاملعرفة واحملبة وبدوPما يعجز املرء عن 

  الدخول اىل تلك العوامل السامية واملتفّوقة ..

وقد عكس مبدأ اخفاء هذا العلم مبدءاً سرمد�ً للكون بكونه جتلي مادي حلقيقة غري مادية أو على 
ري مرئية lلنسبة لعاملنا املادي املوضوعي القاصر على استيعاب األبعاد العليا لذلك املبدأ ، األقل غ

فهذا التجلي املستمر لسلطان آد� يف الظهور واالختفاء ، يف املد واجلزر عكس تلك احلقيقة ¶روع 
  صورها ...

استمرار السريورة فكل شيء يتغري من حولنا وال ميكن أن يكون هو نفسه بعد حلظة واحدة من 
الكونية بنواميسها الواسعة وكل شيء ميتلك وعياً ُيسيّـَرُه يتناسب وموقعه يف املنظومة الكونية ، يناسب 

تفتحه ، يناسب تناغمه واملصدر األساس املبطن املوحد للوجود فهو مّوجه lلفعل من هذا املبدأ 
، ومن األعلى اىل األسفل ، فهذه القوانني األساس املبطن للوجود وفق قوانني تسري من اخلفاء للعلن 

العليا هي اليت تبطن جتلي هذا املبدأ وحتفظ تدّرجه املقّدس يف الكون وتعكس يف نفس الوقت الغائية 
والسببية اليت تّوحد هذا التدرّج يف املنظومة الكونية أوالً ويف التسلسل العظيم لقوانني الدهور ( مجع 

  دهر ) ..

خل يف هذه املنظومة بشكل عميق تعمل مفرديت املعرفة واحملبة wثريها العميق يف وألن كل شيء متدا
هذه الغائية والسببية اليت تبطن وحدة الوجود املتداخلة ، فاملعرفة هي احلقيقة اليت ال ميكننا العبور حنو 

األبدية ، اىل  التطور من دوPا واحملبة هي األساس الذي يغلف تلك احلقيقة يف عملية العبور اىل عامل
  عامل فيه جذور الوعي املقدس ، لذلك عندما وضع االيزيديون مستو�ت الوعي
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lلطرق األربعة املعروفة فهم كانوا على علم ®م جبذور هذا الوعي املتدرج من األعلى اىل األسفل  
وعبور الكائن اىل املستو�ت العليا من هذا الوعي يعين عملياً صقل هذا اجلانب األبدي بطابعه 

  وجعل مبدءاً يسري عليه حىت الوصول اىل النهاية ..

ئن البشري تعّمق مستوى الوعي ووصل درجاته العليا ، فقدرات املعرفة وكلما تعمقت املعرفة عند الكا
واحملبة هاجعة يف كل كائن بشري وما عليه سوى استنهاضها وبث الروح فيها لتعمل وفق مبادئها 

الكونية األبدية ال وفق القوانني املوضوعية اليت أبقتها أسرية السجن الفيز�ئي ، فكلما اتسع الوعي 
لبصرية الروحية وكلما تعمقت البصرية الروحية كان حضور الوعي املقدس وwثريه فيها اتسعت معه ا

عميقاً وهذا األمر حبد ذاته هو من ينقل الكائن البشري اىل مستو�ت عليا تفرض عليه تعلم أسرار 
املنظومة الكونية والعلم االيزيدي اخلفي املقدس بشكل أعمق يف كل مرحلة من مراحل الوعي اليت 

  يتجاوزها مسلحاً lملعرفة واحملبة ..

فالثلث االهلي املوجود فينا يتعمق كلما تقدمنا يف هذا ا�ال وهو الثلث املتفّوق اجلبار يف العلم  
االيزيدي اخلفي املقدس وهو الذي يوصلنا lملوUد الروحي األعلى وهو ال خيضع أبدا اىل قوانني عمياء 

نا من عبور الصراع بني العمودين احلاكمني يف الكون ( البري واملّريب ) بل اىل قوانني نوعية عميقة متكن
  للوصول اىل أعلى مراحل العقل والعاطفة وأعلى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة ..

وعندما نصل أعلى عتبات املعرفة سندرك أPا الوعي املرافق لنا ¶عمق صوره وعندما نتمكن من 
بة سندرك أن بصريتنا الروحية قد تنّورت وتفتحت اىل أبعد حدودها ، التحلي ¶قصى درجات احمل

فهما مظهران أساسيان يعكسان الوجه املطلق للتجلي ، كما أPما أساس فعل جتلي سلطان آدي ، 
فهذان املظهران للوعي والروح يف عاملنا املوضوعي املتمثالن lحملبة واملعرفة يتساميان يف املستو�ت 

اىل درجات أعمق تعلو يف هذا العامل عن مستوى ادراكنا احلّسي ، فهما أساس وحدة  العليا للوعي
الوجود املبطنة ومها أساس دورة الضرورة للخروج اىل عامل األبدية والتحكم ¿رادتنا  ال حيتاج  اىل 

لولوج عوامل خارجية فحسب واليت تتمثل بردود أفعالنا على حتد�ت احلياة اليومية ، بل حيتاج اىل ا
  اىل أعماق اآلنية الروحية الباطنية إلضاءcا ، فكلما تعمقت هذه اإلضاءة كلما
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أصبحت wثريات العوامل اخلارجية اليت تدركها حواسنا أقل wثرياً يف جمرى حياتنا بشكل عام ،  
  فاإلنسان يسعى بعمق الستعادة ما ُسلب منه ، ما مت اقفاله من حواس وشفرات وغريها ..

ا نبدأ مسريتنا احلياتية يف قهر املادة واستعادة طبيعتنا الروحية األساسية ال بد لنا من أن نتصور فعندم
أن كل ما هو موجود يف املنظومة الكونية حتت مستو�ت ادراكنا البسيط يبدو مستقالً ، أو على 

كلما تعمق مستوى األقل مستقل عن املبدأ األساس لُه ، لكن األمر Àخذ أبعاداً كبرية من التعقيد  
وعينا وإدراكنا السليم للتداخل والتشابك بني هذه املنظومة الكونية ومبدأها األساس الذي تعكسه يف 

مستو�ت الوعي املختلفة ، فهذا املسرح الواسع يف كل منظومة مشسية أو كونية هو مسرح يعكس 
لوعي والروح ( املعرفة واحملبة ) احلقيقة ، يعكس التطور بكل أبعاده على أساسني ال Âلث هلما مها ا

هذه الطبيعة الغامضة أو غري املرئية lلنسبة لنا يف أعماق احلقيقة الكونية تبدو يف البداية صعبة 
ومعقدة لكنها lلتدريج تبدأ lلوضوح والسطوع لدرجة اننا نبعد اجلانب املبهم منها من وعينا تدرجيياً 

توى ادراكنا تتحول تدرجيياً اىل معرفة حتت مستوى االدراك ، ، فاألشياء اليت تبدو متعالية على مس
فالعملية هنا يف جوهرها تطهري للوعي وللبصرية الروحية للوصول اىل الغاية وهي الصورة الكلية أو 

الشاملة ، أو الوعي األقدس كونياً وفهم طبيعة القوانني اليت wسس عليها مسرح الوجود وكذلك فهم 
لوحدة الصورتني الكونيتني الصغرى اليت منثلها ككائنات بشرية والكربى يف املنظومة الغائية والسببية 

  الكونية اليت متثل الوعي األقدس ..

عندما نفهم األمر �ذه الطريقة نستطيع أن ندرك جانباً أساسياً من اجلوانب املعرفية العميقة اليت يقوم 
اجلانب املهم يشكل انطالقة سليمة يف الوصول اىل على أساسها العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، هذا 

الوعي املتفوق واىل املستو�ت العليا اليت تليه لتعميق إحساسنا وشعورl Uلكل الواعي ، lملبدأ 
  األساس الذي يشكل الوحدة املبطنة للوجود ..

قريبني جداً من ختليص  وإدراكنا هلذا اجلانب املهم من جوانب املعرفة العلمية النوعية االيزيدية جتعلنا
هذا الكائن املربوط يف أعماقنا بسالسل حديدية داخل سجن فيز�ئي وقيادته اىل احلرية ، فهذا 

  السجن عزله عن واقعه الكوين العظيم ، عزله عن علمه النوعي الذي ميثل مفتاح اخلروج
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هذا الكائن احليواين العاقل يف  اىل ساحة احلقيقة وساحة احلرية وعدم إدراكنا هلذا اجلانب يعين إبقاء 
داخلنا مربوط اىل ما ال Pاية بتلك السالسل احلديدية اليت تشده اىل مثالب العامل األرضي ، ليس 
ذلك فحسب بل قد تشده اىل ممالك حيوانية ونباتية ومعدنية وحجرية أتى منها اىل هذا املستوى 

  عد ..األرضي وهذه الكينونة العاقلة السجينة يف هذا البُ 

لذلك تبدو عملية فهم املعرفة بشكلها السليم أمراً ال غىن للكائن البشري عنه من أجل االبتعاد عن 
دوامة دورات الضرورة واالبتعاد عن املستو�ت املتدنية للوعي اىل مستو�ت عليا متفّوقة وكذلك ينطبق 

ود ، حىت نتحول اىل كائنات األمر على تفتح البصرية الروحية املفعمة lحملبة بال أسباب وال حد
متفوقة يف وعيها وبصريcا الروحية ، كائنات تنتمي ملستو�ت وعي عليا تتجاوز حتد�ت العامل املادي 

  املوضوعي الذي ®هت فيه ..

فالعمل على تطوير هذا اجلانب يف البنية الروحية والنفسية ( الوعي ) هو الطريق للوصول اىل أعلى 
قل والعاطفة ، فاحلكمة تنطلق من تطوير هذين العمودين يف اخللق والتجلي ، درجات التحكم يف الع

من قدرcما على ايقاف التقمص الدوري للروح عرب أجساد متعددة تنهك اجلوهر الفعلي هلما ، هذا 
التقمص يقف متاماً عندما يتمكن الكائن فينا من عبور مستوى الوعي األرضي يف بداية األمر 

مستوى الوعي املتفّوق ، صحيح أن العبور اىل تلك الضفة من القمم الروحية الشاهقة واالنتقال اىل 
لن ينهي دورات الضرورة دفعة واحدة لكنها تضع الكائن أمام حقيقته ، أما الطريق الذي يتوجب 

  عليه جتاوزه والتحلي lلقيم الروحية اليت جتعله يعرب اىل تلك الضفة ساملاً وUجحاً ..

لث اإلهلي فينا يعين عملياً السيطرة الكاملة على lقي األجزاء يف منظومتنا ، واليت بدورها وتطوير الث
تتسع تدرجيياً لتشكل وعي متفوق Àخذ طريقه اىل املستو�ت العليا ، اىل تلك العوامل احلدسية 

لى من والذهنية حيث الراحة األبدية من حاالت التقمص واكتساب اخلربة حىت الوصول احلالة املث
  هذا الوعي ، حينها سيدرك الكائن مكانه احلقيقي يف منظومتنا الكونية وسيدرك طبيعة دوره فيها ..
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فال ميكننا اغفال أن كل املظاهر الكونية حيكمها Uموس واحد من التجلي وكل مظاهر احلياة البشرية 
ك الناموس ¶شكال تتناسب والطبيعية اليت نعيشها يف عاملنا املادي ما هي إالّ انعكاس لفعل ذل

  وتفتح وعينا وإدراكنا لطبيعته ..

لذلك جّسدت مبادئ اهلندسة االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس هذا التجلي ¶عمق أشكاله عرب 
طقوس وتقاليد عكست استعارات صورية وصوتية ولفظية عميقة حتمل دالالت lرزة تقودU اىل 

نا بعاملنا األرضي واألفكار السائدة فيه واالبتعاد عن تطوير أعماق حقيقتنا دون wخر ، لكن ارتباط
البنية الروحية والنفسية لنا يعطل lستمرار هذا الوصول اىل احلقيقة ، فهذا العلم االيزيدي يعتمد يف 

جوهره على املمارسة وليس النظرية ، اجلانب النظري يفتح ملكاتنا الفكرية على حقيقتنا وlلتايل 
حلة املمارسة الفعلية يف تطوير ملكاتنا الفكرية وحواسنا اىل تلك الدرجة اليت تؤهلنا ننتقل اىل مر 

  للصعود والتحليق يف مستو�ت الوعي العليا ..

واالنتقال اىل املستو�ت الروحية العليا والوعي املتفّوق ينقلنا اىل تلقي العلم االيزيدي اخلفي ¶شكال 
العامل األرضي ، فهنا ينتقل االنسان من التفسري والتحليل كما أعمق بكثري من هذه املرحلة يف 

أسلفت اىل الرتكيب والتعقيد وهذا االنتقال يف املستوى الروحي والفكري يدفع بكينونتنا اىل االنتماء 
ي تدرجيياً اىل العوامل املتفّوقة القادرة على الصنع واإلبداع والعيش يف تلك املستو�ت ال يعين متاماً التخل

عن احلياة األرضية اليت نعيشها بل بداية تطبيق تلك املبادئ العليا يف املستوى األرضي أوالً  ومن 
خالل التجربة واملمارسة الطويلني يتمكن املرء من فهم طبيعة االختالف يف مستو�ت الوعي يف 

طرق الّرب ( منظومتنا الكونية وهذا األمر تطرقت اليه يف شرح مستو�ت الوعي من خالل ممارسة 
  الربخك ) اليت تقودU تدرجيياً اىل تلك العوامل املتفّوقة ..

واألمر هنا يعين متاماً التحلي lحملبة واملعرفة ¶على درجاcما ، أن متارس ها®ن الوسيلتان يف التنمية 
فتاحان الروحية يف كل حلظة وتضع أعماق احلقيقة األبدية أمامك على أPا بوابة عظيمة دون هذان امل

ال ميكن عبورها أو التحلي بعلومها ، فالتعلم من العلم االيزيدي اخلفي املقدس هو الذي حيدد سرعة 
  عبور مسرح اجلهل يف املستوى البشري ، هو الذي يتحكم أصالً بشكل 
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 هذا العبور وهذا العلم حدد لنا ثالثة أشكال لعبور املستوى املتدين من الوعي اىل املستو�ت العليا
وهي ( احلقيقة ـ حقيقتنا ) ( والقانون ـ قوانني التجلي يف املنظومة الكونية لسلطان آدي ) ( والتطور ـ 

  العبور اىل مستوى الوعي املتفّوق ومنه اىل املستو�ت العليا ) ..

وعند مناقشة األشكال الثالثة سنرى عمق حتديدها بدقة مذهلة لتحقيق انتقالنا اىل املستو�ت العليا 
..  

  احلقيقة ـ حقيقتنا ...

عندما يصل االنسان اىل حقيقته فإنه حىت دون أن يدرك يدخل أبواب العلم االيزيدي اخلفي املقدس  
وهناك من يكتشف دخوله اليها بعد فرتة وجيزة من هذا الدخول من خالل سلسلة احللول ملشاكل 

هلا واليت تنهمر أمام قدراته  مستعصية أو أسئلة عصية على الفهم وأجوبتها فوق مستوى ادراكنا
الروحية والذهنية لتنريها حنو مستو�ت عليا ، هذه احلالة مّر �ا الكثريون وال يزال البعض مير �ا 
لتشكل بداية االنطالق حنو سرب أغوار أسرار الوجود البشري وأسبابُه ، هذه احلقيقة تشكل أحد 

وهي بال أدىن شك الشكل األول احلاسم الذي أشكال العبور اىل املستو�ت العليا من الوعي ، 
  يقودU حنو أشكال أخرى ..

وهذه احلقيقة ليست موجودة يف مكان خارجي أو مكان ما من املنظومة الكونية ، بل هي يف أعماقنا 
الروحية والنفسية ، موجودة بشكل خمفي جيب أن نعمل على اخراجه للعلن والبدء بتطويره حىت 

سليم ، موجودة يف ذاتنا ومن خالل فهم طبيعة العالقة اليت تربطنا lلسببية  نتمكن من فهمه بشكل
والغائية هلذا الوجود والعالقة مع lقي الكائنات وفهم الصورة الصغرى تدرجيياً يساعدU هذا األمر 

على التمكن من فهم طبيعة الصورة الكونية بشكل عام قبل أن ندخل اىل أعماق تفاصيلها عرب العلم 
ندسي اخلفي املقّدس والدخول اىل هذه التفاصيل يقودU  تدرجيياً اىل األشكال األخرى ، لذلك اهل

تبدو عملية الدخول اىل أعماق حقيقتنا يف lدئ األمر سهلة للغاية لكنها ليست كذلك على 
  االطالق فهي جتعل من الكائن البشري يدرك متام االدراك 
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رى يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس والوصول اىل أعلى مستو�ت أنه ال عودة عن فتح األبواب االخ
  الوعي ..

لذلك كانت كل أنواع النقاشات والفلسفة النوعية اليت يدرسها االيزيديون يف سومر واور واريدو 
ونينوى وهولري يف املعابد ومزارات ايزيدا املنتشرة يف طول اململكة اآلدانية وعرضها كانت تناقش حمتوى 

لم النوعي للهندسة االيزيدية اخلفية املقدسة ، تناقش كيفية اخراج الكائن من املستو�ت املتدنّية الع
للوعي اىل املستو�ت العليا وجعله كائناً متفوقاً ، كانت حتاول جعل تعلم هذه املبادئ تقليداً راسخاً 

ورات الضرورة سيبقى حامالً يف الذهن ومتأصالً يف النفس حىت لو انتقل اىل عامل األموات وعاد يف د
لقسماً منها ويبدأ lلبحث عنها من جديد لتعلمها ويبدأ lلبحث من جديد عن حقيقته ، عن 

املعرفة واحملبة وكيفية حتقيق الدرجات العليا الشاهقة فيهما للوصول اىل القمة يف مستو�ت الوعي 
أو ال نعلم فهما من خيرجاU من دائرة اجلهل  املتدّرجة ، فهي تبقى دائماً وأبداً هدفاً لنا من حيث نعلم

  ، من السجن الفيز�ئي الذي وقعنا فيه ..

  

  القانون .. قوانني التجلي الكونية لسلطان آدي 

  

ان القوانني اليت تسيطر على عملية اخللق والتجلي ظهرت منذ البداية من خالل تكثف الوعي وجتلي 
ة السماوية وعرشه السماوي األبدي والذي يشكل املبدأ السلطان األقدس كونياً يف دوائره امللكي

املسترت املبطن لوحدة الوجود يف كل مستو�ته ، فهذه القوانني تنقلنا من تعلم اجلزئيات البسيطة يف 
عاملنا واليت تشكل الصورة الصغرى اىل الكليات الشاملة يف املنظومة الكونية واليت متثل الصورة الكربى 

 ستو�ت جتليها ..الشاملة يف كل م
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والقانون األول هو قبل كل شيء يشكل جوهر الوجود والفكرة املا قبل كونية ( ايسف )  وهو الوعي 
املقدس ( العقل ) فهو مبدأ أزيل سرمدي الطابع ال ميكن تكوين صورة ذهنية عنه وهو يتعاىل بصدق 

كل ذلك يتخطى جمال الفكر ومداه   على ملكاتنا الفكرية البشرية والتصّورية البسيطة للغاية وفوق
بكل سعته ، فهذا القانون يتحكم يف كل شيء وموجود يف كل شيء فهو كل الكل ببساطة ، أما 

القانون الكوين الثاين الذي يتحكم يف مسرية تطوير مستو�ت وعينا اىل املستو�ت العليا فهو قانون 
لى فيها الوعي املقدس كانت ختلق مستو�ت التشابه أو التناظر ، ففي كل دائرة ملكية مساوية يتج

للوعي تتشابه وتتناظر من حيث اجلوهر وكذلك نغمات موسيقية وأرقام وأحرف ولغات الكون الرمزية 
  وأشكال للمادة وأنواع للطاقة كلها متثل الوحدة املبطنة للوجود لكنها تتدرّج اىل حاالت كونية أدىن ..

معدل الذبذبة ملستوى الوعي وكذلك ملستوى الروح يف الدوائر امللكية أما القانون الثالث فهو قانون 
السماوية وكذلك يف مستو�ت الوعي األربعة يف العوامل السبعة املتداخلة مع بعضها البعض يف 

الصورتني الكونيتني االوىل والثانية .. الصغرى والكربى ، أما القانون الرابع فهو الثنائية احلاكمة يف 
الوعي والروح ) أو الذكر واألنثى ، فهذا املبدأ جتلى يف الدائرة امللكية السماوية االوىل للخلق الكون ( 

يف العرش الكوين األزيل وتدرج اىل كل الدوائر امللكية السماوية واىل كل جزئية مهما كانت صغرية يف 
( التواتر أو االيقاع ) وله املنظومة الكونية وطبيعة عملها ، أما القانون اخلامس فهو الرتدد الرنيين 

تسميات عديدة أخرى لكن العلم االيزيدي اخلفي املقدس حدده lلرتدد الرنيين ، أما القانون السادس 
  فهو القطبية ( التناقض ) والقانون السابع هو الغائية والسببية ...

ل مستو�ت هذه القوانني جمتمعة تشكل جزء بسيط من شكل واحد من األشكال الثالثة اليت تنق
وعينا اىل مصاف الوعي املتفّوق  وتعلم طبيعة عمل هذه القوانني وwثريها يف منظومتنا الفكرية 

والنفسية واجلسدية جيعلنا ندرك حقيقتنا جيداً ونرتقي �ا عرب الغوص يف معارف نوعية عميقة تصل 
  أعلى قممها يف حتلينا احملبة املطلقة لكل شيء من حولنا ..
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  ــ العبور اىل مستو�ت الوعي العليا .. التطور

  

عندما نكتشف حقيقتنا وندخل أبواب املعرفة االيزيدية و«خذ طريقنا يف تعلم خفا� العلم النوعي 
االيزيدي اخلفي املقدس وفهم قوانينه الكونية املقدسة وطبيعة wثريها فإننا ننتقل مبستوى وعينا اىل 

عي املتدين يف العامل املادي املوضوعي الذي يشكله عاملنا األرضي مستو�ت عليا تعلو على مستوى الو 
ومثلما تشكل حقيقتنا الداخلية وأعماق وعينا ساحة واسعة ا�ال للتطور العميق يف قدراتنا  كذلك 
تشكل قوانني املنظومة الكونية وصورcا الشاملة الساحة الفعلية لعملية التطور واالنتقال من مستوى 

دين اىل املستو�ت العليا الفّعالة واليت حتولنا اىل كائنات فائقة التطور والذكاء وتدخل عوامل الوعي املت
تقوم يف حقيقتها على الرتكيب والتعقيد اىل ما ال Pاية يف عملية التدرّج يف الصعود اىل تلك 

  املستو�ت من التطور ..

يف مستو�ت وعينا للوصول اىل أقصى  هذا التطور هو الذي حيفزU على املزيد واملزيد من التقدم
درجات املعرفة واحملبة ، يقودU اىل أعماق احلقيقة الوحيدة اليت متثل مصدر أساسي للكل  واليت 
بدورها متثل منبع كل القوانني يف املنظومة الكونية  ومنها اىل كل قوانني الدهر األبدي السرمدي 

م العلل اليت تولد معلوالت من جنسها ومن مستواها  ومن اخلالد ، هذه العملية تقودl Uلفعل اىل فه
طبقاcا ، فالعلم االيزيدي اخلفي املقدس أشار اىل ذلك الوعي األقدس لسلطان آدي على أنه الذي 

يوازن حبكمة وإنصاف بني كل نتيجة وسببها ، فسلطانه غري قابل للمعرفة لكن فعله وجتليه قابل 
دية االيزيدية اليت خلقت كل شيء وكانت مصدره العصي على الفهم لإلدراك ، هذه هي احلكمة األب

lلنسبة لنا يف املستو�ت املتدنية من الوعي ، ففطنته السببية هي مسرح تطورU وستبقى األبد كذلك 
، ألن املعدل الصارم ألخطائنا تذهب معنا اىل مستو�ت عليا من الوعي وختتلف lختالف مستوى 

  رر مفردة فوق مستوى إدراكنا كثرياً تطور الوعي لذلك أك
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كتعبري لفظي أراه دقيق يف التعبري عن احلالة lملعىن الدقيق للكلمة ، فال شيء ميكن أن تعرب عنه حالة 
  التطور هذه سوى الصواب املعاىف lستمرارية ال تتوقف ..

عاملنا املادي املوضوعي وهي  ان الطبيعة البشرية متيل فطر�ً اىل التعلق lحلياة ، اىل التعلق مبثالب
تتسّرب من شفتيه ومن أطرافه يف كل زمان ومكان ، فإرادة االستمرارية هي اليت أدت لتحويل العلوم 

النوعية اىل علوم كمية تتناسب ومستوى الوعي البشري يف املوضع الذي هبط اليه ، لذلك كان 
مل ، عن فك شفرات حواسنا وملكاتنا البحث مستمراً عن األبدية ، عن التحرر من قيود هذا العا

الفكرية املقفلة ، فالنزوع العقلي والروحي معاً رافقا الكائن البشري يف التوق حنو اإلنعتاق واحلرية 
األبدية ، فااليزيدية ومعها عمودي املعرفة واحملبة مها من أسس للبحث يف الغائية والسببية من الوجود 

شيء امسه العدمية اليت تلغي كل شيء يف تفسري املنظومة الكونية وفق وأدركا منذ البداية أن ال وجود ل
  العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

لقد مثلت املعرفة واحملبة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس صورة البقاء املتجدد يف عاملنا بشكله العميق 
ا ال ميكن احلديث عن الوصول ملستو�ت الواسع لتلهم االيزيدي بعامل قائم على أساسيهما ودوPم

  الوعي املتفّوق ..

هذا ما يتعلق lملعرفة واحملبة اللتان تشكالن جوهر النص يف علم ملك فخردين ، وأشار هلما النّص 
على اPما ركنان لكل األسس ، وبعد انتشار احملبة واملعرفة يف الوجود خلقت األلوان وحتّلت الدرة 

واألمحر واألصفر وهي ألوان املستو�ت الشمسانية واآلدانية والقا®نية ، وبعد  �ذه األلوان األبيض
ظهور املبادئ السبعة اليت اطلقت عليهم املعرفة االيزيدية اخلفّية املقدسة lملالئكة جتمعوا حول اخلالق 

لكثريون ال يف بيت آد� ووضع احلّد والسد ونظام الطبقات املتدرّج يف األعلى وكذلك يف األسفل ، فا
يتمكنون من استيعاب أن نظام الطبقات أتى لاليزيدية منذ ظهور اللش واملالئكة اآلدانيني ، وطبعاً 

  جيهل الكثري من الذين يطالبون ¿لغاء احلد والسد يف 
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  االيزيدية النصوص الكثرية اليت تشري اىل هذا األساس الصلب يف عقيدة االيزيديني عرب التاريخ ..

القي احلّد والسّد هناك .. فّرق الشريعة واحلقيقة عن بعضهما البعض .. كانت شريعة (( وضع خ
امللك شيخ سن خمفية فأظهرها )) أي ان احلد والسد تعترب جذر أساسي من علوم ملك فخردين اليت 

ا توارثناها منذ العهود البدائية يف اللش وسومر ومعابد ايزيدا على السواء ، وتقوم هذه الشريعة كم
  تظهر النصوص على املعرفة واحملبة وعلى املبادئ السبعة ..

  ــ اخلالق هو عقل ووعي مقدس .. 1

جيسد هذا املبدأ حقيقة أن املطلق هو العقل . يوضح هذا املبدأ أن املطلق (وهو احلقيقة اجلوهرية 
الكامنة يف كل التجليات واهليئات ، اليت نعرفها حتت مفاهيم الكون املادي ، ظواهر احلياة ، املادة ، 

ملقّدس وهو احلكمة والطاقة ، وlختصار كل ذلك ظاهر حلواسنا املادية) هو الروح ، هو الوعي ا
اخلفية واليت بذاcا جمهولة وغامضة ، واليت مع ذلك ، ميكن اعتبارها أو اإلعتقاد ¶Pا عقل كلي ، 

مطلق ، وفعال ، كذلك يوضح هذا املبدأ أن كامل العامل الظاهري أو الكون هو ببساطة إبداع عقلي 
ككل ، و¶جزائه أو وحداته له وجوده يف للمطلق ، واخلاضع لقوانني املخلوقات املخلوقة ، وأن الكون  

عقل املطلق ، الذي بعقله حنيا ونتحرك وحنقق وجودU ، إن هذا املبدأ ، من خالل إثبات الطبيعة 
العقلية للكون يوضح بسهولة كل الظواهر العقلية والنفسية املتنوعة اليت حتتل جزًء كبرياً من اهتمام 

توضيح ال ميكن فهمها وحتدي التحليل العلمي . إن فهم مبدأ الرأي العام ، واليت بدون مثل هذا ال
العقالنية للحكمة اخلفية يتيح للفرد أن يفهم بسهولة قوانني الكون العقلي وأن يطبقها من أجل 

سعادته وترقيته ، إن طالب العلم االيزيدي  يستطيع بذكاء تطبيق القوانني العقلية النبيلة بدالً من 
رية ، وبوجود املفتاح الرئيسي حبوزته قد يفتح الطالب األبواب املتعددة ملعبد استخدامها بطريقة خط

  املعرفة االيزيدية العقلية والنفسية ، 
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ويدخلها حبرية وبتعقل ، يوضح هذه املبدأ الطبيعة احلقيقية للطاقة الروحية ، القدرة الفكرية واملادة 
  طرة العقل ؟ احلّية ، وملاذا وكيف ختضع كل هذه األشياء لسي

  مبدأ التواصل املقّدس بني الروح يف األعلى واألسفل ( طرق الّرب ) ..ــ  2

يعترب هذا املبدأ يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة من املبادئ األساسية والذي يعّرب عن حقيقة أن 
هلا ، فعملية هناك تناغم وتواصل بني قوانني ومستو�ت الطبيعة الروحية يف الوجود مبختلف أشكا

التناغم بني الروح يف األعلى واألسفل ال ميكن نكراPا ألPا تعّرب بقوة عن طريقة تسلسل الوعي والروح 
يف الوجود من مستواها اآلداين األعلى نزوالً اىل العامل الشمساين والقا®ين وانتهاءاً بـ عامل املادة 

  املوضوعي الذي نعيش فيه ..

االيزيدية ونصوصها جيعل املرء قادراً على إجياد احللول لعدة تناقضات غامضة هذا املبدأ يف املعرفة 
ختّص األسرار الكربى يف معرفتنا وجتعلها سهلة الفهم أمامه إذا ما متكن من حتقيق شروط متليها عملية 

w ألسرار اخلفّية للطبيعة احلية يف الكونl خذ املرء الدخول لتلك املساحة من أعماق املعرفة ، والتزّود
اىل أبعاد أوسع مشوالً يف فهم احلقائق وتنقله من مرحلة التحليل والتفسري اىل منطقة الرتكيب والتعقيد 

لتلك احلقائق وهنا خيتلف جذر�ً منط التطور الروحي والفكري اىل مدى واسع ، فتلك املستو�ت 
دما نفهم هذا املستوى مبادئ ال تفوق مستوى معرفتنا النسبية لذلك تعترب اسرار الطبيعة الغامضة عن

ميكن جتاوزها وتصبح قابلة للتطبيق على املستوى املادي والروحي والعقلي ، فهو من أهم األدوات يف 
  احلكمة الروحية ويف األداء العقلي حيث يصبح ملماً lهلندسة الشاملة للكون وتفاصيل نشوءها ..

  الروحية ..ــ مبدأ الرتدد الرنيين أو الذبذبة الكونية و  3

جيسد هذا املبدأ يف املعرفة االيزيدية حقيقة أن كل شيء يتحرك ، كل شيء يهتز ، وأن ال شيء 
Âبت ، وهي حقائق أكدها العلم احلديث ، واليت مييل كل اكتشاف علمي جديد إىل التحقق منها ، 

  يزيديون ومع ذلك أُعلن هذا املبدأ يف املعرفة االيزيدية منذ آالف السنني من قبل اال
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القدماء . يوضح هذا املبدأ أن الفوارق بني التجليات املتعددة للمادة احلّية ، الطاقة الروحية ، العقل 
املتجاوز ، وحىت الروح املتنورة ، تنتج إىل حد كبري عن تفاوت معدالت اإلهتزاز ، من املطلق ، وهو 

كلما ارتفع اإلهتزاز ، أصبح املركز أعلى روح نقية ، وصوالً إىل أضخم شكل للمادة، كلها متحركة ،  
من حيث املستوى ، إن اهتزاز الروح يبلغ معدالً ال حمدوداً من القوة والسرعة إىل درجة أPا عملياً 

Âبتة ، متاماً كما تبدو عجلة تتحرك بسرعة وكأPا Âبتة  ويف الطرف اآلخر من املستوى يوجد أشكال 
منخفض جداً إىل درجة أPا تبدو Âبتة  وبني هذان الطرفان يوجد  إمجالية للمادة واليت اهتزازاها

ماليني وماليني من درجات اإلهتزاز املتفاوتة ، من الكرية واإللكرتون ، الذرة واجلزيء إىل العوامل 
واألكوان ، كل شيٍء يف حركة اهتزازية ، كذلك ينطبق هذا على مستو�ت الطاقة والقوة ( اليت ما 

متفاوتة من اإلهتزاز) ، وكذلك على املستو�ت العقلية ( اليت تعتمد حالتها على  هي إال درجات
اإلهتزاز) وحىت على املستو�ت الروحية ، إن فهم هذا املبدأ مع الصيغ املناسبة ميكن طالب العلم 

 االيزيدي من التحكم يف اهتزازcم العقلية وكذلك اإلهتزازات األخرى ، كذلك يستخدم احلكماء هذا
املبدأ لقهر الظواهر الطبيعية بطرق خمتلفة ( مثال الكوجكني وأصحاب القدرات احلية يف طرق الّرب ) 

  الروية ألبعد احلدود .. إن من يفهم مبدأ اإلهتزاز قد أمسك بصوجلان الطاقة

  ــ مبدأ االزدواجية أو الثنائية الكونية ... 4

يف كل شيء ، فكل شيء له أقطاب تتحكم به ، له تعترب املعرفة االيزيدية أن مبدأ االزواج يتحكم 
زوج من األطراف تسميها املعرفة االيزيدية lملزدوجات اآلدانية ، فالتناظر وعدم التناظر هو الشيء 

نفسه وكذلك التشابه وعدمُه ، أي أن كل متضادات احلياة متشا�ةيف جوهرها ، فالقطبان جيتمعان 
د ، لذلك تفّسر هذه النقطة يف املبادئ املقدسة االيزيدية على لتفعيل شيء ما خيص كل ما يف الوجو 

أPا جتمع املظاهر املتناقضة ، وترى املعرفة االيزيدية ان املتناقضات يف الواقع مها الشيء نفسه رغم 
 الدرجات املتفاوتة بينهم ..
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يف الواقع مها طرفان هذا يفسر أن يف كل شيء هناك طرفان أو مظهران متناقضان ، وأن املتناقضان 
للشيء نفسه مع العديد من الدرجات املتفاوتة بينهما ، وللتوضيح  احلر والربد على الرغم من أPما 
متناقضان فهما يف الواقع الشيء نفسه ، تتألف الفوارق فقط من درجات من الشيء نفسه ، أنظر 

أين ينتهي احلر ويبدأ الربد ، اليوجد إىل مقياس احلرارة اخلاص بك وحتقق مما إذا كان ¿مكانك معرفة 
أي شيء يعرف lحلر املطلق أو الربد املطلق ، كالمها ببساطة يشري إىل درجات متفاوتة من الشيء 

  يف كل احلاالت .. نفسه ، ذلك الشيء نفسه الذي يظهر

  ــ مبدأ التناغم الروحي .. 5

املقّدسة من خالل التجربة الفعلية ملمارسي طرق يعترب مبدأ التناغم الروحي من أهم املبادئ يف املعرفة 
الّرب والكثري من الفقراء يف االيزيدية من الذين اختربوا هذا املبدأ ، فحالة الغشيان اليت ميّرون �ا تشري 
هلم اىل تدفق للداخل واخلارج للحالة الروحية دفق واحنسار ، كل شيء يف تناغم وحركة منتظمة اىل 

مني واليسار ، شيء يشبه الينبوع ، وهذه احلالة الروحية تتأرجح للخلف واألمام األمام واخللف والي
وأمواج مرتفعة ومنخفضة وفقاً ملبدأ القطبية واالزدواجية ، أي أنه يوجد فعل ورد فعل لكل شيء ، 
رب وهذا التناغم جلي يف خلق وافناء الكثري من الظواهر يف الوجود ويف Pوض واPيار املمالك واألمم ع

العصور ، لقد فهم االيزيديون القدماء هذا املبدأ وأحكموا تطبيقه lلفعل ، ومارسوا الكثري من 
الوسائل والصيغ املناسبة للتغلب على آÂره السلبية ، فالغاء هذا املبدأ مستحيل أو حىت ايقاف تطبيقه 

ل سليم ، وله نفس يف احلاالت السلبية لكن وسائل جتنب تلك التأثريات السلبية اختربوها بشك
املضمون احليوي من التأثري لكن التحكم بتلك القوانني جيعل املرء قادراً lلفعل على التحكم بباقي 

  املبادئ يف املعرفة املقّدسة ..

  ــ مبدأ السببية والنتائج .. 6

 يقوم هذا املبدأ على أساس أن كل نتيجة يف الوجود هلا أسباب جوهرية متثل مصدر تلك النتائج
وتداعياcا ، فكل سبب له نتيجة وكل نتيجة هلا سبب وكل شيء حيدث وفقاً لقانون لكن lلنسبة لنا 

  هذا القانون غري معروف لدينا فنطلق عليه كلمة صدفة واحلقيقة أنه ال يوجد شيء 
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عر حيدث lلصدفة بل lلقانون لكننا جنهل طريقة عمله ، وكلما شعرU بقوة سيطرتنا على األشياء نش
¶ننا يف أشد حاالت ضعفنا نتيجة اخلوف من تلك اآللية اليت تعمل �ا القوانني الكونية وlألخص 

  قانون الصدفة ..

  

  ــ مبدأ الثنائية اجلنسية .. 7

  

كل شيء يف الوجود قائم على هذه الثنائية يف الوجود ، ويقوم هذا املبدأ على التنوع اجلنسي يف كل 
ائية الذكر واألنثى ، لذلك تشكل هذه الثنائية اجلوهر األساس يف قوانني املستو�ت واليت تشمل ثن

الوجود اليت ال ميكن جتاهلها ، وعند احلديث عن هذا املبدأ ال ميكن جتاهل wثريه على lقي املبادئ 
بشكل عام أو wثره �ا فهي ختضع مجيعها لنفس النظام يف الوجود ، هذه املبادئ كلها متثل أسس 

  ليها نظامنا يف الوجود واليت تشكل يف نفس الوقت قوانني حّية للطبيعة الكونية ..يقوم ع

ولو متعنا يف النص التايل نرى تعبرياً دقيقاً عن تلك القوانني اليت مصدرها امللك شيخ سن ودفرت العلوم 
خ سن وأين � عزيزي .. أين كانت شريعة امللك شيمللك فخردين يف املعرفة االيزيدية املقّدسة ، ( 

إستقر �ا املطاف ) هذه الشريعة كانت موجودة قبل خلق الكائن البشري وهي جمموعة من القوانني 
الكونية اليت أطلقنا عليها مبادئ أو مالئكة الوجود ، والكثريين ال يتمكنون من فهم هذه اآللية اليت 

اية ال تتمكن من اخرتاق تتحكم يف صياغة النصوص االيزيدية أو ان نظرcم هلا تبدو سطحية للغ
  ذلك احلاجز الذي جيعلنا منتلك القدرة على الولوج ألعماق حقائقها ..

  ومن النصوص الواردة من نفس املصدر السابق للكاتب القدير بدل فقري حجي 

  يف اللش Uمه
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  خالقي انت صاحب السلطة الشرعية

  نزل مرسومك من األعايل

  lإلرادة الرlّنية بقي سّر الشريعة معلقاً يف اهلواء

  بقيت الشريعة معلقة lإلرادة الرlّنية

  قّدم طلب اإلذن من اهله

  قال لُه .. � عزيزي امنيتنا هي احملبة

  خالقي صاحب السلطة العظيمة 

  وضع بينهم الكثري من األركان

  وlلتحديد أعطى هلم احملبة بذور النور ( املعرفة ) 

  بذور النور ( املعرفة ) هي األب

  دخلت جوهر®ن بينهما 

  إحدامها العني واألخرى البصر 

  أعطاها اإلله للدرّة بنظرة

  يعلم خالقي أيهما يف األعلى وأيهما يف األمام

  مل يبقى يف قليب أي عذاب 

  إهلي بىن اللش يف األعايل

  وضع هلا llً مساه بقبلة البذور 
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فإن هذه اجلزئية تشري اىل تلك العوامل العليا  وعندما تذكر النصوص أن الشريعة بقيت معلقة يف األعايل
اليت نشأت فيها الشريعة يف العوامل املقّدسة ، ومثلما ال ميكن لنا مقارنة السلوك بني تالميذ االبتدائية 

واملدارس املتوسطة بسلوك طلبة اجلامعة واألكادمييني واملؤسسات الكربى احملرتمة كذلك ال ميكننا 
االبتدائي lلعوامل العليا اليت تكون فيها الطهارة والنقاء واالستقامة بدرجاcا العليا  مقارنة عاملنا املادي

وكذلك األفعال ا�يدة املقدسة لكائنات تلك العوامل ، وحىت مستوى العلوم ينطبق عليه مثال هذه 
  املقارنة ..

هي إنعكاس لـ اللش  لذلك نوهت يف أكثر من مكان يف األجزاء السابقة أن اللش يف عاملنا األرضي
يف األعلى يف العامل السبيب الشمساين وهذا ما يؤكه هذا النص من نصوصنا املقّدسة ، ويعترب 

االيزيديون أن الطريق اىل اللش يف األعايل مير من خالل فهم رمزية النصوص واخرتاق أسرارها ، أي 
  م عند االيزيدي ..مساع تلك األصوات اليت ال صوت هلا وهي نقطة مهمة يف رحلة التعل

كما أن مساع تلك األصوات يقود اىل عامل من األفكار الروحية الناطقة lحلقائق العليا ، هذا العامل 
بعيد عن األوهام بعيد عن الغيبيات هو عامل حّر تكون األفكار فيه مناذج لقوانني كونية ووجودية عليا 

أدىن شك يصل مرحلة اململكة اآلدانية يف الوجود وعندما يصل االيزيدي عتبة األفكار العليا فإنه بال 
واإلنتماء هلا من حيث القدرة على جتسيد قوانينها وتطبيقها يف احلياة املادية وتفاصيلها يف عاملنا 

  املادي املوضوعي ..

واالنتقال هلذه الرحلة يعين عمليا بداية النور وعامله يف كل ا�االت حيث تكون البداية من رؤية كل 
بصورته اجلوهرية ومساع الصوت الواحد دون كل األصوات أو متييزه عن بقية األصوات وهو  شيء

الصوت الكوين الرمزي املوحد ، كما يتمكن املرء من العبور اىل عامل اليقضة احلقيقية اخلالية من 
شرف األحالم واألوهام ، لذلك كان أجدادU يرددون ¿ستمرار أن الروح حىت تتمكن من نيل هذا ال

والنور عليها بتوحيد كياPا وعليها من ضبط العقل والعاطفة ¶وسع صورة وتوحيدهم ، عليها توحيد 
  طاقاcا مع صوت الصمت املطلق وهي رمزية معقدة للغاية يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة .. 
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�ا وتطبيقها قبل الوصول لي حّ إذا ال ميكن حتقيق هذا األمر دون أن تكون هناك مقدمات ينبغي الت
اىل نقطة االنطالق يف تلقي هذه املعرفة ، فقبل أن تتحقق الكثري من الشروط تكون الروح قد أقفلت 

الطريق على األوهام ، وتتحد مع الكل الكوين أو املتكلم الصامت يف األعلى ، فالسمع املطلق 
يقة اخللق والنشوء يف االيزيدية ال بد لنا من والرؤية املطلقة تتحقان lلتدريج ، وعند العودة لقراءة طر 

  ذكر موضوع الروح والنفس ومصدرمها يف التعاليم السرية عند االيزيديني ..

لذلك متثل التعاليم الشمسانية النور الذي يضيء النفس البشرية من وجهة نظر ايزيدية وجتعلها تتحد 
داين أو بيت آد� ، فالكثري من النصوص تشري بنورها األبدي املطلق املسترت أو ما نسميه lخلالق اآل

  اىل ذلك اخليط الذهين الذي يربط النفس مبصدرها وخالقها اآلداين ..

فأوىل مبادئ هذه التعاليم تتمثل يف املبدأ الُكلي احلضور والغري احملدود والغري قابل للتغيري ومن 
ت وحواس الكائن البشري يف هذا ا�ال املستحيل علينا وضع صورة ذهنية لُه ببساطة ألنه يفوق قدرا

، فاحلواس اليت منتلكها ليست مكتملة لتلك الدرجة اليت تؤهال لتكوين الصورة النموذجية عن اخلالق 
..  

لذلك تقول التعاليم االيزيدية ونصوصها أن اخلالق يف املستو�ت العليا يعلو على جمال الفكر البشري 
lلتايل تعترب النظرة اىل اخلالق وصورته رمزية أكثر مما هي شيء آخر ، وقدراته التصورّية احملدودة ، و

فهو جذر للكل املتدفق واملنحسر بشكل دوري ، فهو يتجاوز lلفعل كل مد�ت األفكار وتصّوراcا 
عنه ، وعند احلديث عن النشوء واخللق يف املستو�ت العليا جيب أن نضع يف نظر اإلعتبار تلك اآللية 

كن لنا فهمها يف مستوى وعينا املادي وlلتايل نقف أمام كنوز من األسرار العليا اليت تكون اليت ال مي
  مغلفة حبواجز كثرية حتتاج اىل شروط روحية وفكرية حىت نتمكن من االقرتاب اليها ..

يزيدية والفكرة األساسية تكمن يف الفراغ ا�ّرد الكائن والال كائن يف نفس الوقت ، وتسمي التعاليم اال
  تلك الروح املطلقة اليت تنري كل شيء بسلطان آد� كما تشري اىل النفس العظيمة يف 
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اجلرار الكونية بطاوسي ملك كما تشري اىل احتاد االثنني يف كينونة مادية بسلطان ايزيد وهذا هو 
  الشكل املؤلف للخلق يف التعاليم االيزيدية عرب العصور ..

اليزيدية تدخل يف صلب االسرار الكربى اليت متثلها العلوم اخلفية عند هذه التفسريات للمعرفة ا
االيزيديني كما اPا تعترب الكنز الذي ينري الطريق امام األجيال االيزيدية لنيل هذه املعرفة ، فال شيء 

l ألسرار يف االيزيدية قائم على الغيبيات أو املعجزات بل نتيجة فعلية لقوانني كونية تشري هلا معرفتنا
الكربى أو علم الباطن ، ونسميها يف املفهوم العلمي األكادميي احلديث بقوانني الطبيعة الكونية ، 
فكلها نتيجة لطاقات خّالقة مصدرها Âلوث مقّدس أشرت اليه يف أكثر من مكان وهو الثالوث 

  اخلالق يف املعرفة االيزيدية ..

اسنا وإدراكنا للواقع املادي املوضوعي وهناك لذلك هناك طبيعة ميكن لنا حتديدها من خالل حو 
طبيعة ال تصل هلا مد�ت حواسنا ونعجز عن سرب أغوار أسرارها ، هذه الطبيعة األخرية هي تلك اليت 
نصل اليها يف أعلى حاالت الوجد اليت منارسها lلفعل على أرض الواقع ، ومهما كانت النظرة خمتلفة 

ال فإن علم الباطن االيزيدي يبقى يف إطار التطور الروحي عند الفرد  للطريقة اليت نسلكها يف هذا ا�
كما يبقى أسري الوصول اىل تلك احلاالت املتقدمة روحياً وفكر�ً ، لذلك ميكننا القول ان الطبيعة 
الغري مرئية هي ألساس وهي املصدر احليوي للطبيعة املادية املوضوعية ، ويف العصور القدمية كانت 

وم السرية أو ما نسميها يف املعرفة االيزيدية lلعلم الباطن معروفة لفئات واسعة من تلك اليت تلك العل
  إمتلكت الشروط الروحية والفكرية للتسلح �ا ..

وعند مقاربة الطبيعة املرئية مع تلك الغري مرئية نرى أن هناك شكل Âلث يعلو على اإلثنني جّسدcا 
تشكل مصدر النور للشكلني السابقني وجوهر الوجود بكل املعاين ،  النصوص االيزيدية lلروح واليت

فالشكلني املرئي وغري املرئي قابلني للتغيري بينما الروح او املصدر احليوي غري قابل للتغيري أبداً ، 
وعندما صوّرت لنا التعاليم االيزيدية اخلالق على أنه مؤلف من Âلوث مقّدس يف املصدر مل ختطئ تلك 

  ليم يف الوصف والتعبري ( سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ) التعا
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والثالثة مسؤولني بطريقة تعكسها قوانني كونية سرمدية وأبدية على أشكال وأمناط احلياة يف الوجود 
  بكل سعتها ..

ها يف ورمبا ينظر البعض اىل تلك الرموز املقدسة على أPا نتاج علوم خارقة وغيبية lلنسبة لنا لكن
احلقيقة كانت تشكل أساس وعقيدة الدولة السومرية آلالف السنني ، فالكثريون جيهلون تلك الطبيعة 
السببية اليت وقفت خلف نشوء احلضارة ¶سس علمية عميقة ختتلف عن تلك اليت نتداوهلا اليو واليت 

تو�ت الوعي البشري منذ نسميها lلعلم األكادميي أو املعرفة النسبية القاصرة نتيجة قصور وتدين مس
ذلك العصر اىل يومنا هذا ، كما يضاف اىل هذا السبب أسباب أخرى تقف خلف تراجعنا الروحي 

  والفكري عن استيعاب أعماق أسرار تلك احلضارة ..

لذلك إبتعد االيزيديون كثرياً عن تلك املعرفة بسبب إستخدام قسماً منهم هلا بشكل سليب أدت 
نا أو املعادالت السوداء يف القوانني احلّية يف الكون ، هذا األمر رمبا يشكل لنشوء السحر يف عامل

األساس الذي ميكن أن نستند اليه عندما نضع يف نظر اإلعتبار أسباب ختلف االيزيديون اليوم عن 
  التزّود بعلومهم ..

عليها احلكمة املقّدسة  ومّيز االيزيديون كثرياً بني االستخدام اخلّري لنصوصهم ومعرفتهم واليت أطلقوا
عرب العصور وبني االستخدام الشرير اليت قادت الكثريون اىل مستنقع اخلطأ يف التعبري عن منابع 

  احلكمة اخلفّية ..

فظهرت نتيجة هذا االستخدام اخلاطيء الكثري من القيم البعيدة عن التعاليم املقّدسة منها االرواحية 
اليت ال ميكن هلا أن ختدم التقدم الروحي والفكري عند االنسان وقراءة الكف وغريها من األعمال 

االيزيدي بشكل خاص وعند انسان كوكبنا بشكل عام ، فال ميكن لنا نكران أن كل هذه التعاليم 
 موجودة يف األعلى كما أشار النص أعاله يف السطور والسبقات التالية ..
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  � فقري �صاحب القلب املكسور 

  لو أذن لنا ملك فخرين 

  سُنفصح عن الذي حتويه البحار العميقة 

  � فقريي �ضعيف القدرات 

  لو مسح لنا ملك فخردين 

  سنفصح عن العجائب يف البحار العميقة 

  � فقريي � ضعيف القدرات 

  سنسرد األخبار من تلك البحار 

  حيث الدرر واجلواهر 

  جتمع من حويل الشمسانيني

  لبحر العلوم املقّدسة الكاملةسنقدم من ذلك ا

  

هلذا كانت العلوم املقدسة الكاملة يف االيزيدية يف علوم ملك فخردين يف السماوات ويف األعايل قبل 
أن تكون يف عاملنا املادي املوضوعي الذي نعيش فيه ، واالشارة اىل البحور العميقة رمزية تعين حبار 

ملية اخرتاق تلك العلوم تعين عملياً دراسة واسعة العلم يف األعايل ، وفهم االيزيديون ان ع
صلة ال  لكوزمولوجيا الوجود ودراسة كل ما يتعلق lلعلوم لفهم تلك األسرار ، ودون الدراسة املتوا

  ميكن لنا فهم أبسط نصوص وسبقات تلك العلوم املقّدسة ..
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  الفصل الرابع                        

  

  الطبقات الدينية واحلّد والسّد ..                           

  

يكتب البعض عن االيزيدية على أ�ا دنة من الد�ت اهلندو ـ اوربية أو بقا معتقدات قدمية من 
وعن عدم إملام 4ملوضوع و4لتايل حضارة سومر و4بل وآشور والكثري من املغالطات اليت تنم عن جهل 

  يعّرض أصحاب هذا النوع من األفكار اىل سخرية من أغلب أبناء االيزيديني ..

ويف هذا الفصل سأتطرق اىل الكثري من املغالطات واالسقاطات التارخيية اليت حياول البعض من 
صاقها بنا دون إملام ، فيصف البعض االيزيديو  ن على ا�ا دنة زاكروسية احملسوبني على الباحثني ال

ارية مشسانية مثرائية ودنة هندية ـ اوربية وغريها من التسميات ، وكل 4حث أكادميي يتحلى _دىن 
قدر من النزاهة واإلملام 4ملوضوع يعلم أن كلمة آري استخدمت يف املوروث السومري لوصف العظماء 

رفة االيزيدية اخلفّية املقدسة 4خلاسني ، أي أولئك االثين عشر الذين إفتتحوا كوكبنا ونسميهم يف املع
القادرين على الظهور يف أكثر من بُعد سبيب ولديهم قوى روحية وفكرية خارقة ال ميكن _ي شكل 

  من األشكال مقارنتها مع البشر العادي ..

فظة ميكن والوقوف عند كلمة آري تشكل املقدمة لفهم املوروث االيزيدي عرب التاريخ ، فهي ليست ل
تداوهلا على مستوى أكادميي أو عادي يف أي حبث دون التمعن يف جذور معانيها ، فالبعض من 

صقها zذه األقوام أو تلك دون أن يفهم أن للكلمة مستوى روحي يف التعبري ال يتوفر هذا  الباحثني يل
ريقة ميكانيكية ، املستوى عند البشر العادي احملدود احلواس والذي {كل ويشرب ويطرح فضالت بط

صلة    رمبا مت استخدام الكلمة يف إطار عام إنشائي ال ميت للحقيقة ب
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لكن شكل التعبري املبطن ساهم يف إرساء الكثري من املغالطات واللغو الذي حلق حبق التاريخ االيزيدي 
..  

تضاب واإلبتذال يف والكثري من العبارات نقرأها عند البعض من الذين تناولوا االيزيدية بشيء من االق
التعبري عن حقائقها استخدمت يف هذا اإلطار ، أي األقوام اهلندو ـ أوربّية واألقوام اهلندو ـ إيرانية 

واألقوام اهلندو ـ أمريكية وكلها عبارات مبتذلة يتم تداوهلا خارج نطاق التعريف السليم للفكرة االيزيدية 
..  

ري من التشويه نتيجة هذا اخللط الغري مربّر ملن يبحث يف حنن نعلم ان التاريخ االيزيدي حلقه الكث
الشأن االيزيدي بعيداً عن مصادره األصلية والسليمة ، ولو عد� ألصل احلاوت اللغوية اليت إنتشرت 
من خالهلا اللغات احلّية يف ا�تمع البشري جند أن أقرب اللغات اليت مت وضع النصوص االيزيدية هي 

من مث اآلرامية اليت مثلت احلاوية اللغوية ألغلب اللغات املستخدمة يف الشرق األوسط اللغة األكدية و 
، بينما شكلت احلاوية السنسكرية أماً للغات اآلسيوية املستخدمة يف اهلند والسند واليت كانت متتد 

لغات من منطقة هرياط يف أفغانستان اىل حبر اليا4ن وهذه احلاوية اللغوية متثل جذر كل تلك ال
  املستخدمة يف آسيا ..

واستخدم االوربيون احلاوية الالتينية يف والدة أغلب اللغات االوربية بينما استخدمت اللغة اهلريوغليفية  
كحاوية أم للغات القارة السواء وأمريكا الالتينية قدمياً ، ومن هذه احلاوت األربعة وجدت اللغات 

ليس إعتباطاً بل توثقه خمطوطات أكادميية تناولت موضوع  احلّية يف عاملنا احلديث ، وهذا الكالم
أصل اللغات بشكل دقيق ومعرتف zذه األحباث األكادميية على نطاق واسع يف عاملنا ومنها كتاب 
يشكل مصدر موثوق يف دائرة األحباث األوربية واألمريكية على السواء ويشكل أحد أهم املصادر يف 

  جذر اللغات يف عاملنا املعاصر ..تناول علم اللسانيات وتعريف 
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  راجع املصدر التايل ..
THE  ALPHABET 

A KEY TO THE HISTORY OF MANKIND 

DAVID DIRINGER 

PRENT .. APRIL 1948 

املصدر أعاله يفند بكل جدارة تلك العبارات املستخدمة اليت تناولت االيزيدية ولغتها على أ�ا لغة 
هندو ـ اوربية وغريها من اجلمل اليت تناولت االيزيدية بتشويه متعّمد ال ميت حلقيقتها هندو ـ إيرانية أو 

صلة ..   ب

فااليزيدية كانت العقيدة احلّية للدولة السومرية وقبل ان تنشأ أغلب حاوت عاملنا املعاصر وقد 
ن أذهان تطرقت بشيء من التفصيل يف الكتاب السابق صدى احلضارة هلذه اجلزئية اليت غابت ع

أغلب الباحثني من الذين تناولوا ¬رخينا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث يف احلضارة العراقية 
القدمية بل استخدموا عقلية هي أقرب للعقلية الريفية يف البحث من خالل تعريف ما وجدوه على 

مة آري املستخدمة أرض الواقع من عادات وتقاليد جيهلون حىت جذورها ، وعند العودة للبحث يف كل
  يف اللغتني اآلرامية والسنسكريتية ومن خالل املصدر أعاله جند ..

أن اللغة اآلرامية عرّفت اآلريني على أ�م أولئك الذين هبطوا من السماء اىل األرض ، ومت استخدام  
مّيز عن البشر يف قدراته وحواسه و4لتا

ّ
يل يكون كلمة آيري بدالً من آري وهي عملياً األدق أي امل

أعلى شأ�ً وقدرة يف التحكم 4لقوانني الكونية املوجودة يف هيكلية اخللق والنشوء ، وحىت نقرتب من 
  فهم تركيبة االنسان اآلري جيب أن نفهم أنه مستوى روحي وفكري عايل 

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ الطبقـات الدينية والحّد والسدّ 
 

114 

 

  

املستوى يبدأ 4ألعمار الطويلة اليت كانت سائدة مطلع احلضارة وينتهي عند قدرات كبرية يف 
  خدام العلوم الكونية وليست األرضية فحسب ..إست

صرفه ويستخدم علوم كوزمولوجيا  فاملعروف عن االنسان اآلري هو إنسان كوين بطريقة تفكريه وت
الكون والوجود يف طريقة حياته و4لتايل يعتمد إعتماد كلي على القدرات اخلارقة يف تلقي تلك العلوم 

ّور ليس على نطاق أرضي مادي موضوعي بل على نطاق كوين الكونية اليت ترشد� لفهم موضوع التط
روحي يتناول كل العوامل واألبعاد ، لذلك تعترب هذ املفردة من املفردات اليت مل يتمكن الكثري من 

الباحثني من فهمها بسبب تقّيدهم مبصادر قامت بتشتيت احلقيقة بشكل متعمد و4لتايل أفرز لنا 
مشّوهة ، فهناك من يعتقد أن القبائل اآلرية كانت جتهل القراءة البحث الذي قاموا به حقائق 

والكتابة وإ�ا قبائل حماربة وكانت تشن غزوات على السند واهلند كلها متثل أكاذيب بعيدة كل الُبعد 
عن فهم حقائق املعىن اآلري وتعريفه على أرض الواقع ، هذا الكالم عن جهل الذين هبطوا من 

لقراءة والكتابة تفنده خمطوطات احلضارات القدمية فكتب سومر و4بل وآشور السماء اىل األرض 4
والفيدا وكتب حضارات األزتيك و�زكا تعد 4آلالف ومل يتمكن ا�تمع البشري رغم كل مسرية تطوره 

الف مادة يف  48من ترمجتها مجيعاً ، ففي كتب القانون السومري يف عهد محورايب ترك البابليون لنا 
  انون بكل جوانبه و4لتايل عملية ترمجة وتفسري تلك القوانني حباجة آلالف ا�لدات ..الق

وعرف االيزيديون الطبقات وتناسخ األرواح منذ تلك احلقبة األوىل اليت بدأت معها اشراقات احلضارة 
يات يف اللش وأريدو أول مستوطنتني على األرض استوطنها عظماء االيزيدية االثنا عشر او الشخص

اليت كانت تتمتع بقدرات خارقة يف قياس احداثيات األرض وإكتشاف أسرار البحار واجلبال 
  واحمليطات والصحاري ..

