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  املقدمة ..

العني البيضاء هي املكان املقّدس عند االيزيديني لتعميد أبناءهم وبنا�م �ا 
ليكونوا ايزيديني ، كما هلا أمهية رمزية أخرى رمبا ال يفهما الكثريون من أبناء 

اجليل احلايل وهي تعميدهم ;حلكمة املقدسة اليت تنري هلم طريقهم يف الوصول 
وتعريف هذا األمر يشكل مدخالً لفهم الكثري من الطقوس اىل مملكة آد? ، 

والشعائر االيزيدية ، فالكثري من أبناء االيزيدية وبنا�ا جيهلون هذا اجلانب 
  النوعي الذي تشري له رمزية التعميد يف العني البيضاء ..

والعودة لبدا?ت التعميد عند االيزيديني تبقى العملية ترمز اىل تلك اآللية اليت 
جتعل االنسان االيزيدي يتحلى ;لقيم اإلهلية يف اخلري واحملبة واملعرفة وهي أسس 

تشكل حمور مهم يف دراسة امليثولوجيا االيزيدية بشكل سليم يقرتب من حقيقتها 
، ويف هذا الكتاب أسلط الضوء على هذا اجلانب املهم يف الطقوس والشعائر 

وهي طريقة قد تقرّبه اىل احلقائق اليت ميارسها االيزيديون على أرض الواقع 
  الساطعة عن شعب عاىن طويالً من سوء فهم نظرته للخلق والوجود ..

فالعني البيضاء هي الشمس اليت تشع ;لوعي والروح املتنورة اليت جتعل االنسان 
يعود اىل سببه النهائي يف الوجود وفهم الغائية من تلك احلياة اليت يعيشها يف 

ومهما تعاظم تقدمنا العلمي سينتهي عند شاطئ واحد وهو أن  عاملنا املادي ،
النور األعلى يتحكم ;لوجود وميد الكائنات ;لروح والوعي الدائمني سواء يف 

  عاملنا او العوامل املوازية األخرى الغري مرئية ;لنسبة لنا ..
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 يف هذا الكتاب أقدم للقارئ مفهوم بسيط وسلس عن رمزية مهمة يف التعاليم
االيزيدية وهي رمزية العني البيضاء اليت تشكل أساس طقوس انتماء االيزيدي 

  لعقيدته قبل أن يبحر يف مواجهة حتد?ت احلياة ومصاعبها ..

  

Laliş zîyarate  

Kanya spî qûblete 

Qûbleta dinê û axrete 

Laliş sikane  

Kanya spî ser nîşane 

Nişana erd û ezmane  

)Qewlê Şîxadi şêxê şara (  

 

  الرتمجة 

  اللش مزار 

  العني البيضاء القبلة 

 قبلة الدنيا و االخرة 

  اللش مسكن (موطن) 

  العني البيضاء اعلى نيشان 

 نيشان يف االرض و السماوات 
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  الفصل األول

  

  طقس التعميد ..

  

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

وعقيدته عرب التاريخ رغم بساطته يشكل أساس إنطالق االيزيدي يف محل هويته 
، فقدسية العني البيضاء تستمد قوGا من العلوم النوعية اليت تشكل أساس علم 

آدL وأساس الطقوس الباقية ، فتبدأ األسرة بتعميد أبناءها وبناGا مع سنواGم 
األوىل Wحتفال أمام ذلك املكان املقدس والذي يشري اىل رمزية أعمق يف الوجود 

  البيضاء الكونية اليت ترى كل شيء .. وهي رمزية العني

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 األرض كجزء أساسي من املعرفة 
ية واليت مت تبسيط أسسها من خالل نواشني وطقوس لتقريب املقدسة يف االيزيد

  الفكرة لنا ومن بينها هذه العني املقدسة ..
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تعترب العني البيضاء يف اللش إحدى العيون الثالثة السحرية اليت ترفد املكان 
qملياه العذبة واليت يرى فيها االيزيديون أpا oيت من أعماق جبل هرمي الشكل 

 أpا موجودة من آالف السنني وهي جزء أساسي من أهم أجزاء وهلا قدسية يف
  االنتماء للعقيدة وللمعرفة يف االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس ..

فاالعتماد يشكل أساس اإلنتماء .. وجاءت تسميتها qلعني البيضاء ألpا 
تعكس العني البيضاء الكونية يف األعلى وهي إشارة اىل أن مصدر الوجود 

يف النور األعلى املشّبه على شكل عني بيضاء هلا هالتها اإلهلية واليت  يتوحد
وعكست هذه اجلزئية يف بناء القباب  تشكل احلقيقة القصوى يف االيزيدية ،

املخروطية بشكل دقيق ، يتألف هذا اzّسم يف املعرفة السرّية االيزيدية من ستة 
ثل الطاقة والروح والنور والقوة اليت أضالع ذهبية متثل القوة البدائية يف اخللق ومت

أسست علم آدي ، جوهره يتبدى qلقوة والطاقة وخيلو من اخلطأ ويعلو على 
الوصف ، والطاقة الكامنة فيه ال حمدودة وال ميكن قياسها وoخذ رمزية احلركة 
والتدرّج اىل مستوLت أخرى يف اخللق ، فهي متثل احلركة والزمان فيها يشكل 

ة هلذه احلركة .. هلذا تكمن فيه قوة الزمن وقوة مطاولته وهذين املعنيني رمز ونتيج
يبعثان على الدميومة املطلقة هلذا يصف االيزيديون اخلالق qحلي القّيوم الدائم 
األبدي املطلق ، املثلث املتجه اىل األعلى يشكل قوة الفعل واحلركة والزمن يف 

نفس األسس يف حالة التجلي اىل  الوجود واملثلث املتجه اىل األسفل يشكل
مستوLت أدىن والعني البيضاء اليت تسميها املعرفة االيزيدية qلعني البيضاء 

الكونية تشكل مملكة الوجود يف كل املستوLت فهي اليت ترى كل شيء ويف كل 
   األبعاد  ..
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سرار واالعتماد فيها يُدخل االيزيدي فعلياً يف مملكة آدL اليت تبدأ من تعلم أ
علومها ، هذا الطقس ميثل املدخل لاليزيدي اىل حياة روحّية متكنه من تعلم 

أسرار املعرفة االيزيدية الصغرى والكربى عندما يصبح qلغاً وعلى الرغم أن 
االيزيدية ترى أن مرحلة األسرار الكربى تبدأ بعد األربعني لكن قسماً ال �س به 

  كنوا من عبور هذه العتبة ..من الشيوخ والبيار ومريدي شيخادي مت

وخيتزل طقس االعتماد يف العني البيضاء علماً قا�نياً ومشسانياً وآدانياً كبرياً تبدأ 
عند بوابته طقوس أعلى يف جمال العبور اىل مستوLت املعرفة االيزيدية املقّدسة ، 

هلذا سأتوقف طويًال عند هذا الطقس يف اجلانب الروحي فيه وما يعكسه يف 
رفتنا االيزيدية اخلفّية املقّدسة ، فلهذا الطقس بداية ظهرت مع تفتح ينابيع مع

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

ت تنتشر يف وادي الرافدين من يف اململكة اآلدانية وعلومها املقدسة اليت كان
  مشاله اىل جنوبه ..

ومن كان يطلع على طقوسنا يف اللش النورانية كان للوهلة األوىل خيرج Wنطباع 
أن املكان غارق يف ميتافيزيقا غيبية qطنية غري مفهومة ، لكن احلقيقة أن 

qء �ا وهذا االيزيديون القدماء كانوأ أكثر تشّدداً يف نشر معرفتهم وتعريف الغر
ما مل نتوارثه منهم ، وبسبب محالت اإلqدة فرضت الضرورة املوضوعية أن يطلع 

األغلبية على شيء من هذه الطقوس ولو من خالل تعريف بسيط يتناوهلا 
  ويقدمها للقارئ بشكل سليم خايل من أي نزعة عاطفية متيل لتجميل هذه 
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لناس عن اzاملة يف هذا الطقوس ، فااليزيديون عرب العصور كانوا أبعد ا
املوضوع ، لذلك كانت تلك املعرفة املقدسة واليت نطلق عليها العلم الباطن يف 
موروثنا التارخيي متثل على الدوام حميط واسع من املعرفة ال ميكن لكتب العامل 

استيعابه وتقريب كل تفاصيله اىل االنسان الذي ال يتمكن من اخرتاق حاجز 
القا�ين ، والذي ينظر لطقوس االيزيدية لن يستطيع إخرتاق العلم املادي اىل 

ذلك اجلدار السميك الذي يعزهلا عن علمها العميق املتعلق qلسببية والغائية 
  اليت تقف خلف كل طقس من الطقوس ..

نواجه يف العصر احلديث مجلة من األسباب اليت متنعنا من كتابة كل ما يتعلق 
هو أpا qلفعل هلا أسرار ختّص اجلانبني التارخيي بعلوم االيزيدية وأهم سبب 

والفلسفي هلا ، ولو قدر لنا نشر كل شيء فإننا سنكون حباجة لعشرات 
اzلدت األخرى ، كما ان التعابري املالزمة هلا جيب ان ترتقي لدرجة تعكس 

  تلك العلوم بصدق من مصدرها .. 

لق النمط الروحي اإلجيايب  فاحلكمة من إكتساب املعرفة االيزيدية تكمن يف خ
كطريق وحيد للخالص من متاعب عامل املادة ، لألسف مل نكن ندرك عمق 
تلك املعرفة يف اختاذ الطريق السليم لتقبل أسرارها ، فجوهر مهم يف االيزيدية 
يقوم على استخدام الطريق السليم يف التخلص من عثرات عاملنا اليت تضفي 

تاً وتشده اليه ، فالطفل الصغري عند تعميده مبياه على حياتنا طابعاً مادLً حب
العني البيضاء يشكل له هذا الطقس الشعائري فرحاً له وألسرته لكنه عندما 

  يكرب يدرك أن أعماق اهلدف الذي مت تعميده من أجله ال يزال بعيداً عن 
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 متناول يده ، فالوصول ملرحلة فهم الطقوس والعلوم اليت تقف خلفها ليس أمراً 
  سهًال على األغلبية من اليت حتصر نفسها حصراً يف الطقوس وأشكاهلا ..

ونرى ان دراسة حاالت عديدة خرجت من طوق مقدساGا اىل عامل املادة 
سامهت مسامهة فعالة يف تشويه تلك الطقوس االيزيدية وحصرها يف زواL مظلمة 

ان يشكك هؤالء حبرمة بعيدة كل البعد عن العلوم اليت تعّرب عنها ، وليس غريباً 
وقدسية تلك الطقوس وعلومها طاملا اpا تقف عائقاً امام إمتالكهم الشروط 

  الروحية واألخالقية للوصول اىل العلم االيزيدي وأسراره ..

هذا العائق يتمثل يف عدم قدرGم على فهم منظومة هذه التعاليم بشكل سليم ، 
طقوس اليت ِوجَدت قبل الفلسفات يف عدم قدرGم على الفهم واملعرفة وفهم ال

والعلوم األخرى ، فااليزيديون حّولوا علومهم من البداية اىل حكمة ظاهرة 
تشكل الطقوس حمورها واىل حكمة خفية يشكل العلم الباطن وتعاليم شيخادي 

وملك فخردين وبيت آدL حمورها ، هذا األمر qلضبط مينع الكثريون من فهم 
يح على الرغم من أpم تعمدوا يف مياه العني البيضاء االيزيدية بشكلها الصح

  املقدسة ..

قدمياً كان لإليزيديون نظرة أوسع بكثري من نظرة اليوم عن رمزية العني البيضاء 
وما متثله هلم من رمزية مقدسة حىت أpم ذهبوا اىل مصدر نشوءها يف الوجود 

qستمرارية ال تنقطع من خالل وعرّفوه على أنه مصدر احلياة الذي يرفد وجود© 
بقاء الروح خالدة وتقمصها يف أكثر من دورة حىت تصل نورها األزيل الذي 

  يشكل pاية رحلة عودتنا اىل سببنا النهائي ..
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يتكون هذا النور املقدس يف العني البيضاء من بياض سحري مقدس جتعل من 
ة هالمية أكثر ما نستطيع يتخّيل العامل الذي ميثله اللون األبيض عبارة عن ماد

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 خيّص 

العوامل السبعة واالرتقاء فيها أو االحندار منها مثل حدوث حالة التجلي ونزول 
عرفة اخلفية املقدسة عند االيزيديني خبطوط النور السبعة األرواح ، تسمى يف امل

او سبعة طبقات السماء واليت تتجسد رمزيتها على مرآى عاملنا املادي بقوس 
وقزح اليت تريد لنا ان نعي شيئاً من حقيقة الوجود ، هذه القوة اخلارقة اليت 

ياة ، فهي ترمز تشكل حمور الوجود نعتربها القوة البدائية واليت انطلقت منها احل
اىل تلك اآللية اليت نعيش فيها وال نستطيع حىت استيعاب مفرداGا فهي الطاقة 

اليت متنح وجود© جتسيده احلي على ارض الواقع وكل خلية دم موجودة يف 
  اجساد© املادة او يف كل املخلوقات والكائنات تنبض �ذا النور ..

حلركة ال تتوقف ألن توقفها يعين الفناء وهي طاقة ال حمدودة وهلا استمرارية يف ا
لنا مجيعاً ومن يدرك أسرارها يعلم أنه لن تتوقف اىل األبد ، هلذا ينظر البعض 

اىل السماء ليبحث عن أسرار هذه الطاقة ويعتقد أpا موجودة يف األعلى وينبغي 
ي علينا دراسة ما يف األعلى حىت نفهم لكن هذه النظرة خاطئة وحمدودة وال ترتق

لفهم املوضوع ، فهذه الطاقة او اخلطوط السبعة أو العوامل السبعة موجودة 
وخمزونة يف وعينا وروحنا لكننا جنهل مكاpا كما جنهل طريقة البحث عليها حىت 
  نتمكن من استعماهلا على أمثل وجه وكذلك حىت نفهم ما حيدث يف األعلى ..
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وجود© qلرب©مج اإلهلي أو qلروح يصف البعض هذه الطاقة العظيمة اليت حتكم 
املقدسة او النور األزيل لكل شعب تسميته اخلاصة هلا وااليزيديون يطلقون 
عليها كما ذكرت نور سلطان آدي يف الوجود والذي جيسده طاوسي ملك 
وسلطان ايزيد كثالوث مقدس حيكم كل العوامل واألبعاد الزمانية واملكانية وما 

لطاقة منظومة حيوية معقدة حتكم الوجود كما ذكرت فوقها ، وتشكل هذه ا
لكن ال بّد لنا أوالً ان نعلم اpا موجودة بشكل مصغر يف جوهر© البشري 

وعندما جند أسراره نرتقي يف البداية اىل جوهر© االنساين وبعد تقبل هذه احلقيقة 
تقاء ال وتعلم الكوزمولوجيا اليت حتكمنا نرتقي اىل جوهر© اإلهلي ، هذا االر 

حيدث فجأة ودون جهود فعلية تبذل من األفعال واألقوال اzيدة واملستقيمة 
  واملقّدسة ..

لذلك حتّض االيزيدية من يرغب بتلقي علومها على الطهارة والنقاء واالستقامة  
كشروط لتحقيق االنبعاث احلي اجلديد والسعادة الداخلية والقيام بكل ما هو 

أل©نية هنا ختتفي ويظهر للفرد أنه جزء من الكل الذي خري لسعادة اآلخرين ، فا
ينبغي إفادته كي يكون اجلميع على مستوى واحد من الوعي ويف مستوى واحد 

  من السعادة الداخلية ..

هذا احمليط العظيم من املعرفة املقدسة جيعلنا qلفعل نرتك ضغائن العامل املادي 
حياتنا احلالية ، وتغدو الصفات  ونتجه لتفعيل ما هو خّري وبّناء يف مسرية

   العظيمة جزء من حياتنا يف جوانب كثرية ، كما تبدو لنا الكثري من القيم يف
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العوامل اجلديدة اليت نطل عليها عبارة عن حياة ملموسة قائمة على اليقني بعد ان  
  كانت متثل شيئاً من امليتافزيقيا الغري مقنعة ..

ظم العقول واألرواح لسرب أغوار أسرارها واليت متثل فهذه العوامل تطلق العنان ألع
جزءاً مكمالً qلفعل حلياتنا لكنها كانت خمفية ، ورفع احلجاب عنها جيعلنا 

نصل qلفعل ألعماق حقيقتنا وهذه احلقيقة هي اليت تعين تنور بصريتنا الروحية 
  والفكرية وqلتايل االنتقال لعامل املستوى املتفّوق للوعي ..

التعاليم احلّية اليت ال متوت يف املعرفة االيزيدية هي األساس الذي تقوم عليه هذه 
احلكمة املقدسة لبيت آدL وطريقة تلقينا حلقائقه ، فالكثريون يتصورون أن 

االيزيدية ليست سوى طقوس ومسلمات وحمرمات وأنه جمرد الصيام لثالثة أLم 
يبدو ساذجاً ملن يعتقد به فهناك تعين له الدخول للجنة اآلدانية ، هذا األمر 

هرمية عظيمة من قوانني نور طاوسي ملك علينا تسلقها قبل فهم طبيعة العلوم 
  االيزيدية والكوزمولوجيا اجلامعة هلا ..

والكثري من الظواهر الكونية اليت تؤسس لشكل الوجود يف املستوLت العليا واليت 
منا متثل علوماً نوعية كوزمولوجية تعكسها الطقوس املقدسة يف اللش النورانية ا

متفوقة للغاية كانت اىل األمس القريب من األسرار املقدسة املخفية يف االيزيدية 
واليت ال ميكن التقّرب منها دون إملام وإدراك كاملني qجلوانب الروحية واألخالقية 

اليت تؤهل املرء ملناقشتها مع كبار الشيوخ يف اللش ، فكل شيء متداخل 
ريقة ال ميكن الفصل بينها حتت أي ظرف من الظروف عند مناقشة حتليل بط

  ..يلها الغارقة القدم يف التاريخ تفاص
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 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 

وأعمال وأدلة  تعكس تفّوقهم على عامل املادة وانتقاهلم اىل املستوLت جهود  
العليا يف الوجود عرب حتليهم qلشروط الذاتية واملوضوعية لعملية اليقني اليت 

تتطلبها رحلة وعينا املتفوق ، فقد ذكرت يف هندسة األسرار املقدسة كيف كان 
تطوير قدراGم الروحية والفكرية ممارسوا طرق الّرب يقصدون هذا املكان للتأمل و 

والذهنية ويعمقوا من عملية تلقيهم للحكمة املقدسة االيزيدية ، والقصد من 
الذهاب اىل اللش كان االميان العميق منهم �نه ميثل مركزاً الستقطاب الطاقة 

اإلهلية ( مكان استقبال له مميزاته أنه خارج الزمان واملكان ) اليت تعزز القدرات 
حية والفكرية عند املرء كما أنه كان املكان األكثر قدسية يف السماح هلذا الرو 

النوع من الشخصيات الدخول له  ، لذلك اعترب االيزيديون تلك احلكمة اخلفية 
اليت كانوا يتلقوpا يف اللش عرب التأمل وممارسة الّرب ( الربخك ) علماً وفناً 

�ا ، هذه املعارف قدمية قدم التاريخ مقّدسني ال تستطيع العقول البسيطة استيعا
الذي مت فيه حتديد طبيعة اخللق والنشوء عند االيزيديون ليس يف عاملنا املادي بل 

يف املستوLت اآلدانية العليا اليت جيب ان يصل اليها املرء ، هذه احلقيقة اليت 
ين مثلت احلكمة االيزيدية الدائمة عرب العصور امنا شكلت شرارة انطالقة هذ

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 

  اzاالت العليا اليت تسمح له qلربجمة على عواملجلعل البصرية الروحية ترتقي اىل 
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وابعاد تزوده قبل كل شيء qلعلوم على درجة واسعة من العمق ، هذا الفن  
يكتشف  ينسجم مع العلوم اخلفية والبحث يف أعماقها وتلقي علومها ، عندها

 جوانب نوعية من احلقيقة الساطعة واملتمثلة �ن الكون ومظاهرة ال تتوقف عند
ما تشاهده حواسنا التقليدية بل يتجاوزها اىل أبعاد عديدة سيتعرف عليها 

  طالب العلم االيزيدي من 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 

فيما مضى يف مدارس qبل وسومر وآشور ومت اخفائها عن عاملنا  تدرس
األكادميي اليوم ،  وال جيب أن نتوقف عند املفردة اللفظية لوحدها مثًال أثناء 
حماولة فهمنا الدرجات التسعة يف شجرة احلياة االيزيدية واليت تشكل املقدمة 

جيب أن نتجاوزها اىل  لفهم هذا العلم جند أpا عميقة اىل درجة كبرية مع هذا
مدLت عليا يف مستوLت وعينا تتجاوز حواسنا التقليدية يف العامل األرضي أي 

  حناول فتح ما ميكننا من خالله التواصل مع الكل الكوين  ..

وهذه املقامات التسعة على سبيل املثال ال احلصر اليت انطلقت من �ج سلطان 
املستوى اآلداين ( اإلهلي ) األعلى يف  آدي يف دائرة العرش املقّدس كلها متثل

الكينونة والوجود يعين عاملاً متكامالً له مميزاته 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 
  ، ويف هذا العامل تتخذ اإلرادة اآلدانية لنفسها شكالً ومضمو©ً أبدLن اخلليقة 
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سرمدLن 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 ..

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

ة وهذا املستوى يسمى يف العلم االيزيدي مبستوى األمساء املقدسة أو املالئك
األبديني ، حيث تشكل املقامات التسعة فيها مقامات مقدسة تعكس طبيعة 

العامل األعلى يف الوجود ، فلها قوانينها ومنظومتها اخلاصة كما هلا مقاماGا العليا 
يف الوجود ، أما املستوى الثالث فهو مستوى فهو مستوى التشكيل والتكوين 

  ¹يت بعده عامل املادة امللموسة ..

عوامل �ربعني مقاماً مقدساً يف العلم االيزيدي تشكل أساس العلوم اخلفية أربعة 
لاليزيديني عرب سدمي الزمن ، وهذا العلم النوعي شكل الشرارة اليت انطلق منها 

االيزيديون لفهم الغائية والسببية اليت تتحكم يف الكينونة والوجود ، وهذه 
يف كل مقام من مقاماGا كنوزاً للعلوم املستوLت والعوامل األربعة املقّدسة تعكس 

النوعية اليت تعلو على مستوLت إدراكنا يف العامل األرضي ، وحىت يتم فهم 
العملية من مستوى الوعي املادي امللموس يف عاملنا األرضي والذي مت فيه 

سحب مقام العلوم املقدسة من شجرة حياتنا تطلب األمر دراسة شاملة هلذا 
  خلفي املقدس كي يعرب من خالله املؤهلون اىل بوابة ممو للعلوم العلم النوعي ا
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املقدسة واليت من شأpا ربط منظومتنا الروحية والفكرية بتلك املستوLت العليا 
يف املنظومة الكونية ، وهذا األمر يتطلب الدخول اىل أبواب املعرفة اخلفية 

يتطلب أعلى درجات  وأعمدة العلم املقدس والدخول اىل اzالني األخريين
  التحكم qلعقل والعاطفة والتحلي qلطهارة والنقاء واالستقامة ..

لذلك تعترب االيزيدية ومعرفتها أن الكائن خلق ألهداف معينة مهمة ختّص 
الوجود وختّص مسرية التطور بشكل عام يف كل منظومة الوجود ، واألهم أنه 

 ويف كل دورة من دورات خلق لرتتقي روحه يف بر©مج الوجود لشيء معّني 
والدته وتقمص روحه يف املادة حيمل رسالة عليه إجياد سّرها كي يتمكن من 

االرتقاء ، وهذا األمر ال يبدو سهًال وحيدث qلصدفة بل من خالل املمارسة 
  احلّية لتطوير القوى الروحية والفكرية لديه ..

دي قائم على قانون احلياة أننا نعيش يف النصف امللون qللون األسود ، عامل ما
واملوت واالنبعاث من جديد عرب تقمصات متتالية تصل حسب معرفتنا 

دورة قبل أن ينتقل االنسان اzرد اىل انسان خالد  49االيزيدية املقّدسة اىل 
  يستأنف مسرية أوسع يف حياته الكونية ..

مة يقود© اىل العني فالتحلي qلقيم الصارمة القائمة على الطهارة والنقاء واالستقا
البيضاء اىل تنور بصريتنا الروحية اىل عامل النور ، لكن ما جيب أن نفهمه أن 

املسرية ال تتوقف عند هذا احلد فالتواجد يف عامل النور قد جيعل أعمار© طويلة 
لتلقي علوماً نوعية أرفع من تلك العلوم الكمية والنسبية واحملدودة يف عاملنا 

  احلديث ال جيري عن جنة وجهنم بل عن مرحلة أعلى املادي ، فهنا 
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يف الوجود ختص عمر الكائن البشري الذي يتحول qلتدريج اىل كائن نوراين أي 
  صاحب هالة قوية مشعة تقرتب من عوامل النور كلما تقدم علمها ..

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 آدL ، هذا االعتقاد مل يكن وليد صدفة 

بل نتيجة فعلية خللق العناصر األربعة اليت شكلت املستوLت األربعة للوعي 
  والنور يف الوجود ..

ق أدى اىل ظهور النور أو النار يف الوجود ، وتبعه حامل فإنطالق شرارة اخلل
للشرارة وحركة ودميومة أطلقت عليه االيزيدية اهلواء ، واحندار أو انطواء أو دوران 
ليكمل الدورة اللولبية أطلقت عليه االيزيدية qملد واجلزر اإلهلّيني ، بينما انتهت 

حلّية الذي أطلقت عليه الرتاب ، العملية عند اهلبوط والتوقف يف مستوى املادة ا
هذه املستوLت األربعة اليت احندرت من العني البيضاء الكونية مساها االيزيدون 
qالربعة عوامل يتقدمها العامل اآلداين احلّسي واحلدسي ومن مث العامل الشمساين 

العوامل السبيب ومن مث العامل القا�ين األثريي ومن مث عامل املادة ، كل عامل من هذه 
له عشرة دوائر تشري هلا املعرفة املقدّسة يف االيزيدية qلعوامل 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 
يف كل املستوLت ، وعندما نتمّعن يف  األخرية املوجودة يف املستوى اآلداين

  الشكل أعاله جند أن العبور اىل العني البيضاء يف عاملنا املادي يضعنا مباشرة يف
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مواجهة التنني أو قوانني صارمة ختترب قدراتنا الروحية والفكرية ، هذا 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 ( أي القوانني الصارمة واختباراGا يف تلك 

املرحلة ) وكيف عرب شيخادي اهلكاري اىل العاملني القا�ين واآلداين من خالل 
كنه من حتويل طاقاته النورانية اىل معجزات فهمه لقوانني الوجود يف العاملني ومت

  حقيقية يف نظر© ..

هناك سبقة او نص ديين يقول ( ديل مؤمن ماال آدL ) أي قلب املؤمن هو بيت 
آدL وعرشه املقّدس ورغم بساطة وسالسة التعبري إالّ أن هذا البيت يدل على 

و يقني جيب أن اليقني الذي ميتلكه املؤمن والذي يقوده اىل عامل آدL وه
تصاحبه طهارة النفس واستقامة األخالق ونقاء الروح والسريرة وهذه األمور ال 

حتدث فجأة يف عاملنا بل تتطلب أقصى درجات احملاكمات الذهنية للفرد لنفسه 
ولروحه ولكالمه كما تتطلب أقصى درجات التمسك qلقيم الروحية يف مواجهة 

  نزوات عامل املادة وإغراءاته ..

ذلك كلما ايقظ االيزيدي ذلك النور يف قلبه واعماقه كلما اقرتب من دائرة ل
العني البيضاء يف مستوى عاملنا املادي وكلما اقرتب من تفتح بصريته الروحية ، 
وهذا االقرتاب جيب ان يكون مسنوداً بعلم واطالع واسعني كي ال يقع املرء يف 

تصار الطريق مير عرب التسلح شرك العودة من جديد ملمارسة هذا التعلم فإخ
  qلعلم واملعرفة يف االيزيدية للوصول اىل النور ، فقوانني الطبيعة يف مستوى العامل 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

19 

 

  

املادي الذي نعيش فيه والذي ميثل اجلانب األسود يف الصورة أعاله واليت تكمن 
 فيها اسرار الطبيعة اليت حتكمنا ختترب قدراتنا يف هذا اzال 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 ..

�ن وعندما يزور أي زائر معبد اللش املقّدس ال بُد وأنه سيخرج Wنطباع 
االيزيديون يعبدون النار أو نور الشمس وغريها من األفكار اليت تراود أي زائر 

نيشا©ً مقدساً يف  366للوهلة األوىل وهو يرى إشعال القناديل الزيتية يف 
املكان ، لكن ما أن يفهم املرء أسرار املعرفة االيزيدية �ذا اخلصوص حىت تتوسع 

االيزيدية ومعرفتها ، فالنار كما ذكرت تشكل  فكرته عن املفهوم الواسع للنور يف
شرارة اخللق يف االيزيدية وهذه الشرارة انطلقت من الدرّة أو العني البيضاء األزلية 

يف الوجود وتشكل حالة االندفاع والسيطرة على احليز الكوين الواسع أو ما 
امل هلذه نسميه حبيز الوجود الفعلي الذي تصل اليه الشرارة ، ويعترب اهلواء ح

الشرارة وهو أيضاً انبثق من عملية اندفاع النور والنار يف الوجود ، وهنا يلعب 
العنصر الثاين يف اخللق والنشوء عند االيزيديني دور احلركة الناشر للحيوية 

والناشر لكل ما تصل اليه الشرارة ويربطها qألصل ، بينما يلعب املاء الذي 
ندفاع واحليوية اليت نقلها اهلواء دور التلقي والتقبل تولد من شرارة النور وحركة اال

  ، هذه العملية يف النار واهلواء واملاء خلقت الروح والنفس لتستقر مجيعها يف 
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املادة أو العنصر الرابع 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 الوجود وانتهاءاً عند الكائن األمسى يف مستوى الوعي 
  ملادي الذي نسميه qإلنسان ..ا

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 qلطريقة السليمة اليت تعكس عملية انطالقها 
  يضاء الكونية ..من العني الب

هلذا نرى بعض القباب املخروطية ملزارات االيزيديني مبنية qألضالع اخلمسة ( 
يف إشارة اىل هذه النقطة وكذلك يف إشارة للطرق اخلمس يف تقّبل العلم 

االيزيدي )  ، وبعضها مبين qألضالع التسعة ( يف إشارة ألبواب املعرفة اليت 
لثالث يف مستوى بيت آدL ) وبعضها يبىن Wثنا تسبق الوصول للعوامل العليا ا

ضلعاً يف  24عشر ضلع يف إشارة لكل أبواب املعرفة وتنتهي عند البناء يف 
إشارة واضحة ألبواب املعرفة املقدسة يف علم آدL وكذلك أعمدة النور اليت 

 ينبغي على االيزيدي إدراكها كي يكون منتمياً qلفعل ململكة آدL يف الوجود ..
واالعتماد يف العني البيضاء للطفل أو الطفلة االيزيدية ليس طقساً شعائرLً هدفه 
الفرح والسرور qالنتماء الرمزي بل هو رمزية حبد ذاGا تشري اىل أمهية أن ميتلك 

  هذا الطفل أو هذه الطفلة املبادئ األساسية اليت جتعل منه كائناً ينتمي للعامل 
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استقامته ، أي من خالل تلقيه تلك العلوم اليت تقوده اآلداين بطهارته ونقاءه و 
يف شبابه اىل فهم أمهية التعميد يف العني البيضاء كطقس قبل أن يتعّمد �ا 

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

  وهنا ال ميكن جتاهل السؤال احلاسم ألغلب االيزيديني وهو ..

  وبناتنا يف العني البيضاء ؟ ملاذا نعّمد أبناء©

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 ) لكنهم مارسوا يف حياGم مسلكاً 
البعض ميارس سلوك يتعارض وقيم الطهارة والنقاء واالستقامة اليت شائناً وال يزال 

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 

ة وتلقي رمزي يشري لنا أن عبور عامل املادة يتطلب الطهارة والنقاء واالستقام
العلم االيزيدي حىت يتمكن املرء من العبور 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 qلعني 

ن أماكن بعيدة استوطنها االيزيديون قدميا كسورL وجورجيا البيضاء يف اللش م
وأرمينيا ومناطق أخرى لكن نسبة غري قليلة فيهم نقية وطاهرة ومستقيمة ومؤهلة 

  للعبور اىل عوامل النور من خالل وعيها ومن خالل أفعاهلا اzيدة  ..
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املقدسة ميكن  ومن خالل التوّسع يف فهم اهليكلية اهلندسية اليت بنيت فيها اللش
للمرء ان يفهم ان االعتماد يف العني البيضاء لوحده ال يكفي فهناك فصول 

واسوار وقوانني ينبغي االلتزام �ا كي يتمكن املرء من فهم طبيعة الزمان واملكان 
نعيش فيه كما يفهم طبيعة موقعه يف الوجود ، فالزمان واملكان هنا يف  الذي

ا ليجسدا إرادة إهلية الطابع قائمة على اهلجع العني البيضاء االزلية انطلق
والظهور أو احلركة والثبات أو الدفق واالحنسار بطريقة تشبه دقات القلب عند© 
، وهذا التقريب للفكرة يشكل أوسع وأدق تقريب ميكننا من خالله فهم اآللية 

يتسع  اليت ولدت لنا الزمان واملكان ، ورغم ان دراسة هذا اجلانب يف االيزيدية
لفهم عميق من حركة الروح اخلرية او الوعي املقدس اال اpا تقّرب لنا 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 

حكم يف القوانني الكونية اليت حتكم الفصول األربعة كما ومعرفتها قادر على الت
فعل كل من شيخادي وخدر الياس عليهما السالم ، فااليزيدية علم قائم على 
فهم قوانني الطبيعة الكونية وفهم كوزمولوجيا الكون والوجود والعبور اىل األبعاد 

يف مسرية  من خالل تلقي العلم اخلفي املقدس الذي يتطلب شروط من القداسة
  حياتنا لتلقيه ..

ويربط االيزيديون فكرة الشرارة واالنطالق بوالدة الوجود ، هلذا للنار وشرارGا 
قدسية خاصة يف الطقوس والشعائر االيزيدية يف عاملنا املادي فهي تشري لنمّو 
الوجود واكتمال القدر يف االنطالق واالحبار حنو التجّسد ، مثلما يشري اهلواء 

  ومحل الشرارة وذبول كل ما يقف يف طريقه ، وكذلك تشري قوة املاء  اىل جرف
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اىل املوت والتكتل واالحتضان ، ومثلما تشري قوة الرتاب اىل االنبعاث من 
جديد ، هذا التداخل يف العلوم االيزيدية ال يتوقف عند مقاربة املستوLت 

 األربعة للوعي

والوجود بل يتجاوز ذلك اىل ترسيخها وعواملها qلعناصر األربعة املؤسسة للخلق 
يف فصول كونية تالزم وقوع الدوائر امللكية السماوية ( الكواكب والنجوم ) يف 

مواقعها من حيث تواجدها يف عمودي البري واملريب أو الظالم والنور ولكل منها 
  قوانينها وعينها البيضاء أو السوداء ..

ئرة العلم اآلداين سرتى عزيزي القارئ وعند العودة للرسم والشكل املوجود يف دا
ان اجلزء األبيض من دائرة الوجود والذي تسميه املعرفة االيزيدية qلنور 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 صارمة من خيطيء فيها يقوده هذا الرجل أو رمزية العني السوداء للعودة 
اىل العامل املظلم أو عاملنا املادي ، هلذا نعترب طقس السماع ( السما ) طقساً 

آدانياً Wمتياز فهو يصور لنا القوانني يف العوامل العليا يف العوامل القا�نية 
  والشمسانية واآلدانية ..

. رمزية العني البيضاء اليت oخذ© للنور وعامله الذي يتمع فيه الكائن يف أي أن .
البداية �عمار طويلة تتناسب وتلقيه العلم اإلهلي وتتناسب وحتليه qلطهارة 

والنقاء واالستقامة يقابلها رمزية أخرى امسها العني السوداء اليت تشكل قانون 
  الضبط اإلهلي الصارم للسلوك ..
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ز لنا جمموعة من األسئلة عن دور اخلالق يف هذه العملية ودور كل من وهنا ترب 
الشمس والقمر يف هذه املنظومة اليت نعيش فيها واليت تشكل العني البيضاء 

 جوهر أساسي يف اإلنتقال qلنسبة لنا اىل العوامل النورانية ..

هلية ومن خالل السطور السابقة توضح لنا ان الوعي املقدس يشكل الروح اإل
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 ..

يف األجزاء لكن ما جيب أن نتوقف عنده والذي ذكرته بتفصيالت واسعة 
السابقة هو أن حركة الشمس وثوراGا ترتك اُثراً مباشراً يف أطوار احلياة على  

كوكبنا هلذا تعتربها االيزيدية مركز مهم من مراكز التعليم والفهم لكوزمولوجيا 
الكون إذا ما أرد© اإلقرتاب من اآلنية العلمية الواسعة للفكرة االيزيدية عن اخللق 

  والنشوء ..

التأثريات هلا أبعاد متشابكة ومتداخلة مع املصدر ومع ما تؤثر فيه عن بُعد فهذه 
لكنها جزء من الكل ، تعّرف االيزيدية حركة الوعي املقدس qحلركة الرqعية 

القائمة على خلق املصادر األربعة وعناصرها يف الوجود من خالل حركة مستمرة 
نوّع الالحمدود ما ال ميكن لنا ال تتوقف ولن تتوقف اىل األبد ، ففيها من الت

استيعاب مفرداته ، وعندما درس االيزيديون هذه املبادئ فهموا اpا افرزت لنا 
رqعيات متشابكة فالزمان له وجود وغري وجود واملكان له وجهني Lبسة ومياه 

  والتأثريات على هذه الرqعيات من الشمس والقمر ¹خذ أيضاً أطواراً رqعية من 
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فهم تلك التأثريات فهموا أسباب الثورات الشمسية القوية واخلفيفة خالل 
وفهموا مبدأ حترك القمر يف أطواره األربعة وoثريات كل طور على جممل احلياة 

هلذا ال ميكننا اعتبار رمزية تعميد الطفل أو الطفلة  وكائناGا وخملوقاGا يف كوكبنا
ا أعمق واسعة ينبغي علينا التسلح االيزيديني يف العني البيضاء عادية ، بل هل

مبعلومتها كي ننقلها qلشكل السليم ألطفالنا ، فهي ليست عني عادية بل 
مصدر الكينونة والوجود حلظة انطالق النور من الدرّة يف معرفتنا املقّدسة واليت 
ولدت فيها كل مبادئ الالزمان والالمكان وكذلك مبادئ الزمان واملكان يف 

  لتدرج عملية اخللق والنشوء ..مراحل الحقة 

ومن طقوس هذه املراسيم جتنب دخول الزوجني معاً اىل حرمة العني البيضاء يف 
اللش وكذلك مساع تلك النصوص املقدسة اليت تتلى على رأس الطفل أو الطفلة  
كي تكتمل عملية الدعاء له لإلنتماء اىل مملكة آدL ، وهذا األمر ينطبق ايضاً 

  خرى املقدسة يف اللش ..على العيون األ

طبعاً هذه الطقوس كما قلت تعكس علوماً مقدسة عند االيزيديني ورمبا 
ممارستها �ذا الشكل يف عاملنا األرضي يقّرب الفكرة لنا الستيعاب تلك 

املساحة الروحية الواسعة يف العوامل العليا ، هذه اجلزئية جتعلنا نستبعد بكل قوة 
التدرّج يف العوامل قائم على قوانني سرمدية نعرب من فكرة اجلنة واجلحيم ألن 

 خالهلا العوامل السببية العليا واليت تقود© اىل السبب األول يف الوجود ..
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هذه العوامل اخلفية وعلومها النوعية انطلقت من اللش النورانية وليس من مكان 
خ االيزيديون آخر ، هلذا يشكل معبد اللش املكان األكثر قدسية يف حياة و�ري

عرب العصور ،  ففي هذا املكان انبعثت أنقى وأطهر األرواح من االيزيديني 
 الذين 

عربوا مراحل الوعي املتفّوقة وتزّودوا qملعرفة النوعية للعلم االيزيدي وأبوابه ، 
والذين ميارسون طرق الّرب ( الربخك ) يف العصر احلديث ال خيتلفون كثرياً عن 

قتهم يف نوعية الطرق اليت يتبعوpا يف الوصول اىل املستوLت األجيال اليت سب
الروحية والفكرية العليا ، فهم يصبحون خاضعني للقوانني يف تلك املستوLت 

العليا من الوعي ، خاضعني لطهارGم ونقاءهم واستقامتهم يف التزّود بعلوم تلك 
Lأثناء تقبلهم  املنظومة ، خاضعني للمستوى العظيم من الوعي ( سلطان آد (

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 والروح املطلقة لكنهم يبقون خاضعني لنظامها الصارم ، ذلك 

حملبة واليقني والصفاء ويتعذر عليهم مفارقته �ي النظام الذي ينبض qلرمحة وا
شكل من األشكال ، فهم جيدوا صعوبة يف شرح السعادة الروحية الغامرة اليت 

تلبس كينونتهم املادية ، هذه السعادة الروحية العميقة ال ميكن ترمجتها اىل معاين 
  لنبيلة ..مرادفة هلا يف عاملنا األرضي  فلكل عامل وبُعد معانيه السامية وا

وحىت نفهم هذا األمر بشكل أكثر وضوحاً ونقوم بتبسيط مبادئه ميكننا القول 
  أن املظاهر املادية وتفسرياGا يف عاملنا املادي وبعد© األرضي ختتلف إختالفاً كلياً 
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عن املظاهر النوعية وتفسرياGا يف العوامل واألبعاد األخرى وكذلك يف املستوLت 
، تلك املستوLت اليت جتعلنا فوق املادي وفوق األرضي من العليا من الوعي 

حيث املبدأ الذي خنضع لُه ، والصورة الشاملة للمنظومة الكونية وقوانينها 
وتردداGا تصبح جزءاً متأصًال فينا بطريقة ال ميكننا التخلي عنها ألننا دخلنا 

روحية صادقة حالة اإلندماج والالعودة فيها ، ليس قسراً بل برغبة ذهنية و 
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 التفكري يف الرتاجع عنها ألpا نقلته اىل مستوLت عليا من الوعي ال ميكن 
  ليها ..إالّ للعظماء الوصول ا

  هلذا عندما يسأل الطفل االيزيدي والديه سؤاًال جمرداً وعادLً حول العني البيضاء 

  ما الذي تعنيه لنا ؟ 

إpا تعين مركز القدسية وااللتزام qلتعاليم احلّية يف عقيدتنا ، كما أpا تعين العبور 
، وبغّض  اىل جادة فهم اجلزء األساسي من القيم املقدسة وطقوسها يف االيزيدية

النظر عن اجلوانب األخرى يف فهم هذا الطفل جلذور مهمة يف تفاصيل طقوسه 
 ًLفإنه ال بّد أن يعرب من هذا اجلسر ( العني البيضاء املقدسة ) حىت يصبح ايزيد

  مؤهالً لإلنتماء اىل الفكرة االيزيدية وعلمها اآلداين ..

  األخرى يف اللش النورانية ؟اذا تعترب مقّدسة أكثر من بقية العيون الثالثة مل
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ألpا متثل العني البيضاء الكونية أو تعكس رمزيتها بقوة .. وهذه الرمزية تشكل 
سّر من أسرار االيزيدية ألpا تعترب علماً qطناً ليس من الضرورة ان تنشر كل 
تفاصيله حىت يتمكن املرء من اإلملام الكامل جبوانب املعرفة االيزيدية بل جيب 

تحلى من يُريد تلقي هذا العلم qلشروط الروحية واألخالقية اليت تؤهله أن ي
 لذلك حينها سيدخل 

qب هذه املعرفة دون احلاجة لنشر التفاصيل ، أي أن املوضوع qلدرجة األساس 
  يتعلق جبوانب روحية وفكرية أوالً وأخرياً ..