ص اهلجرة للقبائل اآلرية من السند ومن جبال زاكروس مضحكة للغاية وبعيدة عن  لذلك تبدو قص
  د أن أوىل أرض الواقع فمخطوطات املتحف الربيطاين وما وصلنا من مصادر دقيقة تؤك
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الشرائع إنطلقت من أور ـ ايزيدا ومن اللش ومن أريدو ومن 4بل والوركاء ومن نينوى ، وظهور 
االنسان السامي معلوم للقاصي والداين من خالل والدة آدم ومعه البشر العادي احملدود يف حواسه 

  وطاقاته الروحية والفكرية ..
ظهور الكثري من الكتب املشوهة والبعيدة عن تناول واخللط بني تعريف السامي واآلري قاد اىل 

صل عتبة االنسان اآلري  احلقيقة ، فاالنسان يف عاملنا املادي يبقى سامياً يف حدود وعيه املتدين وي
ية والفكرية ويتوقف عن استخدام حواسه اخلمسة واألكل والشرب وطرح حعندما تتفتح طاقاته الرو 

صبح مرهفة وتتغري مالحمه تدرجيياً 4ستخدامه الفضالت بطريقة ميكانيكية بل حىت  أن قواه الروحية ت
  لطاقات خارقة ميتلكها بفعل التطور الستمر لتلك القدرات ..

تناولت يف الكتاب السابق صدى احلضارة الكثري من اجلوانب اليت تتحدث عن بداية احلضارة على  
لعلوم واألحباث واآل½ر االوربية والغربية بشكل كوكبنا استناداً اىل مصادر أكادميية تعرتف zا دائرة ا

  عام سأضع اقتباس لتقريب الفكرة أكثر للقارئ قبل االسهاب يف شرح تكملة هذا الفصل ..

  اقتباس ..

مل يرى الكثري من علماء اال½ر تلك اجلوانب املهمة يف التاريخ السومري املتمثلة بدراسة ((
الكوزمولوجيا االيزيدية كعلم سائد شكل العقيدة احلية للسومريني منذ والدة احلضارة فيها وحىت 

ا كان يقف انتشارها لباقي الشعوب واألقوام ، هلذا بقيت ترمجة تلك اآل½ر حمصورة يف دائرة ضيقة رمب
خلف ذلك تعّمد ما أو حماولة إلبقاء علوم االيزيديني بعيدة عن متناول الفكر البشري ، أفضل ما مت 

التعبري عن تلك الرتمجات اليت تناولت التاريخ السومري من زاوية Àثري الشخصية العظيمة البراهيم 
قوام وقام بتشفريها بطريقة مل تعد يف اخلليل الذي نقل العلوم اخلفية املقدسة لاليزيديني اىل 4قي األ

صر على تلك العقول اليت خترتق احلقائق بوعيها املتفوق كي ال تدنسها  متناول اجلميع بل جعلها تقت
  عقول ال تتمكن من استيعاب تلك العلوم ، وبعد أن قام ابراهيم 
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ن يشغل عقول البسطاء أطلق اخلليل بعملية التشفري للعلوم املقدسة االيزيدية ظهر للعلن شيء ميكن أ
  عليه كلمة دين مبعناه ا�رد املادي يف عصر� احلديث ..

ومنذ ذلك احلني بقيت العلوم املقدسة لاليزيديني حماطة بشيء من الغموض ال يتمكن الكثري من 
الباحثني فهمها ال�م مل يتمكنوا من االنتقال لدراسة العلوم النوعية من زاوية صحيحة ليس أل�ا 

معقدة بل أل�ا تتطلب 4لفعل ترمجة سليمة من مستوى للوعي قادر على الولوج ألعماق حقائقها ، 
وسأتوقف طويالً عند أمثلة حية من ترمجة ملخطوطات سومرية مل يتمكن القائمون عليها من فهمها 

أو تعمدوا  4لشكل السليم املعّرب عن حقائقها ، وغالباً ما وقع الباحثون يف هذا ا�ال يف اخطاء
ألسباب ودوافع معّينة Àويل احلقائق وإخفاء األسس اليت كانت تقوم عليها تلك األسس 

  الكوزمولوجية للعلوم عند السومريني ..

  

  

  من ألواح سومر ..

  

  قبل األزمنة السابقة كانت البداية ، وبعد األزمنة السابقة كانت األزمنة اخلوايل .

  اىل األرض وخلقت أبناء األرض .. يف األزمنة السابقة جاءت اآلهلة

  يف األزمنة السابقة مل يكن أحد من اآلهلة على األرض ، كما أن أبناء األرض مل ُخيلقوا بعد ..

  يف األزمنة السابقة كان مسكن اآلهلة على كوكبهم ، وأمسه نيبريو .

 كوكب عظيم ، ضارب اىل احلمرة يف اشراقه ، حول الشمس يدور نيبريو
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  الوقت اجتاح الربد نيبريو ، وسخنت الشمس الشديدة جزءاً من دورانهلبعض 

  شكل نيبريو غالفه اجلوي السميك بسبب الثورات الربكانية اليت تغذيه 4ستمرار 

  احتوى الغالف اجلوي كل أنواع احلياة ، وبدونه لن يكون سوى اهلالك 

  الكوكب ، مثل معطف دافئ يتجدد 4ستمرار .يف الفرتة الباردة احلرارة الداخلية لنيبريو حتافظ على 

  يف الفرتة الساخنة حيمي نيبريو من أشعة الشمس احلارقة .

  وخالل األمطار تستوعب وتسّرب وترفع مستوى البحريات وجماري املياه .

  يغذي وحيمي غالفنا اجلوي النبا¬ت املورقة ، وكل أنواع احلياة يف املياه واألرض تنبت .

  لزمان ظهر جنسنا ، وعن طريق جوهر� وبذرتنا األبدية تناسلنا .بعد عصور من ا

  وبزدة أعداد� يف مناطق كثرية من نيبريو ، انتشر أجداد� .

  البعض حرث األرض ، والبعض اآلخر رعوا خملوقات تّدب على أربع .

  عاش بعضهم على اجلبال ، وبعضهم اآلخر يف الودن بىن مسكنه .

  تعّدت ، واشتباكات وقعت ، وأصبحت العصي أسلحة . حدثت منافسات وحدثت

صبح قبائل ، مث واجهت أمتني عظيمتني بعضهما البعض .   جتمعت عشائر لت

  محلت األمة الشمالية السالح ضد األمة اجلنوبية .

  ما كان ُحيمل 4ليد حتّول اىل صواريخ طائرة ، وأسلحة من الرعد النور زادت من الدمار .

  يلة وشرسة الكوكب ، حشد األخ ضد أخيه .اجتاحت حرب طو 

  كان هناك موت ودمار يف كل من الشمال واجلنوب .
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  ملدارات كثرية ( املدار يساوي عشرة شار ) ساد اخلراب وتضاءلت احلياة كلها 

  مث أعلنت هدنة ، مث أجريت عملية السالم .

  فلتتحد األمم قال املبعوثون لبعضهم البعض .

  لنيبريو ، وملك واحد حيكم اجلميع .فليكن عرش واحد 

  فلنختار قائداً من الشمال أو من اجلنوب عن طريق األغلبية وليكن ملكاً علينا .

  إذا كان من الشمال ، دعوا اجلنوب خيتار امرأة لتكون زوجته ، وتكون ملكة مساوية جنباً جلنبه .

  ه .وإذا اختري رجل من اجلنوب ، اختاروا امرأة مشالية تكون زوجت

  ويكو�ن زوجان كاجلسد الواحد ..

  وليكن أبنهما البكر هو اخللف ، ولتشكل سلسلة االحتاد ، وتؤسس وحدة اىل نيبريو اىل األبد .

  يف خضم االنقاض بدأ السالم ، احتد الشمال واجلنوب 4لزواج .

  احتد العرش امللكي يف جسد واحد ، وأسست سلسلة ملكية غري منقطعة .

  األول بعد السالم ، وكان حمار4ً من الشمال قائداً عظيماً .اختري امللك 

صحيح والعادل ، كان اختياره ويف الوحدة قبلت مراسيمه .   عن طريق االقرتاع ال

  بىن مدينة رائعة لتكون مسكنه ، كان امسها أكد وتعين الوحدة .

  منح لعهده لقب ملكي ، وكان معناه ملكوت السموات ..

  16، ص  15.. ص كتاب أنكي املفقود 

  ( انتهى االقتباس ) ..
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صفاً  ّص مثل هذا ال ميكننا القول ان ترمجته بعقلية اكادميية معرفية يف عاملنا يكون من عندما نتمعن يف ن
ّص يتحدث عن وقائع يف بـُْعد زمين آخر غري بُعد� املادي أو األرضي وعندما نكمل قراءة   ، فهذا الن

م أ�ا تنتمي اىل العامل السبيب الشمساين ، فااليزيديون ال يعتقدون كل هذه النصوص األربعني سنفه
أن بداية العامل نشأت يف العامل املادي بل نشأت يف عامل حدسي حسي عقلي عايل النطاق قبل أن 

  يتدرّج اىل العامل املادي الذي نعيش فيه ..

اية بل أنه يدخل يف 4ب لكن شرح تلك العوامل من خالل هذه النصوص ال يبدو امراً سهالً للغ
الشرح املسهب عن عوامل تنتمي اىل أبعاد واسعة تتجاوز عاملنا املادي البسيط ، وكلما تعمقنا يف 

الغوص يف أعماق تلك النصوص السومرية جند أ�ا جتسيد حلضارة أعلى مل تكن سهلة للغاية ومل تبدأ 
ضارات أعلى يف كل املستوت لكن من نقطة ميكن ان نطلق عليها البداية أل�ا كانت تكملة حل

  تدّرجها اىل عاملنا املادي بشكل تدرجيي أدى لنشوء احلضارات على كوكبنا كما هي ..

ما يهمنا هنا هو اجلانب الروحي يف هذه احلضارة يف نقطة البداية اليت أوجدت الفكرة النبيلة يف  
ة يف فهم أسباب وجود� يف عامل املادة اخللق والنشوء ودراستها بشكل جيعلنا نقرتب من عتبة احلقيق

قبل ان نفهم طبيعة الوجود والقوانني اليت تتحكم به يف العوامل العليا ، فالقول ان اآلهلة افتتحوا كوكبنا 
ووضعوا احداثياته يكون صعب التقّبل عند البعض لكن ما ان يفهم ان تسمية اآلهلة تطلق على  

 الشمساين سيفهم ا�ا ليس مرادفة لكلمة االله املعروفة كائنات تنتمي اىل مستوى الوعي السبيب
عند� يف مستوى وعينا املادي بل هلا تعبري او شكل خمتلف بعض الشيء عن الشكل الذي نتخّيله 

  ملستوى الوعي الذي متتلكه تلك الكائنات ..

À ت الروحية للوعي قبل ان تبدأ رحلتها يفسيس دولة على هلذا عرفت احلضارة السومرية املستو
النمط احلديث فأقصى درجات الوعي اجلمعي عند البشر تقود إلنشاء كيان مادي هلا على االرض 

  على الرغم من ا�ا كانت تستخدم العلوم النوعية يف تدريس البشر آنذاك ..

وقبل ان تبدأ رحلة احلضارة يف سومر كانت الوالت كلها تسمى جبنة عدن أو جنة آدان أي اجلنة 
  هلية على األرض أل�ا كانت عبارة عن فردوس هندسي بكل ما حتمله الكلمة من معىن ، اإل
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وهذه الكلمة اليت حتمل اسم املستوى الروحي األعلى للخالق يف آدان كانت تعين األرض املقدسة اليت 
ة مل تتلوث بعد بشرور النفس البشرية ، هلذا كانت الشخصيات اليت سامهت يف بناء أسس احلضار 

صفهم املخطوطات السومرية 4آلهلة االثنا عشر أو العظماء االثنا عشر والذين اطلق عليهم  البشرية ت
مرتمجوا املخطوطات اكثر من اسم ¬رة انو�كي و¬رة االيزيديني ( اإلهليني ) و¬رة الذين هبطوا من 

  السماء اىل األرض ..

ة ال بد أن يكتشف ذلك من خالل الزقورات وحىت يفهم القارئ طبيعة الكائنات اليت أسست احلضار 
اليت كانت تبىن على شكل متدرّج ألربعة مستوت من الوعي وأخرى كانت تبىن بوضع قباب 

خمروطية ايزيدية يف أعالها وأخرى كانت توضع فوقها أهرامات ثالث من معادن مثينة وأحجار كرمية 
صلهم مع العوامل العليا اليت قِدموا منها ..�درة يف الوجود لكي حتافظ على طاقاÐم الروحية وتو    ا

هذه املستوت الروحية كانت جتمع حتت أجنحتها أغلب العلوم الكونية أل�ا ببساطة كانت تنتمي 
ملستوى الوعي السبيب وعندما نعود ملطالعة مستوت الوعي األربعة يف االيزيدية ( مادي وقا¬ين 

يعنيه كائنات تنتمي فعليا يف مستواها الروحي والفكري هلذا ومشساين وآداين ) سنفهم ما الذي 
املستوى الشمساين األعلى من الوعي الكوين ، وهذا اإلنتماء هو الذي يربر طبيعة األعمال اليت 

أجنزوها للبدء Òنشاء احلضارة احلّية يف كوكبنا اجلميل ، كما ان طبيعة احلياة عند مستوت الوعي هذه  
هو سائد يف عصر� احلايل ، فالبشر يف العصر احلديث ال يستطيعوا أن يستوعبوا كانت ختتلف عما 

أن كائنات من تلك العوامل تعيش لثالثة ماليني وستمائة الف عام بعدها تستبدل طوقها املقدس Óخر 
ينسجم مع ما اكتسبته من جديد يف رحلة حياÐا تلك كما ان االطالع مراحل عملية اخللق ختتلف 

رسه اليوم يف عاملنا املادي بسبب سطوة اخلرافة والنميمة الدينية الضيقة اليت ابعدتنا عن دراسة عما ند
 العلوم االيزيدية يف سومر بعقلية متفتحة ..
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ما أقصده بسطوة اخلرافة هو تلك األفكار اليت سادت على شكل أدن يف العصر احلديث واليت 
صّور لنا اخلالق جيلس على كرسي  ويرسل مبعوثيه إلهداء البشر لكن كما نعلم أ�ا تبقى أفكار رمبا ت

صورون اخلليقة فإ�م خيرتقون كل  أبعد ما تكون اىل احلقيقة واملنطق يف القبول zا فااليزيديون عندما ي
  أسرار املعرفة بدرجاÐا اإلثنني وسبعني يف العوامل السبعة ومستوت الوعي األربعة ..

علوم النوعية االيزيدية تدّرس يف سومر ومت تقسيم املدارس اىل مستوت كي يتمكن نعم هكذا كانت ال
القائمون عليها من جعل ا�اميع من الطلبة تفهم كل جزء يف هذه املعرفة من خالل مستوى الوعي 
الذي ميتلكه الطالب ، هلذا يعترب دراسة املوضوع االيزيدي للوجود من خالل البداية اليت نشأت يف 

عابد ايزيدا يف أور واريدو والوركاء ولكاش وسيبار كلها متثل نقطة البداية يف نبش احلضارة العلمية م
  اليت امتلكها االيزيديون عرب العصور .. 

وعندما نبدأ بدراسة اللغات اليت عرفها االيزيديون واليت تسميها الدراسات األكادميية 4للغة املسمارية 
صفري اليت تنتمي لعوامل عليا ، وقد قدمت شرحاً مفصالً ألعمدة بينما يطلق عليها االيزيدي ون بلغة ال

  اللغة هذه يف الفصول السابقة واليت تشكل نقطة البداية يف انتشار اللغات احلّية على كوكبنا ..

أما اللغات اآلرامية والسرنية فكانت امتداد لتلك اللغة ويف النهاية شفر االيزيديون كل هذه العلوم 
صعب على البشر يف ا ىل اللغة الكردية حينها كانت لغة منطوقة فقط وهي من اللغات اليت كان من ال

  ذلك احلني اخرتاقها ..

رغم ذلك مل ينظر االيزيديون اىل هذا املوضوع على انه جوهري فهو 4لنسبة هلم كان ½نوً قياساً 
اس يف كل مرحلة من مراحل وجودهم للعلوم النوعية اليت يتعلمو�ا واليت كانت تشكل حجر األس

وتعاملهم مع احلياة يف العامل املادي املوضوعي ، ففي بدات ظهور احلضارة البشرية كانت االيزيدية 
  علم يتناوله الكبار فقط من الذين هبطوا اىل عاملنا ، أي انه علم سبق ظهور 
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كاء وغريها من مدن وممالك امللكة الناس اليت ظهرت عليه فيما بعد يف اللش واور واريدو والور 
  السومرية ..

هذا العلم النوعي الذي شكل العقيدة احلّية للدولة السومرية مل يكن علماً عادً او ديناً بطقوس 
ومراسيم بل كان اقرب اىل العلوم اليت ال ميكن للبشر العادي تناوهلا قبل ان يعرب مراحل يف مستوت 

لبدء برحلة فك الغازه ، وذكرت يف فصول سابقة أن كلمة دين جاءت الوعي تؤهله للحصول عليه وا
من األكدية على شكل دين ـ جر أي اخلط األمحر أو اخلطر او اجلنون يف اشارة اىل عبور األبعاد 
الزمانية واملكانية دون Àهيل روحي وفكري وتطبيق الشروط األخالقية والروحية اليت تؤهل املرء هلذا 

  العبور ..

ثري من الكلمات االيزيدية يف األكدية متت ترمجتها بشكل خاطئ متاماً سواء أكانت هذه فالك
الرتمجات متعمدة يف ذلك أم دون قصد لكنها يف مجيع األحوال حّولت الكثري من احلقائق اىل 

ن اساطري ال ميكن القبول zا ، فكلمة آنو أو إله النور حتولت اىل آن دون ذكر الدور العظيم الذي كا
ميثله يف سلسلة األحداث اليت بدأت من هبوط الشخصيات اإلهلية يف اور واريدو ، وعندما أذكر هنا 

مفردة اإلهلية فإنين أقصد zا الشخصيات الشمسانية االثنا عشر اليت بدأت ببناء احلضارة يف كوكبنا 
ضاً مع العلم ان السومريني انطالقاً من اريدو واور ، ومن الغريب ان يتم ترمجة كلمة دين جر اىل اله اي

وضعوا رمساً رمزً لكل مصطلح حبيث ان من {يت لرتمجتها ميكنه ببساطة ان ميّيز بني الكلمات من 
خالل رموزها فنجمة بيضاء كانت تشري اىل آن وجنمة محراء كانت تشري اىل دين جر يف إشارة 

بني السومرية كحضارة بدأت بلغة  واضحة ملا كانت تعكسه الكلمة من معىن ، وال ميّيز الكثريون
أكدية مسمارية أومسيت zذا اإلسم ألن حروفها تشبه املسامري وبني األكدية كعاصمة جائت فيما 

بعد لتكون عاصمة للملكة بعد أن أخذ سرجون اإلذن من أنليل لتسمية عاصمته بـ آكاد أي الوحدة 
 عدهم السبيب الشمساين ..تيمناً 4لعاصمة اليت جاء منها الشمسانيون يف مستوى ب
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فالسومريون 4الضافة لتسميتهم كمملكة إالّ ان االسم املتداول األهم كان اململكة املتحدة ( كي ـ إن ـ 
جي ) 4إلضافة اىل أ�م كانوا يطلقون على هذه اململكة 4ململكة اآلدانية أي اململكة اإلهلية ( عدن 

وضعوا قوانني العيش يف هذه اململكة ووضعوا أسس الدراسات أو آدان ) أل�م أي العظماء هم من 
  النوعية كعلوم يف اململكة قبل ظهور العلم األكادميي املادي بعد ا�يار سالالت اور الثالث ..

وحىت يفهم القارئ طبيعة البداية اليت قادت اىل Àسيس احلضارة البشرية األوىل يف اور واريدو واليت 
ر ال بد من العودة للمخطوطات السومرية اليت حتدثت عن تلك الفرتة و×خذ أطلقوا عليها بـ سوم

مقتطفات منها كي تقرتب الفكرة لذهن القارئ بشكل سلس للغاية ، فبالعودة لتلك األلواح يتضح 
لنا دور كل شخصية من الشخصيات العظيمة اليت وصلت لألرض وتقامست األدوار يف انشاء 

  احلضارة ..

  

املخطوطات اىل نزول اآللو كأول شخصية على األرض بغّض النظر عن طبيعة تلك  تشري لنا هذه
املهمة اليت جاء ألجلها فهذا املوضوع ميثل جوهر قيام احلضارة يف األساس وجييد قرائتها من يفهم 
أسباب نشوء اجلنس البشري ، كانت مهمته تتطلب دخول كوكب األرض ويف تلك املخطوطات 

صعوبة الكرب  ى يف اخرتاق الغالف اجلوي لكتابة �درة تعود اىل احلضارة السومرية يف أوقات تظهر ال
تدوينها ، ولو حاولنا تسليط الضوء على رحلة اآللو اىل األرض واخللفية اليت أتى منها سيتضح لنا 

  الكثري من احلقائق اليت كانت اىل األمس القريب غائبة أو يتم التعتيم عليها ألسباب واضحة ..

  

  اد Àسيس النظام 4ليد القوية على الكوكب ، وأصدر قوانني وأنظمة أع

  وعّني حاكماً لكل منطقة ، كانت مهمتهم األوىل الرتميم واإلصالح
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  سّجل يف السجالت امللكية .. وحدة املناطق وإحالل السالم على نيبريو

فرة يف األرض ( أرض نيبريو بىن مدينة جديدة ، وأصلح القنوات وقّدم الغذاء للشعب ، وكان هناك و 
.. (  

  وكزوجة له أختريت عروس جنوبية ، وُعِرف عنها احلب واحملاربة

  وكان لقبها امللكة آن ـ تو .. الزوجة اليت آنو زوجها ، هكذا كان يعين اإلم املعطى بذكاء ..

األساس  ولدت آلنو ثالثة أبناء ومل تلد بنات ، ّمست آن تو اإلبن البكر أنكي ، وكان آن تعين
صلب ..   ال

  جلس وحده على العرش ، وÀخر اختيار الزوجة مرتني 

  ويف عهده جلبت اخلليالت للقصر وولد له ابن ..

  بدأت الساللة 4لتايل تتعطل بوفاة أنكي على أساس مل تتبعه ذريه

  األبن الوسط ، وإن مل يكن بكراً ، أعلنت واليته لوالية العهده القانونية ..

هو واحد من ثالث أشقاء ، كانت أمه تناديه بـ إب ، وكان يعين امسه املتوسط يف منذ شبابه ، و 
  الرتتيب ..

يف السجالت امللكية كان امسه آن إب وتعين يف ملكوت السماوات وُعِرَف من قبل األجيال بولد آنو 
..  

  خلف والده آنو على العرش يف نيبريو ، 4لرتتيب وكان عصره الثالث ..

  ولداً من نني إب وكان خليفة على العرش رابع امللوك ..ولد لـ آن إب 

يف السجالت امللكية كان امسه إن شار جال ، كان يرغب ي أن يُعَرف Òسم جال وتعين أمري آن 
  العظيم من األمراء .. 
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  كان طموحه كبري للمعرفة والفهم ، درس طرق السماوات بدأب ..

  مسّاه شار ..درس مدار نيبريو الكبري ومدة املدار 

  كان املدار يقاس بسنة واحدة يف نيبريو ومبوجبها تسّجل وتّعد العصور امللكية 

  قّسم مدار الشار اىل عشرة أجزاء وأعلن مبوجبه عيدين ..

  عندما اقرتب جهة الشمس ، احتفل بعيد الدفء 

  وعندما ابتعد مسكن نيبريو يعلن مرسوم عيد الربد

  وايل للقبائل واألمم ولتوحيد الشعب وضعت االثننياستبدل بذلك مجيع االعياد اخل

  أسست قوانني الزوج والزوجة واألبناء والبنات مبرسوم ..

  عادات وتقاليد القبائل األوىل أعلنها يف البالد كلها 

  من احلروب فاق عدد اال�ث الذكور بكثري ..

  أصدر املراسيم أن يتخذ الرجل الواحد أكثر من إمرأة للتعارف

  القانون زوجة واحدة يتم اختيارها كزوجة رمسية وتدعى الزوجة األوىل مبوجب 

  مبوجب القانون كان االبن البكر خليفة والده 

  مبوجب هذه القوانني ظهر االرتباك سريعاً ، إذ كان االبن البكر األول مل يولد من الزوجة األوىل ..

صبح مبوجب القانون الوري   ث الشرعيوبعد ذلك يولد ولد من الزوجة ، ي

  من الذي يكون اخلليفة ؟ املولود بعدد الشار األول .. أم املولود من الزوجة األوىل ؟ 

  االبن البكر ؟ ويل العهد القانوين .. من هو الوريث ؟ من الذي سيخلف ؟
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  يف عهد إن شار جال أعلن عن كي شاي جال كزوجة أوىل كانت أخت امللك الغري شقيقة ..

  أحضرت اخلليال مرة أخرى اىل القصر  ويف عهد آن شار جال

  من اخلليالت ولد للملك أبناء وبنات ..

  ولدت إحداهن النجل األول .. وكان ولد اخلليلة هو البكر

  ولدت بعد ذلك كي شي جال ابناً .. كان ويل العهد القانوين مبوجب القانون ، ومل يكن البكر ..

  الغضب ..ويف القصر رفعت كي شي جال صوÐا صارخة من 

  إذا كان مبوجي القانون سُيمنع ولدي املولود من الزوجة األوىل من اخلالفة 

  فعلينا عدم جتاهل النسب املضاعف !!

  على الرغم من اختالف االمهات ، فأ� وامللك من نسل واحد 

  أ� أخت امللك الغري شقيقة ، وامللك هو أخي غري الشقيق 

  ا إن آب zذا محل ابين بذرة مضاعفة من أبين

  وليكن بعد ذلك وصاعد قانون النسل وقانون الزواج يتغلب ..

صعد للخالفة قبل األبناء اآلخرين  وليكن بعد ذلك وصاعداً الولد من اخت غري شقيقة كلما ولد ي
!..  

  Àّمل إن شار جال قانون النسل وفّضل تّبنيه 

  ..سيتجّنب االرتباك بني الزوجة واخلليالت ويف الزواج والطالق 

  ويف جملسهم اعتمد املستشارون امللكيون قانون بذور اخلالفة

  _مر امللك سّجلت الكتاب مبرسوم 
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صبح اخلالفة   وهكذا أعلن عن امللك القادم ، مبوجب قانون النسل لي

  منح له االسم امللكي آن شار وكان اخلامس على العرش ..

  )  17( الكتاب املفقود ألنكي .. ص 

  

طوطات تكمن الكثري من األسرار عن املكان الذي قِدَم منه أول شخصية اىل  يف طيات هذه املخ
كوكب األرض وعلى الرغم من أ�ا مل ترتجم هذه املخطوطات كلها إالّ ان األلواح الثالث عشر من 

جمموع املخطوطات األربعني وّضحت لنا الكثري من األمور يف مقدمتها طبيعة السالالت احلاكمة 
ي كان يعتمد على النقاء اجليين املتوارث بني احلكام الذين كانوا يتناوبون على وصلة النسب الذ

احلكم يف تلك الفرتات التارخيية من عامل سبيب مشساين قد ال يكون من اجلدير شرح كل ما ميت له 
صلة قبل أن حنمل إملاماً كامالً عن طبيعة الكائنات وأشكاهلا وحياÐا يف ذلك الُبعد الزمين ..   ب

شرح نسب السالالت امللكية zذه الطريقة يقدم لنا فكرة رائعة عن وصول ا�تمع عندهم اىل درجة و 
متقدمة حبيث حتكم ا�تمعات اخلرائط اجلينية األكثر تطوراً ومتتلك هالة واسعة تقرzّم من العلوم 

صّورات الكاملة عن تلك النوعية املستوت العليا يف الوجود ورمبا ال نتمكن يف عاملنا املادي فهم الت
احلاالت الروحية املتقدمة يف العوامل السببية لسبب بسيط وهو أن قسماً واسعاً من القرّاء ال ميتلك 
املاماً عن املستوى املتفّوق للوعي يف عاملنا املادي والذي يبدأ بتفتح العني الثالثة وامتالك قدرات 

صر اخلارقتني فما 4لنا بعوامل تسبق   قانو�ً كونياً !! 72نا ستة درجات كل درجة فيها السمع والب

لقد تناولت املخطوطات السومرية عمق هذه التعاليم التارخيية بطريقة قريبة للتشفري ومن ال ميتلك 
املاماً بطبيعة احلياة يف تلك املراحل ال ميكنه ان يقدم عمالً متكامالً عنها ، فاملعلوم ان تلك العقيدة 

ها العظماء االيزيديون الذين نزولوا يف سومر هي أقدم أثر فكري ومعريف على  الشمسانية اليت محل
  كوكبنا حىت قبل خلق اجلنس البشري يف مراحل الحقة ..
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صل اىل عتبة احلقائق العليا يف املعرفة االيزيدية املقدسة اليت شكلت  ومن خالل االطالع عليها سن
احلضارة على كوكبنا والذين بدأوا مبعرفة أسرار هذا الكوكب حمور عقيدة الشمسانيني الذين افتتحوا 

  حىت قبل الوصول اليه ..

هلذا عندما ندرس الشخصيات االثنا عشر والذين بدأوا رحلة احلضارة يف سومر ال ميكن لنا أن �مل 
طبيعة مستوت الوعي اليت قدموا منها ، وكما ذكرت يف فصول سابقة ال يؤمن االيزيديون _ن 

ضارة والوجود قامت على أساس مادي يف بدايته بل يف مستوى سبيب أعلى نظراً إلنتماء تلك احل
الشخصيات اىل ذلك املستوى من الوعي والذي مكنهم من وضع إحداثيات دقيقة لألرض وحتديد 

  أماكن الرباكني وأبواب العوامل واألزمنة على هذا الكوكب ..

ية فإن هذه املخطوطات قبل كل شيء تضع أمامنا التاريخ هلذا عندما نستعني 4ملخطوطات السومر 
احلقيقي لفرتة عاشتها كل شخصية من الشخصيات املهمة اليت تشكل حمور الوجود البشري شئنا أم 

أبينا ، فهم أسسوا مملكة آدانية إهلية ذات نواميس مقدسة تتبع اإلمارة أو تتبع ا�لس الروحاين األعلى 
وطات السومرية مل تذكر سوى امللك آنو وإمسه بني أعضاء ا�لس الروحاين على الرغم من أن املخط

  للعظماء السبعة الذين أرسلوا فاحتي احلضارة والوجود اىل كوكبنا ..

صة أول خملوق هبط على كوكبنا و¬رخيه منذ الوالدة حىت حلظات جميئه  ويستكمل اللوح السومري ق
  لألرض )) ..

تأنية للفكرة األوىل يف اخللق والنشوء نفهم املعىن احلقيقي لكلمة آري لذلك ومن خالل الدراسة امل
واليت نظر هلا االيزيديون نظرة خمتلفة متاماً عن 4قي الشعوب يف التعريف رغم ختبط بعض الباحثني من 

  الذين استندوا اىل مصادر عربية وإسالمية وراح يردد نفس املغالطات والتشويهات ..

  ون أن كلمة آري هلا معىن خمتلف متاماً ..هلذا يرى االيزيدي

أطلقت هذه التسمية وتسمية أبناء وبنات الشمس على الشخصيات اليت جائت اىل عاملنا من البعد 
  السبيب الشمساين ، اي ان هذه الشخصيات يف األدب السومري وجدت قبل ظهور ما 
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على كوكبنا لكن ليس 4لطبيعة املادية  تسميه االنسان احلديث ( السامي ) ، ويف نزوهلا بدأت احلياة
اليت نعيشها اليوم ، فاملعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة تعلمنا أن احلياة بدأت 4ملستوى اآلداين وتدّرجت 

صل عتبة قوة التدريج اىل مستوى عامل املادة الذي  اىل املستوى الشمساين ومنه اىل القا¬ين قبل أن ت
  نعيش فيه ..

يزيدية على أساس العلوم اليت نقلها لنا هؤالء العظماء واليت تقول بوجود عناصر أربعة لذلك قامت اال
مؤسسة للوجود وهي النار واهلواء واملاء والرتاب ، هذه املبادئ األربعة مل نعلمها من خالهلم فحسب 

ليس بل حىت من خالل العلوم اليت شرحت أسس هذه املبادئ األربعة املقدسة ودورها يف الوجود 
  على صعيد عاملنا املادي بل على صعيد املنظومة املتكاملة للوجود _سره ..

كما نقل لنا هؤالء العظماء اهلندسة االيزيدية ( اإلهلية ) اخلفية املقدسة اليت تشكلت على أسس 
مخسة يف الوجود _سره على منط قد ال نتمكن من استيعابه ببساطة ألنه يُدخلنا يف علوم نوعية 

للغاية تتجاوز مفردات علمنا األكادميي يف عاملنا املادي ، فنحن نعلم من خالل معرفتنا  معقدة
االيزيدية املقدسة ان مجيع مستوت الوعي متكاملة لكن كل منها منتمي لعامل يالئم كماله يف تلك 

اىل مستوت املرحلة هلذا مت تقسيم مستوت الوعي اىل اربعة ضمن دائرة الوجود _سرها ، و4الضافة 
 ًالوعي األربعة قسمت االيزيدية أبواب احلكمة املقدسة اىل ثالثة عشر وأبقت 44ً واحداً منها سّر
يعلو على املرء تناوله دون أن يعرب أبواب احلكمة املقدسة االثنا عشر الواحد تلو اآلخر ، هلذا جتد 

ملقدسة يف األشكال اهلندسية يف اللش عزيزي القارئ التفسري الدقيق لتفاصيل اهلندسة االيزيدية ا
وكذلك يف 4قي املزارات والقباب املخروطية اليت أرسى االيزيديون أشكاهلا قبل ان ينتشر علمنا 

صدر بوابة اللش معروفة _�ا تشكل جوهر النظام القائم  احلديث Óالف السنني ، فزهرة احلياة اليت ت
كل حمور وجوهر اخلرائط اجلينية عند البشر و4قي يف الوجود وكذلك النجمة السداسية اليت تش

 املخلوقات ، كما ا�ا تشكل أساس نشوء األشكال اهلندسية األوىل يف الوجود ..
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رمبا ال يعلم اغلبنا ان التشابك املطلق يف القوانني اهلندسية يف الكون هو أساس وجود� يف أي بُعد 
االيزيدية ( اآلدانية والشمسانية والقا¬نية واملادية ) فهذه القوانني ما من األبعاد األربعة اليت حددÐا 

هي اال ترمجة دقيقة للوعي وجتلياته يف املستوت واألبعاد وكذلك تعكس مسفونية الوجود _سرها ، 
ويعود سبب اهتمام االيزيديون 4هلندسة النوعية اىل أ�م اكتشفوا أن الطاقة وطبيعة Àثريها يف 

ئنات هي اليت حتدد شكل احلياة يف كل بُعد من األبعاد الزمانية واملكانية على حٍد سواء ، الكا
فالوعي والنغمات واملشاعر واألحاسيس كلها تتجسد يف رسوم هندسية يف الوجود وخاصة يف األبعاد 

يدّيني ا�ما العليا اليت تفوق عاملنا املادي املوضوعي ، هلذا قال القدماء عن العلوم واملعرفة االيز 
تتجاوزان املدى البسيط للعقول يف عامل املادة وهي يف نفس الوقت ليست مثرة خياالت خصبة او 

استنتاجات عابرة بل هي معرفة للحقائق تنسجم مع االدراك الواسع للقوانني الكونية وكذلك الرؤية 
لوث مقدس خلق نفسه بنفسه القائمة على اليقني الروحي بتلك القوانني ، وهذه القوانني تعّرب عن ½

صّور الدقيق هلا أل�ا تتعلق 4حلكمة املقدسة يف أعلى مراحلها ..   وفق برجمة ال ميكن لنا إمتالك الت

وليس من السهل تعلم أسس املعرفة املقّدسة يف االيزيدية دون إمتالك هذا الفهم الواسع للقوانني اليت 
عميق وتنقلنا اىل مصاف احلكماء ، فعلم آدي  حتكم الروح والنفس واألخالق وتؤثر فينا بشكل

مسلكاً حىت وصل عاملنا املادي املوضوعي وحنتاج اىل  32يشرح لنا تلك الطرق اليت سلكها النور يف 
مخسة طرق يف املعرفة حىت نتمكن من اإلملام zذا العلم العظيم الذي بقي االيزيديون حمافظون عليه 

و4ً بثالوث مقدس يتمكن من اخرتاق أسراره من يفهم طبيعة عرب العصور ، فهذا العلم بقي حمج
التشابك والوحدة يف الثالوث االيزيدي الذي يعكس كلمة اخلالق وهذا الثالوث هو .. سلطان آدي 

  وطاوسي ملك وسلطان إيزيد ..

سبعة  ويستطيل هذا العلم اىل تدرج احلكمة والنور من هذا الثالوث املقّدس يف املعرفة االيزيدية اىل
عوامل تطلق عليها االيزيدية 4لعوامل املقدسة اليت Àسست على احلكمة والنور اإلهليني وتعكس طبيعة 

الوجود لكننا ال نستطيع الولوج ألسرار تلك العوامل إالّ من خالل أعمدة العلم املقدس االيزيدي اإلثين 
  يدة عشر ، هذه األعمدة املقدسة هي يف نفس الوقت ممارسة لألفعال ا�
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املقدسة وليس عبادة عادية موضوعة على صقالة عشوائية ، فاملعرفة االيزيدية تفسري واسع للوجود 
بكل تشعباته ، وهذا التفسري أتى لنا من شخصيات تعتربها االيزيدية نورانية وإهلية قبل ظهور احلضارة 

احلضارة على األرض وإعطاء ألن هذه الشخصيات اليت سنتناول ¬رخيها هي اليت استأنفت بناء 
  اخلارطة اجلينية للبشر يف الُبعد املادي ..

صل لثالمثائة الف عام وستمائة لكن وقوع األرض على حمور املّريب كان  سابقاً كانت أعمار البشر ت
ص حىت وجود اجلوانب األخرى امللحة على األرض لدميومة احلياة  جيعل أشكال الكائنات خميفة ويقل

احليوا�ت وكذلك بعض أنواع الطيور اليت كانت ختتفي من املناطق اليت تكثر فيها فيها كوجود 
الكائنات كبرية السن ، هذا األمر مل يدم طويالً فاخلوف على املشروع احلضاري الذي أسسته تلك 

الكائنات اليت هبطت من السماء اىل األرض كان احلاسم يف نقل الكائن البشري اىل بعد اصغر قليال 
ص عمر االنسان اىل النصف لكن مع ذلك بقيت املشكلة Ðدد وجود احلياة ، من  السابق فتقل

وعندما نعود اىل الفرتات اليت حكمت zا السالالت السومرية نرى أن قسماً كبرياً منهم حكم ما بني 
الف عام وحنن بطبيعة احلال ال نستطيع ان نتخيل أشكال البشر وال طبيعة  108الف عام اىل  28

األنظمة والقوانني اليت حكمت اور واريدو وانوشكي وسيبار وغريها بسبب انزوائنا يف أصغر زاوية يف 
البعد املادي حيث ال تزيد اعمار البشر عن املائة عام اال يف حاالت استثنائية ، ان حيكم ملك البالد 

ف عام وهذا األمر ورغم فرتة تتجاوز العشرين الف عام يعين ان معدل األعمار كان يتجاوز املائة ال
ترمجة املخطوطات السومرية له 4لشكل الدقيق اال ان اغلب علماء اآل½ر جتنب التطرق له وفضلوا 

  نشر الرتمجات واألرقام كما هي ..

الفرتة األوىل اليت بدأت ببناء أريدو و4قي املدن اليت اقسمها العظماء يف اجلنة اآلدانية وهي الفرتة اليت 
ن وخاصة بعد خلق الكائن البشري ومت اسناد مهام كثرية له يف املشروع على كوكب سبقت الطوفا

 األرض ..
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ألوليم هو أول حاكم مت اختياره إلدارة املمالك األرضية اليت بدأت Òنشاء املدارس وتعليم الفلك 
القرعة من ضيات واملوسيقى والزراعة وغريها وكانت كل مراكز األحباث يف أريدو كما وقعت والر

صوجلان هلذا مسيت بكنجي ( أي اململكة املتحدة ) 4د تيبريا واور  صيبها يف احلصول على التاج وال ن
والوركاء ولَكاش وسيبار وآشور كانت عبارة عن مخسة أقاليم مع العاصمة اريدو لتشكل كيان هذه 

  اململكة املتحدة ..

  الشمسي االيزيدي تقريباً .. اي مثانية شارات يف التقومي  28500حكم ألوليم 

الف عام وكانت فرتة ازهار حقيقي يف احلضارة  36ومن مث حكم اآلجلار ملدة عشرة شارات .. أي 
البشرية القائمة على توزيع الثروات استنادا لقسيمة غذائية معدة بشكل دقيق لكل احلاجات البشرية 

صاد مهماً يف اجلن ة اآلدانية وترمجة املخطوطات السومرية يف ذلك الوقت ، هلذا ال جند موضوع االقت
  عن تلك احلقبة .. 

صوجلان اىل 4د تيبريا عرب تقومي فلكي دقيق حكم الدولة اآلدانية او اململكة  وبعد انتقال التاج وال
الف عاماً .. قبل أن ينتقل امللك اىل آمنني  43شاراً أي  12املتحدة أو جنة عدن امللك آمنني لوآ� 

وهي الفرتة األخرية يف نظام عَرف عنه كأفضل  28500شارات أيضاً   8حكم جال آ� الذي 
  النظم القانونية يف التاريخ القائم على العدالة االجتماعية بكل ما حتملها الكلمة من معىن ..

وعندما نقرأ كلمة سقوط يف املخطوطات السومرية املتعلقة بسقوط املدن امنا هو يعين رفع الربكة 
صوجلان منها اىل مدن أخرى ، أي أن هذه املدن مل يسقطها واخللعة منه ا من خالل نقل التاج وال

صيب دميوزي  أحد ألن فكرة الشر مبفهومها احلديث مل تكن موجودة يف اجلنة اآلدانية ، بعدها مت تن
الراعي ابن انكي كملك شريف الدارة احلكم على الرغم من انه كان من الشخصيات االهلية اليت 

يف بناء احلضارة وهناك خمطوطات متّيز بينه وبني دميوزي آخر الن 4د تيبريا كانت ¬بعة  شاركت
لنينور¬ جنل العظيم أنليل بينما دميوزي كان جنل أنكي ويكون من املستحيل أن يشركوا شخصية من 

صوجلان   عائلة تقتسم امللك معهم يف إدارة حضاراÐم ، بعد نقل التاج وال
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اىل مدينة الرسا اليت كانت ¬بعة لننار والد امللكة أ�� ( عشتار ) وهكذا استمرت  من 4د تيبريا 
اململكة اآلدانية وسالالÐا حىت �اية سالالت اور الثالث وطويت صفحة اململكة املتحدة يف ارض 

  الرافدين واليت تقامستها عشريتني مها انكي وانليل ..

ك فإ�ا تقدر _كثر من أربعمائة الف عام وأكثر ورمبا يكون من وعند النظر لطوال الفرتة التارخيية تل
صعب على البعض ختّيل أربعني حضارة مرت على كوكبنا يف الفرتة تلك حىت �اية سالالت اور  ال

صل لنا  صعب ختّيل طبيعة العلوم والتقدم اليت وصلت اليها تلك ا�تمعات ومل ي وكذلك يكون من ال
حىت اليوم ال نزال غري قادرين على ترمجته 4لكامل أو حىت التعامل مع منها سوى النزر اليسري و 

  معطياته بعقلية واسعة قادرة على استيعاب تطوره ..

ومناقشة األفكار والعلوم النوعية السائدة يف تلك احلضارات هي عملية تتجاوز 4لفعل ما يطرحه 
كام كانت تستغرق سنوات طويلة تتعّرض علمنا احلديث فالنقاشات على سبيل املثال بني امللوك واحل

صدفة وغريها يف قاموس األفكار الكونية وما هو طبيعة Àثريها يف  ملواضيع القدر واملصري واحلظ وال
الكائنات وأرواحهم ، هذا املستوى العايل للثقافة قد ال جنده يف عصر� احلديث والكثري من ا�لدات 

ّص تلك احلقبة مت حرقها يف حر  وب كثرية كان آخرها مكتبة االسكندرية اليت كانت تضم اليت خت
  نفائس عن أربعني حضارة مّرت من كوكبنا ووصلت أعلى مراحل تطورها ..

لذلك خيتلف متام االختالف موضوع النظر لألفكار واملوروث الثقايف عند الباحثني من الذين يريدون 
ويهّيئون األذهان ملستقبل مشرق مشع 4لنور  أن يقدموا أشياء مفيدة عن املاضي ليخلقوا حاضراً جيداً 

  على اجلميع ..

صعباً للغاية 4لنسبة للكثريين حىت أ�م مل يستطيعوا تفسري الكثري  هلذا بقيت املعرفة االيزيدية موضوعاً 
من رسومها اهلندسية إالّ بعد مرور آالف من األعوام وهناك أجزاء واسعة من هذه الرسوم ال يفهمها 

زيديون أنفسهم ، فموضوع اإلله له نظرة واسعة متشعبة يف االيزيدية يتجاوز مفردة معّينة تدور غري االي
  قانو�ً كونياً أو وجودً  72يف أذهاننا Òستمرار وهذه النظرة هي عبارة عن 
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تتجلى يف ثالثة مستوت عليا مشعة نطلق عليها سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد وتتحد  
يف عرش أمسى من أن نتمكن من إستيعاب شكله ومضمونه لكننا نبقى حناول تقدمي أفكار قريبة عنه 

فهم  للكائن البشري كي يتمكن من العبور اىل املستوت العليا للوعي و4لتايل يتمكن من إمتالك
  أوسع عن هذا الثالوث الذي حيكم الوجود عرب قوانينه ..

هذا الثالوث املقدس ميثل وحدة فريدة من نوعها هلذا قلت ال ميكن لنا ختّيلها أل�ا تشكل العقل 
املطلق احملّرك للوجود والذي يتحكم يف القوانني الكونية عرب آلية نسميها الدفق واالحنسار أو اإلضاءة 

لبري واملريب وهلا تسميات عديدة أخرى إذا ما رغبنا يف التشعب يف إطالق وصف على والظالم أو ا
  العملية أو اآللية اليت يتم من خالهلا بعث احلياة للوجود بكل أشكاهلا ..

واعتربت االيزيدية أن انبعاث النور األول والذي نسميه يف معرفتنا املقدسة طاوسي ملك هو العلة 
يت حرّكت بر�مج احلياة وبعثها ، مع العلم اننا نطلق على الثالوث _كمله إسم األوىل يف الوجود وال

السبب الذي ال سبب له أو السبب الذي يشكل هو نفسه املسّبب ، ومن خالل نور طاوسي ملك 
انبعثت للوجود كل أشكال احلياة رغم اختالف التسميات عرب احلضارات الطويلة وهي تتناقل شرح 

املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ، ويف مراحل التجلي وخلق العوامل السبعة يف االيزيدية هذه اجلزئية يف 
تشكل النور املطلق وسيادة قوانينه على الوجود أما يف مراحل االحنسار فقد جتلت قوانني أخرى لعوامل 

الحنسار وسيطرÐا نطلق عليها الدرة واحلزم أو الظالم فلكل منهما قوانينه اخلاصة ، وعملية الدفق وا
على الوجود امراً ال ميكن التشكيك فيه او حىت رفضه ألن طبيعة احلياة اليت نعيشها يف العامل املادي 

  تقدم لنا يومياً مئات األمثلة عنها وعن قوانينها اليت تتحكم فينا بقوة ..

لوجود ومن خالهلما ميكن هلذا تعترب االيزيدية عمودي البري واملّريب مبثابة عمودين قام على أساسهما ا
معرفة الكواكب والنجوم اليت تقع على هذا العمود للنور أو ذلك للمّريب ، واألمر نفسه ينطبق على 

تقييم الكائنات أو انتمائها ألحد العمودين يف الوجود ، ومن هذه النقطة حيرص االيزيديون على 
م اىل العوامل النورانية وحياولون قدر اإلمكان عدم دراسة القوانني املتعلقة 4لنور أو البري وهي اليت Àخذه

  االخنراط يف دراسة قوانني الظالم أل�ا Àخذهم اىل مستوت الوعي
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املظلمة وممارسة السحر األسود ، والكثري من الشخصيات االيزيدية يتمكنون من تقييم األشخاص  
ذه القوانني اليت جتعلهم قادرون على الذين يتعاملون معهم من خالل فهمهم الدقيق هلذه اآللية وه

  التمييز بعمق ..

وعدم فهم هذه الثنائية يف الكون دفعت الكثريين ألخذ فكرة خاطئة عن اخللق والنشوء أو حتقيق 
دراسة سليمة قائمة على الفهم هلذه القوانني ، فعملية جتلي القوانني من املستوت العليا الروحية اىل 

ادية هي عملية تدخل يف صلب الوجود ألن االثنني يف وحدة متشابكة ال ميكن املستوت املتدنية امل
فهم طبيعتهما دون التعمق يف فهمهما واالنتقال ملستوت وعي عليا جتعلنا قادرين على توظيف 

علمنا يف خدمة تطور� الروحي ، وهذا التطور هو من جيعلنا نفهم بر�مج طاوسي ملك يف الوجود 
  ى الكائنات واملخلوقات يف خمتلف اهليئات ..وجتلي نوره عل

وهذا األمر يقود االنسان اىل احلصول على درجة عالية من احلكمة النقّية وينتقل حينها يف وعيه اىل 
مستوى تطلق عليه املعرفة االيزيدية 4ملستوى املتفوق القائم على تركيب وتعقيد احلقائق اإلهلية وفهم 

صلها من طبيعة دورها يف الوجود وأس باب وجودها ، هذه احلقائق Àخذ الكائن البشري اىل أبعاد مل ي
قبل ، فهي ليس هلا بداية وكذلك ليس هلا �اية أل�ا تنتمي اىل العلم الالحمدود وهو العلم النوعي 

  اخلفي املقدس الذي يشكل جذر العلوم االيزيدية عرب العصور ..

وبة عن الكثريين بسبب استخدامهم هلا _ساليب شريرة ويف مستوى عاملنا املادي بقيت احلكمة حمج
ال تنسجم مع طبيعتها اإلهلية هلذا بقيت حكراً 4لفعل من من ميتلك مفاتيح أبواzا اخلفية املقدسة ، 
وهذه املفاتيح حباجة اىل طهارة ونقاء واستقامة وأفعال جميدة تتناسب واالرتقاء الروحي حنو النور ، 

أكثر من أدرك وسائل وأسباب مفاتيح املعرفة املقدسة يف التأثري يف األرواح  فقد كان االيزيديون
وجعلها ترتقى اىل مستوت عليا يف نور الوجود وهذه اجلزئية رمبا ال ميكن التعبري عنها 4لكلمات 

  لكنها تتسىن لألذهان املشعة القادرة على اخرتاقها والتمتع مبعرفة طبيعتها ..

لالنسان هي اليت حترك وجوده وليس وجوده املادي البحت وهذه الطبيعة حباجة  ان الطبيعة الروحية
  اىل صقل ، اىل تطوير من خالل اكتساب املعرفة 4ستمرارية وكذلك من خالل ممارسة
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احملبة الال حمدودة وهذين األمرين يعطيان للمرء نشاط ومحاس للوصول اىل اهلدف ونيل املعرفة النوعية  
سة ، وشكلت عرب العصور اشعاعاً يعرب اىل فهم اخلالق على طبيعته احلّية عرب املعرفة واحملبة اخلفية املقد

، فمن اللش ومن اور واريدو انطلقت املعرفة لتشع للعامل _سره _شكال ولغات متعددة لتعطي احلياة 
  لكوكبنا رونق جديد يتجاوز ما منتلكه من قدرات يف الفهم ..

كثري من احلقب التارخيية اىل انتشار فكرة سلبية عن االيزيديني بسبب إخفائهم وأدى سوء الفهم يف ال
للمعرفة اليت ميتلكو�ا وعدم فهم اآلخرين هلم 4لشكل السليم ، كما سامهت احلروب هي األخرى يف 

أن يتواروا عن األنظار رغم ظهور الكثري من العظماء بني صفوفهم وانتقلوا اىل مستوت الوعي 
قة القادرة على فهم القوانني الكونية بطريقة أهلتهم ليكونوا قدوة لآلخرين يف الطهارة والنقاء املتفو 

صال  صل 4لكل الكوين ، وهذا االت واالستقامة فهم مبثابة آهلة متكنت من جعل تناغمها الداخلي يت
الكونية املتعلقة _هم  يعين عملياً ا�ا تطلق العنان لألذهان املشعة القادرة على الولوج ألعماق املعرفة

القوانني الكونية اليت تتحكم يف حياتنا يف العامل املادي املوضوعي ، فهي حكمة مقدسة تتعلق 4خلالق 
  ونوره وطبيعة تفسري� هلذه اهليكلية العظيمة اليت حتكمنا ..

مماَرسة على  مل تتجاهل االيزيدية تلك القوانني اليت حتكمنا عرب العصور وقاموا بتحويلها اىل طقوس
أرض الواقع مما جيعلها أقرب اىل األذهان يف الفهم والتطور والولوج اىل أعماق حقائقها ، هذه احلقائق 

ص روحية عجز العلم عن فهم طاقتها ومصدرها هلذا  هي روحية حبته والطبيعة _كملها تتمتع خبصائ
صدد على أ�ا غيبّية الطابع ..   يربر دائماً عملية البحث zذا ال

ص بدراسة اهليكلية العظيمة للقوانني اليت حتكم الوجود هلا بداية لكن ليس هلا  هذه القوانني تتخص
�اية وهي موجودة بعمق يف كل شيء ويف كل زمان ومكان واملعرفة املقّدسة عندما تتناوهلا فإ�ا تبحر 

فراد ، أي أنه  يف أعماق اكتشاف حقائق الوجود 4لتدريج ومن خالل تطور مستوى الوعي عند األ
كلما تعمق مستوى الوعي هذا تعمقت املعرفة _مهية هذه القوانني اليت حتكمنا وتعمق معها قدرتنا 
على التعامل معها حبكمة من خالل تطوير قدراتنا الروحية والفكرية ، وكلما تعمق املرء يف ثقافته 

  هلذا  ووعية متكن من امتالك فهم أوسع لتفسري الوجود وطبيعته احلّية ،

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ الطبقـات الدينية والحّد والسدّ 
 

137 

 

  

اعتربت االيزيدية ان اخلالق يعلو على الوصف وشبهته 4هليكلية العظيمة القائمة على الدفق واالحنسار 
صار ..   على االنبعاث واالستقطاب ليشكل كل الكل 4خت

والرتكيز على اجلوانب الروحية يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة له ما يربّره فهي اجلزء الذي ال ميوت 
بينما تتحلل 4قي االجزاء من اجلسد املادي ، فالروح تكمل دوراÐا يف الرتقي اىل عوامل عليا أو سفلى 
حسب التزام الكائن 4لطهارة والنقاء واالستقامة ، هلذا ال ميكن العبور ألبواب املعرفة يف االيزيدية قبل 

رفة والتشبع zا ، وعندما نعود امتالك الشروط الروحية واألخالقية اليت تساهم يف تلقي هذه املع
ملوضوع جتلي النور والعّلة األوىل يف الوجود فإننا بال أدىن شك سنقف طويالً عند قدرتنا على الفهم 

أل�ا ستقف عائقاً أمام استيعاب الكثري من احلقائق يف الوجود وفهمها 4لطريقة السليمة اليت خلقت 
يزيدي نور سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ، ألجلها هذه احلقائق اليت متثل 4لنسبة لال

فدراسة جتلي هذا الثالوث املقدس يف كل العوامل أمر يصعب علينا فهمه 4لشكل الدقيق فكل عامل من 
العوامل السبعة يف االيزيدية لُه مستوى من الوعي يتناسب والُبعد الذي يتجلى فيه هذا الثالوث ويرتك 

  خلوقات والطبيعة احلّية ..Àثريه يف الكائنات وامل

فالروح العليا هي أكرب بكثري من أن نتمكن من إختزاهلا يف سطور او شرح ال يطال حقائقها هلذا 
احاول قدر االمكان التعبري بشكل يقرتب اىل الفهم من ذهن القارئ ، والفكرة األساسية املعّربة عن 

يدية اليت تقتدي 4لطهارة والنقاء واالستقامة هذه الروح هي األلوهة واليت منها جاءت التسمية االيز 
صفات اإلله حىت تتمكن من الرتقي يف النور والعودة اىل سببها األصلي ومنبعها يف العني  للتحلي ب

البيضاء الكونية ، واحلقيقة ان االيزيديني مل يكونوا يولون اهتماما لنشر ما يؤمنون به أو حىت يقومون 
ا األمر قاد اآلخرون للخروج بفكرة ضبابية ومشّوهة عن االيزيدية ، هلذا بتفسري شعائرهم للغري ، هذ

ميّيز االيزيديون يف شرحهم لفكرة التطور الروحي من خالل اجتاهني االجتاه األول هو ترقي الروح يف 
  النور وله الكثري من السبقات والنصوص الدينية املتعلقة 
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ص الروح يف املادة والذي قد {خذها اىل التدىن اىل أسفل به وكذلك االجتاه الثاين املتمثل يف  تقّم
  املستوت يف الوعي اليت تقبع حتت مستوى الوعي االنساين ..

وعند النظر اىل التاريخ االيزيدي شكل عام يف بالد الرافدين ال ميكن ألي 4حث جتاهل العقيدة احلية 
ورغم أن البعض حاول الرتكيز على هذه النقطة إالّ للسومريني واليت كانت دنة الشمس ومعابد ايزيدا 

ان الرتمجات رفضت أل�ا ستشكل خطراً على الفلسفات يف العصر احلديث وتؤدي اىل التشكيك يف 
الكثري مما نشر بطرق ملتوية عن ذلك التاريخ ، فالتاريخ االيزيدي وخاصة يف احلقب السومرية والبابلية 

يم املتعمد على حقائقه اليت تتجاوز عقول العلم األكادميي احلايل الذي واآلشورية تعّرض للظلم والتعت
ص ملعاجلة طبيعة احلياة  يُدّرس يف اجلامعات ، فنزول العظماء االثنا عشر ووضع الرب�مج الذي خص
على كوكبنا صاحبه نزول ايزيديون متطوعون للخدمة انتشروا يف اللش وحميطها وكانوا ملمني بكل 

ية وسامهوا برفد احلضارة 4لعلم واملعرفة انطالقاً من املعابد اليت شيدوها يف جنوب اللش العلوم الكون
او اجلنوب السومري وهذا ما ال يستطيع الكثري من الباحثني فهمه فإذا كانت احلضارة قد بدأت 

صل اليها احلياة بعد على   إشعاعاÐا من هذا املكان فكيف للسومريني أن {تون من أماكن أخرى مل ت
  كوكبنا ؟

هذه إحدى االسقاطات التارخيية اليت جعلت الكثري من األحباث والكتب بال قيمة أل�ا كانت جتهل 
التسلسل التارخيي لألحداث يف امللحمة السومرية ، نعم الكثري منهم ال يستطيعون ان يستوعبون فكرة 

طة تلقوا تعليماً حمدوداً ال يتجاوز عامل اهلبوط من الُبعد السبيب الشمساين اىل الُبعد املادي أل�م ببسا
املادة وتصطدم أحباثه حبقائق حتطم أوهامه اليت ترىب ونشأ عليها ، وعندما انتشرت العلوم النوعية 

االيزيدية يف 4بل وسومر وآشور كانت البشرية يف ذلك احلني كما ذكرت يف سطور سابقة تعيش يف 
تمائهم كان لعامل قا¬ين وليس مادي اي ا�م كانوا يعيشون يف طوراً خمتلفاً فأعمارهم كانت طويلة وان

بُعد أعلى من البعد املادي هلذا كانت أعمارهم تتجاوز الثالمثائة الف عام يف البداية وتقلصت اىل 
عام وانتهت عند حدود األلف عام قبل ا�يار سالالت اور  3600الف عام ومن مث اىل  36

  حلقائق ال ميكن ألي حبث أن الثالث ، ودون التطرق هلذه ا
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يكون ملماً متكامالً يف تفسري طبيعة الكوزمولوجيا اليت كانت تدرس يف معابد ايزيدا يف الدولة 
  السومرية ..