للطبيعة العقالنية اليت وتعترب االيزيدية أن عملية انتظار التطور التدرجيي البطيء 
تنكعس يف oثرياGا على الطبيعة الروحانية أمراً يف غاية التعب بل أpا ترى أن 

أفضل الطرق يكمن يف حتفيز تلك الطبيعة الروحانية والعقالنية بدالً من االنتظار 
وألن الطقوس تشكل الغالف اخلارجي للمعرفة االيزيدية لعبت دوراً ال �س به 

  يب الفكرة ..من أجل تقر 

qختصار كانت الطقوس والشعائر املقدسة يف االيزيدية Gدف qلدرجة األساس 
خللق منط معّني للعيش يقوم على جوانب الطهارة والنقاء واالستقامة لتحقيق 

االنتماء للعامل اآلداين ومملكته من خالل التحلي �ذه الصفات اليت تشكل معرباً 
  املقّدس .. لدراسة العلم االيزيدي اخلفي

وتقوم املعرفة االيزيدية يف أهم ركن من أركاpا على الطبيعة الروحية املالزمة للفرد 
 ، وكما نعلم أن أي تطور روحي وفكري ال حيدث يف دورة حياة بشرية واحدة 
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بل من خالل عّدة تقمصات للروح تصل pايتها يف الدورة التاسعة واألربعني ، 
عيشنا هلذه الدورات جيب أن ال يتناقض وطبيعة القوانني لكن ما نعلمه هو أن 

اليت حتكمنا يف جانبنا الروحي وإالّ تعتقد االيزيدية أن احندار الوعي البشري 
�عمال شريرة قد يقوده اىل مستوى الوعي احليواين والعوامل السفلية األخرى اليت 

وهر الوجود وقوانني تكون Wنتظاره إذا ما فشل يف فهم طبيعة الصورة الكاملة جل
  الطبيعة احلّية اليت حتكمنا ..

وعملية تسليط الضوء على طقس التعميد يف العني البيضاء يف االيزيدية تقود© 
اىل فهم العالقة اجلدلية بني األسرار اليت تعكسها رمزية العني البيضاء وبني 

ملفروض أن العامل البشري يف وعيه وطبيعته الروحانية ، هذا الوعي الذي من ا
يشّبعه األب إلبنه من خالل نقل علومنا وأسرارها اىل أبناءه وبناته لكنها توقفت 

عند حدود معيّنة وفشكل الكثريون حىت من فهمها لنقلها اىل أجياهلم لذلك 
وصلت اىل الكثريين مشّوهة وأفرزت لنا آراء تغالط حقيقة العلوم االيزيدية 

  ومعرفتها املقدسة ..

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

الطقوس يف خالهلا تعريف اجلموع �مور أعمق بكثري من تلك اليت تتناوهلا 
معرفتنا املقدّسة ، لذلك يبدو طقس التعميد إشارة واضحة لنا qلتعميد qلوعي 

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

لذلك عندما ندخل يف تفسري املعرفة االيزيدية للعني البيضاء والتعميد مباءها  
كطقس شعائري فإننا نذهب اىل أبواب املعرفة االيزيدية الثالثة عشر واليت ينبغي 

علينا الدخول هلا والتحلي بصفاGا كي نتمكن من فهم املغزى من الطقس 
واب املعرفة املقدسة وصفاGا ، وتطرقت يف هندسة والتحلي بقيم تظهرها لنا أب

األسرار املقّدسة اىل تلك الصفات ومفاتيحها وأسرارها بعمق ، ومن خالل 
املعرفة االيزيدية اليت تشري لنا اىل وجود مستوى واحد موحد للوعي يف الوجود 
 وهذه اإلشارة جترب© على جعل وعينا يتناغم والوعي املقدس حتّول الطقس هنا

اىل رمزية يف معرفتنا تقود© لفهم أساس مهم من أسس االيزيدية وهو أن التعميد 
qلعني البيضاء جيب أن تتبعه املعرفة املقدسة والوعي املقدس qلصورة الكاملة 

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

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

املكان من العامل حتت الشمس ، واحلقيقة تشعل التفكري يف الثالوث املقّدس 
ود© وهو الروح والنفس واجلسد وطبيعة العالقة اليت الذي يكتنف جوهر وج

 تربط هذا الثالوث ليخرج لنا منط احلياة الذي نعيشه وطبيعته اجلوهرية ، وهذا 
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الوصول اىل احلقيقة ال بد وأن يرافقه عملية حبث وoمل عميقني وليس تعريفاً 
  جمرداً مبعثراً ال خيدم فهمنا للموضوع ..

اخلطوة يف االيزيدية من فهم رمزية التعميد يف املياه املقّدسة وتبدأ عملية فهم هذه 
 ، Lللعني البيضاء اليت تشري اىل اهلالة النورانية اليت إنبثق منها إسم سلطان آد

وكذلك انبثق منها نور طاوسي ملك وسلطان ايزيد ، فالعني البيضاء رمزية فعلية 
 مله الكلمة من معىن ..لنور بيت آدL وما ميثله من عرش مقدس بكل ما حت

هلذا .. تبدو عملية إدراك هذا اجلانب ضبابية عند أغلب اآلqء واألمهات 
الذين يعمدون أطفاهلم فيها دون أن يتمكنوا من شرح آلية التعميد وأسبا�ا 

وأمهيتها يف إمتالك الشروط الروحية واألخالقية على املدى البعيد للتمكن من 
تها املقدسة وجوهر االنتماء اىل اململكة اآلدانية فهم جوهر االيزيدية ومعرف

.. Lواالميان بعرش بيت آد  

وضع االيزيديون القدماء أثناء تفسري نشأGم للكون الدوائر امللكية السماوية 
على عمودين أساسيني يف اخللق مها عمود الرمحة والنور ( البري ) وعمود الشّدة 

د ذاGما يشكالن األساس املتني لتعريف واحلزم ( املّريب ) وهذين العمودين حب
طبيعة احلياة للشكل الذي يقوم عليه عاملنا  وكذلك طبيعة التأثري املتبادل بينها 

  وبني منظومتها الشمسية ..

عمود الرمحة والنور ( البري ) هو العمود االجيايب الذي حيوي الدوائر امللكية 
 السماوية اليت تعيش منطق احلياة األبدية يف منظومتها وفيها مستوLت للوعي 
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املتفّوق تبدأ من العامل األثريي وتنتهي عند حدود مستوى الوعي اآلداين األعلى 
 مة احلاكة لكل الوجود .. ، سواء على كوكب األرض أو يف املنظو 

وشكلت هذه املستوLت املتفّوقة للوعي العقل اجلمعي للكائنات اليت تعيش 
على كواكب أو دوائر ملكية مساوية تنتمي اىل عمود البري ، هذا الوعي اجلمعي 

يقوم على خصائص تشكل اجلانب السبيب والغائي لوجود هذه الكائنات يف 
تقاء يف النور واالرتقاء يف امتالك مستوLت الوعي أعمدة النور الكونية ، فاالر 

املتفوقة السامية والتمتع بقيم ومثل أخالقية عليا واختالف األهداف واملسارات 
الفكرية واملعنوية يف تلك األبعاد اليت تعيش على أعمدة الكون املؤسسة للرمحة 

و الشدة واحلزم والنور ختتلف كل االختالف عن العوامل املظلمة يف عمود املريب أ
، هذا االختالف مل يظهر اىل الوجود بشكل عبثي بل حتكمت فيه سريورة 

اليت ال تقبل اجلدل والنقض واليت حتكم اهليكلية  72طبيعة القوانني الكونية الـ 
  العظيمة احلاكمة لكل املستوLت واألبعاد يف الدهر ..

م الطهارة والنقاء لذلك االعتماد يف العني البيضاء هو مقدمة للتمتع بقي
واالستقامة وكلما ترسخت هذه القيم يف تصرفاتنا وسلوكنا كلما متكنا من 
oسيس مكان لنا يف عمود  البري أو خطينا ألنفسنا حياة أو دورة تقمص 

جديدة فيها الكثري من القيم املقدسة سنحياها يف الدورات املقبلة من حياتنا ، 
عامله تبتلع أصحاب النواL واألعمال السيئة يف والعني السوداء يف عمود البري أو 

تلك العوامل وتعيدهم اىل عامل الشدة واحلزم أو عامل املادة ، بينما العني البيضاء 
 املوجودة يف عمود املّريب أو الشدة واحلزم oخذ األرواح املتقدمة وأصحاب الوعي
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املتفوق اىل عامل النور أو البري ، ومن خالل الصورة تستطيع استنباط كل  
القوانني املتعلقة بكل عامل من العاملني ، قدمياً كان أجداد© يقولون أعمالك 

الصاحلة تزرع لَك مكا©ً يف عامل النور وأعمالك السيئة تزرع لك مكا©ً يف عامل 
تعيد© اىل عاملنا بعد   72قوانني الـ الشدة واحلزم ودورات التقمص من خالل ال

  كل دورة مبا يتالئم وأعمالنا ، هكذا فهم أجداد© املوضوع بكل بساطة ..

وهذا األمر ال ينطبق على األفراد بل يف مراحل الحقة خيّص حىت األرواح اليت 
تكتنف الكواكب والنجوم واzرّات ، وعندما نسمي الدائرة امللكية السماوية 

هنا هي روح لكوكب أو جنم أو قمر أو حىت الكون وجمرّته اليت ينتمي فاملقصود 
هلا ، فمن خالل مستوLت الوعي والعقل اجلمعي الذي تؤلفه هذه املستوLت 

يكون موقع الكوكب أو الدائرة امللكية السماوية  سواء على عمود الرمحة والنور 
علنا نبحر اىل أو على عمود الشدة واحلزم  ودراسة هذه األسس ببساطة جت

أعماق التجلي الذي أدى يف النهاية اىل كل هذا التعقيد يف منظومتنا الكونية  
  كجزء من اzرّات وكجزء من الدهر ..

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

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

التحديد الدقيق قاد االيزيديني اىل دراسة نوعية للغاية بدأت qلتنمية الروحية 
املنا املادي املوضوعي وتفّرعت لتشمل التنمية والفكرية عند االنسان يف ع

الروحية لكوكب األرض ومعه شكل النظام الشمسي احلاكم لكوكب األرض 
على عمود الشدة واحلزم ، وكذلك وهو العامل األهم يف دراستهم طبيعة 

التأثريات املتبادلة للطاقة بني هذه املنظومة الكونية ونظامها الشمسي على 
ت اليت تعيش على سطحه ، ومقارنة هذه التأثريات qلفعل الكوكب والكائنا

احلي الذي ترتكه القوانني الكونية على النتائج اليت oيت كحصيلة pائية هلذه 
الدراسة واملتمثلة �عمالنا الصاحلة من أعمالنا السيئة  ومن خالل هذه النافذة 

كائن البشري متكنوا من وضع أسس لعلم نوعي رصني ( علم الصدر ) ميّكن ال
من فهم اآللية اليت تعمل من خالهلا هذه اهليكلية جمتمعة وطبيعة oثرياGا على 

  العقل اجلمعي والفردي للكائنات على سطح هذا الكوكب ..
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  الفصل الثاين

  

  العالقة بني الطقس الشعائري وعاملنا

  

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 

Aلفعل لعامل النور أو  مستقبالً كأفراد صاحلني من معرفة القوانني اليت تنقلنا
  مستوى البري للوعي الشمساين ..

هذه احلكمة املرتاكمة عرب العصور مل تكن وليدة ذلك الظرف الذي أدى 
Aهلبوط بنا اىل العامل املادي املوضوعي بل سبقه اىل العامل السبيب الذي أتى 

ور ، االيزيديون منه كأبناء وبنات للشمس أو ما نسميه كوكب العبور اىل الن
فالكينونة Aلنسبة للعلم االيزيدي هي مبدأ ايزيدي اهلي متجانس يف ذاته ال 

يقبل التجزئة يف استقبال التأثريات عليه من طبيعة عمل هذه اهليكلية والطقس 
هنا هو فقط إشارة لنا لإللتزام القوانني الروحية والفكرية اليت متكننا من العبور اىل 

سابقة من هذه السلسلة أن االيزيدية نظرت  النور ،  فكما ذكرت يف فصول
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 
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أغوار أسرار هذه احلقيقة الغري مادية يف جانبها السبيب  واليت حناول أن نصل 
ليها من خالل فهمنا للطقوس والشعائر املقدسة يف اللش ويف حياتنا اليومية ا

  بشكل عام ..

لذلك شكلت الدراسة القائمة على أسس البحث يف أعماق النفس البشرية 
املنطلق األساسي يف عملية صياغة الوعي Aجتاه العودة اىل مكانه الصحيح 

rوااللتزام بقوانينه الصارمة كي الذي اتى منه والذي ميثل العودة اىل عامل آد 
نكون Aلفعل أبناء وبنات للشمس وللنور ولألفعال اwيدة املقّدسة اليت تتطلبها 
عملية العبور والتعّرف على هذه اجلزئية }خذz تدرجيياً اىل أبعاد واسعة من علم 
الصدر الذي يدرس اجلوانب الظاهرة واخلفية من هذه النفس من أجل |هيلها 

  بور اىل العامل الشمساين ..للع

فاإلدراك اللحظي للحقيقة اليت نعيشها Aستمرارية يف هذا العامل املادي 
املوضوعي يتطلب منا قبل كل شيء فهم عاملنا املادي وأسسه وقوانينه ويف 

مقدمتها فعل اخلري والتحلي Aملعرفة الالحمدودة واليت ال تقف عند مكان معّني ، 
ي مت فيه فصل وعينا األرضي املادي عن الوعي الكوين اإلهلي ففي هذا العامل الذ

ختتلف فيه اآللية اليت تتحكم يف حياتناعلى األقل من حيث اإلدراك الصحيح 
لطبيعة عمل القوانني الكونية ومدى |ثرz فيها ، فال احلواس يف الكائن البشري 

ل الذي خلقت تعمل بطبيعتها الكونية وال الغدد تقوم �داء وظائفها Aلشك
ألجله وال الكيان الطاقي احلركي ( الروح ) يتواصل مع مصدره انطالقاً من 

  األسباب اليت جعلته خيلق من أجل هذا التواصل ، فاجلانب احلّسي واحلدسي 
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يف كياننا يفتقد للعمل بطبيعته احلقيقية اليت جيب أن تنسجم مع املصدر الكوين 
Aفالذبذ ,، rالني احلسي واحلدسي الذي نسميه ببيت آدwت القادمة من ا

واليت يتم قمعها هي اليت تساهم يف |هيل مستوى وعينا اىل مستوrت متفّوقة 
وقمعها من قبل احلواس الفيزrئية ال يعين بتا�ً عدم وجودها وهنا اقصد Aلقمع 

عملية رفضنا لكل ما هو حقيقي وخّري يف الوجود أو السماح ألنفسنا �رتكاب 
ال ال تنسجم مع القوانني الكونية يف العني البيضاء اليت |خذz اىل عامل أعم

  النور ..

لذلك جند أن التعبري عن حالة الكائن البشري يف املستوى الذي يسيطر عليه 
من الوعي يف العامل املادي املوضوعي |خذz اىل العودة لدراسة أسباب هذا 

عاملنا احلقيقي ، وحلقة التأهيل اليت مت الفصل بيننا وبني مصدرz أو بيننا وبني 
وضعنا فيها من خالل دورات تناسخ األرواح أو دورات الضرورة مل |ِت إالّ بعد 
أن تعمدت األغلبية على االستخدام السيء للعلوم النوعية اليت كانت تبحث يف 
أسرار أعماق القوانني الكونية ، هذا األمر حدث قبل مئات اآلالف من األعوام 

يف زمن كانت البشرية األوىل يف العهد القدمي تعيش يف مستوrت الوعي  ,
السببية وأدى هذا االستخدام السليب اىل خلق الكثري من الكائنات الشريرة اليت 

أخذت عاملنا وكوكبنا اىل عمود الشّدة واحلزم أو عمود املريب كما يسمى يف 
ن كان جييد أجبدrت هذا 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 مستوrت الوعي 

  املتفّوقة ، فتمت عملية إعادة إظهار العلوم النوعية اىل املقدمة كطريقة بيد خنبة 
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طهارة والنقاء واالستقامة انطلقت يف بداية األمر من اللش النورانية تتمتع بقيم ال
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 

في املقّدس يف مراحله جهة أخرى ، هكذا انطلق العلم النوعي االيزيدي اخل
األوىل ليشع فيما بعد اىل العامل كفكرة كونية تبحث يف تفسري ونشوء الكون 

  استناداً لقوانينه املقّدسة ..

ويعترب هذا العامل الذي نسميه Aملادي األساس الذي يشكل نقطة االنطالق 
درّج الكوين واإلحبار حنو مستوrت الوعي املتفّوقة أو العوامل الستة األخرى يف الت

، وحىت نتمكن من فهم هذا التسلسل ما 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 

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

واألسباب اليت تدفع الكائن البشري ملعرفة الصورة الشاملة لطبيعة |ثري القوانني 
الكونية على كيانه بكل أبعاده هي نفسها اليت أعادته اىل عامل املادة امللموس 

ولكن بطريقة معكوسة وعندما درس االيزيديون القدماء هذا األمر أدركوا طبيعة 
ا للعودة اىل مستوى الوعي وذلك الُبعْد اخلطوات اليت ينبغي عليهم البدء �

الذي أتوا منه وكذلك العودة لطبيعتنا احلقيقية ، فهناك ستة بواAت للمعرفة 
  ينبغي عبورها حىت يتمكن الكائن البشري من الكشف عن اجلوانب السببية 
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لوجوده ، هذه البواAت الستة ترتبط ارتباطاً وثيقاً Aلثالوث املقّدس الذي يشكل 
هر املنظومة الكونية كما يشكل جوهر الكائن البشري ، فمن هذا الُبعْد جو 

يف هذه البواAت قبل أن يتمكن من  املادي ينطلق املرء يف عملية التدرّج والعبور
الوصول اىل مستوى الوعي املتفّوق يف عامل أعلى من العامل املادي الذي نعيش 

من الوصول ملعرفة أسرار تلك فيه أو على األقل نطّور مستوى وعينا للتمكن 
البّواAت ، أو العامل الذي يلي هذا العامل وحىت يتمكن املرء من حتقيق هذا األمر 

والتدرّج يف العبور ال بد له من فهم بوابة احلقيقة الذاتية يف أعماقه بكل 
تفاصيلها وفهم هذا اجلانب جيعله }خذ الطريق السليم يف املعرفة املتدرجة اىل 

الصورة ورؤية األشياء احلّية واجلانب املشرق فيها بعيداً عن التأثر Aحلياة أعماق 
املادية املوضوعية اليت جتعلنا نرتاجع روحياً وفكرrً كلما شّدتنا اىل سالسلها ، 

بعيداً عن الواقع املؤمل والصور املؤملة اليت تفرض نفسها عليه يف كل حلظة و¤نية ، 
قته سيكتشف تدرجيياً أن عيشه يف هذا العامل ومن خالل دخوله ألعماق حقي

سببه احلواس املعطلة وعدم إحساسه Aلشيء بشكله اجلوهري ، أي عدم رؤية 
اجلانب املشع ( اإلهلي )  يف كل شيء حيدث حوله وعدم متكنه من هذا األمر 

يبقيه أسري الفكرة املادية املوضوعية اليت تتالشى بسرعة لتمنعه من تكوين 
لشاملة يف ذهنه عن مجيع األشياء اليت يقدمها له هذا العامل وهنا يكمن الصورة ا

 واحداً من أكرب أسباب اخللل يف جانبنا الروحي والفكري واجلسدي وهذا 

اخللل يتطلب اعادة |هيل حواسنا لتعمل يف مستوrت عليا وليس مستوى 
السطحية اليت مادي موضوعي حمدود للغاية مبحدودية تفاصيل احلياة اليومية 

  نعيشها  والعودة لربجمة حواسنا من جديد على تردد عايل خمتلف يؤدي بنا اىل
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اإلحساس العميق Aلشيء واالندماج به يشكل اخلطوة األوىل احلامسة يف هذا  
االرتقاء ، فهو يعيد توصيل اخليوط املقطوعة بيننا وبني منظومتنا الكونية أو بيننا 

ي مت قطعة وقادz اىل هذا املستوى من الوعي يف العامل وبني اجلانب اإلهلي الذ
املادي ، فالتقبل يف املادي هو الذي كبل تقدمنا وكلما كان هذا التقبل عميقاً 

يبعدz عن حقيقتنا بشكل واسع ، ورفضنا الغري مربّر للكثري من احلقائق النوعية 
اآلخر ثقالً  ( احلقائق اليت تنتمي اىل مستوrت الوعي العليا ) يضفي هو

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 واحلزم 

( املّريب ) �غالل تناسخات مرتادفة جيب أن تتوقف وهذا التوقف مرتبط بشكل 
اوز الشروط الذاتية واملوضوعية يف العامل املادي واليت جيب بقدراتنا على جت وثيق

أن نتحلى �ا حىت حنقق هذا األمر ، فاإلرادة احلية املكتسبة Aلتجرّبة ال حتدث 
بطفرة بل جبهود فعلية حقيقية للتمتع �ذه الشروط الواحدة تلو األخرى ( احملبة 

ة الال حمدودة أو املعرفة بال أسباب وال حدود لكل شيء يف منظومتنا ، املعرف
النوعية للغاية ) والتمتع �ذه الشروط يقودz تدرجيياً اىل التحكم Aلعقل والعاطفة 

  اىل أبعد املستوrت والذي بدوره يقودz اىل الطهارة والنقاء واالستقامة ..

فدراسة أسباب تراجعنا الروحي والنفسي واجلسدي يقودz اىل فهم جانب مهم 
فبمجّرد الرتكيز على بواAت املعرفة الستة املرتبطة بتطوير حواسنا يف من املعرفة 

العامل املادي الذي نعيش فيه سنرى أ¯ا بواAت تتعلق بصقل حواسنا على أشياء 
نفتقد هلا Aلفعل يف عاملنا كاحلقيقة واحملبة وحمبة اآلخرين واجلمال واملعرفة 

  ،  8ته النهائية يشري اىل الرقم واحلكمة وجمموع أعداد هذه البواAت يف حمصل
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وهو رقم يعكس عامل أدىن من العامل اإلهلي بدرجة واحدة ، أي أن العامل األخرى 
، هذا من جانب ومن جانب آخر  9مجيعها تنتهي عند الرقم األقدس كونياً 

فإن حواسنا ومن خالل هذا العامل تعمل Aلفعل على تردد خمتلف متاماً لطبيعة 
كونية يف املستوى اآلداين ، أي أ¯ا تربت بفعل تقبلها يف املادة على القوانني ال

منظومة معلوماتية معاكسة متاماً للكل الكوين ومستواه اآلداين ، لذلك تكون 
البوابة األوىل يف بواAت املعرفة االيزيدية حامسة كي نتمكن من خالهلا سلوك 

الوعي العليا ، حنو رؤية الصورة  الطريق السليم واملستقيم يف التدرّج حنو مستوrت
الشاملة لكل األشياء أو على األقل مجع األجزاء بدقة لتكوين هذه الصورة 

  بشكلها الصحيح الذي ال ُخيطئ ..

فالتخلص من احملدودية يف رؤية األشياء هو اآلخر جيعلنا ننتقل اىل حالة الرتكيز 
ة للغاية يف تطورz الروحي ، الدقيق على التفاصيل يف احلياة اليومية وجعلها مثمر 

فإعادة برجمة وعينا ومشاعرz وأحاسيسنا خيلصنا �سرع مما نتصور من هذه 
احملدودية ، فمن خالهلا ( أي خالل الربجمة ) يستيقظ كل شيء zئم يف أعماقنا 

منذ والدتنا ويدخل مرحلة جديدة من اليقظة الدائمة وهو ما جيعل حياتنا 
جلديدة ، متناغمة مع احملبة والعطاء املطلقني ، مع املعرفة متناغمة مع املعاين ا

النوعية اجلديدة اليت تتسلل اىل أعماقنا لتنري كل ظالم النفس يف بُعدِه األزيل 
النائم يف عاملنا املادي املوضوعي الذي يكبل قواz وسنهم متام الفهم �ن حقيقتنا 

عامل له قوانينه الفيزrئية اخلاصة  هي اليت متثلنا وهي اليت منثلها ، فنحن نعيش يف
اليت تتناسب وتفتح وعينا ، لُه نغماته اخلاصة اليت تناسب معدل الرتدد الرنيين 

  واالهتزاز يف عاملنا مبا يتالئم ودرجة تفتح حواسنا وحدسنا الستقباهلا ، وهي كما 
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)  Hz 440ذكرت يف األجزاء السابقة من هذه السلسلة تعمل يف مستوى ( 
، ولعاملنا املادي أيضاً جماله  9الـ )  Hz 432وليس املستوى اآلداين (  8 الـ

املغناطيسي الذي يالئم تركيبتنا اجلينية ومستوى وعينا ، لذلك خيتلف العامل 
املادي عن العوامل الستة األخرى وهذا ما سيتأكد منه القارئ بشكل دقيق يف 

مستوى وعينا كي خنلق مستوى الفصول القادمة وحنن حباجة للعمل على تطوير 
أعلى للقوانني الفيزrئية اليت تتحكم بنا ، ونغمات مقّدسة أنقى من تلك اليت 

حتكم عاملنا وكثافة أعلى للنور اإلهلي الذي يتخلل تركيبتنا بدالً من الثلث الذي 
  حتتويه ..

فقياساتنا اليت نعتقد أ¯ا حكيمة ودقيقة لألشياء ليست سوى نسبية للغاية  
وغري دقيقة Aملعىن السليم وكلها خاضعة ملستوى من الوعي احملدود يف عاملنا 

املادي لتعكس بدقة الصورة احلقيقية لنا يف كل تشعباºا ومبجّرد أن ندرك أننا 
نعيش يف عامل غري متناغم مع مصدره نتأكد من دقة هذا التربير ، لذلك تشرتط 

ي اخلفي املقّدس التدرّج هلذا لفهم احلقيقة ودخوهلا يف بواAت العلم االيزيد
عملية اخللق 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 ..

ملشاعرz والدخول اىل أعماق احلقيقة يتطلب كما ذكرت إعادة برجمة شاملة 
وأحاسيسنا خللق منظومة أرفع تنقلنا اىل فهم الغائية والسببية من وجودz هذا ، 
  فرتددz الذي يعمل بشكل خمتلف عن املنظومة الكونية هو أحد أسباب بقائنا 
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أسرى املادة وعاملها وتصحيح هذا الرتدد للعمل بشكل منتظم ودقيق مع 
 عامل معلوم بصورته الشاملة ، كما مصدره اإلهلي حيّول عاملنا اwهول اىل

حيول مستقبلنا املظلم اىل مستقبل منري ، كما يعين الدخول اليها فهم اآللية اليت 
يعمل من خالهلا ¤لوثنا املقّدس وجعله يعمل Aنسجام �م لتحقيق التحّول 

والدخول اىل بوابة أخرى من أبواب املعرفة املقدسة يف العلم االيزيدي ، فإضاءة 
نور يف بوابة احلقيقة جيعلنا نرى األشياء بوضوح أكرب ليس يف عاملنا املادي ال

وحدة بل يف منظومتنا الكونية كلها حىت وإن كانت الرؤية يف بداية األمر هلذه 
  املنظومة �ضواء تبدو خافتة شيئاً ما ..

ه اىل وبّوابة احلقيقة النفسية والروحية يدخل هلا كل مرء مرّات عديدة دون أن ينتب
أمهّيتها من خالل إجياد أسئلة على األجوبة امللّحة واليت تراودz كل يوم عن 
أسباب وجودz ، عن اهلدف من طبيعة احلياة اليت نعيشها واليت نعاين من 

خالهلا بشكل مستمر دون أن حناول ختطي العقبات والتحدrت اليت تفرضها 
لعني البيضاء واإلعتماد يف ماءها اىل علينا احلياة اليومية ، هلذا تشري لنا رمزية ا

ما جيب أن نقوم به Aلتدريج من أجل تطوير فهمنا حلياتنا والعمل ليل ¯ار من 
 أجل االنتماء للمملكة اآلدانية اليت تشكل حمور انتمائنا االيزيدي ..

وأول ما جيب القيام به هو فهم التسلسل اهلرمي للوجود بشقّيه املضيء واملظلم 
تنا الكونية ، وذكرت يف الرسم السابق ما هي الدائرة اليت حتكم عاملنا يف منظوم

واملؤلفة من البري واملريب ، أو األسود واألبيض ، فهي جزئية تشكل حمور فهمنا 
  للعملية �سرها وتشكل مدخل لفهم طبيعة اهلدف الذي نعيش من أجله 
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حلة اليت تعين تفتح وكذلك املبادئ اليت نتحلى �ا من أجل الوصول لتلك املر 
  بصريتنا الروحية لعبور العني البيضاء يف عاملنا اىل عامل أفضل ..

وبعد التخلي عن مدارس العلوم اآلدانية يف اللش واليت كان ُيشرف عليها بيار 
وشيوخ يهبون أنفسهم هلذه املهمة النبيلة ويتجردون من كل ما ميت بصلة لعامل 

لوعي التارخيي املتوارث والذي يوضح هلم جذور املادة بدأ االيزيديون يفقدون ا
ا على أرض الواقع واليت كانت تعكس علم آدr و|ثريه يف  الطقوس اليت ميارس̄و

  رحلة الفرد االيزيدي حنو عامل الوعي املتفوق وعامل النور ..

هذا التخلي دفع جزء منهم اىل ممارسة الطقوس بشكل سطحي والتعمق يف 
م على االلتزام مبا تقوله النصوص بشكل جمّرد ال بشكل اجلانب املادي القائ

يعكس العلم النوعي الذي فقدوه ، هنا وقع الكثريون يف ازدواجية فهم االيزيدية  
كعلم من جهة وكـ طقوس وممارسات شعرية على أرض الواقع ، فافضل مفهوم 

س لكلمة الدين قدمها االيزيديون من خالل إعطاء اآلهلة صفات ورمزrت ولي
لطابع الفلسفي للعلم أصنام وأو¤ن كما حاول أعداء االيزيدية تصوريها ، فا

من وقف خلف انتشار فكرة النور والبحث عنه يف ثناr الروح االيزيدي هو 
  والنفس البشريني ..

واألفكار اخلاطئة اليت استند هلا البعض يف جعل االيزيدية وعلمها مقتصرة فقط 
كبري دفع أعدائها إلºامها �¯ا متارس طقوس على الطقوس أدى اىل تشويه  

سحرية أو وثنية أو غريها دون فهم دقيق لعلمها وكما نعلم أن االيزيدية عرب علم 
  آدr ودفرت العلوم مللك فخردين وكنوز شيشمس أكرب بكثري من هذا التشويه 
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ك الذي تعّرضت له والذي ساهم يف تسطيح الكثري من العقول جلعلها تقتنع بتل
التشويهات اليت ال متت حلقيقة االيزيدية �ي صلة ، واملعىن احلقيقي للمعرفة 

االيزيدية واضح لكل من يقرتب من منهلها وهي معرفة خفّية Aلدرجة األساس 
تقوم على علوم ينبغي اإلملام �ا قبل العبور اىل شواطئها ، فهذه املعرفة جعلها 

ات روحية وفكرية معّينة كي ال ميارسها أجدادz صعبة املنال علينا وتتطلب قدر 
األفراد بطريقة خاطئة تعطي إنطباعاً سلبياً عن رموزها وحقائقها ، ومجيع الذين 
وصلوا لعلم آدr ومارسوا طرق التعلم والتعّبد من خالله يعلمون أن احلديث عن 

طابع معّني هلذا العلم أمر يبدو مستحيًال فهو أوسع بكثري من حتديده بطابع 
معني هلذا حىت يفهم األفراد ماهيته وضعوا له طابعاً روحياً وفكرrً معاً كي تقرتب 

  الصورة لذهن طالب العلم االيزيدي ..

 zهذا الطابع الفكري والذهين قبل ان يكون كنزاً حناول الوصول له هو أداة لتنور
يتم  ، ورمبا كان من اخلطأ عرب التاريخ حتويل هذه الرموز اىل شخصيات بشرية

احلديث عنها بل حىت أن البعض مل يعد �مكانه 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 وطبيعة األدوار 
ل هذه الفكرة وهي ا¯ا إنعكاس اليت تقوم �ا لكن رمبا ال يستطيع البعض تقبّ 

  هليكلية عظيمة من القوانني الكونية ..
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  الفصل الثالث

  اخلالصة من فكرة التعميد

  

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

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

ــ وحىت نتمكن من الدخول اىل رحاب هذا العلم ينبغي علينا فهم الطريقة اليت 
.. ًIاليه روحياً وفكر Uتقود  

التجارب السابقة يف دورة ــ هناك طبعاً من يولد بروح متفوقة هلا حجم كبري من 
تناسخ األرواح أي يف أكثر من حياة عاشها يف السابق يتمكن بسرعة من 

الوصول هلذا العلم حىت دون أن يكون قد مّر على املراحل الدراسية يف املدارس 
  العادية ..

ــ تتطلب العملية البحث منذ البلوغ عن األجوبة اجلوهرية يف الوجود وكذلك 
  لة الكربى عن هذا الوجود فهذه العملية تقود تدرجيياً اىل الغوص يف األسئ
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التحلي بعقلية واسعة تؤدي اىل تطور روحي وفكري عند املرء تنتهي به يف العبور 
  ألبواب املعرفة االيزيدية ..

ــ كما تتطلب دراسة أعمدة العلم املقّدس يف االيزيدية واليت تؤدي بنا اىل فهم 
بتنا اجلينية والتحكم *لقوة الروحية الكربى اليت منتلكها واسع وشامل لطبيعة تركي

..  

ــ تقودU عملية فهم التعميد يف االيزيدية اىل إدراك طبيعة اهليكلية اليت حتكم نظام 
وجودU واليت أشرت هلا من خالل الرسم الذي يوّضح ماهية العني البيضاء يف 

مر يقود بدوره لفهم منظومة عاملنا والعني السوداء يف العامل األعلى وهذا األ
القوانني اليت تتحكم بنا حىت على املستوى الشخصي ، فالعدالة على سبيل 
املثال تنطلق من أعماقنا من إحساسنا xا قبل أن نبدأ يف البحث عنها يف 

الكتب واyتمعات فتطبيقها على النفس يقودU اىل خلق ذهنية واسعة تتحلى 
  تنفعنا يف رحلتنا اىل العامل اآلداين .. *لصرب وبقيم حياتية كثرية

صل اليها  ــ تقودU فهم عملية التعميد اىل مستوى ممارسة طرق الّرب ، وهي حالة ت
صارم وهم جمموعة تدخل  األرواح املتقدمة أو الشخصيات اليت متارس التأمل ال

حالة تفتح اجللخانة وميتلكون حالة روحية معيّنة تؤهلهم هلذا العبور والوصول اىل 
صرية الروحية والتحكم بدوامات العقل الباطن ، والوصول هلذه احلالة يتطلب  الب

صرية الروحية املتفتحة واليت  من االيزيدي ي الكثري من احلاالت امتالك الب
تساهم فيها عملية التثقيف اليت تقود اىل امتالك علم وفلسفة تؤهله لفهم تلك 

�سرار الوجود ..األبعاد واليت تتعلق على اخلصوص   
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علمياً تسمى هذه احلالة بعبور الزمن حنو املاضي أو حنو املستقبل عرب تسخري 
القوى الروحية والفكرية �جتاه املنظومة السببية يف الوجود ، وهي �ربعة درجات 

يف معرفتنا االيزيدية املقدسة وشرحتها �سهاب يف األجزاء السابقة من هذه 
 السلسلة ..

من عبور العامل املادي عرب حالة غشيان عادية غري مدروسة ويف بعض ــ تبدأ 
األحيان فطرية تكون Uجتة عن وجود حالة التطّور الروحي يف االنسان نفسه من 

حياة سالبقة او دورات حياتية سابقة ، وهذه احلالة موجودة بكثرة يف اyتمع 
عن املواصلة بسبب عدم االيزيدي لكن غالباً ما يتوقف املمارس هلذه الطريقة 

قدر�م على فهم القوانني يف العامل الذي يدخلون اليه وهو خارج الزمان واملكان 
و*لتايل له قوانينه اخلاصة املتعلقة بذلك الُبعد واملمارس يشعر *لرعب واخلوف 

يف أغلب احلاالت هذه بسبب عدم قدرته على حتمل األصوات واملوسيقى 
الُبعد واليت تكون نو��ا ونبضا�ا أعلى من سعة القادمة منه أي من ذلك 

 الطاقة الروحية أو الغدد والشاكرات عندُه أي عند املتأمل أو ممارس طرق الّرب ..

احلالة الثانية تتمثل بعبور مدروس من متأملني كبار أو صغار لكن تبقى نتائج 
حد ألسباب تتعلق عملية العبور أو أسرارها سرية وخمفية وال يبوح xا املتأملون أل

 بطبيعة التعبري واللغة اليت جيب استعماهلا لنقل مشاهد نتائج تلك املمارسة ..
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هذا املستوى ميثل املستوى األثريي الغمق *للون األزرق والذي يسمى يف معرفتنا 
االيزيدية املقدسة *ملستوى القا�ين ألن اهلاالت الروحية يف تلك العوامل تظهر 

أو كتان وأغلب الذين يدخلون جلخانة األربعني يف اللش على شكل قطن 
يتمكنون من الوصول هلذا املستوى بسهولة لكنهم ال يتمكنون من التعبري عن 

 احلقائق والقوانني يف ذلك العامل بتعابري دقيقة ..

واملرحلة الثالثة تكمن يف عبور واعي ملستوIت مطلعة على هذه العوامل من أجل 
ومات عملية ختص كل العوامل واألبعاد وتدخل شخصيات احلصول على معل

صر علينا حنن االيزيدييون  عديدة من كل األدIن واألوطان هذه احلالة وال تقت
صل هلذه املرحلة أنه وصل الرحلة اإلهلية ( االيزيدية )  لكننا نقول عن من ي
هذه  املتفوقة للوعي فهم يف األساس ميتلكون إملام علمي وعملي واسعني خلوض

التجربة ومؤهلني لتحليل كل احلقائق اليت حيصلون عليها ووضعها يف املكان 
السليم وغالباً ما تكون عبارة عن لوحات مرسومة بطرق مشفرة حتمل أسرار 
للوجود أو أشكال هندسية معيّنة متكن الشخص من الوصول للقوانني اليت 

 تتحكم يف اجلانب السبيب للشيء الذي يبحث عنه ..

اللوحات واألشكال اهلندسية تشري هلم اىل حقائق عليا يقومون فيما بعد  فهذه
بتفسريها وكشف أسرارها واخلروج بنظرIت كربى يف عاملا ، حنن نسمي هذه 

احلالة *لتواصل مع مستوى شيشمس السبيب الشمساين ولنا دعاء السفر 
شفرة يعرب أفضل تعبري عن عبور الزمن رغم أن البعض 

ُ
صيغته امل يعتقد أن هذاب  
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الدعاء وضع لعامل املادة والسفر من بلدة لبلدة أو من قرية لقرية ، وهناك  
املرحلة الرابعة واليت تتمثل يف عبور واعي لشخصيات كبرية هلا *ع طويل يف 

ممارسة طرق الّرب يف االيزيدية وهو عبور للعامل اآلداين ، هذا العبور *لفعل خمتص 
صر على أقلية من *لشخصيات الروحانية ا لكبرية يف االيزيدية وطوال التاريخ اقت

 املتنورين أمثال ملكي صادق وابرهيم اخلليل والكوجك سلمان وكوجك برهيم ..

لذلك عند احلديث عن طقوس االيزيدية اليت ُمتاَرس على أرض الواقع جيب أن 
تحول نبحث عن اجلوانب السببية اليت تقف خلف إقامتنا هلذا الطقس وإالّ ست

اىل نوع من املمارسة الفوضوية القائمة على عدم الفهم أو السطحية يف التعامل 
مع العلم االيزيدي اخلفي املقدس الذي مت تشفريه بطقوس ومراسيم كي نتمكن 

صحيح ..  من فهمه ووضع ألغازه يف مكا�ا ال
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  الفصل الرابع

  

  العالقة بني اللش والعني البيضاء

  

ذكر العني البيضاء وطقوسها دون ذكر اللش املقدسة املكان األبرز ال ميكن 
املقدس يف &ريخ االيزيديني فهو قبلتهم الوحيدة للتواصل مع &رخيهم ومع 

طقوسهم وشعائرهم من مصدرها األصلي ، والعني البيضاء تتوسط املكان الذي 
قاد أخذته الكثري يعتقد االيزيديون أنه مركز سرّة األرض ومخري@ا ، وهذا اإلعت

من الشعوب ألماكن مقدسة فيها مثل معبد ذلفي ( األخت العذراء ) يف بالد 
األغريق وجبال مشباال يف اهلند وجبل الطاوس يف الصني وماتشو بيتشو يف 

  بوليفيا .. 

فأغلب هذه الشعوب تعتقد أن البداية الروحية للحياة على كوكبنا بدأت من 
ينطبق على اإلعتقاد االيزيدي وتدعمه نصوص  هذه األماكن ، وهذا األمر

مقّدسة ال تزال حّية متثل األرث التارخيي الثقايف والديين والفلسفي يف االيزيدية ، 
لذلك متثل رمزية العني البيضاء وقدسيتها إمتداد للمكان التارخيي يف قلوب 

  االيزيديني منذ فجر احلضارة ..
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خيي من نشوء اللش والذي شكل نقطة ال أود هنا التطرق اىل اجلانب التار 
البداية يف السيطرة على كوكب األرض بعد اجراء اإلحداثيات الدقيقة للكوكب 

واكتشاف مركزسرّة األرض ومركز استقطاب الطاقة اإلهلية االجيابية يف الكون 
على سطح كوكبنا األرضي ، فهناك الكثري من اخلرائط واالحداثيات اليت أشرت 

ء األول واليت تدعم دقة هذه املعلومة ، لكن ما جيب أن نتوقف اليها يف اجلز 
عنده هو طريقة بناء هذا اهليكل املقّدس العظيم والذي مت إستناداً اىل تفاصيل 

دقيقة يف اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فعملية البناء جرت بعد حتديد مركز 
س أشكال هندسية موحدة سرّة األرض واالستقطاب فيه ، بني ثالثة جبال تعك

على شكل أهرامات حتدد بدقة موقع البناء ، هذه اجلبال الثالثة حتوي معادن 
نفيسة ال ميكن ختيل آ}رها الشافية على املنظومة املكونة للكائن البشري ، فهي 
حتوي شالالت الغمر العظيم وأماكن مركزية لينابيع املياه النقية ااملشبعة ~ألملاس 

ركيبتها ، ~الضافة اىل أن تلك املياه بقيت منذ إكتمال تكوين والذهب يف ت
القشرة األرضية حتظى �ستقطا�ا للطاقة االجيابية القادمة من املصدر يف 

  منظومتنا الكونية وصور@ا العليا ..

بعد تفسري نشأة الكون واكتشاف أبواب املعرفة اخلفية يف العلم اهلندسي 
الستعانة �ذا العلم ليس يف تطوير البنية الروحية االيزيدي اخلفي املقدس مت ا

والذهنية والفكرية للبشر و~قي الكائنات فحسب بل حىت مت استخدام 
األشكال اهلندسية و�ثريات الطاقة فيها من خالل عمليات البناء اليت عكست 

دقة وثبات العلم النوعي االيزيدي اهلندسي ، فبوا~ املعرفة أنتجت األشكال 
  سية اخلمسة املؤسسة للكون ومن هذه البوا~ت انبلجت علوم الفلك اهلند
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والر�ضيات والكيمياء واألحياء ومنها تفّرعت كل العلوم اىل أصغر نقطة يف 
  املنظومة الكونية اليت نعيش فيها ..

لذلك مت بناء اللش النوراين لتكون قدس أقداس األرض ومركز سّر@ا ومخري@ا 
وكب من كواكب املنظومة الشمسية يتم حتديد مركز سرّته األرضية ، ففي كل ك

ومركز استقطاب الطاقة الكونية االجيابية ( اإلهلية ) وكذلك مركز إنبعاث الطاقة 
من الكوكب اىل املنظومة الكونية ، فعندما مت بناء األساس األول لاللش مت 

الوعي على وضع عمودي البري واملريب وبوا~ت املعرفة االيزيدية ومستو�ت 
طرفيها بطريقة هندسية تعكس نوعية العلم والقدسية اليت حيظى �ا املكان ، 
انظر عزيزي القارئ اىل البوابة يف الشكل األعلى وكذلك يف االسفل وسأقوم 
بتحديد شكل البناء واألساس الذي استند عليه من قاموا ببناء هذا اهليكل 

  املقّدس يف اللش  ..

  

  للتخطيط اهلندسي لبوابة اللش املقّدسة ..شرح             

  

ميثل عمودي البري واملريب وجها عملية اخللق الكونية عندما جتلى سلطان آد� يف 
الدائرة امللكية السماوية األوىل كنور خملفاً وراءه الظالم فإنبثقت أثناء عملية 

  ود الشّدة اخللق عمودي الوجود األزيل ومها عمود الرمحة والنور ( البري ) وعم
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واحلزم ( املّريب ) وترتكزهذه األعمدة على ثالث درجات يف أسفلها متثل ( 
  الروح والنفس واجلسد ) األساس يف عملية اخللق ..