واخلوض يف دورات الضرورة الكونية وتناسخ األرواح وقع على عاملنا أثناء تشييد برج 4بل الذي كان 
عاملنا املادي ومنذ ذلك احلني تقلصت اعمار البشر  يهدف لبناء اكرب طلسم سحري يتحكم يف

وانتشرت اربعة حاوت لغوية نتجت عنها لغات عاملنا املعاصر احلية اليت تتجاوز املائيت لغة ، فاللغة 
املقّدسة املوحدة كانت األكدية وهي لغة االيزيديون ولغة اآلهلة ومن مث جائت احلاوت األربعة ( 

ة واهلريوغليفية والالتينية القدمية ) ومن هذه اللغات نشأت كل لغات العامل اآلرامية والسنسكريتي
املعاصر ومن يطلع على أسرار علم اللسانيات واللغات القدمية يدرك أسباب نشوء هذه اللغات اليت 

  تنتمي 4لفعل لعامل املادة وال تنتمي لعوامل قا¬نية أو مشسانية أو آدانية ..

البداية ُيسّهل على القارئ فهم التسلسل التارخيي لألحداث على الرغم من مرور هلذا فهم احلقيقة من 
صدى احلقيقي الفعلي للحضارة فااليزيدية كما قلت هي علم قبل أن  آالف األعوام عليها وأ�ا متثل ال
تكون شيئاً آخراً على الرغم من أن البعض متشبث بتحويلها اىل طقوس وعادات ومسلمات ميارسها  

لو له وليس كما تنطق حقائقها ، لكن فهم طبيعة انتشار الفكرة االيزيدية يف العامل وتبين كما حي
صّور كامل عن املوضوع ، فبداية  الكثري من الشعوب شعارات ورموز هندسية يقود� اىل امتالك ت

صرÐا لنا املناهج الدراسية على أ�ا بيوت من طني وعقول من  احلضارة مل تكن 4لطريقة اليت اخت
حجارة ، كال املوضوع مل يكن بتلك البساطة فانتشار العلوم النوعية خلق الكثري من ا�تمعات املتنورة 

صل الينا سوى  % من املخطوطات وترمجاÐا عن تلك احلقبة هلذا أنّوه يف 10يف ذلك الزمن وحنن مل ي
واسعة اليت كانت تشكل حمور كل مرة اىل أن حقائقنا ومعلوماتنا نسبية قياساً للحقيقة االيزيدية ال

 العلوم يف العامل القدمي ..
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لقد تناولت يف االجزاء السابقة تعريف االيزيدية كـ كوزمولوجيا أو علماً من العلوم النوعية الذي يتناول 
أبعاد واسعة يف فهم املنظومة الروحية للوجود واليت تشكل جذر احلقيقة الذي يريد البعض أن يرتكها 

جة سعتها وكرب حجمها قياساً للعقل البشري ، أما صفة االيزيدي اليت حنملها فلها تعريف غائبة حب
واسع رمبا أوسع بكثري مما نتخّيل ، فكلمة مأخوذة من ثالثة مفردات أكدية ( اي ـ زي ـ دي ) وهي 

صر للطهارة والنقاء واالستقامة ، وعلى الرغم من أنين وضعت كلمة االستقامة يف األخري  لكنها خمت
  Àيت يف املرتبة األوىل لكي يكون املرء قادراً على فهم املعىن االيزيدي للوجود .

االستقامة األخالقية يف عامل املادة ارتبطت يف االيزيدية 4للسان والسلوك والتفكري فالوجود كما نعتقد 
صوت أو الكلمة أو النغمة وهلا Àثري فعلي يف جممل القوانني الكونية ،  هلذا كان االيزيديون بدأ 4ل

القدماء خيتارون ألفاظهم بدقة متناهية حىت ال يقعوا ضحية استقطاب لقوانني الكون السلبية اليت تؤثر 
  على جممل حياÐم وطريقة تعاملهم مع الوجود ..

وعندما نرجع اىل اخللف لتعريف الكثري من الكلمات يف املعرفة االيزيدية جند أ�ا حتمل صفات أيضاً 
تفصيلها وليس تعريفاً عابراً ، مثالً لو دخلنا يف تعريف الدين والذي تطرقت له يف فصول سابقة يف 

جيب أن نعود ملصدرها األكدي والذي جاء على شكل مقطعني ( دين ـ جر ) واليت تعين خط أمحر 
صفة يف اللغة األكدية كانت تطلق على  أو خط اخلطر وميكن ان نطلق عليها ممنوع وهذه ال

يات متارس نوعاً من التقدم الروحي والفكري عرب دراسة كوزمولوجيا الوجود واليت كانت عبارة شخص
عن أسرار كربى حتملها شخصيات مشسانية وتنقلها للبشرية عرب وسائط ختتارها هي يف شخصيات 
تتحلى بشروط روحية وفكرية معّينة تضع هي شروطها ، وهذه الشخصيات اليت يقع عليا االختيار 

مثيل اآلهلة بني البشر كانت متارس تطويراً مستمراً لقدراÐا الروحية والفكرية للوصول اىل مستوى لت
روحي حتافظ من خالله على قدراÐا يف التواصل مع الشخصيات الشمسانية ، هلذا كانت احلضارة يف 

ر قداÐم الروحية سومر تقسم البشر اىل جماميع استناداً اىل خرائطهم اجلينية وكذلك استناداً لتطوّ 
وتوزعهم على املدن استناداً هلذا التقسيم  ، فكانت الطقوس والشعائر املقدسة يف كل مدن اململكة 

  السومرية تقام لتقريب فكرة العلوم
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الكونية للبشر العاديني وجعلهم قريبني من تطبيقها والوصول ملراحل متقدمة جتعلهم قادرين على فهم  
نية اليت تساهم يف جعل الكوكب يدور يف فلك البري ( اخلري والنور ) بدالً من منظومة القوانني الكو 

صة وارادت  املّريب ( الشدة واحلزم ) لكن بقيت الكثري من اخلرائط اجلينية �اميع واسعة من البشر �ق
  جتاوز وحرق املراحل  بدالً من استلهام الِعبَـْر من الطقوس على أرض الواقع ..

صال أفكار هذا األمر 4ل تأكيد يقود� اىل فهم لغز ظهور الطقوس والشعائر عرب العصور كطريقة الي
معينة للبشر من خالل مشاهد متارس على أرض الواقع ، أي أ�م قّسموا العلوم اىل قسمني القسم 
األول حبوزة الشخصيات الشمسانية وهي عبارة عن اسرار كربى لكوزمولوجيا املنظومة اليت حتكمنا 

ك طقوس تقّرب فكرة تلك األسرار للمستوت املتدنية من الوعي ، و4لعودة للمجاميع اليت وكذل
أرادت حرق املراحل وإعادة العمل لعينهم الثالثة بدالً من استلهام العرب من الطقوس مارست تلك 

صة من املعادن لتحقيق مآرzا  لكن ا�اميع فهمها لبعض العلوم النوعية يف حتضري أكاسري مستخل
تلك احلالة أدت اىل انتشار السحر األسود يف اململكة السومرية وكذلك استخدام العلوم اخلّرية على 

الكوكب بطريقة شرّيرة هلذا متت تسمية هذه احلالة يف اآلرامية القدمية بكلمة دينو أو ا�نون او اجلنون 
ألمهية التحلي 4لشروط الروحية أل�ا 4لفعل كانت Àخذ أصحاzا اىل هذه اجلادة دون إدراك ووعي 

صاً ..   واألخالقية اليت جتعل من املرء ايزيدً خال

وكانت تلك العملية تكلف اصحاzا الكثري ال سيما وان حرق تلك املراحل 4لفعل كان يشكل خطراً 
ء جوهرً على حياÐم فحرق املراحل يعين رؤية األبعاد األربعة يف كوكب األرض ، وذكرت يف األجزا

السابقة من هذه السلسلة أن هناك يف كل كوكب أربعة أبعاد يطلق عليها العلم احلديث ( ألفا بيتا 
ديلتا غاما ) أما االيزيديون فقد صنفوها من العهد السومري اىل آدانية ـ حّسية و مشسانية ـ سببية 

ة حصراً ، هذه التقسيمات إذا وقا¬نية ـ أثريية ومادية ـ طبيعية حبتة تتعلق مبستوى الوعي يف عامل املاد
ما متكن املرء من الولوج اليها دون أن يكون مؤهالً فأ�ا تعين إضطراب شامل �مل اخلال احلّسية 

  والعصبية يف الدماغ يف عامل املادة وكذلك اضطراب يف 
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االضطراب هو ما تناسق العمل للطبقات السبعة للروح واليت يطلق عليها االيزيديون بطوق ايزيد وهذا 
نطلق عليه 4جلنون ( دينو ) ألن املرء دخل أماكن غري مؤهل لدخوهلا فعلياً وفهم طبيعة القوانني 

  الكونية اليت حتكم كل بُعد من تلك االبعاد االربعة ..

والعودة هنا لشرح مفردة الدين هلا أمهية 4لغة أل�ا تشرح التمييز بني العلوم الكونية والكوزمولوجيا 
اليزيدية وبني طقوس متارس على أرض الواقع يف عاملنا املادي املوضوعي ، وعندما بدأ االيزيديون ا

بتفسري الوقائع فإ�م مل يبدأوا من عامل املادة بل من عامل أعلى وهو العامل السبيب الشمساين قبل أن 
  يهبطوا لعاملنا املادي مع فهم القوانني اليت تتحكم يف كل بُعد ..

ميكننا القول هنا اننا نتعامل مع كتا4ت متكاملة تتناول التاريخ االيزيدي السليم _كمله  لذلك ال
طاملا بقيت الكثري منه يف إطار العلم الباطن احملظور على الكثريين والذي يتطلب أعلى درجات 

أساساً بفهم التطور الروحي حىت يتمكن املرء من فهم رموزه وفك أسراره الواحدة تلو األخرى واملرتبطة 
األبعاد األربعة للوجود ، وأدى هذا األمر اىل جتاهل الكثريين للتطرق اىل العلوم اخلفية لاليزيديني أل�ا 

كانت حصراً عليهم ويف داخلهم أيضاً كانت ضمن إطار ال خيرج من دائرة ضيقة متتلك الشروط 
علمهم يف نصوص مقدسة مبنتهى الروحية واألخالقية للتعامل معه بشكل سليم ، واخفى االيزيديون 

احلذاقة وحتتاج 4لفعل لشخصيات ايزيدية حقيقية لفك اسرار تلك النصوص والذهاب اىل العلوم 
النوعية اليت تقف خلفها كما تطرقت يف الفصول السابقة اىل كلميت احلوت واجلوت ، وبقيت اغلب 

 طريقة االعداد اي اعداد السبقات واليت املعلومات يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة مشفرة حىت يف
مل ينتبه هلا الكثري من الذين تطرقوا ملوضوع املعرفة يف العلوم االيزيدية ، لذلك بقيت أغلب علومنا 
حمصورة بدائرة من الشيوخ والبيار مل يرغبوا يف السابق _ن تكون يف متناول اجلموع ، وهذا احلصر 

فهذه العلوم بقيت حمجوبة عن املستهزئني ولكنها كانت تطرح لعب دوراً مزدوجاً يف نفس الوقت 
 للنقاش أمام من ميتلك القدرات الروحية لفهمها من العامة سواء أكان شيخاً أو برياً أو مريداً ..
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فكل النصوص تشري اىل اشكال لرموز مقدسة يف املعرفة االيزيدية واساس مهم يف اركان املعرفة هذه 
كس علوماً نوعية تذهب يف تفاصيلها اىل اعماق االسرار الكربى يف اخللق والنشوء هو ا�ا كانت تع

، وهذا رمبا أحد األسباب الذي دفع االيزيديون عرب التاريخ اىل تشفري نصوصهم يف أكثر من لغة 
لكردية بدأت 4ألكدية ومرت 4آلرامية والسرنية اجلنوبية والسرنية الشمالية وانتهت عند الرتمجة اىل ا

، لقد ابتكر القائمون على معابد ايزيدا قدمياً طرقاً ذكية يف اخفاء النصوص يف لغات كانت تعترب يف 
ذلك احلني لغات مقّدسة ومل يتم مناقشة أي من النصوص املقدسة خارج إطار تلك املعابد اليت  

رب مناقشة تلك العلوم كانت تبىن بطرق هندسية تساهم يف التطور الروحي لألفراد كما أ�ا كانت تعت
االيزيدية بطرق مبسطة أمر غري مرغوب فيه فالكثري من التعاليم يف االيزيدية حتتاج اىل لغة عليا يف 

التعبري قد ال جند مفرداÐا يف اللغات العادية اليوم ، فمناقشة النصوص االيزيدية اليت تشري اىل علوم 
وخ والبيار والقوالون يعتربوه تدنيس لتلك احلقائق مقدسة بلغة الناس العاديني كان الكثري من الشي

صغري هلا ، لذلك فّضل االيزيديون عرب التاريخ حجب علومهم يف لغات ال ميكن فك كل طالسم  وت
  أسرارها طاملا كانت تلك اللغة حمصورة يف دائرة جغرافية ضّيقة ..

سية ال ميكن جتاهلها عند بناء ومل تفي عملية التشفري هذه بكامل اهدافها فهناك رسوم وحقائق هند
املعابد واملزارات املقدسة وهذه الرسوم واحلقائق اهلندسية هي اليت دفعت االغلبية للفضول والبحث 

عن خلفياÐا وما حتويه من علوم مقدسة كالنجمة السداسية وزهرة نيسان وشعارات الطاوس والشمس 
االيزيدية عرب العصور ، وحجب املعاين احلقيقية  واألشكال اهلندسية األخرى اليت كانت تزّين املعابد

للمعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة بقي عرب التاريخ يشكل ثقالً ال ميكن جتاهله خاصة عندما يعرب 
صار واالقتضاب يف تعريف  االيزيدي عن هويته يف اي مكان وزمان يعيش فيه فهو يضطر اىل االخت

ف تكوينه لكنه كان جيابه 4لريّبة والشك من احمليطني لدرجة أن تلك اهلوية وتلك العلوم اليت تقف خل
اجلهل قاد الكثريين لتوجيه االÐام لاليزيديون بعبادة الشر وطرقِه يف وقت كانت تلك الفئة اليت توجه 

  هذه التهم لاليزيديون جتهل تعريف كلميت اخلري والشر يف األساس ..
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االيزيدية وميتلك ذهناً مشعاً يدرك للوهلة األوىل أ�ا تعكس  وكل من يطلع على النصوص املقّدسة يف
حقائق خفية ال بد من الولوج هلا وفهمها 4لشكل السليم اخلايل من األخطاء ، وفك رموز تلك 

صرية روحية وفكرية متنورة تفهم احلقائق كما هي يف مصدرها دون أي Àويل أو حتوير  احلقائق حيتاج لب
اليزيديون األوائل أجياهلم بنقش تلك الرموز على ألواح وخمطوطات حتوي كل قد يشّوهها ، وشجع ا

منها سبعة أسرار من يتمكن من فك طالسم األسرار السبعة األوىل يف اللوح األول ينتقل اىل اللوح 
الثاين وأسراره السبعة األخرى ، فوضعوا مثالً ملوضوع اخلليقة سبعة ألواح يف كل لوح سبعة أسرار 

 عن تسعة وأربعني دورة يدخلها املرء يف املعرفة اخلفّية كي ينتقل اىل العامل القا¬ين وعلمه ، أي للتعبري
سبعة ألواح نتعلمها وفق منطق العامل املادي فيها تسعة وأربعون 44ً للمعرفة وثالثة عشر عموداً من 

اليت وصل اليها برباعة كل من  أعمدة العلم املقدس قبل االنتقال للمستوى الثاين يف العلوم القا¬نية
شيخادي وخدر الياس وشخصيات ايزيدية عظيمة عرب التاريخ وصلوا يف النهاية اىل اآلدانية يف 

  علومهم ..

وابتكار األفكار ا�دية لنقل العلوم االيزيدية ساهم يف تقبلها عند اطالق اشعاعها يف سومر حيث  
اح ملعرفة أسرارها ، وهذه األلواح اليت كانت حتمل ألغاز كان االيزيديون األوائل يتناقلون تلك األلو 

املعرفة بقيت حىت يومنا هذا طي الكتمان وحىت الذين أرادوا ترمجتها فشلوا يف تعريف األفكار 
املوجودة فيها 4لشكل الذي تعنيه يف املعرفة االيزيدية ، فهذه األلواح حتمل أعمق األسرار الروحية 

ص صلب تلك املعرفة وهي يف نفس الوقت حتمل يف طياÐا ترمجات لثالث مستوت  والفلسفية خت
من اللغات والفهم ، فهناك من يقرأها بسطحية وهناك من يفهم أ�ا تشري اىل رموز لكنه ال يتمكن 
من اخرتاق وفهم تلك الرموز وهناك مستوى أعلى من االثنني يفهم الرموز والعلوم النوعية واحلقائق 

  تشري هلا تلك الرموز ..واألسرار اليت 

ومل خيفي االيزيديون علومهم يف ألواح وخمطوطات فحسب بل يف نصوص مقّدسة حتمل نفس الرمزية 
اليت أشارات اليها تلك األلواح يف رسومات هندسية وحسابية ، وكذلك متكنوا من احلفاظ على كل 

صوصنا  ذلك األرث عرب حتويل تلك الرموز والعلوم اىل طقوس وشعائر مقّدسة ، هلذا عندما نقرأ ن
  جيب أن حنسب يف أول األمر اعداد السبقات وكذلك اعداد األسطر وهناك 



 المملكة اآلدانيةـ ـ الطبقـات الدينية والحّد والسدّ 
 

145 

 

  

من يذهب اىل أعمق من هذا البحث يف النصوص لكن ال ميكن يف العلوم االيزيدية التعبري عنها على 
رة ضيقة للغاية ال املأل ، فالكثري من الشيوخ يف اللش يفضلون احلديث عن هذا األمر شفاهيا ويف دائ

  خترج للعلن أسرارها ..

لقد شكلت الرمزية اإلطار العام للنصوص املقدسة يف االيزيدية وحّولت الكثري من العلوم السرية اىل 
صرية الروحية والفكرية املتنّورة وعند امتالكها فإن االنسان يعرب اىل  الغاز يصعب حلها قبل امتالك الب

صرفات أبناء الشمس أو اإلله مرحلة الوعي املتفّوق وهي م رحلة جتعله يبدأ بتنظيم حياته مبا يتالئم وت
صرفات املستقيمة االقتداء 4إلله وحده ويتحول اىل كائن مبدع  فيحاول من خالل االفعال ا�يدة والت
خالق يتمكن من بعث القيم النبيلة الواحدة تلو األخرى يف جوهره ويبثعها من جديد حبّلة تتناسب 

املتفوق الذي حاز عليه عرب املعرفة املستمرة اليت ال تتوقف وكذلك عرب احملبة اليت جتعل منه كتلة  ووعيه
  من النور ..

فالعلوم السرية يف املعرفة االيزيدية تضم كل القوانني اليت من شأ�ا جعلنا قادرين على امتالك �صية 
قوانني الطبيعة الكونية احلّية اليت مت تشفريها  النور والفهم السليم للوجود وأشكاله وعوامله ، وتضم ايضا

على أشكال ال ميكن لإلنسان البسيط احملدود الوعي فهمها أو ادراكها قبل أن يقطع شوطاً طويالً يف 
  املعرفة ..

و4لعودة لنظام العوامل السبعة يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقدسة نرى ان العرش املقّدس لسلطان آدي 
سميه بيت آد ما هو إالّ مساحة شاسعة من النقاء عربت عنه النصوص االيزيدية على أنه أو ما ن

الروح اخلالدة املطلقة وأطلقت عليه يف نفس الوقت العني البيضاء الكونية واختصرت دائرته 4حلرف آ 
ا تشكل وهي يف نفس الوقت تعّرب عن رمزية النغمة الكونية اليت ال ميكن شرح تفاصيلها أبداً أل�

  جزءاً من األسرار الكربى يف املعرفة املقدسة ..

هذه الدائرة املركزية يف العرش املقدس متثل الروح املطلقة مث يتفرع منها انبعاث لدائرة اخرى اكرب حتيط 
  zا اعطت املعرفة االيزيدية هلا رمزية حرف الدال ( د )  لتكون مركزاً للوعي املطلق 
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لدة يف مصدرها ويتفرع من هذه الدائرة جتسيد أوسع تعطيه معرفتنا املقدسة ويعكس نور الروح اخلا
املقدس يف كل  9رمزية الياء الال �ائية ( ي ) والسر األكرب الذي حتمله هذه الدوائر الثالث هو الرقم 

وب العلوم السرية االيزيدية وحىت ان هذا الرقم انتقل مع املعرفة االيزيدية اىل تراث الكثري من شع
األرض عرب العصور ، ومتثل الدائرة الثالثة ساحة جتسيد الروح والوعي يف املادة الكونية احلّية املطلقة 

  واليت حيكمها نظام مشساين سبيب يقوم يف جوهره على الدفق واالحنسار ..

آد كلمة ولو عد� للتسمية األكدية للنظام اآلداين ومركزه نرى أن االيزيديون كانوا يطلقون على بيت 
أور آد أي بيت والكلمة األخرية ظهرت مع انتشار اآلرامية والسرنية يف بالد الرافدين قبل أن 

يتوسع استعمال اللغة اآلرامية اىل مساحات جغرافية شاسعة يف عاملنا ، وهذه الدوائر الثالث اليت 
ت املادة فيها أكثر تركيزاً تشكل عرش آد تركت ظالً هلا ونوراً عربت ساحة وجودها الفعلي وأصبح

هلذا نقول أ�ا دوائر أربعة النتشار الوعي أو عوامل أربعة يف كل دائرة عشرة مستوت لتشكل أربعني 
  عاملاً ..

ومن يقرأ دعاء البسك يف االيزيدية سيفهم ملاذا نطلب للطفل الربكة يف عوامله األربعني ، فهذا التفسري 
ص   وصنا املقدسة ومنها دعاء البسك ..يكفي لنعلم شكل الرتميز يف ن

ومن الدائرة األوىل للعرش املقّدس تنبعث األنوار بطريقة تشبه ضر4ت القلب إذا ما أرد� تقريب 
الفكرة لذهن القارئ ، يف هذه الدائرة اليت نسميها العني البيضاء الكونية هناك عشرة درجات قصوى 

يشكالً جوهر احلّس واحلدس يف الوجود وهذا النور يف للنور ينعكس هذا النور يف الدائرة الثانية ل
الدائرة الثانية له عشرة دوائر ينبعث فيها الوعي بنفس الطريقة يف الدائرة األوىل ليعكس ظله يف الدائرة 

الثالثة ويشكل عامل املسببات أو السبب ، وهذه الدوائر الثالث اليت تشكل بيت آد يف املعرفة 
ملقدسة نطلق عليها الثالوث املقدس ( سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ) االيزيدية اخلفّية ا

 او ¬ج الوجود والذي شبهته االيزيدية بتاج الطاوس كتقريب للفكرة ..
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وهذه الدوائر الثالث مستها االيزيدية ايضاً 4لدرّة او جوهرة اخللق والنشوء ، وكذلك أطلقت عليها  
اخلالد ، هلذا اعتربت هذه البداية مقّدسة وأزلية وخالدة يف املعرفة كلمة عني سوفين أي األزل 

االيزيدية السيما وأ�ا شكل جوهر عملية اخللق والنشوء ، وعندما نركز يف طبيعة البحث عن 
املفردات املستخدمة يف املعرفة االيزيدية لإلشارة اىل احلقائق نرى أن كلمة عني يف كل املخطوطات 

ى شكلني العني البيضاء اليت تشري اىل جوهر بيت آد وهيكلية قوانينه وكذلك والنصوص جاءت عل
عني سوفين األزيل ، وهاتني الكلمتني حبد ذاÐما ومن خالل املعىن النوعي حيمالن النور يف جوهرمها ، 

ءت هلذا أخذت مفردة اإلله يف االيزيدية تركيبة ثالثية مل تتمكن الكثري من الفلسفات فهمها كما جا
من مصدرها األم املعرفة االيزيدية ،  لذلك من الضروري ان نفهم ان أن الدوائر الثالث تشكل تركيبة 

  موحدة يف مضمو�ا ..

وحىت تقرتب فكرة التشكيل األوىل يف الدائرة املقدسة األوىل واليت نسميها العني البيضاء الكونية أو 
ئر الثالث يف العرش املقدس نرى أن هذا التكاثف األزلية أو النور األبدي والذي يشكل جوهر الدوا

للنور أو الروح األزلية هو الذي خلق الوعي األقدس كونياً من خالل سلسلة هرمية من القوانني اليت 
انبلجت من النور أو من العني البيضاء وأوهلا املبادئ السبعة يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ،  

ة جتلي النور يف الدائرة األوىل للعرش ال بد من فهم موضوع الدفق وحىت نتمكن من فهم طبيع
واالحنسار والذي شبهته يف سطور سابقة بضر4ت القلب املستمرة اليت ال تتوقف واليت من خالل 

فهمها جنعل الفكرة تقرتب اىل أذهاننا بعمق فهذا الدفق خيلف خلفه الظالم وهي تستمر طوال فرتة 
يت رمبا تستغرق مليارات السنني لكننا ال نستطيع رؤيتها 4لشكل الساطع إالّ من استمرار العملية وال

  خالل الليل أو ظاهرة الثقوب السوداء يف املنظومة الكاملة للوجود ..

هذا الثالوث املقدس يف دائرة العرش األعظم يرتك Àثريه بقوة من خالل هذه الظاهرة خللق العدم 
صورة الشاملة ملوضوع اخلليقة يف  األعظم والذي يشكل جانباً ال نستطيع فهم أمهيته دون فهم ال

االيزيدية ، وفكرة خلق اخلالق لنفسه يف املعرفة االيزيدية فكرة أوسع بكثري مما ميكن لنا ختّيلها أل�ا 
صورة الكاملة ، هذا التذّهن يسهل علينا معرفة زراعة    تتطلب قدرات عالية يف تذّهن ال
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اىل جتسيد على أرض الواقع أو جتسيدها مادً يف درجات أخرى للوجود ، وقلة قليلة  الفكرة وحتويلها
من االيزيديني عرب العصور فهم مجلة ( أ� أكون ــ سلطان آدي ) أل�ا تتطلب منا ممارسة عميقة 

صّر على كبتها وإبعادها عن  لليقني ولألفعال ا�يدة اليت تعكس روح إهلية تكمن يف أعماقنا ون
  وهرها النوراين ..ج

هلذا تسمى نقطة اإلضاءة األوىل للنور يف معرفتنا املقدسة 4لعني البيضاء أل�ا نقطة اإلنبعاث األوىل 
صافية العظمى يف اخللق والنشوء ، وال تستطيع أي فلسفة أو فكرة جاءت بعد  للروح املطلقة ال

ة اليت كانت تدّرس يف معابد ايزيدا يف االيزيدية نفي هذا األمر ألنه كان يشكل عمود العلوم النوعي
أور واريدو وغريها من مدن اململكة اآلدانية ، وتعترب املعرفة االيزيدية العني البيضاء مركز القدسية يف 

  الوجود واليت منها جاءت كل االنبعا½ت األخرى ..

ج سلطان آد أو ¬ج هذا الظهور للعني البيضاء الكونية كان يشبه التاج ومسته االيزيدية 4لفعل ¬
اخللق املقّدس ، هذا التاج خلق تسعة دوائر ملكية حتكم الوجود املقّدس نطلق عليها بشجرة احلياة 

األزلية اليت تشكل جوهر اخلرائط اجلينية للكائنات واملخلوقات منذ بداÐا يف العرش املقدس ، وقد 
ياة االيزيدية وأعمدÐا العشر ورمزÐا يف أشرت يف األجزاء السابقة اىل التسلسل العميق لشجرة احل

علومنا السرية واملقدسة كما جيب أن أذكر أن أغلب التسميات جتنبت 4لفعل ذكرها أل�ا تشكل 
مقامات مقدسة لكائنات عليا يف النور حتكم عاملنا والعوامل الستة األخرى واليت نسميها 4لطبقات 

  السبعة للطوق املقدس الكوين ..

احلياة االيزيدية األوىل اليت إنبعث يف العني البيضاء كانت محراء اللون هلذا تشكل جوهر العامل وشجرة 
اآلداين ، وهذا اجلوهر تكائف اىل درجة أكرب ليخلف شجرة احلياة االيزيدية يف مستوى أصفر نطلق 

صن صنيف اآلداين للشجرة يشكل عامل احلّس واحلدس والت يف الشمساين عليه املستوى الشمساين ، الت
صنيف الثالث الذي انبثق 4للون السماوي أو األزرق يسمى  يشكل عامل السبب واملسببات والت

صنيفه  صنيف القا¬ين وانتهت تشكيلة اخللق بظهور عامل املادة بت   4لت
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صعب علينا دراسة العوامل األربعة جمتمعة أل�ا حتتاج آلالف السنني هلذا كان  األخضر ، من ال
ديون القدماء يسخرون من الذي حياول أن يعرب اىل أسرار اخللق الكربى وكانوا يفضلون االيزي

صارها برسومات هندسية تعكس تلك العلوم كانت تلك الرسومات تشكل مناهج دراسية لطلبة  اخت
ال  العلم النوعي االيزيدي يف اور واريدو و4قي معابد اململكة السومرية يف مشاهلا وجنوzا ، فنحن اليوم

منتلك أعماراً تؤهلنا لإلطالع على كل العلوم املنهجية يف عامل املادة  .. فكيف لنا اخلوض يف 
  مستوت عليا دون امتالك وعي متفوق تسميه االيزيدية 4لوعي اإلهلي ( االيزيدي ) ؟؟

  هلذا كان شرط امتالك املعرفة املقدسة يف االيزيدية يقوم على أساسني مها ..

  ملطلق 4حلقيقة االيزيدية وبـ بيت آد ..ــ اليقني ا

  ــ الوصول ملفاتيح املعرفة من خالل تطوير قدراتنا الروحية والفكرية ..

 49الشرطني للوهلة األوىل سهلني من الناحية النظرية لكنهما من �حية التطبيق الفعلي قد حنتاج لـ 
وجتربة كل شيء يف عامل املادة ) ، فاليقني دورة من دورات التناسخ ( احلياة واملوت والعودة من جديد 

4حلقيقة االيزيدية يبدأ بفهم حقائقها بشكل متسلسل وقابل لإلستيعاب من خالل دراسة عملية 
  اخللق والنشوء وتدّرجها حىت وصلت عاملنا املادي املوضوعي الذي نعيش فيه اليوم ..

عملية اخللق الذاتية الطابع واليت عربت عنها وعندما نغوص يف هذه احلقائق االيزيدية فإننا نقف أمام 
ّص ، فإنبعاث الشيء من األعماق قد ال يبدو أمراً سهالً علينا   النصوص االيزيدية يف أكثر من قول ون
كبشر فكيف مبوضوع التشبيه 4ملستوت العليا واليت نسميها إهلية ، ويتوجب هنا أن نذكر أن النور 

روح األزلية يف العني البيضاء هي اليت حتلت بيقني الوجود ( أ� أكون ) األعظم يف العرش املقدس أو ال
قبل كل شيء لتنتج الفكرة األوىل يف الوجود وهنا نتوقف عند قول أن البداية كانت من نور خملفاً 

  وراءه الظالم والعدم ولكل منهما قوانينهما اخلاصة اليت حتكم هذا 
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كون عملية الشرح معقدة وواسعة ال بد من التذكري هنا أننا الوجود املطلق بوجهيه ، وحىت ال ت
نتحدث عن بدات أول هيكلية جينية انطلقت وانبثقت للوجود من نور وجوهر اخلالق اآلداين 

  وبدأت بتاجه املقدس والذي نسميه بتاج سلطان آدي ..

عظيمة بدأت من احندر نور سلطان آدي من التاج اىل عشرة مقامات يف الوجود لتتشكل هيكلية 
إكتماهلا عملية اخللق وحىت ال نغوص يف أعماق األسرار االيزيدية بطريقة قد ال تعكس احلقائق كما 

هي يف مصدرها سنتوقف عند شرح املبادئ العامة للخلق واليت وقفت خلف تسمية االيزيدي 4إلهلي 
للت تلك الطبيعة النورانية ، وكما تشرق إشعاعات الشمس األوىل لتغطي مكان وجود عاملنا املادي خت

الوجود املطلق لتشكل عاملها األعلى ، هذا العامل هو النار اليت اجتاحت الوجود لتبعث نبضات احلياة 
فيه بطريقة قد تبدو معقدة للغاية إلخرتاق جوهر السّر األعظم الذي وقف خلف انبثاق النور من 

  طلق عليها اململكة اآلدانية ..العني البيضاء لتشكيل مملكة الوجود اإلهلية اليت ن

وذكرت الكثري من املخطوطات السومرية كلمة عني اليت تشكل جوهر الوجود وتبعتها كلميت سوفو 
واورو ، لكن عندما ندقق يف حمتوى الكلمات وترمجاÐا اىل لغات أخرى جند أن اول ترمجة 

وسوفو اىل آين سوف وهناك من للمخطوطات السومرية اليت حتدثت عن االيزيدية ترمجت كلميت عني 
ترمجها من علماء اآل½ر اىل آين صوفيا لكن كلمة اور نظراً لغموضها 4لنسبة لعلماء اآل½ر بقيت كما 

صوÐا اللفظي ، بينما نطلق حنن االيزيديني على العني البيضاء 4لدرّة أو جوهرة  هي دون التالعب ب
فسها واليت تعين األزلية ، كما نطلق على كلمة اور الوجود ونطلق على سوفين إسم ايسف أو سوفين ن

..   بيت ومنها أخذ� تسمية بيت آد واليت جاءت يف املخطوطات السومرية على شكل اور آد

وعند احلديث هنا عن Àسيس املقامات العليا العشر يف العرش املقدس لسلطان آد جيب أن نفهم 
  خالل تركزه يف دائرة مقدسة ملكية شكلت أن هذا النور شكل أساس عملية اخللق من 
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اربعة مستوت آدانية عليا تعلو على الوصف والتفسري بكل بساطة ، وقسماً كبرياً من رجال العلم 
االيزيدي اخلفي املقدس يصف اجلواهر العشر املضيئة 4لياقوت املقدس الذي عكس النور خللق أربعة 

  عوامل تشكل حمور الوجود ..

املعرفة االيزيدية األربعاء موطن القدسية يف املعرفة السرية اليت تسرب أغوار أسرار العلوم النوعية وتعترب 
يف اخللق والنشوء واليت وصلت الينا عرب النصوص املقدّسة والسبقات اليت تعكس تلك املفاهيم 

تشكل حمور _سطع صورة ألن يف هذا اليوم جتمعت املستوت األربعة للوعي يف عرش بيت آد ل
الوجود املقدس للطبيعة الكونية احلية أو طبيعة الوجود اليت تعلو أيضاً على الطبيعة الكونية واليت 

تسمى يف معرفتنا 4هليكلية العليا املقدسة ، فبعد ظهور الثالوث املقدس ( سلطان آدي ـ طاوسي 
ي إالّ بعد الوصول اىل الكمال ملك ـ سلطان ايزيد ) اكتملت عملية اخللق لكنها مل Àخذ بعدها النوع

املتساِم يف األربعة املقدسة واليت شكلت بداية اخللق واحلركة النوعية يف املستوت األربعة بشكل سليم 
  متدرّج من األعلى اىل األسفل عرب عملية متناغمة تركت آ½رها يف خلق العوامل السبعة فيما بعد  ..

الوعي املقّدس تعمل Òنسيابية سرمدية حّولت أشكال أن هذا التجلي أسس ألربعة مستوت من 
احلياة واملخلوقات اىل كائنات �بضة تستمد طاقتها ووجودها املادي من هذا الوعي املقّدس الذي 

يشكل مصدر النور والطاقة والقدسية يف الوجود ، فالدوائر امللكية السماوية ا�تمعة يف البعد األول 
هو البعد األكثر قدسية يف مسرية التجلي الكونية السرمدية ، وهو مستوى الذي يغطيه اللون األمحر 

عظيم من الوعي والنور ال ميكن الوصول اليه إالّ للشخصيات أو الكائنات اليت عربت دورات الضرورة 
يف كل املستوت و�لت الرفعة من خالل طهارÐا ونقاءها واستقامتها يف كل مستوى تعرب إليه  وهو 

  لوعي األقدس لسلطان آدي والذي يشكل بنفسه أربعة مستوت حتكم بيت آد ..مستوى ا
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أما املستوى الذي يليه فهو املستوى السبيب الذي يغطيه اللون األصفر الشمساين يف معرفتنا هذا 
املستوى املقّدس يطلق عليه يف االيزيدية مستوى أبناء الشمس ومالئكتها وهو مستوى عظيم يضم 

هيكلية مرتامية األطراف من جمرات ودهور يف الوجود ، وتتجلى قدسية هذا املستوى من النور العظيم 
الذي يغطي الروح والنفس اىل أعماق أبدية ال ميكن الشعور zا إالّ ملن عرب حواجز دورات الضرورة 

د يف املستوى السبيب يف األبعاد الدنيا اليت بقيت دون مستوى الوعي هذا ، كما أن عملية ختّيل الوجو 
الشمساين يصعب علينا 4لفعل قبل فهم عمودي البري واملّريب اللذان حيكما الوجود وميتدان اىل بيت 

..   آد

واملستوى الثالث تنازلياً هو مستوى الوعي الذي حيمي التجلي األقدس لسلطان آد ويعكس نوره 
االيزيدية مبستوى رئيس املالئكة ،  أو املطلق اىل املستوت األخرى ، وهو مستوى نسميه يف 

مستوى طاوسي ملك ويغطيه اللون األزرق الذي حيظى بقدسية تعكس مستوى الوعي والنور فيه وهو 
  مستوى ميكن أن نطلق عليه مبستوى العوامل القا¬نية النورانية يف نفس الوقت ..

ملوضوعي أو ما نسميه 4لبـُْعْد األرضي  واملستوى الرابع هو املستوى الذي نعيش فيه يف عاملنا املادي ا
ويغطيه اللون األخضر و يف هذا املستوى من الوعي مت تشفري املستوت العليا الثالث وأصبح من 

صعب سرب أغوار أسرارها قبل التحلي 4لطهارة والنقاء واإلستقامة وعرف االيزيديون قدمياً بتشددهم  ال
دون متريرها للعقول اليت كانوا يعتربو�ا قاصرة ومستهزئة ،  وكل  يف هذا ا�ال ومحل أسرار هذه املعرفة

القوانني اهلندسية العلمية اخلفية يف العلم الباطن االيزيدي عكست طريقة الوصول اليها عرب التحلي 
zذه املزا اليت كانت تدّرس لطالب العلم االيزيدي عرب قوانني تربوية صارمة  ، وكل العادات 

صال الكائن اىل املستوى الروحي والفكري والذهين الذي والتقاليد ا ملادية والروحية كان اهلدف منها اي
يؤهله لتلقي العلم االيزيدي اخلفي املقّدس بطريقة جتعل من حامله شعلة علمية لألجيال اليت Àيت 

اليت بعده ليقوم بتلقينه ألبناءه وأحفاده فيما بعد ، ويف داخل كل مستوى من مستوت الوعي 
تضمها دائرة العرش املقدسة هناك أبواب للعلم االيزيدي اخلفي املقدس حباجة اىل ثالثة أسس عليا 

صادقة ، والعقل األرفع كونياً  لعبورها ( املستوى الروحي النقي اخلايل من التلوث ، والنفس الطاهرة ال
  يف جمال التقّبل ) كما حيتاج املرء
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  قته املوجودة يف أعماقه قبل االنطالق يف دخول أبواب املعرفة ..لعبور هذه البوا4ت إكتشاف حقي 

يف كل مستوى من مستوت الوعي هذه يوجد معدل لإلهتزاز خيتلف عن غريه يف املستوت 
األخرى كما توجد أشكال للمادة وأنواع للطاقة وعندما نقول هنا معدل لإلهتزاز فإننا نتحدث 

صيغة علمية وإذا ما أرد� تقريب الفكرة للقارئ فإ�ا تشبه حالة الغشيان اليت تسبق العبور والغوص  ب
يف عوامل أخرى فيبدأ الرأس 4لشعور 4لتنّمل يف خال دماغه ويشعر أن العامل والكون كله يريد 

الدخول يف رأسه  ، وجماالت مغناطيسية ومسارات الطاقة ونغمات موسيقية وألوان ختتلف عن 
د الغاشي على حتديد طبيعة تلقيه للمعرفة املقدسة من مصدر يفهمه ، املستوت األخرى تساع

مستوت الوعي هذه هي اليت تشكل جوهر وجود العوامل وجوهر الوعي املتحكم zا مجيعاً عرب آلية 
نورانية تشكل نبض احلياة للكل ، فكل شيء مزّود 4لوعي وعلى املستوى اخلاص به من التفتح املطرد 

اوز مقدار هذا التفتح حىت يتمكن من استيعاب احلقائق املنتظمة ذاتياً ، فنظام الطبيعة ، حبيث ال يتج
صعود املعريف  العليا املتدرّج قّسم املستوت هذه 4لنسبة اىل الرقي الذي حتتله تلك العوامل يف سلم ال

صل اليه ا الكائن يف السرمدي األبدي الذي يشكل الوعي التطور حبد ذاته يف كل املستوت اليت ي
رحلة وجوده ويف العوامل السبعة اليت جيب أن خيوض فيها جتاربه قبل أن يتحول حبد ذاته اىل جنم  ،  

صور  هذه املسرية تبدأ من الغري حمسوس اىل احملسوس مروراً بتجسيد مادي على أرض الواقع يعكس ال
ة من جديد لتشكل رحلة الرتقي العليا يف أجساد صغرية للغاية ، ومن مث تعود الدورة بعملية معاكس

يف النور هلذا نطلق على هذه العملية يف املنظومة الكونية وطريقة أداءها 4هلجع والظهور أل�ا تعكس 
  4لضبط مصدرها  ..

وحىت نبسط العملية بشكل أكثر وخنلق صورة ذهنية ميكن للقارئ من خالهلا فهم األسطر السابقة 
 ث خطوطميكننا متثيل تدرج الوعي يف ثال
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  ــ خط املو�د الروحي األعلى 

  ــ خط املو�د الذهين األعلى

  ــ خط التيار اجلسماين لكل الكائنات العليا

هذه اخلطوط يعربها الوعي سواء أكان يف مستوت آدانية أو مشسانية أو قا¬نية  _شكال خمتلفة  
صورة الكونية الكربى من أجل فهمها ، ورغم أن  ختضع لتفتح الوعي وهالته وقدرته على إستيعاب ال

ل متقدمة تتجاوز قسماً منا يستطيع للوهلة اإلوىل اإلحساس واإلدراك العميقني zا إالّ أ�ا يف مراح
قدراتنا احلسية والذهنية على اإلدراك ، فهي تكون يف تلك املراحل حباجة حقيقية اىل ذهن متقد  
صرية روحية متفتحة قابلة لإلستالم واإلنتقال من التحليل والتفسري اىل الرتكيب  وروح صافية أو ب

حلى zا 4قي الكائنات واملخلوقات والتعقيد عرب آلية ذاتية تتحلى zا دائرة العرش املقدس وكذلك تت
  بشكل أخف يعكس تكثف الطاقة اإلهلية فينا ..

صورتني  فدخول الوعي الكلي عرب هذه اخلطوط الثالثة هو إنعكاس حّي للوعي األقدس ودورته يف ال
صغرى والكربى عرب كل املستوت ، فهو يسري خبطوط تعكس 4لفعل اهلجع والظهور من العرض  ال

ومن الفاين اىل األبدي و4لعكس  ولكل منظومة من منظومات الوعي يف املستوت  اىل اجلوهر
صارم الذي ال يقبل اجلدل والتغيري أل�ا تعكس ارادة املسبب األول ، يف عاملنا  املختلفة �موسها ال

تالزمنا األرضي هذا نسمي هذا الناموس بقوانني الطبيعة أو اإلرادة اإلهلية او العناية اإلهلية أل�ا 
صورة كاملة من خالل فهمنا لطبيعة Àثري وإنعكاس جتلي الوعي األقدس  4ستمرار ،  وعندما نفهم ال

يف اخلطوط الثالث وتياراÐا ندرك حينها متام اإلدراك صعوبة وتعقيد فهم إبداعات الوعي األقدس  
  اىل آخر جتسيد مادي .. كونياً ( سلطان آدي ) يف عملية اخللق واإلنبعاث والتجلي من نقطة البداية

هذه العملية اليت حدثت يف مستوت عليا آدانية تبقى سرمدية الطابع يف أصغر جسّيم ذري ويف 
أكرب جمرّة يف الوجود  وعندما فّسر العلم االيزيدي اخلفي املقدس هذه احلركة واإلهتزار يف املنظومة فإنه 

  حافظ عليها أجداد� بعمق وسرية فّسر قوانني نوعية غاية يف القدسية والسمّو هلذا 
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مطلقني ، أي أنه ال يوجد قانون أعمى يف الوجود  أو قانون خيلو من الوعي عرب هذه اخلطوط 
الثالث يف املنظومة الكونية أو املنظومات األكرب واليت ال تتسع هلا عقولنا ، مثلما ال توجد مادة مّيتة 

قة ½بتة وأبدية وهلا نبضها احلي الذي ال ُخيطئ يف وال طاقة مشتتة فكل شيء مضبوط بقياسات دقي
  ا�الني الظاهري والباطين  ..

وحىت نفهم املستوت األربعة من الوعي وكيفية عبورها ال بد لنا أن نفهم أننا نعيش يف دائرة ملكية 
ا سنكون مساوية ينتمي هلا كوكب األرض ، هذه الدائرة متداخلة ضمناً بعشرة دوائر مماثلة ، أي أنن

أمام مائة مرحلة من العبور لتطوير مستوى الوعي لدينا من وعي قائم على مستوى أرضي يستند اىل 
العلم األكادميي الكمي القائم على الفرضية والنظرية واالستنتاج وليس على دراسة العلوم يف مصدرها 

د على علم نوعي 4طين واليت بقيت حمكرتة بيد خنبة فقط ، كما سنكون حباجة اىل وعي متفوق يستن
خفي مقّدس يتم تلقيه من خالل تطوير القدرات الروحية والفكرية فقط ، وأعود وأكرر أن 

صفة القدسية ال تنبع من أي مفهوم غييب أتت به ما تسمى 4ألدن السماوية ، بل  إستخدامي هنا ل
ة وكذلك يف اجلزء مقّدس من �حية طبيعة التعامل معه على أسس وشروط شرحتها يف فصول سابق

  األول من هذه السلسلة ..

ففي كل مرحلة من مراحل الدوائر العشر جيب أن يعرب املرء املستوت األربعة لينتقل اىل الدائرة الثانية 
وهذا مؤكد بكل املقاييس ، وفيما بعد عليه العبور يف املستوت األربعة يف هذه الدائرة ، وهكذا اىل 

صل أقصى مراحل تكث   ف الوعي يف الدائرة األخرية ..أن ي

هكذا اعتربت االيزيدية األربعاء املقدسة رمزاً أبدً لبداية اخللق والنشوء بعد تسامي واكتمال 
املستوت األربعة املقدسة يف العوامل واألبعاد العليا والسفلى وهي تعكس جتمع مستوت الوعي اليت 

 ً رمزً عادً يف املعرفة االيزيدية بل هي األساس النوعي مت شرحها بعمق ، فاألربعاء ليست يوماً دهر
الذي قامت عليه نبض احلياة يف العوامل واملستوت األربعة بشكل حيوي انطلق بعدها مسرح التطور 

صل عاملنا املادي املوضوعي بطريقة متدرجة تالئم تكثف هذا الوعي    لي
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ألول وهذا االنطالق شكل النقطة احلامسة يف خلق املبدأ املقدس ليضع نوره فيه ألنه قادم من السبب ا
املقدس الرابع الذي يقوم على الثنائية يف الوجود ، فكل شيء أصبح له نقيض وطرف مقابل بعد 

اكتمال عقد املستوت األربعة للوعي يف صورÐا الشاملة لتشكل الناموس احلاكم للوجود ، فالتشابه 
املعرفة االيزيدية اليت قامت على أسس سرب أغوار أسرار اخللق والنشوء ،  واإلختالف مها األمر ذاته يف

هلذا تعترب االيزيدية أن كل شيء يف عاملنا املادي املوضوعي هو نسيب قياساً للحقيقة املطلقة يف 
  املستوت العليا للوعي ..

عرب العناصر األربعة جتمع مستوت الوعي األربعة خلق حالة وجود� بعمق فهو كان شرارة البداية 
اهلواء والرتاب واملاء والنار واستناداً هلذا التقسيم والتسمية الفعلية ظهر الوجود بشكله املطلق ، هنا 

جيب أن نفهم أننا نتاج لتلك احلالة األزلية حىت وإن مل نكن منتلك القدرة على اخرتاق قوانني العوامل 
  األربعة دفعة واحدة ..

اهلندسية يف املعرفة االيزيدية يتخّيل لنا أننا ندرس علوماً رضية لكن من  وعندما ندرس األشكال
الزاوية األخرى للموضوع جيب أن نفهم أننا ندرس حماور طاقة تتجّسد على شكل أشكال هندسية 
صنف العلوم االيزيدية   لعلوم روحية عميقة تعكس القوانني يف اهليكلية العليا اإلهلية اليت حتكمنا هلذا ت

علوم إهلية هلا صبغة تدرس اجلوانب الروحية بعمق وتنظر لألشياء نظرة مشولية ال تتجزأ ، فعند� ك
رسومات هندسية كثرية يف اللش النورانية ويف كتب ومصاحف بقيت غامضة وخيّيم عليها التعتيم من 

اية ، فهناك ِقبل رجال العلم االيزيدي لكن لو متعنا يف فيها سنكتشف أ�ا رموز لعلوم عميقة للغ
املثلثني املعكوسني على اجلدران يف أكثر من 4حة من 4حات اللش املقّدسة ، هذين املثلثني قلة 

صران لنا موضوع تدرج الوعي والطاقات اليت حتكم هاالتنا اجلسدية ، فنبدأ من  قليلة تدرك أ�ما خيت
أ�ا إنقلب اىل حالة عكسية متاماً النفخ يف الروح أو حالة التنفس الفسلجية يف أجساد� املادية نرى 

حبيث أصبح للبشر قناعة مطلقة أن الشهيق جيب أن يكون من األنف والزفري من الفم لكن احلاالت 
  الروحية العليا تعين العكس متاما هلذا نرى
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 املتأملني سواء يف اللش أو يف جبال اهلند والصني ميارسون الطريقة السليمة للتنفس واليت تقود اىل 
  فتح حواس مقفلة لدينا متكننا يف النهاية من إمتالك طاقات خالقة ..

وبني احلقول الطاقية الر4عية الوجوه واحلقول الطاقية السداسية الوجوه ميارس املتأمل رضته الروحية 
بطريقة أخذ الشهيق من الفم ملدة تستغرق تسعة ثواين على أن يتمكن من إطالة احلالة اىل أربعني 

ة للتشبه 4حلالة اإلهلية وإطالق الزفري من األنف بنفس املدة الزمنية ، هذه احلالة متكننا من Ðيأة ½ني
صرب والتفكري العميق يف اختيار األلفاظ قبل إطالق  طاقاتنا الروحية والفكرية على التمتع 4حلكمة وال

اقة االجيابية يف هالتنا اليت الكالم فكل كلمة هي نغمة يف الكون كلما كانت اجيابية كلما جتمعت الط
هي عبارة عن مثلثني معكوسني ، و4لتايل كانت حاالتنا الروحية والفكرية يف تقدم مستمر وكلما  

كانت سلبية جتمعت الطاقة السلبية يف هالتنا حىت جتلب لنا األسى والكوارث دون أن نعلم أنه حنن 
د� مبا نرسله لنا من نغمات ( كلمات ) مصدرها بسبب تفاعلنا السليب مع الطاقة الكونية وتزو 

ومشاعر وأحاسيس هلذا تركز املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة على مفرديت احملبة واملعرفة الالحمدودتني 
..  

صنوبرية اليت  هذه احملبة واملعرفة تساهم يف تفتح مركز استقطاب الطاقة احلية يف الكون عرب الغدة ال
صل 4لكل الكوين ومركز العلوم يف مكتبة تشكل حمور العني الثالثة  عند البشر واليت من خالهلا نت

ص يف  الكون الرمزية ، فهي كانت عرب التاريخ حمور اهتمام االيزيديون ، فقد كانت املعابد تتخص
Àهيل األفراد روحياً للطهارة والنقاء واالستقامة كي يعربوا اىل عاملي احملبة واملعرفة فهما أهم عمودان 

  وم عليهما الوجود كما أ�ما املفتاح السري لفهم الوجود ومكاننا فيه ..يق

ومن املعروف علمياً ان الطاقة الكونية تتدفق لنا من هذا املكان 4لتحديد لكنها عندما تتفتح تعمل 
بطاقة مضاعفة للغاية تساهم يف رفد� 4لعلوم واألفكار واالبتكارات الالحمدودة لذلك هناك من 

  ن يبقي هذه الغدة مقفلة منذ �اية سالالت اور الثالث من خالل تغيريحياول أ
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  توجهات البشر حنو الشر والعمل على حتفيز العداء بينهم وابقائهم بعيدين عن دائريت احملبة واملعرفة .. 

ميتلكون هلذا كانت أغلب الشخصيات العاملة يف املعابد االيزيدية يف طول اململكة السومرية وعرضها 
تلك العني اليت تؤهلهم لقراءة كل شيء يف الوجود من نظرة واحدة ، وخاصة يف مزار اللش املقدس 

فقد كان حماطاً بطبقة متّيز بني البشر من خالل قراءة جبينهم ومتنع البعض من دخول اللش أل�م  
دة يف شخصيات من كانوا حيملون قيم الشر وغريها يف أعماقهم ، طبعاً مل تعد هذه الظاهرة موجو 

هذا الطراز منذ سقوط نينوى والسبب هو أ�م تعرضوا ملضايقات ومالحقات بسبب عمق علومهم 
لكنهم مل يكونوا أشراًر بل كانوا معجونني من احملبة واملعرفة يف خارطتهم اجلينية لذلك فضلوا التواري 

ص مبا فيهم الغزاة الذين  توافدوا على أراضي اململكة عن األنظار بدالً من اإلصطدام مع أي شخ
  السومرية ومقاطعاÐا 4بل وآشور كي ال تتلوث أرواحهم بشرور عاملنا املادي  ..

فالذي خييف الذين حياربون التفتح الروحي والفكري عند البشر هو أن امتالك مفتاح هذه العني 
م اليت تتوافد لنا عرب هذه سيعين امتالك مفتاح وأسرار املعرفة مبا فيها كل األشكال اهلندسية والعلو 

صار ميكن لنا أن نرى الوجود من خالل هذه العني 4ألبيض  العني من مكتبة الكون الرمزية ، Òخت
واألسود أي القدرة الفائقة على التمييز بني الكائنات اخلرية والشريرة من كل املخلوقات ، هلذا نرى 

قاء واالستقامة يف كل كوكب األرض تكتب التوجهات العامة عند الكثري من أصحاب الطهارة والن
عن املوضوع من أجل إعادة ما فقد�ه من حواس تعيد لنا وعينا املفقود والذي جيعلنا ¬ئهني يف كيفية 

  التمييز بني اخلري والشر ..

هذا االنتقال حدث يف 4بل عندما أراد البعض بناء صرح هندسي يقّرب فكرة النشوء وأسرارها اىل 
ا ما كان خطاً أمحراً ال ميكن جتاوزه يف تلك احلقبة ، فما كان من أنليل إالّ استخدام العلوم العامة وهذ

اخلفية لنقل املخلوقات يف العامل املادي اىل مستوى وعي متدين قائم على قفل تلك الغدة وتلك العني 
  يف نفس الوقت خوفاً من استخدامها يف جوانب شريرة تعيق عملية البقاء _سرها .
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هذا اجلانب يف تركيبتنا اجلينية عرفه االيزيديون القدماء قبل كل الشعوب وأدركوا أن العبور للعوامل 
السببية مير عرب الغدة اليت أعطوا هلا لون النور األبيض واقتدوا zا حىت يف مالبسهم البسيطة ، فهي 

حقيقتها واالندماج 4لكل الكوين ، Àخذ املرء اىل العوامل العليا اليت متكنه من رؤية االشياء على 
فالوجود على مستوى عاٍل من الوعي توقف عند البشر بعد دمار برج 4بل ورغم تعدد اآلراء حول 

ذلك لكن االيزيديون يعلمون أن االقرتاب من تفسري املوضوع ال يلغي وقوعه إطالقاً فلقد فقد� 
صال 4لعوامل السببية كما فقد� عمل غدد كثرية  صنوبرية ..االت   موجودة يف تركيبتنا وأمهها الغدة ال

وكما نعلم أن تدفق الطاقة الكونية مير من خالل هذه الغدة 4لتحديد واليت عبارة عن عدسة عالية 
الدقة تقوم بتكثيف الطاقة والضوء والنغمة وكل الرب�مج الكوين الذي يشمل أشكال هندسية معقدة 

صل  عتبة الوعي املتفوق تبدأ العني 4لتفتح املطرد لتقود� اىل عامل هلذا يعتقد االيزيديون ان من ي
االبداع ، عامل الرتكيب والتعقيد اي فهم تلك األشكال وحتويلها اىل علوم اساسية تعكسها هذه 

األشكال وهي يف نفس الوقت علوم سرية للغاية ال ميكن التعبري عن الكثري منها يف ظل مستوت 
  املنا املادي ..الوعي املتفاوتة يف ع

فكل آلية اخللق والنشوء موجودة يف أعماقنا ويف هذه الغدة 4لتحديد لكن ما حنتاجه هو تفعيلها ، 
وعند الوصول هلذه املرحلة نكون قد وصلنا ملرحلة جديدة يف الرؤية وهي مرحلة فهم زهرة حياتنا بعمق 

العميق بوحدة الوجود من خالل وفهم األشكال والطاقات املوجودة فيها حينها نبدأ 4إلحساس 
تداخل القوة الذكورية واألنوثية يف وحدة متماسكة ، هذه الوحدة تشكل جوهر منظومتنا الروحية كما 

تشكل جوهر الوجود ،  ففيها امكانية رؤية العوامل االربعة ومعرفة كل طرق العلوم النوعية اليت من 
م ان مجيع مستوت الوعي كلملة ومتكاملة لكننا شأ�ا أن جتعل منا مبدعني مبتكرين ، جيب ان نعل

ال جنعلها تعمل بطاقاÐا العادية بسبب Àثريات عاملنا املادي اليت جتعل من هذا الوعي يف الكثري من 
  األحيان مغّيباً ..

لذلك وصولنا ملستوى الوعي اإلهلي والذي يطلق عليه االيزيديون اسم املستوى القا¬ين للوعي يعين 
  هندسة األسرار املقدسة من حولنا واليت من شأ�ا نقلنا اىل مستوت عليا يف الوجودادراك 
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، والوصول للدوائر التسعة العليا للوعي هو هدف االنسان بشكل عام يف رحلته يف عامل الوجود من  
صبح لنا عبارة  خالل ثقافته الذاتية او من خالل جتاربه احلياتية املهمة املليئة 4ملعاين ، فاملعرفة هنا ت

عن هيكلية من القوانني تتوافد مبنتهى السهولة على وعينا وتساهم اىل حد كبري يف جعل القدرات 
صل بعتبة وعينا اىل زهرة حياتنا ونبدأ بفهم كنوزها  اخلالقة تنطلق اىل مساحة واسعة يف الوجود ، اي ن

يف حمافل االيزيديني املختلفة بدءاً من  وكنوز منظومة الوجود من خالهلا ، هذا األمر كان ساحة للعلوم
  اللش اىل كل املدن والبلدات اليت سكنوها وأصبحوا حاملني لروح احلقيقة وشعلتها عرب العصور ..

هذه العلوم اعتربها االيزيديون فلسفة للعلوم النوعية القائمة على احلقائق واملعرفة الدائمة الالحمدودة 
ص صلب اخللق والتكوين والوجود _سره ، وكما ذكرت يف من خالل طرحهم لألسئلة اجلوهري ة اليت خت

أكثر من مكان يف هذا اجلزء أن طبيعة النتائج اليت كانوا يتوصلون هلا كانت تبقى دائماً حمصورة يف 
املدارس اليت كانت مركزاً لتعليم املعرفة االيزيدية املقدسة وكانت تقدم على شكل ألغاز وأسئلة اهلدف 

تطوير القدرات الروحية والفكرية لطالب العلم االيزيدي اخلفي املقدس سواء يف معابد ايزيدا منها هو 
  او يف اللش املقدسة ..

فااليزيديون عندما هبطوا اىل عامل املادة أدركوا متام االدراك ا�م فقدوا الرتكيب والتعقيد للحقائق 
وهيتهم املفقودة بعد اهلبوط اىل عامل املادة أو كما النوعية وراحوا يبحثون جبد عن اآللية اليت تعيد هلم ال

  وضعت يف رمزية بلبلة األلسنة ..