ويتخلل كل عمود مخسة دوائر كونية ملكية مساوية متثل أعمدة املعرفة السرّية 
فلكية و الربخك ) اخلمس يف االيزيدية ( الطبيعية و الكونية و التناظرية و ال

ومتثل يف نفس الوقت مستو�ت الوعي األربعة ( األلوان األربعة ) اليت حددها 
العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، كما أ�ا متثل التقسيم الدقيق هلذه املستو�ت يف 

البعد األرضي ( اخلالت والبري والشيخ واملريب والقا~خ ) ومجعها ميثل أعمدة 
  خلفي املقّدس العشر  ..العلم االيزيدي ا

مثلثاً تشري هذه املثلثات اىل التحول الكوين  21ويف القوس الدائري يوجد 
األعظم وهو موعد يتجلى فيه النور اإلهلي �سطع صورة وكذلك موعد التحول 
الشتوي األعظم على كوكب األرض ( صوم ايزيد ) ليشري اىل نفس املعىن أي 

ت والقوس النصف دائري ظهور الطاقة والنور اإلهليني �عظم صورة يف هذا التوقي
يشري اىل اهليكل املقّدس يف األعلى هو كامل وظاهر لكن يف بُعد� األرضي 

خمفي وهو الذي يقود� يف العامل املادي الذي نعيش فيه اىل البحث عن حقيقتنا 
وتكملته ( أي تكملة الدائرة )  وربط الصورة الكونية الصغرى مع الصورة 

  ق رفع وعينا األرضي اىل مستو�ت الكونية الكربى ، بتعبري أد

متفّوقة حىت نتمكن من ربطه ~لوعي األقدس كونياً سلطان آدي والدوائر 
الثالث الغري ظاهرة يف البوابة هي دوائر رمزية أو جرار كونية ( جرّة الروح  وجرّة 
  النفس  وجرّة اجلسد ) يف هذه اجلرار الثالث يكمن املبدأ املسترت املبطن للوجود
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طريقة عمله ، كل جرّة فيها قوانني كونية عظيمة مقدسة و}بتة وأبدية ال تقبل و  
قانو�ً ، فيها بر�مج معلومايت كوين عظيم يقوم برتتيب  72النقض عددها 

طريقة عمل هذه القوانني السرمدية الطابع ، هلذا كان االيزيديون القدماء وحىت 
 يقولون لُه ( ال تكسر اجلرّة ) يومنا هذا عندما كان يرتكب أحدهم خطأ كبرياً 

  أي ال تكسر قدسية القوانني الكونية ..

فاجلرّة األوىل متثل يف الوسط الروح الكونية األزلية اليت ال حتتاج لتنقية وهي تنتظر 
عملية الربجمة يف جّريت النفس واجلسد كي تذهب من جديد لتفعيل حياة 

هذا الرب�مج املعلومايت العظيم الكائن اجلديدة واجلرة الوسط تعود للنفس ، 
الذي حيكمه البري واملريب بدقة كونية أبدية مذهلة ، يتم يف اجلرّة الكونية الكربى 

سحب الشفرة القادمة من الكائن سواء أكان حجر�ً أم معدنياً أم نباتياً أم 
حيوانياً أو بشر�ً يضاف اىل ذلك كائناً يعيش يف مستو�ت عليا كلها ختضع 

ة قياس دقيقة تفرز بعدها النفس اىل مستوى يتناسب مع الفعل يف لعملي
الدورات السابقة ليصحب العملية ظهور جسد يتناسب مع الربجمة اجلديدة 

للنفس وبذلك يعود الكائن يف الدوائر امللكية السماوية اىل دورة الضرورة ليكمل 
جمدداً أو  عملية �هيل الثالوث املقّدس من جديد حىت يتمكن من االرتقاء

  يفشل ..

هذه اجلرار الكونية املقّدسة يف اهليكل الكوين تعمل بشكل متداخل أحدها 
يكمل اآلخر ، وهي تعمل يف نفس الوقت بقياسات }بتة وأبدية وهي ال تتغّري 

  أبداً أل�ا املعىن املبطن للوجود ..
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�سرها يشرف أما مقامي البري واملّريب يف األعلى فهما يشريان اىل أن العملية 
عليها مبدآن أساسيان يف الكون }بتان ال يتغّريان ، يصاحبان الروح والنفس 

واجلسد يف أصغر جسيم ذري اىل أكرب جمرّة كونية ، كما يف األعلى كذلك يف 
األسفل ، أما املثلث يف األعلى فهو يشري اىل العرش املقّدس للوعي األقدس أو 

ن وهو سلطان آدي وهو يضم الثنائية الكونية الروح الكونية املقّدسة  يف الكو 
  األبدية يف كل األبعاد ..

  

  املثلث يشري اىل الروح ..

  الدائرة تشري اىل الوعي ..

  رأس املثلث املتجه اىل األعلى يشري اىل قدسية مقام هذا اجلزء من اخللق ..

الكونية ( متثل الدائرة االوىل يف اجلرار الكونية الثالث واليت نرمز هلا ~لروح 
  ~لعني البيضاء الكونية ) ..

متثل الدائرة الوسطى يف اجلرّة الكونية الوسطى النفس الكونية ( مكتبة الكون 
  الرمزية ) ..

  متثل الدائرة الثالثة يف اجلرّة الكونية الثالثة اليت نرمز هلا ~جلسد املادة احلّية ..
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ّدسة تشري اىل رمزية السيف واألفعى الثعبان املرسوم على اجلهة اليمىن للبوابة املق
  يف العلم االيزيدي ..

فالسيف جيّسد يف العلم االيزيدي شعاع النور الذي يغطي شجرة احلياة من 
أصغر جسّيم اىل أكرب جمرّة  ورأسه عند &ج سلطان آدي وأسفله عند البوابة 

يسلكه طالب األخرية يف العامل املادي ، أما الثعبان فهي جتّسد الطريق الذي 
العلم االيزيدي اخلفي املقدس عرب مروره ببوا~ت املعرفة وأعمدة العلم بطريقة 

تشبه مسرية الثعبان يف تسلق بوا~ت املعرفة وأعمدة العلم للوصول اىل التاج ، 
  فهي ترمز ~لفعل اىل درب التطور الروحي واالرتقاء يف سلم املعرفة ..

حلقيقة طوال عقود غابرة من الزمن ال بد من وحىت نفهم السّر الذي غّلف هذه ا
اإلشارة أن كل املعابد يف أريدو وأور ولكش وسيبار و~د تيبريا ونينوى وهولري 

إستند اىل هذه احلقيقة اهلندسية عند بناء بوا~@ا كي ترمز للعلم اهلندسي 
االيزيدي اخلفي املقّدس وشكلت األلوان الثالثة على مدى الدهر ( األبيض 

ألسود واألمحر ) الثالثي الذي يرمز اىل هذه احلقيقة اهلندسية املقّدسة ، فحىت وا
رجال العلم االيزيدي اخلفي املقّدس أثناء أداء طقوس اللش املقدسة ملتزمون 

  حىت يومنا هذا بثياب تعكس هذه احلقيقة ..

ة لقد أراد االيزيديون القدماء من خالل هذا التجسيد العظيم هلندستهم اإلشار 
اىل داللة رمزية تعكس عملية التحول من الُبعد األرضي الذي نعيش فيه اىل 

األبعاد السامية األخرى اليت ال ميكن العبور إليها إالّ من خالل بوا~ت املعرفة 
  االيزيدية وكذلك دراسة مستو�ت الوعي فيها والتحكم �كرب قدر ممكن ~لعقل 
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امل ، لذلك كانت هذه اهلندسة هي والعاطفة من أجل الوصول اىل تلك العو 
الطريقة ا®دية لإلستعارة الصورية لطالب العلم االيزيدي اخلفي املقّدس حىت 

يتمكنوا من إستيعاب فصوهلا وصوًال اىل اقصى درجات التحكم ~لعقل 
والعاطفة والتحلي ~لطهارة والنقاء واالستقامة ملواصلة احلصول على هذا العلم 

  .النوعي املقّدس .

وال ميكن إعتبار هذه االستعارة الصورية شكالً جتريد�ً حبتاً بل لُه عمق نوعي 
معريف قائم على دراسة مسارات الطاقة يف األشكال اهلندسية حىت تعكس 

حقيقتها املقّدسة ، فالكثريون عندما يزورون اللش يشعرون بشعور وإحساس 
ذه األمر وحقيقته تتجّسد عميقني ~إلجيابية والعذوبة دون أن يدركوا أسباب ه

يف أن موقعها بني ثالثة جبال  يعكس كل منها شكًال هرمياً والقياسات الدقيقة 
للغاية بني بوابة املعبد املقّدس و~قي الردهات اليت حتمل دالالت صورية أخرى 

تعكس حقائق معرفية نوعية تشكل مصدراً مهماً هلذين الشعور واإلحساس 
املسافة الواصلة بني نقطة النبع يف الثلث األعلى من  العميقني واألهم هو أن

اجلبل الذي تقع عليه العني البيضاء ( كاين سيب ) وبني نقطة النبع املقّدسة ملياه 
زمزم ( الثلث األعلى من اجلبل ) وكذلك بني بوابة الدخول اىل الزمزم كلها 

لطان تعكس شكالً هندسياً ملثلث متساوي األضالع يعكس حقيقة جتلي س
آدي يف الدائرة امللكية السماوية األوىل يف عملية اخللق والتجلي والوقوف عند 

عتبة بوابة اللش قبل الدخول اىل احلرم يعين عملياً أننا يف الثلث األخري من 
املثلث أي الثلث اإلهلي  ، حبيث يعكس اهليكل �كمله اجلرّة الكونية احلاملة 

  ل العلوم النوعية االيزيدية اخلفية املقّدسة ..للقوانني اإلهلية املقدسة مصدر ك
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كما مثلت اجلرار املقّدسة يف هذا املعبد اجلرار الكونية اليت إنبثقت منها كل 
العلوم النوعية  وهذا ما سيكتشفه القارئ من خالل الرسوم اهلندسية االيزيدية 

اللش لعملية تفسري نشأة الكون ، وكذلك أحواض املياه املتدفقة من جبال 
تعكس أشكاالً هندسية سامهت يف اخللق ، وتعكس يف نفس الوقت استعارة 

صورية لإلرتواء من بوا~ت العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، أما القباب املخروطية 
الثالث فهي تعكس الثالوث الكوين املقّدس الذي شكل أعلى درجات التجلي 

األشكال اهلندسية  لسلطان آدي ( الروح والنفس واجلسد ) ، كما تعكس
اخلمسة اليت انبثقت أثناء إكتمال عملية التجلي للسلطان املقّدس يف املنظومة 

  الكونية ..

وطريقة التشكيل اهلندسي للقبة املخروطية خيتلف من حيث الشكل واملضمون 
تبعاً ملوقعا يف الكوكب األرضي وختضع لقياسات هندسية تعكس أسباب بناءها 

ية مؤلفة من تسعة أضالع ( منعت فيما بعد لقدسية ، فهناك قباب خمروط
ضلعاً ، لكنها يف اللش �ثنا عشر  12أبعادها اهلندسية ) وأخرى مخسة وكربى 

ضلعاً لتشري اىل بوا~ت العلم العندسي اخلفي املقدس ( أعمدة اخللق ) وكذلك 
يت تعتلي اىل مسارات الطاقة اليت تتحكم يف الكائن البشري ، والدائرة الذهبية ال

قمة القباب املخروطية هي تلك اليت تشري اىل الدائرة امللكية السماوية اليت 
تعكس عرش سلطان آدي ، عند بناء قبة خمروطية من تسعة أضالع فهذا يعين 

يعكس  9أ�ا تشري اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه ورغم أن الرقم 
د األضالع التسعة تشري للسري حنو مستوى التجلي لسلطان آدي ، إالّ أن وجو 

  هذا املستوى ، كما يف الرسم اهلندسي الذي يعكسه شكل مستو�ت الوعي 
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األربعة واليت تطرقت هلا يف الصفحات السابقة �لوا�ا األربعة ، أما القبة 
املخروطية اليت تبىن خبمسة أضالع فهي تشري اىل الطرق اخلمسة يف تناول العلم 

اخلفي املقّدس ( الطبيعية و التناظرية و التأملية و الفلكية و طرق الّرب االيزيدي 
( الربخك )  أو مستو�ت الوعي اخلمس ودرجاته عند الكائن البشري ( 

االنسان احليوان و االنسان ا®رد و اإلنسان اإلله واإلله االنسان واإلله ) وهي 
االيزيدي اخلفي املقّدس ، أما تبىن للعظماء أو يف املقابر للتذكري بطرق العلم 

تلك اليت تبىن �ثنا عشر ضلعاً فقد تطرقت لألسباب اليت جتعل هذه القبة تعتلي 
عرش القدسية أل�ا تناظر الروح الكونية الصافية النقية واليت ميكن الوصول اليها 

  عرب بوا~ت العلم االيزيدي اإلثنا عشر كما هو واضح يف االشكل التايل ..

ن السبعة ( اهلليل ) اليت تعتلي الدائرة امللكية الذهبية يف األعلى فإ�ا ترمز واأللوا
اىل العوامل السبعة واألبعاد السبعة والنغمات السبعة واأللوان السبعة اليت سامهت 
يف عملية اخللق املقّدسة ، أما الدائرة اليت ترتكز عليها األضالع فهي تشري اىل 

ليت جتلى فيها الوعي األقدس كونياً ( سلطان آدي ) الدائرة امللكية السماوية ا
واجلسم اهلندسي بثمانية أضالع والذي تعتلي اهليكل يشري اىل مستو�ت الوعي 

اليت يعربها االنسان يف رحلته اىل عامل النور كما يظهر يف هذا الشكل وهي 
  جتمع مقامات مثانية مستثىن منها مقام العرش األقدس كونياً ..

 تصميم هذا الشكل املتكامل تصميماً هندسياً دقيقاً فإننا سنكون ولو أرد�
حباجة اىل عمودين للبري وعمودين للمرّيب يعتليهما شكل مستطيل يوازن 

  األعمدة األربعة ويقف عليها ، هذا يف حالة بناء القبتني اللتني تشريان اىل الروح 
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من مثانية أضالع والنفس كما هو الشكل يف اللش ومن مث شكل مضلع مؤلف 
درجة ) للداللة على مقامات املعرفة والشكل الدائري  135( بزوا� مقدارها 

الذي يشري اىل الدائرة امللكية السماوية األوىل اليت أقيم فيها العرش وجتلى 
سلطان آدي فيها ، أما اجلسم املضلع الذي تعكسه األضالع اإلثنا عشر ( 

ة )  فهي تعكس قبل كل شيء بوا~ت درج 140بزاوا� متساوية مقدارها 
املعرفة املقّدسة وال يشري اىل أشهر السنة أو غريها من التقسيمات على إعتبار 

أن االيزيديون عرب &رخيهم الطويل استخدموا نظام الدورة ( السنة ) كتقومي 
  والشار ( الشهر ) والدورة كانت تساوي عشرة شارات ..

يف التقومي األرضي قبل اهلبوط اىل هذا البعد ألف عام  36الدورة كانت تساوي 
عام ، لذلك يقيم االيزيديون سنو�ً دورات �سم  3600والشار كان يساوي 

أصحاب املقامات واملعرفة ، وهذه الدورات يف السابق مل تكن �دف مجع 
األموال ألن االيزيديون يف &رخيهم الطويل كانوا فوق القوانني االقتصادية ، فكل 

كان هلا زراعتها الفلكية وجتار�ا يف استخراج الطعام والزيوت من املعادن   اسرة
بطرق علمية نوعية واليت تقيها شّر احلاجة واجلوع والفقر كما حدث هلا يف الُبعد 
األرضي ، بل كانت من أجل التذكري الدقيق مبواعيد تغّري أماكن الدوائر امللكية 

واخلري وغريها يف اخلارطة الفلكية اليت  السماوية ومواقعها وحتديد نذر الشؤم
  متتلكها كل أسرة ...

هذه التقاليد خف وهجها يف عصر� احلديث بعد أن مّرت االيزيدية مبنعطفات 
  حادة من حروب اال~دة والقتل و@دمي األسس واألعمدة املقّدسة اليت كانت 
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ا بقيت يف طيات تزيّن حضار@م من أور وأريدو اىل نينوى واللش وهولري ، لكنه
العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس بعد سيطرة الشر ونذره على العامل ويعلم 

االيزيديون متاما العلم كم دورة سيستغرق هذا الشر املستطري يف عاملنا من 
  شارات ..

فكل نيشان يف اللش يرمز لقدسية خاصة من مقّدسات اهلندسة االيزيدية ، 
تني جيب شرحهما أل�ما تشكالن أساس التقاليد لكن هناك ظاهرتني عظيم

العلمية النوعية يف تغيري احلالة الروحية والنفسية عند االيزيديني ومها طقسي 
السماع والقا~غ ، السماع هو الطقس الروحي املشفع مبوسيقى روحية تعلو 

أوكتافات هذه املوسيقى على أوكتافات السلم املوسيقي وهي غري موجودة 
يف السلم املوسيقي الذي علمه االيزيديون للبشرية يف آنوجكي ، هذا ~لفعل 

الطقس حياكي الغدد يف اجلسد الفيز�ئي البشري كما حياكي حالة اإلهتزاز يف 
تردد كل من الروح والنفس يف حماولة لتأهيلها لتقبل العلم االيزيدي اخلفي 

نغمات التجلي املقّدس املقّدس ورفعها اىل أمسى املستو�ت عرب موسيقى مشبعة ب
لسلطان آدي يف العرش الكوين األزيل ودائرته امللكية السماوية السرمدية وجيب 
القول أن العوامل السبعة اليت عرّفتها االيزيدية على أ�ا سبعة طبقات من الرتدد 

واإلهتزاز يف املنظومة الكونية حتوي سبعة نغمات موسيقية ، ليس املقصود بنغمة 
ل معزوفة كاملة تعّرب عن احلالة الروحية والذهنية والنفسية واجلسدية هنا مفردة ب

يف كل عامل من العوامل السبعة ، لذلك شّخص االيزيديون النغمة املقّدسة اخلفية 
  لدرجة إهتزاز وتردد عاملنا األرضي وجعلوها معزوفة موسيقية ختاطب هذا الرتدد 
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ي لتأهيلها يف دورة الضرورة وجعلها يف الروح والنفس البشريني يف الُبعد األرض
  روحاً نقية ونفساً طاهرة ..

وظاهرة القا~خ واليت جتري يف عيد اجلماعية يف اللش املقّدسة أساسها العلمي 
يقوم على إستعارة رمزية من العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس والذي 

س ( الروح و اجلسد وصف الكينونة ��ا عبارة عن ثالثي مقّدس أو }لوث مقدّ 
و النفس ـ القا و البا و األخ ) هذا الثالوث املقدس ميثل بعمق الوحدة املبطنة 

وهي كما  للوجود ، الروح ( القا ـ البري) تشكل اجلزء األول من ظاهرة القا~خ
عرّفها العلم االيزيدي الباطن �نه طوق أبيض مقّدس حييط ~ملظهر الفيز�ئي 

رد يف صفحات سابقة بر�مج معلومايت فائق التعقيد ألجساد� وهي كما و 
مؤلف من سبعة طبقات تعكس كل ما حيصل يف جسد� الفيز�ئي  واجلسد ( 

البا ) ميثل جتسيد الروح والنفس يف العامل املوضوعي ويشكل الكيان الثاين يف 
ل من ظاهرة القا~خ ، واجلسد بنية فيز�ئية متكاملة تعكس الربجمة املعلوماتية لك

الروح والنفس على أرض الواقع ، أما النفس ( األخ ـ املريب ) فقد عرفها العلم 
االيزيدي اخلفي املقّدس على أ�ا املّريب ، املنظومة املعلوماتية اليت تقوم بتدوين  

  كل تفصيل صغري يف حياتنا وهي مقابلة للقا ..

مها من أسس جلوهر الوجود  إذا فالروح ( القا ـ البري )  والنفس ( األخ ـ املّريب )
األزيل لكل الكائنات واملخلوقات والصور النمطية للرب�مج املعلومايت الذي 

ختتزنه الصور&ن الكونيتان األوىل الكربى اليت متثلها الصورة الكونية واألخرى 
  الصغرى اليت منثلها حنن يف بر�جمنا املعلومايت الفائق التعقيد الذي حنمله معنا ، 
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وح تعمل وفق تردد رنيين منسجم مع مصدرها ( سلطان آد� ) وهي تسيطر فالر 
على طبيعة املعلومات اليت ميكن لنا خز�ا وتعلمها جلعلها مضيئة وتعود اىل 
مصدرها يف دورات الضرورة ( تناسخ األرواح ) �ستمرار حىت تتمكن من 

  احلصول على اإلشعاع األبدي الذي يعين توسيع دائرة 

ىل مد�ت حّسية تفوق قدراتنا على تصورها ، أما النفس فهي تعمل التجلي ا
وفق مستو�ت حسّية تنظم فيها عمل التجارب احلّية للكائن أو املخلوق بطريقة 
معقدة ، فهي مدركة لكل أسرار املنظومة الكونية اليت نعمل على فك طالمسها 

ن تشكيل وسرب أغوارها عرب دورات الضرورة اليت نعيشها حىت نتمكن م
الصورتني معاً ، الصورة الكونية الكربى والصورة املادية الصغرى اليت منثلها وعند 
االنتهاء من تشكيل الصورتني معاً نصل أعلى عتبات العلم اهلندسي االيزيدي 

  اخلفي املقّدس يف قمته الروحية الشاهقة ..

الطهارة والنقاء وتفسري ظاهرة القا~خ �يت من متّرس اجلسد الفيز�ئي على 
واإلستقامة للوصول اىل أعلى درجات التحكم ~لعقل والعاطفة وختليص هذا 

اجلسد من سجنه الفيز�ئي ~لتحرر والوصول اىل أعلى درجات النور ( البهجة ـ 
التنّور ) فيندمج كل من القا والبا لتحرير األخ حتريراً أبد�ً من سجن العامل 

ألبدية ، فيتحرر الثالثة من املنظومة اليت كانت املوضوعي وحترره اىل عامل ا
حتكمها لتنتقل يف سلم العلم االيزيدي اخلفي املقّدس اىل منظومة أمسى نسميها 

  يف عرفنا اإلجتماعي ~لعامل األفضل ..
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وعندما منعن النظر يف طريقة بناء اللش النورانية من أعلى اجلبل ميكننا مشاهدة 
شكل اهلندسي الذي يعكسه بناء القباب املخروطية ظاهرة القا~خ حىت يف ال

الثالث ( الروح والنفس ) على قاعدة أو دعامة واحدة ( واجلسد ) على دعامة 
لوحدة ليشري اىل أن التحرر ينقل فقط الروح والنفس اىل املستو�ت العليا من 

ريقة الوعي يف املنظومة الكونية بينما يبقى اجلسد على العامل األرضي ليفىن بط
نوعية ختضع يف جوهرها للعلم النوعي القادم من الرب�مج املعلومايت املخزون يف 

  اجلرّة الكونية املسؤولة عن ذلك ..

لذلك عندما بىن االيزيديون أغلب املعابد يف األرض حاولوا مغازلة هذه الظاهرة 
ات يف العلم اخلفي االيزيدي املقّدس سواء يف األهرامات الثالث أو يف أهرام

املا� أو يف املعابد البوذية واهلندوسية بعد تشفري االيزيدية اىل علوم وفلسفات 
متفرقة كي يستوعبها العقل البشري ورغم مرور آالف األعوام مل يتمكن العلم 

احلديث وال كل علماء اآل}ر واحملللني يف مادة التاريخ من اجياد التفسري 
امللكة االيزيدية عشتار ( أ�Æ ) هلا  الصحيح  هلذه الظاهرة وفهم ملاذا كانت

أربعة عشر قا وأربعة عشر أخ ؟ وكذلك كل الذين مّروا على دراسة الفرتة 
الفرعونية من العلماء مل يتمكنوا من حتليل السبب الذي كان جيعل مردوخ او 

أخ ، احلقيقة أن كل  14قا و 14اإلله رع كما مسي يف احلضارة الفرعونية حيمل 
اليزيديون اإلثنا عشر بعد دمار برج ~بل كانوا يعيشون يف بُعدين العظماء ا

زمنّيني يف آن واحد لذلك كانوا حيملوا القا السبعة ( اليت يؤلفها طوق ايزيد ) 
من العامل األرضي  والقا السبعة ( اليت يؤلفها طوق ايزيد ) من العامل السبيب 

  لذين ميتلكون القدرة على الذي أتوا منه ( تسميهم االيزيدية خاسني ـ أي ا
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الظهور يف بُعدين زمنّيني  ) وحده العلم االيزيدي اخلفي املقّدس من فّسر هذه 
  اجلزئية �عمق صورة وداللة  ..

وهذا األمر ينطبق أيضاً على األخ ( املّريب )  عندهم ، هلذا قرروا يف �اية األمر 
األرضي ) ألن األمر كان يكلفهم البقاء يف بُعد زمين واحد وترك الُبعد اآلخر ( 

الكثري من الطاقات والوعي املبعثر ويشتت قواهم وبقيوا على تواصل مع العامل 
األرضي عرب خنبة خمتارة من االيزيديون وااليزيد�ت من خالل طرق الّرب ( 

  الربخك ) ..

ظاهرة القا~خ وتقليدها املستمر حىت يومنا هذا فقدت الكثري من جوهرها يف 
رنني املاضيني بسبب اخلوف من تسّرب أسرار العلم االيزيدي اخلفي املقّدس الق

الذي أقسمت األغلبية على بقاءه بعيداً عن متناول العقول الغري مؤهلة لتقّبل 
تعاليمه وهندسته اإلهلية ، لذلك بقيت بعيدة عن الفهم الدقيق من األغلبية يف 

 املادي املوضوعي وتشبثت بعامل األجيال احلالية اليت وقعت حتت مثالب العامل
  األشياء الزائلة وابتعدت عن عامل احلقيقة الباقي اىل األبد ..

لذلك إعادة إحياء هذا العلم وبث النبض والروح فيه من جديد مسؤولية يف 
غاية األمهية خللق أجيال نوعية قادرة على التغلب على حتد�ت احلياة يف العامل 

د األرضي ) وهذه التحد�ت تتمثل يف قصور العلم املادي املوضوعي ( الُبع
األكادميي الكمي املنهجي الذي يُدّرس يف املدارس واملعاهد واجلامعات على 

تقدمي كل األجوبة لنا يف عصر� احلديث بينما ميكننا العلم االيزيدي اخلفي 
  املقّدس على سرب أغوار أعمق أسرار احلياة ومنظو@ا الكونية يف الصورتني 
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الصغرى والكربى فيه وكذلك على حتد�ت اجلوع واملرض والشيخوخة والفقر 
  واإلستغالل ..

ومتثل األشكال اهلندسية القائمة يف اللش املرآة اليت تعكس طريقة عمل ونبض 
منظومتنا الكونية �صغر تفاصيلها بدءاً من بوابة العتبة املقدسة ومروراً ~لعني 

ءاً جببل املعرفة الذي يرمز اىل عرش سلطان آدي البيضاء ( كاين سيب ) وانتها
على الكون وكذلك متثل الطقوس فيه طريق العبور اىل عامل النور واحلرية األبدية 

وفك سجننا الفيز�ئي اىل األبد ، فليس عيباً أن نعيش يف بُعد زمين يشكل 
د جزءاً مقدساً من املنظومة الكونية ويعمل على تردد سريع وعايل من الرتد

واإلهتزاز وأشكال املادة وأنواع الطاقة فيه متثل أقصى درجات التكثف والصغر 
بينما العوامل العليا السامية صعوداً تعمل على ترددات بطيئة ومنخفضة متكن 
األحياء فيها من العيش الطويل والتعلم الطويل ونيل املعرفة االيزيدية الكونية 

أن نبقى جنهل أسباب رغبتنا يف  �عمق معانيها يف درجات سامية ، العيب
البقاء يف هذا السجن الفيز�ئي ونبقى جنهل أنه ميكننا التحرر ليس ~لتشبث 

  ~جلهل بل بفتح ~ب احلرية والتحرر للروح والوعي على مصراعيه ..

ولو عد� للوح احلجري األزرق املوجود يف اللش والذي ميثل الشكل ذو 
تشري اىل  اجتاه حركة الطاقة حول املضلع والكثري اإلثناعشر ضلعاً حماطاً �سهم 

منا مّر أكثر من مائة مرّة من أمام هذا اللوح احلجري العظيم لكننا مل نكلف 
أنفسنا عناء فهم اللوح بشكل دقيق ، هذا اللوح كما ذكرت يعكس شكالً 

  يطة به هندسياً لبوا~ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة اإلثنا عشر واألسهم احمل
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تشري اىل اجتاه مسارات الطاقة اليت تسري بعكس إجتاه عقارب الساعة ، وهذا 
االجتاه بعكس عقارب الساعة هو الذي يصف ~لتحديد وقوعنا يف البعد الزمين 

العامل ارضي ، أي عكس إجتاه حركة الدوائر امللكية السماوية ، لذلك تضع 
رضي بني الدوائر امللكية السماوية االيزيدية األرض منذ اهلبوط يف البعد األ

الواقعة على العمود الكوين املسؤول عنه املّريب ( الشدة واحلزم ) وهو ما جيعل 
حواسنا ووعينا مفصولني عن الوعي الكوين األكرب لسلطان آدي ، ويف نفس 

الوقت جعل للهندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة أعمق املقام من أجل ختليصنا من 
د القائم على الشدة واحلزم واالنتقال اىل عمود البري ( الرمحة والنور ـ هذا البع

طوق ايزيد ) وحىت يفهم القارئ عالقة حركة الطاقة اليت تدور بعكس اجتاه 
عقارب الساعة على وعينا ومنظومتنا الروحية والنفسية واجلسدية ال بد من معرفة 

والنفسية يف اجلسد تعمل بنفس معلومة دقيقة وهي أن املسارات الطاقية الروحية 
طريقة عمل النبض الكوين لسلطان آد� أي مع اجتاه عقارب الساعة وإستقبالنا 
لطاقة كونية تسري بعكس هذا االجتاه يتطلب منا قلب الصورة كامالً من أجل 

فهمها وتفسريها وهذا األمر يتطلب منا وقتاً طويالً من أعمار� على البعد 
نه ويف الكثري من األحيان ننهي دورة حياتنا دون الوصول األرضي حىت نتمكن م

اليه لنعود يف دورة }نية من دورات الضرورة ( تناسخ األرواح ) حىت نكرر 
  احملاولة وننجح يف عبور القا~خ ..

هذا األمر ~لتحديد يعين بشكل مباشر أن وعينا األرضي مفصول عن الوعي 
ما ينبغي علينا الوصول اىل التحكم �على الكوين ، وحىت يتم إعادة الربط بينه

  درجة يف العقل والعاطفة كي تنسجم مع سري اجتاه الطاقة الكونية ، فإستقبال 
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الطاقة الكونية عرب مسارتنا اإلثين عشر جيب أن يتم بشكل سليم ال بشكل 
معكوس حىت نربط وعينا ~لوعي الكوين األكرب وحىت يفهم القارئ أمهية هذا 

ول أن عملية الربط هذه تنقلنا اىل مصاف العلم النوعي يف اهلندسة األمر أق
االيزيدية اخلفية املقّدسة ، أي تنقلنا حلالة اإلله اإلنسان ( إله له شكل بشري ) 
قبل التحرر النهائي وأعود وأكرر ال أقصد هنا إله مبعىن غييب فيه جتين على صفة 

وماً نوعية عظيمة خارقة تفوق القدسية والعظمة ، بل أعين كائناً ميتلك عل
  قدرات العقل البشري على اإلستيعاب ..

لذلك تعكس الرسومات اهلندسية املوجودة يف اللش طريقة نشأة الكون وتدّرجه 
، فهي جتمع األشكال اهلندسية اليت �سس عليها الكون وقامت دعاماته ، كما 

النفسية واجلسدية عند أ�ا تعكس عملياً طريقة حية يف تطوير احلالة الروحية و 
االيزيدي ليتمكن من تقبل مبادئ العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس 

وعندما يُطلب من الناس الذين يزورون اللش املشي حفاة األقدام فذلك سببه 
ال يعود لقدسية املكان فحسب بل من أجل أن يتشبع اجلسد الفيز�ئي ~لطاقة 

مركزاستقطا�ا على سطح كوكب األرض ، وهذا ما اإلهلية احلية اليت متثل اللش 
ال تدركه األغلبية ، فكلنا نعلم أن أقوى األماكن لتسلل هذه الطاقة تكمن يف 

  القدمني ..

وقد مّرت فرتات طويلة تقرتب من نصف مليون عام العمر الدقيق هلذا املعبد 
ضي ، لكن شهد فيه عوامل تعيش يف البعد السبيب وأخرى هبطت اىل بُعد� األر 

  األشكال اهلندسية العظيمة القائمة على العلم النوعي املقّدس بقيت شاخمة ال
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يهزها حىت تغيري األبعاد الزمنية للكائنات اليت تعيش على سطح هذا الكوكب  
، لذلك تبدو عملية دراسة هذا التشكيل اهلندسي املتكامل والذي يعكس 

( سلطان آدي ) مهمة للغاية إلدراك طريقة نبض املبدأ املسترت املبطن للوجود 
ماهية االيزيدية كعلم هندسي خفي مقّدس قبل أن تكون د�نة أو جمموعة عرقية 
، فعلمها يتجاوز هاتني املفردتني وال يضحي ~حلقيقة من أجل األحرف امليّتة ال 
من قريب وال من بعيد وتطبيقاته العملية نقلت أجياًال عديدة اىل عامل النور ويف 

قدمتهم عظيمنا خدر الياس وكذلك العظيمني الكوجك سلمان والفقري على م
ميتلكون  من سنجار يف القرنني املاضيني ، وجعلت الكثريين رجاالً ونساء

األرواح النقية واألنفس الطاهرة اليت تؤهلهم لتقبل هذا العلم عن طريق الّرب ( 
  الربخك ) ..

وعند دراسة أمهية استقطاب الطاقة املنبثقة من الكون واملتمركزة يف الشمس 
وطيفها البايو كهرومغناطيسي ال بد من القول أن الشمس شكلت حجر 
األساس يف العلوم النوعية اخلفية املقدسة لاليزديني عرب &رخيهم الطويل ، 

راد من فالشمس ألغلب الطبقات البسيطة من الوعي تشكل صنعة اهلية أ
خالهلا الدفء والنور لألرض ، هذا التعريف البسيط ال يرتقي يف العلم االيزيدي 

اخلفي املقّدس اىل مستوى احلقيقة النوعية الثابتة واألبدية ، فعندما فّسر 
االيزيديون نشأة الكون من خالل هندستهم املقدسة بعلمها اخلفي أدركوا 

ية الواحدة صعوداً اىل ا®رّات والدهور التدّرجات والتداخالت يف املنظومة الكون
، فكل دهر يتألف من مئات املاليني من ا®رّات وا®رّة الواحدة مؤلفة من 
  مئات املاليني من األكوان ، والكون الواحد مؤلف من مئات املاليني من 
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الكواكب السيارة  وكل جمموعة كوكبية هلا نظام مشسي يتناسب وموقعه يف ا®رة 
يتناسب وموقع ا®رّة يف الدهر ، هذا النظام الشمسي يف العلم االيزيدي  ، كما

اخلفي املقدّس مصدره املبدأ املسترت املبطن للوجود وسلطانه املقدس ( آدي ) ، 
يعمل بطريقة ذاتية هلا آنية من التأثريات االجيابية والسلبية ترتكها على املنظومة 

، هذه اآللية اليت تعمل الشمس من  احلاكمة يف الكوكب الروحية والنفسية
خالهلا متثل مصدراً للنشاطات املتهّيجة املستمرة الثابتة اليت تقوم يف األساس 

على �هيل واسع النطاق ملنظومات نفسية وروحية لكل املخلوقات يف نظامها  
ورغم أننا جند صعوبة ~لغة يف استيعاب طبيعة تلك اآللية أل�ا جتري يف 

ية وحدسية تفوق ~لفعل حجم استيعابنا هلا إالّ أن العلم مستو�ت حسّ 
االيزيدي اخلفي املقدس ربط فعلياً وجود� واستمرار� وترقينا يف املنظومة �ذه 
النشاطات وهذه اآللية ، حىت أصبحت الشمس حتظى مبكانة رمبا مل يفهمها 

لية ووضعوا يف الكثريون , وكان االيزيديون القدماء مدركون بعمق طبيعة هذه اآل
الكتاب األسود ( مصحف رش ) أكثر من فصل لشرح النشاطات الشمسية 

على املنظومة الروحية والنفسية ليس للبشر فحسب بل ملستو�ت الوعي 
املتدرجة من احلجري اىل املعدين اىل النبايت اىل احليواين وصوًال اىل مستوى 

عة تسلسل القوانني الكونية وعندما درس االيزيديون بعمق طبي الوعي البشري ..
وجدوا أن الطاقة القادمة عرب الطيف البايوكهرومغناطيسي  72الثابتة واألبدية الـ 

القادم من الشمس ميثل حمور الربجمة الكونية والتحكم �ا واليت من خالهلا ينظم 
الكائن البشري مصريه لينتظر قدره ، فهذه األشعة شبهت ~لقدر احلتمي الذي 

  ، لكن يف مراحل الحقة أدركوا أن الربجمة اآللية هلذا النظام الشمسي  ال خيطيء
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متداخل مع الربجمة اآللية للمنظومة النفسية والروحية واجلسدية عند الكائن 
  البشري ..

لذلك عندما مت فصل وعينا األرضي عن الوعي الكوين حتكمت االنفعاالت 
وقادته اىل االحندار يف  الغريزية يف مستو�ت الوعي عند الكائن البشري

مستو�ت الوعي حىت وصلت مراحل من تفعيل دورات الضرورة أو تناسخ 
األرواح يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، وحىت نفهم هذه اآللية بشكل جيد 
جيب أن نعود اىل البداية يف الدائرة امللكية السماوية األوىل لتجلي سلطان آد� 

لسماوية هذه جتلى الوعي املقّدس �الة من النور األبيض ، ففي الدائرة امللكية ا
الذي شبهه االيزيديون بشعاع األملاس وتكثف هذا الوعي أدى اىل خلق النقطة 

الصفراء يف الوسط أو ما نسميه ~حملاح األصفر أو الذهب اخلالص ، هاتني 
حاطت القوتني الوعي األبيض بنوره املشع والطاقة الصفراء املتمركزة بعمق أ

نفسها �رم ر~عي كنتيجة حتمية لعملية التجلي وعندما أخذت العملية بعداً 
معيناً من الوقت أو األزل حتول اللون األصفر تدرجيياً اىل أمحر ونتج عن هذه 

العملية خلق جرّة املادة الكونية احلية  وبتفاعل هذا الثالثي أحبرت عملية اخللق 
قت يف االيوم األول القمر من شعاع اىل مستو�ت عميقة من التجلي فخل

األملاس وخلقت املريخ القاسي من أعمدة التجلي يف اهليكل الكوين الذي ميثله 
اهلرم الكوين املقّدس وخلقت الشمس يف اليوم الثالث لربجمة العملية وحتديد نذر 
اخلري والشؤم يف تسلسل عملية التجلي وحتديد األقدار لتسلسل عملية التجلي 

وكب الزهرة يف اليوم الرابع من عملية جتلي سلطان آد� ليشكل وخلق ك
  مسارات العاطفة الكونية املشعة ~حملبة واملعرفة وخلق كوكب عطارد ودائرته 
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امللكية يف اليوم اخلامس لتنري منظومة التجلي ~لعمق الدقيق ودائرة التحليل 
الصحيحة يف السليم وخلق زحل يف اليوم السادس ليشكل مطلق األحكام 

الدائرة امللكية السماوية اخلاضعة له وانتهت عملية التجلي املقّدسة عند �سيس  
كوكب الظفر والنجاح واحلظوظ والقدرة على التأسيس لتتشكل زهرة احلياة 
الكونية املقّدسة األوىل يف املنظومة الكونية بقوانيها الثابتة واألبدية اال وهو  

  كوكب املشرتي ..

ة تدّرجت من الدهر اىل ا®رّات اىل األكوان اىل املنظومات الشمسية هذه العملي
يف كل بعد من األبعاد يف هذه اهليكلية العظيمة اليت حتكمنا وحىت يفهم القارئ 

هذه اآللية بشكل مبسط جيب أن نتذكر أن عملية التجلي لتأسيس الكون 
الكونية املقدسة معد�ً أفرز@م عملية التجلي وكونت الدائرة  99قامت على 

األوىل حتيط �ا عشرة لألمساء املقدسة وتتسلسل حىت تصل بعد� األرضي  
وهلذه املعادن الدور احلاسم يف منظومتنا النفسية والروحية وأبقت االيزيدية على 
هذه الفصول مصانة بغالف مسيك ال ميكن االقرتاب اليه ألنه كما ذكرت يف 

سيحّول هذا العلم ألغراض تتناىف وقيمه  فصل سابق أن متكن عقل مقتدر منه
  املقّدسة ..

ودراسة الدائرة امللكية السماوية األوىل لتجلي سلطان آد� قاد االيزيديون اىل 
فهم اآللية الثابتة اليت تفرزها الدورات الشمسية على منظومتنا الروحية والنفسية 

، هذه اآللية الثابتة هي  واجلسدية وطبيعة التأثريات االجيابية والسلبية هلا علينا
  عبارة عن دورات منتظمة من التأثريات تفرز األقدار إذا ما أرد� التعبري بدقة عن
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احلقيقة اليت وقفت خلف دراستها واخراجها من اخلفاء اىل العلن ، بعضها Îيت  
عام  3600عاماً وبعضها Îيت يف  4455يف دورات زمنية متفاوتة بني 

عاماً والقسم األعظم Îيت  117عاماً وبعضها Îيت كل 234وبعضها Îيت يف 
يف دورات حمدودة وقصرية ترتك �ثريها الفعلي على املنظومة الروحية والنفسية 

عاما ، واألكثر  45ــ  81واجلسدية للكائن البشري وتتحكم �قداره ترتاوح بني 
 أقدار أمهية يف هذه الدورات تلك اليت تسمى بدورات نذر الشؤم التسعة يف

  عاماً .. 52البشر واليت مد@ا 

والعلم االيزيدي اخلفي املقدس وّضح لنا ان املدة الفعلية للدورة الشمسية اليت 
جتعل الكائن املتفّوق حاكماً للمنظومة الشمسية وحاصًال على اخلرقة املقّدسة 

عاماً ، هذا العدد بطبيعة احلال  512549والتاج امللكي السماوي مد@ا 
وى الوعي الذي نعيش فيه ميثل عدداً كبرياً من األعوام لكن من يعرب أبواب ملست

العلم االيزيدي اخلفي املقدس ويصل اىل مستوى الوعي السبيب أو الشمسي 
سيدرك أنه عمر عادي وقد جّسدت هذه اجلزئية من العلم االيزيدي يف عادات 

ا هذا مع استعارات وتقاليد وضعية الزالت سارية يف اللش املقّدسة حىت يومن
  لفظية ورمزية ال يفهمها سوى املتبحرون يف هذا العلم ..

هلذا عندما حدد االيزيديون أسباب فصل وعينا األرضي عن الوعي الكوين 
ذهبوا مباشرة لدراسة املنظومة الشمسية ومسارات الطاقة القادمة منها والغدد 

وحات من األملاس ولالزورد على واألعضاء اليت ترتك فيها �ثرياً مباشراً ووضعوا ل
  معبدهم لتشري اىل طبيعة التحوالت اليت حدثت رغم أن هذه اللوحات مت 
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استبداهلا �لواح من الغرانيت واملرمر لكنها بقيت تضيء طريق من يعرب أبواب 
  وأعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقدس اىل نور احلقيقة الساطعة ..

تكاملة لعناصر الوعي بدأت هذه الربجمة بفهم هلذا وضع االيزيديون برجمة م
األعداد يف اللغة الكونية الرمزية املقدسة كي يتمكنوا من حتديد مواعيد االنتظام 

يف الدورات الشمسية و�ثريا@ا على منظومة الكائن البشري ودراسة �ثري 
ل اىل أعمد@ا على مسارات الطاقة املنبعثة منها وانتقلوا لوضع مبدأ نوعي للوصو 

  الصورة الكونية الكربى من خالل طرق الّرب 

( الربخك ) ووضعوا �اية هلذا الطريق بظاهرة القا~خ ، يرافق هذا املشروع 
النغمة الكونية املقّدسة اليت تعمل على تعميق املنظومة النفسية والروحية حبقيقتها 

  من خالل طقس السماع وشاص ايزيد ..

 يتوسطها خط مير ~لثلث األعلى للطاؤوس ، يف ــ الدائرة مقسومة اىل قسمني
األعلى هناك إثنا عشر عني ( تشري اىل العظماء االيزيديون االثنا عشر ) وتشري 

أيضاً اىل إثنا عشر بوابة للمعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، وتشري اىل 
  ..إثنا عشر مساراً للطاقة بني الصورتني الكونيتني الصغرى والكربى 

ــ هذه العيون االثنا عشر حماطة كل منها جبرّة للداللة على خضوعها للقوانني 
  ّدس .يف العلم االيزيدي اخلفي املق 72الكونية الـ 
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ــ تعتلي هذه العيون االثنا عشر &ج ~للونني األصفر يف وسطه واألمحر يف أطرافه 
السبيب ) حماطاً  ليدل على وجود أصحاب هذه املقامات يف املستوى الشمسي (

  بقوة آدي ~للون األمحر أو خاضعاً لقوته ويعكس ارادته ..

ــ السبعة أسهم اليت �يت أسفل البوا~ت االثنا عشر تشري اىل العوامل السبعة 
ووجود السهم ~للون األمحر يعين أ�ا مجيعاً حمكومة من قبل سلطان آدي 

م يشري اىل مستو�ت الوعي ووجود اللونني األزرق واألصفر أعلى هذه السها
املتفّوقة ( املستوى األزرق واملستوى األصفر ) كي يتمكن املرء من الوصول 

  للملكة اآلدانية ( أبناء وبنات الشمس ) ..

ــ يف الدائرة امللكية السماوية واملنظومة الكونية يشري اللون األمحر اىل املستوى 
اىل مستوى شيشمس املقّدس ، اآلداين املقّدس للوعي ويشري اللون األصفر 

  ويشري اللون األزرق اىل مستوى رئيس املالئكة ( طاوسي ملك ) املقّدس ..

ــ الدائرة العليا متثل املنظومة الكونية وعاملها املقّدس ومستو�ت الوعي املتفّوقة 
اليت حيكمها نظام يعلو على طبيعة استيعابنا له ويفوق مستوى ملكاتنا الفكرية 

  على فهمه ..البسيطة 

ــ النصف األسفل من الدائرة ميثل عاملنا األرضي وتوجد فيه اثنا عشر طريقاً 
للمعرفة واثنا عشر مساراً للطاقة بشكل معكوس ، ~للون األمحر املخفف ( 

  ثلث الكائن البشري فقط إهلي ) 
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والدائرة حيميها لونني أزرق وأصفر للداللة على حكم طاوسي ملك والشيخ 
  داين هلذا املستوى من الوعي األرضي ..مشس اآل

ــ األربعة مشاعل تشري اىل العناصر األربعة اليت �سس من خالهلا الكون ( املاء 
  واهلواء والرتاب والنار ) ومستو�ت الوعي اليت تعكسها ..

ــ الدائرة اليت يقف عليها الطاؤوس فيها أربعة مستو�ت للوعي إذا ما أراد 
وير اجلوهرة اليت تتوّسط هذه الدائرة ( الروح ) ورفعها اىل الكائن البشري تن

  مقامات عليا وأخذها اىل مستو�ت الوعي املتفّوقة ..

ــ الكتابة املسمارية األكدية اليت جبانب املشاعل األربعة تشري اىل العوامل السبعة ( 
 املادي و النجمي و العقلي و العاطفي و السبيب و احلدسي و آدي ) وجتاوز

هذه العوامل من خالل ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) يقود املرء اىل اجلهة املقابلة 
..  

ــ الكتابة يف املستطيل األبيض تعين ( الطهارة والنقاء واالستقامة ) والكلمتني يف 
أعلى املستطيل تعين التحكم ~لعقل والعاطفة متكن املرء من الوصول اىل اللش 

، يف أسفل القباب  ) ت العليا وليست اللش األرضيةالنورانية ( يف املستو�
املخروطية الثالث توجد سبعة مشاعل إذا ما متكن املرء من عبور سبعة 

مستو�ت من الوعي يف العوامل السبعة يف العامل املادي األرضي الذي نعيش فيه 
  سيصل اىل املستوى الشمسي من الوعي ( أبناء وبنات الشمس ) الحظ السهم 
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أسفل القباب املخروطية يشري اىل العبور اىل املستوى السبيب ، وهذه العملية  يف 
  كلها جتري حتت مراقبة رئيس املالئكة ( طاوسي ملك ) اللون األزرق ..

ــ جمموع أبواب املعرفة االثنا عشر يف النصف العلوي من الدائرة مع االثنا عشر 
. هذا الرقم يعين وجود مساراً للطاقة املعكوسة يشكالن أربعة وعشرين .

عمودين ملركبة الروح يتحكمهان يف مسري@ا ومها البري واملريب كما جاء شرحها 
  ~لتفصيل يف فصول سابقة ..

اعترب االيزيديون ان دراسة هذه األعمدة املقدسة يف العلوم تعين عملية فهم 
ة اهليكلية العظيمة اليت شكلت مراحل التجلي واخللق وقد جّست االيزيدي

حقائقها اهلندسية ليس عرب العلوم اخلفية الباطنية فحسب بل عرب جتسيدها يف 
أشكال هندسية تعكس تلك العلوم النوعية ولو تتبعنا عملية اخللق و&بعنا ظهور 

األشكال وا®سمات اهلندسية يف املستو�ت العليا سنقف عند حقيقة شكل 
  ا عشر يف اخللق ، البناء املخروطي ذو األضالع أو املثلثات االثن

  يف اخللق وأعمدة العلم املقدسة يف املعرفة السرية يتكون من .. فاملثلث األول

  ــ سلطان آدي .. &ج املعرفة 

  ــ الشيخ مشس .. ميني املعرفة

  ــ امللك شيخ سن يسار املعرفة 
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  واملثلث الثاين يتكون من ..

  

  ــ �سردين .. روح املعرفة

  املعرفةــ سجادين .. قوة 

  ــ آمادين .. يسار املعرفة 

  واملثلث الثالث يتكون من ..

  ــ شيخو بكر .. أسرار املعرفة

  ــ امللك شيخ سن .. قوة املعرفة ..

  ــ نور طاوسي ملك .. حامي املعرفة 

  واملثلث الرابع يتكون من ..

  ــ نور طاوسي ملك ..

  ــ الشيخ مشس ..

  ــ وامللك شيخ سن ..
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األساس من األعمدة اليت تشكل التشابك بني عاملني حيكمها كل ويبقى عمود 
من الشمس والقمر يف املعرفة االيزيدية وقد تطرقت بشكل مفّصل هلذا املوضوع 

  يف فصول سابقة وهو متعلق بعاملنا املادي املوضوعي ومستو�ت الوعي فيه ..

والنشوء واليت من هذا النظام املتأصل خلقت املثلثات التسع األوىل يف اخللق 
شكلت يف البداية العرش املقّدس وتدرجت اىل اثنا عشر مثلثاً لتكوين املادة 

احلية ومستو�ت الوعي فيها ، ففي كل مثلث توجد املستو�ت األربعة وتشكيل 
مثلث يشري اىل أعمدة العلوم املقّدسة وأبواب معرفتها ، لذلك عندما نبدأ  12

نبدأ يف نفس الوقت بفهم طبيعة األسرار اليت بفهم آلية اخللق يف االيزيدية 
وقفت خلف بناء القباب املخروطية الشكل واملتعددة حسب مقامات العلم 

  املقّدس وحسب املستوى الذي نعيش فيه يف األبعاد ..

يف العرش املقدس لعبت شرارة اخللق االوىل املؤلفة من النار الدور األبرز يف 
ذا العنصر شرارة اخللق ~للون األمحر ، روح عملية اخللق والنشوء ، فمثل ه

غامرة ال متناهية إنطلقت منها عملية اخللق والتجلي .. وعندما تكثفت خطوط 
ومسارات الطاقات املستنرية لتتمحور حول مركز معّني يف دائرة ملكية مساوية 

أوىل شّكل ذلك السدمي الكوين الفكرة املا قبل كونية يف العملية والذي أحبرت 
معه أوىل خطوات اخللق واليت أخذت بدورها أبعاداً حسّية وحدسية عالية ، 
فعندما نزح آدي من األزل الذي كان ميثله شكل نظاماً مسترتاً لواقع متجلي 

  يتجسد عرب آلية من اخللق والتصيري ذاتية الطابع ..
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  �رب .. أنت خلقت نفسك بنفسك (دعاء طاوسي ملك )

  

هذا النظام املسترت بدأت مع إشراقات إشعاعاته األوىل عميلة اخللق والتكوين  
لتشكيل النظام من الال نظام ، بدءاً من احلركة اللولبية للتجلي ومروراً بتكوين 

العناصر األربعة ( النار واهلواء واملاء والرتاب ) ومستو�ت الوعي األربعة ( 
دي ) وانتهاءاً ~لتجسيد الفعلي للتجلي يف اآلداين والشمسانس والقا&ين واملا

دائرة صفراء مقّدسة تشكل البعد األمسى للدائرة امللكية السماوية األوىل ، يف 
هذه الدائرة جتّسد اخللود �مسى معانيه وأصبح كل بُعد يف األبعاد األربعة 
كة واملتجهة اىل اإلجتاهات األربعة عنصراً أساسياً من التكوين املقّدس ، فحر 

النزوح من حالة األزل ( إيسف ) ومروراً ~حلركة اللولبية وانتهاءاً بتجسيد التجلي 
يف األبيض واألسود ويف عناصر اخللق األربعة ويف مراكزها املقدسة اليت تشكلت 
من ( آدي ــ وامللك شيخ سن ــ والشيخشمس ــ وطاوسي ملك ) شكلت دائرة 

على الكون ومنظومته وبعد هذا النزوح  الوعي األقدس كونياً ( آدي ) وسلطانه
من األزل تكثفت كل طاقات النور عرب مسارات لولبية لتدخل يف تشكيل 

املثلث املقّدس األول ولتشكل يف نفس الوقت مركزاً للوعي األقدس يف الكون ( 
سلطان آدي ) ويف نفس الوقت خّلفت عملية النزوح وتكثيف النور يف الدائرة 

  طلق ومركز الوعي املكثف األصفر اللون ~لذهب اخلالص ومسوا وراءها الظالم امل
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العناصر األربعة اليت شاركت يف �سيس الدائرة امللكية السماوية األوىل �مساءها 
  ( النار واهلواء واملاء والرتاب ) وأوضحوا أن ...

  

التجلي  اليت دخلت الدائرة السماوية األوىل مثلت الشرارة اليت إنطلق منها النارــ 
..  

  مبثابة الر�ح احلاملة للشرارة .. اهلواءــ 

  مبثابة املد واجلزر األزليني هلذه الشرارة .. املاءــ 

  على أنه التجسيد املادي الفعلي هلا .. الرتابــ 

  

ومبا أن هذه العملية جرت يف دوائر أربعة خلفتها عملية التجلي لذلك بدأت  
عملية التقسيم الفعلي للعوامل ختضع فعلياً هلذه الدوائر اليت حتكمها العناصر 
  األربعة يف املثلث املقّدس األول للعرش وكذلك مستو�ت الوعي األربعة ..

م من النور ، هالة من القدسية وعي مقّدس يعلو عن إستيعابنا لُه ، مستوى عظي
يف أربعة أبعاد ، مصدر للطاقة الروحية ومصدر للقوانني الفيز�ئية يف أربعة أبعاد 

، مصدر لكل أشكال املادة ، مصدر لكل أنواع الطاقة ، مصدر لكل املسارات 
  الطاقية ، مصدر للمجاالت املغناطيسية العمالقة يف الكون ، مصدر للجاذبية 
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مبختلف أبعادها هذا ما أفرزته عملية التجلي يف املثلث األول يف يف الكون 
  العرش املقدس لسلطان آدي ..

من هذه الدائرة أو املثلث أو املقام املقّدس إنطلقت الفكرة اجلوهرية للخلق 
واإلنبثاق لتشكل اجلوهر املّوِحد للوجود ولتشكل مستوى اإلله املقّدس ( أوول ) 

عمدة العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ، نشأت أو آدي وإنطلقت معها أ
معها العدالة املطلقة اليت ال ميكن قياسها ونشأ قانون الكون الصارم األوحد 

الذي ال يقبل اجلدل ، من هذه الدائرة نشأة حكمة الدهور ونبضها السرمدي ، 
الكلي  يف هذه الدائرة مستوى عظيم من الوعي املقّدس إنبثق ، فيها عقل الكون

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 وأشكال املادة 
مات الكون والرتددات الرنينية فيه وأنواع الطاقة وا®االت املغناطيسية وكل نغ

ختضع اىل هذا األساس ، ميثل روح أعلى من أن يدركها استيعابنا البسيط وميثل 
وعي مقدس يعلو على فهمنا لُه ، فقانون األشياء املتجلية عن هذا النزوح هي 

  يف الواقع إنعكاس لإلبتكار الذهين للكل العظيم ( آدي املقّدس ) ..

 خلفها متركز الوعي املقدس يف دائرة العرش واليت نسميها واملساحة العظيمة اليت
بـ &ج املعرفة االيزيدية ورأس اهلرم يف عملية اخللق امنا تشكل متركز للمستو�ت 
األربعة للوعي وكذلك عناصر اخللق األربعة بكل أبعادها وعكست نورها على 

  عليه يف تتبع اخلطوات  املثلث الثاين أو دائرة اخللق الثانية وهذا ما جيب الرتكيز



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

84 

 

  

اليت أفرز@ا عملية اخللق والنشوء وما ميثله نور طاوسي ملك فيه والدور األكرب 
  يف محاية كل دوائر اخللق املقّدس ..

و~إلضافة اىل أن هذا املستوى العظيم من النور ميثل معبداً للمعرفة اخلفية ومعبداً 
يشكل قانون النظام الكوين الشامل للحرية األبدية ومعبداً للذكاء املطلق فإنه 

العميق الذي بدأت مع إشعاعاته األوىل نبض احلياة يف الكون وكل من دخل 
أبواب العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس وتبّحر يف مبادئها املقدّسة يستطيع 

إستيعاب اجلوانب السببية للطبيعة العقلية الفعالة هلذا املستوى العظيم من النور 
طبيعة السببية للوعي العظيم الفعال ميكنه ان يقرتب اىل &ج املعرفة االيزيدية وال

اخلفية املقدسة ، ميكنه أن يكون بني العظماء واألجالء يف منظومتنا الكونية 
ومسري@ا السرمدية اليت ال تتوقف أبداً وهذا التجلي املقّدس لسلطان آدي الذي 

ماوية األوىل قوانيناً كونية صارمة ال تقبل وّلد مع نزوحه يف دائرته امللكية الس
اجلدل عكس ( بفتح احلروف الثالث للكلمة ) يف نفس الوقت ظواهر خارجية 
مثلت جوهر تلك القوانني وهذه الظواهر جتلت كما ذكرت يف أربع مستو�ت 

ألربع عناصر يف مستو�ت متعددة للوجود واحلياة ونبضيهما وألن العلم اهلندسي 
اخلفي املقدس إنبثق من هذه السريورة األبدية فإنه ظهر اىل الوجود  االيزيدي 

كعلم شبيه مبصدره يعتمد على علم ظاهر جلي وكذلك على علم ~طن مستور 
على عمودين للمعرفة عمود يسمى املريب ( الشّدة ) وعمود يسّمى البري ( الرمحة 

أساسها القانون ) ومها يف نفس الوقت يعكسان مبدأ الثنائية اليت قام على 
  الكوين الشامل ( األبيض واألسود ) ( الذكر واإلنثى ) وهكذا ، العلم
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الظاهر اجللي الذي جّسدته سبقات االيزيدية ونغما@ا املوسيقية وطقوسها 
املقدسة يعكس يف جوهره علم ~طن مستور ، هذا العلم الباطن املستور يتناول 

الطبيعة الكونية ونواميسها اخلفية وبذلك املسائل والقضا� املتعلقة بسريورات 
يكون مكمًال اىل العلم الظاهر اجللي ويغوص يف أعماق أسرار املنظومة الكونية 

اىل درجات عليا تسمو معها على طبيعة تركيبتنا الفيزيولوجية يف اإلستيعاب 
وحىت أبّسط األمر للقارئ أقول أن الظاهر اجللي هو العلم الكمي والباطن 

ر هو العلم النوعي القائم على ألغاز علمية تسرب أغوار أسرار القوانني املستو 
الكونية �عمق أشكاهلا ، ليس ذلك فحسب بل تذهب اىل أبعاد �خذ معها 
الكائن اىل مستو�ت عليا من الوعي والنور ، هذا العلم النوعي الباطين املستور 

بادئ اإلهلية املسيطرة على هو ما يركز فيه االيزيديون على سرب أغوار أسرار امل
الكون وسريورة هذه القوانني وفعلها و�ثريها فيه ومن هذه الزاوية فقط أطلق 
االيزيديون على علمهم بعلم الصدر أو العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، فهذا 
التجلي املقّدس لسلطان آدي هو من أسس هذا احمليط العلمي واملعبد اإلهلي 

يف املنظومة الكونية دون حدود وحىت نفهم طبيعة نبضها  للمعرفة اليت تنتشر
نكون حباجة ألعظم األذهان وأنقى األرواح وال ميكن أن يلف الغموض هذه 

األسرار إذا ما توفر الشرطان يف طرق شواطئ هذا احمليط النقي للمعرفة وكذلك 
  طرق أبواب هذا املعبد املقّدس للمحبة ..

ي يشري اليه الرسم أعاله هو الفكرة التوضيحية ليس واملثلث األول يف اخللق والذ
إالّ حلقيقة نوعية غاية يف العمق وحتتاج اىل الكثري من الفصول لشرح آلية عملها 
  يف املستو�ت األربعة للوعي وطريقة وصوهلا الينا يف عامل املادة املوضوعي الذي 
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سيد األشكال نعيش فيه ولكن ألننا نريد تتبع العملية اليت وقفت خلف جت
اهلندسية يف القباب املخروطية ال بد لنا من شرح اآللية اليت مشلت املثلثات اإلثنا 

عشر واليت شكلت أضالع القباب املخروطية يف اللش ويف ~قي األماكن 
  املقدسة يف االيزيدية ..

فمن خالل املثلث األول انعكس النور لتمدد الوعي اىل بُعْد }ين شكل نفس 
مرحلة }نية لعملية التجلي وهكذا حىت اكتملت مثلثات اخللق التسعة  املثلث يف

األوىل يف العرش املقّدس ورغم أن القباب املخروطية ذات األضالع التسعة  
كانت يف القدمي موجودة يف اللش لكن إدراك املعىن النوعي هلا دفع القائمون 

وعي عليا أي أ�ا على اللش على استبداهلا والسبب هو أ�ا تنتمي ملستو�ت 
تعترب أشكال هندسية مقدسة ال تنتمي لعاملنا املادي ومن أجل الدقة يف وضع 
الرموز بشكلها السليم كي تعكس العلم النوعي وتعكس معه مستوى الوعي يف 

العامل الذي ننتمي اليه ، فاملثلثات التسع األوىل تشكل ~لفعل حمور اخلليقة 
ليت تلتها فهي تعين الوصول لعاملنا املادي وجوهرها أما املثلثات الثالث ا

  املوضوعي ..

  لكن ..

بقي استخدام األضالع التسعة سائداً رغم أ�ا تنتمي لعوامل أمسى يف الوجود يف 
القباب املخروطية يف اللش يف العني البيضاء ( كاين سيب ) ويف القباب 

خ سن ) يف اللش املخروطية اليت متثل النفس ( املّريب ) واملادة ( امللك شي
  النورانية ..
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ورغم أن هناك أسرار مقّدسة بقيت وراء تشييد هذه النواشني �ذه األضالع 
التسعة إالّ أ�ا عملياً تشكل اجلوهر يف األشكال اهلندسية للقباب املخروطية 

اليت شيدها االيزيديون عرب التاريخ ، فهو ال يشكل تبايناً أو تعارضاً مع اهلندسة 
اليت استخدمها االيزيديون عرب التاريخ بل جيّسد بعض من مبادئها املقدسة 

بطريقة مبطنة يف عاملنا املادي ، فاملثلثات التسعة األوىل كما ذكرت تشكل 
جوهر الوجود يف املستو�ت الروحية العليا وهي يف نفس الوقت جوهر عملية 

  اخللق واليت تدّرجت اىل ~قي العوامل ..

دّرجت اىل عاملنا املادي عرب أبواب عليا ملستو�ت الوعي هذه الرمزية اليت ت
تطلبت مراعاة الوعي البشري احملدود وحاولت ابقاء األسرار الكربى فيها بعيدة 

عن متناول تلك العقول طاملا أ�ا مل تبذل جهداً يف تلبية الشروط الروحية 
السليم ، لذلك  واألخالقية للوصول اىل مرحلة تلقيها وتفسريها وحتليلها ~لشكل

تبقى األفكار اليت تشكل العلوم النوعية يف املعرفة االيزيدية عصّية على من ال 
  حياول أن يصل عتبة تلقي العلوم النوعية بكل أشكاهلا ..

  

فالعملية ليست إختيار ®موعة أشكال هندسية لتكوين بناء أو صرح معّني 
يعكس مجاالً يف التصميم فحسب ، بل تتجاوزه اىل حسا~ت دقيقة تشكل 

إحداثيات لعلوم نوعية أفرز@ا عملية اخللق والتجلي ، فكانت النتائج يف اختيار 
 اختيار كل مثلث من القباب املخروطية �ذا الشكل مثرة منهاج صارم و�جح يف

  مثلثات اخللق االثنا عشر واليت تشكل يف نفس الوقت مسارات للنور العظيم 
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الذي يتدفق من األعلى اىل األسفل و~لعكس وعندما تكثف الوعي األقدس  
كونياً قبل تشكيل هذه املثلثات فإنه وضع حداً بني الظالم والنور وبني الرمحة 

ساسيني ( البري واملّريب ) واملثلثات أو الدوائر والشدة ليؤسس عمودي اخللق األ
امللكية السماوية اليت احتو@ا انفرزت على هذين العمودين بطريقة تعكس 

الوجود اجلوهري وتدرجه من األساس ، ميثل عمودي البري واملريب وجهي عملية 
كنور اخللق الكونية عندما جتلى سلطان آد� يف الدائرة امللكية السماوية األوىل  

خملفاً وراءه الظالم فإنبثقت أثناء عملية اخللق عمودي الوجود األزيل ومها عمود 
الرمحة والنور ( البري ) وعمود الشّدة واحلزم ( املّريب ) وترتكزهذه األعمدة على 

ثالث درجات يف أسفلها متثل ( الروح والنفس واجلسد ) األساس يف عملية 
  اخللق ..

ائر كونية ملكية مساوية متثل أعمدة املعرفة السرّية ويتخلل كل عمود مخسة دو 
اخلمس يف االيزيدية ( الطبيعية والكونية والتناظرية والفلكية والربخك ) ومتثل يف 

نفس الوقت مستو�ت الوعي األربعة ( األلوان األربعة ) اليت حددها العلم 
املستو�ت يف البعد االيزيدي اخلفي املقّدس ، كما أ�ا متثل التقسيم الدقيق هلذه 

األرضي ( اخلالت والبري والشيخ واملريب والقا~خ ) ومجعها ميثل أعمدة العلم 
  االيزيدي اخلفي املقّدس العشر  ..
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  الفصل اخلامس

  

  بّوابة اللش ..

  

مثلثاً تشري هذه املثلثات اىل التحول الكوين  21ويف القوس الدائري يوجد 
األعظم وهو موعد يتجلى فيه النور اإلهلي +سطع صورة وكذلك موعد التحول 
الشتوي األعظم على كوكب األرض ( صوم ايزيد ) ليشري اىل نفس املعىن أي 

ت والقوس النصف دائري ظهور الطاقة والنور اإلهليني +عظم صورة يف هذا التوقي
يشري اىل اهليكل املقّدس يف األعلى هو كامل وظاهر لكن يف بُعدN األرضي 

خمفي وهو الذي يقودN يف العامل املادي الذي نعيش فيه اىل البحث عن حقيقتنا 
وتكملته ( أي تكملة الدائرة ) وربط الصورة الكونية الصغرى مع الصورة الكونية 

رفع وعينا األرضي اىل مستوbت متفّوقة حىت نتمكن من  الكربى ، بتعبري أدق
ربطه hلوعي األقدس كونياً سلطان آدي والدوائر الثالث الغري ظاهرة يف البوابة 
هي دوائر رمزية أو جرار كونية ( جرّة الروح وجرّة النفس وجرّة اجلسد ) يف هذه 

عمله ، كل جرّة فيها اجلرار الثالث يكمن املبدأ املسترت املبطن للوجود وطريقة 
قانوNً ،  72قوانني كونية عظيمة مقدسة وoبتة وأبدية ال تقبل النقض عددها 

فيها برNمج معلومايت كوين عظيم يقوم برتتيب طريقة عمل هذه القوانني 
  السرمدية الطابع ، هلذا كان االيزيديون القدماء وحىت يومنا هذا عندما كان 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

90 

 

  

ولون لُه ( ال تكسر اجلرّة ) أي ال تكسر قدسية يرتكب أحدهم خطأ كبرياً يق
  القوانني الكونية ..

فاجلرّة األوىل متثل يف الوسط الروح الكونية األزلية اليت ال حتتاج لتنقية وهي تنتظر 
عملية الربجمة يف جّريت النفس واجلسد كي تذهب من جديد لتفعيل حياة 

الربNمج املعلومايت العظيم الكائن اجلديدة واجلرة الوسط تعود للنفس ، هذا 
الذي حيكمه البري واملريب بدقة كونية أبدية مذهلة ، يتم يف اجلرّة الكونية الكربى 

سحب الشفرة القادمة من الكائن سواء أكان حجرbً أم معدنياً أم نباتياً أم 
حيوانياً أو بشرbً يضاف اىل ذلك كائناً يعيش يف مستوbت عليا كلها ختضع 

اس دقيقة تفرز بعدها النفس اىل مستوى يتناسب مع الفعل يف لعملية قي
الدورات السابقة ليصحب العملية ظهور جسد يتناسب مع الربجمة اجلديدة 

للنفس وبذلك يعود الكائن يف الدوائر امللكية السماوية اىل دورة الضرورة ليكمل 
داً أو عملية �هيل الثالوث املقّدس من جديد حىت يتمكن من االرتقاء جمد

  يفشل ..

هذه اجلرار الكونية املقّدسة يف اهليكل الكوين تعمل بشكل متداخل أحدها 
يكمل اآلخر ، وهي تعمل يف نفس الوقت بقياسات oبتة وأبدية وهي ال تتغّري 

  أبداً أل�ا املعىن املبطن للوجود ..

ا يشرف أما مقامي البري واملّريب يف األعلى فهما يشريان اىل أن العملية +سره
عليها مبدآن أساسيان يف الكون oبتان ال يتغّريان ، يصاحبان الروح والنفس 

  واجلسد يف أصغر جسيم ذري اىل أكرب جمرّة كونية ، كما يف األعلى كذلك يف 
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األسفل ، أما املثلث يف األعلى فهو يشري اىل العرش املقّدس للوعي األقدس أو 
هو سلطان آدي وهو يضم الثنائية الكونية الروح الكونية املقّدسة  يف الكون و 

  األبدية يف كل األبعاد ..

  املثلث يشري اىل الروح ..

  الدائرة تشري اىل الوعي ..

  رأس املثلث املتجه اىل األعلى يشري اىل قدسية مقام هذا اجلزء من اخللق ..

نية ( متثل الدائرة االوىل يف اجلرار الكونية الثالث واليت نرمز هلا hلروح الكو 
  hلعني البيضاء الكونية ) ..

متثل الدائرة الوسطى يف اجلرّة الكونية الوسطى النفس الكونية ( مكتبة الكون 
 الرمزية ) ..

  

  متثل الدائرة الثالثة يف اجلرّة الكونية الثالثة اليت نرمز هلا hجلسد املادة احلّية ..

تشري اىل رمزية السيف واألفعى الثعبان املرسوم على اجلهة اليمىن للبوابة املقّدسة 
  يف العلم االيزيدي ..

فالسيف جيّسد يف العلم االيزيدي شعاع النور الذي يغطي شجرة احلياة من 
  أصغر جسّيم اىل أكرب جمرّة ورأسه عند �ج سلطان آدي وأسفله عند البوابة 
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الب األخرية يف العامل املادي ، أما الثعبان فهي جتّسد الطريق الذي يسلكه ط
العلم االيزيدي اخلفي املقدس عرب مروره ببواhت املعرفة وأعمدة العلم بطريقة 

تشبه مسرية الثعبان يف تسلق بواhت املعرفة وأعمدة العلم للوصول اىل التاج ، 
  فهي ترمز hلفعل اىل درب التطور الروحي واالرتقاء يف سلم العلوم النوعية ..

أو مكان معّني يف األماكن اليت تبىن عليها  وجيب التنويه دائماً أن لكل مزار
القباب املخروطية خرائط خاصة �ا تتعلق جبملة من األمور ، منها طبيعة املزار 
او املكان وكذلك أمهيّته وما ميثله ، فالقباب املخروطية اليت تبىن يف الكثري من 

يف اللش  األماكن ال ميكن أن تعلو قبا�ا على سبيل املثال عن القّبة الكربى
واليت متثل الشمس أو طاوسي ملك أو اخلالق ، هذا األمر جيب أن نعيه جيداً ، 

لقد أراد االيزيديون القدماء من خالل هذا التجسيد العظيم هلندستهم اإلشارة 
اىل داللة رمزية تعكس عملية التحول من الُبعد األرضي الذي نعيش فيه اىل 

ن العبور إليها إالّ من خالل بواhت املعرفة األبعاد السامية األخرى اليت ال ميك
االيزيدية فهي بواhت علمية معرفية قبل أي شيء وتقودN اىل فهم منطق عبور 

األزمنة من عاملنا املادي املوضوعي وكذلك دراسة مستوbت الوعي فيها 
والتحكم +كرب قدر ممكن hلعقل والعاطفة من أجل الوصول اىل تلك العوامل ، 

انت هذه اهلندسة هي الطريقة ا�دية لإلستعارة الصورية لطالب العلم لذلك ك
االيزيدي اخلفي املقّدس حىت يتمكنوا من إستيعاب فصوهلا وصوًال اىل اقصى 

درجات التحكم hلعقل والعاطفة والتحلي hلطهارة والنقاء واالستقامة ملواصلة 
  احلصول على هذا العلم النوعي املقّدس ..
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إعتبار هذه االستعارة الصورية شكالً جتريدbً حبتاً بل لُه عمق نوعي وال ميكن 
معريف قائم على دراسة مسارات الطاقة يف األشكال اهلندسية حىت تعكس 

حقيقتها املقّدسة ، فالكثريون عندما يزورون اللش يشعرون بشعور وإحساس 
ون أن يعلموا عميقني hإلجيابية والعذوبة دون أن يدركوا أسباب هذه األمر ود

طبيعة �ثري األشكال اهلندسية على املستوى احلّسي واحلدسي عند الكائن 
البشري وحقيقته تتجّسد يف أن موقعها بني ثالثة جبال  يعكس كل منها شكالً 

هرمياً والقياسات الدقيقة للغاية بني بوابة املعبد املقّدس وhقي الردهات اليت 
ائق معرفية نوعية تشكل مصدراً مهماً حتمل دالالت صورية أخرى تعكس حق

هلذين الشعور واإلحساس العميقني واألهم هو أن املسافة الواصلة بني نقطة 
النبع يف الثلث األعلى من اجلبل الذي تقع عليه العني البيضاء ( كاين سيب ) 

وبني نقطة النبع املقّدسة ملياه زمزم ( الثلث األعلى من اجلبل ) وكذلك بني بوابة 
دخول اىل الزمزم كلها تعكس شكًال هندسياً ملثلث متساوي األضالع يعكس ال

حقيقة جتلي سلطان آدي يف الدائرة امللكية السماوية األوىل يف عملية اخللق 
والتجلي والوقوف عند عتبة بوابة اللش قبل الدخول اىل احلرم يعين عملياً أننا يف 

يث يعكس اهليكل +كمله اجلرّة الثلث األخري من املثلث أي الثلث اإلهلي ، حب
الكونية احلاملة للقوانني اإلهلية املقدسة مصدر كل العلوم النوعية االيزيدية اخلفية 

  املقّدسة ..

كما مثلت اجلرار املقّدسة يف هذا املعبد اجلرار الكونية اليت إنبثقت منها كل 
سية االيزيدية العلوم النوعية  وهذا ما سيكتشفه القارئ من خالل الرسوم اهلند

  لعملية تفسري نشأة الكون ، وكذلك أحواض املياه املتدفقة من جبال اللش 
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تعكس أشكاالً هندسية سامهت يف اخللق  وتعكس يف نفس الوقت استعارة 
صورية لإلرتواء من بواhت العلم االيزيدي اخلفي املقدس  أما القباب املخروطية 

ّدس الذي شكل أعلى درجات التجلي الثالث فهي تعكس الثالوث الكوين املق
لسلطان آدي ( الروح والنفس واجلسد ) كما تعكس األشكال اهلندسية اخلمسة 
  اليت انبثقت أثناء إكتمال عملية التجلي للسلطان املقّدس يف املنظومة الكونية ..

وطريقة التشكيل اهلندسي للقبة املخروطية خيتلف من حيث الشكل واملضمون 
تبعاً ملوقعا يف الكوكب األرضي وختضع لقياسات هندسية تعكس أسباب بناءها 

، فهناك قباب خمروطية مؤلفة من تسعة أضالع ( منعت فيما بعد لقدسية 
اللش ¡ثنا عشر ضلعاً ، لكنها يف  12أبعادها اهلندسية ) وأخرى مخسة وكربى 

ندسي اخلفي املقدس ( أعمدة اخللق ) وكذلك ضلعاً لتشري اىل بواhت العلم اهل
اىل مسارات الطاقة اليت تتحكم يف الكائن البشري ، والدائرة الذهبية اليت تعتلي 

قمة القباب املخروطية هي تلك اليت تشري اىل الدائرة امللكية السماوية اليت 
عند بناء قبة خمروطية من تسعة أضالع فهذا يعين تعكس عرش سلطان آدي ، 

يعكس  9أ�ا تشري اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه ورغم أن الرقم 
مستوى التجلي لسلطان آدي ، إالّ أن وجود األضالع التسعة تشري للسري حنو 

هذا املستوى ، كما يف الرسم اهلندسي الذي يعكسه شكل مستوbت الوعي 
ة واليت تطرقت هلا يف الصفحات السابقة +لوا�ا األربعة ، أما القبة األربع

املخروطية اليت تبىن خبمسة أضالع فهي تشري اىل الطرق اخلمسة يف تناول العلم 
  االيزيدي اخلفي املقّدس أو مستوbت الوعي اخلمس ودرجاته عند الكائن 
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العلم االيزيدي اخلفي  البشري وهي تبىن للعظماء أو يف املقابر للتذكري بطرق
املقّدس ، أما تلك اليت تبىن ¡ثنا عشر ضلعاً فقد تطرقت لألسباب اليت جتعل 
هذه القبة تعتلي عرش القدسية أل�ا تناظر الروح الكونية الصافية النقية واليت 
ميكن الوصول اليها عرب بواhت العلم االيزيدي اإلثنا عشر كما هو واضح يف 

  الشكل التايل ..

األلوان السبعة ( اهلليل ) اليت تعتلي الدائرة امللكية الذهبية يف األعلى فإ�ا ترمز و 
اىل العوامل السبعة واألبعاد السبعة والنغمات السبعة واأللوان السبعة اليت سامهت 
يف عملية اخللق املقّدسة ، أما الدائرة اليت ترتكز عليها األضالع فهي تشري اىل 

اوية اليت جتلى فيها الوعي األقدس كونياً ( سلطان آدي ) الدائرة امللكية السم
واجلسم اهلندسي بثمانية أضالع والذي تعتلي اهليكل يشري اىل مستوbت الوعي 

اليت يعربها االنسان يف رحلته اىل عامل النور كما يظهر يف هذا الشكل وهي 
  جتمع مقامات مثانية مستثىن منها مقام العرش األقدس كونياً ..

حظة .. األلوان السبعة مت استبداهلا بـ أربعة ألوان متثل مستوbت اخللق مال
  األربعة يف االيزيدية ..

ولو أردN تصميم هذا الشكل املتكامل تصميماً هندسياً دقيقاً فإننا سنكون 
حباجة اىل عمودين للبري وعمودين للمرّيب يعتليهما شكل مستطيل يوازن 

، هذا يف حالة بناء القبتني اللتني تشريان اىل الروح األعمدة األربعة ويقف عليها 
والنفس كما هو الشكل يف اللش ومن مث شكل مضلع مؤلف من مثانية أضالع 

  درجة ) للداللة على مقامات املعرفة والشكل الدائري 135( بزواb مقدارها 
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جتلى الذي يشري اىل الدائرة امللكية السماوية األوىل اليت أقيم فيها العرش و  
سلطان آدي فيها ، أما اجلسم املضلع الذي تعكسه األضالع اإلثنا عشر ( 

درجة )  فهي تعكس قبل كل شيء بواhت  140بزاواb متساوية مقدارها 
املعرفة املقّدسة وال يشري اىل أشهر السنة أو غريها من التقسيمات على إعتبار 

لدورة ( السنة ) كتقومي أن االيزيديون عرب �رخيهم الطويل استخدموا نظام ا
  والشار ( الشهر ) والدورة كانت تساوي عشرة شارات ..

ألف عام يف التقومي األرضي قبل اهلبوط اىل هذا البعد  36الدورة كانت تساوي 
عام ، لذلك يقيم االيزيديون سنوbً دورات ¡سم  3600والشار كان يساوي 

سابق مل تكن �دف مجع أصحاب املقامات واملعرفة ، وهذه الدورات يف ال
األموال ألن االيزيديون يف �رخيهم الطويل كانوا فوق القوانني االقتصادية ، فكل 

اسرة كان هلا زراعتها الفلكية وجتار�ا يف استخراج الطعام والزيوت من املعادن 
بطرق علمية نوعية واليت تقيها شّر احلاجة واجلوع والفقر كما حدث هلا يف الُبعد 

، بل كانت من أجل التذكري الدقيق مبواعيد تغّري أماكن الدوائر امللكية األرضي 
السماوية ومواقعها وحتديد نذر الشؤم واخلري وغريها يف اخلارطة الفلكية اليت 

  متتلكها كل أسرة ...

هذه التقاليد خف وهجها يف عصرN احلديث بعد أن مّرت االيزيدية مبنعطفات 
ل و±دمي األسس واألعمدة املقّدسة اليت كانت حادة من حروب االhدة والقت

تزيّن حضار±م من أور وأريدو اىل نينوى واللش وهولري ، لكنها بقيت يف طيات 
  العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس بعد سيطرة الشر ونذره على العامل ويعلم
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نا من االيزيديون متاما العلم كم دورة سيستغرق هذا الشر املستطري يف عامل 
  شارات ..

فكل نيشان يف اللش يرمز لقدسية خاصة من مقّدسات اهلندسة االيزيدية ، 
لكن هناك ظاهرتني عظيمتني جيب شرحهما أل�ما تشكالن أساس التقاليد 
العلمية النوعية يف تغيري احلالة الروحية والنفسية عند االيزيديني ومها طقسي 

الروحي املشفع مبوسيقى روحية تعلو السماع والقاhغ ، السماع هو الطقس 
أوكتافات هذه املوسيقى على أوكتافات السلم املوسيقي وهي غري موجودة 

hلفعل يف السلم املوسيقي الذي علمه االيزيديون للبشرية يف آنوجكي ، هذا 
الطقس حياكي الغدد يف اجلسد الفيزbئي البشري كما حياكي حالة اإلهتزاز يف 

والنفس يف حماولة لتأهيلها لتقبل العلم االيزيدي اخلفي تردد كل من الروح 
املقّدس ورفعها اىل أمسى املستوbت عرب موسيقى مشبعة بنغمات التجلي املقّدس 
لسلطان آدي يف العرش الكوين األزيل ودائرته امللكية السماوية السرمدية وجيب 

بعة طبقات من الرتدد القول أن العوامل السبعة اليت عرّفتها االيزيدية على أ�ا س
واإلهتزاز يف املنظومة الكونية حتوي سبعة نغمات موسيقية ، ليس املقصود بنغمة 
هنا مفردة بل معزوفة كاملة تعّرب عن احلالة الروحية والذهنية والنفسية واجلسدية 
ص االيزيديون النغمة املقّدسة اخلفية  يف كل عامل من العوامل السبعة ، لذلك شّخ

از وتردد عاملنا األرضي وجعلوها معزوفة موسيقية ختاطب هذا الرتدد لدرجة إهتز 
يف الروح والنفس البشريني يف الُبعد األرضي لتأهيلها يف دورة الضرورة وجعلها 

  روحاً نقية ونفساً طاهرة ..
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وظاهرة القاhخ واليت جتري يف عيد اجلماعية يف اللش املقّدسة أساسها العلمي 
مزية من العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس والذي يقوم على إستعارة ر 

وصف الكينونة +�ا عبارة عن ثالثي مقّدس أو oلوث مقّدس ( الروح واجلسد 
والنفس ـ القا والبا واألخ ) هذا الثالوث املقدس ميثل بعمق الوحدة املبطنة 

hخ وهي كما للوجود ، الروح ( القا ـ البري) تشكل اجلزء األول من ظاهرة القا
عرّفها العلم االيزيدي الباطن +نه طوق أبيض مقّدس حييط hملظهر الفيزbئي 
ألجسادN وهي كما ورد يف صفحات سابقة برNمج معلومايت فائق التعقيد 

مؤلف من سبعة طبقات تعكس كل ما حيصل يف جسدN الفيزbئي واجلسد ( 
وعي ويشكل الكيان الثاين يف البا ) ميثل جتسيد الروح والنفس يف العامل املوض

ظاهرة القاhخ ، واجلسد بنية فيزbئية متكاملة تعكس الربجمة املعلوماتية لكل من 
الروح والنفس على أرض الواقع ، أما النفس ( األخ ـ املريب ) فقد عرفها العلم 

ن  االيزيدي اخلفي املقّدس على أ�ا املّريب ، املنظومة املعلوماتية اليت تقوم بتدوي
  كل تفصيل صغري يف حياتنا وهي مقابلة للقا ..

إذا فالروح ( القا ـ البري ) والنفس ( األخ ـ املّريب ) مها من أسس جلوهر الوجود 
األزيل لكل الكائنات واملخلوقات والصور النمطية للربNمج املعلومايت الذي 

الكونية واألخرى ختتزنه الصور�ن الكونيتان األوىل الكربى اليت متثلها الصورة 
الصغرى اليت منثلها حنن يف برNجمنا املعلومايت الفائق التعقيد الذي حنمله معنا ، 

فالروح تعمل وفق تردد رنيين منسجم مع مصدرها ( سلطان آدb ) وهي تسيطر 
على طبيعة املعلومات اليت ميكن لنا خز�ا وتعلمها جلعلها مضيئة وتعود اىل 

  ة ( تناسخ األرواح ) ¡ستمرار حىت تتمكن منمصدرها يف دورات الضرور 
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احلصول على اإلشعاع األبدي الذي يعين توسيع دائرة التجلي اىل مدbت  
حّسية تفوق قدراتنا على تصورها ، أما النفس فهي تعمل وفق مستوbت حسّية 
تنظم فيها عمل التجارب احلّية للكائن أو املخلوق بطريقة معقدة ، فهي مدركة 

رار املنظومة الكونية اليت نعمل على فك طالمسها وسرب أغوارها عرب لكل أس
دورات الضرورة اليت نعيشها حىت نتمكن من تشكيل الصورتني معاً ، الصورة 
الكونية الكربى والصورة املادية الصغرى اليت منثلها وعند االنتهاء من تشكيل 

اخلفي املقّدس يف قمته الصورتني معاً نصل أعلى عتبات العلم اهلندسي االيزيدي 
  الروحية الشاهقة ..

لذلك تعكس الرسومات اهلندسية املوجودة يف اللش طريقة نشأة الكون وتدّرجه 
، فهي جتمع األشكال اهلندسية اليت �سس عليها الكون وقامت دعاماته ، كما 

أ�ا تعكس عملياً طريقة حية يف تطوير احلالة الروحية والنفسية واجلسدية عند 
يزيدي ليتمكن من تقبل مبادئ العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس اال

وعندما يُطلب من الناس الذين يزورون اللش املشي حفاة األقدام فذلك سببه 
ال يعود لقدسية املكان فحسب بل من أجل أن يتشبع اجلسد الفيزbئي hلطاقة 

وكب األرض  وهذا ما اإلهلية احلية اليت متثل اللش مركزاستقطا�ا على سطح ك
ال تدركه األغلبية ، فكلنا نعلم أن أقوى األماكن لتسلل هذه الطاقة تكمن يف 

  القدمني ..