هذا اإلدراك جعلهم حيولوا كل نتائج دراساÐم وأحباثهم اىل علوم نوعية قائمة على اليقني وهذا العلم 
فلك الفيزء هو ما تركوه والذي يسمونه الكوزمولوجيا او علوم الفلك الكونية اليت تضم اىل جانب ال

والكيمياء والرضيات لكن البعض أضاف هلا املوسيقى بدليل بقاء الطقوس األساسية يف املعرفة 
االيزيدية ال تزال تعتمد عليها يف أداء املراسيم يف كل املناسبات ، والنتيجة يف كل احلضارات دائماً ما 

حلايل بسبب تدين مستوت الوعي اىل تكون علوماً نوعياً متطورة قد ال نستوعب مبادئها يف عصر� ا
  درجة كبرية جعلنا ال منّيز بني العلم واالسطورة واخلرافة والكثري 
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من الباحثني يف هذا ا�ال تنقصهم العقلية اليت تؤهلهم الستيعاب مفردات احلضارة يف سومر و4بل 
  وآشور فكتبوا عنها على أ�ا أساطري وخرافات ..

العوامل السببية من العامل املادي يتطلب وعياً متفوقاً هذا ما أدركه االيزيديون قبل أن إن العودة اىل 
صورة  تنتشر اشعاعات احلضارة اىل 4قي الدول والشعوب اليت Àسست كإفراز لتلك احلضارات يف ال

اجلسد  العامة للمشهد ، وهذه العودة حتتاج اىل علوم متفوقة يف نفس الوقت جتعل من الروح والنفس و 
صورة الشاملة لألشياء هو من يقربنا اىل مستوت  كتلة من الشوق لالحبار يف هذا ا�ال ، ففهم ال

الوعي املتفوقة وهو العامل األساسي يف جعل أرواحنا حقول مشعة 4لضوء اإلهلي يف أعماقنا ، 
العلوم اخلفية أو ما  وعندما تكون الروح حقالً مشعاً 4لضوء ينتقل االنسان اىل مرحلة عليا يف تقبل

صارمة ، هلذا  مسيها 4لعلوم النوعية الدائمية واألبدية الطابع أل�ا ال تتغري وختضع للقوانني الكونية ال
ركز االيزيديون من خالل علومهم على مفرديت احملبة واملعرفة للوصول اىل هذه العلوم وعندما نتمعن يف 

واسع وشامل للمبدأ الذي قامت على أساسه احلياة فاحملبة فهم أسرار هاتني املفردتني نكون أمام فهم 
هي سّر ذلك احلقل املشع 4لنور يف عاملنا ويف كل العوامل عندما ننظر هلا على ا�ا ذبذ4ت كونية 
اجيابية تنتقل يف كل االبعاد لتعكس نور اخلالق ، لقد ظلت العلوم االيزيدية هي اهلدف العام يف 

 يتسائلون يتجادلون عن حمتوى اجلوهر الكوين ومبادئة اليت قام عليها مسار البحث وظل اجداد�
وكانت هذه األسئلة اجلوهرية حمور تفكريهم قبل أن تقودهم اىل حقائق اعتربوها نوعية وسامية يف 

الوجود ، فهناك طبيعة كونية حية وهناك وجود وينبغي دراسة العالقة اجلدلية املتبادلة بينهما ، فماضي 
ق ومستقبله ليس من السهل اخلوض فيه ال سيما وأن اهليكلية العظيمة اليت تولدت عن هذا اخلال

اخللق أكرب بكثري من أن يتمكن الكائن البشري من عبور عتبة علومها بشكل متكامل وقلت أن 
الشروط األخالقية والروحية هي وحدها من متكن املرء من العبور اىل جادة هذا البحث واكرر كلمة 

 بور فقط لكن جيب أن نعلم أن تلقي تعاليم هذه اهليكلية ال �اية له مثل جوهر اخللق متاماً ..الع
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لقد أدت االستنتاجات املبهمة واالجتهادات اخلاطئة عند الذين حبثوا يف جذور االيزيدية اىل انشاء 
تاجات واالجتهادات طوق من األوهام يف عقوهلم قبل كل شيء قبل أن ينقلوها للقرّاء ، هذه االستن

اخلاطئة هي اليت سامهت يف تشويه شكل ومضمون العلوم االيزيدية عرب العصور ال سيما وأننا نعلم أن 
األقلية اليت احتفظت zذه العلوم رفضت حىت التعليق حىت حمتوى ما كتبوه أل�ا كانت تعلم أنه يتناىف 

إهلي قبل كل شيء وأن التعبري عن احلقائق  متاماً مع حقيقة االيزيديني كشعب يطمح اىل امتالك وعي
ص بتحويل تلك األسرار اىل  جاء من خالل رموز ونصوص ومل {يت بشكل صريح لكي يقوم كل شخ

  شيء من األوهام على أرض الواقع ..

وكما نعلم ان االيزيدية وعلومها هي عبارة عن منظومة عظيمة وكبرية من املعرفة تطرقت تلك املعرفة 
سرار اخللق والوجود ووضعتها يف نصوص تشري اىل كل مرحلة من املراحل وتشري ايضا اىل اىل أغلب أ

  العوامل السبعة اليت جيب العيش فيها واخرتاقها قبل الوصول للعامل السبيب يف وعينا وروحنا ..

قيقة وعلى الرغم من أن بلوغ احلقيقة ليس سهل املنال يف هذه املعرفة العظيمة اليت تعّرب عن نظرة د
وذكية ملوضوع يشغل حياتنا ليل �ار وحموره سؤال واحد ال غري ( ملاذا نعيش ؟ ) اجلواب على هذا 
السؤال رمبا هو من وقف خلف هذه الكنوز املعرفية يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، وهذه الكنوز 

ات اليت تناولت اصبحت اليوم موضوع يشغل الكثريين ال سيما بعد ان ترمجت الكثري من املخطوط
  التاريخ االيزيدي ..

وتناول املعرفة االيزيدية بشيء من االسهاب والتوضيح ساهم يف الفرتة األخري اىل أن تكون علومنا 
معروفة لدى اجليل احلايل وخاصة تلك الفئة اليت تبحث بشوق عن أسرار هذه املعرفة وعالقتها 

، وتعرضنا بفعل عوامل كثرية اىل نسيان ¬م يف بتسميتنا كشعب له هويته اخلاصة بني شعوب األرض 
حميطنا بسبب غموض معرفتنا ورفضنا االفصاح عن اسرارها للغر4ء ، فتقدمي احلقائق واألسرار الكربى 

يف املعرفة االيزيدية ليس 4ألمر السهل بل حيتاج اىل رؤية دقيقة لطبيعة األرواح اليت تريد تلقي هذه 
  ا األم ..املعرفة وكنوزها من مصدره
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وعند تلقي املعرفة االيزيدية من خالل اليقني حبقائقها نبدأ بربجمة أنفسنا فعليا على أصولنا اجلينية اليت 
قدمنا zا من العامل السبيب الشمساين اىل عاملنا املادي كما تبدأ معها رحلة البحث عن األسرار 

تنتقل تدرجيياً اىل مراحل معقدة كلما استمر  واحلقائق يف هذه املعرفة ، صحيح أ�ا تبدأ بسيطة لكنها
طالب العلم االيزيدي بفهم اصول هذه املعرفة والتعلم على تطبيقها على تفاصيل حياته اليومية من 
خالل الرب�مج الذي يضعه لنفسه من أجل العبور اىل مستوت عليا من الوعي الروحي والفكري 

  تساهم يف تقدمه Òستمرار ..

طبيعة اجلسد الذي منتلكه كما سندرك اجلوانب النفسية والروحية لنا كلما تعمقنا يف  حينها سندرك
تلقي املعرفة االيزيدية ، ومن خالل ذاتنا العليا نرتقي اىل فهم العوامل الثالث العليا اليت توجد يف جوهر 

شاذة ينبغي علينا الوجود لكننا منقطعون عن التواصل معها ، وهذا االنقطاع اعتربه االيزيديون حالة 
صلنا االيزيدي يف الوجود وهو األصل القائم على استعادة وعينا املفقود  جتاوزها من خالل العودة اىل أ

  الذي ال يتسع سوى لتفسري ما هو موجود على أرض الواقع املادي الذي نعيش فيه ..

 عاملنا املادي وان نرى جوهر لذلك ان استعادة وعينا سيجعلنا قادرين على رؤية االبعاد االربعة اوالً يف
الفكرة الكونية يف كل شيء لذلك ليس من السهل علينا الوصول هلذا املستوى قبل امتالك الوعي 
املتفوق الذي جيعلنا كالنو¬ت على االو¬ر املوسيقية اليت تعزف لألبعاد األربعة دون أن نتمكن من 

جودها يشكل أمراً حامساً يف املعرفة االيزيدية فهم ذلك ، وعملية جعل ذاتنا العليا تتحرك 4جتاه و 
لذلك حنتاج دائماً للمزيد واملزيد من احملبة الال حمدودة وكذلك املعرفة الال حمدودة اليت تشمل كل 
العلوم ، واكتساب العلوم واملعرفة سيشكل 4لنسبة لطالب العلم االيزيدي القاموس الكامل الذي 

ده حنو مستوت الوعي العليا اليت من شأ�ا أن تغّري حياته تغيرياً سيحتاجه بكل Àكيد يف رحله صعو 
.. ً  جذر
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وخيلط الكثري من الباحثني يف هذا الشأن بني مستوت الوعي األربعة ( اآلداين ـ احلدسي والشمساين 
اليزيدية ألن هذه ـ السبيب والقا¬ين ــ األثريي واملادي ـ املوضوعي ) وبني العوامل السبعة يف املعرفة ا

األبعاد األربعة هي نفسها حتكم العوامل السبعة لكن من خالل منظور آخر تطرقت له يف األجزاء 
السابقة من السلسلة هذه يف كتاب احلكمة اخلفية عرب العصور ، ومستوت الوعي عرفتها االيزيدية 

يشكلها الوعي يف مستوت  وعرفها االيزيديون من خالل تفسريهم الدقيق لألشكال اهلندسية اليت
عليا وفهم هذه التشكيلة الدقيقة لألشكال اهلندسية يف مراحل دخولنا ساحة الوعي املتفّوق هي اليت 

تشد� أكثر وأكثر اىل العوامل الروحانية النقية القائمة على الطهارة والنقاء واالستقامة وحتويل حياتنا اىل 
  ة ..ماكنة لألفعال ا�يدة اخلّرية املقدس

وبقاء هذه املعرفة يف اخلفاء أثر كثرياً على االيزيديون أل�م كانوا 4لنسبة ملن يتعامل معهم غامضون ال 
يعلم أحد شيئاً عن مقدساÐم وعن علومهم النوعية ، فحكمتهم ومعرفتهم كانت تعرض على شكل 

صل عتبة الوعي امل تفوق وهو يشعر طقوس ومراسيم مقدسة ، لكن معرفتهم كان يذهب اليها من ي
4حلاجة املاّسة هلا ، وهو ما يدفعنا لبذل املزيد من اجلهود لتعريف العامل 4لعمق احلضاري العظيم 

لاليزيدية ، وهذا التعريف ليس هدفاً بقدر ما هو وضع احلقائق يف موضعها الصحيح بدالً من تركه 
وال نوعها واليت تساهم اىل حد بعيد  للمخيالت احملدودة اليت ال تستطيع استيعاب شكل العلوم اخلفية

  يف تقدمنا الروحي والفكري عرب العصور ..

لذلك حرص االيزيديون منذ البداية على تعلم تلك الطرق اليت تعيدهم اىل عاملهم السبيب اىل عاملهم 
طرق الشمساين الذي قِدموا منه وهو يتطلب يف املرحلة األوىل رفع درجة الوعي واستخدموا قدمياً عّدة 

منها التأمل يف اللش أو يف منازهلم أو رفع وترية الوعي من خالل حتضري أنواع معينة من األكاسري اليت 
  تساهم يف الوصول لنفس املستوى دون خوض عملية التأمل ..

وكل انسان يف عامل املادة استناداً للمعرفة االيزيدية ميكنه التواجد يف أربعة عوامل يف نفس الوقت ومتر 
  ا يف تفاصيل حياتنا اليومية فالكثري من األفكار والعواطف متر علينا دون أن نفكر zا أو علين
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حنّس احساس عميق zا لكنها تفرض نفسها علينا يف الكثري من األحيان وجنهل مصدرها لكنها يف 
اخلفية املقدسة ،  معرفتنا معروفة املصدر إذا ما فهم املرء املستوت األربعة للوعي يف املعرفة االيزيدية

هلذا بقي هدف االيزيديون عرب التاريخ هو الوصول ملستوى من الوعي يتجاوز الوعي املادي اىل 
صورة الشاملة يف األشياء ..   الوعي اإلهلي الذي يرى ال

لقد وقفت عملية التعتيم على العلوم االيزيدية اخلفية املقدسة مانعاً اساسياً أمام انتشار هذه املعرفة 
أبناء االيزيدية ليست أل�ا مقدسة فحسب بل أل�ا حتتاج اىل شروط رأى أجداد� أن من املهم  بني

توفرها قبل االنطالق يف رحلة تعلم وتقّبل املعرفة االيزيدية ، هذا األمر ساهم يف جعلها حمصورة بيد 
ملريد فقد كانت األقلية حيث وضعت هرمية وهيكلية تنظم عملية التعليم من البري اىل الشيخ اىل ا

فلسفة املعرفة االيزيدية تقوم على دراسة كوزمولوجيا الوجود لفهم اآللية السليمة للعبور اىل مستوت 
الوعي العليا والبقاء فيها ، فاهلبوط اىل العامل املادي كان له مثناً 4هضاً وهو فقدان حواس كثرية 

صال 4لكل الكوين يف الوجود وجعل هذا األ مر من مستوت الوعي عند البشر تنحدر وفقدان االت
  اىل مستوت خطرية يف احملدودية ..

لذلك قّسم االيزيديون معرفتهم اىل تسعة أجزاء أربعة ميثلها مصحف رش وهو عبارة عن رسومات 
هندسية على شكل ألغاز ، ومخسة أجزاء أطلقوا عليها اجللوا أي الكتاب الذي يقود اىل النور أو اىل 

اجلليل للوعي ، وشكلت هذه األجزاء التسعة أساس للمعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة واليت املستوى 
إنطلقت من اللش ومن معابد ايزيدا يف أور واريدو لتنتقل على أشكل خمتلفة وترتك Àثريها الكبري 

سرار على 4قي الفلسفات واألدن ، فعلومهم كانت مبثابة كوزمولوجيا متكاملة إحتوت على كل أ
العلوم أل�م أخفوا القسم األكرب منها كي ال يتم استخدامها بطرق شريرة ، فاجلداول والرسوم 

اهلندسية اليت حتتويها هي رموز لعلوم يف غاية الدقة وسأتطرق اىل بعضها يف هذا الفصل وما تشري اليه 
قني املعرفة االيزيدية قدمياً يف علومنا النوعية ، فاألشكال والرسوم اهلندسية لعبت الدور األكرب يف تل

  لكننا ختلينا عنها اليوم والعودة اليها تعيد لنا شيئاً من علومنا اليت ابتعد� عنها ..
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قاد� هذا االبتعاد اىل السلبية اليت حتكمت يف منظومة وعينا اىل درجة كبرية أقفلت معها الكثري من 
ص صور وال كمال يف أي صورة تبدو أمام احلواس وأطفت نور النفس حبيث جعلتها ترى فقط أن اف لل

أنظار� يف عامل املادة هذه هي احلقيقة هلذا تبدو عملية تلقي هذا العلم هي الطريقة الوحيدة الستعادة 
  ما فقد�ه ..

لذلك وقع االنسان القدمي يف أسر اجلسد املادي من خالل إقفال حواسِه وكذلك يف أسر الفكر 
صنوبرية وعينه الثالثة اليت ترى احلقيقة اإلهلية يف جوهر األشياء وما املتدين من خالل اقفال غ دته ال

العلوم االيزيدية إالّ الطريق السليم للعودة اىل طبيعتنا احلّية اليت خلقنا على أساسها وليس على أساس 
  التشّوهات اليت نعيشها ..

لوجود أما غريه فهو يدخل يف هذه التشوهات هي اليت جتعل البعض يعتقد أن عامل املادة هو كل ا
إطار الغيبية والفناء دون أن يقدم هذا البعض تفسري سليم للكلمات اليت يتلفظ zا ، لذلك عملت 

االيزيدية عرب العصور على حترير أبناءها من هذه القيود وجعلت من طقوسها كرسالة ملعرفة نقّية 
د العامل املادي مير عرب هذا اليقني احلّي بيضاء يفهمها من ميتلك اليقني احلّي zا ، فتحطيم قيو 

صادق وإطالق العقل لقدراته حيتاج أيضاً هلذا التحرر القائم على نيل املعرفة املقدسة من ينابيعها  ال
  النقية ..

صديق األكاذيب اجلاهزة دفعت االيزيديني قدمياً 4لفعل لعدم  إن حترير العقل من عبودية اجلهل وت
ارس تلقنهم معلومات مضللة عن الوجود عن اخللق والنشوء ، هكذا بدأت ارسال أبناءهم اىل مد

عملية منع التعليم املنهجي يف مدارس كانت خمصصة قدمياً 4لفعل ملستوت الوعي املتدين يف اململكة 
السومرية وفّضل اإليزيديون تعليم ابناءهم يف معابدهم ومزاراÐم ، فالكل يريد أفكار أرفع من أفكاره  

À خذه اىل جادة كل ما هو جديد مل يسبق له أن مسع به من قبل ، لكن الفلسفة العميقة يف العلوم
االيزيدية هي اليت أبعدت األغلبية عن منبعها أل�ا 4لفعل مل Àخذ يف نظر االعتبار تدين مستوى 

قبل البعض الوعي عند البشر هلذ الدرجة اليت جتعل من رموزها املقدسة عرضة للتحليل السطحي من 
..  
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ومل تتمكن أي فلسفة من فهم تلك الرموز اليت نشرها االيزيديون عرب العامل من شكل الطاوس اىل 
النجمة السداسية اىل زهرة نيسان اىل األبواب اليت تنتهي يف أعالها مبثلثات ال يفهم الكثريون معانيها 

صم العامل دون أن يدركوا أ�ا جاءت من رغم أ�م يرو�ا يف الكثري من األبنية الشاهقة يف أغلب  عوا
  شور ..آسومر وحتل طالسم حّية يفهمها فقط من يفهم العلوم اخلفية يف سومر و4بل و 

لقد أراد االيزيديون أن يكون إنسا�م ينتمي اىل العوامل اإلهلية يف تفكريه ومنطقه وليس اىل عاملنا 
صلوا 4النسان االيزيدي اىل هذا املادي وعملوا من خالل نشر الطقوس واألزء وا ملوسيقى على أن ي

املستوى من الرقي يف التطورين الروحي والفكري اللذين يسامها يف إعادته اىل حقيقته األصلية 
  واألصيلة يف نفس الوقت ..

إن الكثري من الطقوس يف االيزيدية وكذلك املراسيم الدينية مرتبطة ارتباط مباشر 4لعلوم الروحية اليت 
Ðدف اىل تطوير القدرات الروحية والفكرية عند االنسان االيزيدي بشكل عام رغم أن الكثريون ال 

  يستطيعون اجراء املقاربة الدقيقة هلذا املوضوع 4لشكل السليم ..

فاالقرتاب اىل اجلوهر احلقيقي يف أعماقنا مير عرب تعلم هذه الطرق يف الطهارة والنقاء واالستقامة 
يم االيزيدية تركيبة الكائن البشري املؤلفة من جانبني روحي وجسدي وركزت يف طريقة وطرحت التعال

تقدمي الطقوس على خماطبة اجلانب الروحي أو ما يسمى اإلدراك فوق احلّسي والذي تناولته يف أجزاء 
ره سابقة من هذه السلسلة يف البحث ، فنحن نعيش يف عامل املادة رغم أننا 4لفعل مفصولني عن جوه
وكذلك نعيش يف عامل روحي وأيضاً مفصولني عن جوهره لذلك متثل التعاليم االيزيدية اجلسر الذي 

  تعرب تعربه األجيال اىل حقيقتها سواء أكانت هذه احلقيقة مادية أم روحية ..

 فاحلواس اخلمسة اليت تربطنا مع العامل املادي ال تكفي لكي نعرب من خالهلا اىل اجلانب الروحي فينا
واكتشاف جوهر حقيقتنا ككائنات إهلية ينبغي عليها أن تعود اىل أصلها يف الوجود  بعد أن مت 

  تغييب وعيها ، وما حنتاجه 4لفعل هو العبور للجوانب الروحية اهلاجعة يف اعماقنا وجعلها
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صورة الكاملة يف الوجود واليت تعيد ربطنا بواقعنا املادي من جهة لفهمه  وبواقعنا الروحي تنهض لرؤية ال
وجعل اجلانبني يعمالن بقوة من اجل العودة اىل حقيقتنا ، لذلك كانت الطقوس واملراسيم يف 

صاحبها دائما املوسيقى الدينية اليت تعمل على تردد خياطب ذلك اجلانب الروحي النائم يف  االيزيدية ت
  اعماقنا وحتاول جاهده إيقاظه من نومه ..

ية للموسيقى عند االيزيديني يفهم أ�ا تعمل على جعل الوعي عند� ينحرف ومن يفهم الطبيعة اجلوهر 
عن جمال التأثريات القادمة من حواسنا الفيزئية يف عاملنا املادي املوضوعي ، وهذا األمر ساهم يف 
صرية الروحية عند الكثريين من الذين اندجموا 4لفعل ومن أعماقهم بتأثري هذه املوسيقى اليت  تفتح الب

  ترافق املراسيم الدينية يف االيزيدية ..

وال ميكن فصل املعرفة االيزيدية عن جوهرها اإلهلي والذي بقيت االيزيدية حتاول عرب العصور 
االحتفاظ بكنوزه ، فهذا اجلوهر هو ما جعل التسمية تنطبق على املسمى ، وربط االيزيديون علومهم 

الذي ينقل االنسان اىل مصاف تلقي املعرفة النوعية يف العوامل 4لعقل املدرك او العقل الفضائي املدرك 
واالبعاد ، من خالل تفتح الطاقات الروحية والفكرية وهذا األمر قدمياً يف اللش كان حيدث من 

خالل جلسات التأمل وعبور األبعاد الزمانية واملكانية من خالل ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) وتفتح 
صنوبرية اليت تشكل مفتاح انتقالنا لتلقي هذه العلوم واالنتقال اىل حالة العني الثالثة وتف عيل الغدة ال

صوصنا املقدسة يف أكثر من مكان تذكر  االبتكار واالبداع الال حمدودين ، وهذه احلالة تطرقت هلا ن
  فيه اهلالة واملركبة واليت كانت جتعلنا قريبني من حقيقتنا اجلوهرية ..

ة كانت حتيط بنا بقوة ومتد� بكل ما هو كوين وعابر لعاملنا املادي لكن احندار فهي عبارة عن طاق
صال zذا احلقل وجعلنا ¬ئهني يف الزمن ، وعندما نتمكن من تفعيل هذا احلقل فإن  وعينا افقد� االت

ك جمال إدراكنا ووعينا حنو الكون وحنو جوهر� يستعيد مكانته يف خارطتنا اجلينية وننتقل اىل ذل
 املستوى من الوعي الذي نطلق عليه كلمة ايزيدي أو إهلي ..
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صة التسمية مع هبوط الشخصيات االيزيدية اإلهلية يف اور واريدو وبداية بناء احلضارة  وقد بدأت ق
على كوكب األرض قبل أن خيلق الكائن البشري خبارطته اجلينية احلالية ، هلذا سبقت التسمية أي 

البعض من خالله ادخال االسقاطات التارخيية عليه فااليزيدية كتسمية ظهرت مع ظهور آخر حياول 
أنليل وأنكي ومردوخ ونينماه وننا وآشور ونريجال ونينجيشيزيدا وأ�� وأوتو ونينور¬ ونريجال ، وبدأوا 

ة من من خالل بناءهم الريدوا واور ومعابد ايزيدا فيها احلياة على كوكبنا طبعاً هناك نصوص متعدد
املخطوطات السومرية اليت ترمجت من األكدية اىل االنكليزية ووضع قسماً منها يف كتاب 

النيكرونوميكون ، ورغم ان اخلالف حىت يومنا هذا سائد يف ترمجة كلمة ايزيدي اليت تعمد بعض 
ص املقاطع جيداً سيكتشف انه هناك ترمجتان  علماء اال½ر ترمجتها اىل انو�كي لكن من يتفح

  تلفتان لنفس الكلمة ( ايزيدي ) ..خم

وسبق وان ذكرت يف الفصول السابقة من هذا البحث أن عملية الرتمجة هذه ال تقدم وال تؤخر 
4لنسبة لعلومنا االيزيدية اليت احتوت أسرار املعرفة النوعية اليت جاء zا العظماء عرب العصور ، فبعد 

فيه والذي أطلقوا عليه كلمة اوروك ( العراق ـ بيت  تقاسم االراضي يف املكان املقدس الذي هبطوا
الغربة ) أصبحت األماكن اجلنوبية حمور صراع فتقامسها كل من نينور¬ ( 4د تيبريا ) وأ�� ( أنوجكي ) 
وأنكي ( أريدو) وأعطيت 4بل ملردوخ فيما بعد بينما احتفظ أنليل وابنه آشور 4ملناطق الشمالية اليت 

  االيسر يف نينوى وتنتهي عند حدود جبال آماسيا يف أرمينيا احلالية .. تبدأ من الساحل

صراع الذي جيري يف األعلى  هذا التقسيم بقي سائداً حىت يومنا هذا رغم عدم ادراك البعض لطبيعة ال
يت  ويرتك Àثريه على واقعنا يف العامل املادي اليوم ، حّول أنليل مركزه يف اللش واملناطق التابعة هلا وال

كانت متتد اىل مساحات شاسعة تصل سلسلة اجلبال يف ايران اىل منطقة معزولة وفرض عليها هالة 
صاً هلذه املهمة  عائلة  12من القدسية ال يدخلها أشقاءه واآلخرون دون إذنه كما أنه أحضر خصي

زلية ) بينما ايزيدية للخدمة يف اللش وبىن هلم مركزا قريباً منها أطلق عليه تسمية عني سوفين ( األ
  احتفظ ابنه آشور مبركز التعليم الديين للملوك والذي بناه مع الده يف 
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قلعة اآلهلة األربعة يف أربيل اليوم أو هولري ، يف حني أعطيت له االراضي اليت تقع جنوب اللش ومتتد 
  اىل الساحل االيسر لنهر دجلة ليبين حضارته فيها له ولسالالته ..

سميها اليوم كردستان كانت 4لفعل ارض مقدسة ال تطأها أقدام البشر فقط أفراد واملناطق اليت ن
من الذين جاؤا مع أنليل والذي ان يرتأسهم مهندس عبقري وكاهن من طراز رفيع  12العوائل الـ 

يدعى احلارس ( البا4 جاويش ) والذي انتقل فيما بعد اىل مصر ليشارك يف تشييد حضارة مردوخ 
ا هناك وكانوا يلقبونه بـ حورس أو هرمز وهي نفس الكلمة يف مصدرها األكدي واليت ونينجيشيزيد

  تعين احلارس الذي يرى كل شيء ..

هذه العوائل االثنا عشر واليت جائت للخدمة على األرض يف اللش كانت تنقسم طبقياً اىل ثالث 
رى للشيوخ لكي ينعزلوا عن طبقات ( بري وشيخ ومريد ) مت فيما بعد بناء قرية خاصة للبيارى وأخ

املريدين يف ÀمالÐم ويف تلقيهم العلوم االيزيدية اخلفية املقدسة من البا4 جاويش ومن آشور ومن أنليل 
على السواء ، هلذا أطلقت االيزيدية على الشخصيات اليت بنت اللش ومراكز احلضارة يف اور واريدو 

آلدانية ( اي الشخصيات اإلهلية يف وعيها ) واربيل ولكش وسيبار وغريها تسمية الشخصيات ا
  وأطلقوا على أول مملكة بنوها على األرض إسم آدان ( عدن ) أرض اإلله ...

هلذا جاءت التسمية والطبقات الدينية يف االيزيدية من هذه اجلذور املوغلة يف القدم واليت تعود ألول 
طبقي هو تقسيم جيين قبل كل شيء ومن كان اشراقة حضارية تنبض 4حلياة على كوكبنا ، فالتقسيم ال

يتطور يف تلقيه العلوم واملعرفة املقدسة االيزيدية كان يستبدل طوقه لريتقي اىل مصاف الشيخ وبعدها 
  اىل مصاف البري هلذا كانوا يطلقون على أنليل لقب األب البري ..

م بيار يف مستوى آداين و4قي فقد كان مصدر العلوم مع أنكي للجميع ويف االيزيدية كانوا يعتربو�
الشخصيات قسموها اىل شيوخ آدانيون ومشسانيون يستعرضون علومهم املقدسة يف كل عيد ومناسبة 

  دينية جتمعهم يف اللش النورانية ، واملخطوطات السومرية اليت متت ترمجتها 
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طلق على نفسها لقب واملوجودة يف املتحف امللكي الربيطاين تؤكد أن مجيع هذه الشخصيات كانت ت
  عاشق ايزيد وعاشق العلم االيزيدي كما كانوا يطلقون على أنفسهم أبناء وبنات الشمس ..

و4لعودة للتقسيم الطبقي يف ا�تمع االيزيدي فإنه أوىل ا�تمعات على كوكب األرض من الذين 
حضارة نوعية متفوقة فرضوا التقسيم الطبقي على املستوت الروحية والفكرية للبشر من أجل خلق 

ص  تتجاوز عاملنا املادي املوضوعي فمن خالل غطاء الرأس كان االيزيديون يعلمون طبقة الشخ
  واالنتماء الديين الفعلي له يف مستوت الوعي ..
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لذلك تفند الكثري من املخطوطات السومرية املتعلقة 4اليزيديني تلك األفكار املشّوهة عن ظهور احلد 
والسد من عهد شيخادي واحلقيقة ا�ا كانت موجودة قبله Óالف السنني ، فهذه اإلدعات اليت 

من اجل  تناولت تشويه الدين االيزيدي تعود يف اغلبها حلقبة ظهرت معها أقالم تعمدت التشويه
 لبنان كان أغلب القائمني يفمصاحل آنية ضيقة ، ففي الفرتة اليت عاد zا شيخادي من جبال الفأر 

على اللش قد ختلو عن اخلدمة والعبادة بشكل سليم كما ابتعدوا عن تلك الطقوس من خالل 
عهم فئة البسمري إنغماسهم 4حلياة الدنيوية فأعاد لتلك الطقوس هيبتها وأبعد الكثري من القوالني وم

  وبعض الشيوخ من الذين جتاوزوا موضوع احلد والسد يف العالقات الزوجية ..
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لذلك ترتبط فكرة اآلري 4ملوضوع االيزيدي فقط يف موضوع اخلاسني او الشخصيات العظيمة اليت  
ومن مث ارتفع مع الساللة  12كانت تظهر يف أكثر من بُعْد زمين يف نفس الوقت وكان عددهم 

قبل أن يصل العدد اىل أربعني وحيسموا موضوع عالقتهم �4تمع البشري فوضعوا  16الثانية اىل 
مسؤولني معّينني هلذه الغاية ميتلكون الطهارة والنقاء واالستقامة للتواصل من خالهلم مع ا�تمع 

  ..البشري وقد اشرت يف الكثري من األجزاء اىل رُقم وخمطوطات تؤكد وتوثق هذا الشيء 

كل هذه املعطيات وصلتنا عن التقسيم الطبقي الديين االيزيدي من العهد السومري وقبل ظهور 
شخصية شيخادي العظيمة وكل ما مت تناوله من معلومات تتناول هذا اجلانب على أنه أتى لاليزيدية 

نفسه  بعد شيخادي متثل مغالطات ال وجود هلا وهناك عامل أساسي يفند هذا النوع من املغالطات
صديق مغالطات عن أن التقسيم الطبقي جاء  عند قدومه اىل اللش كان شيخاً آدانيا فكيف ميكننا ت

  على يده ؟ 

وحياول البعض إدخال اسقاطات ¬رخيية عنوة على التقسيم الطبقي االيزيدي من خالل دراسة مشوهة 
  ألصل ونشوء االيزيدية يف اللش واريدو ، كتب أحدهم يقول ..

أصل االيزيدية اىل القبائل الكوتية اوماندا ، ماندا ، الكا¬نية الكورماجنية ، وهي قبائل هندو ـ (( يعود 
ارية قدمية سكنت جبال زاكروس وتعين الشمسيني وعباد الشمس !! وقد ثبت يف النصوص السومرية 

اية األلف ـ األكادية أ�م أطلقوا اسم ( اومان ـ ماندا ) على سكان جبال زاكروس وطوروس يف �
الثالث قبل امليالد ، يؤيد ذلك ان كلمة ايزيدي وجدت منقوشة على أحد النقوش السومرية 4خلط 

) وتعين الروح اخلّرية الطاهرة أو السائرون على الطريق الصحيح ،  (a – zi – da)املسماري (
 – a – zi)واملعىن موجود يف القاموس السومري جامعة بنسلفانيا يف الوالت املتحدة عن كلمة 

da)  نة االيزيدية اليت يعود ¬رخيها اىل األلف الثالث قبل امليالد فتعد منيتطابق هذا مع ماهية الد
  �ت يف منطقة احلضارات العظمى )) أقدم الد

  انتهى االقتباس ..
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طبعاً هذا النوع من اللغط والثرثرة اللغوية املتناقضة واملليئة 4ملغالطات جتعل املرء يقف عاجزاً يف قياس 
طر ال تستند اىل أي مصادر دقيقة سوى ن أمدى سعة ثقافة من يكتب مجلة من املتناقضات يف بطو 

يزيدية السومرية اليت حياول البعض جعلها مثرائية وزاكروسية ¬رة ، وماندية وهندو ـ تلك احلقيقة اال
ارية واوربية دون أن يفهم حىت تعريف اآلري من السامي ، كما يدهشين ان من يتصدى ملوضوع 

ا¬ين ومشساين ومادي فكيف ميكن قالطبقات الدينية يف ا�تمع االيزيدي جيهل ماهية كلمة آداين و 
  ثوق ببحث جيهل صاحبه أبسط أجبدت جذور التقسيم الطبقي الديين يف االيزيدية ؟؟الو 

حسناً ظهرت كلمة ايزيدي مئات املرات يف املخطوطات السومرية ويف معابد ايزيدا قبل ظهور 
الكوتيون وقبل أن يستوطن البشر جبال زاكروس ، لذلك مل يتم ذكر اسم مثرا وال عباد الشمس يف 

طات وهنا إشارة واضحة تفند تلك املغالطات اليت حياول البعض حشوها يف التاريخ تلك املخطو 
  االيزيدي من أجل أهدافه الضيقة على حساب احلقيقة ..

ص االريون واهلندوـ اوربيون عند ذكر اسم ايزيدا وآدان وطاوسي ملك يف  ومل تذكر أي كلمة خت
ا ) واملعلوم ¬رخييا دمى ببيت ايزيدا ( أور ايزياملخطوطات السومرية بل حىت أن اغلب املدن كانت تس

  أن اور كانت موطناً للشيوخ اآلدانيون والشمسانيون ومنهم خرج عظيمنا إبراهيم اخلليل ..
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صورة األوىل ي خارطة ملعبد ايزيدا يف بورشيبا  صور من املصدر أعاله الذي ذكرته يف مقدمة الفصل ال   ..ال

وآدان يف املخطوطات السومرية يف أكثر من ألف ومائتني مرة وقسماً واسعاً منها ذكرت كلمة ايزيد 
تناول حىت الطقوس اليت كان ميارسها االيزيديون يف سومر ، وكانت اللش واملناطق اليت تبدأ عند 

 الساحل األيسر لنينوى وانتهاءاً جببال آرارات تسمى مناطق املرَكه أي األراضي املقدسة اليت مل يكن
يدخلها سوى الذين يقومون 4خلدمة يف اللش النورانية من العوائل االيزيدية اليت كانت تعمل يف حميط 

املعبد يف الزراعة والرعي لتوفري الطعام على طول السنة للكهنة والذين يقومون Òجراء الطقوس 
  والتعاليم املقدسة فيها ..

ألنليل وإبنه آشور و4لتايل كانت التقسيمات  مناطق املرَكة حسب املخطوطات السومرية كانت ¬بعة
الفعلية لألراضي اآلدانية مسؤولية تلك الشخصيات العظيمة اآلدانية والذين ميكن أن نطلق عليهم  

كلمة آريني أل�م كانوا آهلة 4لفعل يف قدراÐم الروحية والفكرية وميتلكون الوعي اإلهلي الذي جيعلهم 
صلون مع العلوم الكونية   يف مكتبة الكون الرمزية ..يتوا
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وتبدو عملية فهم هذا املوضوع 4لتحديد مبثابة البّوابة اليت ميكن ألي قارئ أو 4حث من ترتيب فكرة 
سليمة عن األصل والنشوء يف بداية احلضارة يف املنطقة ، فلم تكن هناك قبائل وأقوام غازية يف املنطقة 

ا _ي شكل من األشكال ، كما أن ظهور القبائل بشكله املقدسة ألنه كان ُحيّرم محل السالح فيه
الواسع مل يكن سارً بسبب انتشار احلضارة يف اجلنوب السومري وقد استمر اقفال مناطق املرَكه 

آلالف السنني ومنع دخول البشر اليها وهو ما وقعُه الكبار حلظة تقسيم األراضي اليت نزلوا عليها 
  أو اجلنة اآلدانية .. وأنشأوا احلضارة يف جنة آدان

وحياول البعض بشكل متعمد وجبهل مطبق إعادة أغلب العادات والتقاليد االيزيدية اىل مناطق أخرى 
يف العامل مثل القول ا�ا كانت كا¬ن وما¬ن وميتان وغريها من األلفاظ اللغوية اليت ال يتوفر أي دليل 

و 4ملثرائية ، وقد تطرقت يف اجلزء السابق يف  مادي أو أكادميي ملموس على عالقة االيزيدية zا أ
كتاب صدى احلضارة اىل العادات والتقاليد املثرائية اليت تتعارض والطقوس االيزيدية بشكل جذري ال 

لى عجمال ألي عملية تشبيه سوى عند تلك األقالم اليت تشّوه احلقائق وحتاول خلق منط قائم 
ملتعلقة 4ملقارنة بني االيزيدية كدنة حية للدولة السومرية الفوضى يف تناول املعطيات التارخيية ا

  والبابلية واآلشورية وبني أدن أتت بعدها Óالف السنني ..

واملشكلة أن الكثري من الباحثني العرب جلأوا اىل تلك الكتا4ت املشّوهة على أ�ا مصادر دون أن 
فعتهم حلشو ذلك اللغط املشّوه عن االيزيدية يدركوا أن أسباب سياسية وأهداف آنية ضيقة لكتاzا د

  من اجل منافع شخصية ال متت حلقيقة االيزيدية _ي صلة ..

فالعودة للنظام الطبقي واحلّد والسّد يف االيزيدية {خذ� اىل أعماق احلضارة واىل الشرارات األوىل 
ملناطق اآلرامية اليت كانت متتد من لبداية احلياة يف معابد ايزيدا اليت انتشرت يف طول العراق القدمي وا

جبال األرز وإسرائيل اىل ّمجو وكشمري ، فقد كان النظام الطبقي جزءاً من احلياة االيزيدية ومقياس 
للتقدم الروحي واجليين يف نفس الوقت ومفتاح للعبور من االنسان ا�ّرد اىل االنسان املتفّوق ، وبقي 

  السنني وقبل ظهور الكثري من احلضارات واألقوام ا�اورة ..النظام الطبقي حيكم جنة عدن آلالف 
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أي أن هذا التقسيم ظهر قبل إعطاء اآلراضي البعيدة يف السند واهلند اىل امللكة أ�� ( عشتار ) واليت 
تبّنت نفس النظام االيزيدي يف أراضيها وهذه اجلزئية ال يستوعبها من ال يطلع على املخطوطات 

الكاملة لألدب السومري الذي يتحدث عن البداية والنشوء يف حضارتنا ، لذلك ميثل القول والرتمجة 
أن االيزيديون أخذوا تقسيمهم الطبقي من اهلندوـ اوربيني هو لغط فكري ال ميت للحقيقة _ي صلة 

 وال يستطيع أولئك الذين {خذون القارئ اىل هذا املكان من الفوضى يف السرد استيعاب احلقيقة
لسبب بسيط وهو قلة اإلملام 4ملعطيات التارخيية فإصول البحث يف هذا اجلانب ال ميكن أن يكون  
كامالً دون االطالع على املخطوطات السومرية اليت حتدثت عن بناء معابد ايزيدا يف أور وأريدو 

  ونينوى وسيبار وغريها من مدن اململكة اآلدانية ..

ع االيزيدي سوى عرب النصوص أو عرب املخطوطات اليت قامت ورغم كل حماوالت البحث يف املوضو 
بريطانيا بنقلها اىل متاحف العامل ال يوجد ما يؤكد على عالقة بني االيزيدية ونظامها الطبقي _ي 

دنة قدمية فالطبقات يف اهلند وضعتها بنفسها امللكة ا�� يف كتب الفيدا والذين نقلتهم من سومر 
زيديون وليسوا هندو اوربيون !! حىت النصوص االيزيدية ال يوجد فيها أي ذكر لكلمة اىل اهلند كانوا اي

  مثرا او لغريها من االلفاظ اليت مت استخدامها من قبل البعض لتشويه وحتقري الدين االيزيدي ..

وعندما نطلع على تلك األكاذيب اليت رّوج هلا البعض من أن عهد شيخادي مل يكن فيه سوى بري 
نشعر بعجز أمام جبال اجلهل اليت ال تستطيع فهم أن آدي اهلكاري نفسه كان شيخاً وأن  ومريد

الطقوس يف اللش ال ميكن أن تقوم دون وجود الفقري وغريه من الطبقات اليت تشكل هرم التقسيم 
  الطبقي الفعلي يف االيزيدية ..

مريد ووجود املراتب األخرى نرى وعندما نطلع على التقسيم الطبقي لاليزيدية من بري اىل شيخ اىل 
 أ�ا ال توجد سوى يف تلك القبائل االيزيدية اليت نقلتها امللكة أ�� من سومر اىل جبال اهلمال

وجبال مشباال ، أما نظرية مقارنتها 4لدنة املثرائية اليت ظهرت بعد االيزيدية Óالف السنني يُعد حمض 
التارخيية اهلدف منه تشويه احلقيقة فقط ، فقد حاول  أكاذيب وإفرتاءات ونوع من اإلسقاطات

  البعض جاهداً وجاهالً من مقاربة الدنتني وهو جهل لسبب بسيط وهو أن
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االيزيديني أنفسهم وضعوا تلك الفئة املعربدة منهم يف إطار ديين آخر بعد آالف السنني ليتم تشذيب 
املعابد االيزيدية وغريها من األعمال املشينة  أخالقهم بسبب ممارستهم الفساد األديب واجلنسي يف

  والعودة للعزف على وتر املقارنة هذه أمر يف غاية اجلهل ..

وإطالعنا على الطبقات وتقسيمها يف االيزيدية تقود� اىل فهم كامل ملوضوع يعترب حجر األساس يف 
  االيزيدية ..

  طبقة البري .. 

العليا اليت كانت متثل اإلرادة اآلدانية يف عاملنا املادي املوضوعي تعترب طبقة األبيار يف مقدمة الطبقات 
ص يف شرح العلم الباطن وأسس علوم ملك فخردين وكانت هذه الطبقة ¬رخيياً بعيدة كل  وهي تتخص
الُبعد عن االهتمام يف شؤون عاملنا املادي ( ختلى البيار حالياً عن هذه العلوم ) 4إلضافة اىل وجودهم  

عابد ايزيدا يف أور واللش وأريدو وسيبار وغريها فإن مركز جتمعهم ومدرستهم الكربى كان يف كخدم مل
ص وحجارة  قرية البيارى القريبة من بلدة عني سفين ( حالياً قرية الفاضلية ) فقد كانت بيوÐم من ج

لم الذي وتتلون 4للون األبيض فقط وقد كان الناس يدخلوها حفاة األقدام لقدسيتها وقدسية الع
  حتمله هذه الطبقة املهمة من طبقات التقسيم االيزيدي ..

وعندما كان البيارى يرغبون يف أداء طقس معّني يف بعشيقة وحبزاين أو التزّود 4لعلم املقدس فكان 
يتوجب عليهم أخذ اإلذن من بري بوب الذي كان ميثل حارس بوابة الدخول هلم للمركز الديين 

زاين ) والكثري من األبيار خالفوا تعاليم وأصول هذه املراسيم فدفعوا الثمن غالياً االيزيدي ( بعشيقة وحب
  بطريقة مل يفهموها ..

  طبقة الشيخ ..

تعترب طبقة الشيوخ من الطبقات املهّمة الثانية يف ا�تمع االيزيدي فهذه الطبقة كانت تتلقى علومها 
ت من خالل مستوى العلم االيزيدي الذي كانوا من طبقة البيار ومت تقسيم الشيوخ أنفسم اىل طبقا

يتلقونه ومت حترمي التزواج فيما بني بعض طبقات الشيوخ استناداً هلذا التقسيم وهو حترمي جيين 4لدرجة 
  األساس وروحي و4لتايل ظهرت طبقة الشيوخ بعدة مستوت كطبقة الشيوخ 



 المملكة اآلدانيةـ ـ الطبقـات الدينية والحّد والسدّ 
 

179 

 

  

تو� فخرا متخصصة كل منها مبجال من العلم الشمساننني واآلدانيني والقا¬نيني وطبقة من شيوخ خا
  الباطن االيزيدي ..

ص يف نقل العلوم الباطنية  وظيفة طبقة الشيوخ من العهد السومري ومروراً بعصر� احلديث كانت تتلخ
من البيار اىل املريدين وكانت طبقة الشيوخ العامل الذي يربط الطرفني يف املعرفة ، وختلت طبقة 

احلديث عن تلقيها العلوم االدانية او علم ملك فخردين وحصرت اغلب اعماهلا يف الشيوخ يف العصر 
  مجع اخلريات وممارسة طقوس عادية ال تتجاوز حدود احلياة املادية يف جمتمعنا البشري ..

وتنقسم طبقة الشيوخ اىل أربعة مستوت يف تلقيها العلم واملعرفة االيزيديني وكانت هذه الطبقات كما 
ضع ملدى تلقيها العلم من طبقة البري ، املستوى األول هو الشيوخ اآلدانيون والثاين هو ذكرت خت

الشمسانيون والثالث هو القا¬نيون والرابع هو املادي وذكرت املخطوطات السومرية ان االيزيديون  
  كانوا يعلمون مستوى الشيخ من خالل غطاء رأسه والرداء املقّدس الذي يرتديه ..

  املريد ..طبقة 

هي الطبقة األدىن يف التقسيم الطبقي الديين االيزيدي ويتلقى أبناءها تعاليمهم من الشيوخ مبختلف 
صل عتبة نور آد حيصل على لقب كوجك أو  إنتماءاÐم ودرجاÐم ومن حيصل على العلم املقّدس وي

املريد اىل هذه حامل لعلم ملك فخردين وهي درجة تتطلب تطور روحي وفكري معّينني يقودان 
  الدرجة من تلقي العلم ..

لى اللقب ألنه حيوز على روح متقّدمة يف تقمصات سابقة وليس شرطاً ان ميتلك عهناك من حيصل 
تلك السعة الفكرية اليت يتطلبها األمر مع البعض اآلخر وهناك من جياهد يف طهارته ونقاءه واستقامته 

صريته الروحي صل مرحلة الكوجك وتتفتح ب  ة ..لي
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يعتقد االيزيديون أن عبور دورات املريد تنقله يف حياة مستقبلية اىل طبقة الشيخ وجناحه يف دورات 
 ص املفروضة عليه يف طبقة الشيخ تنقله اىل طبقة البري وجناحه يف طبقة البري تنقله اىل بيت آد التقم

صبح جزءاً منه ال ينفصل ..أو اجلنة اآلدانية وهي أعلى مراحل تلقي العلم األبدي يف    الوجود وي

ص يؤديها املريد وميارس كل ألوان السلوك واملشاعر والعواطف واملمارسة الفعلية  49هناك  دورة تقّم
صر شعوري كاحلب والكراهية والظلم واخلري والفساد واالستقامة واحلقد والكسل والغرور  لكل عن

دورة قبل ان ينتقل لطبقة الشيخ ويف  49ا املريد يف والشجاعة والشهامة والنقاء كلها عناصر يغربله
ص أخرى ميارس خالهلا فإما ينجح يف ممارسة  49تلك الطبقة ميارس التزامات اعلى يف  دورة تقم

أعلى درجات االلتزام 4لقيم احلّية للطهارة والنقاء واالستقامة وهذا ما ينقله اىل عامل البري أو يفشل 
ينبغي ممارسة  49ريد من جديد ، وعند االنتقال اىل دورات البري الـ ملويعود أدراجه اىل دورات ا

..   درجات أعلى من الطهارة والنقاء واالستقامة إذا ما أراد العبور ململكة آد

ص روح الشيخ العائد من دورات الضرورة اليت فشل فيها يف مرحلة الشيخ املريد  وميكن أن تتقّم
روح متقدمة تفرز لنا هذا احلاالت طبقة من الكوجكني أو الفقراء ويكون املريد بذلك قد حاز على 

  املتقدمني يف فهم علم آد أكثر من 4قي املريدين .. 

4إلضافة اىل التقسيم الطبقي الذي رافقته شريعة احلّد والسّد منذ ظهور اللش وضعت مراتب أخرى 
لش أو يف معابد ايزيدا يف اور واريدو واملعابد ألداء الطقوس والشعائر االيزيدية اليت كانوا يؤدو�ا يف ال

  االيزيدية املنتشرة يف عموم العراق القدمي ..

  املرتبة األوىل اليت ميثل علم آد هو

  األب الروحي لاليزيديني ..

  البا4 شيخ .. 
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أول 44 هو أعلى درجة دينية يف التقسيم الطبقي لاليزيديني وهو موجود منذ نزول اللش ومنذ تعيني 
شيخ يف معابد ايزيدا يف أور ـ ايزيدا وهناك جمموعة من الشروط اليت ينبغي على الشيخ الشمساين ( 

  الذي ميتلك علوماً مشسانية ) ان حيصل عليها قبل حيازته اللقب وهي ..

ــ أن يكون من شيوخ ملك فخردين وحائز على علوم ملك فخردين وحاصل على األسرار الكربى 
  قدير ..على أقل ت

  ــ أن يكون طاهراً نقيّاً مستقيماً وعرب يف تزّهده وصيامه أربعني أربعينية يف اجللخانة ..

  ــ أن يكون قد جتاوز مرحلة الشهوة اجلسدية .. عمر يتجاوز السبعني يف عصر� احلديث ..

اله وأقواله بعلم آد ــ أن يكون بعيداً عن ملذات عاملنا املادي متخلياً عنها قوالً وفعالً ويقرن كل أفع
  وملك فخردين وكاهناً أعظماً للجميع ..

وتعترب شخصية البا4 شيخ من الشخصيات املعصومة من اخلطأ و4لتايل هلا احلق يف سن وتشريع 
القوانني املتعلقة 4اليزيدية يف كل زمان ومكان شرط استيفاءه شروط املنصب أو الدرجة الدينية اليت 

  حاز عليها ..

4 شيخ جيب أن حيوز أغلب األسرار الكربى يف العلم الباطن االيزيدي وهذه احليازة تعطيه احلق والبا
يف املسؤولية على كل الكوجكني والقوالني والعلمدارين وإختبار مؤهالÐم يف إمتالك علم آد وملك 

  فخردين ..

4حة اللش النورانية واملكان املقّدس لبا4 شيخ هو عرش ملك فخردين وموجود هذا العرش يف 
  واإلخالص هلذا العرش يتطلب الطهارة القصوى يف العمل واحلكمة من اجل خري رعّيتِه  ..

منذ القَدم وضع الكبار منصب املري ليكون رقيباً على احلّد والسّد يف االيزيدية وعرب التاريخ كانت 
حلكمة العسكرية من اجل أغلب الشخصيات اليت تقلدت لقب املري شخصيات جتيد فنون القتال وا
  إبقاء التقسيم الطبقي خيضع لإلرادة اآلدانية ، لذا يُعّني املري البا4 شيخ بعد
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أن يقارن شخصيته مع الشروط اليت يتطلبها املنصب وحيمل املري اخلطيئة الكربى لسبعة أجيال يف  
  حالة اختيارِه اخلاطيء للبا4 شيخ يف كل زمان ومكان ..

شيخ يف اللش بلقب 44 شيخ املرَكه أي انه مسؤول عن الشؤون الدينية والدنيوية للمرَكة ويسمى البا4 
وهي املناطق املقّدسة لاليزيديني كانت تشمل مناطق تبدأ عند الساحل األيسر لنينوى وتنتهي عند 

مينع دخول جبال أماسيا وآرارات يف أرمينيا ، هذه املناطق كانت حصراً لاليزيديني عرب التاريخ وكان 
  األقوام األخرى هلا ..

  أما ملاذا ُمسّي بـ 44 شيخ املرَكة ؟ وهل كان هناك 44 شيخ آخر ويف مكان آخر ؟ 

اجلواب نعم كان ملكي سامل أول 44 شيخ يف ¬ريخ االيزيدية وإرتقى اىل مصاف العظماء من 
إبراهيم اخلليل وانتقل اإلثنان اىل جبل اخلاسني واملالئكة ومن بعده 44 شيخ اور ـ ايزيدا وهو العظيم 

مورّية املقّدس يف اور ـ سامل ( اورشليم ) لبناء معبد ايزيدي مشساين هناك قبل اإللتحاق بقائمة 
  العظماء يف الوجود ..

كان 44 شيخ يف اجلنوب السومري كاهناً يهتم 4لشؤون الدينية والدنيوية لبقية الرعّية يف سومر من 
  رائح بقية الشعب من سياسيني وغريهم ..موظفني اىل ش

كان مقرُه دائماً ينتقل اىل معبد ايزيدا اجلديد الذي كان يُبىن كل فرتة بناءاً على تقومي فلكي يتعلق 
  _مهية املكان والزمان يف ذلك العصر وÀثريه يف حياة الشعب ..

صب البا4 شيخ هم شيخادي اهلكاري والكوجك برهيم  وأفضل الشخصيات اليت تقلدت من
  صاف اآلدانيني الكبار يف عاملنا ..موالكوجك سلمان وإنتقل الثالثة يف علوم ملك فخردين اىل 

  

  الفقري ...

رورة ن ساللة امللك شيخ سن والبعض ميتلك روح متقدمة يف دورات الضمالفقري هي طبقة املتزهدين 
  عندما نلقي نظرة على طريقة حياة الفقراء فإ�ا تبدو على وحارس بوابة اللش املقّدسة ، 
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صارم للقيم املقّدسة اليت تنقل مستواهم الروحي اىل  شكل حياة بسيطة للغاية لكنها مفعمة 4لتطبيق ال
سطحي يف عاملنا مستوت عليا وهو الطريق السليم للمعرفة من وجهة نظر نوعية خترتق كل ما هو 

املادي املوضوعي ، فلسفة حياة الفقراء يف االيزيدية تعتمد متام االعتماد على اجلانب الروحي والتعامل 
مع كل ما هو 4طين يف هذا العامل ورمبا يرى البعض فيها إرواحية وغريها من التسميات لكن ال ميكن 

صل اىل مرحلة تشمل الكثري من مقارنتها _ي شكل من األشكال 4الرواحية أل�ا يف النه اية ت
  احلقائق اليت تتجاوز عاملنا وكذلك تتجاوز العلوم يف العامل املادي ..

فالفقري االيزيدي ميثل روح متقدمة يف املفهوم االيزيدي أتت اىل عاملنا بعد جتارب كربى يف رحلة 
ص األرواح ألكثر من دور يف الطبيعة احلّية ، وتتعامل هذه األرواح مع املواضيع احلياتية من خالل  تقم

تعاملها مع الروح الكربى يف الكون واليت متثل مصدرها للحصول على املعلومات وغالباً ما تكون هذه 
صرية الروحية على مصراعيها ..   الطبقة قريبة من التنّور وفتح الب

من املعرفة االيزيدية ، والعلوم اليت يستند هلا أغلب الفقراء يف االيزيدية هي عبارة عن نصوص مقّدسة 
صحيح أن الكثري من هذه النصوص مل تنشر كما أن أغلب أعمال الفقراء يف القرون املاضية بقيت 

متداولة بشكل شفهي لكن طريق املعرفة هذا ليس معّبداً 4لورد بل يتطلب قدرات روحية وفكرية 
نور والظالم ، هذه القدرات بقدر عالية ليتمكن الفقري من الوصول هلدفه ويكون وسيطاً بني عاملي ال

ما هي معقدة تبدو مقدماÐا بسيطة للغاية تبدأ من خالل البيئة اليت ينشأ فيها الفقري واليت تعتمد 
ص تدرّج تعلمه ألسس املعرفة والذهاب ألبعد نقطة يف ا�ال  إعتماداً كلياً على الطبيعة كل شيء خي

  الروحي هلذه املعرفة ..

ما الذي أعنيه zذه الطبقة يف االيزيدية ال بد يل أن أشري اىل أ�ا ختتلف عن طبقة وحىت يفهم القارئ 
الفقراء يف اهلند وعن النّساك يف أغلب احلضارات من حيث طريقة عيشها أو من حيث األهداف اليت 

صبو اليها الفقري االيزيدي يف مسرية Àمله وتقّبله العلم الباطن االيزيدي ، وحىت املبادئ ال يت يدرسها ي
  ختتلف نوعياً عن بقية احلضارات اليت تتناول هذا املوضوع من جوانب 
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صورة  خمتلفة ، وحىت املستشرقون الذين زاروا مناطقنا يف سهل نينوى حّددوا الكثري من مالمح تلك ال
لتطرق اىل اليت كان الفقري االيزيدي ميتلكها لكنه مل يكن يستعرض قدراته أمام الغر4ء وال حىت حياول ا

  العلم الباطن وأصوله يف معرض اإلجا4ت اليت كان يقدمها لضيوفه ..

أي أن تلك العلوم بقيت حمصورة يف إطار ضيق كما أشرت سابقاً وهذا اإلطار هو الذي كان جيعلها 
تنتقل الينا عرب العصور _مانة ، كما أن أي فقري مل يكن يشارك اجلموع مبا حيمله من علم بل كان 

ر شخصيات حمددة هو وحده يعلم مدى قدرÐا على تقّبل هذا النوع من العلوم لشرح مبادئها هلم خيتا
ص املستعارة أو من خالل احلديث املباشر عن جتاربه الروحية ونتائج Àمالته ورحالته  من خالل القص

  التجاوزية عرب الزمن ..

لم الشمساين يف علم ملك فخردين ما وحيصل الفقري على اخلرقة املقّدسة من خالل عبوره مستوى الع
  يؤهله لقيادة طقس السما يف اللش النورانية ليمثل املّريب يف الطقس يف فس الوقت ..

يرتدي الفقري غطاء الرأس ألسود الذي يشري اىل ¬ج آد وكذلك يرتدي احلزام األمحر اآلداين وكذلك 
  الطوق املفتول ( طوق يزيد املقّدس ) .. 

  

  القوالني ..

  

كان القوالني من أوائل الطبقات اليت شاركت يف جتسيد الطقوس اآلدانية على األرض وكانت أوىل 
تلك التجسيدات يف اللش من خالل طقس السما وكذلك الطقوس املباركة يف اور واريدو وبورسيبا 

الطقوس قوالً و4بل ونينوى واربيل وكانت من اكثر الطبقات تشدداً يف نقل العلوم املقدّسة عرب تالوة 
  ¬رة وبشكل موسيقي ¬رة أخرى ..
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الدّف والشّباب رافقت القوالون منذ بداية ظهورهم كطبقة وتنحدر املوسيقى الدينية اليت يتلو�ا اىل 
املستوى الشمساين واآلداين معاً و4لتايل ال تشبه املوسى الدينية االيزيدية 4قي أنواع املوسيقى يف عاملنا 

  املادي ..

ن أغلب القوالون التزموا 4لتعاليم االيزيدية اىل أبعد احلدود بقيت هذه الطبقة الدينية تتضائل اىل وأل
أن ُمسح هلا 4لتزاوج مع طبقة املريد بسبب قلة اإلجناب ، وتعترب طبق القوالني من الطبقات الشمسانية 

عصور ومت تقسيم تواجدها من األصيلة يف التقسيم الطبقي االيزيدي وتنحدر من سالالت نقّية عرب ال
البداية بني مناطق املرَكه ومناطق اور واريدو وبورسيبا و4د تيبريا وغريها من مدن اململكة اآلدانية ( 

  عدن ) ومقر القوالون اليوم هو بعشيقة وحبزاين ورöستهم يف حبزاين ..

  الكوجك ..

صريت صل اليها من يتمكن من فتح ب ه الروحية وممارسة طرق الّرب ( الكوجك مرتبة روحية عظيمة ي
الربخك ) أو فتح دفرت علوم لك فخردين ، وجاءت التسمية األوىل هلذه املرتبة من املركز الديين 

ومكانه حوش الكوجك جان وهو حوش  االيزيدي بعشيقة اليت متثل مركز اختيار املرَكه للكوجكني
ك اختيار املرَكه يف أداء طقس السما لك فخردين وحوش اختيار املرَكه يف نفس الوقت حيث يشار م

صويت الفعلي على إختيار كل الشخصيات الدينية يف اللش ومنها املري والبا4 شيخ ، والكثري من  والت
صلون عتبة هذا العلم من النساء والرجال وحيصلون على لقب كوجك شرط االلتزام 4لقيم  املريدين ي

  والشروط الروحية للكلمة وممارساÐا ..

  ال جيوز للكوجك ممارسة التجارة يف عاملنا املادي ..ــ 

  ــ ال حيق له التلفظ سوى 4حلقائق النورانية ..

  ــ يكون طاهراً نقياً مستقيماً يف حياته ..

ــ ال حيق له شرح علم ملك فخردين على أهوائه اخلاصة ألنه سيحمل خطيئة لسبعة أجيال لذلك 
  الدقيق يف علم آد ..يفّضل أغلبهم الصمت عن احلديث غري 
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هنة الرعي وخاصة األغنام ألن اليزيديون يعتقدون أن األغنام من مو¬رخيياً ُمسِح للكوجكني ممارسة 
أصناف املاشية اليت تنتمي اىل مستوى الوعي الشمساين يف عاملنا وهي 4لتايل تساعدهم يف احلصول 

  على املزيد من العلوم ..

صوم اغلب الكوجكني اربعين صيف واربعينية الشتاء بعد تفتح بصريÐم الروحية ويتوجب عليهم وي ية ال
زرة اللش مرتني يف السنة والتطواف حول األسرجة على أقل تقدير �هيك عن الواجبات األصلية 

  إلختيار املرَكه ..

  

  بيشمام املرَكه .. 

سالة امللك شيخ سن ، البيشمام هي مرتبة دينية عليا يف التقسيم الطبقي االيزيدي وتنحدر من 
وبيشمام املرَكة هو الشخصية املهمة الثانية يف التسلسل الديين االيزيدي وهو آداين األصل واملعرفة 

ومهمته تتمثل يف مرافقة البا4 شيخ يف كل الطقوس والشرائع املقّدسة يف اللش ومقر بيشمام املرَكه يف 
 وانتقلت اىل بعشيقة فيما بعد  ة امللك شيخ سن اآلداين¬رخيياً أل�ا كانت املركز الديين لسالل حبزاين

..  

وميثل البيشمام االيزيدية يف أغلب املناسبات حبكم عدم قدرة البا4 شيخ من اخلروج من اللش يف 
صيف والشتاء واجللخانة واعياد أخرى ، سابقاً مل يكن  أغلب املناسبات واألعياد كصيام اربعينية ال

 املرَكة بتا¬ً ، لكن مل يعد االلتزام zا موجوداً يف العصر احلديث ..البا4 شيخ يغادر أرض 
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  بيشمام البا4 شيخ ...

  

وهو بيشمام البا4 الشيخ واألخ الروحي لُه وهو من ساللة شرفدين اآلداين وظيفته تكمن يف ممارسة 
املقّدس وجيب أن يرافق البا4 تلقي العلم االيزيدي ومناقشتها مع البا4 شيخ واحلفاظ على إصول العلم 

..   شيخ يف كل صغرية وكبرية ، ويرتدي احلزام األمحر اآلداين املقدس يف شارة اىل إلتزامه بعلم آد

   

  4يب َكافان ..

  

4يب َكافان سيد الرعّية وهو من شيوخ آمادين الشمسانية وهي ساللة نقية التزمت zا االيزيدية عرب 
ية عن اجلروح الروحية أو املستوت الروحية لألفراد وهو ما يتطلب منه أن العصور ووظيفته املسؤول

صحيح الكثري من  يكون أكثر الشخصيات حيادية يف االيزيدية ومسؤول يف نفس الوقت عن ت
النصوص اليت مت تداوهلا بشكل خاطئ عرب العصور وأغلب الشخصيات اليت إستلمت زمام هذا األمر 

  لم االيزيدي اخلفي املقّدس ..جنحت يف احلفاظ على الع

  

  البا4 جاويش ..

  

األب احلارس وهي مرتبة دينية ال ختضع لطبقة حمددة ومهمته حراسة 4ب القايب املقّدس وحراسة 
األسرجة ومتابعة أعمال الطقوس والشرائع املقّدسة يف اللش النوراين ، وجيب أن يكون البا4 جاويش 

  ثالب عاملنا املادي وال ميارس أي نشاط يتعلق بعاملنا 4كراً غري متزّوج متزهداً عن م
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املادي وأول 44 شاويش لاليزيدية سب املخوطات السورية هو البا4 جاويش حارس وظهر يف 
  املخطوطات اآلرامية واملصرية 4سم حّورس ملشاركته يف بناء معابد الشمسانيني يف الشام ومصر ..
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  الفصل اخلامس                                     

 

  ملاذا وضع االيزيديون التقسيم الطبقي ؟                        

   

يف الفصل السابق تناولت التقسيم الطبقي والطبقات بشكل عام يف االيزيدية وتنشأ عن هذا التقسيم 
األجيال حول اجلدوى من وضع هذِه الطبقات يف جمتمع ديين منغلق الكثري من األسئلة اليت تتداوهلا 
  وضيق ومن بني هذه األسئلة ..

  ملاذا ؟ 

واإلجابة على هذا التساؤل Mخذ أبعاداً واسعة من الشرح تتجاوز التعابري البسيطة اليت ذهب اىل أBا 
أوسع ال بد من العودة اىل وحىت نتمكن من فهم الفكرة بصورة ذهنية تقاليد وأعراف دينية عادية ، 

شرح طبيعة تطور الطبقات يف االيزيدية واليت هي يف األساس جاءت نتيجة تناسخ األرواح وترقيها يف 
  النور  ..

يؤمن االيزيديون بشكل عام بتناسخ األرواح وشرحت يف الفصل األول اإلعتماد يف العني البيضاء 
 البيضاء نستطيع أن نفهم عملية التدرّج اليت متّر dا املقّدسة ومن خالل فهمنا السليم لقوانني العني

األرواح واألنفس يف الطبيعة الكونية احلّية ، واألهم من كل ذلك هو رحلة الوعي اليت تتحكم يف تلك 
الطبيعة ، فالوعي األقدس سلطان آدي هو املصدر لكل عملية التدرّج اليت تشهدها املخلوقات 

  والكائنات يف الوجود ..

تاريخ البشري وقبله rريخ الوجود يبدأ عند فكرة الدفق واالحنسار أي عند مفردة ميكن لنا أن فال
خنتصرها xلتطّور ، التطّور يف جتلي القوانني الكونية وإفرازاuا ، فكل شيء مثرة لفكرة التطّور يف 

  ء يف الوجود ، جذورها بدءاً من نشوء الكون والوجود وحىت استمرارية هذا التطّور يف أصغر ُجزي
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وفكرة التطّور هنا تشبه الوهم اىل حد كبري فرتاكمها ادى اىل خلق شيء ما هالمي وxلتدريج حىت 
انبلج الوعي األقدس يف الوجود ومعه انبلجت صرخات الروح األوىل لتجّسد النفس احلّية يف الكينونة 

 املعرفة االيزيدية فكل شيء له وجهني والوجود ، والدفق واالحنسار رافقا مبدأ التطّور منذ البداية يف
ظاهر وxطن ، ملموس وخمفي وهي صفة متأصلة يف كل شيء ، ومثلما تعّرب حالة الدفق واالحنسار 
على ملسات اخللق األوىل كذلك يُعّرب شروق الشمس وغروdا عن ذلك القانون يف عاملنا األرضي أو 

  عاملنا املادي املوضوعي امللموس ..

أجداد� كثرياً أن دورات تناسخ األرواح ليست دورات عادية أو Mخذ مستوى واحد يف ومسعنا من 
الوجود بل تشبه دورات وانتفاضات الشمس هناك الكربى منها وهناك الصغرى ، لذلك آمن 

االيزيديون منذ الِقَدْم بفكرة تناسخ األرواح وترقيها يف النور من خالل أعماهلا ا�يدة أو إحندارها 
م أيضاً من خالل أعماهلا املتدنّية اليت ال تالئم سّلم الصعود اىل األعلى يف دورات الضرورة للظال

الكونية ، وجّسدت الكثري من النصوص املقّدسة فكرة التناسخ والتقسيم الطبقي من خالل التسمية 
  للشخصيات يف األعلى ..

سية وأرواح تعلو على الشمسي واعتربت تلك النصوص املقّدسة أن هناك أرواح قمرية وأرواح مش
والقمري تطلق عليها xألرواح اآلدانية وهي درجة رفيعة تصلها الروح يف رحلة تقّمصاuا ، لذلك 

اعتربت املعرفة االيزيدية ان فكرة التقّمص وتناسخ األرواح نفسها تعكس قوانني إهلية وكونية يف األعلى 
ي ختضع لقوانني تظهر وختتفي لتعكس الدفق يصعب علينا فهمها xلشكل ا�ّرد للفكرة ، فه

واإلحنسار وكذلك تعكس مسرية األرواح يف رحلة جتليها أو ترقيها وعودuا اىل سببها النهائي يف 
  الوجود والذي نسميه بـ بيت آد� ..
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  احلالة األوىل ... الطبقة األوىل

  

من دورات تناسخ األرواح كي يتمكن  احلالة األوىل تتمثل يف عبور الكائن البشري يف سبعة دورات
من حتسني شجرة حياته لينتقل اىل عامل أمسى يف الكينونة وهو مستوى القّوال ، وعندما يفشل الكائن 

البشري يف التحلي xلصفات الروحية واألخالقية يف عامله األرضي مبا يؤهله لتحسني جودة الوعي 
ى ، واملريد والقوال طبقتني ينتميان اىل عامل املادة ( وخارطته اجلينية تتكرر الدورات السبع مرة أخر 

املادي ) أي اىل عامل املريد يف تلقي العلم االيزيدي لكن ما ميّيز طبقة القوالني أBا تتفوق على طبقة 
املريد العادية يف حفظ النصوص املقدسة وتالوuا عرب طقس موسيقي جيمع النغمات املوسيقية يف 

االيزيدية وهي نغمات تتجاوز الرتدد الرنيين للنغمات املوسيقية يف العامل األرضي كما العوامل السبعة يف 
شرحته يف فصول سابقة من هذه السلسلة وهذه الطبقة مت حصر نقل املوروث االيزيدي من خالهلا 

  ألBا ترقت يف النور اىل مستوى أعلى من مستوى املريد روحياً  ..

  

  احلالة الثانية .. الطبقة الثانية 

بعد عبور احلالة األوىل واالنتقال من مرحلة القّوال اىل مرحلة الفقري وهي مرحلة تتطلب العبور سبعة 
مرّات حىت يصلها الكائن البشري يف االيزيدية ومتثل مرحلة من مراحل التواصل مع العامل القاrين ( 

 حية النجمي ) وxلتايل ميكن اعتبار الفقري يف مصاف الشيوخ واألمراء من النا
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االجتماعية وحيق له االرتباط والتزاوج معهم والفقري لفظ يعكس توق االنسان للمعرفة اإلهلية وقدرته 
  على تطبيق مفرداuا ومبادئها ..

  

  

  احلالة الثالثة .. الطبقة الثالثة 

  

ية ويشكل احلالة الثالثة هي طبقة الشيوخ واليت تشكل تطوراً جينياً كبرياً يف شجرة احلياة االيزيد
الوصول اىل هذه احلالة ارتقاء كبري يف دورة تناسخ األرواح والضرورة الكونية ويعترب الشيخ يف املعرفة 

  االيزيدية مبثابة املراقب الصارم على طبقيت املريد والقوال يف تلقيهما للمعرفة االيزيدية املقدسة  ..

  

  احلالة الرابعة .. طبقة الرابعة 

  

يزيدية تقدماً من الناحية اجلينية وهلذه الطبقة تدرجات تصل أعلى مراحلها يف وهي أكثر أشكال اال
الوصول اىل شيخ آدي ( علم آدي ) وهو الشيخ الذي يتمكن من الوصول اىل املستو�ت العليا 

لدورة الضرورة الكونية ، وشيخ آدي يف االيزيدية ميثل أعلى درجات التفّوق يف منظوميت الوعي والروح 
  ر من العامل املادي املوضوعي والتخلص من دورات الضرورة وتناسخ األرواح ..والتحر 
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  احلالة اخلامسة .. الطبقة اخلامسة 

  

احلالة اخلامسة متثل طبقة األمراء وهي طبقة قاrنية من الشيوخ وتشكل أحد أشكال التطور اجليين 
يف املقام الشيخ األكثر تقدماً يف هذا السلم لتسلم العليا يف االيزيدية ، ومثلما ينتقي االيزيديون الكبار 

وظيفة الباx شيخ ، يقومون  ختيار األمري األكثر تقدماً يف سلم اخلارطة اجلينية لتسلم مقام األمري يف 
  االيزيدية ..

  

هكذا ترتك عملية التداخل Mثريها الفعلي يف االيزيدية وهذا التداخل الناتج من تطوير شجرة احلياة 
  اليزيدية وتناسخ األرواح هو الذي وقف خلف تقسيم االيزيدية اىل مستو�ت وطبقات ..ا

  وإذا ما استثنينا االنسان احليوان يف طريقة تفكريه تكون الصورة على الشكل التايل ..

  

  ــ االنسان ا�ّرد ــ طبقة املريد ــ املستوى املادي

  ــ االنسان اإلله ــ طبقة الشيوخ ــ املستوى القاrين 

  ــ اإلله االنسان ــ طبقة البري ــ املستوى الشمساين

  ــ اإلله ــ طبقة األمراء ــ املستوى اآلداين 
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مالحظة .. البري والشيخ مها نفس املقام لكن لكل منهما دور يف سلم التطور الروحي االيزيدي فالبري 
لة علم آد� والشيخ هو املسئول الفعلي عن تطبيق هذا العلم وميكن أن نطلق على هو حامل شع

  اإلثنني لقب البري يف نفس الوقت يف عاملنا املادي ..

وجيب أن ننتبه لنقطة حامسة يف تطور احللقات الرمزية يف االيزيدية عرب هذه الطبقات يف أن طبقة املري 
املرور اىل املستو�ت اآلدانية عند الشيوخ فهي تنتمي اىل املستوى هي اليت تشرف يف العوامل العليا على 
  العظيم للنور مستوى طاوسي ملك ..

لذلك تشكل الطبقات يف االيزيدية خطاً أمحراً ال ميكن التعدي عليه أو جتاوزه ألنه عملياً يشكل 
والتجاوز عليها أو حماولة العبث  حتدي للقوانني الكونية يف العني البيضاء واعتداءاً عليها واستفزازاً هلا ،

dا والغاءها سيعين عملياً يف االيزيدية االبتعاد عن االنتماء االيزيدي ومعارضة لطاوسي ملك و�موسه 
الكوين ، فكل تعدي يرافقه عودة اىل مستو�ت دنيا يف تناسخ االرواح ودورة الضرورة ورمبا يؤدي اىل 

ت والتعاسة والشقاء ملن يريد العبث dذه القوانني اليت تشكل العودة مئات الدورات من احلياة واملو 
  احملور يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ..

لقد آمن االيزيديون القدماء عرب rرخيهم الطويل ©ن كل شيء مرتابط يف املنظومة اليت حتكمنا واليت 
لرتابط شكل قانو�ً كونياً يعكس تشكل الكينونة وقوانينها احلاكمة لنا يف املستو�ت األربعة وهذا ا

الشمولية يف الناموس احلاكم للكينونة والوجود ورغم أن هذه الشمولية انطلقت من مبدأين كونيني 
تدرجا يف سلم هذا الوجود اىل عاملنا املادي املوضوعي إالّ أBما شكال حمور احلياة يف عاملنا ، الروح 

تكون منهما يف كل املستو�ت ، أحدمها أنشط من اآلخر وبر�جمها والنفس وبر�جمها ، فكل كائن ي
ويف حاالت معّينة يكون أحدمها مقموع النمو xلفعل ، أو مشلوالً جرّاء قوة املظهر اآلخر وهيمنته ، 

لذلك اعترب االيزيديون أن اخلالق واإلنسان هلما نفس املظهر والكينونة من حيث اجلوهر الذي يشكل 
ود ، فاالثنني هلما بنية ثنائية املظهر تعرب عن نفسها عرب عملية اخللق والتجلي املبدأ احلاسم يف الوج

©سطع صورة حيث القسم األعظم يف هذه الصورة خمفية وغري ظاهرة أو مسترتة ، بينما القسم اآلخر 
ظاهر وملموس ، ويف كال املظهرين هناك جمال وسطي يلتقي فيه الطرفان وxلنسبة للمبدأ الكلي 

  رت املبطن للوجود متثل الروح املست
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املظهر اخلفي املتحكم xلكينونة والوجود من خالل الفكرة اليت شكلتها عملية اخللق والتجلي لسلطان 
  آدي ..

كما ميثل املظهر الروحي اجلانب املخفي املسترت من الكائن البشري والذي ينعكس متاماً يف شخصيته 
يف العامل املادي املوضوعي ، فهذه الروح هلا نفس العالقة اليت جتسدها الروح العليا xلكون املادي 

ون داخل هذه اهليئة أو جمال امللموس ، فالروح يف االيزيدية تسبق املادة واهليئة ا�ّسَدة وxلتايل تك
وحىت عندما درس االيزيديون اجلوانب الظاهرية لتجلي الوعي املقّدس آدي يف دوائره أدركوا أن  الروح 

كل اإلنعكاسات والتجليات األخرى هي مكملة لعملية اخللق العظمى اليت أدت اىل ظهور اجلانبني 
وهذا اإلدراك شكل يف جوهره تطور مطلق  ،لم منه الظاهري والباطين من اخللق ، اجلانبني املنري واملظ

للروح والوعي لكشف أسرار هذا العلم اخلفي املقّدس ، فالعلة احلقيقية للوجود تبقى مسترتة شئنا أم 
أبينا وال ميكن لعاقل اإلدعاء بقدرته على تعريفها تعريفاً دقيقاً قائماً على احلجة والسند وتبقى يف 

قل البشري يف عاملنا املادي هذا ، لذلك الشعور واإلحساس dذا املبدأ نفس الوقت عصية على الع
  املسترت أو العلة املسترتة األساس الذي يقوم عليه التطور يف عملية فهمها ..

فأول جتلي هلذا املبدأ املسترت هو أكمل صورة ميكن لنا أن نتخيلها يف أذهاننا وميكن الشعور 
يف بواxت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فهي علة الكون املادي واإلحساس dا كلما تقدمنا بعمق 

وهي علة الوجود ورغم التقدم الروحي والفكري والذهين العظيم الذي حتلى به أجداد� االيزيديون 
القدماء إالّ أBم مل يتمكنوا من تعريف الكثري من التفاصيل يف هذه البواxت من املعرفة اخلفية ألBم مل 

جيدوا هلا موضعاً يف اإلستعارات اللفظية والصورية يف عاملنا املادي امللموس ، لذلك تركوا هذا األمر 
متعلقاً بتطوير قدراتنا الذاتية ( الروحية والنفسية واجلسدية ) حىت نتمكن من اللحاق dم وتعلم أسرار 

 العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..
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قاموا dا مل تكن سوى خالصة مكثفة إلختبار قدراuم يف دراسة هذه فكل التجارب الكربى اليت 
الفكرة من األساس ، إذ يتعذر علينا ختّيل شيء ال علة لُه أو ال مبدأ مسترت يقف خلف ظهوره ، 

لذلك دخول البواxت ال ميكن أن يظفي يف Bاية املطاف إالّ اىل النصر واجلمال والبهاء والتمتع 
يف برجمة قدراتنا على الرتدد الصحيح للمبدأ الكوين الشامل ، هذا املبدأ كما ذكرت  املطلق بقوة آد�

هو املسؤول عن كهربتنا مجيعاً وبث احلياة يف نفوسنا وإشعال النور يف دواخلنا وإذا ما ذهبنا بعيداً يف 
ود� ©عظم علمنا xحثني عن املصدر فإنه جند أن كل مرحلة من مراحل الصعود والربجمة اجلديدة تز 

  طاقة من النور و©عظم قدرة على سلوك طريق املعرفة املستقيمة ..

ويف بواxت العلم اخلفي االيزيدي املقّدس وطرق معرفتها من السعة حبيث ال ميكن لنا التعبري عنها 
بشمولية كاملة متكاملة ألBا xلفعل ختضع للتطور الروحي والفكري والذهين عند األشخاص وهناك 

ال ميكنين التعريف dا إالّ ملن يتمكن من الشعور واإلحساس العميق dذه املنظومة وهم كثريون  مهام
بال أدىن شك لكنهم ال يعلمون أن ما ميرون به هو إقرتاب فعلي للحقيقة ( حلقيقتهم ) إقرتاب فعلي 

الطابع ال Bائية وهي  للدخول اىل بواxت العلم اخلفي املقّدس ، فاملنظومة الكونية هلا سعة غري حمدودة
اليت حتتضن كل األجزاء من أصغر ُجسّيم اىل أكرب جمرّة كونية ، فهي الناموس األساسي املّوحد لكل 
األشياء يف الكون الباطن ( اجلانب املظلم ) أو الكون الظاهر ( اجلانب املتنّور ) هي الناموس اليت 

  وحية والفكرية والذهنية ..توحد كل التطبيقات العلمية النوعية يف قدراتنا الر 

فكلنا نتصّور شكل اإلله على أنه رجل جالس على العرش ويراقب رعّيته من أجل مساعدuم عند 
الضرورة ، هذه هي الفكرة الساذجة اليت تغلف عقول الكثري من ا�تمعات وصرفت املليارات من 

لروحية والفكرية عند البشر تغّري أجل إقناع العامة dذه الفكرة الساذجة ، لكن مع تطور القدرات ا
األمر حىت أعظم العظماء كانوا يعرفوا لنا هذا اإلله على أنه هيكلية عظيمة تفوق قدرات العقل 

البشري على إستيعاب تعريفه xملعىن الدقيق للكلمة ، نعم هذا هو الصحيح املنظومة الكونية منذ 
  الناموس الشامل جتلي آدي املقّدس ونشوء اخلليقة بكل هذه السعة هي

  

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ لماذا وضع االيزيديون التقسيم الطبقي ؟

 

197 

 

  

هلذه اهليكلية العظيمة اليت حتكم الكون واليت حنن جزء عزيز منها سواء إستوعبنا هذا األمر أم مل  
  نستوعبه ..

وشرح احلاالت يف األعلى ال تعكس كل الدورات اليت متر dا األرواح يف رحلة تقّمصها بل فقط مت 
تداول عرب العصور يف العامل املادي الذي نعيش فيه تركيز وتسليط األضواء على الرتاث االيزيدي امل

  والعوامل العليا هلا قوانينها اليت ختتلف عن قوانني عاملنا هذا ..

لكن هنا يطرح سؤال نفسه علينا مجيعاً وهو إذا كانت االيزيدية فعالً تؤمن بتناسخ األرواح ودورة 
ريمها على رحلة الروح يف الرتقي أو التدين ثMالضرورة ما عالقة النفس والوعي يف هذه الرحلة ، وما هو 

  يف دورات الضرورة ؟

هذا السؤال xلفعل ال تكون اإلجابة عليه سهلة دون العودة للنصوص االيزيدية وجتلي الروح يف الدرّة 
أو حماوالuا األوىل أن تتقمص يف أشكال هندسية معّينة وقويل اخلليقة وشيخو بكر مها أفضل نّصني 

ن الفكرة الفلسفية االيزيدية يف االميان بتناسخ األرواح وتقمصها يف دورات الضرورة الكونية يعربان ع
  والوجودية بشكل عام ..

  من قول شيخو بكر ( شوربكخ ) ..

  عاشق ومعشوق النور ..

  نريد خّالً متنّوراً يف سّر هذا الوجود ..

  هل الدرّة من اإلله ؟ أم اإلله من الدرّة ..

  العارف اجلليل ..العاشق 

  نبحث عن هذا اجلواب ..

  هل أن الدرّة من اإلله ؟ أم أن اإلله من الدرّة ؟

  العاشق العارف اجلليل ..
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  تعالوا وقّدموا يل البيان ..

.. ً�  الدرّة عرش إختذُه اإلله مكا

  فصل إهلي الدرّة عن ذاته ..

  فصل إهلي الدرّة عن ذاته ..

  وساح وتنزّه فيها ..

  ه اليها ..طاف وإجت

  فصل إهلي الدرّة عن ذاته ..

  الدرّة قنديل نفيس ..

  النور حجاب للقنديل ..

  الدرّة من كلمة اإلله ..

  إنبثق منها اخلرقة املقّدسة ..

  حيّيونُه الرجال دائماً ..

  146اللش �مه ــ بدل فقري حجي ص

تفسري سطحي وهو اجلوهر  هذا النص كما هو معلوم لكل مطلع على علم الباطن االيزيدي ال يُفّسر
السبيب يف جتلي الروح وبداية رحلتها يف الوجود لتعكس وعيها ونفسها يف اخللق ، فتجلي الروح أخذ 

هنا شكالً هندسياً ميثل أعلى األشكال املقّدسة يف الوجود وهي الدرّة اليت جتمع كل األشكال 
يه نظرة فلسفية عميقة يشكل أوىل حاالت وهذا النّص إذا ما نظر� ال اهلندسية يف العرش املقّدس ..

التقمص للروح يف الدرّة وإعطاءها كل املعاين اليت ميكن للروح أن تعيشها يف دورات الضرورة الكونية 
، كما أن هناك نص اخلليقة الذي يشري اىل تدرّج الروح يف رحلتها لتخلق منظومة من القوانني الكونية 

  املليئة xملعاين 
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فة واالخالص والعزة والكرامة والكراهية واحلقد وكلها تعيشها الروح يف رحالت تقمصها كاحلب واملعر 
ليس من األعلى اىل األسفل بل العكس أيضاً من األسفل اىل األعلى من خالل التدرّج من الوعي 

ها يف احلجري اىل املعدين اىل النبايت اىل احليواين وأخرياً اىل البشري قبل أن تبدأ الروح رحلة صعود
دورات الضرورة اىل مستو�ت أعلى يف الوجود ال ميكن ببساطة إخرتاق تلك األسباب اجلوهرية اليت 

  جتعلها تعيش هذا الدفق واالحنسار يف رحلتها ..

  

  من قول اخلليقة ...

  

  ريب هو اخلفري .. من عنده يصدر األمر 

  للدنيا وجهاuا األربعة ..

  رّيب خلق الدنيا .. ووضع هلا األمر والنهي 

  أسعَد اإلنسان فيها ..

  رّيب نور وسّر يف السماء

  صاحب الليل والنهار والزمان 

  من عندُه ¼يت الكرم 

  رّيب هو رّب املالئكة ..

  رّب املالئكة السبعة العظام ..

  السبع مالئكة اخلالدين املهّيبني ..

  ©يدي املالئكة السبعة اخلالدين .. رّيب خلق الدنيا من درّة وسلمها



 المملكة اآلدانيةـ ـ لماذا وضع االيزيديون التقسيم الطبقي ؟

 

200 

 

  

  وجعل طاوسي ملك كبريهم 

  رّيب كان يف البدء األمري العظيم ..

  صاحب جيش كبري 

  كان خبرياً مبالئكتِه 

  رّيب نور وسّر يف السماء 

  قبل وجود اللوح والقلم 

  � سلطان ايزيد ! ذلك الزمن وتلك الساعة هي عندك 

  قبل وجود اللوح والقلم 

  خّالً يفّسر لنا هذه احلقيقة .. أين ؟ وكيف هي ؟نريد 

  كان مالكاً واحداً وصاروا مالكني ..

  خضوعاً ألمر اخلالق ..

  نسأل عن جواب هلذا السؤال ..

  كا� مالكني وأصبحوا ثالثة مالئكة 

  ريب هو اخلالق اجلّبار ..

  من عندُه جاء األمر ..

  كانوا ثالثة مالئكة فصاروا أربعة ..

  اخلالق العظيم ..رّيب هو 

  املالئكة األربعة أصبحوا مخسة ..
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  واخلمسة شفاعة كل منهم خمتلف عن اآلخر ..

  قليب سعيد dذه احلقيقة ..

  املالئكة اخلمسة أصبحوا ستة ..

  والستة أصبحوا مالئكة العرش ..

  رّيب تكلم ©بلغ كالم ..

  إجتمعوا على حمبة اخلالق ..

  عة ..املالئكة كانوا ستة فأصبحوا سب

  املالئكة السبعة حينما خلقوا 

  xلصدق كانوا يتدبّرون أمورهم ..

  xحملبة واملعرفة كانوا يسّريون أمورهم 

ومن خالل نّص اخلليقة ميكن لنا تتبع عملية تقمص الروح والوعي يف رحلة نورها ووجودها وخلق 
ّعن عميق قبل إطالق رأي هيكلية عظيمة من الكائنات واملخلوقات ، طبعاً هذا النص حباجة اىل مت

فيه ، فأعماقِه يشري اىل حاالت التدرّج اليت تعكس التقمّص يف دورة الضرورة الكونية اليت أفرزت لنا 
  املالئكة الكونيني أو القوانني الثابتة واألبدية يف املعرفة االيزيدية املقّدسة ..

جاوز تلك اآللية اليت جتعلنا قادرين لذلك متثل حاالت التقّمص العليا حاالت روحية عليا xلفعل تت
على تصّور أبعادها ، وحدث يف rرخينا االيزيدي الكثري من اجلدل حول التقّمص ودوره يف التعاليم 

  االيزيدية وما جاء يف نصوصها ، لذلك كانت األسئلة احلرجة تبدو أكثر قوة يف 
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ل حىت تقمص الروح يف احليوا�ت وxقي الطرح وتثري الكثري من النقاشات الواسعة اليت كانت تتناو 
  املخلوقات ..

وحىت نتمكن من فهم موضوع التقّمص على أكمل وجه جيب أن يعيش كل كائن أوخملوق كل 
حاالت الوعي وحاالت الرحلة يف املادة من كائنات وخملوقات حىت يتمكن املرء من فهم الصورة 

الرحلة من خليتها البدائية األوىل وحىت إكتمال رحلته الكاملة للروح املطلقة ، أي أنه جيب أن يعيش 
  يف العودة اىل اجلانب السبيب من وجوده ..

ذكرت يف الفصول السابقة ان اقصى درجات تطور الروح هي مثوهلا أمام الشمس إلستعراض قدراuا 
ميثل فلسفة على األقل هذه هي الفكرة االيزيدية لرحلة الروح يف الوجود ، ومثول الروح حبد ذاته 

عميقة Mخذ� جلدل واسع يبدأ عند جمموعة من األسئلة اجلدلية فهناك من يقول أBا ليست الروح بل 
  شيء أوسع رمبا يكون خليط من الروح والنفس وشيء من الذاكرة املادية الكونية ..

اليت قامت شرح هذه احلالة املسرحية صعب للغاية ألننا هنا سنكون حباجة للغوص يف أعماق األسس 
على أكتافها وجود الشمس والقمر يف الوجود ، لكن سنبقى عند تلك الفكرة اجلوهرية وهو وصول 

الروح اىل أعلى حاالuا يف رحلتها بني ا�اميع الشمسية xلذهاب اىل الشمس واستعراض كل جتارdا 
Bاية التقمصات قبل أن خترج من الطرف اآلخر بثوب أو طوق جديد ، هذه الرحلة تصب يف خانة 

وبداية تقمصات جديدة بعد جتارب يف دورة الضرورة الكونية وكذلك تصب يف خانة التقسيمات 
  الطبقية يف الوجود ..

فرحلة الروح اىل النور هي اليت تفرض حاالت التقسيم تلك ودون هذا التقسيم أي Bاية وبداية تشبه 
d ا الروح يف رحلتها ، هذه الدورات املهمة تبدأ الفجر والغسق عند الغروب واحلالتني جيب أن متر

وتنتهي ضمن حدود الدورات األكرب يف الوجود ، أما ما خيّص عاملنا املادي ودورات الضرورة فيه ال 
  بُّد أنه ¼خذ شكل مشابه ملا هو يف األعلى ، وموضوع التقسيم الطبقي يف 
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ئ الكثريون يف فهم هذه النقطة اجلوهرية xلتحديد يف االيزيدية قدمي ِقَدْم Mسيس االيزيدية نفسها وُخيط
  املوضوع االيزيدي ..

وعندما نفهم اآللية يف األعلى تكون عملية فهم التقسيم الطبقي يف االيزيدية سهالً للغاية طاملا ترتقى 
uا على األرواح يف النور أو تنحدر اىل الظالم استناداً اىل القيم اليت جتّسدها يف كل دورة ومدى قدر

حتقيق األفضل من خالل مفتاحي احملبة واملعرفة يف كل دورة Mيت اليها أو تقوم بتجسيدها مع النفس 
  يف كل عامل وبُعْد ..

وتبدو عملية شرح دورات التقّمص أكثر سهولة عندما نفهم أن األسس اليت تقوم عليها تشكل 
طة كما نتصّور بل هلا أبعاد رمبا موضوع التطّور يف الوجودبشكل عام ، فهذه الكلمة ليست بسي

تتخطى كل احلدود لتصل عتبة تطوير الوعي األقدس لنفسِه بنفسِه ، فعندما نتحدث عن جتلي الوعي 
املقّدس يف أول دائرة ملكية يف الوجود فإننا ال نعين مفردة الدائرة ا�ّردة فحسب بل جتلي دوري 

انون أبدي وÄبت شّكلت أسس اخللق والوجود دائرة حبركة لولبية ترتك خلف كل منها ق 99خلف 
  يف البداية ..

فالدائرة كانت رمز جمهول الطابع لفضاء ال حمدود يتجاوز قدراتنا التصّورية ، فالوعي املقّدس ال ميكن 
معرفته ألننا سنجّرده من الوهيته وطابعه املطلق وندخله يف حيز تصّوري ضّيق لكائنات صغرية كالبشر 

مادي موضوعي صغري للغاية يكاد ال جتدُه الكائنات العليا إالّ يف أدق املكروسكوxت تعيش يف بُعد 
  لديها ..

لذلك أطلق أجداد� على اخلالق إمساً يناسب سعة جتليه ( آدي ) الذي أّدد بتجليه كل الوجود 
قدسة وغطاءه بعمق ، فمن كان يشعر  نتماءه اآلداين كان يفهم عمق تلك الكلمات يف املعرفة امل

عرب العصور ، وحىت نفهم  القصور البشري يف التصّور هنا جيب ان نعود ملركزية الشمس يف املعرفة 
االيزيدية فتصّور القدماء دائريتها تعّرب عن تلك الدائرية الكربى يف الوجود ، هلذا نرى أغلب النصوص 

  االيزيدية تصّور لنا العرش اآلداين ©نه عرش دائري ورمبا تكون هذه 
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الفكرة أقرب اىل احلقيقة من أي شيء آخر ألBا تعّرب عن مقاربة روحية سليمة ، فالدائرة رمز قاrين 
ومشساين وآداين يف نفس الوقت وااليزيديون يعتربون أن كل ما يف الوجود خرج من دائرة العرش 

  املقّدس األوىل لسطان آدي ..

تصّور احلقيقة بشكلها السليم سواء عرب معرفتنا ورمبا يكون هذا التربير هو الذي جعلنا نقف على 
الباطنية أو عرب التشخيص السليم لرتمجة السبقات واألقوال والنصوص املقّدسة ، لذلك ميثل مبدأ 

التجلي يف دائرة ملكية مساوية جذر كل التقمصات والتقسيمات يف الوجود ، وهذا ما جعل 
أفرزت هندسة مقّدسة يف األعلى بدأت بدائرة اخللق االيزيديون يؤمنون ©ن عملية اخللق والنشوء 

واملثلثات الثالث للروح والنفس واجلسد وانتهت عند حدود تلك الدقة العظيمة للمنظومات الشمسية 
  وحركتها اليت ال تتوقف ..

لذلك تعترب املعرفة االيزيدية أن عملية التجلي للوعي املقّدس شكلت أوىل حاالت التقّمص وأوىل 
حتول الوهم األبدي اىل زمان ومكان وتدّرجت العملية اىل عاملنا املادي املوضوعي ، ورغم كل حاالت 

حماوالت الغوص يف أعماق املعرفة االيزيدية وأسرارها الكربى تبقى هناك مساحة واسعة ال يستطيع 
من موقعنا أحد اإلقرتاب منها ألBا تشكل ساحة الزمن املقّدس الدقيق الذي ال ميكن االقرتاب منه 

يف هذا العامل مهما كان شكل الوعي الذي منتلكه متفوقاً وخارقاً ، فااليزيديون يعتربون من حياول 
االقرتاب املقياس الدقيق للزمن مدنساً حقيقياً يهدف اىل العبث ©سرار املعرفة الكربى ، ومن خالل 

رات الشمسية والقمرية يف االيزيدية جند دراستنا لتلك اآللية اليت تقوم عليها عملية التقسيم الزمين للدو 
أن تقسيم األزمنة والعصور يف االيزيدية يقف خلف عدم نشرهم لعلومهم يف فرتات rرخيية معّينة 
وتلك الفرتات الزمنية مل تكن تالئم نشر العلم واملعرفة بسبب سيطرة قوانني تتعارض وطبيعتها يف 

  لق والنشوء ..الوجود وهي موجودة أصالً يف صلب عملية اخل
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هذه العصور تبدأ حسب التقومي االيزيدي xلعصر اآلداين الذهيب وهو عصر اآلهلة يف املعرفة املقّدسة 
من الذين يفتتحون الكواكب وا�رّات ويضعون إحداثياuا وينظمون سريها ويدرسون مواقعها يف 

هو العصر الربونزي القاrين والرابع  املنظومات ، والعصر الثاين هو العصر الفّضي الشمساين والثالث
  هو العصر احلديدي املادي ..

واملعىن من تعداد هذه العصور لُه إرتباط مباشر xلتقسيمات الطبقية يف األعلى ويف األسفل ومن 
خالل الشرح سيتوّضح ذلك للقارئ ، فكل حالة تطّور يف العامل املادي كما نعلم تكون نتائجها 

ر الروحي وكذلك التطّور الفكري ، وحاالت التقّمص نفسها حنن من يقوم تصب يف خانة التطوّ 
برتتيب أغلبها يف عاملنا احلايل ، أي حنن نصنع مستقبل تقّمصاتنا من خالل األفعال اليت نقوم dا يف 

يت دورتنا احلالية ببساطة ، ويرتبط هذا األمر إرتباط دقيق بفهمنا آللية تدرّج الروح يف رحلة تنّورها ال
  تعرب الكثري من الدورات قبل الوصول هلدفها ..

ورحلتنا يف هذا العامل املادي املوضوعي تشكل الدائرة البدائية يف البحث عن حقيقتنا يف العوامل العليا 
أي العوامل الروية والفكرية ومن خالل تعاملنا مع القوانني يف العامل املادي املوضوعي نتمكن من إخرتاق 

   الفهم السليم ملستو�ت الروح والفكر العليا يف الوجود ..تلك احلواجز يف

وما جيب أن ننتبه لُه هو تلك اجلماعية اليت ترافق األمر فالعقل اجلمعي والروح اجلمعية هلما مكان 
تنموان فيه ، هذا النماء أيضاً له عالقة xلعيش مع الطبيعة يف عالقة وثيقة هلا الدور األكرب يف شكل 

، وعملية التقسيم الطبقي نفسها كما ذكرت ختضع للدورات اليت نقوم برمسها من خالل التقمّصات 
أعمالنا يف الوجود ومن خالل فهمنا السليم لقوانني الكون احلّية اليت ترسل لنا أمناط وأشكال املعرفة 

..  

امل دوري أعلى ، إن العودة الدوريّة للروح Mيت دائماً وفق قوانني العودة اىل الذات والتجسيد وفق تك
فالعودة ال تشرتط الكمال والتقدم فتحد�ت التقمّصات وفق الظهور يف عاملنا املادي املوضوعي 

  يفرض نفسُه وقد يُعيد الروح اىل اخللف يف رحلتها إن مل تفرض نظامها الصارم على 
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رحلة الروح وترقيها  النفس واجلسد بقوة ، هذا التكامل الدوري يعمل وفق قوانني هلا إرتباط مباشر يف
  يف النور أو تدنيها اىل الظالم ..
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  الفصل السادس                                   

    

  ملك املعرفة ... ملكي زان                            

  

ملك املعرفة يف االيزيدية متثل رمزية كربى حيتفل �ا االيزيديون بني الفرتة الفاصلة بني اإلعتدال الربيعي 
من نيسان الشرقي يف التقومي الشمساين اإليزيدي ، وعندما نتمّعن يف شكل هذا وبني أول أربعاء 

اإلعتدال فإنه خيتلف كثرياً عن تصوراتنا للموضوع من زاوية مادية حبته يف عاملنا األرضي ، فلهذا 
املوضوع إرتباط بعامل الفلك ودوراته الكربى يف الوجود واليت تستغرق آالف السنني ، لكن عندما 

  شه يف عاملنا األرضي فإننا نقسمه اىل قسمني مها امللكزان األول ويتبعه الثاين بعد فرتة ..نعي

هذه الرمزية يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة تشكل أساس لتلقي العلم املقّدس وخطواته وخاصة 
تد عيد امللكزان اىل ألولئك الذين يبدأون رحلة البحث عن النور وإلتزام طريق الطاوس يف املعرفة ، ومي

سبعة أربعاءات متتالية كل منها خمصص ملالك من مالئكة املعرفة املقّدسة ، وعندما نعرب هذا املكان 
نقف على حقائق كربى يف األعلى مدة توقيت امللكزان مرتبطة حبركة الشمس حول حمورها واليت 

يوماً  w40ا ال تتجاوز الـ الف عام أما يف عاملنا األرضي فإ 25تستغرق حسب الفرضيات مدة 
استناداً لتقومياتنا الشمسية أو القمرية يف أبعد اإلحتماالت ، وهلذه الرمزية يف املعرفة االيزيدية أكثر من 
تفسري واحد فهو ملك املعرفة واملقصود هنا بـ طاوسي ملك وحامل العلوم املقّدسة عرب العصور وعند 

م عرب ملك فخردين اىل اللش لتكون {موس وشريعة مقّدَسني بناء اللش النورانية أرسلت هذه العلو 
لاليزيدية لكن مبرور األزمنة حتولت هذه العلوم املقّدسة من علوم علنية كان ُميارسها الكبار يف اللش 

  اىل علوم خفّية مقدسة ال يطاهلا إالّ األنقياء واألطهار واملستقيمني ..
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ة �ملعرفة اإلهلية النقّية املصدر والقسم يعتقد أن مالك املعرفة ( لذلك ترتبط العلوم املقدسة االيزيدي
  ملكي زان ) هو ملك فخردين وعلومه املقّدسة وهو أيضاً تربير سليم حلامل املعرفة ومصدرها ..

صدر املعرفة كان طاوسي ملك وحامل املعرفة ملك فخردين ، والعودة لنّص اخلليقة يقّرب لنا مأي أن 
  عمق ..الفكرة بشكل أ

  من نصوص اخللق والنشوء ( اخلليقة والتكوين ) ..

  � فقري �صاحب القلب املكسور 

  لو أذن لنا ملك فخرين 

  سُنفصح عن الذي حتويه البحار العميقة 

  � فقريي �ضعيف القدرات 

  لو مسح لنا ملك فخردين 

  سنفصح عن العجائب يف البحار العميقة 

  � فقريي � ضعيف القدرات 

  سنسرد األخبار من تلك البحار 

  حيث الدرر واجلواهر 

  جتمع من حويل الشمسانيني

  سنقدم من ذلك البحر العلوم املقّدسة الكاملة

حبر ودرر فيها املري واخلالق ( إله احلوت ــ وردت يف النصوص السابقة خالق احلوت واجلوت ومعطي 
  القوت ــ وهي عبارة عن وعي مقدس مؤلف من تسعة كرات شبيهة �لدرر ) 
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  أفصحوا عنه الكثري

  العرش املقّدس الذي يرتبعه املري أو اخلالق

  هو العامل هو البصري ( الذي يرى كل شيء )

  كان إهلي يف الدرّة 

  خلق فيها اُحلسن .. حيث فيها فرع احملبة

  كان فيها فرع احملّبة

  ويف يد إهلي القلم الرّ�ين ( املعرفة )

  شكراً خلالقنا الذي جعلنا حمسوبني على امللك سن 

  رأى العشاق ذلك املري وعرفوه

  فصلوا كأس املعرفة عن احملبة 

  جعلومها ركنان لكل األسس

  ركنان ومرتكزان جعلومها 

  إضطربت الدرّة من اهليبة 

  فلم تعد تتحّمل

  مل يعد هناك طاقة للمزيد من الصرب 

  فتحّلت الدرّة �أللوان املقّدسة

  إمحّرت وإبيّضت وإصفّرت

  توهجت الدرّة �أللوان املقّدسة 
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  قبل أن خيلق األرض والسماء والعرش

  مع من كان إهلي سعيداً ؟

  أمتع إهلي احلديث

  جلسوا �حملبة ( املالئكة ) 

  اخلالق واملعرفة واحملبة 

  وضع إهلي يف تلك املرحلة احلّد والسدّ 

  وضع إهلي احلّد والسدّ 

  فّرق الشريعة واحلقيقة من بعضهم البعض

  كانت خمفية عند امللك شيخ سن فأضهرها

  أرسل إهلي احلقيقة من خالهلا 

  ين إستقر �ا املطاف� عزيزي .. أين كانت شريعة امللك شيخ سن وأ

  خالقي انت صاحب السلطة الشرعية

  نزل مرسومك من األعايل

  بقي سّر الشريعة معلقاً يف اهلواء �إلرادة الرّ�نية

  بقيت الشريعة معلقة �إلرادة الرّ�نية

  قّدم طلب اإلذن من اهله

  قال لُه .. � عزيزي امنيتنا هي احملبة

  خالقي صاحب السلطة العظيمة 



 المملكة اآلدانيةـ ـ ملك المعرفة .. ملكي زان

 

211 

 

  

  ينهم الكثري من األركانوضع ب

  و�لتحديد أعطى هلم احملبة بذور النور ( املعرفة ) 

  بذور النور ( املعرفة ) هي األب

  دخلت جوهر�ن بينهما 

  إحدامها العني واألخرى البصر 

  أعطاها اإلله للدرّة بنظرة

  يعلم خالقي أيهما يف األعلى وأيهما يف األمام

  مل يبقى يف قليب أي عذاب 

  بىن اللش يف األعايلإهلي 

  وضع هلا ��ً مساه بقبلة البذور 

  إهلي رّب العزة 

  خلق املالئكة وبىن �م اجلنة واجلحيم 

  اخلالق واألرواح الرّ�نية احملتجبة 

  يتشاورون فيما بينهم .. يقيناً سيبنون كو{ً 

  نزل القنديل من األعايل ودخلت به احملبة

  ورفع خالقي بِه {ظريه

  لدرّة حىت جرى منها املاء ؟ماذا قال ل

  جرى املاء من الدرّة 
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  إحنصر فأصبَح حبراً 

  جّهز خالقي مركبة وأحبر بهِ 

  صعد خالقي املركب 

  اخلالق وخّالنُه األربعة 

  طافوا يف االجتاهات األربعة 

  رسوا يف اللش وقالوا 

  حبق هذا هو الدار

  توقفوا يف دار احلق 

  فتخثرترمى خالقي يف البحر اخلمرية 

  صعد منها دخا{ً .. خلقوا به السموات السبعة

  طاف خالقي يف السماء

  احملبة من اليد العادلة 

  وضع إهلي املكان وانتقل �لعرش 

  طاف إهلي يف السماء 

  قطع الصخرة يف تلك الرحلة تقطيعاً 

  وجعلها ركناً لكل املنابر 

  تناقل العشاق األخبار عنها

  فتحوا منها فرعاً آخراً 
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  وجعلوها ركناً لكل األراضي

  بقيت األرض مرعوبة ، مث تصّدعت

  قالوا له .. � إهلي ال تستقر األرض بدون ذلك السرّ 

  بعد أربعني سنة عداً 

  مل تتمالك األرض نفسها ومل تتقّبل احلياة

  اىل أن نزلت فيها اللش النوراين

  حاملا أتت اللش

  نبتت األرض وتزيّنت �ا كل األكوان

  ت اللش حاملا نزل

  اشرق فيها نور احملبة

  إبتهجت األرض وتزيّنت �أللوان

  حاملا تزّين �ا الكون

  إمتزجت العناصر األربعة 

  الرتاب واملاء واهلواء والنار

  خلقوا منها قالب آدم

  يف يوم السبت وضع األساس

  ويف يوم اجلمعة مت االنتهاء 

  والكؤوسبعد سبعمائة سنة أتت سبعة من األسرار اإلهلية للدرر 
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  بعد سبعمائة سنة أتت سبعة أسرار إهلية وأطّلت عليه

  بقي القالب جامداً 

  قال للروح .. ملاذا ال تدبني فيه ؟

  قالت الروح ... هذا للعشاق معلوم 

  إن مل تنزيل ألجلي املوسيقى الشاص والقدوم ( شاص ايزيد ) من األعايل

  بيين وبني قالب آدم حدود كثرية 

  وم وحضر�أتت الشاص والقد

  فسرت يف رأسه نور احملّبة 

  أتت الروح ودّبت يف قالب النيب آدام 

  شرب النيب آدم من ذلك الكأس فدبت احلياة فيه

  سكر واهتز

  إكتسى �للحم وجرى يف عرقه الدم

  شرب النيب آدم من ذلك الكأس

  فحّلت به كرامات ذلك الكأس 

  لذا عطس النيب آدم واستفاق

  الكأس فطاب له ذلك شرب النيب آدم من ذلك

  حلت فيه كرامات الكأس

  لذلك رُِفَع النيب آدم ونقل اىل اجلنة 
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  سكر النيب شهيد من ذلك الكأس

  وهو مل يكن لديه أقدام وال أ�دي

  لذلك مّدُه سلطان ايزيد �لكرامات

  شرب النيب شهيد من ذلك الكأس

  حّلت فيه كرامات ذلك الكأس

  لذلك ارسل له حورية

  ما أحسن تلك احلورية 

  بكرامات ذلك الكأس 

اجنبت كل من هشيم وقريش ( هشيم تعين األجزاء املتكسرة أو العوامل السبعة وَقريْش تعين املتصلب أو 
  اجلامع ملستو�ت الوعي ) 

  خالقي رّب الصمد

  تفرعت من ادم الفرق

  فرّقوهم اىل اثنني وسبعون ملة 

  هو السلطان شيخادي

  آلخرين ..�ج األولني وا

أي أن املعرفة هي اليت لعبت دوراً يف نزول اللش الرمزي وبناءها يف مكاwا ، من خالل العلوم 
املقّدسة اليت كانت تكشف أسرار النجوم والكواكب أمام الشخصيات النورانية من آدانيني ومشسانيني 

قّدسة يف االيزيدية وأعمدة ، ويف األجزاء الثمانية السابقة تطرّقت بشكل مفّصل ألبواب املعرفة امل
  حكمتها وهي {موس كامل متكامل لطالب العلم االيزيدي إذا ما أراد إخرتاق 
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األسرار الكربى يف املعرفة االيزيدية واليت تبدأ �ألسرار السببية الشمسانية وتنتهي عند األسرار احلّسية 
املقدّسة ملكي زان ال بد أن نستعرض كل واحلدسية اآلدانية الكربى ، وعند دراسة فصل ملك املعرفة 

  أوجه املعرفة اليت قامت على أساسها املعرفة املقدسة عند االيزيديني ..

تبدأ املعرفة املقّدسة يف االيزيدية عند اخلليقة ونظرا للوجود وحاالت التجلي واليت أفرزت لنا احلّد 
قّدسة لطاوسي ملك واليت بدأت مبعرفتنا له والسّد أي الشريعة والناموس ، وأفرزت لنا علم العلوم امل

بقياس كل شرب يف الوجود من خالل هندسة كونية ذاتية خلقت نفسها بنفسها وأفرزت لنا العلوم 
املقدسة عرب العصور ، وجسدت الرسوم اهلندسية اليت ال حدود هلا وألسرارها يف كتاب اجللوا هذه 

 املعرفة واليت بدأت �خلليقة والتكوين وشرح سبعة أبواب اهلندسة اخلفّية املقدسة ، وتلتها النصوص يف
  الغيب ومفاتيح املعرفة األربعة أي العوامل السبعة يف املعرفة االيزيدية ومستو�ت الوعي األربعة فيها ..

  العوامل السبعة هي ..

ثريي ) واملادي اآلداين ( احلّسي واحلدسي ) والشمساين ( السبيب والعاطفي ) والقا�ين ( النجمي واأل
  ( العقلي ا®ّرد ) ..

  أما مستو�ت الوعي األربعة فهي ..

  اآلداين والشمساين والقا�ين واملادي ..

  وكذلك األشكال اهلندسية اخلمسة املؤلفة لدرّة اخللق والنشوء ..

كرة واليت قام على أساسها اخللود يف الف 99ومعها العناصر األربعة املؤسسة للخلق واملعادن الـ 
  الكونية ..

والركن األساسي يف هذه املعرفة ينطلق من جذورها اإلثين عشر أي بوا�ت املعرفة املقّدسة يف األعلى 
  واألسفل على السواء ويف مستو�ت الوعي األربعة ..
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  احلقيقة ، حمبة الذات ، حمبة اآلخرين ، اجلمال ، املعرفة ، احلكمة 

  التقنية ، التمكني ، التحّول ..العافية ، الشمولية ، الوفرة ، 

  وبوا�ت هذه املعرفة املقّدسة تقود اىل احلرية والتحّرر اآلدانيني ..

  وتقود أبواب املعرفة املقدسة اىل أعمدة العلم املقّدس وهي ..

الطوق املقّدس ( األورا ) .. واألساس واملصدر ، وا®د والظفر ، والنصر واملراز ، والبهاء وقوة آد� ، 
واإلرادة والعزمية الشمسانّيني ، والرمحة واخللود ( آدي أّسس ) ، وممو والعلم املقّدس ، احلكمة وجوهر 

  الوجود ، والبيّنة ، والوعي األقدس ( أ{ أكون ) ..

ووضعت املعرفة االيزيدية املقّدسة أبواب املعرفة يف نصوص مشفرة متكن من فك طالمسها عظماء مّروا 
مثل شيخادي وإبراهيم اخلليل ونوح وخدر الياس والكوجك سلمان والكوجك برهيم  بتاريخ االيزيدية

وفقري علي ومام عيسو وشخصيات آدانية كثرية فّضلت أن تبقى وعلمها املقّدس يف اخلفاء ، ومن 
  يعرب أبواب املعرفة يصل عتبة أعمدة العلم املقدس يف االيزيدية وعلومها ..

املقّدسة يف االيزيدية ال بُّد لنا من أن نفهم أسباب الدخول يف معركة وعند استعراض أبواب املعرفة 
هي أقل ما تكون معركة روحية حبته من أجل عامل متفّوق يكون أساساً لعامل جديد وحياة جديدة ، 
وهذه األبواب تشكل يف نفس الوقت حاالت روحية وذهنية عظيمة يعيشها املرء يف إحدى دورات 

  تتالية ..حياته وتقمصاا امل

  احلقيقة ..

±خذ{ احلقيقة وبوابتها اىل أعماق الشيء ودراسة اجلوهر يف كل األشياء مبا فيها قوة احلّس واحلدس 
داخل كل إنسان وميكن للمرء الشعور �ا عندما يتمكن من البحث يف أعماق احلقائق والوصول اىل 

  اصيل الدخول ألعماقالشكل النهائي هلا وجلذورها ، ويعيش الكثري من البشر تف
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احلقيقة من خالل مستوى ثقايف وفكري يصل اليه املرء مضاف اليه التجارب احلياتية الصعبة اليت  
  يقف على دروسها و²خذ نتائجها ..

ومن خالل نصوصنا املقّدسة تظهر لنا الكثري من األمثلة على أسرار املعرفة االيزيدية واليت تبدأ 
تبدأ صغرى وتكرب كلما إتسع الوعي البشري وكلما تعمق اليقني حبقائقها اليت �حلقيقة فهذه األسرار 

ال تقبل النقض أو اجلدل ، قدميا كان االيزيديون يقرّبون احلقيقة لنا من خالل حكا�ت وأمثال 
تقرتب من الفكرة وتغازل تلك العقول اليت كانت تطمح اىل اىل نيل املعرفة حىت ولو كان ذلك عن 

  ها أو ترميزها بقصص أو حكا�ت حمشّوة �لكثري من األلغاز ..طريق تشفري 

والكثري من االيزيديون الذين عربوا هذه املرحلة من التطور الروحي والفكري ينظرون لألشياء وقضا� 
احلياة من خالل صورا الشاملة وليس اجلزئيات ، فمن يتعلق �لقشور ال ميكنه أن خيرتق اجلوهر 

من عبور تلك القشور اىل أعماق احلقيقة وجوهرها الفعلي ، واستعراض احلقيقة مهم طاملا ال يتمكن 
ألنه يقود{ اىل فهم املستوى الفكري الذي نتمتع به أو حىت املستوى الروحي الذي يُقّوي احلّس 
 واحلدس يف أعماقنا ، وتنتهي بوابة احلقيقة عند العبور من احلقائق النسبية اىل احلقائق املطلقة يف

  الوجود .

  حمبة الذات ..

حمبة الذات ليس املقصود منها األ{نية وصفات سلبية أخرى يتحلى �ا املرء يف حاالت معينة عند 
الكائن البشري بل هي مستوى روحي يصل اليه االنسان من خالل جتارب حياتية كبرية تقوده اىل 

ه سيد نفسه ويرتك ±ثرياً مهماً ومجيالً يف احلكمة كما تقوده اىل التسلح �لوعي واملعرفة الكافيني جلعل
احلياة بشكل عام ، ولو أرد{ التعمق يف حمبة الذات و��ا يف املعرفة االيزيدية فإwا تبدأ بشكل بسيط 
من خالل إمتالك معرفة واسعة وفكر مشع تنتهي عند إلغاء الذات والذو�ن يف اليقني الكلي بقوانني 

سليماً ، وذكرت أن القوانني يف العني البيضاء هي هيكلية مرتامية تشكل  العني البيضاء وفهمها فهماً 
  أساس كل القوانني يف الوجود ..
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  حمبة اآلخرين ..

ال ميكن للمرء أن يعيش وحيداً يف رحلة تقمصاته يف عامل املادة ومتثل كل من احملبة واملعرفة أساسني  
متثل جتربة حياتنا يف عامل املادة منوذج إلختبار تلك  كبريين وجوهرّيني يف املعرفة االيزيدية ، لذلك

النصوص وتلك القوانني اليت تتحكم يف رحلة الروح اىل النور ورحلتها يف النزول اىل العوامل السفلية ، 
وتلعب حمبة اآلخرين الدور األكرب يف حتلي االنسان �حلكمة واملعرفة فكلما تضاعفت احملّبة يف أعماقِه 

ر ولكل الكائنات واملخلوقات كلما تعاظم تواصله مع قوانني الكون الرمزية وبدأ بفهم لنفسه وللبش
أوسع مشوالً جلوهرها وال بّد من حتفيز حمبة اآلخرين يف األعماق العاطفية لدينا ألwا البوابة اليت جتعل 

شياء مشسنا الداخلية تشرق ¶سطع صورة كما تعمل على أن جتعلنا نرى جوهر اخللق يف كل األ
  ونتمكن من قراءة الشفرة السرية هلا ..

لذلك تشبه حمبة اآلخرين قوس وقزح فنحن نراها لكننا ال نتمكن من ملسها وعندما نبقى يف أعماق 
املنطقة اليت يظهر فيها القوس والقزح فإننا ال نراها لكن بوسيلة واحدة ال غري نتمكن من فهمها وهو 

ون هذا اإلحساس ال نتمكن من فهم الظاهرة من جذورها ، تنتهي اإلحساس العميق �ا و¶لواwا ود
بوابة حمبة اآلخرين ¸شراقة الشمس الداخلية لنا لتفتح أشرعتها لنا يف قراءة الشفرات السرية للكائنات 

واملخلوقات وهي درجة عالية من احلكمة متكننا من التخاطب مع األشجار مع احليوا{ت و�قي 
كثري من البشر وصلوا هذه املرحلة من احلكمة واإلحساس العميقني �لطبيعة املخلوقات وهناك ال

  والوجود بشكل عام ..

  اجلمال ..

يتصّور البعض أن تعريف اجلمال عابر وعادي بشكله ا®ّرد لكن يف معرفتنا االيزيدية يشكل اجلمال 
من الوجود ، لذلك ميثل  مفهوم جوهري إلنتظام القوانني الكونية وتعبريها عن نفسها يف كل جزئية

اجلمال املفتاح الفعلي إلنتظام كل شيء يف أعماقنا وتناغمه مع الوجود ومع حياة نشطة وحرّة ومليئة 
�ملعاين اجلميلة ، لذلك عندما تظهر كلمة اجلمال يف النصوص أو األقوال االيزيدية فإwا تعين فعلياً 

  مكن من يعرب هذه البوابةحالة إنتظام للقوانني يف التعبري عن نفسها ويت
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من حتقيق تقدم كبري يف هالته الشخصية وتعميق معاين حياته اىل ان تصل عتبة املعىن اجلوهري القائم  
  على العطاء بال حدود ..