وقد مّرت فرتات طويلة تقرتب من نصف مليون عام العمر الدقيق هلذا املعبد 
  شهد فيه عوامل تعيش يف البعد السبيب وأخرى هبطت اىل بُعدN األرضي ، لكن
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سية العظيمة القائمة على العلم النوعي املقّدس بقيت شاخمة ال األشكال اهلند 
يهزها حىت تغيري األبعاد الزمنية للكائنات اليت تعيش على سطح هذا الكوكب ، 
لذلك تبدو عملية دراسة هذا التشكيل اهلندسي املتكامل والذي يعكس طريقة 

ة إلدراك ماهية نبض املبدأ املسترت املبطن للوجود ( سلطان آدي ) مهمة للغاي
االيزيدية كعلم هندسي خفي مقّدس قبل أن تكون دbنة أو جمموعة عرقية ، 

فعلمها يتجاوز هاتني املفردتني وال يضحي hحلقيقة من أجل األحرف امليّتة ال 
من قريب وال من بعيد وتطبيقاته العملية نقلت أجياًال عديدة اىل عامل النور ويف 

وكذلك العظيمني الكوجك سلمان والفقري على مقدمتهم عظيمنا خدر الياس 
من سنجار يف القرنني املاضيني وجعلت الكثريين رجاالً ونساء ميتلكون األرواح 
النقية واألنفس الطاهرة اليت تؤهلهم لتقبل هذا العلم عن طريق الّرب ( الربخك ) 

..  

الشمس وعند دراسة أمهية استقطاب الطاقة املنبثقة من الكون واملتمركزة يف 
وطيفها البايو كهرومغناطيسي ال بد من القول أن الشمس شكلت حجر 
األساس يف العلوم النوعية اخلفية املقدسة لاليزديني عرب �رخيهم الطويل ، 

فالشمس ألغلب الطبقات البسيطة من الوعي تشكل صنعة اهلية أراد من 
 العلم االيزيدي خالهلا الدفء والنور لألرض ، هذا التعريف البسيط ال يرتقي يف

اخلفي املقّدس اىل مستوى احلقيقة النوعية الثابتة واألبدية ، فعندما فّسر 
االيزيديون نشأة الكون من خالل هندستهم املقدسة بعلمها اخلفي أدركوا 

التدّرجات والتداخالت يف املنظومة الكونية الواحدة صعوداً اىل ا�رّات والدهور 
  ملاليني من ا�رّات وا�رّة الواحدة مؤلفة من ، فكل دهر يتألف من مئات ا
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مئات املاليني من األكوان والكون الواحد مؤلف من مئات املاليني من 
الكواكب السيارة وكل جمموعة كوكبية هلا نظام مشسي يتناسب وموقعه يف ا�رة 

ي ، كما يتناسب وموقع ا�رّة يف الدهر ، هذا النظام الشمسي يف العلم االيزيد
اخلفي املقدّس مصدره املبدأ املسترت املبطن للوجود وسلطانه املقدس ( آدي ) 

يعمل بطريقة ذاتية هلا آنية من التأثريات االجيابية والسلبية ترتكها على املنظومة 
احلاكمة يف الكوكب الروحية والنفسية ، هذه اآللية اليت تعمل الشمس من 

ة املستمرة الثابتة اليت تقوم يف األساس خالهلا متثل مصدراً للنشاطات املتهّيج
على �هيل واسع النطاق ملنظومات نفسية وروحية لكل املخلوقات يف نظامها 

ورغم أننا جند صعوبة hلغة يف استيعاب طبيعة تلك اآللية أل�ا جتري يف 
مستوbت حّسية وحدسية تفوق hلفعل حجم استيعابنا هلا إالّ أن العلم 

ملقدس ربط فعلياً وجودN واستمرارN وترقينا يف املنظومة �ذه االيزيدي اخلفي ا
النشاطات وهذه اآللية ، حىت أصبحت الشمس حتظى مبكانة رمبا مل يفهمها 

الكثريون وكان االيزيديون القدماء مدركون بعمق طبيعة هذه اآللية ووضعوا يف 
ة الكتاب األسود ( مصحف رش ) أكثر من فصل لشرح النشاطات الشمسي

على املنظومة الروحية والنفسية ليس للبشر فحسب بل ملستوbت الوعي 
املتدرجة من احلجري اىل املعدين اىل النبايت اىل احليواين وصوًال اىل مستوى 

  الوعي البشري ..

وعندما درس االيزيديون بعمق طبيعة تسلسل القوانني الكونية الثابتة واألبدية الـ 
ة عرب الطيف الباكهرومغناطيسي القادم من وجدوا أن الطاقة القادم 72

  الشمس ميثل حمور الربجمة الكونية والتحكم �ا واليت من خالهلا ينظم الكائن
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البشري مصريه لينتظر قدره ، فهذه األشعة شبهت hلقدر احلتمي الذي ال  
خيطيء ، لكن يف مراحل الحقة أدركوا أن الربجمة اآللية هلذا النظام الشمسي 

مع الربجمة اآللية للمنظومة النفسية والروحية واجلسدية عند الكائن  متداخل
  البشري ..

لذلك عندما مت فصل وعينا األرضي عن الوعي الكوين حتكمت االنفعاالت 
الغريزية يف مستوbت الوعي عند الكائن البشري وقادته اىل االحندار يف 

ة أو تناسخ مستوbت الوعي حىت وصلت مراحل من تفعيل دورات الضرور 
األرواح يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس هو أيضاً يربر هذا اهلبوط  وحىت نفهم 

هذه اآللية بشكل جيد جيب أن نعود اىل البداية يف الدائرة امللكية السماوية 
األوىل لتجلي سلطان آدb ، ففي الدائرة امللكية السماوية هذه جتلى الوعي 

يض الذي شبهه االيزيديون بشعاع األملاس وتكثف املقّدس �الة من النور األب
هذا الوعي أدى اىل خلق النقطة الصفراء يف الوسط أو ما نسميه hحملاح األصفر 
ص ، هاتني القوتني الوعي األبيض بنوره املشع والطاقة الصفراء  أو الذهب اخلال

عندما املتمركزة بعمق أحاطت نفسها �رم رhعي كنتيجة حتمية لعملية التجلي و 
أخذت العملية بعداً معيناً من الوقت أو األزل حتول اللون األصفر تدرجيياً اىل 
أمحر ونتج عن هذه العملية خلق جرّة املادة الكونية احلية وبتفاعل هذا الثالثي 
أحبرت عملية اخللق اىل مستوbت عميقة من التجلي فخلقت يف االيوم األول 

يخ القاسي من أعمدة التجلي يف اهليكل القمر من شعاع األملاس وخلقت املر 
الكوين الذي ميثله اهلرم الكوين املقّدس وخلقت الشمس يف اليوم الثالث لربجمة 

  العملية وحتديد نذر اخلري والشؤم يف تسلسل عملية التجلي وحتديد األقدار 
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لتسلسل عملية التجلي وخلق كوكب الزهرة يف اليوم الرابع من عملية جتلي 
b ليشكل مسارات العاطفة الكونية املشعة hحملبة واملعرفة وخلق  سلطان آد

كوكب عطارد ودائرته امللكية يف اليوم اخلامس لتنري منظومة التجلي hلعمق 
الدقيق ودائرة التحليل السليم وخلق زحل يف اليوم السادس ليشكل مطلق 

  األحكام الصحيحة يف الدائرة امللكية السماوية اخلاضعة 

هت عملية التجلي املقّدسة عند �سيس كوكب الظفر والنجاح واحلظوظ له وانت
والقدرة على التأسيس لتتشكل زهرة احلياة الكونية املقّدسة األوىل يف املنظومة 

  الكونية بقوانيها الثابتة واألبدية اال وهو كوكب املشرتي ..

املنظومات الشمسية هذه العملية تدّرجت من الدهر اىل ا�رّات اىل األكوان اىل 
يف كل بعد من األبعاد يف هذه اهليكلية العظيمة اليت حتكمنا وحىت يفهم القارئ 

هذه اآللية بشكل مبسط جيب أن نتذكر أن عملية التجلي لتأسيس الكون 
معدNً أفرز±م عملية التجلي وكونت الدائرة الكونية املقدسة  99قامت على 

قدسة وتتسلسل حىت تصل بعدN األرضي وهلذه األوىل حتيط �ا عشرة لألمساء امل
املعادن الدور احلاسم يف منظومتنا النفسية والروحية وأبقت االيزيدية على هذه 
الفصول مصانة بغالف مسيك ال ميكن االقرتاب اليه ألنه كما ذكرت يف فصل 

سابق أن متكن عقل مقتدر منه سيحّول هذا العلم ألغراض تتناىف وقيمه 
  .املقّدسة .

ودراسة الدائرة امللكية السماوية األوىل لتجلي سلطان آدb قاد االيزيديون اىل 
  فهم اآللية الثابتة اليت تفرزها الدورات الشمسية على منظومتنا الروحية والنفسية 
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واجلسدية وطبيعة التأثريات االجيابية والسلبية هلا علينا ، هذه اآللية الثابتة هي 
من التأثريات تفرز األقدار إذا ما أردN التعبري بدقة عن  عبارة عن دورات منتظمة

احلقيقة اليت وقفت خلف دراستها واخراجها من اخلفاء اىل العلن ، بعضها Àيت 
عام  3600عاماً وبعضها Àيت يف  4455يف دورات زمنية متفاوتة بني 

 عاماً والقسم األعظم Àيت 117عاماً وبعضها Àيت كل 234وبعضها Àيت يف 
يف دورات حمدودة وقصرية ترتك �ثريها الفعلي على املنظومة الروحية والنفسية 

عاما ،  45ــ  81واجلسدية للكائن البشري وتتحكم +قداره ترتاوح بني 
واألكثر أمهية يف هذه الدورات تلك اليت تسمى بدورات نذر الشؤم التسعة يف 

  عاماً .. 52أقدار البشر واليت مد±ا 

يزيدي اخلفي املقدس وّضح لنا ان املدة الفعلية للدورة الشمسية اليت والعلم اال
جتعل الكائن املتفّوق حاكماً للمنظومة الشمسية وحاصًال على اخلرقة املقّدسة 

عاماً ، هذا العدد بطبيعة احلال  512549والتاج امللكي السماوي مد±ا 
وام لكن من يعرب أبواب ملستوى الوعي الذي نعيش فيه ميثل عدداً كبرياً من األع

العلم االيزيدي اخلفي املقدس ويصل اىل مستوى الوعي السبيب أو الشمسي 
سيدرك أنه عمر عادي وقد جّسدت هذه اجلزئية من العلم االيزيدي يف عادات 

وتقاليد وضعية الزالت سارية يف اللش املقّدسة حىت يومنا هذا مع استعارات 
  تبحرون يف هذا العلم ..لفظية ورمزية ال يفهمها سوى امل

هلذا عندما حدد االيزيديون أسباب فصل وعينا األرضي عن الوعي الكوين 
  ذهبوا مباشرة لدراسة املنظومة الشمسية ومسارات الطاقة القادمة منها والغدد 
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واألعضاء اليت ترتك فيها �ثرياً مباشراً ووضعوا لوحات من األملاس ولالزورد على 
طبيعة التحوالت اليت حدثت رغم أن هذه اللوحات مت معبدهم لتشري اىل 

استبداهلا +لواح من الغرانيت واملرمر لكنها بقيت تضيء طريق من يعرب أبواب 
  وأعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقدس اىل نور احلقيقة الساطعة ..

هلذا وضع االيزيديون برجمة متكاملة لعناصر الوعي بدأت هذه الربجمة بفهم 
األعداد يف اللغة الكونية الرمزية املقدسة كي يتمكنوا من حتديد مواعيد االنتظام 

يف الدورات الشمسية و�ثريا±ا على منظومة الكائن البشري ودراسة �ثري 
أعمد±ا على مسارات الطاقة املنبعثة منها وانتقلوا لوضع مبدأ نوعي للوصول اىل 

ّرب ( الربخك ) ووضعوا �اية هلذا الصورة الكونية الكربى من خالل طرق ال
الطريق بظاهرة القاhخ ، يرافق هذا املشروع النغمة الكونية املقّدسة اليت تعمل 

على تعميق املنظومة النفسية والروحية حبقيقتها من خالل طقس السماع وشاص 
  ايزيد ..

وعكست األشكال اهلندسية للقباب املخروطية اليت وضعها االيزيديون علومهم 
السرّية والنوعية بشكل دقيق وبقيت أجزاء واسعة من علومهم تغلفها السرّية 

بطريقة ال يتمكن من الوصول اليها إالّ من وصل مراحل الوعي املتفّوق ودخل 
أبواب املعرفة السرّية املقدسة فيها ، ليست األشكال اهلندسية وحدها بل حىت 

يط املكان الذي تبىن فيه هلذا مل املواد اليت تدخل يف بناءها جيب أن تكون من حم
يكن هناك سوى احلجارة والرخام املوجود يف حميط اللش لبناء هذه األشكال 

  اهلندسية منها وعند احلديث عن القباب املخروطية جيب أن نضع بنظر االعتبار 
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أن الشكل اهلندسي للقباب املخروطية بقدر ما يعكس التسلسل اهلرمي للخلق 
توbت العليا فإنه يعكس �ثري الطاقة اإلهلية أو الكونية على والنشوء يف املس

  الكيان الطاقي للمخلوقات والكائنات واألشياء يف عاملنا املادي املوضوعي ..

ومن خالل الرسوم واألشكال اهلندسية والشرح سيفهم القارئ الكرمي املغزى من 
ة بطنت املعرفة االيزيدية رمسها �ذه الطريقة لتعكس علوماً غاية يف النوعية والسري

عرب العصور ، ففي أعلى القباب املخروطية توجد الدوائر الثالث الكربى 
والصغرى واملتوسطة لتشري اىل الثالوث املقّدس يف اخللق ، فهي متثل سلطان 

آدي والشيخ مشس وامللك شيخ سن واملستوى العظيم للنور الذي حيكم هذه 
يض وهي يف نفس الوقت تعكس رمزية الروح اهليكلية واملتمثلة hللون األب

والنفس واجلسد وكذلك تعكس رمزية الشمس والقمر واألرض أو املادة وهناك 
رمزية أخرى يتم اإلستعانة �ا بدالً من الشمس وهي املستوbت األربعة للوعي 

.. 

يا قدمياً مل يكن االيزيديون يقدمون شرحاً مفصالً للرموز إالّ ألقلية ضيقة ±تم فعل
�ا وتريد أن تتطلع على حقيقة الرموز اليت تعكسها بدءاً من اهلليل وانتهاءاً 

hلبوابة اليت جيب أن تكون دائرية الشكل يف نصفها العلوي واليت توضع على  
كل مزار ، فالشمس أو الكف مها املقام األعلى يف اهلليل ويليهما رمزية القمر 

ل سابقة تلك األمهية العظمى واألرض أو النفس واملادة وذكرت يف فصو 
للشمس يف الطقوس االيزيدية وكذلك يف علومها النوعية ومعرفتها السرية ، 

  فحىت هذه الرمزية مت تقسيمها اىل قسمني أحدمها ينتمي اىل األسرار الصغرى يف 
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االيزيدية والثانية تنتمي اىل األسرار الكربى ومنذ آالف السنني وضع االيزيديون 
كون تفسريات هذه اجلزئية خفية وحمصورة لكنهم يف نفس الوقت  أمهية أن ت

كانوا يدركون أن من يصل عتبة تفتح بصريته الروحية سيدرك املغزى من جوهر 
  احلقيقة يف هذه األشكال اهلندسية وما تعكسه من علوم نوعية متقدمة للغاية ..

 اللش النورانية لذلك مثلت اللوحات احلجرية واآلoر اليت خلفها لنا األجداد يف
املقدسة كنوزاً مثلت أقدم الرموز وأعمقها يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس 

ووضعت األجيال احلالية أمام مهمة البحث عن األسس اليت قام عليها هذا 
العلم العظيم الذي بقي حماطاً بغالف من السرّية ال ميكن االقرتاب له قبل أن 

ك النضج الكايف للتعامل معه وجعله يف تتمكن مستوbت الوعي من امتال
متناول اجلميع ، فالتحليل والتفسري الفلسفيني  للطبيعة الكونية وoلوثها املقّدس 
قاد االيزيديون اىل نبض احلقيقة السرمدية املتمثلة بتشابك وتداخل عملية اخللق 

 وأن الكائن البشري ليس سوى آلة مصغرة للمنظومة الكونية ميكن سرب أغوار
اسرارها بسهولة ، فكل القوانني الكونية موجودة يف اهليكل الداخلي للكائن 

البشري كما هي موجودة يف اهليكل الكوين املقّدس ، لذلك ركزت االيزيدية يف 
علمها اخلفي املقدس على تعليم االنسان أسس الطريقة السليمة يف عبور 

االنطالق يف عملية مستوbت الوعي من خالل دراسة منظومته الداخلية قبل 
  التشبيه لدراسة املنظومة الكونية ..

فطرق الّرب ( الربخك ) يف األساس قامت على حتويل الطاقات القادمة من 
  املنظومة الكونية عرب الشمس والقمر اىل مستوbت عليا للوعي  ±دف يف 
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جوهرها اىل ±ذيب النفس والروح اىل مستوbت متكنها من دخول أعماق 
حقيقتها وتقوم hلتايل خبلق وعي بديل عن الوعي األرضي متفوق يف مالحمة 
وصفاته على الوعي املتّدين للكائن البشري يف العامل املادي وعندما يتم تفعيل 
مراكز الطاقة يف اجلسم عند الكائن البشري تبدأ ممارسة الّرب ( الربخك ) يف 

قصرية للغاية وأخرى طويلة نسبياً التدرّج صعوداً يف مدbت زمنية خمتلفة �رة 
حىت يتمكن املمارس من السيطرة الكاملة على التواصل مع األبعاد األخرى 

  ¡رادة حرة كاملة أساسها الوعي املتفّوق ..

ويشكل الكائن البشري حمور تركيز العلوم اخلفية لاليزيديني كما ذكرت يف 
ألخرى الكربى ومثلما فصول سابقة  ، فهذا الكائن هو صورة كونية مصغرة ل

هناك وجهني للكون ظاهر وhطن ، هلذا الكائن البشري الرتكيبة نفسها ، 
فباإلضافة اىل الرتكيبة الفسلجية اليت يقوم على أساسها جسد هذا الكائن 

يكمن هناك يف اخلفاء اجلانب املخفي منه والذي يشكل عمود أساس يف دراسة 
ة من الشمس أو تلك القادمة من القمر �ثريات منظومات الطاقة سواء القادم

ومن خالل الفصول السابقة أدركنا أن هلذا الكائن طبيعة متعددة األبعاد من 
خالل دراستنا ملستوbت الوعي األربعة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وما 

تشكله أو تعكسه يف عامل األشكال اهلندسية و�ثريا±ا يف بناء القباب املخروطية 
ه الطبيعة إذا ما متكنا من سرب أغوارها نكون قد وضعنا يدN على املكان وهذ

السليم للبدء يف رحلة الذهاب اىل مستوbت الوعي املتفّوقة واليت ستجعلنا ندرك 
  هذه الطبيعة بعمق ، فاإلنسان ال يعيش من أجل سذاجة العامل السطحي 
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جوده والعبور اىل الغائية املادي املوضوعي بل من أجل فهم اجلوانب السببية لو 
  اليت تتحكم يف طبيعة تركيبته الفائقة التعقيد ..

وهذه املثلثات االثنا عشر واليت تشري اىل رمزية اخللق و�ثريا±ا فينا اىل أبعد 
درجة إمنا تعكس يف نفس الوقت علم آدي وسلطانه يف الوجود ، فهي كما 

املعرفة السرّية االيزيدية  ذكرت تعكس أكثر من شكل لطرق اخللق والنشوء يف
وهنا أحاول شرح كل جزئية يف املثلثات االثنا عشر اليت تشكل األضالع يف 

القّبة املخروطية الكربى يف اللش أل�ا تشكل األساس يف اخللق أو ما تعكسه 
من علم نوعي يتجاوز وعينا احملدود يف عامل املادة وقد اعترب االيزيديون أن تشفري 

ألشكال اهلندسية يعد أهم أشكال معرفة مستوbت الوعي عند األسرار يف ا
األفراد أو قياسها من خالل التفسري والتحليل السليم هلا على مستوbت وعينا 

  يف عامل املادة ..

تشكل هذه الدوائر الثالث حمور عملية اخللق وطريقة تدرج الروح والنفس اىل 
اً بـ الشمساين والقا�ين والشكل مستوbت عامل املادة من األعلى اآلداين مرور 

الثالثي هذا يف أعلى القباب يشكل احملور املقدس يف البناء االيزيدي التقليدي ، 
 ًNت الوعي األربعة فيه وأحياbفالدائرة األوىل من األعلى تشكل اخلالق ومستو

يتم رمسه على شكل كف +ربعة أصابع يف حاالت معيّنة ومواقع معيّنة ال ينبغي 
تطرق اليها عالنية أل�ا تشكل سراً من أسرار املعرفة االيزيدية ، لكن يف أغلب ال

احلاالت ترسم الدائرة الكربى بدالً منها واليت يعتقد البعض أ�ا الشمس لكنها 
  يف احلقيقة متثل نور طاوسي ملك وحكمه للعوامل يف األصل وميكن اعتبار هذه 
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ألرض يف نفس الوقت ، فالشمس تشري الدوائر الثالث متثل الشمس والقمر وا
اىل العامل السبيب الشمساين الذي ميثل احلالة األبدية لالرتقاء يف النور ومصدر 

النور األبدي وكذلك تشري اىل الروح والنور والطوق األقدس الذي حييط 
الكائنات واملخلوقات  ومتثل الدائرة الثانية القمر أو سلطة ملك فخردين وعلمه 

د كما أ�ا متثل النفس يف اجلرار الكونية الثالث يف العني البيضاء على الوجو 
الكونية ومتثل الدائرة الثالثة املادة احلية الكونية أو العامل املادي وتغلف هذه 

اجلزئية أربعة ألوان متثل العناصر األربعة يف اخللق وهم ( النار واهلواء واملاء والرتاب 
.. (  

االثنا عشر اليت تشكل اهليكل الفعلي للقباب وعندما نتحدث عن األضالع 
املخروطية فإننا نتجاوز املفهوم السطحي هنا يف التعريف لننتقل اىل علوم نوعية 
تعرب عنها املثلثات االثنا عشر ، فهي تعّرب عن ديوان العرش اإلهلي املقّدس كما 

مى بـ تعّرب عن لفظ يستخدمه االيزيديون يف حالة اكتمال ديوان القمر املس
ديوان ملك فخردين وذكرت يف سطور سابقة أن كل مثلث حيكمه سّر معّني 

من أسرار املعرفة االيزيدية ويستطيل علم هذه األسرار اىل مدى واسع يف شرحها 
حبيث أننا نكون حباجة اىل جملدات لشرح املبادئ اليت تقف خلف تشكيل 

ا املادي خطوط األضالع يف القباب املخروطية ، لكنها تعكس يف عاملن
ومسارات الطاقة اليت تتحكم يف الكائنات واملخلوقات ، سبعة منها متثل الروح 

املقدسة ومخسة منها متثل النفس ، أي مسارات الطاقة القادمة من الشمس وليت 
  تؤلفها الروح بطاقة سباعية األبعاد وكذلك النفس بطاقة مخاسية 
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ى ا�ال الطاقي للبشر ( الروح ) األبعاد حيث متثل �ثريات هذه الطاقة عل
وعلى احلواس اخلمسة ( النفس ) وما يقابلها من غدد تشكل الرتكيب املادي 

  للبشر ..

  وعند العودة ملشاهدة الصورة بشكلها الواسع الشامل نرى أنه ..

ــ القّبة الكربى يف اللش متثل القدسية العليا يف اللش ويف االيزيدية بشكل عام 
السرّية أو يف طقوسها الشعائرية اليت متارس يف األعياد واملناسبات يف معرفتها 

وكذلك يف عاملنا املادي ملا تعكسه من قدسية يف املستوbت العليا للوعي 
  وكذلك يف األبعاد والعوامل اخلفية يف معرفتنا االيزيدية ..

  هذه القّبة مؤلفة من ..

ان املستوbت األربعة للوعي يف ــ اهلليل .. وما يعكسه من ألوان الطيف أو ألو 
  العوامل ..

ــ الثالوث املقدس .. الكرات الثالث أو الدوائر املقّدسة الثالث اليت متثل اخلالق 
ورمزية طاوسي ملك والشيخ مشس وامللك شيخ سن أو متثل رمزية دائرة العرش 
،  املقدس لسلطان آدي أو سلطان ايزيد ورمزية الشمس ومنظومتها ورمزية القمر
هذا يف املعرفة السرية النوعية االيزيدية أما يف عاملنا األرضي فهي تعكس رمزية 

  الشمس والقمر واألرض ( الروح والنفس واجلسد ) ..
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ــ األضالع االثنا عشر .. تعكس هذه األضالع املثلثات االثنا عشر يف اخللق 
االيزيدية وكذلك  ولكل مثلث ديوان من ديواNت اخللق املقدس يف املعرفة السرية

تعكس أبواب املعرفة اخلفية وعلومها املقدسة ، كما قلت يف سطور سابقة هناك 
رمزيتان لكل جزئية من جزئيات التعريف لألشكال اهلندسية يف املعرفة االيزيدية 
إحداها تقوم على علوم سرية وأخرى نتداوهلا يف عاملنا املادي املوضوعي وبقيت 

تها من هذا التحليل السليم ملا تعكسه من علوم نوعية هذه القدسية �خذ رمزي
  شكلت اإلرث احلقيق لاليزيدية ..

ــ الدائرة اليت توجد يف أسفل األضالع االثنا عشر ، تشري رمزية هذه الدائرة اىل 
الروح يف عامل املادة وكذلك اىل رمزية الروح املقدسة يف املستوbت العليا للوعي ، 

لق متسلسلة بطريقة ميكن فهمها من خالل فهم ما تعكسه فهذه اهليكلية يف اخل
  األشكال اهلندسية يف املعرفة االيزيدية ..

ــ ا�سم الثماين األضالع يعكس اآللية اليت تتحكم يف إمداد مسارات الطاقة 
والوعي من مستوى الروح اىل مستوى النفس لتفعيل آلية اجلسد ، هذه اجلزئية 

م طبيعتها أل�ا تشكل العامل احلاسم يف نقل حباجة اىل ذهن عميق لفه
التأثريات الطاقية عرب املستوbت وعندما استعارت االيزيدية هذه الرمزية من 
العلوم اخلفية فإ�ا أرادت أن توّضح اخلطوات اليت جسد±ا عملية اخللق يف 

األعلى وكذلك يف األسفل كي يفهم القارئ عرب تشكيل هذه الرموز من 
  ندسية موضوع الدرّة اليت خلقت منها الكينونة والوجود ..األشكال اهل
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ــ تستند هذه القباب املخروطية جبميع أشكاهلا اىل قاعدة مربعة أو مستطيلة 
�خذ أبعادها من نسب ذهبية يف املعرفة السرّية االيزيدية وتشكل كل زاوية دائرة 

 عاملنا املادي األرضي أو من دوائر املعرفة املقدسة هلا علمها وأسرارها اخلفية يف
  حىت يف املستوbت الروحية العليا ..

ومن خالل التمّعن يف األشكال اهلندسية والفصول السابقة يف هندسة األسرار 
املقّدسة سندرك عمق املعاين اليت تقف خلف تشكيل القباب املخروطية يف 

ريخ مغلفة hلسرية االيزيدية وهنا ال بد من االشارة اىل عدة عوامل بقيت عرب التا
يف اختيار االجتاه الذي يتوجب أن تكون عليه البّوابة يف كل مزار أو نيشان من 

مزارات االيزيدية ، فالكثري من مزاراتنا تكون البوابة فيها متجهه hجتاه معّني دون 
  أن يسأل أحدN عن السبب الذي يقف خلف بناء من هذا النوع ..

شكال اهلندسية لكل مزار أيضاً له أسس ليس االجتاهات فحسب ، بل األ
وثوابت يف املعرفة السرّية االيزيدية وتقوم على أساسها عملية البناء ومن بني هذه 

األسس والثوابت طبيعة املزار أو النيشان ومكانته يف املعرفة السرية واىل ماذا 
 يشري يف أركان هذه املعرفة ؟ وما هي األسس اليت تقف خلف بناءه يف مكان

  معّني وتوقيت معّني ؟

ــ البوابتني متثالن البري واملريب ورمزيتهما أو عمودي الشّدة واحلزم يف املعرفة 
  االيزيدية ..
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ــ الرؤوس الثالثة اليت تعتلي هاتني البّوابتني تشري اىل الثالوث املقدس ، الروح 
  والنفس واجلسد أو الوعي والطاقة واملادة احلّية ..

لية ميكن عبور بوابة تتوسط الشكل اهلندسي للوصول اىل مسوbت ــ عرب هذه اآل
الوعي األربعة اليت توجد على شكل أربعة بواhت يف وسط الشكل اهلندسي من 

  األعلى ..

ــ بعد الوصول اىل هذه املستوbت والتحلي hلشروط الروحية واألخالقية لعبورها 
الدرج يف الصورة )  حنو العرش يتمكن املرء من الصعود يف سلم الوعي الكوين ( 

  املقدس وفهم آلية اخللق بطريقة نوعية للغاية تتجاوز الوعي يف عاملنا األرضي ..

ــ املثلث الذي يوجد يف الثلث األخري من القبة املخروطية يشري اىل مثلث التنّور 
الروحي وتفتح البصرية الروحية والذهنية من خالل فهم أسرار املعرفة االيزيدية 

  hلتدريج ..

ورغم أن العلوم االيزيدية مل ختفي ذات يوم هذه التعريفات البسيطة امام كل من  
كان حياول البحث يف أعماق األسرار الصغرى يف االيزيدية وهذه املعلومات 

جزءاً منها لكنها بقية طي الكتمان لفرتات طويلة ، فهذه األسرار املصنفة على 
تشكل املقدمة الضرورية لفهم األسرار الكربى اليت أ�ا أسرار صغرى يف االيزيدية 

يعرب اليها طالب العلم االيزيدي كلما تقدم يف حتقيق الشروط الروحية و 
  االخالقية للوصول اليها ..
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وسأتناول اآللية اليت حتكمت يف تصنيف األسرار يف املعرفة السرّية االيزيدية عرب 
العلم االيزيدي وكذلك طبيعة املناهج اليت العصور وكيفية تقبلها من قبل طالب 

  وقفت خلف تشفري هذه األسرار يف املستوّيني ..

أما الشكل الثاين فهو عبارة عن قبتان متثالن الروح والنفس على دعامة واحدة 
من دعامات اخللق ولو تناولنا هذه اجلزئية وأسرارها اهلندسية فإ�ا بال أدىن شك 

يف عملية تفسري اخللق والنشوء يف االيزيدية ، كما أن تعكس جزئية مهمة للغاية 
هناك الكثري من األقوال والنصوص املقدسة تدعم أمهية هذا اجلزء يف املعرفة 

السرّية االيزيدية ، فالقّبة الكربى كما ذكرت يف سطور سابقة متثل أعلى أشكال 
ثل أسرارها القدسية يف املعرفة االيزيدية سواء يف طقوسها وشعائرها واليت مت

الصغرى أو يف علمها النوعي الذي ميثل األسرار الكربى وكما نعلم أنه حيّرم بناء 
شكل هندسي يف االيزيدية يعلو على ارتفاعات القبة الكربى يف اللش املقدسة 
وعرب التاريخ الطويل مل يتجاوز أحد على هذه احلقيقة +ي شكل من األشكال 

..  

مقدس ويلي هذا الثالوث األضالع االثنا عشر ومن  القبة الكربى يعتليها oلوث
مث الدائرة وبعدها ا�سم الثماين األضالع والدعامة املربعة أو املستطيلة حسب 
أمهية البناء يف املعرفة االيزيدية السرية وتوضع القبّتان على دعامة واحدة أل�ا 

ح تشكالن تنتمي اىل مستوbت عليا يف الوجود أي رمزيتهما فالنفس والرو 
اجلانب اخلفي يف الكيان الطاقي للكائنات واملخلوقات بشكل عام بينما تشكل 

  املادة احلّية اجلانب الظاهر يف هذا الكيان ..
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ومن خالل االدراك السليم لفهم هذه األسرار اليت تقف خلف تشكيل البناء 
ن من فهم اهلندسي للمزارات واألماكن املقدسة يف االيزيدية بطريقة نوعية نتمك

اجلوانب اخلفية يف األسرار اليت جعلت من عملية البناء حتظى بسرّية عرب العصور 
اإلدراك ميكننا توسيعه وتطويره اىل درجات عالية املستوى روحية ونفسية وهذا 

حبيث جتعلنا خنرتق أعماق أية فكرة يف هذه املنظومة ونطلع على جوانببها 
ألداة اليت نتحّرك من خالهلا لتحقيق مظهر السببية بعمق ، فاإلدراك هنا هو ا

رؤية التجلي +بعاده احلقيقية بطريقة سليمة ليس يف األشكال اهلندسية فحسب 
بل يف األسرار الكربى لاليزيدية ، فِسعة اإلدراك هنا مسألة جوهرية لتحقيق 
التقدم الروحي والفكري إلخرتاق األسباب وهذا اإلدراك عملياً هو املصدر 

للعقل وللوعي وللعاطفة وللروح ، مصدر لكل املشاعر واألحاسيس اليت  الفعلي
تعكس الصورة الصغرى فينا واليت منثلها يف عامل املادة ، فبحجم اإلدراك يكون 
الفهم , كلما توسعت مساحته توسع معها فهمنا للظواهر وإخرتاقنا لبواطنها 

لف إختيار األشكال وأسرارها وأسباب وجودN وكذلك فهم اآللية اليت تقف خ
اهلندسية يف البناء واألسرار اليت تقف خلفها ، حىت حواسنا ستعمل بطاقات 
وسعات أوسع بكثري من حجمها الطبيعي إذا ما تعّمق اإلدراك واتسع ، فهو 
منهل عظيم ينبض hحلياة وميكننا استخدامه بشكل فّعال من خالل توسيع 

لتزّود +عظم درجات احلكمة واملعرفة مساحته اليت تؤدي يف �اية األمر اىل ا
والتحليل ، هذا اإلدراك جتلى بعمق يف الدائرة امللكية السماوية الثانية بعد ظهور 

النسبة االيزيدية املقّدسة الذهبية وظهور اجلرّة الكونية وبرNجمها املعلومايت 
  نه املتكامل ، فاإلدراك يف الصورة الكونية الكربى هو املصدر الذي نستقي م
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عمق إدراكنا احلقيقي يف الصورة الصغرى اليت منثلها ، ففي احلاالت الروحية 
والفكرية املتطورة يتعمق هذا اإلدراك اىل أبعاد نسمو �ا عن عاملنا األرضي 

وحىت ال نتمكن من اإلفصاح عن عمق هذا اإلدراك ألن طبيعته السرمدية ال 
  التفكري أو اإلستعارة اللفظية له ..ميكن أن خنتصرها بصورة أو دائرة معيّنة من 

فا�االت واهلاالت البيضاء اليت جتمعت بطريقة تشبه إستقطاب املغناطيس 
للحديد وتشبه جتمعها يف تيار واحد من ا�ال املغناطيسي جتلت بعمق عظيم 

يف الدائرة امللكية السماوية األوىل أو املثلث األول يف اخللق لتشكل التجلي 
لة والطوق املقّدسني األوليّني ومن مث تركزت عند أحد احلواف يف األول واهلا

الدائرة لتشكل الدائرة امللكية السماوية الثانية اليت جتلى فيها الرحم الكوين 
واملثلثني املتعاكسني يف هذا الرحم أو اجلرّة بعمق ، كان هذا التجلي مبثابة نقطة 

ني أو املزدوجني اللذين إنبلج البداية يف عمق اإلدراك وظهوره ليشكل احلالت
منهما نظاماً كونياً هندسياً سرمدbً ال ميكن سرب أغواره بسهولة و¡ستمرار 
العملية ظهرت الدائرة امللكية السماوية الثالثة اليت أجنبت وأكملت الثالوث 

املقّدس واجلرار الكونية الثالث اليت شكلت املصدر للثالوث املقّدس عند كل 
خلوقات يف املنظومة الكونية الشاملة وحىت نفهم هذه النقطة الكائنات وامل

hلتحديد سيظهر لنا كما تثبت الكثري من السبقات يف االيزيدية أن رقابة كل 
من البري واملريب هي اليت حتدد مستوى الذهاب اىل هذه املصادر ، فاجلسد يبقى 

كونية رمبا ال على األرض أو على أي تربة أخرى يف الكون يتحلل وفق برجمة  
نتمكن من إستيعاب طبيعتها بعمق ، فهذا اجلسد مؤلف من معادن تذهب اىل 
  الرتبة أو اىل أحياء دقيقة وظيفتها ترتيب هذه املهمة بشكل دقيق ، هذه الربجمة
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الكونية تستمد برNجمها املعلومايت يف التعامل مع اجلسد للكائن من أحدى  
اجلانب ، بينما تذهب الروح اىل مصدرها يف اجلرار الثالث املسؤولة عن هذا 

اجلرة واليت تشكل نبض احلياة يف الكائن لكي تنطلق من جديد يف املستقبل يف 
دورة الضرورة إذا ما مت برجمتها من جديد حلياة جديدة يف كائن أو خملوق ، اجلرة 

احلاوية للروح أو الطاقة أو نبض احلياة يصعب وصف وظيفتها يف الصورة 
نية الكربى ، فقد يعتقد بعضنا أن طريقة رجوعها وجتّسدها من جديد الكو 

خاضع جلانب سبيب علينا إثبات وجوده يف hدئ األمر وهذا اإلثبات متعلق 
hلفعل بعبورها أبعاد معيّنة حىت تصل مصدرها ، نعم األمر hلفعل �ذا الشكل 

فهوم املوت يف لكن هذا النبض ال خيضع اىل القياس السبيب وال خيضع اىل م
العامل األرضي أو حىت مفهوم املوت يف األبعاد األخرى ، ليس لشيء إالّ ألنه 

منطلق من املبدأ األصلي ألسباب متثل نبض املنظومة الكونية يف صور±ا الكربى 
  من األساس ..

أما النفس فهي اخلاضعة للجانب السبيب والقياس بكل أبعادها من خالل املريب 
طريقة مبطنة ملبدأ الشدة واحلزم وتذهب ذاكرة هذه النفس اىل الذي خيضعها ب

ما نسميها مبكتبة الكون الرمزية لتفصيل جوانبها السببة وعزهلا وتنقيتها حىت 
تكتمل وحتصل على طوق جديد تدخل من خالله اىل هذا الُبعد أو بُعد آخر 

نفس لنفس إستناداً اىل حقيقتها األصلية وكذلك خيضع جانب الوعي يف هذه ال
السبب اىل ترتيب وتنقية قبل أن يتم خزنه حىت تبدأ دورة جديدة للكائن أو 

  املخلوق بطوق مقدس جديد سيخضع أيضا للجوانب السببية يف البعث ، هذه 
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اجلوانب السببية يف القياس أطلق عليها عند تشفري العلم االيزيدي اخلفي املقّدس 
  إسم ( يوم احلساب ) .. 

لعقلي اخلفي الذي نسميه hلنفس يشرف على أغلب العمليات هذا الكيان ا
الربجمية يف العقل الفضائي الكامن يف اجلسم وطريقة عمل هذا الكيان معقدة 

للغاية اىل درجة حنتاج معها اىل إدراك عميق لطبيعة التشابك بني املنظومة 
قل الكونية للثالوث املقدس حىت نتمكن من فهم عمل كل جزء فيه بشكل مست

، فهو يعمل يف مستوbت عليا ال ميكننا ادراكها ، هذه املستوbت العليا هي 
مستوbت حّسية قبل كل شيء وتعمل بطريقة ذاتية مستقلة حتمي oلوثنا 

املقّدس يف بعض األحيان من املطبات سواء الصغرية أو الكبرية ، فهذا اإلدراك 
حيان من مصائب تواجهنا احلسي العميق هو مصدر إنقاذN يف الكثري من األ

دون أن نعلم من حّرك أجسادN يف اللحظة املناسبة لتفادي املخاطر يف العامل 
املوضوعي وكذلك ينظم هذا الكيان حجم الكميات اليت حيتاجها اجلسد من 
الفيتامينات والربوتينات وأكاسري املعادن الالزمة إلبقاء اجلسم يعمل يف أفضل 

في يسميه االيزيديون العقل الباطن هو الذي جيعلنا حاالته ، هذا اإلدراك اخل
ص من عثراتنا وأخطاءN وتفادي املصائب كلما إتسع حجمه يف  دائماً نتخل

دواخلنا وهذا اإلتساع ال ميكن لُه أن يكون دون إدراك املرء حلقيقته ، مبعىن آخر 
  دون الدخول يف بواhت العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

قل الباطن الذي يربطنا hملنظومة الكونية يف صور±ا الكربى خيتلف عن الع
  وظائف الدماغ البشري اليت تقوم �ا مليارات اخلالb الصغرية بطريقة االتصال 
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الالسلكي فيما بينها إلختاذ القرارات الالزمة املتعلقة hلواقع املادي امللموس 
ا�رّد ، فالعقل الباطن هو العقل الذي نعشيه يف بُعدN األرضي ، أي العقل 

األرفع وهو كما ذكرت يف صفحات سابقة يشكل مع الروح النفس اإلنسانية ( 
األN ) لذلك نسميه كيان وليس عضو عادي ، هذه اجلزئية رغم بساطتها إذا ما 
مت فهمها بشكل سليم فإننا سنكون قد قطعنا شوطاً كبرياً يف تطوير قدراتنا على 

م صورة يف العقل والعاطفة العاملّني يف املستوى األرضي األدىن التحكم +عظ
وهذا التحكم هو الذي يزيد من سعة مساحة العقل الباطن وhلتايل يضاعف 

  من قدراتنا يف فهم املنظومة الكونية وطريقة عملها بشكل شامل ..

وكلما تعمقنا يف فهم طبيعة عمل أي جزء من أجزاء الثالوث املقّدس الذي 
كل أساس التكوين يف املنظومة الكونية الشاملة +سرها +جزاءها الكربى يش

والصغرى وصلنا اىل مراحل متقدمة من القدرة على اإلنتقال اىل التعلم النوعي 
القائم على أسس سليمة ختلو من مبدأ القياسات القاصرة اليت ميطرN �ا العلم 

مة هي اليت تنقل عقلنا الباطن األكادميي الكمي املنهجي ، هذه املراحل املتقد
للعمل يف مستوbت عظيمة حنن فقط من يتمكن من فهم الربجمة الشاملة 

لوجودN بشكل أوضح ، يف الدائرة امللكية السماوية الثالثة اليت إكتمل فيها 
التجلي هلذا الثالوث شكل إنعطافاً عظيماً للوعي األقدس ( سلطان آدي ) يف 

لما تقدمت العملية يف اخللق كلما إخنفضت مستوbت عملية اخللق والتجلي وك
النور اليت تصاحب عملية التجلي ، فبدءاً من الدائرة امللكية السماوية الرابعة 

وظهور الفصول الكونية الرمزية املقّدسة واالجتاهات األربعة واألنظمة اهلندسية 
  تاسعة والتسعني الكونية األربعة أصبحت العملية تتسع حىت إنتهت عند الدائرة ال
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وتكررت العملية عشرة أضعاف بينما بقيت الدائرة امللكية السماوية لسلطان 
  .. آدي مستقلة يف النهاية عن األكوان اليت جتلت من نوره املقّدس

ويف الوقت الذي تعكس فيه القباب املخروطية علوماً نوعيا ومعرفة ايزيدية بقيت 
حمور العقيدة االيزيدية ، كما تشكل  طّي الكتمان لقرون عديدة تشكل اليوم

أسس يتم من خالهلا فهم آلية اخللق والنشوء وأسرار هذه املعرفة ، هلذا تبدو 
عملية دراسة األشكال اهلندسية اليت تقوم عليها بناء املعابد واملزارات يف 
االيزيدية شبيهة بعملية فهم واخرتاق أسرار املعرفة االيزيدية الصغرى منها 

 ..إذا ما أردN فهم اآللية اليت تتدرّج فيها العملية منذ البداية  والكربى
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  الفصل السادس

  

  اهلليل .. والشعار املقّدس

  

ميثل الشعار املقّدس الذي ينتصب على القباب املخروطية املستوى املقّدس 
األول يف الشكل اهلندسي ألي بناء خمروطي الشكل يف االيزيدية وهو خيضع اىل 

معرفة حسا@ت فلكية وعلمية دقيقة عند وضعها على قّبة أي مزار لتعكس 
خاصة يتمكن من اخرتاق جوانبها السببية من ميتلك تلك العلوم العظيمة يف 

االيزيدية ، فاختيار الشعار املقدس ال Rيت عشوائياً بل من خالل إجراء حساب 
دقيق لطبيعة الثرX اليت حتكم عاملنا ويف فصول سابقة من أجزاء هذه السلسة 

ة يف املعرفة السرّية االيزيدية و^يت قمت بتوضيح ما الذي تعنيه الثرX الكوني
عملية حساب الدورات الشمسية والقمرية يف املستوى الثاين من البحث 

لتحديد آلية الشعار الذي ينبغي وضعه على األشكال اهلندسية يف املعابد 
واملزارات اليت تعتربها االيزيدية مواقع متتلك التأثري الفعلي يف الكيان الطاقي احلي 

  ي يف خمتلف األماكن احمليطة بـ اللش النورانية ..لإليزيد

لذلك يشكل الشعار املقدس لـ اهلليل مبثابة حجر األساس الذي يتم اختياره 
  ملعرفة مكانة وأمهية الشكل اهلندسي املزمع بناءه يف موقع عّني ، @إلضافة اىل أن 
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الوzا أثناء هذا الشعار املقّدس خيضع لطقوس معينة يليها نصوص مقّدسة يتم ت
تعميده يف العني البيضاء يف اللش النورانية ، فهذه اجلزئية تشكل األساس الذي 

  يسبق نصبه يف أي مزار من مزارات ومعابد االيزيدية ..