  املعرفة ..

أي نوع من املعرفة تتطرق هلا االيزيدية ونصوصها ؟ هي ليست معرفة عادية بل إملام كامل وشامل 
يت تدّرجت من خالهلا عملية اخللق والنشوء وكذلك ظهور القوانني الكونية يف الطبيعة بتلك اآللية ال

احلّية وطريقة عملها و±ثريها على الكائنات واملخلوقات بشكل عام ، وكانت املعرفة يف االيزيدية عرب 
العصور تنقل بطريقة شفاهية تقوم على قصص وحكا�ت مشفرة وكذلك على أقوال ونصوص 

تتضمن تلك املعرفة السرّية بشكل رمزي ال يتمكن من فك ألغازه إالّ من وصل عتبة الوعي مقّدسة 
  املتفّوق ..

لذلك تبدو بوابة املعرفة �لنسبة لنا يف عاملنا املادي نسبية بعاملنا وحواسنا وحجم استيعابنا للحقائق 
الكمية اليت ترتاكم تدرجيياً  وال ميكن جتاهل هذا األمر فاملعرفة مفهوم واسع النطاق يبدأ �ملعرفة

لتتحول اىل معرفة نوعية تقود صاحبها لفهم أوسع وأمشل لكل جوانب هذه املعرفة للكائنات 
واملخلوقات وحركة األجرام وطريقة عملها وكل ما يتعلق �حلقائق النوعية اليت تتجاوز عاملنا املادي 

  املوضوعي ..

  احلكمة ..

فة اىل أعلى درجاا تقوده اىل فهم بوابة احلكمة ويبدأ مبقاربة كل احلقائق انتقال االنسان يف بوابة املعر 
واملعطيات عن الوجود وحياول فهم احلكمة من ظهورها وإختفاءها و±ثريها علينا سلباً أو إجيا�ً ، 

وهذه احلكمة ال تعين مفردة االنصاف يف التحليل لوحدها أو صدر رحب إلستقبال احلقائق ونشرها 
  م سليم ودقيق حلكمة اخللق والوجود واهلدف من فكرة التطّور املستمرة يف الكون والوجود ..بل فه

وتنتهي بوابة احلكمة يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة عند التعايف من أمراض عاملنا املادي وعدم 
  ادراً علىالتأثر بكل معطياته فيطلق املرء العنان لقواه الروحية والفكرية اليت جتعله ق
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  الوصول اىل فهم أسرر املعرفة املقّدسة �لتدريج و�ملستوى الذي يتحلى به من وعي وثقافة وإدراك .. 

  العافية ...

احلديث هنا عن العافية الروحية والفكرية خيتلف كثرياً عن احلديث بنفس األسلوب عن العافية 
تفّوق وله خصوصيتها يف احلّس واحلدس عنده اجلسدية ، فالعافية هنا بّوابة يدخلها صاحب الوعي امل

وتبدو خمتلفة متام اإلختالف عن العافية يف اجلسد واليت تكون مؤقتة ونسبية بينما تكون العافية 
  الروحية والفكرية دائمة ال تنتهي ..

ّس املرور �ذه احلالة جتعل املرء يصل أعماق السعادة احلقيقية الداخلية حيث ينشط كل ما يتعلق �حل
واحلدس يف أعماقه ويصبح خمتلف متاماً عن احلاالت الروحية املتقلبة السابقة اليت كان يعيشها ، 

وتنتهي عند رؤية الشيء اجلامع لألشياء أو الصورة الكربى هلا وتصبح بوابة عبور لكل ما هو شامل 
  يف الوجود ..

  الشمولية ..

��ا الصغري أو شرفتها الصغرية املطلة على العوامل الشمولية تعين اجللوس على عرش املعرفة ولو من 
األربعة يف كوكبنا ، فهي تشمل رؤية واسعة للوجود تقوم على الصورة الشاملة املتكاملة اليت تذهب 

اىل احلقائق يف جوهر األشياء ، كما أwا تذهب اىل رؤية كل ما هو جوهري يف الكائنات واملخلوقات 
املرء شامالً بكل معىن الكلمة ، فتلقيه العلم لن يكون جزئياً بل يبحث عن واألشياء وهي بوابة جتعل 

الشمولية يف تلقيه ويبحث جبدية عن كل ما هو ذات معىن بني السطور ويقوم أغلب الذين يدخلون 
هذه البّوابة يف ملعرفة االيزيدية مبمارسة ر�ضة حتريك السمع والبصر بطريقة دائرية تؤهلها إلستقبال 

ائق الشاملة وهي نوع من الر�ضات النوعية عند الشخصيات اليت تعرب أبواب العلم املقّدس احلق
  وتنتهي هذه البوابة عند فهم تقنية إنتظام الوجود

 ..  
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  التقنية ..

تقود بوابة الشمولية اىل التقنية يف إمتالك العلم واخلربة واحلكمة يف احلياة ، وهذه التقنية تكون مقدمة 
ملرء وعياً مشعاً واسعاً قادراً على تعيني كل ما هو ضروري وجوهري يف احلياة ويبدأ خبط إلمتالك ا

طريق جديد حلياته لتشكل عامله املقبل بكل تفاصيله ، ومر الكثريون �ذه البّوابة وعاشوا تفاصيلها 
روحية بعذوبة وعمق وتقنية انتظام الوجود يفهمها من يصل عتبة هذه املرحلة من تطور القوى ال

  والفكرية لديه وهي تنتهي عند التمكني من اإلبتكار وصناعة األشياء ذاتياً ..

  التمكني ..

عرف االيزيديون قدمياً هذه البوابة على أwا بوابة صناعة املعجزات وخلق الشيء من الال شيء ، 
ا األمر واستخدمها الكثريون بشكل بسيط وسلس خايل من التعقيد لكن األغلبية مل تكن تفهم هذ

  وكانت تصّوره على أنه سحر وإرواحية ألwم يستخدمون قوانني ومعرفة من عوامل وأبعاد موازية ..

ومّر على التاريخ االيزيدي الكثري من الشخصيات العظيمة اليت متكنت من التحكم يف علوم هذه 
قدمتهم شيخادي اهلكاري البوابة وجعلتها رصد للخري يف األفعال ا®يدة واملقّدسة اليت قامت �ا يف م

والذين وصلوا تلك املراحل اآلدانية يف التحكم يف القّوة الروحية اليت أدخلتهم اىل أدمي هذه البوابة ، 
  وتنتهي عند التحول النوعي يف البصريتني الروحية والفكرية ..

  التحّول ..

لدرجات السبعة اليت ميتلكها التحّول هي بوابة يعربها من تراكمت لديه املعرفة املقّدسة بدرجة من ا 
االنسان يف عاملنا املادي املوضوعي ، هذا الرتاكم الكمي للمعرفة يقود اىل نقلة نوعية يف احلالتني 
الروحية والذهنية فيتمكن من إمتالك الذهن املشع القادر على الولوج ألعماق احلقائق يف جوهر 

  األشياء ..
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wايتها ميّر �ا كل إنسان يف رحلة تقمصاته يف دورة الضرورة وأبواب هذه املعرفة من بدايتها اىل 
الكونية ويف كل عامل من العوامل السبعة يعرب هذه األبواب ليفهم هيكلية اخللق والنشوء يف كل عامل 
  وبُعد مبا يتفق ومستوى الوعي الذي ميتلكه يف ذلك العامل واحلالة الروية املشعة اليت ترافقه فيها ..

تعريف أبواب املعرفة املقّدسة يف عاملنا املادي املوضوعي سهالً قياساً ملستو�ا العليا اليت  هلذا يبدو
يعرب اليها من ميتلك القدرة على فتح دفرت العلوم املقّدسة مللك فخردين وهم ليسوا أقلية بل كثريون 

فهذا النوع من العلوم لكن عدم قدرم على تعريف األشياء ومسمياا يدفعهم اىل الصمت املقّدس ، 
حباجة اىل لغة سليمة واىل تعابري دقيقة تنقل احلقائق مبا يتالئم وجوهر طبيعتها ، أحد الشيوخ شّبه يل 
حالة وجوده يف أبواب املعرفة املقّدسة ¶wا تشبه ضر�ت القلب ( تشبيه ) وعندما {قشنا األمر بدقة 

¶wا دفق وإحنسار أو شروق وغروب ووصلنا اىل نتيجة وموضوعية عّربت لُه عن املعىن السليم للحالة 
  أن هذا النوع من العلوم حيتاج اىل ذهن فلسفي ينقل حقائقها �لشكل السليم ..

  وتقود{ أبواب املعرفة املقّدسة يف االيزيدية اىل أعمدة العلم املقدس وهي ..

  الطوق املقّدس .. 

املقّدس يف االيزيدية ولُه أكثر من نّص مقّدس يف الطوق املقّدس هو عمود أساس يف أعمدة العلم 
األقوال والنصوص االيزيدية يف عاملنا األرضي ولُه أكثر من سفرة يف العوامل السبعة يف رحلة ترقي الروح 
يف النور ودوراا الكونية يف الوجود والتجّسد ، يف عاملنا األرضي يرتدي االيزيدي هذا الطوق املصنوع 

كان من احلرير األبيض اخلالص ، وفيما بعد أصبح لزاماً علينا ارتداءه من صوف   من قماش سابقاً 
األغنام اخلالصة الغري معّدلة جينياً ، وبتطور العصر أصبح ضرور�ً أن يكون من القماش األبيض 
فحسب لكن احلقيقة أن لكل مرحلة ظروفها اخلاصة يف مدى إلتزام املرء �ذا الناموس الصارم يف 

  دية ..االيزي
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عّرف االيزيديون الطوق املقّدس على أنه شبيه �لدرة الكونية اليت إحتوت الوعي املقدس يف بداية 
اخللق والنشوء ، أي شعاع من األملاس حييط �لوعي الذي تدرّج اىل أن حتّول اىل عوامل أخرى ومنها 

 الدّقة يف الوصف والتعبري ،اىل مستوى الوعي املادي املوضوعي ، وهو غالف هالمي إذا ما أرد{ 
وغالف أبيض غري مرئي حييط ¶جساد{ ويتألف من موجات كهرومغناطيسية ومسارات للطاقة 

¶{بيب دقيقة وحّساسة اىل درجة كبرية  ومساها االيزيديون القدماء �لطوق املقّدس أو طوق ايزيد ، 
الطوق األثريي والطاقي يشكل فهي مستوع أسرار اجلسد املادي وتعكس صورته بشكل دقيق وهذا 

جوهر البيضة الكونية اليت نعيش فيها وتعيش فينا يف كل دورة من دورات الضرورة وهي امتداد للنور 
املقّدس القادم من الوعي األقدس كونياً آدي وهي هالة من األملاس املشع كما صورها االيزيديون 

والذهنية واجلسدية لنا والعلل اليت تصيبنا ، ففي  القدماء حتيط أجساد{ لتعكس القوة الروحية والفكرية
مسارات الطاقة اليت تشكلها اهلالة املقّدسة أو طوق ايزيد ترتسب كل من الصحة واملرض وميكن 

ببساطة ملن قطعوا شوطاً كبرياً يف عبور بوا�ت العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس قراءة اهلالة بكل 
كبار رجال الدين يف اللش يف األزمنة القدمية ومن خالل قراءم هلاالت دقة وهو ما كان يقوم به  

األشخاص كانوا يسمحوا فقط للطاهرين واألنقياء بدخول هذا املكان بينما كانوا مينعوا من تكون 
هالته مشّوهة من العبور ويطلبون منهم الرتكيز على نقاءهم والتخلص من عثرام يف الُبعد املادي كي 

من الدخول اىل اللش والتمتع �لطقوس اليت كانت متارس يف اللش من أجل ±هيلهم روحياً  يتمكنوا
  وذهنياً وجسد�ً للدخول اىل بوا�ت العلم اخلفي املقدس ودراسته ..

وألن االيزيديون القدماء كانوا دقيقني يف حتليل وتوصيف أي منظومة متولدة من املنظومة الكونية 
مساراً وينتهي بفتحة يف أعالها تشبه أسفل اجلرّة أو  12مسارات الطاقة بـ  الكربى فقد حددوا عدد

يف اللغة العربية ، هذه املسارات اإلثنا عشر للطاقة تتجسد  7العالمة املميزة للنصر واليت تشبه احلرف 
مراض فيها الصحة الروحية والفكرية والذهنية واجلسدية كما تتجّسد فيها العثرات واخللل املؤدية لأل

واليت متكن االيزيديون القدماء من تشخيصها بدقة وتشكيل طب العالج �لطاقة الذي ال يزال سار�ً 
  حىت يومنا هذا منذ هبوط العظماء اإلثنا عشر على األرض 
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ألول مرة ، فكان ¸مكاwم معرفة طبيعة املرض الذي سيصيب اإلنسان حىت قبل حدوثه ¶شهر 
املوجات الطاقية اإلثناعشر واليت تشكل املوجات الذبذبية الطاقية هلذه وسنوات من خالل فحص 

املسارات اليت كانت تشكل اهلالة عند الفرد ، هذا األمر مل يكن أطباء يقومون به بل أشخاص 
عاديون متكنوا من دخول بوا�ت العلم اخلفي اهلندسي املقّدس وأصبحوا على مرتبة عظيمة من العلم 

الطب والفلك وحىت املوسيقى والرسم ، كما أن هذا األمر كان حيدث قبل عشرات يف الر�ضيات و 
اآلالف من السنني وليس يف عصر التقنية املتقدمة اليوم واليت ال تزال بدائية قياساً لعظمة العلم 

  اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ه االيزيدية قبل نصف مليون عام هذا اجلسم الطاقي الكهرومغناطيسي والذي نسميه بطوق ايزيد عرفت
، وإحتاجت البشرية قرو{ً طويلة يف العصر احلديث حىت تستطيع الوصول اليه يف العلم األكادميي 

املنهجي القائم على أدوات للقياس قاصرة غري جمدية يف اإلقرتاب من أسرار هذا الطوق املقدس احمليط 
  بكل الكائنات ..

ء علومهم يف اخلفاء حفاظاً عليها وتقديراً لطبيعة إختالف منظومات ومع ذلك فّضل االيزيديون إبقا
الوعي ومستو�ا عند البشر الذين جنوا من احلرب النووية األخرية واليت نقلت السلطة وا®د السماوي 

اىل مردوخ إبن أنكي  وكذلك ألwا كانت تدرك أن الغوص فيها حباجة اىل قدرات روحية ونفسية 
  ة تفرتض التطور كي يتمكن املرء من سرب أغوارها ..وجسدية معّين

فمسارات الطاقة اليت تشكلها اهلالة هي املرآة لواقع املنظومة الروحية والنفسية واجلسدية وعندما درس 
االيزيديون هذه املسارات قادم اىل بوا�ت للمعرفة ال ميكن سرب أغوارها العلمية النوعية بسهولة ، 

يل يف حياة الفرد وجتعله ورقة بيضاء {صعة البياض ميكن قراءة ما مكتوب فهي تعكس أصغر تفص
عليها مبنتهى الوضوح ، فكل شيء استنادا للهندسة االيزيدية اخلفية الكونية املقدسة يتذبذب ويتحرك 

وفق تردد رنيين متناغم بني الصورة الصغرى وأخرى الكربى ، بني املنظومة اجلسدية البسيطة يف العامل 
 ملادي وبني املنظومة الكونية يف الفضاء املعقد الرتكيبا
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والذي يشكل هذه الدورات املتداخلة واليت وضع هلا االيزيديون أعياداً معّينة إحتفاالً �ا وبقوة ±ثريها  
على منظومتنا اجلسدية ، فكل شيء يدور يف حركة لولبية إذا ما متكنا من فهم طبيعة عملها سنكون 

فهم مستوى الوعي الذي نعيشه وكذلك املستوى الذي وصلنا اليه يف التطور الروحي  قادرين على
  والفكري والذهين وحىت اجلسدي ..

وتفاوت معدل وترية هذه الذبذ�ت يعود لقدراتنا يف جمال تطوير مستوى وعينا الذي نعيشه ، هذا 
وعرفه االيزيديون منذ بناء اللش  األمر شكل مبدءاً حامساً يف العلم اخلفي االيزيدي اهلندسي املقدس

املقّدسة ، فآدي يظهر بدرجات مطلقة من الكثافة ال ميكن لنا إستيعاب مظموwا لكنها يف األساس 
تقود{ اىل احلقيقة اىل معرفة ذاتنا ¶سطع صورة ، لقد صّور االيزيديون هذه الروح مبثابة النور األعلى 

نات لكنها ال تتكثف إالّ يف األسفل لتشكل أجساداً الذي حييط ¶جساد{ و¶جساد �قي الكائ
مادية تعمل وفق تردد رنيين معّني يعتمد على درجة تفاوت ذبذ�ته ، هذه هي احلقيقة مهما أعمينا 

أبصار{ عن رؤيتها ال ميكن لنا تغافلها ، فسمّوه بطوق ايزيد املقّدس أو طوق اإلله احمليط بنا وقد 
ذا العلم اىل عادات وتقاليد وطقوس ال ميكن فهمها إالّ ملن يعرب بوا�ت ترجم شيوخ اللش القدماء ه

املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس بطريقة معينة أو حدث يقوده اليها حىت وإن كان جيهل طبيعة 
  عملها من قبل ..

ت طاقية ومادية فالكائن البشري ليس جسداً ماد�ً فحسب بل كائناً مؤلفاً من تداخل فعلي بني كيا{
متناغمة وهذا ما عرّفته اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة بشكل ال لبس فيه  كيا{ت طاقية ومادية 

تعيش يف عوامل خمتلفة بدرجات ومستو�ت وعي خمتلفة حتكمها قوانني فيز�ئية خمتلفة تتفاوت بني عامل 
ن العوامل السبعة ) وكذلك أشكال الطاقة وعامل حسب األشكال املادية ( أشكال املادة يف كل عامل م

  يف كل عامل منها ..

فالعلم االيزيدي اخلفي املقّدس وضع خمطط لنشوء كل أشكال احلياة وكل عامل لُه خصوصية يف 
التشكيل ختتلف عن األخرى حبيث تنظم الطاقة نفسها يف املادة والوجود مبستو�ت خمتلفة ، كلها 

يزيديون يف قالب قسمه ظاهر اىل العلن واآلخر خمفي خيضع يف تنبثق من نظام هندسي وضعه اال
  دراسته اىل توفر مستوى من التطور الروحي والفكري والذهين  وعند الرتكيز على اهلالة
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احمليطة �لكائن البشري أو طوق ايزيد نرى أن هذه املسارات الطاقية اليت تشكلها اهلالة تعمل على  
يين ، هذه الطبقات السبعة هي ( اخلالت والشيخ والبري واملريب والقا والبا سبعة طبقات من الرتدد الرن

واألخ ـ القا�خ) هذه الطبقات السبعة للطوق املقّدس هي اليت تشكل حمور رئيسي يف حياة الكائن 
  يف العامل املوضوعي الذي نعيش فيه رغم أwا تنتمي اىل العامل الغري مرئي احمليط بنا ..

السبعة كل منها تعمل يف مستوى معني وتعكس املنظومة العقلية والعاطفية واجلسدية هذه الطبقات 
بشكل متكامل وتداخلها هو الذي يشكل حمور طبيعة عملها ، فهي بنية طاقية تعمل بشكل متوازن 
ال يقبل اخلطأ وتستمد طاقتها من الشمس والقمر بشكل ديناميكي مستمر يستند اىل موقع الشمس 

الدورات امللكية السماوية وبعث تردداا وذبذ�ا من تلك املواقع لترتك ±ثرياً مباشراً على والقمر يف 
الكائن ، فكل موقع حتتله الشمس له ذبذبة معينة وكل موقع حيتله القمر يرتك ذبذبة معينة تؤثر 

باشر على بشكل مباشر على املنظومة احلّسية والطاقية لنا بشكل مباشر وترتك أيضاً ±ثريها امل
  الذبذ�ت الطاقية املتنقلة يف الدماغ ...

وااليزيديون عرب �رخيهم الطويل حّولوا وظائف هذا الطوق اىل تقاليد على أرض الواقع كي يتسىن 
للعامة فهمها ، فطقس القا�خ يف اللش جيري يف أ�م اجلماعية املقّدسة وهي سبعة أ�م ختضع يف 

مواقعهما يف الدوائر امللكية السماوية حىت يتسىن القيام �ذه الطقوس جتسيدها حلركة القمر والشمس و 
واهلدف كما ذكرت تبسيط هذه الفكرة للعامة من البسطاء الذين ال ميتلكون القدرات الروحية 

والفكرية والذهنية من االيزيديني للدخول اىل بوا�ت العلم اخلفي االيزيدي املقدس وكذلك طريقة 
  ة املقّدسة وا®د السماوي الذي تعكسه ببساطة هذه الطقوس يف اللش ..احلصول على اخلرق

ووقف إخفاء هذه الطقوس عن بقية الشعوب عائقاً أمام معرفة طبيعة العلم اخلفي املقدس الذي ميثل 
األساس الذي تقوم عليه االيزيدية منذ القدم وكانت حماوالت نشره بطرق مشفرة أو بطرق 

قدرات  اإلستعارات اللفظية والصورية والصوتية مجيعها فشلت يف الوصول اىل أهدافها املتمثلة بتطوير
البشر حىت يتمكنوا من استيعابه �حلصول على الطهارة والنقاء واالستقامة  وبدالً من ذلك مت 

  استخدامه يف الكثري من مراحل التاريخ بطرق شرّيرة أدت يف النهاية اىل اعتباره علماً 
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يل الروحي حمظوراً ال ينبغي ألٍي كان اإلقرتاب منه وتعلمه دون إمتالكه شروط معّينة من التأه
  والفكري والذهين ..

و�لعودة اىل مسارات الطاقة اليت تشكلها اهلالة املقّدسة أو طوق ايزيد املقّدس احمليط ¶جساد{ املادية 
نرى أن إنسيابية العمل هلذا الطوق هي اليت تبقينا يف كامل صحتنا ونتمتع بقوة روحية ومعنوية هائلة 

مية هلذه اهلالة هي اليت تستقبل طاقة الشمس املتدفقة وتقوم بتوزيعها ، فـ البا اليت تشكل الطاقة البالز 
على كل أجزاء اجلسم وأجهزته العضوية  وحىت على اخلال� وتؤثر بشكل مباشر يف منوها ويف تعديل 
وتطوير اخلارطة اجلينية للكائن  و�لتايل جتعل تناغم املنظومة الروحية والنفسية واجلسدية للكائن أقوى 

داخل مع املنظومة الكونية يف هذا البعد من خالل استثمار مسارات الطاقة هذه للطاقة املتدفقة ويت
من الشمس واليت تشكل هي األخرى مصدراً مهما لوجود{ إذا ما أكملنا صورة الكائن ¶سره على 

مصدراً أنه شكل من أشكال املادة والطاقة املتداخلتني ، لذلك اعترب االيزيديون ان الشمس تشكل 
أساسياً لوجود{ ومصدراً مقدساً يف املنظومة الكونية اليت متّد الكائنات �لنشاطات الروحية والنفسية 
واجلسدية ، هذا األمر ال خيتلف عليه اثنان من املطلعني على أمهية الشمس يف العلم االيزيدي اخلفي 

  املقّدس ..

األبيض هو إستعارة مقّدسة للطوق املقّدس الذي هذا الطوق املقّدس الذي يرتديه االيزيديون �للون 
حييط أجساد{ ، له سبعة ألوان وينتهي �للون األبيض الذي يشكل wاية الطوق وهو التحرر اىل النور 
األبدي ، فااليزيديون دّرجوا هذه الطقوس على أرض الواقع لتبدأ �خلالت وتنتهي عند إحتاد القا والبا 

النهاية  وكلمة أخ هنا إحتاد مع النور املقّدس أو التواصل معه يف مرحلتني لتشكل األخ املتنّور يف 
سابقتني مها القا والبا ، فكل طبقة من طبقات الطوق املقّدس هلا أيضاً لوwا اخلاص وعددها اخلاص 
ونغمتها اخلاصة وذبذبتها اخلاصة وترددها اخلاص لتصل يف النهاية اىل مسارها األخري والذي شبهه 

يزيديون يف طقوسهم �لتحول اىل أخ للمتنّورين للمندجمني مع الوعي املقدس ، للذين يرّون كل اإل
 شيء ..
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وااليزيديون عندما بدءوا طقوسهم يف اللش كانوا يعلمون متام العلم أن هذه اهلالة ما هي إالّ شحنات 
ته اىل حلظة موته وفّسروا طاقية كهروبيولوجية يعتمد عليها جسد الكائنات وتالزمه منذ حلظة والد

اإلنتقال بني العوامل السبعة ¶نه خاضع اىل حد كبري لتطوير هذا الطوق املقدٍّس وجعله طاهراً نقياً 
مستقيماً حىت نتمكن من إستبداله بطوق مقّدس أعلى يف سلسلة وجود{ يف املنظومة الكونية وكذلك 

ن خالل برجمة طبقاته على أسس جديدة يف عامل وضع حد لدورات الضرورة واستبداهلا بتغيري الطوق م
النور واألبدية لذلك ال يستخدم االيزيديون لفظة املوت على العظماء الذين كانوا ملمني �لعلم 

  االيزيدي اخلفي املقّدس بل كانوا دائماً يقولون لقد إستبدوا طوقهم  ..

الذي نعيش فيه ال ميكنه تطوير هذه واالنسان من خالل جتاربه احلياتية البسيطة يف البعد األرضي 
اهلالة إالّ من خالل اإلملام الواسع بكل أبواب املعرفة االيزيدية بشكل كامل وفهم طبيعة الرتابط بني 
أجزاءها لتشكيل الصورة الصحيحة الصغرى اليت جتعله يفهم متاماً الصورة الكونية الكربى ومكانته 

علم االيزيدي اخلفي املقّدس مسلطة على معرفة نقية خترتق كل فيها ، هلذا كانت بوا�ت املعرفة يف ال
أجزاء املنظومة الكونية بدءاً من أصغر جزئية فيه اىل أعظم جمرة كونية والكثري من األقوال والسبقات 
االيزيدية حتدثت عن التواصل بني الثالثي املقّدس األخري يف الطوق ( القا�خ ) على أنه النهاية اليت 

  لوج لبوابة النور ..تسبق الو 

لذلك جسدت الكثري من السبقات االيزيدية ذلك احلوار األبدي بني أطراف هذا الثالوث للولوج اىل 
النور وأبقت اللون األبيض �جاً حميطاً ¶جساد{ املادية وجيب أن نعلم أن هذا الطوق املقّدس الذي 

خيتلف شكله يف األبعاد السبعة والعوامل ²خذ شكل اجلرّة أو البيضة احمليطة ¶جساد كل الكائنات 
السبعة اليت عرّفتها االيزيدية ففي األبعاد األخرى يكون شكله متناسباً مع عظمة الكائن ألنه يستقبل 

عرب مسارات الطاقة اجلديدة اليت تشكلت لُه يف العامل اجلديد نوع آخر أكثر تقدماً من األشكال 
  عد األرضي ..الطاقية اليت حيتاجها الكائن يف الب

وهذه اهلالة الطاقية اليت نسميها بطوق ايزيد املقّدس متثل العناصر اخلمسة أيضاً يف اخللق ( املاء واهلواء 
  والرتاب والنار والنور اإلهلي أو الطاقة اإلهلية يف الكون ) وهي متثل اجلانب السبيب 
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اهلالة كتجسيد ألول هالة أحاط آدي لوجود{ كما ذكرت يف السابق وفسرت االيزيدية وجود هذه 
نفسه �ا ليتجسد اىل كينونة ، ليس البشر فحسب بل وجدت االيزيدية أن هذه األورا حتيط كل 

الكائنات والنبا�ت واحليوا{ت املائية وحىت األحجار ، لذلك كانت دائماً وأبداً تربط هذه السببية 
  الذرة ..�ملنظومة الكونية العظيمة وكذلك ¶صغر جزء من 

هذه األورا يعتربها االيزيديون عوامل أربعة ودرّسوا يف آنوجكي مبادئها وكانت املداوالت والنقاشات 
جتري يف املعابد االيزيدية كل أربعاء إبتداءاً من عصر آنوجكي ومروراً بكنجي ( سومر ) وإنتهاءاً 

اليت تتحكم يف هذه العوامل كما بسالالت أور الثالث خبصوص كيفية فهم طبيعة القوانني الفيز�ئية 
وصفتها اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فكل عامل لُه كينونته لُه أشكاله البيولوجية والفيزيولوجية 
اخلاصة به ، لُه شفرته الكونية وطبيعته اليت ±خذ قوانيها من املصدر ( آدي ) وفق نسق تناغمي 

املعرفة النوعية املتعلقه �ذه العوامل ، لذلك كانت أوىل  يصعب إستيعاب مفرداته للذين ال ميتلكون
ألف عام تقول ( هو يف  442األلواح اليت وضعها البا� جاويش األول يف اللش مبباركة أنليل قبل 

األعلى كما هو يف األسفل ) للتعبري عن السببية اليت تتحكم يف كينونة كل الكائنات ، أي أن كل ما 
كوين حيصل أيضاً على املستوى الذري مهما صغر حجمه ، فاجلزء يتطابق مع حيصل على املستوى ال

  الكل للكون املتعدد األبعاد كما وصفته اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

وعندما قام االيزيديون بتدريس هندستهم املقدسة للبشر كانت تواجههم صعو�ت كبرية لعامل حواسه 
ائية للغاية وال ميكنها إستيعاب النسق اهلندسي املتناغم العظيم للمنظومة حمدودة وقدرته على الفهم بد

الكونية اليت ختضع آلدي ، فبسطوا األمور هلم ( الرب خلق الكون بستة أ�م وإر�ح يف اليوم السابع 
 ) يف إشارة اىل العوامل السبعة ، فهم مل يكونوا قادرين على إدخال أعمق أسرار علومهم اخلفية للبشر

بسبب حمدودية اإلستيعاب ال سيما بعد هبوطهم بُعداً زمنياً واحداً ، لذلك هم مل يتمكنوا من إقناع 
  هذه البشرية أن اإلنتهاء من تشكيل البيضة الكونية األوىل
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( زهرة نيسان ) وإنطالق احلياة يف الكون ال يعين توقف هذه السريورة عن العمل ، بل تعين إنتقاهلا  
  اىل مراحل متتالية مل تنتهي حىت هذه اللحظة ولن تنتهي أبداً .. أبداً ..

وهلذه الدائرة سّرها يف التأسيس وأسرار أخرى ±خذ أشكاالً أخرى للمادة وأشكال أخرى ملسارات 
قة اليت يتلقها الكائن يف العوامل األخرى اليت تفوق بعد{ األرضي وجمال وجود{ السبيب ، ونرمز هلا الطا

يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس بـ آدي أسس وهي داللة رمزية تشري اىل ±سيس الكون من العناصر 
هلذا الوجود ليس  األربعة يضاف اليها نور آدي الذي شكل العنصر اخلامس يف الكينونة اليت أسست

  يف بعد{ فحسب بل يف كل األبعاد ..

وعندما أقدم للقارئ الكرمي نبذة عن هذه اهلالة الطاقية أو طوق ايزيد يف العلم اخلفي املقدس فإنين 
أختصر فصوالً سبعة يف صفحات رمبا ال تصل اىل عدد الفصول فقط فكيف بعدد صفحات فصول 

ذا األمر ال بد من التذكري به ألن من يعرب بوا�ت املعرفة يف الطوق املقّدس عند االيزيديني ، ه
اهلندسة االيزيدية الكونية اخلفية املقدّسة ستتواىل عليه فصول هذا العلم بشكل جتعله يدرك متام 

اإلدراك صعوبة التعبري أو االستعارات اللفظية لنقل هذا اإلحساس والشعور العميق اىل لغة مقروءة أو 
عنها مبصطلحات قد ال جتّسد الصورة احلقيقية للطبقات السبعة للطوق االيزيدي املقّدس حىت التعبري 

الذي يشكل مسارات الطاقة الكهروبيولوجية احمليطة بنا واليت تتحكم اىل حد بعيد يف وجود{  
  ككائنات هلا طريق يف احلياة عليها أن تشقه قبل القضاء على دورات الضرورة ..

تقليالً من شأن هذا الفصل املقّدس بل تعبرياً دقيقاً عما قّل ودّل ، فااليزيديون واإلختصار هنا ليس 
أعطوا هذا الطوق األبيض املقدس بُعده الصحيح يف عادام وتقاليدهم اليومية يف العامل املادي وبقي 

 يالزمهم منذ مئات القرون دون أن يشكوا للحظة معينة يف أمهيته �لنسبة لفصول علمهم اخلفي
املقّدس الذي ورثوه أجياالً بعد أجيال وكانت تلك التقاليد تعكس اهتماهم الدقيق �ذه اهلالة 

ومسارات الطاقة فيها لقيادم اىل عامل النور  وعامل احلقيقة األبدية اليت ال غبار عليها ، فهي �لنسبة 
  هلم من القدسية ما جيعلهم مينعون حىت النقاش يف تفاصيلها ..
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الطوق املقّدس إقتبسته االيزيدية اىل أرض الواقع من اهلالة املقّدسة اليت متثل النور اإلهلي احمليط هذا 
�النسان وتنشر اهلدوء والسكينة يف نفسه ، لكن متاعب العامل املادي حتارب ذلك اهلدوء وتلك 

اسنا �ذا النور السكينة وحتاول تفتيتهما قدر اإلمكان واللون األبيض هو اللون الذي يعّمق إحس
ويعمل مهمة العامل املساعد يف اجلسد املادي على تقوية تلك اهلالة اليت تواجه متاعب هذا العامل 

  األرضي الذي إحندر{ اليه ..

  

  األساس ..

عند هذا العمود املقدس من اعمدة العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي يكشف للمرء الطريق حنو املعرفة 
دأ معها املرء خبوض غمار صراع حىت ينتصر فيه على العجز واإلستسالم  فهناك النوعية السرمدية ويب

شعرة فقط تفصل بينهما لكن اإلطالع على أسرار العلم االيزيدي هو ما جيعل املرء خيوض حر�ً على 
رته املعاين السلبية يف حياته  حر�ً من أجل أن يرتقي اىل األفضل يف عوامل املعرفة اخلفية عرب فهمه لصو 

الصغرى والوصول اىل أعلى درجات التحكم �لعاطفة والعقل وعبور بوا�ت املعرفة حنو النور األبدي 
، هذه البوابة هي األساس واملصدر الذي ميد{ �لعزمية واالهلام ملواصلة التعلم وبرجمة حواسنا ومشاعر{ 

البوابة يشعر بفرحة غامرة ال  على تردد خيتلف جذر�ً عن ترددها يف العامل األرضي ، من يدخل هذه
ميكن تعريفها لفظياً ، يدخل الوجد ¶عمق مضامينه ، يدخل السناء السماوي بنقاءه وسرمديّته ، 

فهي اليت تشري إليه اىل الطريق املستقيم الذي يقوده اىل حقيقته األبدية اخلالدة اىل مصدره ومصدر 
 فك أسرار روحه ونفسه وجسده أمام نظره ويبدأ وجوده ، اىل السببية اليت وقفت خلف كينونته ، اىل

بقراءة نفسه كما يقرأ كتا�ً سلساً مبسطاً خالياً من الغموض واإل�ام ، اىل فك طالسم جهله 
�ملنظومة الكونية السامية األبدية اليت يشكل هو نفسه جزءاً عزيزاً منها دون أن يعلم من قبل أن 

 .. يدخل هذه البوابة أمهيته يف الوجود
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ففيها تتجلى الروح الطاهرة ¶هى حاالا ويتعمق بياض الطوق املقّدس الذي حنمله ، فيها يتجلى 
الوعي اىل نقطة خمتلفة عن التجلي السابق ال ميكن تفسريها إالّ �لنور املشع الذي خيرتق ظلمات 

  النفس والروح ، نور مشع يعيد للجسد طاقاته وحيويته ..

عمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يكتشف املرء مسفونية الوجود ، يكتشف يف هذا العمود من أ
تردده الرنيين املتناغم مع الكون هذه املرة بشكل خمتلف ، فهو يدركها هنا نوعياً وليس كمياً كما كان 
حيدث معه من قبل يف حياته القائمة على العفوية والسذاجة الفيزيولوجية ، فكما حيدث عند قياسنا 

لمظهر النوعي لألشياء يف عاملنا املادي املوضوعي القائم على القياسات الكمية ال ميكننا مالمسة ل
األشياء كاجلاذبية وسرعة الضوء وسرعة اهلواء لكنها معلومة لدينا و±ثريها واضح وملموس علينا يف 

تتفتح على تردد  هذا البعد ، كذلك ال ميكن قياس هذه األشياء يف هذه العوامل سوى بعقولنا اليت
رنيين متناغم بسمفونية نوعية تقود{ اىل أعماق املقّدس يف رحلة العلم العظيم واهلندسة العظيمة اليت 

  تركها لنا أجداد{ يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

وعندما نسلط الضوء على عمود األساس واملصدر ال ميكننا أن نغفل وجودها احلي يف خارطتنا اجلينية 
وبصماا يف أجزاء{ العضوية يف اجلسد كالكفّني ، فعندما ننظر اىل اخلطوط الفاصلة بني أصابعنا 

وحسبنا اخلا{ت اليت تنتجها هذه اخلطوط فإنك ستدرك للوهلة األوىل عظمة املصدر وقوة ±ثريه حىت 
  على تفاصيل نشوء{ وتكويننا الفسلجي هذا يف البعد األرضي ..

هي إالّ عظام عددها أربعة عشر متصلة خبمسة عظام رئيسية لتصل املصدر الذي وهذه اخلا{ت ما 
سينتج لنا عظام مخسة ، أما الغوص يف تفاصيل تعريف ±ثري الرتدد  14يشكلها ولو مجعت الرقم 

الرنيين على مسارات الطاقة عند{ ووصوهلا اىل أعلى درجاا يف الكف األمين الذي يستخدمه 
 االيزيدية للعالج �لطاقة فهذا أمر حيتاج اىل فصول حبد ذاا ألwا ستأخذ{ اىل الشيوخ وغريهم يف

أعمق أبعاد أسباب التشكيل املادي للجسد العضوي عند اإلنسان �ذه الطريقة وأسبابه وكيف أثرت 
الغدد املعطلة على أجهزة إستقبال الطاقة وطبيعة عمل املشاعر واألحاسيس كلها جتتمع يف دائرة 

  احدة هي وحدة وتناغم عمل املنظومة الكونية معنا من خالل هذه املسارات ..و 
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وإذا ما فهمنا هذا األمر �لشكل السليم سننتقل تدرجيياً لدراسة كل عضو من أعظاء اجلسد ووظائفه 
اخلفية ليس كما يقدمها لنا العلم الكمي املنجهي احلديث بل كما قدمته لنا اهلندسة الكونية االيزيدية 
املقّدسة ، هلذا كان من يعرب بوا�ت العلم اخلفي يصبح طبيباً �رعاً دون احلاجة ألجهزة متطورة 

ويصبح عاملاً للفلك أيضاً دون احلاجة ألجهزة الرصد وعامل ر�ضيات مبدع وموسيقي ويصل مرحلة 
صورة الكونية الكربى ال الشمولية يف علمه إذا ما متكن من فهم طبيعة التناغم بني صورتنا الصغرى وال

  أكثر وال أقل ..

ويقابل هذا العمود املقّدس من أعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس القمر وطاقته ومادته ونغماته 
املقّدسة ونوره النقي ، ويسميه االيزيديون بنور ملك فخردين وهناك طقوس دقيقة يعتمدها شيوخ 

إلطالع على بعض أسرارها يقومون ¶داءها يف توقيتات ملك فخردين وحىت املريدين املخّول هلم �
معينة من دورات القمر السرمدية وغسل أ�ديهم �ملياه وتعقيمها وتوجيهها حنو ضوء القمر لدقائق 

وهو يؤدون دعاء مؤلف من سبقات دينية معّينة تفتح بصريم الروحية والفكرية والذهنية على بعض 
  س ..أسرار هذا العلم اخلفي املقدّ 

وكذلك هو العمود الذي يصلنا ألول مرة �إلتصال �لعوامل التجاوزية أو على األقل يئة مشاعر{ 
وأحاسيسنا للقيام �ذه املهمة يف وقت حنن من يدرك فيه التوقيت وليس أحداً آخر ، فاملرء بعد 

ويبدأ بفهم طبيعة تناغمها مع دخوله هذه البوابة يبدأ ¸دراك طبيعة العوامل التجاوزية الستة األخرى 
بعد{ األرضي من جهة ومع املنظومة الكونية الشاملة من جهة أخرى ، ورغم أن العملية كلها موحدة 

ومتداخلة بطريقة قد يصعب علينا يف البداية فهمها لكنها تصبح يسرية �ملمارسة والتعلم واإلدراك 
  ملبادئ العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

االيزيدية تنظر اىل هذه املنظومة الكونية كمركز عظيم للتجربة واإلختبار قبل إكمال فصول  لقد كانت
هندستها املقدسة هلذه املنظومة ، فّسروا الكون ¶سره على أنه منظومة للرتدد والذبذ�ت والتجليات 

نوعي عظيم  ¶عمق صورها  وفسروا مسارات الطاقة النابضة هلذه املنظومة بشكل دقيق ليؤسسوا لعلم
قادهم اىل أعلى مراتب القدسية والنور ، وعلى الرغم من أن هذا العلم مت اإلستعارة على أسسه 

  ¶شكال وأمناط لفظية وصورية نسميها يف عاملنا �لعادات والتقاليد إالّ أwا 



 المملكة اآلدانيةـ ـ ملك المعرفة .. ملكي زان

 

235 

 

  

يف حقيقتها تعكس صورة عميقة لعلم عظيم ، صحيح أن عمق الزمن الغابر الذي مّر عليها دفع 
املمارسني هلا اىل تشويها وتركها رمبا حىت يتهيأ لنا يف بعض األحيان أwا ال تعكس املصدر ¶ي حال 

من األحوال لكن حقيقة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ال ميكن تشويهها حىت لو مت تشويه 
  اإلستعارات اللفظية والصورية هلا يف عاملنا املادي املوضوعي ..

  ا®د .. 

د يشكل التحولني الصيفي والشتوي يف حركة األرض حول نفسها وحول الشمس وبذلك هذا العمو 
يكون ±ثري هذا العمود من أعمدة العلم املقدس ميتلك ±ثرياً على األربعني دائرة من الدوائر السماوية 

عداً كامالً يبدأ امللكية املتداخلة  ويف كل دائرة من الدوائر امللكية السماوية العشر هناك عاملاً كامالً وب
هذا البعد �لبعد املادي أو العاملي األرضي الذي نعيشه وله عشر دوائر ملكية مساوية أو عشرة أعمدة 

للمعرفة اخلفية يرتقيها عرب بوا�ت املعرفة اإلثنا عشر وعرب الطرق اخلمسة يف دراسة هذا العلم اخلفي 
بعة املؤسسة للكون �لعنصر اخلامس احلاسم وهو املقّدس لتطوير الثالوث املقّدس وجبمع العناصر األر 

الطاقة اإلهلية ومير �لبعد الذي ميثل التشكل والتكوين حيث ²خذ الثالوث املقدس بُعداً تراتبياً 
يصعب ختيله أيضاً مير بنفس الدورة من بوا�ت املعرفة اىل طرق التعلم واىل تطوير هذا الثالوث وينتهي 

  لعنصر اخلامس احلاسم ..جبمع العناصر األربعة �

وبعدها ²يت عامل القدسية وهو عامل مليء �ألمساء املقّدسة وفيه يرتقي الكائن اىل مرتبة عظيمة من 
التطّور يف مسريته يف املنظومة الكونية ويرتقي اىل مالك عظيم صانع خاضع لنور آد� يف الكون 

قدسية  وتنتهي الدوائر امللكية السماوية عند وإنبثاقه طاوسي ملك وهو رئيس هذه املالئكة يف عامل ال
الدائرة النورانية املقّدسة ، أو دائرة النور األقدس سلطان آد� ، فهي تشكل القدسية ¶بعد وأعمق 

  معانيها ..
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وحىت نفهم الفكرة بشكل أعمق بّينت االيزيدية أن العوامل األربعة أو ما تسميها �ألربعاء املقّدسة 
مراء ــ األربعة املقّدسة و اهلواء واملاء والرتاب والنار واملستو�ت األربعة للوعي  ) واليت ترمز (األربعة احل

بلوwا األمحر اىل عامل آد� املقّدس وعامل اخللق وبداية الزمن السماوي ومن هنا جاءت قدسية األربعاء 
والعوامل املقّدسة واملنظومة الكونية  احلمراء يف االيزيدية كداللة على أقدس مقام يف الكون خالق البداية

من بداية الزمن السماوي اىل wايته هذا العيد حيتفل به االيزيديون حىت قبل ±سيس كيشي وسومر 
  وأور وال يزال االحتفال به سار�ً حىت يومنا هذا ..

طيسي اخلاص فلكل دائرة من الدوائر السماوية األربعة لوwا اخلاص ونغمتها اخلاصة وجماهلا املغنا
وأشكال للمادة خاصة �ا وأنواع للطاقة خاصة �ا ، فالعوامل وألواwا ومستو�ت الوعي فيها كما يلي 

.  

  ــ العامل األقدس ( بيت آد� ) اللون األمحر ..

  ــ عامل األمساء املقّدسة ( نور طاوسي ملك ) .. اللون األزرق ..

  ن الذهيبــ عامل التشكل والتكوين واإلبتكار .. اللو 

  ــ عامل املادة ، أو البعد األرضي .. اللون األخضر ..

وحرمت االيزيدية عرب �رخيها الطويل إرتداء هذه األلوان ألwا تشري اىل عوامل مقدسة ال ميكن 
التساوي أو التناظر �ا أو حىت اإلستعارة اللونية هلا ومت حتليل تلك األلوان فيما بعد مبرور األزمنة بينما 

اللون األزرق الذي يشري اىل عامل القدسية ونور طاوسي ملك حمّرماً ألنه يشكل نقطة املرور  بقي
النورانية حنو بيت آد� ، هلذا فّضل االيزيديون اإلعتماد يف ألوان ألبستهم وثو�م عرب التاريخ على 

  اللونني األبيض واألسود اىل فرتة قريبة من عصر{ احلديث ..

ماع اليت تقام طقوسها يف اللش و�قي املعابد االيزيدية اثناء الطوافات على وحىت يف مراسيم الس
العظماء اإلثنا عشر يرتدي رجال الدين شريطاً أمحراً حييط �م للداللة على ألوهية الطقوس وسعيها 

  حنو النور األقدس آدي .. 
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  ملكي مريا{ ..

املقّدسة يف أwا صفة قبل أن تكون إنعكاس تنبع أمهية ملكي مريان يف املعرفة االيزيدية اخلفّية 
لشخصية على أرض الواقع ، صفة تصل اليها الشخصيات اآلدانية عرب العصور وهذه النقطة كثرياً ما  

كانت سبباً يف إخراج كتا�ت إنشائية عن االيزيدية تشّوه معاملها بدالً من أن تعطي هلا حجمها 
  الصحيح العادل يف البحث ..

تلك صاحبه اإلملاس الكايف جبوانب موضوعه يكون حبثاً سطحياً خالياً من الفائدة فأي حبث ال مي
للقارئ وال يتمكن بتسليحة بنمط املعرفة السليم الذي يعكس احلقائق ، وتنبع أمهية هذه البوابة اليت 

جتاوزت أطلق عليها بوابة آد� أو ( أدد ــ املؤسس ) يف أwا صفة للشخصيات اآلدانية العظيمة اليت 
القوانني الكونية يف العوامل البسيطة وإنتقلت اىل مفهوم أوسع للوجود ، وهي حتاذي عمود الشّدة يف 

عمودي الوصول اىل النور ، فاملبدأ األساسي هو آدي كلي القدرة وكامل الصنع والتصّيري  وهو 
ن هذا األمر كما يتخطى جمال الفكر ومداه وال ميكن للذهن البشري تشكيل صورة تقريبية لُه أل

ذكرت حباجة اىل عبور وحتّول عظيمني يقودان الكائن لإلندماج �ملنظومة الكونية املقّدسة حىت 
  يستطيع إستيعا�ا وتستطيع إستيعابه ..

فهو احلق األزيل الواحد املطلق الذي عرفه االيزيديون من خالل فك أسرار هندسته املقّدسة اخلفية 
الكينونة األبدية السرمدية النور واخللود ، وعندما جتلى آدي يف دائرته  وعلمها اخلفي العظيم ، هو

املقّدسة األوىل حترك كشعاع نور متدفق مطلق املعاين �ركاً وراءه الظالم وعندما فّسر االيزيديون هذه 
س  وفسروا احلركة والتجلي يف بعدها األول ويف دائرته السماوية امللكية األوىل فّسروا النور كشعاع األملا

الظلمة ككربون مرتكز ، وفسروا التجلي �لذهب اخلالص ووصفوا دائرة العظمة األوىل لسطان آد� 
  �لبيضة الكونية األوىل ..

وفسروا الكون بوجهيه الظاهر ( البيضة الكونية األوىل ) والباطن ( الظالم الكربوين الطابع ) وهو 
هجية األكادمية املعتمدة على وسائل قياس نسبية على وجه تفسري مل تتوصل اىل دقته أفضل العلوم املن

  األرض  وعندما نتمكن من ختّيل هذه البيضة النورانية املوجودة وسط الظالم سنتمكن 
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من فهم املبدأ األول يف الكون والذي حناول يف حبثنا تقريب صورته قدر اإلمكان لذهن القارئ رغم 
صعبة للغاية ، وسرب أغوار هذا العلم كشف �لتدريج طرق املعرفة  أن هذه املهمة تبدو يف بداية األمر

والثالوث املقّدس والطرق اخلمسة يف ادراك طرق املعرفة والعبور اليها واألعمدة الستة اليت يقوم عليها 
الكون وكذلك العناصر اليت ±سس منها الكون وعندما ندخل بوابة آدي وسلطانه فهذا يعين بداية 

لروح والنفس واجلسد والقدرة على التواصل العميق مع املنظومة املقّدسة على الرغم من أنه التحول يف ا
سيبدو بدائياً ألول وهلة ، لكن هذه البداية هي الطريق السليم الذي ال ميكن ملن يتذوق طعهما أن 

روحياً  يتخلى عنها وسيواصل طريقه يف البوا�ت واألعمدة العشر اليت تنقل الكائن اىل مدى أفضل
  وفكر�ً وذهنياً ..

يف هذا العمود �لتحديد من أعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يدرك املرء معاين األرقام ومصادرها 
وأسباب وجودها يف املنظومة الكونية  وما الذي ميثله كل رقم من الصفر اىل ما ال wاية  وعندما نقول 

 عملياً أن األكوان وا®رّات ال تزال ختلق وال wاية �لفعل هذه الفقرة ( اىل ما ال wاية ) فهذا يعين
  لألعداد ..

والكائن البشري بشكل عام عرب كل العصور اليت مضت على نشأته وتطوره كان تواقاً للبحث عن 
أجوبة جوهرية لألسئلة امللحة اليت كانت تدور يف خياله وأفكاره ، كان تّواقاً للبحث عن األجوبة اليت 

لُه بناء هيكله الروحي والنفسي واجلسدي لُه من جديد وعلى أسس ختتلف عن تلك اليت وقع تعيد 
�ا يف عاملنا املادي امللموس ، كان تواقاً ببساطة إلعادة بناء هيكليته الداخلية لتتناسب وتتناغم مع 

ة الفكرة اليت  املنظومة الكونية  وااليزيدية كعلم خفي قدمت أجوبة دقيقة حول نقطة البداية وأسبقي
كانت حىت قبل نشأت الكون وهي أصل كل وعي فردي يف الوجود ، كما أن اجلوهر األزيل ( آدي 

) هو أصل املادة بكل درجات متايزها ، هذا األمر عندما ندركه بدقة وعناية يقود{ اىل اإلحبار يف 
مدرك ملاهيته ووجوده ، ثنا� املمالك الكونية بكل سعتها ، يقود{ اىل وعي عميق مدرك لذاته ، 

مدرك آلدي يف كل جتلياته املتعددة املرتتبة اليت مشلت الكينونة ¶سرها ، مدرك لعشرية األعمدة اليت 
  تقوده �لفعل اىل سرب أغوار تلك األسرار اخلفية اليت بقيت 
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عن فهم مطمورة حتت غالف السرية املبهم الباعث للتوقعات اليت قد تكون يف أحيان كثرية بعيدة 
جوهر تلك األسرار ، هذا األمر جعل الدخول اىل أعمدة العلم املقّدس يعتمد على أسس سليمة من 
  أجل الوصول اىل األجوبة اجلوهرية احلامية اليت تقرّبنا من فهم طبيعة عمل املنظومة الكونية ¶سرها ..

ومشاعر{ ، فهي اليت متّهد ودون األسس السليمة ال ميكن لنور االلوهة املطلقة من إخرتاق حواسنا 
الطريق هلذا التواصل ودوwا لن متر هذه االلوهة عرب السذاجة املطلقة اليت نتحلى �ا ، فبوابة ا®د 

والظفر تعتمد يف أسس الوصول اليها على ±ثريات كبرية للدوائر امللكية السماوية و�لتحديد الكوكب 
القادمة من الشمس اىل الكائنات وهاالا ووعيها  وكذلك  الذي ميدها �ذا التأثري ويربمج نوع الطاقة

يقوم جبمع تلك املعلومات ويرتمجها ويربجمها لنا بطريقة ختدم وعينا وسلوكنا وأفعلنا يف الُبعد األرضي  
واحلقيقة أن من يفهم برجمة هذا العمود من أعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس قادر كل القدرة على 

مل احمليط به وكذلك الدخول اىل أعماق احلدس وتفعيله بقوة من خالل ±ثريات الدائرة إدراك العا
امللكية السماوية لعطارد اليت تكون دائماً مصدراً لتزويد املرء بربجمة فردية تتيح لُه إمكانيات ال ميكن 

ئرا السماوية تصّورها إذا ما متكن اإلنسان من فهم طبيعة التناظر الكوين الثالثي بني الشمس ودا
وبني ترمجة عطار ملسارات الطاقة املنبعثة منها وحتويلها اىل الكائنات يف كل العوامل واألبعاد اليت 

  حللتها االيزيدية ومن ضمنها بُعد{ األرضي الذي نعيش فيه ..

أن ذكائنا وفهم طبيعة عمل املنظومة الكونية ودوائرها السماوية و±ثرياا وتوزيعاا كلها تقود{ اىل 
الذي نستخدمه نستمده من طبيعة التأثريات اليت حتدث بني تلك الكواكب جمتمعة ويقوم عطار 

جبمعها وإرساهلا لنا وعندما نتمكن من فتح مشاعر{ العميقة وحواسنا وتقوية احلدس لدينا فإننا نفسح 
ونية اليت ال تنضب ا®ال للتواصل مع تلك األعماق الكونية اليت تشكل بصدق مكتبة الكنوز الك

علومها وتتجدد كل يوم وهذا التجدد هو اهلدف الذي نسعى اليه حىت يف منظومتنا اليت تكّون 
  الصورة الصغرى للكون ومنظومته وهو الذي جيعلنا نعرب تلك البوا�ت 
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�دف التطور الروحي والنفسي واجلسدي ، كما أن عود ا®د والظفر هذا يشكل جوهر األساس 
العمود السابق يف أعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، فكل دائرة من الدوائر األربعة تضم عاملاً 
متداخالً فيها مؤلف من عشرة مراتب  وهذه العشرة مراتب أو العوامل أو الدوائر هي اليت متثل هذا 

وبذلك يتشكل أربعني بُعداً أو العمود املتداخل أو املشكل للدوائر الداخلية يف الدوائر األربعة الرئيسية 
عاملاً أو دوائر مساوية ، أربعة مرات متر على الدوائر األربعة �ألعمدة العشرة ، حيث تعرب الدائرة 
األوىل �ألعمدة العشرة وبعد املرور بنجاح تعرب الدائرة الثانية �ألعمدة العشرة وهكذا حىت تعرب 

العلم اخلفي املقدس واليت هي �ألساس أيضاً دوائر وبوا�ت  الدوائر امللكية السماوية األربعة ¶عمدة
..  

وعند املرور ميتلك الكائن طرق جديدة يف التعلم يف التفكري يف اإلحساس ويف الشعور �ملنظومة 
الكونية اليت يعرب من خالهلا اىل الوعي األقدس ، هذا األمر لو متكن املرء من تصّوره يف بداية األمر 

�قي ±ثريات املنظومة على خريطتنا اجلينية عرب الرتدد الرنيين املتبادل �إلحساس  سينجح يف فهم
والشعور والنغمة والصوت والعدد وا®ال املغناطيسي واللون والبعد وفهم ما الذي تعنيه اجلرّة الكونية 

ىن مع أبيه أنليل املقّدسة ، هذه البوابة أو العمود املقّدس من أعمدة العلم تسمى بّوابة آشور الذي ب
قلعة بيت الشمس يف أربيل ( هولري ) وهي قلعة اآلهلة األربعة أو العناصر األربعة املؤسسة للوجود ، 
حيث كانت هذه القلعة مكا{ً مقّدساً يُنهي ملوك السالالت السومرية ( األورية والوركائية والسيبارية 

م االيزيدي اخلفي املقّدس وإكمال طريقهم حنو النور واآلشورية وامليدية ) حيام فيها لتلقي مبادئ العل
  املقّدس ..

وعندما ننظر اىل الصورة كاملة متكاملة لبوابة ا®د والظفر واليت تشري اىل آدي رب احلشود الباحثة 
عن النور ، رب األرواح الطاهرة النقية املستقيمة سندرك أن كل من حتلى ¶قصى درجات التحكم يف 

عرب هذه البوابة أربعة مرّات لكنها كانت تصاعدية حىت الوصول اىل النور األقدس يف عقله وعاطفته 
 الكون ، أربعة مرات مستخدماً فيها كل بوا�ت املعرفة اخلفية املقّدسة جمتمعة ..
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  قوة آد� ..

ا ، قوة آد� هي أحد أعمدة العلم املقدس يف االيزيدية ، وتقابل اجلمال والبهاء يف عظمتها وصور 
الولوج اىل النفس والروح والعقل وكلما فهم املرء مبادئ هذه البّوابة كلما تقّدم يف سلم اهلندسة الكونية 

وهي رمز احملبة واجلمال وترمز للعذراء أ{{ سرّه ( قوة آدي )   ويقابل هذا العمود نور الشمس 
ش ) أو أوتو وتعترب هذه البوابة من الساطعة وهي الدائرة أو البوابة التوأم ملا سبقها وهي توأم ( مش

بوا�ت العلم العميق تستعري فيه العلوم املقدسة من ممو تلك الدائرة العظيمة اليت تشكل كل األشكال 
اهلندسية اخلفية واجلداول الدورية امللكية السماوية اليت تتعلق �ملنظومة الكونية ورقمها املقّدس هو 

ط العلوم املقّدسة اجلامعة يف الدوائر امللكية السماوية وكذلك والذي يشري اىل خطو  15مخسة عشر 
اىل األعمدة الستة للمثلثني املعكوسني يف الكون الظاهر والباطن من العلم اخلفي االيزيدي اهلندسي 

  املقّدس ..

أعطي هذا الرقم للعظيمة أÌ{ واليت سربت أغوار هذا العلم العظيم وكانت أول ملكة ايزيدية يف 
) أي سيدة املعارف اخلفية والعلوم اهلندسية الكونية  MEجكي على األرض ( سيدة املي آنو 

االيزيدية اخلفية املقّدسة وأعطي هلا اللقب املقّدس عشتار من امللك آنو وا®لس الروحاين األعلى 
 وعندما أعطي هذا العمود من العلم هلا متكنت برباعة من فك شفرته واستحقت لقب سيدة العلوم
االيزيدية اخلفية املقّدسة ، تلك الشفرة كانت تعين ( قوة آد� ) وكانت التوأم ألخيها امللك أوتو ( 

مشش ) الذي ساعدها يف عبور بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية ، لقد درست أÌ{ مسفونية الكون هذه 
جدادها يف القوة وكشفت الغطاء عن عظمة العلم النوعي اخلفي املقدس وأرادت أن حتذو حذو أ

  والسيطرة لتكون إبنة للشمس بني أقراwا دون أن ينازعها يف ذلك أحد ..

ودخول املرء لبوابة اجلمال والبهاء الشمسيني جيعله يقدم على الغوص يف أعماق الروح والنفس ، اىل 
ممو السماوية أعماق الوعي املقّدس تنهال عليه أسرار العلوم اخلفية من حيث ال يعلم ، وتزّود بوابة 

امللكية �لعلم كل من يدخل بوابة اجلمال والبهاء هذه ، فهي البوابة أو العمود الفاصل الذي ينقل 
  املرء اىل أبعاد نقية طاهرة مستقيمة وجتعله يدرك معاين األشياء ¶عظم جتلياا ويبدأ

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ ملك المعرفة .. ملكي زان

 

242 

 

  

ه العلوم وكيفية التعامل معها بفهم طبيعة العالقة بني العلوم املقدسة ومظاهر التجلي اليت تدرسها هذ 
وفق الربجمة اجلديدة للروح والنفس واجلسد ، وتبدأ بدراسة الفكرة املاقبل الكونية واليت مسّاها 

االيزيديون ¸يسف وهي الفكرة اليت جتعل من يدخل أعماقها ويسرب أغوارها تقرّبه من النقطة األوىل 
زمن السماوي وwايته  واملقصود هنا �لنهاية ليست للتجلي املقّدس آلدي وتربمج وعيه على بداية ال
لتبدأ دائرة ملكية كونية جديدة جتعل من عملية  99األبدية بل wاية كل دائرة ملكية كونية عند الرقم 

  اخللق والتجلي مستمرة اىل ما ال wاية ..

لعلم االيزيدي وايسف كما مساه االيزيديون هو أصل كل وعي فردي ، وهو أصل اجلوهر الكوين يف ا
اخلفي املقّدس ، كما أنه أصل املادة بكل درجات متايزها  وايسف هنا هو املطلق املتجلي بني 

مظهرين متضادين ( الكون الظاهر واآلخر الباطن الذي نشأ عن عملية النزوح ) ولواله ملا كان 
ألوىل للتجلي املقّدس ، مبقدور الفكرة الكونية أن تتجلى كوعي فردي يف الدائرة امللكية السماوية ا

فهذا الوعي األقدس مل يتجلى لفرتة حمدودة ليغلق على نفسه بل أكمل عملية اخللق اليت ال تزال 
  مستمرة اىل يومنا هذا وإالّ ملا ظهرت اهلندسة الكونية االيزيدية اخلفية املقّدسة وعلمها اىل الوجود ! 

كبؤرة يرتكز فيها شعاع من العقل الكلي للوعي وهذا التجلي شكل بقعة حتمل لو{ً ماد�ً أصفراً  
املقّدس ( آدي ) على مستوى كبري من التعقيد ال ميكن سرب أغواره بسهولة لكن اإليزيديون للتبسيط 

إستخدموا كلمة البيضة الكونية األوىل ( احملاح والبياض ) ( الذهب واألملاس ) ( اللنب والعسل ) 
كونية لظلت عملية التجلي واخللق جتريداً خاو�ً لفظياً وصور�ً ، ألنه وهلذا لوال ايسف الفكرة املاقبل  

ببساطة مل يكن يهّيء لنشوء وإنبثاق أي وعي أو نور ، ومن الفكرة املاقبل الكونية مروراً �لفكرة 
 الكونية العظيمة اليت شكلت قوة آد� يف التجلي ودخوالً اىل أعماق املمالك الكونية ودوائرها املقّدسة

تبدأ رحلة التفتح والتنور يف هذه املنظومة الكونية اجلبارة عرب مسارات للطاقة تتجّسد يف كل عامل وبعد 
وفق نظام فيز�ئي معّني حيث ينثين الوعي على ذاته يف رحلة تفتحه العظمى حنو اإلنبعاث 

  واإلستقطاب من الدائرة األوىل اىل أبعد نقطة و�لعكس ..
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املقّدس لقوة آد� يعرب املرء اىل جتليات آدي املتعددة اليت تعرب ¶عمق معانيها عن وعند هذا العمود 
الصلة الوثيقة بني العقل واملادة بني الفكرة الكونية ووعيها املقّدس وبني رحلة املرء اىل األعماق اخلفية 

شكال اهلندسية املشفرة املقّدسة وبني العلوم اليت يتزّود �ا من بوابة ممو السماوية املتخصصة بكل األ
اليت يتمكن املرء عرب دخوله هذه البوابة من فك شفراا مبنتهى السرعة والدقة والوضوح ، ليس يف 

حياته العادية ويقظته بل حىت يف أحالمه تنهار عليه مفتيح املعرفة ويصعب عليه كل الصعوبة عكسها 
م على القياسات القاصرة ألشكال املادة وترمجتها اىل عاملنا األرضي وعلمه الكمي املنهجي القائ

وأنواع الطاقة وا®االت املغناطيسية فيه وطبيعة العلم ا®د الذي ال ميكنه أن يعكس تلك املعاين ¶ي 
  شكل من األشكال ..

فالعملية تشبه كهربة الكون ¶سرة بكهر�ئية ال سلكية رغم أن مصدرها معروف لكننا ال نستطيع 
ب من أبواب مسارات الطاقة الغري مرئية فيها ألسباب كثرية أوهلا حمدودية العقل تعريفها أو التقرّ 

البشري على إستيعاب هذا النوع من العلوم �ذه الربجمة البدائية اليت ولد فيها يف هذا الُبعد املادي 
نظومة امللموس ، فاملبدأ الفاعل هنا ( آدي ) يكهرب كل ذرة يف الكون ويبعث احلياة فيها ويشغل امل

  الكاملة اليت تشكل الصورة الصغرى منه يف الكون .

لذلك شكلت املشاعر واألحاسيس النقطة املركزية اليت عملت االيزيدية منذ البداية على وضعها 
موضع يتالئم مع أمهيتها يف عملية التواصل بني الصورة الصغرى للكون مع الصورة الكربى فيه ، 

مفهوم بلغة غري لغة الظواهر احملسوسة واملشعور �ا عاجز متاماً  فاإلنسان يف قصوره عن تشكيل أي
عن سرب أغوار أسرار العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، عاجز عن فهم فكرة املصدر الذي إنبثقنا منه 

وإليه نعود وعندما نفهم عرب هذا العمود طبيعة السلسلة الرتاتبية العلمية اهلندسية لكوننا العظيم 
  قدراتنا يف فك طالسم هذا العقل وهذا التجلي املقّدس ¶سطع صوره ..سندرك حجم 

هلذا قامت اهلندسة االيزيدية يف األساس على فهم العلة األوىل ( ايسف ) أو ما نسميها يف لغتنا 
  �لفكرة املاقبل الكونية ومن خالل سبقات موجودة لدينا تؤكد سرب أغوار هذه العلة 
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„Ya Raba ji Enzel de her tuyî qedîmî“ 

(Qewlê T.- Melek, Z.8)   

  � إهلي منذ األزل ( ايسف ) انت قدمي ..

وحىت عندما درس االيزيديون اجلوانب الظاهرية لتجلي الوعي املقّدس آدي يف دوائره أدركوا أن كل 
اإلنعكاسات والتجليات األخرى هي مكملة لعملية اخللق العظمى اليت أدت اىل ظهور اجلانبني 

ظاهري والباطين من اخللق ، اجلانبني املنري واملظلم منه  وهذا اإلدراك شكل يف جوهره تطور مطلق ال
للروح والوعي لكشف أسرار هذا العلم اخلفي املقّدس ، فالعلة احلقيقية للوجود تبقى مسترتة شئنا أم 

ى احلجة والسند ، وتبقى يف أبينا وال ميكن لعاقل اإلدعاء بقدرته على تعريفها تعريفاً دقيقاً قائماً عل
نفس الوقت عصية على العقل البشري يف عاملنا املادي هذا ، لذلك الشعور واإلحساس �ذا املبدأ 

  املسترت أو العلة املسترتة األساس الذي يقوم عليه التطور يف عملية فهمها ..

اننا  وميكن الشعور فأول جتلي هلذا املبدأ املسترت هو أكمل صورة ميكن لنا أن نتخيلها يف أذه
واإلحساس �ا كلما تقدمنا بعمق يف بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة , فهي علة الكون املادي 

وهي علة الوجود ، ورغم التقدم الروحي والفكري والذهين العظيم الذي حتلى به أجداد{ االيزيديون 
لتفاصيل يف هذه البوا�ت من املعرفة اخلفية ألwم مل القدماء إالّ أwم مل يتمكنوا من تعريف الكثري من ا

جيدوا هلا موضعاً يف اإلستعارات اللفظية والصورية يف عاملنا املادي امللموس ، لذلك تركوا هذا األمر 
متعلقاً بتطوير قدراتنا الذاتية ( الروحية والنفسية واجلسدية ) حىت نتمكن من اللحاق �م وتعلم أسرار 

  دي اخلفي املقّدس ..العلم االيزي

فكل التجارب الكربى اليت قاموا �ا مل تكن سوى خالصة مكثفة إلختبار قدرام يف دراسة هذه 
الفكرة من األساس ، إذ يتعذر علينا ختّيل شيء ال علة لُه أو ال مبدأ مسترت يقف خلف ظهوره ، 

والتمتع لذلك دخول البوا�ت ال ميكن أن يظفي يف wاية املطاف إالّ اىل النصر واجلمال والبهاء 
  املطلق بقوة آد� يف برجمة قدراتنا على الرتدد الصحيح للمبدأ الكوين الشامل ، هذا املبدأ كما 
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ذكرت هو املسؤول عن كهربتنا مجيعاً وبث احلياة يف نفوسنا وإشعال النور يف دواخلنا وإذا ما ذهبنا 
الصعود والربجمة اجلديدة تزود{  بعيداً يف علمنا �حثني عن املصدر فإنه جند أن كل مرحلة من مراحل

  ¶عظم طاقة من النور و¶عظم قدرة على سلوك طريق املعرفة املستقيمة ..

ويف بوا�ت العلم اخلفي االيزيدي املقّدس وطرق معرفتها من السعة حبيث ال ميكن لنا التعبري عنها 
ذهين عند األشخاص وهناك بشمولية كاملة متكاملة ألwا �لفعل ختضع للتطور الروحي والفكري وال

مهام ال ميكنين التعريف �ا إالّ ملن يتمكن من الشعور واإلحساس العميق �ذه املنظومة وهم كثريون 
بال أدىن شك لكنهم ال يعلمون أن ما ميرون به هو إقرتاب فعلي للحقيقة ( حلقيقتهم ) إقرتاب فعلي 

الكونية هلا سعة غري حمدودة الطابع ال wائية وهي  للدخول اىل بوا�ت العلم اخلفي املقّدس ، فاملنظومة
اليت حتتضن كل األجزاء من أصغر ُجسّيم اىل أكرب جمرّة كونية ، فهي الناموس األساسي املّوحد لكل 
األشياء يف الكون الباطن ( اجلانب املظلم ) أو الكون الظاهر ( اجلانب املتنّور ) هي الناموس اليت 

  لمية النوعية يف قدراتنا الروحية والفكرية والذهنية .. توحد كل التطبيقات الع

  شيشمس ..

عمود اإلرادة الصلبة يف التعمق  وعمود الرغبة يف الوصول اىل النور احلقيقي ، اىل الوعي األقدس ، 
هذا العمود مسي ¸سم أحد عظماء االيزيدية اإلثناعشر وهو رمز السيادة وا®د السماويني عرب الدهر  

، كان هذا الرقم من نصيب نينور� عند تقسيم الطبقات االيزيدية يف  50املقّدس هو مخسني ورقمه 
  سلم العظمة والنور األبديني ، لكنه أعطي ملردوخ بعد سيادته على كوكب األرض ..

هذا العمود املتكيء على عمود الرمحة ( البري ) عند االيزيديون حيكم مخسني دائرة ملكية مساوية 
¶بعادها وقوانينها وتردداا الرنينية وأعدادها و±سيسها ووجودها وهي السيطرة املطلقة للعزمية احلقيقية 

  ء قادراً على حتقيق حنو املعرفة األبدية  واملرور �ذه البوابة من املعرفة جتعل من املر 
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املعجزات كما نسميها يف بعد{ األرضي لكنه يف حقيقة األمر يصل مرتبة من العمق يف دراسة أبواب 
العلم اخلفي االيزيدي املقّدس جتعله اإلله الصانع ( وهنا كلمة إله ال تعين الوعي املقّدس آدي فهو 

س قوانني املنظومة الكونية ¶عمق جتلياا ، مستوى أعظم بكثري من وصفه ) متعلم احلكمة اليت تعك
فهي قانو{ً سرمد�ً دور�ً يف الكون ومنظومته كذلك يف الطبيعة ، ال ُيستثىن من سلطاwا أي موجود ، 

فهي قانون السببية الكونية  وحىت نفهم جيداً طبيعة عملها جيب أن نركز على مبدأين مها ، أن 
هي يف وحدة شاملة متكاملة األبعاد مبعزل عن الصورة املصغرة  الصورى الكربى للمنظومة الكونية

للمادة  وأن العقول العليا والوعي األقدس مها من ُحيرك هذه التجليات املتنوعة يف الصورتني الكربى 
للكون والشاملة والصغرى هلا اليت نعيش فيها وتتخللنا ، هذين املبدأين إذا ما مت فهمها بشكل سليم 

هذا والذي يعين العوامل اخلمس يف نفس الوقت ، طبعاً من الصعب جداً  50عظمة الرقم  سيدرك املرء
ختيل شكل حكم هذه العوامل اخلمس اليت تضم مستو�ت خمتلفة من الوعي وترددات رنينية خمتلفة ، 

انني وأشكال للمادة خمتلفة وأنواع للطاقة خمتلفة ، وجماالت مغناطيسية خمتلفة  واألهم من كل ذلك قو 
  فيز�ئية ختتلف كل اإلختالف من مستوى آلخر ..

وكما نعلم يف كل دائرة ملكية مساوية عشرة دوائر ملكية أخرى ، فالدائرة الواحدة بعشرة مراتب مساوية  
كما عرّفها االيزيديون القدماء ومخسة دوائر تعين مخسة عوامل بعشر�ا أي مخسني ، فهذا العلم 

فيه على طريقتنا اليت نقوم �ا يف بُعد{ األرضي كي ال نقع يف موقع اخلطأ ، اجلليل ال مكان للقياس 
فالقياسات الدقيقة هلذه الدوائر السماوية والدوائر امللكية املتداخلة فيها واليت تتخلها مجيعها ميكن 

ط من معرفتها فقط عند الدخول يف أبواب العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس ، ميكن معرفتها فق
خالل العلم النوعي القائم على التشبع �ملعرفة اخلفية ، فحىت أدوات القياس هنا ال ميكن التعبري عنها 
بلغاتنا األرضية ، ال ميكن وصفها ومن هنا ينبع الرأي الصحيح يف أن القياس على طريقتنا ال يقود{ 

 ىل الوصول اىل اهلدف بشكل سليم .ا
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للقيام �لتعلم بشكل سليم هو إعادة برجمة مشاعر{ وأحاسيسنا ، أي إن كل ما يقع على عاتقنا 
إعادة إكتشاف الوسائل السليمة اليت فقدا{ها �هلبوط اىل هذا البعد لفحص الطبيعة عرب التجربة 

املباشرة ، فالتجربة هنا أساس الوجود وجوهره يف عاملنا املادي امللموس ، أي أن جتربتنا اإلنسانية هي 
قود{ تدرجيياً اىل حقيقتنا ، مجيعنا يتوق إلكتشاف أسرار العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس اليت ت

، لكن عندما نعرب بوا�ته نغوص يف األعماق اىل درجة تتطور معها قدراتنا الروحية والفكرية حىت 
ل مبادئ وأسرار ننسى أننا دخلنا هذه البوا�ت من أجل هذا األمر وما حيدث معنا هو أننا نفهم ك

هذا العلم لكن نعجز متام العجز عن التعبري عنه ¸ستعارات لغوية أو صوتية أو حىت صورية ، هذا 
األمر بال أدىن شك واجهه كل الذين أحبروا يف هذا العلم لكنهم وصلوا اىل حافة احلقيقة املرّة وهي أن 

ن جتاهلها ، مستو�ت من الوعي ما بني الصورة الصغرى للكون والصورة الكربى مستو�ت ال ميك
املتفاوت ، من التطور الروحي والفكري والذهين الذي يقف حائالً أمام إيصال األفكار والصور اىل 
العامة ، مستو�ت املعرفة النوعية الشاملة للغاية يف املنظومة الكونية الشاملة  ومستو�ت من املعرفة 

ة وقياسات قاصرة ال تنفع يف الوصول اىل اهلدف أو حىت الكمية املنهجية القائمة على تعريفات قاصر 
  التعبري عن شكل هذا اهلدف للعامة ..

فاحلياة اليت نعيشها وثيقة الصلة �لعامل الشامل و�ملنظومة الكونية الشاملة وقوانينها ، وموضوع جتزئة 
كربى ال يعين أwما وعينا الفردي يف صورته الصغرى عن الوعي الكوين الشامل املقّدس يف صورته ال

غري متصالن أو غري متداخالن  العكس متاماً مها صورة واحدة الكل يشمل األجزاء واألجزاء تشكل 
الكل  وفقداننا لإلتصال ال ينفي وجودها هذا األمر عملت عليه هذه البوابة العظيمة من العلم 

البا� جاويش األول هرمز (  اهلندسي اخلفي املقّدس  وحاول مردوخ نشره بكل قوة يف مصر مبساعدة
حارس ) لذلك مثلت بوابة االرادة والعزمية الشكل والتجلي السليم لتعلم هذا الفصل املقّدس من 
املعرفة االيزيدية  واليت بقيت طوال آالف األعوام عصية على الفهم عند األغلبية بسبب تداخلها 

يم حىت نفهم الرتاتبية الكونية اليت العميق يف مخسة عوامل جيب علينا دراسة كل منها بشكل سل
  تعكسها هذه التجليات يف العوامل اخلمس ..
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يف هذه البوابة نتعلم دراسة األسباب قبل كل شيء ، هذه الدراسة لوحدها تنقلنا اىل عامل واسع من 
أصغر  معامل العلم اهلندسي اخلفي االيزيدي املقّدس القائم على السببية يف الكون وأعظم ا®رات اىل

جسّيم ذري مبا فيها الكائنات واملخلوقات بثالوثها املقّدس ، فهنا النتائج نتعلمها من دراسة األسباب 
وهي اليت تفصح لنا ¶عمق صورة من الوضوح عن التعريف املطلق لكلميت القدر واملصري وأسبا�ما 

  ووجودمها ..

  

  آدي اخلالق .. �دشا من 

اهلندسي الكوين اخلفي املقّدس ، معها تسمو كل من النفس والروح اىل وهي بوابة من بوا�ت العلم 
التاج أو الوعي الكلي ونيل املراد يف الزمن السماوي سّرها (آدي اخلالق ) ورقمها املقّدس هو عشرون 

ويرمز هذا الرقم يف نفس الوقت اىل مرتبة كونية عظيمة حتكم دوائر ملكية مساوية من خالل   20
لتحقيق النيل واملراد ( املراز ) وهي خاضعة لتأثري فعلي من الدائرة امللكية السماوية اليت سلطان آد� 

يسيطر عليها كوكب املشرتي ، فدخول بوابة املعرفة هذه هي اليت جتعل من املرء يفهم أسرار الرمحة 
يسيطر عليه  السرمدية اليت تعمل جلذب كل األرواح والنفوس واألجساد حنو مستواها ، فمثلما اجلسد

القوتني اللتني نسميهما البري واملريب كذلك حيكم الكون عمودين ميثالن هاتني القوتني واليت تسمى 
  �لفصحى ( الرمحة والشدة، الظاهر والباطن ، األبيض واألسود ) ..

على فالتسلسل صعوداً يف أعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ال بد لُه من أن يرتك ±ثرياً واضحاً 
تلك النفوس واألرواح اليت تعرب بوا�ت العلم هذه , وجتعل منها أيقونة متحدة �لرمحة الكلية يف 

املنظومة ، معها يدرك املرء مستو�ت عليا من العاطفة النقية ، من الرمحة الصافية اخلالية من التلوث ، 
نبض مطلق للروح الكونية الكربى معها يدرك املرء أن هذه املستو�ت من العاطفة والرمحة ما هي إالّ 

ووعيها املقّدس يتجلى ¸ستمرارية رهيبة يف أعماق الصورة الكربى للمنظومة الكونية كما يتجلى يف 
  الصورة الصغرى منها ، ليس من خالل معرفة مبهمة بل من
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خالل معرفة نوعية أصيلة تتشبع �ا النفس اىل أعماقها وال ميكن وصف مسارات طاقتها ، فهذه  
الطاقة مشعة جتعل الروح تعم على البياض املطلق , جتعلها متحدة مع الروح الكربى ، هذه الدورة اليت 

عي األقدس كونياً تبدأ من األعلى اىل األسفل و�لعكس هي اليت جتعلنا نفهم ما الذي يعنيه جتلي الو 
  فينا حىت نفهم طبيعته ومن مث نعود إليه ..

سّر الوجود وكل أسرار احلياة قائمة على هذا النظام السرمدي األبدي الصريورة ، من الالشكل 
والالحمسوس اىل الشكل واحملسوس ومن مث العودة اىل الالشكل والالحمسوس هذه الدورة املتناغمة إذا 

ر أسرارها سنتعّرف على طبيعتنا الكونية النقية ، تلك الطبيعة اخلالية من ما متكنا من سرب أغوا
التقسيمات الغري جمدية  وسندرك متام اإلدراك تلك اآللية اليت تعمل وتؤثر فينا أعمق ±ثري ، سندرك 

ما طبيعة القوانني يف املنظومة الكونية الكربى وكذلك يف الصغرى وسنفهم متام الفهم نوع العالقة بينه
، فاحلديث هنا يدور عن إدراك عميق للمستوى التجاوزي لألشياء ، عن مستوى خيرتق بواطن األمور 

ويرى وحيس ¶شياء ال ميكن لنا فهمها وتوضيحها دون الشعور واإلحساس العميقني �ا ، فالعلم 
ى الربط بني الروح االيزيدي اخلفي املقّدس وضع هلذا العمود من املعرفة أساساً نوعياً متيناً قائما عل

الصغرى واألخرى الكربى ،على املسرية اليت جيب أن نسري �ا حىت نصل عتبة الرمحة والتمتع بفهم 
املعىن الدقيق لسلطان آد� ، هذه النقطة اجلوهرية ال يفهم مغزاها إالّ أولئك الذين وصلوا مراحل 

قوانينها يف نفوسنا وأرواحنا وقد نعجز متقدمة يف فهم الطابع الديناميكي الذي حيّرك هذه املنظومة و 
متام العجز يف بعض األحيان يف التعبري عن مسريا و±ثريها يف نفوسنا وأرواحنا لكننا يف wاية األمر 

نبدأ ¸دراك مستوى الوعي الذي نعمل عليه والذي يقود تلك األرواح والنفوس اىل شواطئ مقدسة ال 
لى فهم هذه املنظومة التجاوزية لألشياء اليت تفوق تصوراتنا هنا يف تطأها أقدام من مل يتحلى �لقدرة ع

بعد{ األرضي ، فهنا يدخل املرء بوا�ت البيّنة الروحية والنفسية وجتلياا من أوسع األبواب ويدرك مع 
هذا الدخول معاين عميقة للوجود ، معاين ختتلف إختالفاً نوعياً للغاية عما عهده يف مسريته الدورية 

  يف التجّسد ودورة الضرورة اليت مير �ا ..
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كل الصور واألشكال اهلندسية تبدو واضحة له وضوح الشمس ، ليس يف عاملنا األرضي فقط بل يف 
منظومتنا الكونية ¶سرها ، فالكائن البشري يشكل أكرب جهاز للقياس والتحسس والربط 

له وفهمه لبوا�ت العلم االيزيدي اخلفي واالستقطاب واإلنبعاث دون أن يدرك ذلك ، لكن مع دخو 
املقدس ينتقل اىل مرحلة نوعية من فهم كينونته ، اىل مرحلة متطورة تشمل كل أجزاء املنظومة العاملة 

يف جسده ، فأكثر األشياء اليت ستشده لدراسة هذه املنظومة هو جسده قبل كل شيء  وطريقة عمله 
س واجلسد وطريقة عمل هذا الثالوث املقّدس املتناغم فينا وأسباب وجوده والعالقة بني الروح والنف

وعالقة هذا اجلسد بعاملنا و�لعوامل الكونية األخرى ، هذا الفهم يُتيح لنا فهم التطور التدرجيي للذهن 
من األدىن اىل األرفع وهو ما حيدث يف الدورة منذ البداية من حجري اىل نبايت اىل معدين اىل حيواين 

اىل انساين اهلي اىل اهلي انساين وصوالً اىل أقصى درجات التطور اإلهلي ( االيزيدي ) فال  اىل انساين
ميكن للفرد احلصول على هذا التطور الذهين املتصاعد الوترية دون املرور ببوا�ت العلم االيزيدي اخلفي 

ني للمنظومة اليت حتكمه املقّدس ، هذا العلم عرب بوا�ت املعرفه فيه يقّرب املرء من فهم وإدراك عميق
  واليت تشكل الصورة الصغرى للكون وكذلك للمنظومة الكونية الكربى اليت تشمل الصغرى معها ..

وكذلك جتعله يدرك بعمق املستو�ت اليت يتجلى فيها الوعي املقّدس من طبيعية وروحية وعقلية  وعند 
ة نوعياً للكون وكل الكائنات واملخلوقات إدراك املستو�ت الثالث هذه للتجلي تصبح نظرة املرء خمتلف

اليت يعكسها يف كل املستو�ت وعلى الرغم من أن هذه املستو�ت الثالثة هي نفسها تشكل الوعي 
الكلي بشكل شامل لكن فهمها �ذه الطريقة التصاعدية يقّرب املرء اىل األشكال السامية هلذا الوعي 

فعلية اليت هو عليها يف التجلي ويف كل املستو�ت  وميكنه املقّدس ، يقربه اىل الصورة احلقيقية ال
�لتايل إدراك الصورة الشاملة وعند الوصول اىل حافة املعرفة هذه تكون القيم النوعية هي املتحكمة يف 

العقل والعاطفة ، هذا التحكم النوعي هو الذي يقود املرء اىل إمتالك العاطفة النقية ، والرمحة النقية 
وإمتالكه هلا جيعله يفهم طبيعة ±ثري هذا األمر على التطور الروحي والفكري والذهين عند  األصيلة 

  الكائن البشري وجيعله مدركاً حلقيقة التمايز يف مستو�ت الوعي هذه ..
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  ممو .. عمود العلم املقّدس 

اهلندسة االيزيدية اخلفية املقدسة  العلوم املقدسة .. رمز للتنور الروحي وبداية التعلم وهي بوابة ممو يف 
سَرها ( سلطان آدي ) وعندما نقول بداية التعلم ذلك يعين بداية فهم سلطان العلم عند آدي 

املقّدس وهي بوابة املعرفة األبدية اليت ال تنضب هلا دائرا السماوية امللكية اخلالدة يسيطر عليها  
و األزل ، وهي البوابة اليت متطر{ بعلومها املقدّسة كوكب ممو ورقمه املقّدس هو الصفر ( ايسف ) أ

منذ حلظة النزوح األوىل لسطان آدي حىت تشكيل دائرته امللكية السماوية األوىل يف رحلة بناء املنظومة 
  الكونية اليت ال تتوقف أبداً عن اإلنبعاث واإلستقطاب ..

عة ( أنليل وأنكي ومردوخ ونينور� ) وتتصل تتوسط هذه البوابة العظيمة من العلم بوا�ت العظماء األرب
مباشرة �جلانب السفلي من أعمدة العلم اخلفي االيزيدي املقدس عند دائرة أÌ{ ( عشتار ) ومن 

  األعلى �لعمود املعريف األقدس آلدي والذي ميثله امللك آنو ..

، كذلك يف العاطفة  وتتضمن هذه البوابة أركان املعرفة األساسية يف العقل والوعي البشريني
واإلحساس العميقني املتجاوزين على كل قدراتنا يف اإلستيعاب  وقد كان االيزيديون منذ وضعهم 

ألعمدة العلم اخلفي املقدس يدركون متام اإلدراك أن عمود ممو للمعرفة هو الذي يطهر األرواح 
ؤهل الكائن لإلنتقال اىل أعظم والعقول من بقا� التلوث اليت تصيبها يف دورات الضرورة الكونية وت

مراحل الوعي املقّدس وعلى الرغم من وجودها يف خط احلياد الكوين إالّ اwا حتوي كل الكنوز العلمية 
اخلريّة اليت تقود الروح والوعي اىل أعماق الوعي والروح الكونّيني املقدسّني ، فظهور دائرة ممو امللكية 

عقول كثرية حنو التعلم وحنو إمتالك احلقيقة األبدية عن املنظومة السماوية تنري الطريق أمام أرواح و 
الكونية وعلمها املقّدس  وعند التمتع بدخول بوابة العلوم املقدسة يعمل العقل البشري يف مستو�ت 

عليا ¶قسامه الثانوية السبعة ، بتجلياا العقلية والروحية البحتة ، واحلقيقة أن قلة فقط تتمكن من 
مود العلوم املقّدسة ممو وعرب التاريخ الطويل الذي ميتد لنصف مليون عام ، تكون مجيع عبور ع

  الشخصيات اليت دخلت هذه البوابة قد عانت من 
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وجود األرض يف دائرة ملكية مساوية تعمل برتدد عايل وسريع ، وهذا الرتدد العايل والسريع يفقد حىت 
االيزيدي اخلفي املقّدس قدراته الروحية والفكرية تدرجيياً ،  أعظم من متكن من إمتالك كل أسرار العلم

لكن العودة للتواصل مع هذا العمود املقّدس للعلوم جيعل من عملية اعادة التوازن تعود اىل جمراها 
  الطبيعي عند أول تناغم للرتدد الرنيين معها ..

الوصول اىل املستوى الرابع  فالبشر العاديون مهما تعاظمت قواهم الروحية والفكرية ال ميكنهم
واخلامس من طبقات العلم املقّدس ومن مستو�ت الوعي فيها والسبب يعود كما ذكرت ملوقع األرض 
السليب يف الدوائر امللكية السماوية وحىت تتمكن تلك األرواح والعقول من عبور مستو�ت الوعي يف 

ستمرار وتصاعد حىت تصل أعلى درجات عمود العلوم املقدسة تكون حباجة ماّسة اىل التواصل �
التحكم �لعقل والعاطفة والتمتع �لطهارة والنقاء واإلستقامة ملواصة احلصول على العلوم املقّدسة من 

  بوا�ت املعرفة هذه ..

فطريقة التواصل واحلصول على املعرفة يتم عري مسارات الطاقة اليت تتحكم �لعاطفة واإلحساس 
اىل تقبل الصور واألشكال اهلندسية اليت تعرب عن علوم خمتلفة يقوم برتمجتها  العميقني حىت الوصول

  الشخص الواصل اىل هذا املستوى العظيم من الوعي ..

وعملية احلصول هذه تكون على أشكال عليا من التواصل , أشكال عليا من الوعي الكوين ، وهي 
ب للكتب ، هنا يدخل املرء مكتبة الكون تشبه عملية الدخول اىل مكتبة فيها أقسام ومراتب وتبوي

الرمزية ¶عظم علومها النوعية ، شريط عظيم من النور حيمل جمسمات فكرية عظيمة ألسرار الكون 
ومنظومته متر من أمام املرء ليرتمجها ويفّسرها وحياول قدر اإلمكان تقريبها اىل العامل املوضوعي الذي 

  للفهم .. يعيش فيه من أجل جعلها ميّسرة وقابلة

مع ذلك عجزت الكثري من اإلستعارات اللفظية والصورية والصوتية يف جعلنا نفهم طبيعة هذه العلوم  
والسبب ببساطة كما عرّفته االيزيدية هو اإلختالف يف القوانني الفيز�ئية للعوامل الستة األخرى عن 

 زات احلاصلة يفعاملنا األرضي وإختالف أشكال املادة ، وأنواع الطاقة ، واإلهتزا
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كل بعد من األبعاد واألهم من كل ذلك حمدودية قدراتنا االستيعابية على هظم تلك العلوم وتفسريها   
  مبا يتالئم وحجم استيعاب العقل البشري ..

مع هذا عربت أجيال ايزيدية كبرية وكثرية اىل تلك املستو�ت العليا من الوعي ليس يف املاضي القدمي 
القريب وحىت هذا الزمن الذي نعيش فيه ، فهو يشهد سنو�ً وصول العديد من أبناء فحسب بل يف 

وبنات االيزيدية عرب طرق الّرب ( الربخك ) اىل تلك املستو�ت العظيمة من الوعي ، قسماً منهم يفقد 
ع وعيه أو رشده بسبب عدم إدراكه لطبيعة القوانني اليت حتكم كل عامل أو بُعْد وقسماً ال يستطي

املواصلة بسبب اخلوف أما األقلية واليت تبدأ بفهم التناغم هذا تعرب املراحل وتبقي هذا األمر يف غاية 
السرّية ألنه ال ميكن إجياد صيغة لغوية فصيحة ومعّربة ميكن من خالهلا ترمجة تلك ا®ّسمات الفكرية 

وم يف األساس على مبادئ فيز�ئية ال العلمية العظيمة اىل لغاتنا األرضية أو حىت جمّرد شرحها ألwا تق
ختص عاملنا ، أو حىت أشكال للمادة غري موجودة يف عاملنا واليت يعجز العلم الكمي املنهجي 

األكادميي على سرب أغوار أسرار تلك العوامل ويفضل تسميتها �لغيبيات حفاظاً على أدواته القياسية 
  األرضي ..النسبية اخلاطئة للقوانني العلمية يف بُعد{ 

عند الوصول اىل املستوى الرابع من مستو�ت الوعي يعاين املتقبل هلذا العلم من نقلة نوعية جيهل يف 
�دئ األمر أسبا�ا ويفشل لسنوات طويلة يف فك طالسم تلك املقطوعات املوسيقية أو ا®ّسمات 

ك العلم املقّدس ، لكن من الفكرية أو حىت النبض الروحي والفكري للقوى الطاقية اليت ترسل من ذل
يدرك أن املرحلة الرابعة هي مرحلة عبور فعلية حنو العقل الطاقي يف مرحلته األوىل يبدأ بفهم األشكال 
والصيغ والتناغم وا®االت املغناطيسية بشكل أوسع  والكثريون فشلوا يف عبور هذا املستوى أو توقفوا 

ينتقلون من خالهلا من مرحلة اىل أخرى دون أن يفهموا عنده مرّات ومرّات يف دورات الضرورة اليت 
  املغزى احلقيقي لطبيعة الصعوبة اليت تواجههم ..

أما الوصول اىل املستوى اخلامس فهو اإلنسان اإلله والذي يبدأ بفك شفرة أسرار العلم اخلفي 
  شعاع الكامل االيزيدي املقّدس الواحد تلو اآلخر وعند الوصول هلذه البوابة تبدأ الروح �إل

  

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ ملك المعرفة .. ملكي زان

 

254 

 

  

وتبدو اهلالة الطاقية متنورة وبيضاء وتبعث بتأثري إشعاعاا اىل احمليطني دون أن يدركوا أسباب هذا 
  التأثري غري أن حامل هذه اهلالة الطاقية ( طوق ايزيد ) يعلم متاماً طبيعة ±ثريه يف احمليط ..

ع يتدفق اىل الذهن والروح بطريقة هذا االنسان الذي يتمكن تدرجيياً من تقبل العلم بشكل سري
سلسلة ، يفك شفرات األلغاز احلياتية الواحدة تلو األخرى ، يدرك أسباب الوجود ، واملظاهر السببية 

األخرى اليت تقف خلف حدوث دورات الضرورة ( تناسخ األرواح ) يبدأ بفهم العامل احلاسم يف 
تعمل عليها منظومتنا الروحية والفكرية واجلسدية التنقل بني مستو�ت الوعي وفهم الديناميكية اليت 

للوصول اىل مصدرها ، يبدأ بفهم األبيض من األسود يف الكون ومنظومته وأمهية كل منهما لآلخر , 
يبدأ بتقبل علوم مقّدسة ال ميكن ترمجتها لنا ، فالعملية تشبه شرح النغمات املوسيقية لرجل أصم أبكم 

  عزوفة أو السمفونية الكونية العظيمة لرجل أصم ؟ ، كيف ميكنك توصيل نغمات امل

رمبا يكون املثل السابق هو األقرب لواقع احلال عند الذين وصلوا اىل طوق ايزيد املقّدس النقي ، اىل 
املكانة السامية يف مستو�ت الوعي الكلي ، اىل عامل النقاء والطهارة ، فاإلنتقال من املستوى الطبيعي 

ى الطاقي ال ميكن فهمه إالّ من خالل فهم بوا�ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي للوعي اىل املستو 
املقّدس والتدرّج يف تعلمها على أسس سليمة خالية من التلوث ، التعلم من خالل مفتاحها السحري 
النابض ( احملبة بال أسباب  بال حدود لكل الكاóت و لكل املخلوقات ) هذا املفتاح هو من يفتح 

  األبواب املقفلة يف املنظومة الكونية الشاملة أمام إندماجنا �ا وحتقيق الوحدة معها ..

صحيح أن البعض جيعل من ميتلكون هذه القدرات يف مصاف الشخصيات العظيمة اجلليلة املباركة ، 
مفهوم  لكن هذه هي احلالة الطبيعية العادية اليت جيب على الكائن البشري السري �ا حىت ينطبق عليه

التطور ¶عمق معانيه العذبة ، التطور الروحي والفكري والذهين ، التطور يف مستو�ت الوعي اىل 
 الضرورة اليت يتطلبها للعمل بتناغم مع املنظومة الكونية الشاملة ، العمل
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بتناغم مع حركة األكوان وا®رات ومواقع الدوائر امللكية السماوية اليت نتشارك معها يف ±ثريات طاقية  
متبادلة شئنا أم أبينا ورغم أننا بشر عاديني هبطنا اىل بعد مادي ملموس أرضي إالّ أننا منلك ثلث 

أستخدم كلمة إهلي ليس  إهلي جيب تفعيل مضامينه للوصول اىل مستو�ت الوعي العليا هذه وعندما
املقصود �ا تلك املفردة اللفظية اليت يتداوهلا املتديّنون ، بل املقصود �ا إمتالك القدرات احلية اليت 
حتدثت عنها العلوم االيزيدية شاملة ، تلك املفردة اليت وضع االيزيديون هذا العلم اهلندسي اخلفي 

  بح أصحاب بّينة وعلم عظيمني ..املقّدس من أجل إعادة تفعيلها يف داخلنا لنص

  

  احلكمة ..

الروح اليت تتخلل األشياء والكائنات وهي رمز أنكي العظيم يف احلكمة واملعرفة يف اهلندسة االيزيدية 
، وهو الرقم املقدس للدوائر امللكية الست ، كما أنه يشري اىل الدوائر  60املقدسة ورقمها ستني 

 كونياً جباراً يف اخللق ، هلا من العلوم اخلفية املقدسة ما تعجز امللكية السماوية اليت شهدت عمالً 
العقول البشرية عن استيعابه وفهم مغزاه ، يف هذه البوابة من املعرفة كل معادالت السماء اخلالدة 
األبدية ، كل أسرار العلوم اخلفية املقّدسة ، كل أسرار طرق السماوات واألكوان وحركتها ومتددها 

ا ، كل املعادالت العلمية احلضارية اليت ختص كل العصور من بداية الزمن السماوي اىل wايته وإلتواءه
..  

أنكي وحده من إمتلك هذه املعادالت نتيجة علمه الرصني يف اهلندسة االيزيدية اخلفية املقدسة  وهو 
جكي وسومر وآشور الوحيد الذي أعطى أسرارها على األرض لبناء احلضارة بدءاً من كيشي مروراً õنو 

ووادي السند واهلند وأبزو ( أفريقيا ) وما وراء احمليطات  شارك فيما بعد أشقاءه لكنه بقي حمتفظاً 
  مبعادالت العلوم واحلضارات املختلفة ..

بوابة احلكمة يف عمود الشدة ، عمود املريب الذي ال يعرف اخلطأ ، عمود العلم الالحمدود ومعادالته 
  البوابة هي املعرب العايل اىل املصدر الذي انبثقت منه كل األشياء يعرب مناخلفية ، هذه 
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خالله من وصل مرحلة الوهية من التفتح االنساين يف كل جماالته ، حيث يبلغ املرء فيها درجة الشيخ  
اإلشراق اجلليل احلكيم الذي ال ينطق لفظاً إالّ وحيمل معىن وحيمل تعبرياً دقيقاً وحكيماً ، فهي مرحلة 

الروحي األمسى الذي ال ميكن التعبري عنه دون أن نذكر أن من وصله من النساء والرجال على حٍد 
سواء دخلوا wاية التناسخ ودورات الضرورة ، حياة أمجل وأعمق يف معانيها ومبادئها ليست يف اخليال 

ا جيداً ، فاحلكمة يف أوجها بل يف أعماق املو{د الروحي الذي يتسامى مع الروح الكلية ويفهم معانيه
تعين اخلالص واإلنعتاق من التمركز حول مبادئ دنيوية مادية ال تغين الروح ومن التعلق مبلذات احلياة 

  الزائلة اليت تبقي األرواح رهن اإلعتقال ..

 وتنبلج يف هذه البوابة عالقة أوثق وأعمق مع الصورة الكونية الكربى يف شكلها العميق ، فهنا ملكات
فكرية وإدراكية عليا تعلو على فهم �قي البشر والذين يطرقون �ب احلكمة رغم قلتهم لكنهم 

يشكلون نبض تلك احلقيقة اليت تبدأ من أعماق القلب ( احملبة بال أسباب وبال حدود ) حيث تتفتح 
الكونية ، نفس موهوبة �خلصائص الذهنية واإلدراكية جتعله يغزو أعلى قمم أسرار وحقائق املنظومة 

  تلك احلقائق اليت تعلو �لفعل على مستوى إدراكنا ..

فالدرجة الراهنة من املعرفة اليت وصلنا اليها عرب العلم املنهجي األكادميي الكمي ال ميكنها سرب أغوار 
أسرار هذا العلم االيزيدي اخلفي املقّدس القائم على مبدأ أخالقي ينبع من أعماق قدسية املنظومة 

بعلومها النوعية  واليت تقود{ اىل اخلالص واحلرية الروحية ، رمبا قد ال يفهم البعض املعاين  الكونية
العميقة اليت تعّرب عنها حقيقة االيزيدية القائمة على مبدأ الطهارة والنقاء واإلستقامة ، لكنها يف 

  النهاية طريق يشع �لنور األبدي املليء �لعلم واملعرفة األبدّيني ..

أن الصورة الكربى لروحنا الكونية نقية حد املطلق ، إالّ أننا كصورة صغرى ال ميكننا الوصول اىل  ومبا
هذا النقاء دون املرور مبراحل حىت الدخول يف أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقدّسة ( العلم الباطن ) 

احلقيقي يف أعماقنا بني  فهي اليت تسهل علينا بلوغ مرحلة احلكمة ، مرحلة القضاء على التناقض
الغشاوة والسطوع ، بني احملبة والكراهية ، بني البناء واهلدم ، بني صنع اخلري والتخريب النفسي 

والروحي لباقي البشر ، فالقضاء على هذه التناقضات يعين ولوج الذهن والروح والنفس اىل شواطئ 
  احلكمة املقّدسة بكل أبعادها ، فهي عبارة عن سلسلة 
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واصلة تبدأ بعاملنا األرضي وصراعنا مع الطبيعة ومع قوانيها املادية ومع أشكال الطاقة فيها لتنتهي مت
عند مرحلة دخولنا اىل أعماق حقيقتنا ونبدأ �لبحث والعمل �لتدريج صعوداً يف بوا�ت املعرفة 

ياتنا حتوالً نوعياً ال االيزيدية حىت الوصول اىل أعظم درجات احلكمة النبيلة اليت تتحول من خالهلا ح
  ميكن أن يتوقف قبل أن نعتق أرواحنا من معتقلها الفيز�ئي ..

وهنا تظهر قدرة االنسان على استيعاب املعرفة النوعية ¶عمق معانيها ، تلك املعرفة اليت تؤهله لإلحتاد 
تتجزأ ، هذا األمر بصورته الكربى وجعله يرى املنظومة الكونية الشاملة بكل تفرعاا نظرة مشولية ال 

ال يبدو سهالً للغاية فالتعابري اللفظية اليت تعرب عن احلالة ختتلف عن األفعال الروحية والنفسية وتلك 
اليت تتعلق مبمارسة األمر على أرض الواقع ، وقد يتطلب ذلك سنوات طويلة من ختليص النفس 

  الختالف عن السابق ..والروح من شوائب دورات الضرورة والعمل برتدد نقي خمتلف كل ا

فالعملية شاملة يف حياتنا األرضية وتتخلص يف إيقاظ ملكاتنا الفكرية والروحية والذهنية جلعلها تعمل 
على تردد يتناغم مع تردد املنظومة الكونية ، هذا التناغم يوقظ هذه امللكات جلعلها تفهم حقيقتها 

نتقل اىل األمسى كما يفىن األوكسجني واهليدروجني الباطنية املرتبطة �لكونية بعمق ، جيعلها تفىن وت
نفسيهما لتكوين املاء مع ذلك يبقيان حّيان يف الطبيعة حىت وإن خلقا شيئاً سامياً يعّمر الوجود ، 

هذا �لضبط ما أقصد به الوصول اىل احلكمة ، رؤية األشياء يف حاالا السامية ، رؤية تعلو �لفعل 
ة املصدر ، أو الضوء املشع يف كل شيء مهما كان صغرياً ومهما كان كبرياً عن إدراكنا البشري ، رؤي

  أو عظيماً ..

وإذا ما متكنا من فهم احلكمة االيزيدية اخلالدة سنتمكن من فهم طريقة عمل املنظومة الكونية بكل 
السطوع جتسيداا وتعقيداا ، سنتمكن حىت من رؤية الكون هاجعاً معدماً قبل أن يعاود الظهور و 

من جديد ، ميكننا أيضاً من فهم هذه الديناميكية اليت حتّرك املنظومة الكونية فهماً سليماً جيعلنا جزءاً 
  من هذا اهلجع والظهور ، لذلك متثل بوابة احلكمة املنتمية للمريب عند 
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العلم قام يف االيزيدية عموداً حامساً من أعمدة العلم اخلفي املقدس أو العلم الباطن فيها ، هذا 
األساس على دراسة اخللق بدءاً من نقطة إنطالقه االوىل وإنتهاءاً بدورات الضرورة والتناسخ والتحليل 

والتأهيل هلذه الكائنات واملخلوقات اليت تشرتك مجيعها يف طريقة عمل املنظومة الكونية بصورتيها 
كذلك دراسة الفكرة املاقبل كونية ( الصغرى والكربى ومثلما بدأ بدراسة النقطة األوىل يف الكون و 

ايسف ) درست أيضاً املخلوق البسيط العاقل الذي نسميه الكائن البشري ، فبدأت بتحديد هذا 
الكائن يف تعريف دقيق يبدأ من اجلسم البدين مبكو{ته الفسلجية وأعضاءه احليوية ، فقسمته �دئ 

  ذي بدء اىل مركبني مها شخصي وفردي ..

لقة ليست عصية الفهم وعلى اإلدراك ، كما أwا ليست مستحيلة بل حباجة اىل إعادة احلقيقة املط
تشغيل حواسنا املعطلة ، تلك احلواس اليت فصلتنا عن وعينا الكوين ودفعت بنا اىل هاوية من الظالم 

ة املطلقة ال جتعلنا ندرك ما حييط بنا ، فاملعرفة النوعية لاليزيدية هي اليت ستصلنا إلدراك هذه احلقيق
العلّيا على إدراك العقل البشري يف هذا الوقت ويف هكذا تركيب مادي ينقصه عمل بعض حواسنا 
وعندما يدخل املرء بوا�ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإنه يقوم بتشغيل تلك احلواس 

ألقدس ( آدي ) كان االيزيديون تدرجيياً وإيقاظها من سباا املطلق ، فهذه احلقيقة املطلقة أو الوعي ا
يتجنبون عرب �رخيهم الطويل وصفه وتعريفه ( ليس ذكراً وال أنثى .. وتعريفه يعين تدنيسه ) ، هلذا  

كان التقريب اللفظي األمسى له هو الوعي املقّدس ، فهو ليس كينونة كباقي الكينو{ت او الكائنات 
  علو على التسميات ..، هلذا تعذر عليهم تسمية هذه احلقيقة ألwا ت

لذلك من يصل أبواب احلكمة يعلم متام العلم أن هذه احلقيقة ليست إالّ الينبوع الذي تولد منه كل 
الكائنات وهذا ما جعل العلم االيزيدي اخلفي املقّدس حيظى مبنزلة رفيعة ال يصلها إالّ من وصل 

ا إالّ من يتحلى �لقدرة الكاملة مراحل متقدمة من النضج الفكري والروحي واألخالقي ، ال يصله
املستقيمة الطاهرة النقية على تقبل هذه احلقيقة وعلى برجمة كل كيانه على ترددها الرنيين ليصبح جزءاً 

  منها ، فعندما يقدم املرء على تقبلها يدرك متام اإلدراك أنه حتول لنافذة 
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بل اجلدل ويصبح منفذاً هلذه الروح وطريقاً تشرق منها أشعة هذه احلقيقة الكونية األبدية اليت ال تق
معبداً تعرب عليه لبقية النفوس والكائنات ورغم أن من يفهم هذا الباب من أعمدة العلم اخلفي 

االيزيدي ااملقّدس ال ميكنه إغفال أن الروح العليا واألرواح املوجودة هي يف وحدة كلية متناغمة لكن 
قى مبعثرة طاملا بقينا بعيدين عن إدراك هذه احلقيقة وفهم أراوحنا املنفصلة عن هذه الوحدة تب

  مضموwا �لشكل السليم ..

  

  امللك شيخسن ..

عمود رب املتنّورين وهي بوابة العلم اخلفي املقّدس اليت تعلو على �قي البوا�ت واليت ±يت قبل نور 
و الرقم الذي يرمز للدوائر وه 30آد� ، وهي بوابة امللك شيخ سن عند االيزيدية ورقمها املقّدس 

امللكية السماوية اليت ختضع إلرادة امللك شيخ سن واليت ميثل أنليل رمزها األبدي ، كما اwا بوابة 
آشور إبنه الذي تلقى العلم االيزيدي اخلفي املقّدس على يديه وساعده يف بناء بيت الشمس يف قلعة 

  أربيل ( اآلهلة األربعة ــ هولري اليوم ) ..

ذا الباب من أبواب املعرفة اخلفية االيزيدية املقّدسة يقوم �لفعل على أساسني مها احملبة واملعرفة وأي وه
خلل يف هاتني الربجمتني للروح تؤدي اىل هبوط يف تقبل أسرار اهلندسة الكونية ومعادالا وسرب أغوار 

وسلطانه يف الوجود ، فاحملبة أسرارها ، فهذين األساسني مها من يعّرب عن الوعي األقدس ( آدي ) 
هي اجلانب السبيب الذي يفّعل هذا السلطان  واملعرفة متثل املفعول به يف هذا السلطان إلخراجه اىل 
العلن بطريقة نقية سليمة ، لقد عرّفت االيزيدية نفسها عرب قرون طويلة على أwا د�نة املعرفة ود�نة 

ل هو ما يعكس حقيقتها الكونية ، حقيقتها كعلم خفي مقّدس احملبة ود�نة النور وهذا الثالثي �لفع
وحقيقتها كهندسة كونية مقدسة ، فاحملبة بال أسباب وال حدود حتطم جدران الفصل بني الذات 

  والالذات ، هي اليت جتعل أبواب النفس
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والروح منفتحة لتقبل العلم االيزيدي اخلفي املقدس وهي اليت جتعل هذه الروح {فذة تعرب من خالهلا  
  العلوم املقّدسة اىل اآلخرين إلنقاذهم من معتقلهم الفيز�ئي وبعدهم األرضي ..

ة واملعرفة املطلقة فالبّينة يف أبواب املعرفة االيزيدية من القدسية حبيث ال ميكن ملن ال يتمتع �حملبة املطلق
أن يفهم مغزاها احلقيقي ودورها يف اإلرتقاء الروحي والذهين واألخالقي للكائن البشري ، فالوصول 

اليها يعين العطاء واخلدمة بدالً من األخذ وتلقي املساعدة من اآلخرين ، فهي مرتبة متقدمة من 
اليت هي موجودة وغري موجودة يف  مراتب الوجود الروحي والذهين ، هي مرتبة متقدمة يف الكينونة

نفس الوقت ، فهي تصنع التسامي يف كل األشياء وتصنع مع هذا التسامي قدرات حية قائمة على 
  احملبة املطلقة واملعرفة املطلقة ..

فااليزيدي التّواق للسمّو والرفعة عندما يصل مرحلة البّينة الكونية يف عمق معارفها يطفئ يف داخله 
ان يدفعه لتلقي علوم املعرفة االيزيدية بكل تشعباا ويصعد يف مراتب الوجود اىل الظمأ الذي ك

أمساها حىت أنه ال يستطيع التخلي عن تلك احلالة املطلقة من التسامي والتناغم له مع املنظومة 
الكونية ، ال يستطيع التعبري لنا عن تلك احلالة اليت يعيشها ، فهي أكرب بكثري من أن تشرح يف 

ستعارات لفظية أو صوتية وحنن حبواسنا ومداركنا وملكاتنا الفكرية نبدو عاجزين عن فهمه أو فهم ا
األمثلة اليت حياول من خالهلا تقريبنا لنبض احلقيقة املطلقة اليت إندمج �ا وتسامى ، فهو يعيش حياة 

والتقدم اىل األمام ،  حتتاج اىل فن حقيقي من املمارسة والتأّمل ، فن حقيقي من القدرة على الثبات
فن يف إعادة الصورة الكاملة ملوضعها يف الوجود ، هذا الفن هو اجلانب املشرق يف تطبيق هذه املعرفة 

  للوصول اىل احلقيقة املطلقة ..

فالبّينة تعين اإلرتقاء اىل مرتبة تعلو على حقائق األرض املادية ، تعلو على عاملنا املادي املوضوعي 
ئ العلم األكادميي الكمي املنهجي  وتعلو على أدوات قياسه فهي ر�ضة راسخة وتعلو على مباد

التجلي يف نفسه وعلمه ويستطيع رؤية كل شعاع النور يف كل جزئية يعيشها حىت تلك اليت تتجلى لُه 
يف األحالم ، فهي تنقله اىل مرتبة سامية من مراتب الوجود ، فهي اليت جتمع احملبة واملعرفة وجتعله 

امياً فوق ذاته قبل كل شيء ، حينها يصل اىل مرتبة فهم املسارات الطاقية واملادية يف الكون وهذا س
  الفهم جيعله يف مرتبة عظيمة متكنه من التحكم يف تلك الطاقات 
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واملواد مبا يتالئم ومستوى العلم الذي وصل اليه ومع ذلك تبقى �لنسبة له هذه البوابة هي املنفذ 
النور األبدي ، حنو الوعي املقّدس السرمدي ، حنو عوامل أبعد بكثري من قدراتنا على احلقيقي حنو 

  إستيعاب اجلوانب السببية لعلومها ومعارفها وقوانينها ..

فالعلم االيزيدي اخلفي املقّدس قام على أساس راسخ يف دراسة النفس قبل كل شيء ( أعرف نفسك 
ق حنو أبواب املعرفة األبدية هلذا العلم القائم على أسس ) هذه املعرفة للنفس تشكل بداية االنطال

نوعية قبل كل شيء ، فهي عندما حددت أسباب اهلبوط اىل الُبعد األرضي عرفت أن اخللل يف 
الكائن يف برجمته قبل كل شيء وعندما حددت أسباب فصل وعينا الكوين عن الوعي الكوين األكرب 

عبور اىل حقيقتنا  ومن خالل معرفة النفس نتمكن من معرفة الكون وضعت أبوا�ً للمعرفة املتدّرجة لل
ونتمكن �لتدريج من إعادة توصيل ذلك اجلسر الذهين الذي مت فصله يف وعينا عن الوعي الكوين 

وعندما نصل ضفيت النفس ( البشرية والكونية ) �جلسر حيدث إتساق وتناغم عظيمني بني اإلنسان 
اقة اليت متد{ �لعلوم واحملبة واملعرفة إحتاداً مطلقاً أبد�ً ال رجعة فيه ، والكون وتتحد مسارات الط

لذلك ركزت االيزيدية على هذا اجلانب يف الكائن البشري ووضعت الكثري من السبقات والطقوس 
والرتانيم املوسيقية لكي تعمل عمل املساعد يف إعادة توصيل اجلزء املقطوع من اجلسر وربط الضفتني 

  ديد ..من ج

هلذ وحىت يتمكن املرء من فهم هذه النقطة �لتحديد كان حباجة ماّسة اىل التدرّج يف تعلم أبواب 
املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة حىت يكون مؤهالً إلمتالك القدرات الروحية والذهنية اليت جتعله يفهم 

د معه كل شيء تعلمه يف مراحل الصورة الشاملة فور عودا اىل موضعها وحىت ال يفقد رشده  ويفق
التدرّج يف هذا العلم وفهم الصورة الشاملة واستيعا�ا يعين االرتقاء اىل مرتبة سامية ، اىل مرتبة تذوب 
فيها العوامل املادية يف أخرى روحية  وهي نتيجة منطقية لصراع الكائن البشري مع طبيعته ومع قوانينها 

ا يتمكن من حتقيق هذا االرتقاء تصبح القوانني الفيز�ئية العاملة اليت حتكمه يف العامل األرضي وعندم
 يف البعد األرضي أصغر بكثري من أن حتتويه ، فاهلدف الذي
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يصبح واضح املعامل �لنسبة للمرء يف هذه املرتبة هي الولوج اىل ما وراء املادة يف العوامل الغري مرئية  
  �لنسبة لنا و�لتايل الوصول اىل الشكل الشامل للصورة الكلية وإكتشاف أسرار الكون ..

حساس الصادق مها وحىت نفهم صورة بوابة البيّنة بشكلها الساطع النقي جند أن الشعور الصادق واإل
من يقودان اإلنسان اىل الكنزّين املهمّني يف هذه البوابة ومها احملبة واملعرفة ¶عمق معاين النقاء ، فهنا 

البداية السليمة تقود اىل تطور فعلي ملموس وهذا التطور امللموس ينتهي عند التغيري النوعي امللموس 
شاطئ فإنه يبحر اىل أعماق ال ميكن ألحد ختّيلها فقط وهو احملبة واملعرفة  وما أن يصل املرء هذا ال

  قدرته على التفسري والتحليل السليمني مها من حيدد النهاية السليمة ودرجاا ..

فاالنسان يبدأ بطبيعته متشبث �ملادة واحلياة فيها ، متشبث �لقيم يف العامل املوضوعي ، لكن .. ما 
ين احلياة يبدأ �لبحث عن حقيقته وهذا البحث يفشل يف أن يصل مستوى من اإلدراك العميق ملعا

الكثري من احلاالت �لوصول اىل شاطئ األمان ويف أحيان كثرية يصل بصاحبه اىل شواطئ احلقيقة 
والوصول اىل هذا الشاطئ مرتبط أيضاً �لقدرة على التفّوق قبل كل شيء على النفس ، على عامل 

طراف يف هذا العامل املادي ، ففهم االنسان ملبدأ الثنائية يف املنظومة األوهام اليت حتيط به من مجيع األ
الكونية يّدمر �لنسبة لديه أكرب األوهام املتمثلة �لفرق بني اجلنسني ، بعلو أحدمها على اآلخر وفهم 

ليس  هذا املبدأ يدمر �لفعل منظومة متكاملة من العلوم الكمية اخلاطئة اليت تناولت هذا األمر ، هذا
سوى مثال بسيط على تدمري األوهام الفكرية والروحية اليت إكتسبناها من عاملنا �لفطرة تدمرياً كامالً 

  من خالل سالح احلقيقة الكونية ومبدأها هذا ..

وهكذا يبدأ التطور الروحي والفكري حىت يصل مراحل متقدمة من تدمري األوهام وبناء احلقائق ، من 
اىل حقائق نوعية ùبتة ، من تغيري شامل وجذري للبنية الروحية والذهنية  تغيري احلقائق الكمية

املسطحة واخلاوية اىل بنية مليئة �ملعاين و�لقدرة على التحليل والتفسري العميقني لكل املنظومة 
الكونية ، لتغيري الشعور واإلحساس السطحيني املتقطعني ¸ستمرار اىل شعور وإحساس عميقني 

  تمرّين اىل ما ال wاية ، هنا يبدأ املرء �لفعل �لتغيري التدرجيي حىت يصل التغري النوعي نوعّيني مس
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احلاسم الذي ينقله لعامل القدرات الروحية والفكرية والذهنية اخلارقة والقادرة على سرب أغوار أسرار 
  اهلندسة اخلفية االيزيدية املقّدسة بكل أبعادها ..

ي حيدث هنا هو اإلنقالب الفعلي ، فهو ينقلنا من عامل العقل اىل عامل احلدس إن التغيري النوعي الذ
العميق ، من عامل االختزال الذي تربّينا عليه عرب العلم األكادميي اىل عامل التكامل النوعي الواسع ، 

نا فهم من عامل التحليل والتبسيط اىل عامل الرتكيب والتعقيد , فقط عند الوصول اىل هذه احلالة ميكن
طريقة عمل املنظومة الكونية بشكلها الواسع ، ميكننا سرب أغوار هذه املعرفة بطريقة نوعية ميتزج فيها 

العقل �لعقل الكلي والروح �لروح الكلية ، فالبصرية الروحية املتفتحة اليت تعتمد على اإلحساس 
عامل النور عامل املعرفة واحملبة ، والشعور الصادقني يشكالن اجلسر الفعلي الذي نعرب من خالهلما اىل 

فاملرء يتقدم ¸ستمرار من خالل تطوير قدراته من الذات املختزلة اىل الذات الواسعة وتعمل الذاكرة 
التسجيلية بعشرات األضعاف مما كانت تعمل به يف السابق وهي اليت تنشأ من العاطفة واإلحساس 

  �لتحديد ..