@لتأكيد ال ميكننا الوقوف عند تلك املزارات واملعابد االيزيدية اليت كانت تبىن 
قدمتها اختالف شكل وطبيعة يف عهد الدولة السومرية ألسباب كثرية ويف م

احلياة فيها عن تلك السائدة اليوم يف عاملنا بعد مرور عشرات اآلالف من 
األعوام عليها ، فأغلبية القباب املخروطية يف املعابد السومرية كانت تراعي بناء 

سبعة قباب على كل بناية لرتمز اىل كل بُعْد من األبعاد السبعة يف املعرفة السرية 
ة وكذلك اىل العوامل السبعة واملالئكة السبعة وغريها من الرموز اليت كانت االيزيدي

تعكسها األشكال اهلندسية يف اململكة اآلدانية ( سومر ) لذلك سأتوقف عند 
تلك الفرتة اليت تلت سقوط سالالت أور والتحاق األغلبية االيزيدية @لعشائر 

كثرية وقفت خلف اختزال   اليت كانت تعيش يف اللش وحميطها ، فهناك أسباب
االيزيدية الختيار األشكال اهلندسية استناداً اىل معرفة نوعية بطبيعة األزمنة 
وكذلك املوقع االذي أخذته األرض يف منظومتها الكونية وهي العوامل اليت 

حتكمت يف الوصول بنا اىل هذا العامل واالبقاء على القباب الرئيسية يف اللش 
نوية اليت ترمز اىل علوم نوعية يف أماكن جرى اختيارها بدقة مع بعض القباب الثا

لتمثل عظماء االيزيدية االثنا عشر وأبواب املعرفة اخلفية يف العلم االيزيدي اخلفي 
  املقّدس ..
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فالدائرة األوىل اليت تعتلي الشعار متثل يف املعرفة السرّية االيزيدية اخلالق وذكرت 
كل هيكلية يف االيزيدية يسّريها النور األعظم لـ يف سطور سابقة أن اخلالق يش

طاوسي ملك واملؤلفة من ( سلطان آدي وسلطان ايزيدي ونور طاوسي ملك ) 
هلذا الرتكيز على الدائرة االوىل يف شعار اهلليل املقدس ال بد أن يكون مرتافقاً 

يعترب مع دراسة الُبعد الذي يشكله طاوسي ملك يف املعرفة السرية االيزيدية ، 
مستوى طاوسي ملك يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس مبثابة النور املنبثق من 

اخلالق ويعكس عملية التجلي لسلطان آدي يف املستوXت األخرى من الكينونة 
والوجود ورمبا مل يتناول الكثريون من الذين وضعوا نصب اعينهم التعريف السليم 

من جهة العلم النوعي اخلفي املقّدس أو علم هلذا الرمز يف االيزيدية هذا اجلانب 
الصدر والذي بقي خمفياً مشفراً آلالف مؤلفة من السنني ، فالعلم االيزيدي 

  قّسم مستوى تدرّج عملية اخللق اىل أربعة ..

  

  ــ املستوى اآلداين .. 

  ــ مستوى النور العظيم ( طاوسي ملك ) لألمساء املقّدسة .. القا�ين

  السبيب الشمساين ..ــ املستوى 

  

  ــ املستوى املادي .. مادي أو ميدي
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وتعكس هذه العوامل أو جتّسد بشكل آخر ما متت االشارة اليه يف مقدمة هذا 
  الفصل من رمزية متثلها العناصر األربعة ..

ــ املستوى اآلداين .. النار اليت دخلت الدائرة السماوية األوىل مثلت الشرارة اليت 
  التجلي .. إنطلق منها

ــ مستوى النور لألمساء املقدسة لـ طاوسي ملك أو املستوى القا�ين اهلواء مبثابة 
  الرXح احلاملة للشرارة ..

  ــ املستوى الشمساين السبيب .. املاء مبثابة املد واجلزر األزليني هلذه الشرارة ..

  .. ــ املستوى املادي .. الرتاب على أنه التجسيد املادي الفعلي هلا

  

هذه املستوXت والعوامل األربعة املقدسة يف االيزيدية تعكس يف نفس الوقت أربعة 
مستوXت للوعي متثل املاء واهلواء والرتاب والنار وتعكس يف نفس الوقت اربعة 

عوامل لكل منها قوانينها الفيزXئية واحلسابية والفلكية وهلا أربعة أسس تتحكم يف 
مكن من فهم هذا املستوى العظيم للنور الذي ميثله دميومة عواملها ، وحىت نت

طاوسي ملك ال بد لنا من املرور على هذه العوامل األربعة وشرح طبيعة التدرّج يف 
  عملية اخللق اليت نتجت عن جتلي الوعي املقّدس لسلطان آدي ..
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 وما يهمنا يف هذا الفصل دراسة ما الذي تعنيه هذه اهليكلية الرمزية العظيمة يف
االيزيدية واليت نسميها بـ طاوسي ملك من عاملنا املادي املوضوعي وطبيعة 

القوانني الكونية اليت حتكم عاملنا هذا ، فهذا املستوى العظيم من النور الذي 
جيّسد سلطة اخلالق ونوره على الكينونة والوجود ال ميكن تشخيصه أي ال ميكن 

اليت تعيش يف عوامل صغرية أي ال  قبول فكرة أنه متجّسد يف كينونة صغرية كتلك
ميكن لعامل متكامل يف أسسه أن يكون شخص حىت تكون الفكرة واضحة ، هو 

أكرب من ذلك بكثري فهذه القدسية اليت تنبعث من سيطرة النور العظيم على 
الكينونة والوجود هي عبارة عن جمموعة عوامل سامية وعليا ومقدسة جتتمع فيها 

ملنظومة الكونية لتشكل رمزية مقدسة قلما متكن االيزيديون األرواح العليا يف ا
من إعطاءها حجمها احلقيقي يف التعبري ، فكل روح تعرب دورة الضرورة وتناسخ 

األرواح تصل عتبة هذا املستوى لتنتمي لعامل شيوخ آدX هذا إن متكنت ممن 
اب املعرفة امتالك الشروط الروحية واألخالقية الواجب توفرها للعبور اىل أبو 

املقّدسة وكل روح تصل أعلى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة يف العلم 
االيزيدي تصل مرحلة شيخ آدي أي شيخ من شيوخ املستوى اآلداين يف 

املنظومة الكونية وهو مستوى رفيع يف الصعود يف سلم الكائنات املتقدمة يف 
الذي حيكمه نور طاوسي ملك الوجود وهؤالء الشيوخ هلم عامل األمساء املقدسة 

وقوانينه املتحكمة يف الطبيعة الكونية يف ذلك املستوى و@لتايل ال ميكن قبول 
فكرة جتسد هذا املستوى العظيم املؤلف من عوامل عظيمة لألمساء املقدسة أن 

يتجّسد يف كينونة صغرية يف العامل املادي لكن ميكن ان يشكل رمزية معيّنة كما 
  تيار األشكال اهلندسية املعّربة عن أسرار املعرفة االيزيدية الكربىهو سائد يف اخ
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ويعترب هذا املستوى من الوعي وعياً متفوقاً @ملعىن الدقيق للكلمة ألنه جتاوز  
الوعي العادي يف البعد األرضي إذا ما تناولنا الظاهرة من طبيعة عاملنا املادي 

ساحة الوعي الكوين القائم على املعرفة وقوانينه اليت حتكمنا وبداية الدخول اىل 
النوعية اليت تتجاوز القدرات احلية للكائن البشري يف عاملنا األرضي ويقسم اىل 

قسمني أو مستويني أو عاملني حبد ذاzما ، األول يعترب عامل ( وهو ما نقوم 
برتميزه يف نصب اهلليل ) أثريي @للون السمائي الفاتح كلون السماء ويعترب 

علم االيزيدي اخلفي املقدس السماء بلو ا االزرق بوابة العبور اىل العقل الكوين ال
واالحتاد معه لكن اللون األزرق يف االيزيدية مت ابعاده عن التناول ووضعه يف 

الرموز املقدسة بسبب قدسيته كما يتضح ذلك من خالل الشرح ، ففي هذا 
مت جتسيدها يف اختياره على املستوى الذي يشكل اعلى درجات القدسية اليت 

رأس الشكل اهلندسي يعرب ممارس طرق الّرب ( الربخك ) اىل مستوXت عليا يف 
تلقي العلم النوعي واهلندسة االيزيدية املقّدسة هذا إذا ما أرد¢ فهم أمهية 

االختيار وال ميكن تغافل الدرجة اليت وصل اليها املرء من الذكاء يف عبوره 
التواصل معها يف العامل األرضي اليت جعلته قادراً للعبور اىل ملستوXت الوعي و 

هذا املستوى املتفّوق من مستوXت الوعي ، يف هذا املستوى من الوعي املتفّوق 
تبدأ البنية اجلسدية بتغيري منطها وطبيعتها تدرجيياً لتالئم نفسها والوضع اجلديد 

س يف الكائن البشري ، فيتغّري للربجمة املعلوماتية الواسعة لكل من الروح والنف
طبيعة الطعام ويتغّري معه تدرجيياً الرب¢مج البيولوجي الكامل للجسم طاملا خيضع 

غيري هذا النظام عند كل من الروح والنفس ( البري واملريب ) هلذه الربجمة وهذا الت
  النوعي اجلديد .
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الّرب من الذين وصلوا تغيري النظام البيولوجي يف اجلسم يفتح أمام ممارسي طرق 
مرحلة الوعي املتفّوق تفّتح الكثري من احلواس لتعمل ¦قصى طاقاzا ، ليس 
ذلك فحسب ، بل وأن برجمة عدسة العّني تتغّري هي األخرى لتتفتح وترى 

أشياء ال يتمكن الكائن البشري البسيط من رؤيتها وهنا يبدأ بتقبل العلم النوعي 
ة املتكاملة لألشياء وبقدر ما جيلب هذا التطور يف الرصني ورؤية الصور الشامل

البنية الروحية والفكرية واجلسدية للمرء السعادة والسرور العميقني ، جيلبان لُه 
نوعاً من احلزن بسبب رؤيته للحقائق يف كل املواقف اليت يعيشها وال ميكنه 

فّضل االبتعاد التعبري عنها أو قوهلا أل ا ستجلب األسى والبالء لآلخرين ، فيُ 
تدرجيياً واالنعزال حىت ال يعطي جماًال للحزن أن يفسد عليه سعادته الداخلية 

وقد مّرت الكثري من الشخصيات من هذه الدورة يف تناسخ األرواح والوصول 
اىل هذا املستوى الذي يؤهلها لرؤية أشياء ال تتمكن @قي الكائنات من رؤيتها 

  يف العامل املادي املوضوعي  ..

ويتواصل املرء يف املستوى األول مع كائنات تنتمي للبعد السماوي الشفاف 
الواضح واليت تنري أمامه احلقائق كما هي دون رتوش وجتعله يتعلم تقبلها 

والتدّرب على التقبل من خالل تطوير البنية الروحية لُه تدرجيياً ، يف هذا البعد 
ا ألغاز لفظية ينبغي عليه فك يتقبل ممارس طرق الّرب العلم على شكلني ، أم

طالمسها أو أشكال هندسية مبعثرة ينبغي عليه جتميعها للخروج بشكل 
  النصيحة أو املعلومة النوعية اليت جتعله يتقدم يف هذا العلم اىل األمام ..
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هذا املستوى يبلغ يف درجاته البدائية العامل االثريي ويف درجاته العليا العامل 
تمكن فيه املرء من احلصول على علوم نوعية بدائية من  النجمي ، األول ي

كائنات سامية انتهت من مرحلة الضرورة وتناسخ األرواح وانتقلت اىل مصاف 
املستوى السامي ، أما املستوى النجمي فهو مستوى ما نسميه @ملالئكة يف 
اههم  عاملنا ( كائنات تتصف بعمق @لطهارة والنقاء واالستقامة ) ال خترج من أفو 

كلمات أو نصائح ال تنسجم وعمل املنظومة الكونية املنرية اخلّالقة والتواصل مع 
هذا املستوى أو الوصول اليه قد يكّلف املرء سنوات طويلة من حياته من التعلم  

كمياً ونوعياً ، فاالنتقال من التفسري والتحليل اىل الرتكيب والتعقيد يف العلم 
أمراً سهل احلدوث بل فعل يتطلب بذل جهود االيزيدي اخلفي املقّدس ليس 

  حقيقية قائمة على حتديد شكل الدراسة للوصول اىل علمها النوعي اخلفي ..

وحىت نفهم األمر بشكل متدرّج وواضح نقول أن املرور مبستوى الوعي العادي 
جيعل املرء يتدّرب طويالً جلعل القوى النائمة فيه تنهض وتبدأ بعملها يف تناغم 

ا الرنيين وذبذبتها مع مستوXت الوعي األخرى وخيتلف طول فرتة هذه تردده
املمارسة من شخص آلخر تبعاً لتفتح وعيه ودرجة السرعة فيها وعلى الرغم من 
أ ا يف املستوى العادي كما ذكرت تتجسد بشكل عفوي عند البعض بسبب 

شكله الصحيح وجودها يف منظومتهم من أرواح سابقة عاشوا فيها إالّ أن األمر ب
يتطلب ثقافة نوعية عالية حىت يصل اىل نتائج نوعية عالية خالية من العفوية ويف 

مرحلة مستوى الوعي األثريي يكون املرء قد عرب مساحة شاسعة من التقدم 
  الروحي وانتقل اىل مرحلة احلديث والتواصل مع كائنات من العامل األثريي ويف 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

130 

 

  

نسني يف ذلك العامل تبعاً لالرتباط الشديد بعض احلاالت يكون احلديث مع اجل
لتلك الكائنات بكائنات بشرية من عاملنا عرب مسارات الطاقة اليت تتناغم يف 

هذه احلالة وبلغة ذلك املستوى األثريي ( قسماً كبرياً منها @للغة األكدية وقسماً 
لذي ميثل @آلرامية القدمية ) هذا يتوقف على طبيعة التواصل مع ذلك املستوى ا

  بوابة العبور اىل اآلدانية  ..

يف البعد األول أو املستوى العادي يكون التواصل @آلرامية القدمية ويف املرحلة 
املتفوقة اليت تبدأ @لبعد األثريي يكون احلديث @ألكدية و@لنسبة للمتقدمني 

يكون شكل احلديث خمتلفاً حيث يعتمد على أشكل هندسية مبعثرة أو 
علمية ¢قصة التكوين أو لوحة مبعثرة أو نغمة موسيقية ينبغي ترتيب  معادالت

  نو�zا استناداً للعلم النوعي الستخالص العلم منها ..

لذلك يكون العبور والتواصل يف املستوى األثريي والنجمي حيتاج لعبور بعدين 
أمهية من التواصل حىت حيصل املرء على كنوزها من العلم النوعي اخلفي املقّدس و 

دراسة هذا النوع من التواصل هو لشرح طريقة الدراسة يف مستوXت عليا من 
الوعي البشري افتقد هلا االنسان بعد فصل وعيه عن الوعي الكوين وإبطال 

حواسه اىل قدراzا الدنية النائمة اليت حتتاج اىل تطور روحي وفكري الستنهاضها 
اخلفي املقدس كان يف السابق من جديد وعلى الرغم من أن العلم االيزيدي 

يضع جدوالً دراسياً عظيماً يبدأ من الطفولة من خالل األلعاب اليت كان 
الصغار يلعبو ا ( يف كل مرحلة ألعاب تتناسب وعمرهم وتفتح وعيهم ) إالّ أن 
  الواقع املأساوي الذي أحاطهم من القوى الشريرة دفعتهم للتفكري @حلفاظ على 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

131 

 

  

التفكري @لتعليم و@لتايل أدى هذا األمر اىل ابتعادهم تدرجيياً  نسلهم وشعبهم قبل
عن علمهم واىل تشبثهم @حلياة يف العامل املادي وفقدوا تدرجيياً رغبتهم يف 

النهوض الروحي والعودة اىل احلياة النوعية القائمة على أساس امتالك عقل كوين 
د األثريي بعد أن جتاوز يف ، يف هذه املرحلة يتمكن املرء من التواصل مع البع

منظومته الروحية عتبة الكراهية ، ويركز عرب النفاذ ببصريته الروحية والذهنية 
والوصول اىل مدى أوسع يتجاوزمها بقدر ما يتمكن من حتقيق أعلى درجات 
التحكم @لعقل والعاطفة ومع ذلك يبقى حمتفظاً مبستوى للوعي املتفّوق الذي 

جة والسعادة واحملبة واملعرفة ¦صدق معانيها ، فهي اليت يؤهله لالحتفاظ @لبه
تعزز من قدراته على التواصل وهي اليت ستنقله يف مراحل الحقة اىل مستوى 

  الوعي األفضل ويتمكن يف  اية املطاف من العبور اىل املستوXت العليا ..

سميه بـ هذا العبور والتواصل مع العوامل السامية يف العلم االيزيدي والذي ن
مستوى النور املالئكي الذي حيكمه طاوسي ملك هو البوابة الفعلية للوصول 

اىل مرحلة الشيخ اآلداين وعملية تعريف هذه املرحلة ليست معقدة للغاية إذا ما 
متكنا من فهم الفصل السابق املتعلق بتأثري شجرة احلياة االيزيدية على دورة 

وصول اىل مرحلة متقدمة من الطبقات الضرورة الكونية وتناسخ األرواح وال
اجلينية يف العلم االيزيدي واليت نسميها @لطبقات الدينية يف عاملنا األرضي ، 

فقط من يتمكن من التواصل مع هذا املستوى لشيوخ آدX هو الذي يفهم متام 
أعظم الفهم ما الذي تعنيه اهليكلية العظيمة اليت حيكمها طاوسي ملك ، فهو 

ن النور وله دالالت رمزية كبرية عند االيزيديون ، فهو املالك احلاكم من إنبثق م
  للكون ( طاوسي ملك ) وهو النور العظيم املنبثق من آدي ومن الصعب جداً 
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أن يفهم الكثريون العالقة املتشابكة املتناغمة بني املستوى العظيم للوعي املقّدس 
  منه وحيكم املنظومة ¦سرها ..آدي وبني املستوى العظيم للنور الذي إنبثق 

يف هذا املستوى تتفتح ينابيع املعرفة العظيمة وينابيع الروح النقية البيضاء القريبة 
من اآلهلة ، تتفتح شفرات اجلسد املقفلة بكل فروعها املقّدسة وتنبلج اىل النور  
كل ظلمات النفس وتتفتح عيون الكون املقفلة يف اجلسد يف الروح ويف النفس 

وتنقل املرء اىل عامل أفضل ال تستطيع الكلمات واأللفاظ يف لغاتنا األرضية 
التعبري عن سناءها املطلق عن عذوبتها السرمدية األبدية الراسخة يف النفس ويف 

الروح ، تنقله اىل عامل خال من الكالم فاألفعال ا²يدة املقّدسة هي اللغة 
  ستوى العظيم لنور طاوسي ملك  ..املتعارف عليها يف تلك العوامل هي لغة امل

يف هذا العامل يرى املرء أقرانه من العظماء والقّديسني من شيوخ آدX وكل الشيوخ 
الذين عربوا هذه البوا@ت العظيمة للمعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة من قبل 

دد حيث ال زمان وال مكان يف خلودهم ، عربوا البوا@ت بنبل اإلرادة اخلرية والرت 
السليم على احملبة مفتاح األبدية هلذه العوامل ، تستقبل اجلموع مبوسيقى السماع 

املقّدسة الطاهرة اليت تعلو على كل نغمات الكون يف قدسيتها ، عاملاً جليالً 
يضاف اىل كوكبة العلماء واألجالء يف املنظومة الكونية لتضيف اليها رقماً ونغمة 

إحساس وكل معاين النبل املقّدسة ، إ ا بوابة ولو¢ً وصو�ً وقدسية وشعور و 
احلرية اآلدية اليت ال تقبل إالّ األطهار واألنقياء واملستقيمني ، بوابة اآلهلة 

  املقّدسة ¦فعاهلم ..
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يف هذه البوابة العظيمة للمستوى العظيم من النور لطاوسي ملك وعامله النجمي 
انيني @لروح الكونية الكربى وتندمج القا�ين تندمج الروح الصاعدة للشيوخ اآلد

النفس @لنفس اآلدية للشيوخ @لنفس الكونية الكربى ويعود اجلسد اىل دورته 
الكونية كمعادن تنقل أجياًال جديدة اىل املستوى املقّدس من جديد فكل شيء 

متناغم ، كل شيء لُه وظيفته السرمدية اخلالدة يف هذا الكون ولُه صفته ولُه 
في االيزيدي الطاهر النقي املستقيم املقّدس ، تبدأ املعاين @لتشكيل يف علمه اخل

عامل األبدية وال يعود لدورة الضرورة من وجود إالّ يف مستوXت عليا من تغيري 
اهلاالت املقّدسة حنو األعظم املقّدس ، هذا اجلانب جيب أن يبقى خفياً على 

تشّوهه معاين لفظية للغات البشر ليس لشيء إالّ ألنه أقدس بكثري من أن 
أرضية قد ال تفي احلاجة يف التعبري عن املعاين السامية والنبيلة والسرمدية لتلك 

  املستوXت العظيمة من القدسية ..

يف هذا املستوى العظيم من النور يتخلل النفس والروح كل أسرار املنظومة 
اخلفي املقّدس مبستوى الكونية وعلمها املقّدس هلذا يطلق عليهم العلم االيزيدي 

شيوخ آدX ، لكن هذه املرة ´نسيابية ال حاجة لضبط الرتدد بعد أن أصبحت  
كل من الروح والنفس واجلسد هي الرتدد وهي املندجمة @لرتدد األعلى وهي 

املصدر وهي املتقبل وكثرياً ما يفضل االبتعاد عن الغوض يف هذا املستوى العظيم 
يف والتدنيس ( ليس ذكراً وال أنثى .. وتعريفه يعين من النور خوفاً من التعر 

تدنيسه ) واملقصود هنا مستوى آدي العظيم احملاط @لقدسية اليت ال جمال 
  لتعريفها فالوصول اليها يعين أفضل حاالت العلم به دون احلاجة @لتعريف ..
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صل عرب �رخيهم الطويل واملشّرف فّضل االيزيديون عدم اإلقرتاب من هذا الف
املقّدس لـ طاوسي ملك سوى بشرح خمتصر يعرب عن اجلوهر أما التفاصيل فكان 

شيوخ اللش القدماء واألجالء يعلمون متام العلم أن من يصل هذه املرحلة أو 
حىت املرحلة اليت تسبقها بباب قادر على فهم منظومة املستوى العظيم من 

يعكسه طاوسي ملك وعامل الوعي املقّدس وسلطانه املقدس ونوره املقدس الذي 
األمساء املقدسة للشيوخ اآلدانيني الذين حيكمهم ، هذا املستوى الذي ال ينبغي 

اإلقرتاب منه يف شرح قد يفتقد للدقة واإلستعارة سواء اللفظية أو الصوتية أو 
الصورية اليت تعّرب عنه ، كما أنه يضم خريطة جينية كاملة متكاملة للكون وفيها 

ن التعبري الدقيق عن صفاzا ومساzا ، كما ال ميكن التعبري عن معادن ال ميك
مستوXت الطاقة فيها ألنه كما ذكرت يفوق ذلك قدرات العقل البشري على 
االستيعاب ، فمستوXت الطاقة ختتلف عن عاملنا وكذلك أشكال املادة ، هلذا 

هذه البوابة  تركوا األمر ملن ميارس طرق الّرب ( الربخك ) ليسرب أغوار أسرار
وبوا@ت املعرفة األخرى من العلم القايت والشمساين واآلداين وال ميكن أن أتالىف 
التذكري ¦ن طرق الّرب نفسها تتطور من عامل اىل آخر لتصل عتبة نور آدX ، فهي 
على سبيل املثال وأقصد هنا طرق الّرب ( الربخك ) يف العامل األرضي ختتلف يف 

ها مع العوامل األخرى األفضل وعندما متارس هذه الطرق يف درجة ترددها وتواصل
العامل النجمي تكون أكثر تطوراً وحيصل صاحبها على أسرار للمعرفة اخلفية أكرب 

تتعلق @ملستوى العظيم الذي يصل اليه الشيخ اآلداين يف رحلة نوره وحترره 
اىل املستوى  األبدي واحتاده @لوعي األقدس كونياً يف بيت آدX وعندما يصل

  السبيب فإنه سيتحكم @لطاقات يف جماالت واسعة يف ذلك العامل والعوامل األدىن 
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من العامل السبيب ، هلذا قسمت االيزيدية العوامل وأشكال املادة وأشكال الطاقة 
اىل مستوXت كي تتمكن الروح والنفس من التعاطي معها يف كل مستوى 

والفكرية والذهنية مبا يالئم تطور الشخصية  بدرجة معينة من القدرات الروحية
  يف كل عامل من العوامل السبعة ..

ــ فيزXء نسبية .. ختص وحتكم عاملنا األرضي .. وهي مقتصرة على القوانني يف 
  عاملنا املادي املوضوعي ..

ــ فيزXء جنمية .. ختص وحتكم العامل النجمي القا�ين وهي تتجاوز عامل املادة 
  اىل أشكال عليا تتفرع من كل قانون عشرات القوانني .. وقوانينه

ــ فيزXء سببية .. حتكم العامل السبيب الشمساين .. وهي اليت تتجاوز العاملني 
  السابقني اىل قوانني شاملة تبحث يف عمق اجلوانب السببية للقوانني ..

املطلقة اليت تنحدر ــ فيزXء آدانية .. حتكم العامل اآلداين اإلهلي .. وهي القوانني 
اىل العوامل الثالث السابقة لتشكل حمور اخللق والنشوء يف كل جزئية من هذه 

  العلوم ..

وهذا األمر ينطبق على احلساب والفلك فلكل عامل من العوامل األربعة له قوانينه 
الفلكية واحلسابية اخلاصة اليت ختضع للقوانني الكونية اليت حتكم الطبيعة يف تلك 

  امل ..العو 
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هلذا ال يبدو االستغراق يف سرد تفاصيل هذه البوابة املقّدسة أمراً حمبذاً قبل أن 
يتمكن املرء من فهم املنظومة الكاملة ¦سرها عرب استيعابه لدورات املعرفة اخلفية 

املتداخلة ، بني بوا@ت املعرفة وبني مركباzا العشرة ومقاماzا يف شجرة احلياة 
مير ¹ا يشعر وحيس ¹ا ويعيشها يف كل دورة عرب املركبة وهذا ما  االيزيدية اليت

سأقوم بشرحه @لتفصيل حىت يتمكن القارئ ما الذي أعنيه @ملركبة ؟ وما الذي 
أعنيه @لدورة ؟ وما هو نوع التداخل الروحي والفكري واجلسدي بينهما عند 

ملقّدسة وملاذا أطلقوا على املرور بكل بوابة من بوا@ت املعرفة االيزيدية اخلفية ا
  أول بقعة على كوكب األرض نزلوا فيها @جلنة اآلدانية ؟ ...

يتطلب يف كل عامل  12لكن ما جيب أن نعلمه هو أن عبور بوا@ت املعرفة الـ 
يف سلسلة البوا@ت يف   13من العوامل املرور ببوابة احلرية والتحرر واليت تعين الرقم 

ستوى للوعي يف العوامل السبعة وعندما يعرب املرء كل عامل منها  ويف كل م
مستوى للوعي فإنه يضيف سبعة أزهار كونية اىل شجرة احلياة املقّدسة اليت 

حتمل خارطته اجلينية وهذا ما سيتم توضيحه للقارئ @لتفصيل عرب الرسومات 
  اهلندسية ..

ال شك أن ختّيل هذا األمر يف عاملنا املادي املوضوعي يبدو صعباً للغاية لكن 
الطقوس املادية  اليت مارسها أجداد¢ القدماء قادتنا اىل فهمها بشكل سليم عرب 

طقس امليليد أو االرتقاء فهو يعكس هذا العلم النوعي بشكل دقيق كما 
 الثالثي املقّدس الروح ويعكس حالة االرتقاء اىل مستوى الوعي األعلى يف

  والنفس واجلسد وكل عامل يعربه املرء يضيف سبعة أزهار اىل أن تكتمل الصورة 
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زهرة كونية تشكل امللكات الفكرية املفقودة يف كل عامل من العوامل اليت  49يف 
حنصل على ثالثة عشر بوابة للمعرفة متثل  49نرتقي فيها وعندما جنمع الرقم 

   املستوXت العليا للوعي ..مفتاح التحرر اىل

وتبدأ القوانني الكونية @لظهور بشكل أوضح يف هذا العامل ، فاحملتوى العقلي 
يتجلى ¦¹ى صوره فهو جوهر كل التجليات والظواهر اليت نعيشها ، فمن 

خالل ملكاتنا الفكرية وحواسننا نلمس هذا الشيء يف العامل السابق أو العامل 
أما يف العامل األثريي فإنه يتجلى يف مستوى أعلى كعقل  املادي املوضوعي ، 

كوين ميتزج تدرجيياً @ملطلق ، يظهر كابتكار ذهين للكل ويف بعض الدX¢ت 
األرضية عرّفته على أنه الوحي وهو يف احلقيقة تردد أعلى للوعي أو جتلي يف 

 مستوى مستوى أعلى لُه وهنا خيضع هذا الوعي اىل قانون األشياء املبتدعة يف
الوعي األثريي ، فاملعاجلة العلمية الدقيقة هلذا املستوى الذي يعمل فيه الوعي 

تصل لنتائج واحدة يف  اية األمر وهي أن الكون من أصغر ُجسّيم ذري فيه اىل 
أكرب ا²رّات موجود وخمتزل يف هذا الوعي الذي ميثل االبتكار الذهين لسلطان 

ك العظيم ، فنحن نعيش ونتحرك وفق هذا آدي والذي يعكس نوره طاوسي مل
املبدأ من خالل إثبات الطبيعة العقلية هلذا الكون املختزل يف الوعي والذي 

يعكسه النور ، يف العامل املادي ميثل كل الظواهر العقلية والنفسية يف تفاصيل 
احلياة اليومية وانعكاستها ، أما يف املستوى األثريي فتبدو عصية على الفهم 

ستيعاب يف @دئ األمر و@لتايل عصية على املعاجلات العلمية اليت تتطرق هلا واال
لذلك يصفها هذا العلم األكادميي ¦ ا ممارسة صوفية تبحث يف قضاX غيبية 
  واحلقيقة الساطعة أ ا جزء من كينونتنا يف الوجود ولو تناوهلا العلم األكادميي 
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لوصل اىل أشكال عليا للمادة وأنواع الكمي املنهجي مبنطق التعريف السليم 
عليا أخرى للطاقة ، لكن هذه املعاجلات العلمية تبقى هلا خطوط محر يف بعض 

األحيان ال تقرتب منها مراكز أحباثه ¦ي شكل من األشكال كي ال تعيق 
  شكل النظام املفروض علينا يف عاملنا املادي املوضوعي ..

االيزيدي اخلفي املقّدس Rخذ أبعاد واسعة كلما هذا املبدأ العقلي يف العلم 
تعمقت املعاجلات العلمية لُه وفهمه بشكل سليم يقود¢ اىل طبيعة احلالة احلسّية 

والشعورية للحكمة القادمة من مستوى طاوسي ملك وعامل األمساء املقّدسة 
ثل فيه للشيوخ اآلدانيني فيه ، فبعد املعرفة يف العامل املادي املوضوعي الذي مت

هذه املعرفة مفتاحاً للتحول والعبور يف تطّور شجرة احلياة ومنظومة اخلارطة 
اجلينية له ينتقل اىل احلكمة اىل التوازن الدقيق يف تقييم كل تفصيل من تفاصيل 

احلياة سواء يف العامل املادي أو العامل األثريي القا�ين الذي يدخله من خالل 
) هذا التطّور حبد ذاته يشكل انتقاله نوعية يف ممارسة طرق الّرب ( الربخك 

مستوى الوعي ، فهذه احلكمة تعمق السعادة والرخاء يف األعماق الروحية 
والنفسية للمرء وهو يتجاوز قمم العلم االيزيدي اخلفي املقّدس الواحدة تلو 

  األخرى ..

فالناموس الشامل الواحد األحد العائد لسلطان العرش سلطان آدي يظهر 
@لوجود يف مستوى الوعي هذا بطريقة عذبة تقّرب املرء من فهم اجلوانب السببية 

لعملية اخللق وأهدافها وكلما تعمق يف التمسك @حلكمة ومبدأها وعكسها يف 
  تطبيق سليم على التفاصيل اليت يعيشها واليت ختضع ملعاجلة علمية سليمة كلما 
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، فاحلكمة تعين الذكاء العظيم يف  شعر @القرتاب بشكل أكرب من النور األبدي
تطبيق املبدأ العقلي يف العلم االيزيدي وتنتهي يف هذه املرحلة االستخدامات 

العشوائية للفكر والتفكري و^خذ أبعاداً وأهدافاً دقيقة ومثمرة ال تقبل اخلطأ أو 
اجلدل ، فاملبدأ العقلي هنا يفتح أمام طالب العلم االيزيدي األبواب العقلية 

األخرى اليت تعمل يف ذلك املستوى القا�ين الذي حيكمه طاوسي ملك بطريقة 
متسلسلة عجيبة تقوده اىل @حة املعبد املعريف ¦وسع نطاق وهنا ال بد من 

التذكري ¦ن أي نقص يف املعرفة ¢تج من ترسبات العامل املادي ال بد من العودة 
بدأ العقلي العامل يف املستوى اليها وعالجها لتحقيق الفهم السليم لطبيعة امل

  األثريي ..

فالطاقة احلقيقية يف هذا املستوى تعكس قوة املبدأ العقلي كما تعكس قوة تطبيق 
احلكمة على هذا املبدأ يف تناول معاجلة أي من العلوم النوعية اليت حيصل عليها 

عقلي املرء واليت يعلم من خالهلا ملاذا خيضع كل شيء يف منظومتنا املبدأ ال
بتسلسل مستوXته وقوته يف األبعاد السبعة ، فاحلقائق املستورة واليت كانت 

مغلفة بغالف مسيك من السريّة تتفتح أمام املرء يف هذه املرحلة بتدريج يتناسب 
وتفتح ملكاته الفكرية ، كما يتناسب وتفتح مستوى وعيه ، فالعوامل الذهنية 

وعند عبور املبدأ العقلي يف العلم  حباجة اىل إدراك نوعي للغاية وليس كمي
االيزيدي اخلفي املقّدس يبدأ التماثل والتناظر يف القوى يظهر اىل السطح أمام 

الرؤية التامة للكائن البشري يف مستوى الوعي األثريي وهذا املبدأ جيسد حقيقة 
جديدة تبدو @لتدريج واضحة لتعكس قوة املبدأ العقلي كما تعكس متاثل 

   القوانني يف الطبيعة الكونية واملستوXت املتعددة األبعاد وتناظر بني
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للوعي يف العوامل السبعة ويقدم للكائن البشري احللول الكاملة للكثري من 
التناقضات املستعصية عليه واليت كانت تشكل حتدXً ألكرب العقول العلمية يف 

يف األسفل ) والذي   عاملنا املادي وفهم املبدأ االيزيدي ( كما يف األعلى كذلك
كان يشكل لوحة العلم األساسية يف جدران اللش املقّدسة لعشرات اآلالف 
من السنني مضت يشرح هذا املبدأ @ختصار كل أسرار اخللق اخلفية بطريقة 
هندسية عجيبة للغاية وشكلت عرب التاريخ املنهل العلمي النوعي للكثري من 

ا من �ريخ اللش املقدسة وعربوا اىل معابد الشيوخ والبيار واملريدين الذين مّرو 
  املعرفة اإلهلية بعمق ..

فهذا املبدأ مرتابط مع املبدأ السابق الذي يشكل احلجر األساس يف القوانني 
الكونية يف األبعاد السبعة ، فقانون التناظر يعكس قوة املبدأ العقلي يف أشكال 

ية والعقلية يف املعرفة النوعية اليت عليا للتصّور والتعلم وميثل أكثر األدوات العلم
تسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية وطبيعة التأثريات اليت نتلقاها منها وتتلقاها 

هي منا والتعمق يف جوهر القوانني يقود تدرجيياً اىل فهم جوهر حكم رئيس 
املالئكة الكونيني للمنظومة ( طاوسي ملك ) وهو جوهر ال ميكن الوصول اليه 

عبور القوانني الكونية حىت وان كانت يف البداية ¦شكال خمففة تعكس دون 
طبيعة تفتح مستوXت وعينا كما تعكس طبيعة تفتح ملكاتنا احلّسية واحلدسية ، 

فاملعرفة واحملبة بعمق مها من يقر@ن الكائن البشري من فهم اآللية الدقيقة 
لشيوخ اآلدانيني أو احلاكمة يف املستوى األثريي أو مستوى طاوسي ملك وا

املالئكة ، فالدخول يف أبواب املعرفة االيزيدية الثالثة عشر يف هذا املستوى 
  خيتلف عن الدخول اليها يف العامل املادي املوضوعي ، فعامل احلقيقة هنا جيسد 
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االعتماد على املعرفة النوعية لكشف األسرار النوعية ا²هولة واليت كانت تشكل 
م طبيعة تطور مستوXت الوعي وفهمنا لآللية اليت حتكم العوامل ، العائق أمام فه

ففي بوابة احلقيقة يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس يف مستوى للوعي خاضع 
للمادة أو العامل املادي املوضوعي يناضل االنسان من أجل تفتح ملكاته الفكرية 

ت عاملنا املادي ومثالبها وتفعيل قوة احلّس واحلدس يف داخله واالبتعاد عن ^ثريا
وجعل النفس تقف عند حدود معيّنة يف غّيها حنو الطبيعة املادية ، أما يف العامل 

القا�ين فقد جتاوز االنسان بتحقيقه تطور يف مستوى الوعي أدى اىل تفتح 
ملكاته الفكرية واحلّسية واحلدسية وابتعد متام االبتعاد عن التأثر العميق مبثالب 

ادي من مغرXت ويقوم يف مرحلة دخوله بوابة احلقيقة يف العلم االيزيدي العامل امل
يف هذا املستوى بفك طالسم أسرار املنظومة الكونية الواحدة تلو األخرى ويفهم 

طبيعة ^ثريها على حقيقته يف مستوى الوعي األثريي الذي يصله ومدى قدرته 
ئق منها بشكل تعمق من على تركيب وتعقيد الصور اهلندسية الستخالص احلقا

  مستوى وعيه وجتعله يواصل التقدم والتطور يف معابد العلم النوعي الرصني ..

فحالة عدم ادراك لطبيعة اخللق والتجلي تتالشى لتظهر مكا ا ادراك متدرّج 
لفهم هذه الطبيعة يف اخللق وتتحول مفردة احلقائق النسبية املطاطية اىل حقائق 

كلما تعمق يف سرب أغوار أسرار بوابة احلقيقة يف البعد نوعية ال تقبل اجلدل  
األثريي للعلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، كما يتعمق املبدأ العقلي ومعه احلكمة 
يف هذا البعد حىت يصل اىل اكتشاف قانون الذبذبة والرتدد الرنيين واإلهتزاز ، 

ويدخل حالة الغشيان هذا القانون يفهمه متاماً من ميارس طرق الّرب ( الربخك ) 
  اليت تعكس هذا املبدأ ¦عمق وأصدق صورة ، فهو يرى الروح والنفس يف 
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معدالت تردد مل يسبق لُه أن عاشها رغم أ ا تنشر اخلوف والرعب يف أعماقه 
عندما تكون ممارسة طرق الّرب اإلهلية بدائية للغاية ويبدأ الكائن البشري كلما 

يف الذبذبة وهذا املبدأ يعكس له طبيعة القوى اليت  تعمق ¹ا بفهم مبدأ التفاوت
جتعله حيصل على العلوم النوعية ¦شكال خمتلفة ، كما يبدأ بفهم طبيعة عملية 
التجلي لسلطان آدي يف الكون واليت اعتمدت على هذا املبدأ يف التجلي عرب 

  .الرتدد والذبذبة لتصل أقصى درجات تكثفها يف عاملنا املادي املوضوعي .

وعندما نتمكن من فهم هذا املبدأ العظيم يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإننا 
بال أدىن شك سنفهم معها أن كل شيء يف منظومتنا الكونية والشمسية يتحرك 

ويرتدد ويتذبذب مبعدالت متفاوته يف األبعاد السبعة كل منها تعكس هذه 
وعي أو يف مدى تفتح ملكاتنا القوانني بشيء يتناسب وقيم التفتح يف مستوى ال

احلّسية واحلدسية ، فال شيء ½بث على اإلطالق يف منظومتنا الكونية وكلما 
ارتقى املرء يف عبور بوا@ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس كلما ارتقى 
معه معدل الذبذبة وهذا االرتفاع يف وترية الذبذبة يقود اىل االرتقاء يف مستوى 

وكذلك اىل االرتقاء يف مستوى التجسيد من العامل املادي اىل العامل الوعي 
األثريي وصعوداً اىل العوامل األخرى اليت سنأيت على شرحها الحقاً بتفصيل 
شديد وممارسوا طرق الّرب ( الربخك ) اإلهلية يف العلم االيزيدي عرب العصور 

 الروح وحركتها بني توقفوا طويالً أمام عملية فهم طبيعة مستوى الذبذبة يف
األبعاد ال سيما وأن أعظم حاالت الذبذبة جتعل ممارس طرق الّرب ( الربخك ) 
يشعر @لسكون الرهيب ولكن يف غفلة ما من عملية املمارسة يدرك أ ا سريعة 

  الوترية بطريقة جعلته يشعر ¦ ا ½بتة ، لذلك االعتماد على التجربة احلية يف 
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ايزيديون عاشوا احلالة يكون أقرب حتقيق فعلي أو تقريب هذا ا²ال لعظماء 
لفهم احلالة ذهنياً عند الفرد البسيط ، ففي مرحلة الوعي يف العامل املادي 

املوضوعي ال ميكن فهم معدل الذبذبة للروح إالّ يف مستوXت بسيطة وكثرياً ما 
ني تدخل يف جيعل القائمون على العلم األكادميي الكمي احلديث عن هذه القوان

اطار اخليال العلمي والغيبيات ، لكن مرحلة العامل األثريي ومستوى الوعي 
املتفّوق جتعله يدرك طبيعة التجلي عرب هذا املبدأ وجتعله يف نفس الوقت يدرك 

عمق القوانني احلاكمة اليت تتجاوز بصدق مستوXت الوعي يف عاملنا املادي 
كس على ½لوثنا املقّدس ( الروح املوضوعي ، فكل تطور حّسي وحدسي ينع

والنفس واجلسد ) وجيعله ينتقل عرب هذا التطور اىل مستوXت عليا ، فالروح تبدأ 
يف هذا املستوى @لتوظيف الدقيق السليم لكل أشكال الطاقة القادمة من الدهر 

عرب املوجات الكونية والقادمة من منظومتنا الشمسية والقمرية واليت تنتقل عرب 
ارات االثنا عشر لتغذي طرق وأبواب املعرفة االثنا عشر ( @ستثناء البوبة املس

الثالثة عشر بوابة نور آدي أل ا املصدر ) هذا التوظيف السليم يساهم يف 
دميومة الوعي يف العيش يف مستوى متفّوق كما يساهم يف تفتح امللكات الفكرية 

علوم النوعية بطريقة تعكس واحلسية واحلدسية بتدريج سليم يساهم يف تقبل ال
  حالة تطور مستوى الوعي عند الكائن البشري العابر هلذه املرحلة ..