للحاالت البدنية بينما اإلحساس يعكس إنطباعاً ذهنياً لُه ، ومبا أننا فالعاطفة تعكس إنطباع روحي 
منتلك اللغة والتفكري واإلبداع فاننا نتمكن ¸ستمرار من تطوير هذه امللكات خللق واقع أفضل 

ومستوى روحي وذهين أفضل ينقلنا �ستمرار اىل األمام حىت نتمكن من الوصول بعمق اىل شواطئ 
ندها تكون أغلب احلواجز قد إنتهت من الطريق وتستمر العملية اىل مد�ت بعيدة احملبة واملعرفة ع

وعميقة للغاية ، فالتخاطر الفكري هو لغة الكون الرمزية وهو حباجة اىل الوصول اىل هذه املد�ت 
ة العظيمة من العلم النوعي حىت نتمكن من مواصلة نيل املعرفة اخلفية االيزيدية املقدّسة ، فهذه اللغ

حتتاج اىل إحساس وشعور صادقني لفهم الرتدد الرنيين الذي متثله هذه اللغة ، حتتاج اىل احلدس النقي 
، فاللغة الكونية الرمزية هي موجات طاقة تنتقل عرب مسارات قبل كل شيء وحىت تكون مفهومة 

ية وهي أشبه ما وواضحة حتتاج منا اىل مسارات طاقة نقية فهي توصلنا �لعلم الكوين واملعرفة اخلف
تكون �حلقل الكوين املعريف النوعي والتواصل مع هذا احلقل يف هذه املستو�ت هو من يساهم يف 

 التقدم اىل األمام يف العملية ..
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واألمر ذاته ينطيق على حواسنا اليت بقيت لقرون طويلة معطلة وتفعيلها يساهم بتقوية استقبال 
الواحدة وهذا التفعيل يتعلق �لدرجة األوىل بتعميق الشعور واإلحساس املعلومات الوفرية خالل الثانية 

�ألشياء و�لكائنات و�ملوضوعات ، فالصور وا®سمات الفكرية واملعرفية القادمة لنا من احلقل 
الكوين املعريف ما هي إالّ نبضات جزيئية طاقية تنتقل عرب مسارات الطاقة اليت تربط بني الصورتني 

لكربى يف الكون ، أي بيننا وبني هذا الكون ، لذلك عندما صّور االيزيديون علومهم الصغرى وا
اخلفية يف السابق على أwا علوم نوعية تعلو على مستوى تفكري البشر العادي املتشبث بعامله املادي 

لعلم واملتمسك بقشور الفكرة الكونية كانوا يعربون بصدق عن نبض احلقيقة الفائقة النقاء ، فهذا ا
أبعد بكثري من أن يكون علماً نتناوله من خالل قراءة الكتب ، بل هو حباجة اىل أرضية روحية 
  وذهنية خصبة ، اىل عاطفة نقية وإحساس نقي  وشعور نقي قبل الدخول اىل أبوابه املقّدسة ..

من األفكار  وعندما حللوا الطريقة واآللية ايت نشأ عليها الكون إكتشفوا أنه عبارة عن شبكة واسعة
اليت تنتقل عرب مسارات طاقية متبادلة بينه وبني األجزاء بطريقة متعددة األبعاد ، وعملية التواصل مع 

شبكة األفكار هذه ليست حباجة اىل لغة لفظية أو صوتية بل اىل لغة حسية وشعورية وحدسية قبل  
كلت حالة طرق الّرب ( كل شيء ألwا جتري يف مستو�ت متقدمة للحالة الروحية والذهنية وش

الربخك ) إحدى احلاالت املتقدمة للتواصل مع هذه الشبكة الواسعة من األفكار والعلوم وهذه 
الطريقة من التواصل عرفها االيزيديون منذ نشأم األوىل ، كما أن طرق التأهيل الروحي والذهين اليت 

ج عن هذا اإلطار من ±هيل هذه املقّومات جتري يف األعياد واملناسبات يف اللش و�قي املناطق ال ختر 
  لتتقبل هذه األفكار وتبحر يف أعماق املعرفة اخلفية الكونية االيزيدية املقّدسة ..

وكما ذكرت يف الصفحات السابقة أن املوسيقى يف الطقوس االيزيدية عرب التاريخ تركز �لفعل على 
د كي يكون مؤهالً للتواصل مع األبعاد األخرى تطوير القدرات الشعورية واحلّسية واحلدسية عند الفر 

اليت تسميها االيزيدية �لعامل األفضل ، �لعامل الروحي الغين �ملعرفة و �ألفكار ، العامل الغين �ملعرفة 
  النوعية ومثلما هناك وجهني للكون ظاهر وخفي يوجد لدى الكائن هذين 
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�لشعور واحلس واإلحساس والباطن ( العقل الباطن ) اجلانبني الظاهر ( العقل ) وهو الذي يتحكم 
هو الذي يتحكم �لالوعي والالشعور والالإحساس واحلقيقة أن هذين اجلانبني مل حيظيان �لقدر 

الالزم من التعّمق عند تناوله من قبل العلم األكادميي املنهجي الكمي ، فلكل منهما قدرات ووظائف 
ره لنا ، فبالنسبة للعقل الذي خيضع للجانب الفردي من التشكيل تفوق ماليني املرات ما مت تصوي

خيتلف عن العقل األرفع املبدع ، فاحلديث هنا يدور عن اجلزء األول ( العقل ) والذي يقسم بدوره 
اىل قسمني الظاهر والباطن  واألخري العقل الباطن له وظائف تفوق بكثري وظائف العقل الظاهر ، 

العظيم الذي جيعلنا نتقدم يف مسرية التعلم من أبواب املعرفة االيزيدية ، فهو خمزن فهو املخزن املعريف 
التجارب العظيمة اليت نكدسها يف حياتنا لنرتقي حنو األفضل ، فمن خالله فقط ميكن ممارسة طرق 

صورة الّرب ( الربخك ) اليت تقود{ اىل املستوى األفضل ، اىل العامل األفضل وجتعلهنا نتواصل مع ال
الكونية الكربى وخمزوwا املعريف النوعي العظيم وهذا املخزون املعريف ¶كمله يشكل ما نسميه �إلرادة 
والقدرة على التحكم فيها ، وعندما يدور احلديث عن حماوالت الوصول اىل عقل مجعي املقصود به 

ادة واحدة جلموع غفرية هذا العقل الباطن عند جمموعة كبرية من األفراد ( جمموع إرادات ) أي ار 
إلحداث التغيري النوعي ، أي أن فهم هذه النقطة هو من يقود{ اىل االنتقال من حالة التحليل 
والتفسري اليت يقوم �ا العقل اىل حاالت الرتكيب والتعقيد اليت يقوم �ا العقل الباطن من خالل 

  تواصله مع احلقل املعريف الكوين ومكتبته الرمزية ..

  

  ملقّدس ــ أ{ أكون آدي ا

سرُّه ( أ{ أكون ) ، الواحد األحد الذي تتجلى منه كل األشياء والذي تتخلل إرادته وسلطانه كل 
شيء دون نقصان ورقمه املقّدس واحد وهو يرمز اىل أول نزوج وجتلي لُه يف دائرته السماوية امللكية 

  كونية املقّدسة وهي بوابة األوىل اليت إنبقت منها األنوار واألقداس يف املنظومة ال
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املقّدسني ومن يطلع على علومها ينبغي أن يكون قد جتاوز أعلى درجات الطهارة والنقاء واإلستقامة  
ورغم أن االيزيدية قالت عنه ( تعريفه يعين تدنيسه ) فهذه البوابة ال ختتص بتعريف آدي وسلطانه 

ه املطلقة الطابع واملوجودة فينا كصورة مصغرة األقدس يف الكون بل اإلشارة من بعيد اىل جتليات
ملنظومته الكونية ، وموجودة يف كل األشياء اليت تعلو على إستيعابنا كعقول بشرية مادية أرضية واليت 

  تشكل الصورة الكونية الصغرى هلذا التجلي املقّدس ..

ي ، هذا النظام املسترت عندما نزح آدي من األزل الذي كان ميثله شكل نظاماً مسترتاً لواقع متجل
بدأت مع إشراقات إشعاعاته األوىل بذور العلم اهلندسي االيزيدي ( اإلهلي ) اخلفي املقّدس ، بدءاً 
من احلركة اللولبية للتجلي ومروراً بتكوين العناصر األربعة ( النار ، اهلواء ، املاء ، الرتاب ) وانتهاءاً 

مقّدسة تشكل البعد األمسى للدائرة امللكية السماوية األوىل  �لتجسيد الفعلي للتجلي يف دائرة صفراء
، يف هذه الدائرة جتّسد اخللود ¶مسى معانيه ، وأصبح كل بُعد يف األبعاد األربعة واملتجهة اىل 

اإلجتاهات األربعة عنصراً أساسياً من التكوين املقّدس ، فحركة النزوح من حالة األزل ( إيسف ) 
للولبية وانتهاءاً بتجسيد التجلي ( الذهب واألملاس ) و ( اللنب والعسل ) وغريها من ومروراً �حلركة ا

اإلستعارات اللفظية العميقة هلذه الظاهرة املقّدسة شكلت دائرة الوعي األقدس كونياً ( آدي ) 
وسلطانه على الكون ومنظومته وبعد هذا النروح من األزل تكثفت كل طاقات النور عرب مسارات 

ية لتدخل يف تشكيل هذه الدائرة امللكية السماوية األوىل ولتشكل يف نفس الوقت مركزاً للوعي لولب
األقدس يف الكون ( سلطان آدي ) ويف نفس الوقت خّلفت عملية النزوح وتكثيف النور يف الدائرة 

يزيديون عملية وراءها الظالم املطلق ( الكربون ) ، يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس فّسر اال
التشكيل هذه ¶wا البداية احلقيقية لظهور الوعي املعدين ، حيث وصفوا النور األقدس بشعاع األملاس 
الناصع البياض والنقاء ووصفوا الظالم الدامس �لكربون ومركز الوعي املكثف األصفر اللون �لذهب 

امللكية السماوية األوىل ¶مساءها ( النار  اخلالص ومسوا العناصر األربعة اليت شاركت يف ±سيس الدائرة
  ، اهلواء ، املاء ، الرتاب ) وأوضحوا أن النار اليت دخلت الدائرة السماوية األوىل مثلت الشرارة 
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اليت إنطلق منها التجلي واهلواء مبثابة الر�ح احلاملة للشرارة واملاء مبثابة املد واجلزر األزليني هلذه الشرارة 
لى أنه التجسيد املادي الفعلي هلا  ومبا أن هذه العملية جرت يف دوائر أربعة خلفتها عملية والرتاب ع

التجلي لذلك بدأت عملية التقسيم الفعلي للعوامل ختضع فعلياً هلذه الدوائر اليت حتكمها العناصر 
  األربعة ..

واإلنبثاق وإنطلقت معها من هذه الدائرة امللكية السماوية االوىل إنطلقت الفكرة اجلوهرية للخلق 
أعمدة العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ، نشأت معها العدالة املطلقة اليت ال ميكن قياسها 
ونشأ قانون الكون الصارم األوحد الذي ال يقبل اجلدل ، من هذه الدائرة امللكية السماوية االوىل 

توى عظيم من الوعي املقّدس إنبثق ، نشأة حكمة الدهور ونبضها السرمدي ، يف هذه الدائرة مس
فيها عقل الكون الكلي الطابع ، فكل ما نشأ منها هو إبتكار ذهين للكل ، للوعي األقدس آدي 

  وسلطانه الكوين األبدي اخلالد ..

هذا السلطان املقّدس ميثل أساس كل التجليات املقّدسة اليت ترتبت على إنبثاق نوره ، فالكون املادي  
ادة فيه وأنواع الطاقة وا®االت املغناطيسية وكل نغمات الكون والرتددات الرنينية ختضع اىل وأشكال امل

هذا األساس ، ميثل روح أعلى من أن يدركها استيعابنا البسيط وميثل وعي مقدس يعلو على فهمنا لُه 
لكل العظيم ( آدي ، فقانون األشياء املتجلية عن هذا النزوح هي يف الواقع إنعكاس لإلبتكار الذهين ل

  املقّدس ) ..

و�إلضافة اىل أن هذا املستوى العظيم من النور ميثل معبداً للمعرفة اخلفية ومعبداً للحرية األبدية  
ومعبداً للذكاء املطلق فإنه يشكل قانون النظام الكوين الشامل العميق الذي بدأت مع إشعاعاته 

ب العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس وتبّحر يف األوىل نبض احلياة يف الكون وكل من دخل أبوا
مبادئها املقدّسة يستطيع إستيعاب اجلوانب السببية للطبيعة العقلية الفعالة هلذا املستوى العظيم من 

النور والطبيعة السببية للوعي العظيم الفعال ميكنه ان يقرتب اىل �ج املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ، 
 ون بني العظماء واألجالء يف منظومتنا الكونية ومسريا السرمديةميكنه أن يك
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اليت ال تتوقف أبداً  وهذا التجلي املقّدس لسلطان آدي الذي وّلد مع نزوحه يف دائرته امللكية  
السماوية األوىل قوانيناً كونية صارمة ال تقبل اجلدل عكس ( بفتح احلروف الثالث للكلمة ) يف نفس 

أربع الوقت ظواهر خارجية مثلت جوهر تلك القوانني ، وهذه الظواهر جتلت كما ذكرت يف 
مستو�ت ألربع عناصر يف مستو�ت متعددة للوجود واحلياة ونبضيهما  وألن العلم اهلندسي االيزيدي 

اخلفي املقدس إنبثق من هذه السريورة األبدية فإنه ظهر اىل الوجود كعلم شبيه مبصدره يعتمد على 
ريب ( الشّدة ) علم ظاهر جلي وكذلك على علم �طن مستور على عمودين للمعرفة عمود يسمى امل

وعمود يسّمى البري ( الرمحة ) ومها يف نفس الوقت يعكسان مبدأ الثنائية اليت قام على أساسها 
القانون الكوين الشامل ( األبيض واألسود ) ( الذكر واإلنثى ) وهكذا ، العلم الظاهر اجللي الذي 

يف جوهره علم �طن مستور ،  جّسدته سبقات االيزيدية ونغماا املوسيقية وطقوسها املقدسة يعكس
هذا العلم الباطن املستور يتناول املسائل والقضا� املتعلقة بسريورات الطبيعة الكونية ونواميسها اخلفية 
وبذلك يكون مكمالً اىل العلم الظاهر اجللي ويغوص يف أعماق أسرار املنظومة الكونية اىل درجات 

ولوجية يف اإلستيعاب وحىت أبّسط األمر للقارئ أقول أن عليا تسمو معها على طبيعة تركيبتنا الفيزي
الظاهر اجللي هو العلم الكمي , والباطن املستور هو العلم النوعي القائم على ألغاز علمية تسرب أغوار 
أسرار القوانني الكونية ¶عمق أشكاهلا ، ليس ذلك فحسب بل تذهب اىل أبعاد ±خذ معها الكائن 

  لوعي والنور ..اىل مستو�ت عليا من ا

لذلك ينبغي علينا إعطاء ا®ال واسعاً لقدراتنا الذهنية والفكرية يف التصّور عند احلديث عن هذا 
املستوى العظيم من النور الذي إنبثقت منه كل األشياء يف الكون ومنظومته ، وكذلك إستيعاب 

فهناك مبادئ تشكلت ذاتياً املبادئ الكونية لتساعد{ على فهم هذه الدرجات القصوى من التجلي ، 
أثناء عملية التجلي ( اإلهتزاز و احلركة الدائمة و الثنائية و التناظر و القطبية و النوع , التناغم ) وفهم 
هذه الدرجات يقرّبنا اىل حد بعيد من تصّور املوضوع بشكل دقيق ، فكل ما حيدث يف عاملنا املادي 

الكونية السرمدية ، ال خيرج أي حدث أو ظرف أو حالة أو ما هو إالّ إنعكاس حقيقي لتلك القوانني 
  ظاهرة خارج إطارها ، فهي تعمل ¸ستمرارية سرمدية ال wاية هلا 
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وموضوع املستوى هنا ( مستوى الوعي ) خيضع ملبدأ اإلهتزاز وهذا اإلهتزاز ينقل الوعي عملياً اىل 
املستوى العظيم من النور يف املبادئ الكونية مبدأ آخر هو احلركة الدائمة ، وتتسلسل العملية ليمر 

¶سرها وجيسدها بتعبري دقيق ، هذا التجلي للوعي األقدس يف الدائرة امللكية السماوية األوىل اليت 
تشكلت من عشرة مستو�ت يف حركة لولبية استمرت بطريقة تنازلية حىت وصلت أوجها يف األربع 

املؤسسة للكينونة ( ماء و هواء و تراب و {ر ) وتركزت أخرياً دوائر األخرية لظهور العناصر األربعة 
  يف دائرة مادية شكلت جوهر هذا التجلي املقّدس ..

لذلك شكلت الدائرة السماوية امللكية األوىل مسرحاً لبداية التجلي وإنطالق العملية اليت ال wاية هلا 
قف منذ تلك اللحظة أبداً وكل جمرّة أو منظومة ورغم كماهلا املتسامي يف جوهرها إالّ أن العملية مل تتو 

  مشسية ما هي إالّ إنعكاس جلي للمبدأ األصلي الذي جتّسد يف تلك الدائرة املقّدسة ..

وبعد التجلي يف الدائرة األوىل تركزت احلالة املادية للوعي األقدس والطاقة لتنقل هذا التأثري اىل حميط 
بنفس الطريقة األوىل وحبركة لولبية ودورات عشر وأربع دوائر لرتكز  آخر لتشكل الدائرة امللكية الثانية

  العناصر األربعة لكن العملية هنا أفرزت الرحم الكوين أو اجلرّة الكونية ..

وإذا أرد{ إختصار املعرفة وملكها يف االيزيدية فإننا سنكون أمام نوع من الفهم اخلاطيء للموضوع 
وال ميكن اختصارها ¶ي شكل من األشكال ألwا تؤسس ملنظومة فهذه املعرفة واسعة ومتكاملة 

معرفية يف االيزيدية ال تقف عند حدود معّينة هلذا يُعترب ملكي زان مبثابة طقس جتتمع يه العوامل السبعة 
لتناقش علومها ودوراا يف الوجود وما نقدمه هنا ليس سوى نبذة قصرية أما حماولة اإلستطالة ي فهم 

 املعرفة يف االيزيدية فيأخذ{ اىل كل األجزاء جمتمعة .. موضوع لك
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  الفصل السابع                            

  

  البصرية الروحية املتفتحة ..                         

  

تشري لنا املعرفة االيزيدية اىل أن الكنوز املعرفية حصلت عليها من األسرار املقّدسة العليا عرب كائنات 
واخلاسني ، وعندما نتعمق يف هذا املوضوع علينا أوالً معرفة دقة هذا النّص  مساوية نطلق عليها اآلهلة

  الذي جيعل القارئ واثقاً من أنه يعكس احلقيقة يف االيزيدية ..

ذكرت يف الفصول السابقة أقواالً ونصوص كثرية تشري اىل حصول االيزيديني على املعرفة املقّدسة عرب 
ائق عليا وحتتاج اىل بصرية روحية متفتحة قادرة على الولوج هذه النصوص املشفرة اليت تعكس حق

ألعماق احلقائق هذه ، وحىت نتمكن من فهم املوضوع جيداً ال بد لنا من اخلوض يف أعماق واسعة 
من هذه املعرفة اليت متكننا من إمتالك تلك البصرية القادرة على فهم احلقيقية يف جوهر األشياء ، 

لطريق السليم الذي يقود اىل احلصول على أشياء أعلى ، ومن خالل وهي طريقة للسري على ا
اإلطالع على jرخينا االيزيدي نرى أن أكثر ما مت احلفاظ عليه هو تلك السمة البارزة يف االيزيدية 

وهي شريعة احلّد والسّد اليت ظهرت كتعريف دقيق للهيكلية اليت متر mا األرواح يف رحلتها اىل النور ، 
تكن حاالت اجلدل ظاهرة للعيان حول هذا املوضوع لكن نرى أنُه قد ارتدى يف كل عصر ومهما 

ومرحلة من املراحل التارخيية العميقة لاليزيدية ثوsً يالئم كل مرحلة وكل عصر مّر على jرخينا واهلدف 
  يف كل هذه املراحل كان الوصول اىل الطريق السليم للتطّور الروحي عند األفراد ..

اء األفكار واملبادئ أولوية خيلق منطاً روحياً جيعل هذا النمط يفرض سطوته على النفس وعلى فإعط
جمرzت عاملنا املادي وyخذ هذا النمط القوة من عامل املادة ويودعها يف لروح لتكون منقذة للكائن 

  البشري من اإلحندار للعامل السفلي ، وكما نعلم أن النمط املعاكس متاماً هو ذلك 
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الذي يسمح يه املرء لنفسه sلتشبث بعامل املادة وجيعل الروح بصري�ا تفقد قو�ا sلتدريج ويضيع 
  االنسان يف غياهب ذلك ا�هول الذي تقوده اليه حالته النفسية ..

  

  من قول الزمان .. األشهر 

  صّور إهلي هذا الكون

  قام بقياسِه وتقديره 

  املخلوقات يرزقون فيه وأصبح فيه مثانية عشر ألف صنفاً من

  يسكن إهلي الدرّة

  هو العامل والعارف بكل شيء

  هو الذي خلق السماء واألرض

  منذ األزل يف قدمي الزمان

  خلق إهلي الليل والنهار

  ووضع بينها اجلّنة والنار

  ووضع بينهما الشمس والقمر 

  لكي يشري للمغفلني اىل الشك من اليقني

  طاوسي ملك هو الذي قام بقياس الوجود شرباً شرباً ألولئك الذين مل يدركوا أن 

 قام بقياسِه وتقديرهِ 
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  شيشمس هو السلطان

  وصل نور شيشمس اىل أعماق البحار 

  شرّع اإلله أحكامِه sحلق

  خلق السهول وثّبت عليها اجلبال 

  اهلواء هو أساس الكون

  إهلي رّب الصمد

  مل يلد ومل يولد 

  سبحانك أنت خلقت يوم األحد

  يكن إلهلي همّ  مل

  كانت الدرّة مقامِه وهو صاحب الكرامات العظيمة

  هو الذي خلق يوم اإلثنني

  إهلي هو الباري

  بيدِه كل مقادير ومقاييس الوجود

  وهو الذي جعل من الثال�ء �لث يوم األسبوع

  إهلي هو اجلّبار 

  هكذا كان قراره

  جعل من األربعاء اليوم الرابع

  األربعاء يوم مقّدس
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  خلقُه امللك فخردين بكل عشق ورغبة

  ومل يدرك املغفلون تلك احلقيقة

  إهلي هو وهج

  وهذا الوجود عنده حلظة

  هلذا جعل من اخلميس خامس يوم من اإلسبوع 

  إهلي نور وهو الذي خلق اجلمعة

  عندها جتّمع النقاء يف السماء

  عّد إهلي األzم السبعة 

  خلق هذا الوجود وثبّتهُ 

  هذا اليومحدث السبوت يف 

  رتب أربعة أسابيع وثالثة أعشار زمنية صغرية وجعلها شهراً 

  ورتب إثنا عشر شهراً وجعل هلا أمساء

  حنن إثنا عشر شهراً معروفة أمسائنا

  ستة مّنا جافة وستة منّا رطبة

  كلنا ننتظر الرمحة من امللك شيخسن

  هكذا كانت إرادته 

  مجع إثنا عشر شهراً وجعل منها سنة واحدة 

  يد خّالً من العالرفني نر 



 المملكة اآلدانيةـ ـ البصيرة الروحية المتفتحة

 

275 

 

  

  لكي يبّني لنا 

  أي من اإلثنا عشر شهراً هو األساس ؟

 zقاهلا فخر آد  

  كانون هو أساس اإلثنا عشر شهر 

  دخلت شهري الكانون حينما حيل الشتاء

  يصبح كالسجن لكل الكائنات احلّية 

  أيه z شهر كانون الويل لك 

  لو واصلت املزيد من العواصف والثلوج والصحو 

  جلعلت األسود أسرية يف العرائن 

  هكذا حتدث شهر كانون عن نفسهِ 

  أ� الزمهرير على األرض

  لكين دواء لكل داء ...

  يقول شهر كانون 

  أ� مجاد األرض 

  أحّس sلقشعريرة من شّدة بروديت

  لكن ما العمل ؟ أ� مستعجل أمام األمر اإلهلي

  نقضى شهر كانون وحّل شباط األسَودْ إ

  ودخل مع كانون يف جمادلة كالمية 
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  قال لُه .. لقد رحلت 

  وأصبح عبق الدنيا فّواحة عندي

  هكذا يرد كانون األول ..

  إيه z شباط .. أنت أسود وعدمي الثمار 

  ال أحد يعلم أصديُق أنت أم عدو ؟

  لن يرتزق منك أzً من املخلوقات 

  بوركنا من قبل اإللهإننا شهران 

  تصادف فينا الصوم واألربعينيات 

  ويح لشهر شباط كيف جترّأ �ادلتنا

  جييب شباط ..

  شباط أ� ومعروف إمسي 

  أكون ماطراً حيناً ، وغائماً أحيا�ً أخرى 

  تنازل شباط وسّلم أمرُه 

  ومل ينبس ببنت شفة 

  وحّل من بعدُه آذار 

  يقول آذار .. 

  مفتاح كل ربيع ... زينة كل املدنأ� آذار ... 

  أ� زينة السهول 
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  كل من يستنشق عطري ورائحيت 

  يُعاد إليه الوعي ما مل يكن مّيتاً 

  ومنت النباjت على األرض 

  وإزدانت mا املعمورة

  أ� آذار املخفي ، لو أمطر مرة أو مرتني 

  سأغمر هذه الدنيا sخلريات 

  يقول شهر شباط ..

  لدهور القدمية نريد خّالً من ا

  إسألوا أّي مفتاح هو لشهر آذار لنعلم أكرُمي هو أو خبيل ؟

  خبيل وذاع صيته sلبخل 

  لو طال فيه صحو السماء وهبوب الريح 

  جلّفت مياه البحريات

  تنازل آذار وسّلم أمرهُ 

  ومل ينطق بكلمة أبداً 

بّجل 
ُ
  وأتى من بعدُه شهر نيسان الكبري وامل

  أتى شهر نيسان حامالً الصخب والضجيج 

  لو أفتح sب اخلزائن .. سأترك األحد عشر شهراً جانباً 

  هكذا يتحدث نيسان 
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  عندما أزّين ربيعي sألبيض واألصفر واألمحر واألخضر

  أحتدى مجيع األشهر يف احلديث معي

  يقول آذار لنيسان ..

  أنت شهر ثر�ر ، أنت مطلي sلصدأ والنفاzت

  كالبقرة احللوبة ، متلئي اإل�ء sحلليبأنت  

  وترفسُه وتقلبه رأساً على عقب

  أنت مليء sألمطار والزوابع

  ولو أفسح لَك اإلله �sال 

  جلعلت األحجار واحلصى تتساقط على رؤوس الناس 

  نيسان يرد عليه ..

  حىت لو أمطرت األحجار واحلصى 

  فإن ذلك هو من إرادة إهلي األكرب 

  فات شهر نيسان وجاء من بعدُه أzر البائس 

  أ� أzر شهر األزهار والورود 

  صاحب العندليب والبالبل

  ودواء لكل اجلروح امللتهبة 

  أ� أكرم الكرماء ، أطعم اجلائعني يف السهول 

  أ� ربيع كل اجلبال 
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  يقول له نيسان ..

  أzر يصبح الربيع فيك كهالً 

  ويكثر الذsب واحلشرات 

  ضجرت منك حىت أصحاب املواشي

  ربيعك مليء sألشواك واألحراش

  وكل املخلوقات الطائرة 

  أzّر يقول لنيسان 

  لسُت مسؤالً عن األرزاق ألنه بيد اإلله األعظم 

  والذي بفضل إرادته تطري الطيور ..

  إيه أzر ليت حزيران حيل حمّلك

  فهو دولة الثراء والعطاء ، وغين sحلبوب والبقول

  رخ حزيران قائالً ..يص

  أ� شهُر بال ربيع ولسُت أخضراً 

  لكن .. تتوفر يف خزائين العسل

  مبجيئي تنتصف السنة ، و�ب نسائم الشمال

  أ� خليل الفقراء واملساكني

  حّل فيه السّر اإلهلي

  سالمي ودعائي إلهلّي الشمس والقمر
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  يف الثالث عشر من حزيران تغّري الشمس برجها

  متوز يقول ..

  أ� شهر حاّر ، حليم أ� ومرن

  طاهر أ� ، مليء بببادر اخلريات

  أ� خري بال شرّ 

  هكذا �دى آب ..

  أ� شهر من أشهر الصيف

  أ� غطاء لكل املساكني

..  

  جييبُه متوز ..

  حتدث كما تشاء z آب 

  لقد بعت جوهرك بثمن ما 

  وحبرارتك أحرقت الكثري من املساكني يف السهول ..

  معروف sلصيفأ� شهر 

  أقوم ªنضاج مجيع الفواكه

  وأحلقهم بفصل اخلريف 

  نذكر صفات اخلريف sملح والثاء 

  فهو مليء sخلري والربكة والنّعمة 
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  تفوح منُه رائحة اجلنة 

  َيطيب فيه طعم اللحوم

  يف الشواهق واملصائف والسهول ..

  أتى أيلول منشرحاً 

  شاع صيته يف الكون واألوطان

  احلّس واجلمال من صفات إهلّي لشمس والقمر 

  أيلول يقول ..

  أ� قدوة الشهور 

  صاحب ا�الس وعبق الرzحني 

  sرز أ� عند إهلّي الشمس والقمر 

..  

  حنن شهران نسمى بـ تشرين 

  مباركان حنن عند اإلله 

  قسمتنا النعمة والعنب 

  حنن شهران sلتمام والكمال 

  جتد فينا الِنَعْم وامللذات 

  إن اخلريف هو األمري وبقية الشهور هم األتباع 

  أقبل الشهر املسّمى sجلّبار 
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  يتناوب على األحد عشر شهراً 

  يلقى الكثري من املساكني واملعوزين منه اخلري ..

الرتكيز على عندما نتعمق يف النصوص االيزيدية من اجل التمتع sحلصول على األجوبة احلامسة نرى 
احلوارات املشفرة اليت تشري اىل معرفة نوعية واسعة يف تعابريها عن حقائقنا العليا ، وأغلب النصوص 

االيزيدية تشري لنا اىل تلك الرsعيات اليت شكل جوهر البصرية الروحية يف رحلتها حنو النور وهذه 
  الرsعيات هي ..

  ال واجلنوب ــ اإلجتاهات األربعة .. الشرق والغرب والشم

  ــ الفصول األربعة .. الصيف واخلريف والشتاء والربيع 

  ــ العناصر األربعة .. النار واهلواء واملاء والرتاب

  ــ العوامل األربعة .. اآلداين والشمساين والقاين واملادي 

لالمكان ،  وهذ الرsعيات تدخل يف طور موضوع الزمان واملكان وكيفية جتاوزمها اىل عاملي الالزمان وا
كما أن موضوع الرتكيز على تنوير البصرية عند املرء حباجة ماّسة اىل فهم جوهري هلذه احلقائق 

  وعالقا�ا ببعضها البعض ..

لذلك عند دراسة رمزييت الزمان واملكان يف االيزيدية فإن علينا قبل كل شيء أن نطلق العنان ملخّيلة 
لكربى اليت تتجاوز املعطيات النسبية يف عاملنا املادي واسعة قادر على فهم وحتمل وزر األجوبة ا

املوضوعي ، هناك من يقول أن تفتح البصرية الروحية حيتاج اىل قراءة متواصلة تتجاوز األلف كتاب ! 
لكن حىت جتاوز اخلمسة آالف كتاب قد ال يؤدي اىل تفتح هذه البصرية إذا ما كانت القراءة سطحية 

  وال تبحث يف املعاين ..

والقراءة املليئة sملعاين والبحث الدقيق عن اهلدف من كل عمل جيعل املرء يشق طريقه بقوة حنو فهم 
املعىن الواسع للفكرة ليس بشكل جمّرد بل بشكل جوهري ، فاإلنسان احلكيم هو االنسان الذي يتوق 

  اً للتطور يف كل حلظة من حلظات حياته ، والنور املوجود يف أعماقنا مهما كان ضعيف
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علينا يف رحلتنا هذه حنو احلرية جبعله يشع على كل خلية من خالليا جسد� الفيزzئي ، إن أحد أهم 
أسباب مأساتنا وآالمنا هو أننا نتبع الطريق اخلطأ يف البحث من خالل البحث عن الدائم املطلق يف 

  األشياء الفانية الغري دائمة ..

رية عند� دوراً حمورzً يف اإلنتقال من كل ما هو جزئي وحمدود لذلك يلعب تنّور البصرية الروحية والفك
اىل كل ما هو شامل ومطلق ، فالسائرون يف طريق النور كما ذكرت هم السائرون على الطريق من 
أجل أشياء عليا يف الوجود وحيتاجون اىل بصرية روحية متنّورة وال حيتاجون اىل املكآفأة أل²ا مقدمة 

  للشر املطلق ..

عندما تكون النفس متشبثة بقيم مادية وجتّر الروح اليها بقوة جتعل من فكرة الشر مبسوطة للحدوث ف
يف قيمتها الدنيا على اقل تقدير ، وغالباً ما يكون الشر نتيجة القلق املفرط يف كل شيء ، لذلك 

فأة لنفسنا وهذا عندما نبين آماالً على شيء فإننا نكون قد وضعنا أمام نصب أعيننا نوعاً من املكآ
النوع من الشعور يعيق تقدم البصرية الروحية وجيعلها تراوح يف مكا²ا ، ألن هذا النوع من الشعور 

يصب يف خانة القلق ولشك واهلّم وكلها قيم تعيق تنور بصريتنا ، لذلك جيب ان نستبدل هذا النوع 
اىل قيم اخلري املطلق يف الوجود  من الشعور اىل توق صادق ونقي للحكمة الروحية اليت جتعلنا أقرب

واىل اإلندماج يف قوانني الوجود بطريقة خّرية ، واحلكمة الروحية هنا ليست فكرة جمّردة من أجل 
احلصول على فوائد بل هي جزء حيوي من مسريتنا الروحية يف النمو اىل األعلى دون إستخدامها 

  دف بشكل صحيح ..إستخداماً سلبياً ألهداف آنية ضيقة قد ال تصب يف اهل

لذلك متثل عملية التطور الروحي اليت يسلكها االيزيدي من خالل التزهد وممارسة التأمل الطريق 
الوحيد للوصول اىل احلكمة الروحية اليت تدخلُه معبد احلقيقة بكل مشوله وتبقى ذه احلقيقة أزلية معه 

يفهمون هذه النقطة sلتحديد أل²ا  ترافقه يف كل رحالت تقمصه ، والرجال الذين يدخلون اجللخانة
مّهد الوحيد للسري حنو الوعي اإلهلي اإليزيدي احلقيقي ..

ُ
 امل
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ويعتقد االيزيديون عرب jرخيهم الطويل أن الوصول للحقيقة الروحية هو املفتاح الفعلي للعلوم اآلدانية 
تشويهات عاملنا املادي ، فهنا موضوع والتمكن من تلقي املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة بعيداً عن 

اخلري والشر تتغّري معانيه من معاين نسبية قاصرة اىل معاين شاملة ومطلقة ¶خذ يف نظر اإلعتبار 
  مسألة مسامهة الروح الواحدة يف التطور الكوين من وجهة نظر أوسع نطاقاً يف التطبيق والبحث ..

كما نعلم يدرس كوزمولوجيا الوجود على نطاق واسع   والعلوم اآلدانية أو العلم الباطن االيزيدي
 الكون خارج إطار حواسنا اخلمس ، وتقود املرء لإليثار وإسعاد مجيع يفويدرس اجلوانب األساسية 

الكائنات واملخلوقات ن حوله وهي حتّول االنسان اىل كائن نوراين yخذ يف نظر االعتبار ان التطور 
، هذا الوصف املصغر للعلوم االيزيدية يقود القارئ إلمتالك  جيب أن يشمل كل شيء دون جتزئة

فكرة واسعة عن أمهية البحث عن العلوم احلقيقية األبدية يف أعماقه كخطوة أوىل ويف حميطه ومن مث يف 
 أعماق املعاين اليت تالزمه يف حياته ..
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   الثامن الفصل                                      

  

  ... اإلهلية اهلندسة                             

  

 قال هلذا للغاية صغرية النسبية وقياساته العقل فكرة لنا تبدو االيزيدية يف اخلليقة ملوضوع العودة عند
 اهلامات على يقتصر أنه أو ، اجلميع يد يف متناوالً  يكون أن ميكن ال اخلليقة موضوع فهم أن أجداد(

 الزمن من املدة لنفس اجللخانة دخلت قد تكون وأن االيزيدية يف أربعينية أربعني صامت اليت العليا
 يف اليه الوصول من متكن للذي والفكري الروحي الوعي مبستوى مفهوماً  اخلليقة موضوع يكون حينها
  .. املادي عاملنا

 الوجود خلق إهلي(  والوجود للخلق كمولدة الدرّة اىل تشري أNا نرى االيزيدية النصوص ندرس عندما
 وأنه سيما ال البحث يف واسعة أبعاد اىل Yخذ( كهذا لنص عميق تفسري أن واحلقيقة)  درّة من

 شّبهت فااليزيدية ، التعبري يف الدقة حيث من عاملنا يف الفلسفات كل يتجاوز مدى اىل يستطيل
 حتتوينا رمبا عظيمة هالمية جوهرة أو درّة شكل على املقدس للوعي جتسيد ألول اهلندسي الشكل
 األرواح لكل املصدر األبدية الروح خلقت املقدس الوعي جتلى عندما ، إلدراكنا عابرة بطريقة مجيعاً 

 من مشعة هالة شكل على الروح تلك نتخيل ان نستطيع تصّور( من الفكرة تقرتب وحىت الوجود يف
 تلك فحوت)  نفسها(  ذاmا إكتشفت اهلالة تلك إستقرت وعندما ، منه املشع البخار أو األملاس

 الروح انتشار بعد املادة عامل لنا لتشكل أوسع نطاق يف جتسيدها لتتابع األعلى يف والنفس الروح الدرة
  .. املطلقة sحلقيقة تنبض واليت كونياً  احلّية املادة خلقت هنا ، الكامل مدامها اىل والنفس

  

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ الهندسة اإللهية

 

286 

 

  

 الروح احتاد خالل فمن بعمق السابقة األجزاء يف تناولته الشرح يف واسعة أبعاد له املختصر هذا
 املتعلقة الكونني القوانني كل أشعت ومنها الوسط يف البيضاء العني لنا خلقت الدائرتني والنفس
 جانب من أكثر من املوضوع دراسة يف تعمقنا ولو ، املقّدس الثالوث خبلق وإكتملت والنفس sلروح

 العليا املستو~ت أن نعلم فنحن البشري للذهن الفكرة لتقريب Yيت الشكل |ذا األمر تصوير أنه نرى
 واملضمون واجلوهر الصورة مطلق فيها شيء فكل النسبية والقياسات واملكان الزمان من خالية للوعي

 املادي عاملنا يف الكربى الصور ختّيل ميكننا كيف نفهم تشعباmا بكل احلقيقه هذه ندرك وعندما ،
  .. اخلمسة حواسنا حتكمه الذي املوضوعي

 نعطي أن تقتضي فاحلكمة ، املرئية وغري املرئية الصور كل لنا جاءت املطلقة احلقيقة هذه من
 ، للفكرة السليم الفهم يف يساهم ما وهو النطاق واسعة زاوية من الوجود يف السليم شكلها للتعاريف

 جتسيد خالل من األسفل اىل األعلى من املنظومة هذه لفهم الرموز االيزيديون استخدم نعلم وكما
 مادي وجود هلا وليس مادية غري كينونة هي عام بشكل واألفكار ، مقّدسة وقيم نصوص يف األفكار

 من يتم التجسيد هذا ، عاملنا يف معّينة بطريقة جتسيده حناول أعلى نطاق يف توجد بل موضوعي
 مرئي فالكون ، التجريدي شكله فهم اجل من للذهن قريب او مرئي اىل مرئي الغري حتويل خالل
 جوهري بشكل املوضوع هذا حتكم اليت اجلدلية العالقة شكل أغلبنا يفهم ال واليت العليا املادية للروح

 للخلق املطلقة الفكرة االيزيدية جتّسد لذلك ، السابقة السطور يف املذكور املثايل للتجريد صورة أي ،
 األفكار �هيل يف يساهم أعلى منظور وفق شيء كل حتكم اليت املركزية األم sلشمس والنشوء
  .. �هيلها إلعادة املادة عامل اىل mبط أخرى وجيعل عليا مستو~ت اىل واألرواح

 تدرجت واليت للوجود املؤسسة األوىل اهلندسية األشكال على حنصل اخلطوات تلك تتبع خالل ومن
 نقول وعندما ، الوجود يف تشعباmا بكل العلوم كل خلق يف سامهت عظيمة هندسية هيكلية اىل

 قدميا االيزيديون عليها إعتمد اليت األعداد اىل sإلضافة اهلندسي الشكل نذكر فهنا األوىل اخللق دائرة
 جتلت األول املو(د فمن ، الوجود كوزمولوجيا وهو واحد مسمى حتت جتتمع اليت العلوم كل لفهم
  و�سست بعد فيما املقدس الثالوث وتشكل االيزيدية اخللق ثنائية

  



 المملكة اآلدانيةـ ـ الهندسة اإللهية

 

287 

 

  

 األرقام تعكسه مقّدس هو ما وكل السبعة والعوامل اخلمس الطرق وتشكلت األربعة الوعي مستو~ت 
 الدائرة تلك االيزيدية املعرفة تعترب هلذا اخللق تشعب األوىل اهلندسية الصفر دائرة ومن ، معرفتنا يف

  .. السرية نصوصها يف)  األزل بيت(  sدر sلشيخ اليه شري واليت األزل موطن مبثابة

 أي للثانية لإلنتقال الصفر بوضع األوىل العشر الدوائر وتنتهي األحد sلواحد الصفر بعد األرقام و�يت
 يف االيزيدية املعرفة تبحر الرمزية هذه ومن ، الوجود يف األوىل اهليكلية تشكلت التسعة اىل الصفر من
 لطبيعة أسست كربى كونية إصطفافات معها ويتجلى متعددة �شكال الوجود كوزمولوجيا فهم

  .. لنا sلنسبة مرئية الغري العوامل وكل عاملنا حتكم اليت اهليكلية

 فحسب معقدة ألNا ليست األغلبية على لإلستيعاب قابلة غري االيزيدية يف اخللق فكرة تبدو لذلك
 روحية بصرية إلمتالك متهد أخالقية شروط هلا أن كما عليا وفكرية روحية قدرات تتطلب ألNا بل

  .. السواء على والصغرى الكربى املقّدسة األسرار تلك فهم من املرء ليتمكن ومتفتحة كربى

 للعبور نتمكن كي اخلمس حبواسنا املدركة sالشياء يتعلق ما كل إزالة منا يتطلب االستيعاب فهذا
 اىل األزل اىل نعرب هنا ، لألشياء الذهنية الصور تكوين يف حواسنا حمدودية تتجاوز عليا عوامل اىل

 أو للوجود األبدية sحلالة معرفتنا يف نسميها واليت الدرة يف جتّسدها وطبيعة كونية املاقبل الفكرة
 وتكمن ، واألبعاد العوامل كل يف جتلى ما لكل املشع املركز فهي آد~ بيت نصوصنا يف نسميها

 والدقيق السليم sلتعبري مشروطة غري حالة أنه يف الوجود الدائم أو الوجود للكلي الغامضة األعماق
 فكل للحالة الفعلي التجّرد وليس التعبري شكل يف يتجلى فاملعىن مشروطة غري أقول وعندما ، للكلمة

 الذهن عرب او خيالنا عرب اليها الوصول نستطيع ليت واألشكال والكائنات واملخلوقات احملتو~ت
  .. آد~ بيت يف املقدس للعرش الغامضة األعماق من منبثقة

 األعماق تلك طبيعة اآلداين العلم عتبة وصلوا والذين املقّدسة املعرفة يف العارفني كبار (قش وعندما
   أن جيب هنا ، احملتوى من جمردة أNا كما واملادة العقل من جمّردة أNا إكتشفوا الغامضة
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 األعلى الشكل على التعّرف من وعيهم مستوى يف لآلدانيني حىت ميكن ال أعلى صور هلا أن ندرك
 أو واالحنسار الدفق هي االيزيدية السرّية العلوم يف تعبرياً  األكثر الصورة بقي هلذا ، آد~ لنور املقّدس
 إختذ مهما الوجود يف شيء لكل احلياة معه وتنبعث ينبعث الذي النور لذلك والضمور اإلشراق
  .. عنه التعبري ميكن ال جمّرداً  شكالً 

 للعرش تعريفهم يف االيزيديون هلا توصل اليت الغامضة األعماق لتلك تعبري أفضل مها واإلحنسار الدفق
 أن نرى املوضوعي املادي عاملنا من األمر هذا دراسة وعند ، آد~ عامل يف أو األعلى يف املقّدس
 ببعضها متصلة سلسلة أNا أي ، والشرّ  اخلطيئة اىل قاد( واألخري اجلهل اىل قادتنا حواسنا حمدودية
  .. الطابع وفكرية روحية لكنها البعض

 القوانني تلك معرفة اىل يقود( كما األشياء جوهر يف احلقائق رؤية اىل يقود( حقيقتنا اىل والوصول
 الكربى واألسئلة أبداً  السهل sألمر ليس عليا روحية لقيم الوايف والتفسري فاإلجابة ، الطابع اإلهلية
 االيزيدي الدين رجال من الكثري وإجتهد ، واليقني واملعرفة الثقل يف تقابلها كربى أجوبة اىل حباجة
 واملالحقة اإلsدة محالت بسبب تفاصيلها بكل املقّدسة واملراسيم النصوص تلك على للحفاظ قدمياً 
  .. العصور عرب هلا تعّرضوا اليت

 اىل املتزهد تقود اليت النوعية العلوم بفهم املتعلق الباطين الروحي التيار مبثابة السريّة العلوم وبقيت
 يد على والتشويه اخللط من الكثري اىل االيزيدية العلوم تعّرضت لذلك ، الوجود يف الكربى األسرار
 تناولت اليت التفسريات وحىت ، دقيقة أو ملموسة مادية مصادر دون ¤رخيها ابتذلوا الذين من بعض

 مغالطات على األساس يف تقوم كانت هلم استند من حىت أو غرsء كتاب قبل من االيزيدية
  .. بصلة لاليزيدية متت ال ¤رخيية واسقاطات

 معّني  موسيقي بنمط وثق بشكل ارتبطت االيزيدية يف املقّدسة والشعائر الطقوس اغلب ان ورغم
 ، الواقع أرض  على التطبيق طبيعة من بُعداً  أكثر علوم عن يُعّرب  حقيقته يف النمط هذا أن إالّ  يرافقها
   النوعية العلوم تلك تعكس تبقى لكنها فكر~ً  منطاً  تشكل ال الطقوس هذه أن ورغم
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 لذلك ، املوضوعي املادة عامل يف املؤقتة غفوmا جتاوز على قادرة الروحية البصرية جلعل أساسي بشكل
 كما والوجود للكون الروحية اهلندسة طبيعة فهم على قادر جّيد بشكل االيزيدية الطقوس يفهم من
  .. العوامل يف تدّرجها طبيعة سيفهم أنه

 البعض لبعضها الرنيين الرتدد على القائمة الفعلية والعالقة اهلندسية وأشكاهلا األشياء منط دراسة إن
 طبيعة يف أيضاً  وتدخل العصور عرب املتوارثة املقدسة sلعلوم االيزيديون إهتمام صلب يف تدخل
  .. منهُ  إنبلجت الذي األعلى املنطق وفق منطها قيام يف األشياء تلك لسبب فهمهم

 وحدهُ  املنطق وهذا الروح من خالية مكان يف يكون أن ميكن ال ا¨ّردة بصفته العقل أن فاملعروف
 اىل الكلي العقل ومعها الروح تلك تدرّج على الرتكيز وsلتايل االيزيدية يف والنشوء اخللق نظرية يدعم

 يف العوامل تلك عليه قامت الذي اخللق ملنطق السليم فهمنا اىل أدى أخرى عوامل يف مستو~ت
  .. األربعة الغيب �بواب ونصوصنا أقوالنا يف نسميها ما أو األربعة وعيها ومسو~ت االيزيدية

 وهذه ، أبعادها بكل الطابع ايزيدية إهلية هندسة وقيام نشوء يف تساهم للغيب أبواب أربعة إذاً 
دركة املخلوقات كل أوجدت اهلندسة

ُ
 عن نتجت املخلوقات فكل ، آخر بشيء وليس sلعقل امل

 للشيء واملستقبل الباعث تشبه واحنسار دفق حاليت يف الوجود أعماق يف والروح املقدس الوعي تدرّج
 النثوي النمط أو األم هو واملستقِبلْ  الوقت نفس يف واألب للخلق الذكري النمط هو الباعث وهذا

 ، الوقت نفس يف واحلدسي احلّسي أو وامللموس املرئي أساس على قامت اهلندسة وهذه ، الوجود يف
 دون الصالبة توجد أن ميكن ال كما ، اخللق عملية يف النار توجد أن دون مرئياً  شيء يوجد فال

 واجلزء املدّ  عملية توجد أن ميكن ال وأيضاً  اهلواء دون لنارية الشرارة تنتقل أن ميكن ال كما ، الرتاب
 وحدسية حّسية أشكال وفق اخللق عملية بدأت هكذا ، املاء دون واالحنسار الدفق أو الكونّيني
 .. فهمها من نتمكن حىت عواملنا شكلت مادية أشكال اىل بعد فيما عملياً  إنتقلت
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 املستوى ذلك يف والعقل sلروح املتمثل املقّدس الوعي فيها جتّسد أو درّة من الوجود اخلالق خلق
 هندسية أشكال عن عبارة وهي مساوية ملكية دائرة من أكثر شكلت حىت التفاعالت تلك واستمرت

 بشكلها احلياة وجدت املادة أو اجلسد يف والروح الروح يف العقل وضع فبعد ، حقيقتها يف إهلية
  .. املستو~ت يف تدّرجها بعد خمتلفة أشكاالً  لتتخذ األعلى

 من بكثري أعمق sلفعل ألNا اإلهلية للهندسة العليا األشكال فكرة قبول علينا الصعب من يكون رمبا
 بشكل جتسيده ميكن ال النور من عليا مستو~ت اىل تشري رمبا أNا كما ، التصّور على العادية قدراتنا
 منتلك ال فنحن صورة �سطع احملدودو قدراتنا تتجلى هنا ، املوضوعي املادي عاملنا يف حقيقته يعكس

 سليمة أفكار اىل وحتويلها العليا األسرار تلك أعماق إخرتاق على قادرين جتعلنا نظامنا يف اآللية تلك
 على للوجود الشاملة النظرة على البداية منذ االيزيدي التفكري يقوم لذلك ، املصدر يف دقتها تعكس
 الظالم وعمود النور عمود أي واملّريب البري ومها أال الوجود هذا يف يتحكمان اللذين العمودين أساس

  .. واحلزم الشّدة أو

 منذ األزيل وجود( حتكم اليت الثنائيات كل يف التعمق أرد( ما إذا واسعاً  نطاقاً  التسميات و�خذ
 وال ، األساسي املبدأ هذا على يقوم حتكمنا اليت العظيمة اهليكلية هذه يف بعمق شيء فكل ، البداية
 دون سالب قطب وال مكان دون زمان وال Nار دون ليل فال اآلخر دون يوجد أن ألحدها ميكن

 املقّدسة اخلفّية اإلهلية اهلندسة أساسيات إحدى شكلت الثنائية وهذه ، املّريب دون بري وال املوجب
 هذه أبواب وعبور احلكمة مرحلة الوصول بعد إالّ  نتائجها رؤية من نتمكن ال شاملة بوحدة وتعمل
  .. العصور عرب االيزيدية الفلسفة أساس تشكل اليت املقّدسة املعرفة

 ما وهي األسفل اىل األعلى من واسعة عملية خالل من الوجود اىل انساب التلقائي التناوب هذا
 دال دورات فهي ، الكلي الوجود ملفهوم الشمول الواسعة اهليكلية تشكل اليت اإلهلية sهلندسة نسميها
 تتبادل اليت املتحّولة املظاهر الوقت نفس يف الثنائية هذه جّسدت لقد ، Nاية ال ما اىل دورات

   معانيه تعميق يف تساهم للوجود جديدة معاين تفرز حىت بينها فيما واألدوار العالقات

..  
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 والسكون الالمتايز حالة من املوجودات أظهر التناوب وهذا نفسها هي واملضيئة املظلمة فاملساحات
 ظهور عن يُعّرب  األعلى يف واملّريب البري بني الفاصل فاخلط ، واملضمون والشكل احلركة حالة اىل

 معرفتنا له ترمز ما وهو ، الوجود يف وحدmما عن يعرب الوقت نفس ويف بينهما والتمايز األقطاب
 امللك رمزيتا ومها األسفل اىل واآلخر األعلى اىل أحدمها املعكوسني sملثلثني املقّدسة االيزيدية
  .. اآلداين وشيشمس شيخسن

 األد~ن بقية |ا أتت اليت املفاهيم من أي مع االيزيدية املعرفة يف االلوهة مفهوم يتطابق ال هلذا
 أعماق اىل يستطيل لاليزيديني sلنسبة املفهوم هذا اىل فالنظر ، احلديث عاملنا يف ا¨ّردة التقليدية

 حتكم اليت العظيمة اهليكلية أNا على االيزيديني |ا يؤمن اليت اإلهلية اهلندسة جوهر تشكل واسعة
  .. الوجود

 الضمين األساس الشرح هذا شّكل فقد ، السابقة الثمانية األجزاء يف طويالً  عنده توقفت األمر وهذا
 .. الكونية الطبيعة يف احلّية القوانني بتفعيل ويقوم الطبيعة لعمليات املستمرة الصريورة يدفع الذي
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 آراء وأفكار ..

 

من خالل هذا البحث الذي جتاوز اخلمسة آالف صفحة عن االيزيدية وعلومها وجذورها يف أعماق 

التاريخ رمبا مل أمتكن من إعطاء كل ما يتعلق 8ا من حقائق حقُه الصحيح يف البحث ألسباب كثرية 

ُمشفراً يصل اليه فقط الباحث تقف يف مقدمتها أمهية إبقاء جانب كبري من علوم االيزيدية خمفياً 

.. Rلشروط الروحية والفكرية واألخالقية للحصول على علم آدX بصدق عن احلقيقة من خالل حتليه 

من املؤسف Xلطبع أن ينحدر البعض يف سوء فهمه للتاريخ االيزيدي اىل مستوى اخللط بني العلم 

klامها االيزيدية أjا فرقة عدوية أو نتاج اآلداين واحلرب اليت شنتها بعض األطراف على االيزيدية 

أدRن اخلصوبة يف وادي الرافدين يف الوقت الذي يعلم أغلب أبناء االيزيدية أن oرخينا بقي خمفي 

ألسباب ال ميكننا البوح 8ا بسهولة ألحد ، ليس ألننا عبدة شر أو غريها من األفكار املسمومة اليت 

بنا بل ألننا فعالً أمام مستوRت من الوعي ال ميكنها أن تستوعب حاول أعداء االيزيدية إلصاقها 

 طبيعة الفكرة االيزيدية عن اخللق والنشوء بسهولة ..

والقصد من فكرة االحندار يف مستوى الفهم لتارخينا سأخلصه ببعض األفكار ، فااليزيدية بدأت يف 

ا واستمرت ممالكها حتكم عامل وادي اور واريدو واللش والوركاء وXد تيبريا وسيبار وايسن والرس

الرافدين آالف السنني كعقيدة حّية للشعب السومري ، ومن كان خيالف تلك التعاليم النوعية كان 

يتهم Xلكفر والرذيلة ويتم نفيه اىل األطراف فخلقت هذه العقوXت مدن كثرية كعيالم ويزد وشرياز 

دن لنفي املعربدين ، وقام االيزيديون القدماء انفسهم وآمد ومنبيجو يف كل من ايران وتركيا وسورR كم

بتأسيس مدارس دينية إلعادة تربية تلك اجلموع اليت يتم استبعادها من عدن أو اململكة املقّدسة يف 

 سومر فكل من كان خيالف كان أسرته �كملها تتحمل تبعات
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يل املنفيني فأسسوا الزارادشتية كفره Xلشريعة ، لذلك أسسوا يف مدن املنايف مدارس إلعادة �ه  

 واملانوية واملثرائية كد�Rت إلعادة �هيل من كان يكفر Xلشريعة والناموس االيزيديّني ..

املدارس السومرية بدأت تتجنب يف احلقبة األخرية من احلضارة وخاصة يف الفرتة اليت كما أن أغلب 

االيزيدية يف سومر ذكر اخلالق آدي أو ايزيد سبقت سقوط سالالت أور الثالث واjيار دولة الكهنة 

أو حىت ذكر االيزيدية بسبب تعاظم املخالفني للشريعة ومتردهم عليها ، فأغلب قادة سومر كانوا 

 يطلقون على أنفسهم بـ عاشق ايزيد أو خادم آدي وغريها من األلقاب ..

ية إسم الشمسانيني على أنفسهم لذلك كان االيزيديون يطلقون يف أغلب األقاليم يف اململكة السومر 

وجتنب ذكر كلمة ايزيدي ألنه بصدق الوصول ملستوى الوعي اإلهلي فقط هو من ينطبق عليه كلمة 

ايزيدي ومن االنصاف االعرتاف ان الناس كانت حمقة يف إعرتافها أjا مل تصل بعد ملستوى الوعي 

 اإلهلي الذي يؤهلها ألن تطلق على نفسها كلمة ايزيدي ..

النظرة االيزيدية للبداية يف بناء فاآلراء اليت تناولت اجلزء األول كان بعيدة كل الُبعد عن فهم طبيعة 

احلضارة ، رمبا االيزيدية هي الدRنة االوىل والوحيدة على االرض اليت تقول �ن �سيس العوامل يف  

القادرين على فهم القوانني احلّية كوكبنا بدأ من الُبعد الرابع ، أي العامل اآلداين وهو عامل العظماء 

للطبيعة الكونية وبرجمة األغلفة اجلوية للنجوم والكواكب واألقمار وحتيد طبيعة دوراjا حول مشس أو 

قمر أو اjا تعتمد يف وجودها على الزمان واملكان أو هناك كواكب وجنوم وأقمار ال تعتمد يف طبيعة 

كان بل على القرار ، على القدر ، على املصري ، وعلى وجود احلياة على أرضها على الزمان وامل

العاطفة ، وعلى احلّس ، وهكذا فكل منظومة هلا قوانينها احلّية اليت تتحكم بطبيعة دوراjا حول 

 نفسها أو حول مفهوم معّني يتجاوز إدراكنا املادي بكل بساطة ..
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يف االيزيدية وسلموها للشمسانيني وهم  فاآلدانيون هم من فتحوا كوكبنا هكذا تقول النصوص املقّدسة

عظماء العامل السبيب والذين يطلق عليهم االيزيديون Xخلاسني ، وهؤالء قاموا Xملهام املوكلة اليهم على 

بكل قوانينه لطاوسي  عأكمل وجه وسلموا املهمة للقاoنيني وهم عظماء العامل األثريي الذي خيض

تعلق 8م قبل أن يسلموا األمر للماديني أو االنس الذين ملك وأكملوا صناعة وترتيب كل ما ي

خلقتهم املالئكة القاoنية يف اللش كما تقول النصوص االيزيدية قبل أن تنقل النموذج اىل أماكن 

اخرى يف العامل وتباشر عملية التكاثر البشري على الكوكب فكانت منطقة البحريات العظمى يف 

ل الشعوب وهندستها الوراثية ..اثيوبيا هي املكان األم لتشكي  

الف منوذج للخلق او منط وراثي هندسي يتعلق Xألقوام  X18الضافة اىل ان النصوص تشري اىل خلق 

وهذه املعلومات اليت تناولتها النصوص املقدسة االيزيدية كانت مناهج تدريسية يف الدولة والشعوب ، 

X يار السومرية قبل ان يتم استبدال العلوم النوعيةjلعلم الكمي املنهجي احملدود الذي مت وضعه بعد ا

سالالت اور مبا يتناسب والرب�مج الذي يكفل التحكم Xلعنصر البشري وجعله مطيع وخاضع بطريقة 

 جعلت النخب اليت تتحكم به تعطيه حرية حمدودة ال متكنه من فهم واسع ملا حصل له من ضياع ..
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