وتقوم النفس @لسيطرة الفعلية على الغرائز من خالل استالمها للطاقة عرب 
الداعامات الثمانية من احملّوالت الطاقية لتجعل من هذه الغرائز ترتاجع اىل مدى 

شى وحتاول هذه النفس يف مستوى الوعي األثريي صغري وحمدود قبل أن تتال
  التمّرس على احملبة بال أسباب وال حدود ألعمق احلدود والتمتع @لعرفة 
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الالحمدود بعمق وعذوبة وتتفتح ملكاتنا احلسية والشعورية على مصراعيها 
للتواصل مع مستوXت الوعي املتفّوقة اليت تشكل مدرستنا النوعية حىت وإن كنا 

  ما تبقى لنا يف العامل املادي املوضوعي من سنوات وأشهر وأXم .. نعيش

ويتمتع اجلسد يف مستوى الوعي األثريي حبيوية مطلقة متخلصاً من كل أمراضه 
بعد دخول الروح والنفس يف مراحل متقدمة من عملها يف املنظومة الكونية 

مستوى الوعي  وكلها ترتك ^ثرياzا العميقة على هذا اجلسد كلما تقدمت يف
  وفهم القوانني الكونية ..

لكن عمل الروح والنفس يف املستوXت العليا يبدأ @لتعمق تدرجيياً ليصل ملرحلة 
الفهم السليم للقطبية أو الثنائية احلاكمة يف الكون ، التشابه وعدم التشابه هو 

الشيء نفسه ، األضداد متشا¹ة بطبيعتها لكن بدرجات متفاوته ، الطرفان 
جيتمعان ، كل احلقائق ما هي إالّ أنصاف حقائق وقد ميكن التوفيق بني كل 

املتناقضات ، أي أن كل شيء لُه مظهران خمتلفان يف الوقت نفسه ومطابقان يف 
  الوقت نفسه ، كل حقيقة نصفها كذبة وكل كذبة نصفها حقيقة ..

ثالن الشيء نفسه احلّر والربد على الرغم من أ ما متناقضان لكنهما يف الواقع مي
، فال يوجد أي شيء يعّرف على أنه احلّر املطلق أو الربد املطلق عند القياس ،  
كالمها ببساطة يشريان اىل درجات متفاوته من الشيء نفسه ، ذلك الشيء 

نفسه الذي يظهر كربد أو حّر هو جمّرد شكل ، إختالف ومعدل من اإلهتزاز 
..  
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ا طرفان لذلك الذي نسميه احلّر والظواهر لذلك ببساطة إن احلّر والربد مه
املصاحبة لذلك هي مظاهر من مبدأ اإلزدواجية األزيل ، يتضح املبدأ نفسه يف 
حالة النور والظلمة ومها الشيء نفسه ، يتألف الفرق من درجات متفاوته بني 

طريف الظواهر ، أين تنتهي الظلمة ويبدأ النور ؟ ما هو الفرق بني كبري وصغري ؟ 
ني صلب ولّني ؟ ما هو الفرق بني األسود واألبيض ؟ بني احلاد واحملّدب ؟ بني ب

الضجيج واهلدوء ؟ بني املرتفع واملنخفض ؟ بني اإلجيايب والسليب ؟ يوضح مبدأ 
  اإلزدواجية األزيل هذه التناقضات ..

فكل شيء يف الكون ثنائي الوجوه وله مركزان أو قطبان يتحكمان به أو كما 
علم االيزيدي اخلفي املقّدس عمودان ( البري واملّريب ) الرمحة والنور والشدة مساه ال

واحلزم ، فالتشابه واالختالف هلما وجهاً واحداً يف كل عامل من العوامل ويف كل 
املنظومة وهذا ما جسدته االيزيدية بعمق يف أكثر من سبقة دينية أو من خالل 

لعتبة املقّدسة يف اللش النورانية ، لذلك األلواح احلجرية احملفورة على بوابة ا
شكلت احلقائق يف عاملنا املادي املوضوعي استناداً هلذا املبدأ حقائقاً نسبية 
مطاطية قياساً لوحدة تناقضاzا يف الوجهني ، أو بتعبري أدق وحدة لوجهني 
متناقضني يصعب علينا فهمها يف مستوى الوعي الذي حيكم عاملنا املادي 

بصورة شاملة ، هذا التطور يف منظومة الوعي اليت �خذ¢ اىل العامل  املوضوعي
األثريي واليت يفهم مغزاها من يتمكن من التواصل مع هذا العامل عرب طرق الّرب ( 

الربخك ) جيعل من عملية االرتقاء تتواصل ¦سرها يف وحدة شاملة متكاملة 
  ية اخلفية املقّدسة يف عامل من العوامل ترتافق متاماً مع عبور¢ لبوا@ت املعرفة االيزيد
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السبعة لسرب أغوار أسرار طبيعة القوانني الكونية احلاكمة يف كل مستوى وصوالً 
  اىل أعماقها يف العني البيضاء الكونية ( كاين سيب ) ..

ويف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ميثل العامل األثريي مستوى الوعي املتفّوق 
طاوسي ملك ويرمز له @للون األزرق الذي يقسم هو اآلخر اىل الذي حيكمه 

مستوXن ، املستوى األول هو مستوى اللون األزرق الفاتح أو ما نسميه @للون 
السماوي ، أما املستوى الثاين األكثر عمقاً هو مستوى اللون األزرق الغامق 

الكونية وقدرتنا  وتلعب عملية تفتح ملكاتنا الفكرية وقدرتنا على فهم القوانني
على تركيب وتعقيد األشكال اهلندسية دوراً كبرياً يف التواجد يف أحد املستويني 

أو التواصل معهما وتلقي العلوم النوعية من أحدمها واإلثنني معاً يشكالن 
  املستوى القا�ين للمعرفة اخلفية يف العلم االيزيدية  ..

نوعية يف هذا املستوى تدرجيياً حىت لذلك يتلقي طالب العلم االيزيدي العلوم ال
ال يصاب بعواقب وخيمة نتيجة عبوره بُعداً غري مؤهل إلستيعاب قوانينه الكونية 

، كما أن عملية العبور اىل هذا املستوى ال بد وأن يسبقها تراكم كمي هائل 
لثقافة عالية املستوى على الصعيدين العلمي والفلسفي ، هلذا وصف االيزيديون 

ء علمهم ¦نه علم نوعي عميق يعلو على استيعابنا يف مستوى الوعي يف القدما
العامل األرضي ، فالدخول اىل العامل القا�ين يبدأ من املبدأ العقلي وفهم مشوليته 

للكون ، كما يعرب اىل التماثل والتناظر يف كل املظاهر واألشياء يف الكون ويعرب 
از والرتدد يف املنظومة الكونية ويف عملية فيما بعد اىل فهم آلية الذبذبة واإلهتز 

  جتلي سلطان آدي وهذا الرتدد هو التفاعل احلقيقي لذبذبة آليتني تعمالن يف
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نفس املستوى منه ( من الرتدد ) وهذا العبور يف القوانني الكونية بشكل خمفف  
ي سلسلة يقود اىل فهم القطبية احلاكمة للكون املتمثلة يف ثنائية البري واملّريب وه

ال بد من عبورها حىت يف العامل األثريي حىت يتمكن املرء من فهم أعماق حقيقته 
  يف ذلك املستوى من الوعي ..

وعند عبور هذه البوابة بقوانينها الكونية ^خذ العملية منحاً تصاعدXً حىت تصل 
اىل درجة فهم طبيعة االيقاع املتكافئ للكون وكيف يتدرج حىت يصل الكائن 

جيسد هذا املبدأ أنه يف كل شيء ظاهر هناك حركة منتظمة إىل األمام البشري ، 
م ، حركة شبيه ببندول واخللف ، منبع ومصب ، ^رجح للخلف و األما

الساعة، مثل جزر ومد األمواج، هناك أمواج مرتفعة وأمواج منخفضة بني 
الطرفني الذين يتواجدان وفقاً ملبدأ االزدواجية ، يوجد دائماً فعل وردة فعل ، 

تقدم وتراجع ، ارتفاع واخنفاض ، هذا متعلق جبوانب متعددة يف الكون ، العوامل 
عقل والطاقة واملادة . هذا القانون جلي يف خلق وإفناء والبشر واحليوا¢ت وال

  .. العوامل ، يف  وض وا يار األمم ، يف حياة كل األشياء

والعديد من الشخصيات االيزيدية اليت مارست طرق الرب اختربت هذا املبدأ 
جيداً وأدركت بعمق طبيعة ^ثريه على الكيان الطاقي احلركي فيه وتشعبت يف 

صلت أقصى ^ثرياته اجلوهرية يف املنظومة الكونية وتعلموا كيفية فهمه حىت و 
جتنب قوة ^ثري هذا العامل الذي يشبه احلركة املستمرة واليت ختلف ظاهرة التمدد 
الكوين و^خذه اىل أبعاد قد تكون مأساوية فهي ترتك نفس التأثري على ا²اميع 

  ملنظومات الشمسية الشمسية وتتسبب يف اصطدام الكواكب وحركتها يف ا
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وكذلك ارتقائها وصعودها أو هبوطها وسقوطها املدوي ونفس األمر ينطبق على 
الكائن البشري يف العامل األرضي الذي يرتك هذا املبدأ ^ثريه العظيم عليه من 
خالل حتكمه يف هذا الكائن �رة Rخذه اىل أبعد أعماق التطرف والتعّصب 

سعة الصدر ، لكنه يف العامل األثريي ختتلف طبيعة و�رة جيعله يتمتع @هلدوء و 
^ثريه عن عاملنا املادي املوضوعي ، فهذا التأثري يتوجه حنو كائن متكن من عبور 
مستوى الوعي املتفّوق وحياول هذا الكائن إخضاع هذا القانون يف هذا املستوى 

املعرفة  للوعي اىل سيطرته ال أن خيضع له كل اخلضوع و@ستمرار عبور أبواب
اخلفية يف العلم االيزيدي تزداد قوة التأثريات القادمة من املنظومة الكونية بكل 

اجتاهاzا ويتمكن من يعرب هذه املراحل من جتنب التأثريات السلبية بقوة أكرب ، 
فاستخدامها بشكل اجيايب يعمق من مسألة التحكم ¹ا اىل حدود بعيدة لذلك 

ستوى األثريي تتناسب وتفتح مستوى الوعي تكون قوة هذه القوانني يف امل
@ملعىن الدقيق للكلمة وكذلك مبستوى تفتح امللكات احلّسية واحلدسية عند 

الكائن البشري ، فهو يدرك يف هذه املرحلة طبيعة الرتابط والتشابك والتسلسل 
يف هذه القوانني وكيف ^خذه من بعد اىل آخر بشكل متسلسل جتعله يزداد 

رفة املزيد من هذه العلوم النوعية اليت تشكل اجلسر لعبوره اىل عامل النور تشوقاً ملع
احلقيقي ، عامل احلرية والتحرر من كل القيود اليت تكبله يف العامل املادي 

  املوضوعي .

ورغم أن العامل يتذبذب يف هذا املستوى أو العامل بوترية أعلى مما هي عليه يف 
ن عملية التحكم ¹ا تبدو صعبة للغاية يف املراحل عاملنا املادي املوضوعي إالّ أ

  األوىل ، كما تبدو القوانني الكونية معقدة حىت تتالشى هذه التعقيدات تدرجيياً 
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@ملمارسة وسرعة الفهم يف تفسريها وحتليلها واالنتقال اىل مراحل عليا من 
لعوامل فهي يف حالة عليا من الفكر ونستطيع تسميتها @الرتكيب والتعقيد ، 

الفكرية البحتة يف @دئ األمر يتم التنقل ¹ا بني حالة وأخرى بسرعة الربق 
والسيطرة على هذه ا²االت الفكرية خيضع @لدرجة األساس للقدرة على 

التحكم والتعمق يف املمارسة حىت يتمكن املرء من فهم طبيعة اجلوانب السببية 
  اليت تتحكم بتلك ا²االت الفكرية ..

ا²االت الفكرية املتفاوتة يف حمتواها ميكن التحكم ¹ا فقط من خالل رفع  وهذه
مستوى الوعي اىل الدرجة اليت تسمح للمرء بفهم ذلك احملتوى والتحكم به ، 

أي إعادة تركيبه وتعقيده كما يشاء املرء وهي درجة عليا يف مسرح الوعي ، 
الذي Rخذ¢ اىل هذه  خلفية هذا املسرح هي عقلنا الباطن ، أو ذلك العقل

األبعاد والذي مت شرح طريقة عمله @ألجزاء السابقة بتفصيل دقيق وبني هذين 
العاملني ، العامل املادي املوضوعي والعامل األثريي ذو اللون السماوي الفاتح يسبح 

املرء يف مسفونية الوجود اليت ال تكف عن أخذه اىل جوانب سببية راقية يف 
مفونية تعزز من رصيده يف التطور يف اجلوانب الروحية الوجود ، هذه الس

والنفسية واجلسدية و^خذه @لفعل اىل كشف احلقيقة الساطعة له يف العامل 
األثريي من خالل االرتقاء اىل مبدأ العلة األوىل ، أو كشف اجلانب السبيب 

الروحية  للوجود يف العامل األثريي والصعود واالرتقاء يف مستوى الوعي اىل القمم
  الواحدة تلو األخرى ..

  



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

150 

 

  

كل سبب لُه نتيجة و@لعكس ، فإن كل شيء حيدث وفقاً لقانون الصدفة   
وكما نعرف أنه قانون غري معروف للعامة لكنه معروف لدينا ولُه إمساً مقدساً يف 

هندستنا ال ميكننا البوح به هناك عدة مستوXت من العالقات السببية ، لكن 
هذا القانون ، جيّسد هذا املبدأ حقيقة أن هناك سبب لكل الشيء ينجو من 

نتيجة ونتيجة من كل سبب وكل شيء حيدث وفقاً لقانون ، إن ال شيء حيدث 
أبداً ببساطة ، إنه ال يوجد شيء إمسه صدفة وأنه يف حني يوجد العديد من 

  مستوXت السبب والنتيجة فإن أكثرها سيطرة هو أضعفها ..

  يء على اإلطالق ينجو من هذا القانون ..مع ذلك ال يوجد ش

هذا هو املختصر لفهم العلة واملعلول يف بوابة احلقيقة يف العامل األثريي ورمبا ال 
ميكن شرحه بغري هذه الطريقة ومجيع االستعارات اللفظية قد ال تفي هنا 

@لغرض الواضح السليم من التعبري عن حالة ا²االت الفكرية للتعريف @لشيء 
 مستوى الوعي املتفّوق يف بداية رحلته يف العامل األثريي ، فالطرق اخلمسة يف يف

تناول العلم االيزيدي اخلفي املقدس واليت عربها املرء يف العامل املادي املوضوعي 
^خذ هنا جماالً واسعاً يف التعريف والتفسري والتحليل حىت تصل مشارف التعقيد 

يف تناول هذا العلم املقّدس تعتمد على القوانني والرتكيب ، فالطريقة الطبيعية 
الكونية يف هذا املستوى للوعي وليس على القوانني الكونية العاملة يف مستوى 

الوعي يف العامل املادي املوضوعي ، فالطمأنينة والسالم الداخلي هنا ينتقالن اىل 
ي هنا بفهم ا²االت الفكرية األوسع يف املستوى األثريي ويبدأ الكائن البشر 

  اجلوانب السببية اليت تعمل يف هذا املستوى و^خذه لدراسة منظومته من زاوية 
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خمتلفة متاماً ونفس الشيء ينطبق على الطرق األربعة األخرى يف تناول العلم 
االيزيدي الباطن يف هذا املستوى ، فتأخذ الربجمة الروحية والفكرية هنا جماالً 

تقدم خطوات واسعة اىل األمام ال جمال للرجعة فيها أوسع يف التعبري والسعة وت
  وجتعل املرء أكثر تشّوقاً يف تناول هذا العلم من مصادره ..

فكل ما يتعلمه يدخل هنا دائرة الرتكيز والتفعيل الشديدين ليرتكان التأثري العميق 
والسببية يف اجلوانب الروحية والفكرية ومبجّرد العبور اىل جادة فهم قانون الغائية 

يف هذا املستوى يكون املرء قد عرب بوابة أخرى من بوا@ت العلم االيزيدي اخلفي 
املقدس يف املستوى األثريي ، هذه البوابة اليت كانت متثلها حمبة الذات أصبحت 
هلا معاين أخرى يف هذا املستوى تتعمق بتعمق الرتكيز والتفاعل مع هذا املستوى 

عرفة يف املستوى األثريي جتعل صاحبها يشعر @متياز ال املتفّوق للوعي ، هذه امل
مثيل لُه ، فقد متكن من تلقي هذا العلم ، متكن من اعادة برجمة مشاعره 

وعواطفه وأفكاره على الرتدد الصحيح ، فالعدالة جيب أن تبدأ من الذات 
ال االنسانية ، من اجتثاث الكراهية ، من التمتع @حملبة بال حدود  و@لعطاء ب

حدود ، من التمتع حبصيلة احلكمة واملعرفة األبديتني اللتني يصدران من آدي 
  ومنظومته الكونية اجلبارة ..

هي الطبيعة السرمدية اخلالدة يف االرتقاء مبستوى الوعي دون رتوش جتعل من  
يسرب أغوارها ينعم @حلقيقة واحملبة واحلكمة الشاملة ، جتعله ينعم املعرفة السرمدية 

 دي ، لذلك مثلت البوابة الثانية علماً كامالً يقوم بعد اكتشاف احلقيقة علىآل
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حمبة الذات اليت متثل جزءاً من الذات االهلية الكربى ومنظومتها ، فهي مستودع   
  كل احلقائق ..

إن احلكمة يف دراسة و^مل هذا الباب العظيم يف املستوى األثريي للوعي من 
كبري يف برجمة كل شيء خالل اجلسم على تردد جديد املعرفة يساهم اىل حد  

وكل األعمال يف العامل األرضي يصبح هلا أهداف ومعاين جديدة حىت تصل اىل 
نورها األزيل الساطع ، ال شيء يقف يف طريقها بعد البدء @لتعلم واستقطاب 

  احلكمة واملعرفة من املنهل العظيم ومكتبته الكونية الرمزية العظيمة ..
ا جيد الكثريون صعوبة كبرية يف تفّهم الكثري من خفاX هذا العلم املقّدس ورمب

بسبب تعقيداته وظواهره اليت ال ميكن وصف أغلبها يف عامل طبيعته تفرض علينا 
حجب الكثري من األشياء كحقائق أل ا تفوق قدرات العقل البشري بعد 

 من االجتاهات هبوطه اىل البعد األرضي ، ليس ذلك فحسب بل حىت الكثري
ترفض فكرة اخللق املعقدة ¹ذه الصورة وهذا الرفض يبعدهم أكثر فأكثر على 
الرتدد الصحيح ، على الفعل الصحيح إلعادة برجمة أنفسنا بشكل يتناغم مع 

  الرتدد الكوين ..

لقد سامهت عملية ابقاء هذا العلم يف اخلفاء اىل اساءة فهم أكثر من دعم 
ويه وهذا األمر أدى يف النهاية بسبب تقدم االنسان يف عملية ابقاءه دون تش

دورات الضرورة اىل كشف بعض من أجزاءه بشكل مشّوه دون مراعاة مصدره ، 
لذلك يتوجب علينا مجيعاً اليوم بعثه من جديد كما هو حقيقة أزلية ساطعة ال 

  تشّوها تعاليم وجودية غري مفهومة املصدر ..
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لدراسة هذا العلم اهلندسي اخلفي املقّدس وتعريفه  من هنا ظهرت احلاجة امللحة
للجموع قبل أن يطرأ التشويه على مضامينه العلمية النوعية السليمة ، فااليزيدية 
تتحدث يف علمها اخلفي عن طبيعة أبدية غري معروفة بعد لنا يف البعد األرضي 

اية ، ليس لذلك يكون موضوع استيعاب علمها وهندستها اخلفية أمراً صعباً للغ
للمبتدأين بدراستها بل رمبا ألعظم العقول ، وهذا ليس zويالً لطبيعة حقائقها 

  بل ترمجة سليمة لتعقيدات منظومتها العلمية الكونية اخلفية املقّدسة ..

والقضاء على دورات الضرورة وعلى البؤس واملرض واجلهل واالستغالل واجلشع 
أخرى أشد فتكاً وظلماً من عاملنا األرضي وكل القيم اليت من شأ ا ختلق عوامل 

هذا جتعلنا نبحر عميقاً يف فهم الغائية والسببية هلذا الوجود الذي بقي مسترتاً 
علينا ، هذه الطبيعة األبدية حتكمها قوانني فيزXئية أبدية آمن ¹ا االيزيديون 

عادة برجمة حىت قبل الوصول اىل األرض ، هذه القوانني األبدية إذا ما متكنا من إ
أنفسنا على تردداzا ستقضي على الكراهية يف نفوسنا ومتسح نفاXت هذا العامل 
من أعماقنا لتؤهلها الستقبال احلكمة واملعرفة والعلم دون حدود وجتعل االنسان 
يعيش مرحلته األخرية يف دورات الضرورة إذا ما جنح يف معرفة حقيقته واكتشاف 

ات العليا اليت حتكم منظومتنا املتكاملة اليت حنن جزءاً ذاته وحمبته هلا كمحبته للذ
  منها ، فهذا العلم اخلفي ال خيطئ اهلدف وحيتاج أل¢س يؤمنون @ملعىن الدقيق 

للكلمة جبدية اجلهود اليت يبذلو ا من أجل ارتقائهم يف سلم احلياة والعلم واملعرفة 
  صول اىل هذا العلم واحلكمة ، يؤمنون حبقيقتهم وبذاzم كخطوة اوىل للو 
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اخلفي املقّدس الذي من شأنه أن يقلب أوضاع البشر جذرXً وينقلهم من واقع 
  اىل آخر خمتلف متاماً عن السابق الذي ذاق تفاصيله مبرارة دون رغبة منه ..

فالكثري من حواسنا معطلة وتنتظر العمل واالندفاع لتلقيها االشارات الكونية 
ى معطلة أو تعمل بقوة ضعيفة ال متثل حقيقتها ، أو وكذلك مشاعر¢ هي األخر 

مربجمة بطريقة بعيدة كل الُبعد عن اهلدف أو املصدر الذي حيركها بسالم حنو 
حقيقتها األبدية ، فنحن نعيش يف منظومات اجتماعية متنوعة متفاوتة يف 

 ذكاءها وجهلها ويف حمبتها وتعّصبها ، يف تعاليها وتواضعها ، هذه املنظومات
تساهم هي االخرى يف ابقاء¢ بعيدون عن الرتدد الصحيح لتلقي حقيقتنا 

  واكتشاف ذاتنا وحمبتنا ..

وهذا العبور جيعل كل هذه األشياء يف عاملنا املادي املوضوعي خلف ظهور¢ 
وحتت السيطرة الفعلية لوعينا الذي يبدأ @لتسامي والعبور اىل مراحل متفّوقة  

كلما متكنا من التحكم يف العقل والعاطفة وحتلينا @لطهارة والنقاء واالستقامة ، 
دي ملبدأ السبب والنتيجة اىل حد ما إن فن وطريقة التسامي فوق املستوى العا

سببني بدالً من النتائج ، تنتقل 
ُ
واإلرتقاء عقلياً اىل مستوى أعلى نصبح امل

الكائنات مذعنة للمحيط رغبات وإرادة اآلخرين أقوى من أنفسهم ، تنقلهم 
الوراثة واإلحياءات وأسباب خارجية أخرى مثل البيادق على لعبة احلياة ، اخلرباء 

انني اهلندسية الكونية يرتقون اىل مستوى أعلى ، يسيطرون على طباعهم يف القو 
  ، وصفاzم ، خصائصهم وقدراzم ، @إلضافة اىل البيئة احمليطة ¹م ..
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يصبحون الناقلني بدالً من أن يكونوا بيادق ، إ م يساعدون على لعب لعبة 
ت أخرى ، إ م احلياة بدالً من أن يتم حتريكهم واللعب ¹م بواسطة إرادا

يستخدمون املبدأ بدالً من أن يكونوا أدواته ، ميتثل املتقن لسببة املستوXت 
العليا فهي تساعده يف السيطرة على مستوXته أو املستوى الذي يعيش يف نطاقه 

...  

فاالنتقال هنا اىل فهم اجلوانب السببية للقوانني الكونية العاملة يف كل مستوى 
R ت الوعيXخذ¢ اىل الُبعْد السليم يف ترمجة أغلب قوانني الطبيعة من مستو

الكونية بطريقة سليمة ختدم ارتقائنا يف مستوى الوعي ، خيدم عملية تركيب 
وتعقيد الصورة لنخرج @لصورة الشاملة لعملية الوجود ، كما خيدم عملية التحول 

الباطن عرب العقلي حنو األعلى يف أهدافنا ، لذلك شكل هذا العلم االيزيدي 
العصور علماً حمصناً من االخرتاق كي ال تتناوله عقول غري مؤهلة وتعرب اىل 

جماالت غري مؤهلة لعبورها على مسرح الوعي واملعاجلات العلمية اليت تناولت 
هذا العلم عرب العصور توقفت عند حدود معيّنة وأسدلت الستار عليه وأدركت 

شفه ألنه سيساهم يف نقل البشر اىل أن ابقاءه يف اخلفاء أهم بكثري من ك
مستوXت عليا للوعي جتعل من عملية التحكم ¹م وإدخاهلم يف أي نظام أمراً 

صعباً للغاية وحاولت ابعاد الكائن البشري عنه قدر اإلمكان من خالل دراسة 
طبيعة التأثريات اليت ترتكها بعض املواد والتكنولوجيا على عقله ومنظومته الروحية 

بطئ من عملية تقدمه يف هذا ا²ال أو تعيق العملية و^خرها قدر حىت ت
  اإلمكان ، لذلك تشكل التحدXت الروحية والفكرية أمراً رئيسياً يف العبور وليس
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فرضيات تقوم على التجريد الذهين يف الطرح ، فدراسة هذا العلم النوعي جتعل  
  من الكائن 

يفرضها عاملنا املادي املوضوعي عليه وال البشري @لفعل فوق كل التحدXت اليت 
يتوقف االمر عند العبور لبوابة حمبة الذات بل تستمر العملية يف تدرجيها حىت 

العبور لبوا@ت أخرى وتلقي القوانني الكونية املتعلقة ¹ا ، فالثنائية اليت تبدأ 
، فالتنوع  @لظهور هلا شكالً خمتلفاً عن عاملنا املادي بل وأكثر قوة وكثافة منه

والثنائية توجد يف مستوى أعلى ، يوجد تنوع يف كل شيء وكل شيء لُه أصول 
مذكرة ومؤنثة ، فالنوع متجلي يف كل شيء ، املذكر واملؤنث فّعالني دائماً ، ال 

ينطبق هذا على املستوى املادي فحسب بل على املستوXت العقلية وحىت 
  خرى اليت تليه ..الروحية يف العامل األثريي والعوامل األ

على املستوى املادي يظهر املبدأ على شكل اجلنس وعلى املستوXت األمسى 
Rخذ املبدأ أشكال أمسى ، لكن املبدأ يبقى نفسه دائماً ، ال يوجد خلق مادي 

أو عقلي أو روحي ممكن دون هذا املبدأ ، يعمل مبدأ النوع دائماً يف إجتاه 
ق ، كل شيء حيتوي على العنصرين األصليني التكاثر واإلنبعاث الروحي واخلل

وهذا املبدأ يوجد داخل كل شيء ، داخل كل شيء ذكر يوجد عنصر إنثوي 
و@لعكس وإذا ما مت فهم هذا املبدأ بشكله الصحيح يكون املرء قد فهم كل 

  أسرار احلياة ..

ال  وعند العودة للمبادي الكونية وقوانينها جند أن هذا الكون العاقل ومنظومته
  بد هلا أن تعمل مبستوXت عليا خمتلفة تتناسب وتفتح الوعي وتعكسه بقوة يف
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جتسيدها على  احلالة الروحية والنفسية واجلسدية ، فالتحول العقلي بني  
املستوXت هو فن التحكم يف احلاالت الروحية والنفسية حىت يف املستوXت 

العليا للوعي وحىت نفهم هذه اجلزئية جيب أن نفكر ملياً يف عبارة أن كل شيء 
د على إحداث التغيريات يف منظومتنا يشكل حمتوى العقل الكلي و@لتايل يساع

النوعية يف الطبيعة املادية اليت تتجلى من هذا احملتوى والتحكم هنا ليس أمراً 
سهالً للغاية كما يبدو لنا بل هو أشد تعقيداً يف حالة العبور وحىت يتمكن املرء 

من التعامل معها بدقة فإنه حباجة للعبور اىل املستوى املالئكي للوعي أو 
زرق الغامق يف املستوى األثريي والذي يسمى يف العلم مستوى اللون األ

االيزيدي اخلفي املقدس مبستوى طاوسي ملك للوعي ، أي ذلك املستوى الذي 
خيضع بكل قوته وقوانينه الكونية لرئيس املالئكة الكونيني ( طاوسي ملك ) 
 ومهما تعمقنا يف شرح هذه االستعارة الرمزية ملستوى الوعي هنا تبقى أدوات

الشرح قاصرة يف ظل غياب اللغة النوعية اليت تعكس مصطلحات ذلك املستوى 
وحىت الذين ميارسون طرق الّرب ( الربخك ) يف العلم االيزيدي جيدون يف 

الصمت أفضل تعبري بدالً من شرح األمر مبصطلحات ال تعطي احلالة شكلها 
شكل كامل وال تبدو الصحيح وال تغطي املعاجلة العلمية هلا يف عاملنا املادي ب

عملية شرح هذه التفاصيل قابلة للفهم إالّ يف حالة التمسك @لذهن السليم 
لتقبلها ، فكل ممارس لطرق الّرب ( الربخك ) إمنا يقوم فعلياً @لتحول العقلي اىل 

مستوى اىل آخر بطريقة تفهم  حاالت أرفع ويقوم بتحويل حاالت عقلية من
ية خالصة لكنها يف واقع األمر ليست روحية بل للوهلة األوىل على أ ا روح

  عقلية حبته ، تقوم ¹ا العقول املتفوقة اليت متكنت من عبور مستوى الوعي 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

158 

 

  

املتفّوق للغاية ، ففهم القوانني واملبادئ الكونية جيعل هذه العقول تتقدم يف 
لزم فهم أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة أو يف مستوXت الوعي اليت تست

  هذه األبواب يف مستوXت عليا وليس يف مستوى عاملنا املادي املوضوعي ..

هناك حكمة ايزيدية قدمية متجسدة يف السبقات الدينية ويف أقوال مقدسة 
مفادها أن كل كل احلقيقة بواقعها الفعلي توجد خلف رحاب الزمان واملكان 

وهرية لعملية اخللق وقد شكلت عملية جتلي سلطان آدي ونزوحه الفكرة اجل
وهذا التجلي تدرّج يف هيكلية عظيمة للغاية تبقى عملية شرحها قاصرة يف 

مستوXت الوعي اليت نتحلى ¹ا لذلك ستقتصر التعريفات على شرح الفكرة 
واملرور على املبادئ العامة هلا دون التدخل يف اجلانب اخلفي الذي يعلو على 

سية القاصرة يف منظومتنا العلمية وهي تتناول استيعابنا له بسبب األودات القيا
شرح هذا األمر ، لذلك اعترب االيزيديون شرح هذا الباب مبثابة تدنيس فعلي 

  ألشد مراحل اخللق والتجلي قدسية وخطورة ..

فعندما نقول جوانب خفية فإ ا حتتوي على مبادئ ال ميكن فهمها قبل املرور 
قانو¢ً   2880االيزيدي وعلى أقل تقدير جتاوز  يف أبواب املعرفة اخلفية يف العلم

كونياً مبستوXت الوعي املتدرجة العابرة هلا وهذا املرور حبد ذاته جيعل من يصل 
اليه عاجزاً فعلياً عن وصف اجلوهر الدقيق للعملية يف مستوى الوعي الذي ميثله 

 عملية عاملنا األرضي ، فاحملتوى الروحي هو الذي يشكل املادة اجلوهرية يف
اخللق وحىت نتمكن من سرب أغوار أسرار هذه اجلزئية سنكون أمام متواليات 
  هندسية فائقة التعقيد تصل بنا اىل الواقع اجلوهري للعملية يف أساسها وطاملا 
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نشكل حنن الصورة الصغرى هلذه املنظومة الكونية فإن فهمنا البسيط يقود¢ 
الكونية الكربى عرب فهم قوانينها سواء عرب تدرجيياً اىل االرتقاء يف فهم الصورة 

العلم الكمي يف عاملنا املادي أو عرب العلم النوعي يف اهلندسة االيزيدية اخلفية 
املقّدسة وطاملا ينظر الكائن البشري اىل منظومتنا الكونية على أ ا جزء منه وهو 

ل شيء يتحول جزء منها فإنه ال يرى سوى التغيريات يف املادة والروح والعقل وك
يفىن ويزول ويولد من جديد وكل شيء يف حالة حركة ودوران ال تنهي دون أن 

يفهم اآللية اليت تتحكم يف اجلنب السبيب هلا ، لكن .. طاملا ميتلك اإلنسان هذا 
صفة جوهرية متأصله فيه هي الوعي ال بد وأنه سيفهم أن كل هذه التغيريات 

ع تعكس مظاهر التجلي لقوة عظيمة تشكل والتحوالت الدورية السرمدية الطاب
جوهر العملية وهي قوة سلطان آدي كما نطلق عليها يف العلم االيزيدي اخلفي 

  املقّدس ..

وتسليمنا ¹ذا الواقع وهذا التفسري يقود¢ اىل الطريق السليم يف فهم عملية العبور 
مة الواحدة تلو اىل مستوXت الوعي املتفّوقة اليت تغوص يف فك أسرار هذه املنظو 

األخرى عرب عملية تسلسلية تدرجيية ^خذ¢ اىل معابد احلقيقة اجلوهرية العلمية 
يف عملية اخللق والتجلي ، لذلك أطلق االيزيديون على اخلالق لقب ( كل الكل 
) وهو التعبري األدق يف وصف عملية التجلي بكلمتني جوهريتني ليس أكثر وال 

كمة اخلفية ، فهي ال تقتصر على �ريخ وال على أقل وأطلقوا على علمهم @حل
جغرافيا حمددة بل على علم كوين شامل يسرب أغوار أسرار النشوء ، هذا الفيض 

األبدي الذي جتلت منه كل األشياء واملخلوقات يف الدهر اىل أن جتلى منه 
  الكون املادي ذو احملتوى العقلي الذي يعكس حقيقة غري مادية يف جوهرها ، 
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كل شيء عابر ومنتهي قياساً هلذا املبدأ األساس املسترت املوحد للوجود وكل ف
شيء يظهر وخيتفي يف حركة مّد وجزر وتدفق واحنسار وانطواء وانبساط وسريورة 
ال تنتهي عند حدود معينة بل تعيد تشكيل نفسها وفق أنساق هندسية عجيبة 

  تعكس ألق اهليكلية العظيمة ¦شكاهلا املختلفة ..

فالكون بكل سعته عبارة عن وعي يسري بطريقة سرمدية ال متناهية ليغطي كل 
األجزاء بطريقة تتناسب وتفتح الوعي يف كل جزء منها ، أو درجة إفصاحها عن 
املبدأ األصلي ، لذلك يشكل احلديث عن تفتح مستوى الوعي يف العامل األثريي 

@لدرجة األساس لفهمنا  ومستوى التطور يف املنظومة العقلية والروحية خيضع
السليم الواسع لطريقة عمل اهليكلية احلاكمة للكون بصورzا الشاملة وليست 

اجلزئية منها ، هكذا جيب فهم العملية من اجلذور وليس من األطراف ، فالكون 
بوجهيه الظاهر والباطن ليس حصيلة الصدفة العمياء بل نتاج مبادئ وقوانني  

  ، أي ذاتية االنتظام واحلدوث .. كونية تبطن داخله وجتليه

ومثلما تعلم االنسان واكتشف ذاته وحمبتها يستمد من الصورة الكربى للمنظومة 
الكونية أشكال جديدة من املشاعر العميقة املليئة @ألحاسيس الصادقة وحياول 

ترمجتها اىل أرض الواقع يف بُعده األرضي الذي يعيش فيه كذلك يتعلق األمر 
حتليلها وتفسريها يف العامل األثريي وجعلها أدوات للرتكيب والتعقيد يف برتمجتها و 

مراحل قادمة من الدخول اىل أبواب املعرفة يف العلم االيزيدي ، هذه املشاعر 
هي ترددات تدخل يف النمط االجيايب وتعكس حالة نفسية مرتقية وأفكار تتسع 

  طاء ، فعندما يتصور املرء ¹دوء وتدريج حنو القمة لتصل مراحل متقدمة يف الع
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أن البشر جزءاً عزيزاً منه وأنه جزءاً منهم وأن أي حزن أو أمل يلحق ¹م يلحق به 
ويتشبع @لنفس املتساحمة الغنية @ملعاين ميكنه ان ينشر بقوة هذا الشعور يف كل 
  ..مكان حيل به ويرتك ^ثرياً فعاالً وغنياً يف كل دائرة أو جمموعة بشرية يصادفها 

فهذه احلاالت تدخل يف التكوين اجليين واملورو½ت األساسية للبشر وما حيتاجه 
املرء فقط ^هيل هذه احلواس واملشاعر للعمل بشكل اجيايب وجعلها ترسل 

الرتددات املناسبة يف كل االجتاهات وتستقبل نفس الرتددات ، فالكون يربمج 
ا ال ميكن أن ختطئ يف كل نفسه على هذا األمر والديناميكية اليت يعمل ¹

جوانبها ، صحيح أن اللش كانت وال تزال مكا¢ً لتعليم البشر هذا النمط من 
السلوك و^هيل مشاعرهم وأحاسيسهم للعمل وفق هذا الرتدد لكن انعدام 

توضيح الصورة ¦بعادها الكاملة للعامة ترك األمر يقتصر على حاالت فردية ، 
 يف ظل غياب عقل مجعي متمكن جيعل الظاهرة حاالت ال ميكنها حتقيق الكثري

شاملة يف الطقوس اليت جتري يف اللش يف كل األعياد والدخول اىل هذا العامل 
أصبح مقتصراً @لفعل على العقول املتفّوقة أو تلك األرواح املتقدمة يف دورة 

  الضرورة جلعل هذا األمر جتسيداً فعلياً ميثل جوهر السلوك ..

ملبدأ يلتزم به عدد غري قليل من االيزيديني إالّ أن تصنيفه @لشكل ورغم أن هذا ا
الصحيح يف بوا@ت املعرفة يبقى دائماً وأبداً حباجة اىل شرح يف ظل غياب 

الكتا@ت الدقيقة عنه ، فهذا الباب غين يف مبادئه لتصفية النفوس و^هيلها اىل 
  الكونية الكربى آلدي ..دور أكرب يف جمال الوصول اىل التناغم مع املنظومة 
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هذا التناغم Rخذ االنسان اىل مدى أكرب وأبعد يف التقدم الروحي والفكري 
والذهين وجيعله يفهم أبعاد الصورتني الكربى للكون والصغرى للبعد األرضي 

الذي يعيش فيه عندها سيتمكن من جعل حمبة اآلخرين ليست صفة متأصلة يف 
كينونته ال ميكنه التخلي عنها أو التفريط ¹ا بعد أن نفسه فحسب بل جزءاً من  

اكتشف خفاX ^ثرياzا العميقة عليه لنقله اىل مستوى روحي وفكري أفضل 
وتنشر اهلدوء والسعادة يف نفسه بعد أن استأصل واحدة من أكثر الصفات اليت 

اتقان تعيق تقدمه يف هذا ا²ال وتتطور هذه الصفة كلما تقدم االنسان يف جمال 
تنفيذها وتطبيقها على واقعه وجتعله مزوداً حبكمة يف ادارة األمور أكرب بكثري مما  

كان عليه األمر قبل أن يتمكن من دخول الدائرة االوىل ( احلقيقة ) ومن مث 
  التسلسل يف سلم املعرفة هذا وبوا@ته املقّدسة ..

حجار اجلميلة هذا التطور Rخذه اىل حمبة كل شيء من حوله , األشجار واأل
اليت تزيّن املكان واحليوا¢ت وحىت احلشرات ويبدأ عملياً بفهم التناغم الذي 

تعمل به كل الكائنات مع الرتدد الرنيين للكون وللصورة الكربى ويبدأ @كتشاف 
أمهية هذه الكائنات لدميومة الوجود يف كل األبعاد ، ليس يف البعد األرضي 

  ألخرى ..فحسب بل يف العوامل الستة ا

ويبدأ عملياً بفهم أمهية التنوّع والتكاثر لألحياء على وجه األرض وأمهية طاقاzا 
اخلالقة @لنسبة للمنظومة الكونية الكربى ، فنحن نقوم جبعل تردد¢ ينسجم مع 
الرتدد الكوين أوالً من خالل مشاعر¢ وعواطفنا ومن خالل الكلمات واأللفاظ 

  روسة بعناية ودقة ونظافة كانت النتائج أفضل اليت نطلقها وكلما كانت مد
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وأعمق بكثري مما نتصّور ومن مث من خالل أفكار¢ وتصوراتنا ، هذه األفكار 
والتصّورات تنتج لنا أحالماً مستقبلية وكلما كانت هذه األفكار والتصورات 
اجيابية كانت ردود األفعال عليها من الرتدد الكوين اجيابية أكثر وهكذا حىت 
يصبح التفاؤل جزءاً أساسياً من شخصيتنا لعبور هذه البوابة اليت جتعل من 

الكائن يدخل مرحلة النقاء بقوة ، نقاء روحي وفكري وذهين وجيعل من برامج 
حياته املستقبلية عبارة عن ورشة عمل متكاملة الجناز مهامه يف فهم @قي أبواب 

ه وجيعله يقرتب عملياً من  اية املعرفة ألنه سيدرك كلما تقدم أمهية ما يقوم ب
دورة الضرورة اليت تعيشها الروح اليت تسكنه وجيعل من النفس مليئة اىل حد 

  الكفاية @لعلم واملعرفة الشاملني اللذين يقودانه حنو احلرية ونور آدي ..

ان الرقم الذي متثله هذه البوابة يشري بال أدىن شك اىل الشمولية ، اىل 
ة للنور املتمدد واىل العناصر األربعة اليت بدأ الكون ¹ا نبضه ، االجتاهات األربع

هذه الشمولية فسرzا االيزيدية على أ ا السلطان العظيم آلدي ومنظومته 
الكونية املتناغمة ، كما أ ا تشمل عناصر أخرى كاملة متكاملة من النغمات 

شعة النابضة للكينونة ، املوسيقية والعناصر الكيميائية وا²االت املغناطيسية واأل
هلذا ميكن تبسيط كل بوابة من بوا@ت املعرفة االيزيدية يف البعد األرضي مبا 
ينسجم والطاقة االستيعابية لدماغ الكائن البشري وترك الكثري من األجزاء 

ملراحل متقدمة عليا حيصل عليها عندما يتواصل مع عوامل جتاوزية أخرى متقدمة  
العقلي أو العاطفي أو السبيب ، حينها سيدرك أية نوع من كالعامل النجمي أو 

احلكمة تكمن يف برجمة هذه العلوم اخلفية املقدسة اىل مقاسات تناسب كل بعد  
  كوين مبا يتالئم وقوانينه الفيزXئية اليت حتكمه وكذلك قدرة الكائنات االستيعابية



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

164 

 

  

رقى درجات الدقة لطبيعة عمل هذه املنظومة املعلوماتية اليت تعمل وفق أ 
  والتنظيم يف الكون ..

ان لدينا قدرة هائلة على التناغم مع الرتدد الرنيين للكون جنهل متام اجلهل 
مصدر قوzا فبإمكان االنسان يف حواسه استقبال كميات مذهلة من املعلومات 

من املكتبة الكونية الرمزية zطل علينا @ملاليني دون سابق انذار يف الثانية 
صابع اليد الوا حدة وخالل هذه الثانية وما يتبعها من ثواين ال تتجاوز عدد ا

الواحدة تكون حواسنا ومشاعر¢ وأفكار¢ قامت @لتناوب على حتليلها وترمجتها 
وتوزيعها بدقة ال ميكن لنا ختيلها ، لذلك أن هذه القدرة تفرض علينا يف إحدى 

ل حواسنا ومشاعر¢ وأفكار¢ مراحل تقدمنا الروحي أن نبدأ بصياغة جديدة لك
  مبا يتالئم والوضع اجلديد الذي يبدأ @لعمل يف دواخلنا ..

فحىت ردود أفعالنا على هذه املعلومات اليت تصلنا وحىت دون أن ننبس بكلمة 
واحدة ميكن أن تنبعث كطاقة من وجوهنا يدركها اآلخرون ال شعورXً ، يشعرون 

د ال يدركون أسباب انبعاثها ، فكل التصورات بتلك الطاقة املنبعثة منا لكنهم ق
واألفكار واملشاعر تنتقل عرب الرتدد الرنيين للكون والذي ميكن ان نطلق عليه 
األثري الكوين على شكل ذبذ@ت يشعر ¹ا اآلخرون وعندما نقول رمزX أن 

مكتبة الكون الرمزية هي اليت متّد¢ @ملعلومات من األبعاد األخرى فهذا يعين 
سلفاً أننا نشبه هذه املكتبة الكونية بشبكة عمالقة من األفكار متعددة األبعاد 

وترسل معلوماzا لكل بُعد مبا يتناسب وقوانينه الفيزXئية ويف بعض األحيان 
  وعندما يصل املرء مراحل متقدمة من عبوره بوا@ت املعرفة فإ ا تبدأ بتزويده 
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و كان ذلك صعباً عليه ، أو يرى صعوبة معلومات عن العامل الذي يليه حىت ول
  ..يف فك شفرzا العلمية الكونية .

ودخول أبواب املعرفة يف كل مستوى من مستوXت الوعي جيب أن يرافقه فهم 
القوانني الكونية احلاكمة يف كل منها ، كما جيب أن نفهم التغيريات اجلذرية اليت 

أعمدة العلم املقدسة من كل مستوى حتصل تدرجيياً يف مرحلة العبور والنظر اىل 
من املستوXت حينها ميكن لنا أن ندرك فقط طبيعة التغريات اجلذرية احلاصلة يف 
منظومتنا ، لقد أطلق العلم االيزيدي اخلفي املقّدس على اخلالق اسم ( كل الكل 

) ألنه احلقيقة املتأصلة للفكرة الكونية اجلوهرية يف الوجود ، فالفيض املتدفق 
ذه احلقيقة اجلوهرية يغطي كل األشياء واملخلوقات واملنظومات مهما بلغت هل

سعتها واليت ال ميكننا ختيلها ¦ي شكل من األشكال بسبب حمدودية قدراتنا 
االستيعابية يف عاملنا املادي املوضوعي وألنه ميثل ويغطي كل العوامل تدّرجت 

راسة اجلوانب السببية اليت العلم االيزيدي يف تناول هذه العوامل من خالل د
تقود¢ اىل فهم هذه التغطية الشاملة ¦غلب أجزاءها على إعتبار أن الوصول 
ملرحلة تغطية كل هذه اهليكلية من خالل العلوم النوعية يبدو أمراً مستحيالً ، 

لذلك تعترب عملية اخلوض يف دراسة تفصيل هذه العوامل املتدّرجة اليت نشأت عن 
ضرورة علمية نوعية تقّرب لنا ذهنياً الطبيعة السببية لعملية النشوء عملية التجلي 

  وفهم القوانني الكونية اليت نتجت عنها ..

هذه الطبيعة السببية بدأت دراستها عند االيزيديني قدمياً ¦شكال خمتلفة ، 
  بدأت من عمود املعرفة الذي حيكم عاملنا املادي املوضوعي والذي من خالله
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ا تطوير منظومة الوعي لدينا وأخذها اىل مستوXت متفّوقة وهذا فقط ميكنن 
العمود نفسه يتفرّع اىل قسمني قسماً مت تبسيطه لنا بشكل كمي أكادميي 
منهجي يالئم مستوXت الوعي يف عصر¢ وحياول أن يبقي اجلميع يف إطاره  

، أما  كسجن فيزXئي ال ميكن اخلروج منه دون امتالك مفتاح آخر هلذه املعرفة
القسم اآلخر فهو العلم النوعي الذي مت تبسيطه للغاية يف احلالة األوىل ، 

فامتالك العلم النوعي هو مفتاح املعرفة والنور الذي يقود¢ للخروج من حالة 
يشكل تقدماً يف جمال  السجن الفيزXئي الذي نعيشه وفهم هذه النقطة حبد ذاzا

ة الكمية لتحويلها اىل معرفة نوعية للغاية الفكر والعمل على توسيع نطاق املعرف
..  

والدخول يف مرحلة حتويل املعرفة الكمية اىل نوعية عند الكائن البشري حيتاج اىل 
آلية فكرية عميقة تبدأ بتكوين الصورة الذهنية السليمة للواقع والتعمق يف دراسة  

عليا اليت تعتمد كل أبعاده من خالل العلم املتوفر والوصول اىل مرحلة اإلدراك ال
على اجلانب احلّسي واحلدسي وهي أعلى مراحل املعرفة يف عاملنا املادي وتنقلنا 

تدرجيياً اىل العلم النوعي ، لكن حىت نفهم العملية من البداية ال بد وأن نسلسل 
االعملية حىت نتمكن من تقريب الصورة لذهن القارئ وقيادته اىل شاطئ احلقيقة 

من مستوى للوعي يف عامل مادي موضوعي اىل مستوى للوعي يف كيفية االنتقال 
  املتفّوق يف عامل أثريي وما يتبعه من مستوXت عليا للوعي ..

فالعلم تناول مسألة اإلدراك من خالل حاسة النظر أو البصر ، هذا االدراك 
  البصري يدخل يف اطار اجلانب احلّسي لنا ألنه ينتمي اىل احلواس اليت تعمل من
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هلا آلية أجساد¢ الفيزXئية ، فمن خالل البصر ميكننا مشاهدة كل ما خال 
حولنا وإدراكه بشكل ما يف بداية األمر كما ندرك وجود جبل يف مكان معني 

حميط بنا ، فهذه احلاسة تعمل بشكل معقد للغاية خيضع يف كل جزئية من 
ة لدينا عنها أ ا أي جزئياته اىل القوانني الكونية اليت حتكمنا ، فالفكرة املألوف

العني ترى كل األشياء من حولنا لتنقل الصورة لنا اىل الدماغ وهذا هو أبسط 
تعريف هلذه احلاسة املعقدة يف آلية عملها ، لكن احلقيقة تقول أن األمر أعقد 
من ذلك بكثري  فهذه العني تعمل يف مستوى دقيق مؤلف من جمموعة متشعبة 

كيل الصورة لنا بشكلها الكامل ، هذه من اخلطوط حىت تتمكن من تش
ا²موعة من اخلطوط تعمل من خالل احلساسية الدقيقة للضوء املنبعث الذي 
يشكل الصورة يف الواقع املادي املوضوعي والذي يشكل تفاعالت كاملة يف 

األشياء تنعكس لنا من خالل الضوء والذي يصبح مناذج متداخلة يتم فهمها 
العمل يف هذه احلاسة عرب سبعة مستوXت أو سبعة أبعاد من خالل االرتقاء يف 

، أي أننا يف عاملنا املادي ال نرى التفاعالت يف األشياء إالّ من جانب واحد ، 
أما اجلوانب البصرية الستة األخرى تبقى مقفلة أو معطلة طاملا امتلك الكائن 

الوعي األثريي البشري مستوى للوعي ينتمي لعاملنا األرضي والتقدم اىل مستوى 
  يقوم بفتح جانب ½ين للرؤية ويوّسع من نطاق عمل هذه احلاسة ..

هذه النماج املتداخلة لألشياء واليت يعكسها لنا الضوء يف احلالة البدائية ميكن 
تسميتها @لرؤية البصرية العادية للغاية وهذه الرؤية تشرف عليها أجزاء حّساسة 

ا ويف مرحلة �لية نكتشف أن هذه األجزاء من العني الفيزXئية اليت منتلكه
  احلّساسة من العني هي عبارة عن جماميع مليونية من اخلالليا مقّسمة اىل جمرّات 
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تشرف كل منها على التقاط منوذج معّني للصورة اليت يعكسها لنا الضوء ، كل 
منها متخصص جبانب معني من هذه الصور الضوئية واليت يتم حتويلها اىل 

ت ال سلكية تعمل بطريقة كهر@ئية ال سلكية للغاية من خالل جماميع إشارا
مليونية من اخلالX ونقلها اىل الدماغ بطريقة معقدة للغاية لتشكل العقد العصبية 

يف هذا الدماغ البشري ، طبعاً لكل منها أيضاً اختصاص معّني يف تفسري 
العني والعقد العصبية  وتوضيح الصورة ، هذا التفاعل بني األجزاء احلساسة يف

اليت تعمل على نقل وتصفية وترمجة الصورة كلها تعمل Çلية عميقة ودقيقة 
وسريعة للغاية ال ميكن لنا ختيل عمقها ¦ي شكل إالّ يف حاالت الوعي املتفّوق 
للغاية وهذه اآللية بكل عمقها تولد لنا اإلدراك ، فاخلطوة األوىل تبدأ من الرؤية 

ل حاسة البصر وتؤدي بنا اىل تكوين اإلدراك عن الشيء أو العادية من خال
  الصورة القادمة لنا من العامل املادي املوضوعي وبعد أن نتمكن من إدراك الشيء 

نقوم بتمييزه من خالل آلية أكثر تقدماً تعمل داخل أدمغتنا هلذا الغرض وبعد 
الشيء ، عملية التمييز هذه نتمكن من تشكيل صورة هالمية بصرية عن 
  نسميها @لصورة الذهنية الكاملة عن الشيء الذي مت إدراكه ..

وبعد تشكيل الصورة الذهنية الكاملة عن الشيء نقوم بتكوين انطباع عنه ، 
هذه املراحل من عملية اإلدراك اىل الصورة الذهنية اىل اإلنطباع كلها تعمل 

اليزيديون القدماء بشكل مباشر على تطوير منظومة الوعي لدينا وقد اعتمد ا
على هذا الشكل من التعلم من التجارب احلياتية لتطوير منظومات وعيهم حىت 
  دون أن يتمكنوا من قراءة وتثقيف منظومتهم @لعلوم الكمية املتوفرة لنا اليوم ، 
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فكانوا يعلمون متام العلم أن الصورة الذهنية تذهب مباشرة اىل مكتبة العقل 
 النفس بعد تنقيها يف األبعاد السبعة من الطوق املقّدس ، الباطن الرمزية أي اىل

وهذا ما جيعلنا نطور اجلوانب احلّسية اىل أبعد مدى عرب تكرار العملية ليس من 
خالل حاسة البصر بل من خالل كل احلواس العاملة يف اجلسد البشري ، 

ليست فاملشكلة اليت تواجه مستوXت وعينا يف العامل املادي املوضوعي هي 
مشكلة العلوم الكمية أو العلوم النوعية اليت شرحها العلم االيزيدي اخلفي 

املقّدس ¦وسع صورة ميكن لنا تذهنها ، بل يف عدم وجود آلية تعمل على 
تطوير مستوى وعينا اىل الدرجة اليت تؤهله إلستيعاب مفردات هذا العلم 

  وجعلها معطيات قابلة للفهم ..

العميقة والنوعية للمصطلحات يف العلم االيزيدي لذلك شكلت التعريفات 
اخلفي املقدس احلجر األساس يف فهم وتصنيف العلوم النوعية اليت جتعلنا ندرك 

اجلوانب السببية لألشياء ودراسة جوهرها ، فعندما نعود اىل تعريف عملية الوعي 
لعلمية يف العلم احلديث جند أن هذا التعريف ال يفي @لغرض يف بعض املراجع ا

مت تعريفه على انه اإلدراك لألشياء ، ويف مراجع أخرى جند أنه عبارة عن قدرات 
عقلية ¢بعة من احلس والشعور @لشيء وهي أيضا كما ذكرت ال تعّرب عن 
التعريف النوعي له ، فالوعي هو الكل الشامل لكل هذه األشياء جمتمعة ، 

اع الذهين عن الشيء ميثل جانباً فاإلدراك ميثل جانباً من جوانب الوعي واإلنطب
من جوانب الوعي وكذلك الصورة الذهنية والشعور واالحاسيس كلها تشكل 
جوانب معينة من الوعي ، كلها جمتمعة تشكل لنا الوعي يف العلم االيزيدي 

  اخلفي املقّدس ، لذلك عندما نبحر يف أعماق هذا العلم يقف الوعي لوحده 
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ا العاملة يف جماهلا السبيب واجلوهري لعملية اخللق كحجر أساس لتطوير منظومتن
والنشوء ودون تعريف الوعي @لشكل السليم ال ميكن االرتقاء به اىل املكان 

  السليم ..

لذلك شكلت السبقات الدينية يف أقسام واسعة منها تعريفاً دقيقاً هلذا العلم 
نونة احلاكمة يف وطبيعة اآللية اليت تتحكم يف كينونتنا كبشر وكذلك يف الكي

الكون وقسماً منها شرحت طبيعة خماطبة هذه احلواس البشرية أو الكونية 
لبعضها البعض دون أن نتمكن من تبويبها @لشكل السليم ، فنحن من خالل 

تفاصيل حياتنا اليومية نقوم بتشكيل العديد من الصور الفكرية يف كل دقيقة 
شكال عاطفية أو عقلية أو حسية نعيشها وهذه الصور الفكرية سواء أكانت ¦

أو حدسية كلها تشكل طاقة متبادلة بيننا وبني املنظومة الكونية وبيننا وبني 
الكائنات اليت تعيش يف عاملنا املادي وميكن هلم ادراكها ، لذلك يرتبط موضوع 
تركيز طاقتنا هذه على تطوير جودة الوعي يف فهم اجلوانب السببية لوجود¢ هلذا 

وع دراسة العوامل السبعة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس أحد شكل موض
  جوانب العلم النوعي الذي ال بد من تناوله لفهم منظومتنا بشكلها الواسع ..

فتطوير جودة الوعي يوسع من جمال طاقتنا و^ثريها وتوسيع الطاقة و^ثريها 
شعورية حنن  يساهم يف رفع مستوى الوعي @ستمرارية ال تتوقف وبطريقة ال

ندرك الكثري من االنطباعات الذهنية والشعورية واحلسية اليت تصدر ال ارادX من 
اآلخرين ونقوم يف الكثري من األحيان بتمييزها جيداً ، لكن ما جيب أن ندركه 
  أيضاً الطريقة أو الوسيلة اليت حتدث من خالهلا هنا عملية اإلدراك الال شعوري 
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تستند على الطاقة والوعي يف جوهرها ، فالصور  وهذه العملية كما ذكرت
الذهنية مهما كان شكلها عاطفية أو عقلية تنتقل عرب جمال أثريي جنهل طبيعته 
يف @دئ األمر وبعبور¢ أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة تتوضح لنا صورته 

بنفس  @لتدريج ، لذلك كل من مارس طرق الّرب ( الربخك ) االيزيدية خرج
النتيجة عن أن الكون كله عبارة عن شبكة عمالقة من األفكار وا²سمات 
اهلندسية ما أن يتمكن املرء من تركيبها وتعقيدها @لشكل السليم حىت خرج 
  ¦سرار الشيء الذي يستهدفه من تلقيه هلذا العلم النوعي وأسراره اخلفية ..

بعد تطوير جودة وعيه واالنتقال  ويف العامل األثريي @للون السماوي يدخل املرء
عرب بوا@ت املعرفة من حقيقته اىل حمبة الذات واىل حمبة اآلخرين يف صور عليا 

تناسب تفتح وعيه يف هذا املستوى أو العامل يبدأ بفهم واسع جلمال الصورة 
الكونية يف شكل أدق وأرفع من الصورة اليت شكلها يف العامل املادي املوضوعي 

فاجلمال هو البوابة اليت يقف عند علومها املرء ا الكونية وأسراراها ، عن منظومتن
طويًال كي يتعلم منها االحساس العميق بكمال الصورة الكونية ودقة هندستها 

املقدسة وهي يف نفس الوقت توق عميق له حنو فهم هذه املنظومة بشكل يقّر¹ا 
أصغر جسيم ذري تشكل اىل ذهنه بطريقة سلسة ومجيلة للغاية ، فبدءاً من 

الصورة املنبعثة منه بعد تسليط ^ثري معّني عليه أشكاالً هندسية خمتلفة حبسب 
قوة أو طاقة التأثري وحىت جزيئات املاء عندما نسلط عليها ^ثري معني ختتلف 
األشكال اهلندسية اليت تتشكل حبسب اختالف التأثري وشكله وطاقته واىل 

التأثريات احلاصلة فيها أثراً يف طبيعة األشكال أعظم جمرة كونية حيث ترتك 
  اهلندسية اليت ترسلها ، فمجرّة درب التبانة اليت نعيش فيها �رة تبعث صوراً على
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شكل مثلثني معكوسني و�رة على شكل مثلثني جبانب بعضهما البعض و�رة  
ث تبعث لنا ¦شكال اسطوانية و�رة تظهر لولبيتها  وهكذا الغرض من احلدي

عن هذه األشكال هو االحساس جبمال اهلندسة الكونية ومنظومتها ، 
اإلحساس والشعور العميق ¹ا وجبمال األشكال املنبعثة اليت تؤكد لنا عمق العلم 
اهلندسي االيزيدي اخلفي يف فهم منظومة الكون ومجاهلا وهندستها بشكل عميق 

ه الصور السداسية األبعاد ، يف هذا املستوى األثريي يبدأ املرء بفهم أكرب هلذ
ويبدأ بفهم عملية االستقطاب واالنبعاث يف املنظومة الكونية بشكل أوضح 
وأوسع ، فهذه اجلمالية اليت تبدأ من أصغر ذرة اىل أعظم جمرّة هي اليت متثل 
جتسيد هندسي دقيق ليس لتلك األجزاء بل للكل ، فنحن جزء منها وهي 

أن نستوعب مجاليتها ذات يوم سواء يف العامل متخللة فينا بطريقة ال بد لنا و 
املادي املوضوعي أو يف مستوى الوعي األثريي الذي تربز لنا ¦عمق األشكال 

وأمجلها ، هذا اجلمال عند االحساس والشعور به جيعل املرء ميتلك طاقات 
خالقة يف جماالت عديدة وترسل كل من روحه ونفسه ذبذ@ت وترددات مؤثرة 

  كل من حييط به يشعر @ألمان العميق ..  للغاية جتعل

وعند دراسة العلم اخلفي هلذه البوابة ال بد من االشارة أ ا متثل بوابة اجلمال يف  
كل عامل من العوامل السبعة بصيغة وأشكال أكثر عمقاً كلما تعمق مستوى وعينا 

ية وأنظمة ، ألن هذه البوابة تتجّسد يف كل العوامل األخرى لكن وفق قوانني فيزXئ
ختتلف عن املوجود يف عاملنا وهلا سعة يف كل عامل ال تكفي الكلمات للتعبري 
عنه ، لكن اإلحساس العميق والشعور الدائم ¹ذا اجلمال يف أعماق الروح 
  والنفس واجلسد يهيأ املرء لتقريب فكرة اجلمال اليه يف العوامل األكثر رقياً من
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كوين املطلق احلي ( آدي ) الذي ميثل أمسى عاملنا اىل أن نصل اىل العقل ال 
املعاين جمتمعة ورمبا ال توجد منظومة لغوية يف هذا العامل لشرح طريقة عمله 

  وهندسته للكون ..

التشبع ¹ذه اجلمالية جيعل كل ذرة يف اجلسد وكل شعاع يف الروح وكل جزيء 
لفكرية والذهنية يف النفس ترتدد برتدد خمتلف عن السابق zيؤ القوة الروحية وا

للعمل بشكل خيتلف جذرXً عن السابق ويبدأ بتلقي العلوم الكونية بشكل 
خمتلف أيضاً يتناسب وتفتح مستوى الوعي لديه ، فالدخول يف احمليط املعلومايت 

النوعي اهلائل يف املنظومة الكونية جيب أن يكون متدرجاً حىت ال نغرق فيه 
لذهول ، فالتخاطر الفكري هو اللغة ونصاب حباالت ال ميكن وصفها من ا

الكونية يف مستوى الوعي هذا وكل شيء فيه ميكن إدراكه فقط حسياً وحدسياً 
وليس بطرق أخرى وفهم هذا الشيء هو من يقربنا من اهلدف يف فهم العلم 

  االيزيدي اخلفي املقّدس ..

املرء يف أعماق  وعبور بوابة اجلمال يقود اىل الصورة الكونية العذبة اليت يبحر ¹ا
أخرى تقوده اىل بوابة املعرفة الكونية يف املستوى األثريي حيث يبدأ برتكيب 
وتعقيد الصور وا²سمات اهلندسية للكون بطريقة تالئم تطور مستوى وعيه 

وتالئم تفتحه ، يبدأ @لتعلم بطريقة نوعية ختتلف جذرXً عن طرق تعلمه السابقة 
ء يف هذه املرحلة من املعرفة جيب أن حيدد موقعه بوسائلها وأدواzا ، فكل شي

  يف املنظومة الكونية الشاملة للعلم اهلندسي االيزيدي اخلفي ويبدأ بربط األجزاء 
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الواحدة تلو األخرى يف العلم ليصل اىل الكل والشكل الكلي الشامل ويبدأ 
  بتخيل هذه املنظومة ¦عظم صورها لينزل تدرجيياً اىل األجزاء ..

هذه املرحلة ميكن للمرء أن يتخيل التكوين اللوليب للكون وكذلك ألصغر  يف
جسيم ذري ويبدأ بتلقي املعرفة والبحث عنها من خالل املبادئ الكونية الشاملة 

اليت ال تقتصر على تلك اليت ترىب عليها يف عاملنا املادي ( التجربة والبحث 
ليقني العلمي يف كل األجزاء ، هذا واالستنتاج ) فهذه البوابة تبدأ بقيادته اىل ا

اليقني يبدأ ¦خذ موقعه يف كل خلية من خالX اجلسم كذلك يف املنظومة اليت 
  تعمل يف داخله روحياً وفكرXً وذهنياً ..

فقد يبدأ االنسان بشرح هذه املنظومة كما فعلت يف البداية من خالل تعريف 
هذه العوامل ( املادي والنجمي والعقلي والعاطفي والسبيب واحلدسي وآدي ) 
لكنه ينتقل يف هذه البوابة لفهم طبيعة عمل هذه العوامل وأسباب مرور¢ ¹ا 

يبدأ بفهم طبيعة الرتدد الذي  للوصول اىل الطهارة والنقاء واالستقامة األبدية ،
  يعمل به الكون الشامل ، فيبدأ @لكشف عن كل نغمة ختص كل عامل 

من العوامل ، عن كل لون ميثل تلك العوامل عن كل مبدأ حيكم تلك العوامل ، عن  
كل معدن مقدس او حجر كرمي ميثل كل عامل من تلك العوامل ولكن كما ذكرت 

  هذا العامل األثريي  .. بطريقة تتناسب وتفتح وعيه يف

فتصبح كل أجزاء اهلندسة االيزيدية الكونية املقدسة متسلسلة الرتتيب يف فكره 
  وذهنه وروحه وتبدأ معارفه تدرجيياً @لقولبة وفق هذا الرتدد اجلديد الذي جيب أن 
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يعمل به ، شوطاً كبرياً مير به يقّيم من خالله كل معرفته السابقة وحياول إعادة 
تها من جديد ويبدأ @لبحث عن املعرفة على أسس جديدة ختتلف كلياً عن برجم

تلك السابقة اليت كانت تقوم على مبادئ العلم الكمي املنهجي احملدود يف 
  قياساته وأبعاده ..

لذلك اعتربت االيزيدية وهندستها أن املعرفة هي الطريق املستقيم للحكمة 
ة تعتمد يف وجودها وظواهرها على أشكاهلا والتنّور ألن املنظومة الكونية الشامل

اهلندسية املتبادلة الفعل وعلى قوانينها اخلاصة لكل عامل من العوامل السبع وبكالم 
آخر اعتربت ان املعرفة هي البوابة اليت تصلنا @ملقّدس آدي الال ائي والكلي 

األبديني االنبعاث ومبا أن هذا الال ائي وكلي االنبعاث يغدق بطاقاته ونوره 
عواملنا مبعرفته وهندسته الكونية إذاً ال بد للمرء أن يبدأ بربجمة استقطابه ونبضاته 

  على هذا الرتدد للتشبع @ملعرفة الكونية املقدسة ..
ورغم أن الكثريون سيجدون صعوبة يف طريقة البدء بفهم هذه البوابة أل م رمبا مل 

ن فهم هذه املبادئ ¹ذا الشكل يدخلوا من األصل األبواب السابقة ، إالّ أ
املبّسط سيقودهم بال أدىن شك اىل حقيقتهم مهما كانت الظروف اليت يعيشون 
حتت ظلها يف عاملنا األرضي ، هذه احلقيقة هي اليت ستقودهم اىل بوا@ت العلم 

األخرى من بوا@ت اآلهلة ، هلذا ال ينتبه الكثريون أن األشكال اهلندسية ألي 
خيضع لقوانني هندسية فيزXئية تتعلق ¹ذا الُبعد وليس @ألبعاد بناء جيب أن 

األخرى من الكون ، فالشكل اهلندسي يلعب دوراً حامساً يف التأثري على األرواح 
والطاقات الكونية للكائنات مهما كانت صغرية أو كبرية يف جمرّتنا وهلذه 

  در حاهلا كحال األشكال اهلندسية قياسات ونبضات وتتلقى ^ثريات من املص
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كل الكائنات ، هلذا وجدت املعرفة من املصدر لتشع اىل األجزاء املتبقية اليت 
  منثل حنن يف العامل جانباً من جوانبها ..

ومتثل هذه الثنائية كذلك العلمان الكمي والنوعي ، العلم الكمي املنهجي 
ية املقّدسة واليت املوضوعي املعاصر هو نتاج عملية تشفري اهلندسة االيزيدية اخلف

بدأت قبل عشرات اآلالف من األعوام واليت أنتجت العلوم املعاصرة من فيزXء 
وكيمياء ورXضيات وفلك وموسيقى ، هذا العلم الكمي ورغم أمهيته كخطوة 
اوىل للعبور اىل العلم النوعي يف هذه اهلندسة إالّ أنه يعجز عن اجياد التفسري 

  اليت تواجه البشر ..الدقيق للكثري من التحدXت 

يعجز ألن أدواته القياسية ضعيفة ال ترتقي اىل الشمول يف قياس الظواهر 
واألشياء بشكل دقيق ، ألنه اختصر كل قوى الطبيعة يف أربعة أساسية ال غري ( 

اجلاذبية والنووية الضعيفة والنووية الشديدة والكهرومغناطيسية ) فهي ببساطة 
يف العلم من قوى وهذا املنطق املوضوعي ضعيف للغاية جتعلنا نعتقد أ ا كل ما 

بسبب جهلنا @ملنظومة الكونية الشاملة وما تشملها من قوى يف كل عامل من 
العوامل السبعة فهي عاجزة عن وصف مشاعر¢ وأحاسيسنا هلذا نقول مت إقفال 
بعض الغدد لدينا وقطع االتصال حبواسنا من قبل الوعي الكوين الشامل الذي 
ينقلنا اىل عامل العلم النوعي األوسع القادر على وصف أصغر وأدق األشياء يف 

  املنظومة اهلندسية للكون ..

أما العلم النوعي فهو أساس اهلندسة االيزيدية اخلفية الكونية وعلمها اخلفي وهو 
  ينظر اىل املنظومة الكونية بوحدة شاملة نوعية متناغمة بني األجزاء واملصدر 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

177 

 

  

وشرحت تسلسل اخللق والتطور من مستوى آدي هبوطاً اىل البعد  و@لعكس
  األرضي الذي نعيش فيه ، فكل شيء هنا يُدرك حّسياً وحدسياً ..

فهذا العلم يستطيع أن يدرس حواسنا ويعّرب عنها @ألعداد والنغمات واملعادن 
 واألشعة وغريها ويستطيع حتديد طبيعة انبعاث هذه املشاعر واألحاسيس ومدى

تناغمها مع الكل الكوين الشامل يف هندسة متناسقة ال تقبل اخلطأ وتشفري هذا 
والسليب والذي أدى اىل دمار مناطق  العلم حدث بسبب استخدامه الوحشي

واسعة من األرض وكذلك أدى اىل خلل يف املنظومة الفيزXئية وقوانينها يف 
إحدى املراحل احلضارية على سطح هذا الكوكب ، هلذا كان العلم الكمي 

املنهجي هو البديل للدخول اىل املعرفة تدرجيياً وحىت يتمكن املرء من امتالك 
لوعي والتطور الروحي والفكري والذهين تؤهله اىل الطهارة منظومة سليمة من ا

والنقاء واالستقامة حينها سيسمح لُه بدراسة أسس هذا العلم النوعي 
  الستخدامه بشكل سليم يضمن نقاءه وسالمة استخدامه .. 

كما أن العلم النوعي هو العلم الشامل القادر على سرب أغوار أعمق األسرار 
، هلذا كانت احلاجة ملحة بعد تدمري برج @بل يف جعله الكونية دون حواجز 

مشفراً بطريقة جيعل منه حمصناً من االستخدامات الغري سلمية والغري أخالقية ، 
هلذا السبب لعب التشفري الدور األكرب يف فصل الوعي عن املنظومة الكونية 

كن من وإعادة العمل بتوصيل هذا الوعي @ملنظومة الكونية الشاملة كي تتم
دخول بوا@ت املعرفة ودراستها وفق منطق جديد مل يسبق هلذا الوعي من قبل 
  أن مارس جتربة التعلم عن طريقه وهو املنطق النوعي أو العلم النوعي يف دراسة
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األشياء وتناغمها مع املنظومة الكونية الشاملة وحىت نفهم مغزى هذا األمر  
حباجة اىل حواس فعالة تعمل @نتظام  جيب أن نفهم أن هذا الوعي الذي منتلكه

للتواصل مع الطبيعة الكونية وهذه احلواس مت تعطيلها وما علينا هو اعادة العمل 
¹ا من خالل تعميق شعور¢ @لطبيعة وتعميق احساسنا ¹ا كخطوة اوىل وتعميق 
احساسنا بكل ما حييط بنا بعمق حىت نصل اىل تلك املرحلة اليت جتعلنا ندخل 

  ت املعرفة هذه وبداية دراسة الكون مبنطق جديد ..بوا@

هذا املنطق اجلديد يعتمد على إرادتنا يف تقوية الشعور واإلحساس @لكون 
وإعادة التواصل معه وخيلصنا من الكسل املعنوي املتمثل يف حتويل اهلندسة 

االيزيدية املقدسة اىل جمموعة من العادات والتقاليد اليت جتعلنا نعمل بعكس 
االجتاه متاماً يف الوصول اىل أقصى درجات التحكم @لعقل والعاطفة وكذلك 

  خلق الطهارة والنقاء واالستقامة يف ½لوثنا املقدس لتجاوز دورة الضرورة ..

فالعادات والتقاليد هي ابتكارات ذهنية وموضوعية لتبسيط العلم اهلندسي اخلفي 
ذا العلم من جوانبه الواسعة ، لكن وما أن يتقنها املرء حىت يبدأ بفهم ودراسة ه

األجيال حّولت هذه العادات والتقاليد اىل أصنام لعبادzا والتمسك ¹ا مما 
أبعدهم عن سلوك الطريق السليم يف نيل املعرفة وتعلم مبادئ العلم اهلندسي 

اخلفي االيزيدي املقّدس ، كما أبعدهم عن ممارسة التحكم يف مشاعرهم 
وممارسة النمط األرفع واألنبل من العلم الذي يقودهم اىل وعواطفهم وأذها م 

  بوابة نور آدX بدالً من اليأس الذهين الذي أحاطهم نتيجة التكرار املتواصل 

  



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

179 

 

  

لاللتزام @لعادات والتقاليد دون أسس علمية راسخة جتعل من حتكمهم 
  بعاطفتهم وعقلهم مفتاحاً للطهارة والنقاء واالستقامة ..

لعلم االيزيدي اخلفي أن الثالوث املقّدس هو يف وحدة كاملة مع لقد وّضح ا
املنظومة الكونية ويف حالة من التناغم مع الضرورات الدورية واملتوالية هلذه 

املنظومة ، من املرتبة العليا ( نور آدX ) اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش 
ريب الصورة من خالل احلديث فيه والذي نسميه الُبعد األرضي ورمبا ميكننا تق

عن السنة الشمسية يف القطب الشمايل  فالشمس تشرق طوال ستة أشهر 
صلة لتشكل  اراً طويًال على تلك املنطقة ويعقبها ستة أشهر من الظالم  متوا

وغياب الشمس ليطول ليلها اىل ستة أشهر ، يف ظاهرة شروق الشمس الطويلة 
بظاهرة األXم اآلدية ( آدي ) ففيها يشرق  هذه يسميها العلم االيزيدي اخلفي

الكون بنوره يف دورة احلياة ويف ظالمه جنون الليل الكوين حيث يصبح كما قال 
البا@ جاويش الكل يف الكل وتعيش أصغر ذرة يف الكون مع أكرب جمراته حالة 

  انسجام عظيمة وتناغم ال ميكن التعبري عنه أو وصفه ..

العلم االيزيدي اخلفي ¦ ا أعظم جتليات حق آدي الذي هذه الظاهرة شخصها 
يطرح عربها انعكاساً دورX لذاته يف أعماق الفضاء الال متناهي ويف وحدة 

وانسجام مع ذاته ورغم أن العلم احلديث الذي يدرس هذا اجلانب من @ب 
ية العلم الكمي املنهجي على أنه جتسيد للكون املادي املوضوعي إالّ أن االيزيد
  مسته @لوهم الوقيت يف سبقاzا ألن آدي هو املطلق واألزيل الوجود وال غريه ..
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إن بوابة املعرفة يف املستوى األثريي تقود¢ اىل دراسة جتلي نور آدي كمطلق 
وسرمدي يشع يف النور كما يشع يف الظالم ومل تدركه الظلمات ، هذا النور 

ون املطلق لكل العوامل واألبعاد ، سواء املطلق الذي نسميه آدي هو أيضاً القان
بنوره أو اشعاعه أو فيضه ، عندما خرج آدي الوعي املقدس من مكانه ترك هذه 

الظلمة اليت ال تستطيع ادراكه وخلق العوامل االيزيدية السبعة ( سبعة طبقات 
السماء ) ويف كل عامل من العوامل تكون كينونته أكثف وأكثر مادية حىت يصل 

األرضي و@لتأكيد ال ميكن أن ندركه إالّ من خالل العلمني النوعي  بُعد¢
والكمي ومبا أن العلم النوعي مت حضره وجعله حمصوراً بيد من ميلك الطهارة 
والنقاء واالستقامة إالّ أن العلم الكمي املنهجي يعرفنا به من خالل قوانني 

، هلذا حنن حباجة ماسة اىل  فيزXئية حمدودة يف أدوات قياساzا هلذا النور العظيم
إعادة التحكم بعاطفتنا وأذهاننا كي نتمكن من عبور حاجز العلم الكمي اىل 

  مدار أوسع جيعلنا نفهم املعرفة @لشكل الذي يعنيها بصدق ..

فالقوانني الفيزXئية يف البعد األرضي كما ذكرت هلا أدوات قياس حمدودة للغاية 
الكونية ¦سرها من خالل كوكبنا األرضي دون  وتنطلق من احلكم على املنظومة

النظر اىل املستوXت واألبعاد األخرى على أ ا عوامل هلا قوانني فيزXئية ختتلف 
جذرXً عن تلك اليت حتكمنا وأي حماولة لتصوير هذا االختالف جيعلوه يصب 

  يف خانة اخلرافات واألساطري ..

داية على املعرفة املؤسسة على الرصد لذلك بدأت االيزيدية علمها الباطن يف الب
  والتحليل والقياس واخلربة لتشكل منوذج هلندسة كونية خفية مقدسة نطلق عليها
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العلم الباطن أو علم الصدر الذي يتم تناقله عرب العصور شفهياً خوفاً من  
تشويه هذا العلم وتوجيهه بشكل معاكس ملا يقوم عليه يف األصل ، فهي ال 

ضيات بل تقوم على علم نوعي أثبتت العقول دقته وصوابه من تقوم على فر 
خالل التجربة ، فال خيتلف أحد على أن النسبة الذهبية هي اليت تتحكم يف كل 

قياسات الكون بدءاً من أصغر ذرّة اىل أكرب جمرّة يف الكون وال يتوقف األمر 
طته اجلينية عند هذه النقطة فاهلندسة االيزيدية مشلت حىت جسد االنسان وخار 

وحىت قواه الروحية والفكرية والذهنية وكذلك مشلت املنظومة الكونية برمتها ، 
صحيح أننا نرى الكثري من الكواكب والنجوم يف الليل !! لكننا ال نستطيع أن 

نرى العوامل الستة األخرى ألن وسائلنا االدراكية من حواس وغدد ال تطاهلا 
، فهي تقع يف طبقة فضائية قريبة  وشرحت األسباب اليت تقف خلف ذلك

للغاية وميكننا من خالل تشغيل احساسنا العميق وتعميق مشاعر¢ ¹ا االتصال 
¹ا أو رؤيتها عن قرب لكن هذا األمر يتطلب كما قلت أعلى درجات التحكم 

  @لعقل والعاطفة ..

كننا فهذه العوامل السبعة بدءاً من البعد األرضي هلا سبعة طبقات من الوعي مي
العيش فيها أو التواصل معها وهنا يكمن جوهر احلديث ، هذه احلاالت السبعة 

تتطلب تشغيل الغدد السبعة املوازية هلا ، تشغيل الشاكرات اليت متثل آالت 
اتصال ¹ا من خالل الوصول ألقصى حاالت التحكم يف العقل والعاطفة واعترب 

الت الوعي ال تعطي صاحبها االيزيديون عرب التاريخ أن الوصول ألقصى حا
احلق يف التطرق اىل تفاصيل اعتربوها حمّرمة ليس لقدسيتها فحسب بل ألن 

  األغلبية من البشر كانوا يفتقدون للتأهيل الذهين والروحي الذي يؤهلهم لفهمها 
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@لشكل السليم وكانت تلك النقطة دائماً حمل نقاشات على اعتبار أن من 
م @لعقل والعاطفة والقريبني من اخلالص من دورة يصلوا أقصى حاالت التحك

الضرورة أقلية يف كل زمان ومكان لكن هذه احلجة مل تنفع أصحا¹ا وأبقت 
تلك احملّرمات حصناً منيعاً ال ميكن @لفعل حىت يومنا هذا ألحد ال ميلك تلك 

املؤهالت من االطالع عليها والتشبع بقيمها ودراستها على أكمل وجه ، 
ور الروحي والفكري والذهين كفيل لصاحبه @لوصول اىل تلك التفاصيل فالتط

  اليت اعتربوها حمرمة على العامة لكن ..

كان من الضروري أن تبقى الوترية نفسها يف نشر مبادئ أولية على األقل كي 
تقود العامة لسلوك هذا الطريق والوصول اىل  ايته ، صحيح أن االيزيديون هم 

حلمالت اال@دة بسبب هندستهم اخلفية املقدسة وأسرار  أكثر شعب تعّرض
علومهم العظيمة لكن أغلب تلك احلمالت من حيث ال يعلمون كانت تقود 

  أغلبية األرواح اىل عامل احلقيقة بشكل ال ميكن ألحد تصّوره ..

فدخول أبواب املعرفة ¹ذه الطريقة اللولبية جيعلنا ندرك طبيعة األشياء اخلّرية 
اجلوانب اإلهلية املضيئة فيها وهذا الدخول يبدأ @ملبدأ العقلي كما ذكرت ورؤية 

وال ينتهي عند حدود معيّنة و@لعودة لطبيعة العقل الذي حيكم منظومتنا والذي 
يتكون من جانبني خفي وظاهر ، الالوعي والالشعور اللذين يشكالن العقل 

الظاهر لدينا ، هذين  الباطن وكذلك الوعي والشعور واللذين يشكالن العقل
اجلانبني شكال يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس نقطة ارتكاز للعبور يف أبواب 

  املعرفة اخلفية هذه ، فهما يقومان على التفكري واالستقراء الداخلي والتأمل قبل 
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الوصول اىل اإلحساس العميق واحلدس ، فكلها أمور فكرية تبدأ @حلواس 
 ًXيف منظومتنا لتصل اىل أعلى درجات الوعي الذي  و^خذ منحى تصاعد

يؤهلنا للتحكم ¹ذا العقل وليس العكس أي تركه يتحكم بنا ويبقينا أسرى 
  السجن الفيزXئي يف العامل املادي ..

لذلك ارتقاء الوعي يف العلم االيزيدي يقود¢ اىل غري املألوف ، أي اىل خارج 
أن يتم لنا تصويرها وابتذاهلا عرب  السجن لرؤية احلقيقة بشكلها الصحيح ال

  وسطاء يعرّفو ا لنا تعريفاً ضبابياً ..

واالقرتاب تدرجيياً من  اية البوا@ت يف املستوى األثريي يصل  ايته اىل بوابة 
احلكمة يف هذا املستوى ، هذه البوابة تشكل العبور النوعي للوعي وال بد من 

االيزيدية اليت وصلت عتبة هذه البوابة التوقف عندها لدراسة طبيعة الشخصيات 
ومتتعها @حلكمة السماوية ، فهم كثريون أل م كانوا يعيشون يف عاملنا املادي 
املوضوعي بوعي أثريي من خالل طرق الّرب ( الربخك ) اليت كانوا ميارسو ا 

طوال حياzم منهم عالنية ومنهم من أخفاها يف حقبة متقدمة له من املمارسة 
كان يفهم طبيعة العامل الذي يعيش فيه والكثريون منهم وصلوا اىل مراحل ألنه  

متقدمة من الرتكيب والتعقيد الذي ال خيطي وهم يدخلون عتبة بوابة احلكمة 
السماوية وخوفاً من استخدام هذا العلم اهلندسي اخلفي املقدس العظيم ألغراض 

الشخصيات تفضل مادية وأ¢نية حبته من قبل بعض التجمعات كانت هذه 
عدم البوح بشيء يف املراحل املتقدمة وتفضل احلديث @الستعارات اللفظية 

  واألمثلة واأللغاز للتعبري عن احلقائق ..
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يف هذا املستوى من الوعي وهو يشق طريقه للعبور اىل مستوى الوعي املقدس 
يت األزرق أو مستوى الوعي املالئكي تتفتح طاقة إضافية يف حاسة البصر ال

تناولتها بشيء من التفصيل عند تعريف االدراك والصورة الذهنية وهذا التفتح 
يساهم اىل حد كبري يف ابتعاد هذه الشخصيات عن عاملنا املادي املوضوعي 
 ومشاكله وتفّضل هذه الشخصيات االنعزال عن عاملنا كي ال تسبب األسى

دته يف كل روح والبالء لآلخرين وهي تشاهد ما ال يستطيع اآلخرون مشاه
  ونفس متّر من أمام أنظارهم ..

فهذه البوابة متّهد لإلطالع على أسرار وخفاX العلم اهلندسي اخلفي ¦عمق 
صورة مما يتوجب على املرء التهيؤ هلا ووضع كل عناصر احلكمة يف التحليل 
موضع تطبيق ، فهي بشكل آخر تعين الدخول اىل بوابة العلم النوعي وهذه 

ا قوانينها اخلاصة ومستوXت من الوعي أعلى بكثري من مستوXت البوابة هل
  الوعي الذي حنمله أو منثله يف بُعد¢ األرضي ..

فالكون حييا فينا وحنن حنيا فيه وعملية فهم املستوXت واألبعاد الروحية والذهنية 
لكل عامل حباجة اىل حكمة وقياس يف حتليل الظواهر عند تلقيها بشكل مباشر 

ئ من يظن أن احلكمة هي ذلك التعبري اللفظي العادي الذي نستخدمه وخيط
مراراً وتكراراً يف حياتنا اليومية ، فاألمر أبعد من ذلك بكثري وسأتوقف عند شرح  
كل بوابة من بوا@ت املعرفة و^ثريها على االنسان يف مراحله اخلمس اليت قّسمه 

العاطفة والعقل عند الشخص  االيزيديون اليها ، فاحلكمة هي تعين هنا صعود
  اىل مستوXت عليا قادرة على التمييز بني األشياء كما أ ا تنظر هلا نظرة ختتلف 
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جذرXً عن نظرة البشر العاديني اليها ، تتمتع @هلدوء والصفاء الذهنيني ال 
يعكرمها أي حدث مهما كان عظيماً ، كما تتمتع بعاطفة قوية من احملبة والعطاء 

اب وال حدود قلة قليلة من البشر قادرين على فهم طبيعة تفكري بال اسب
  شخصية وصلت اىل هذا املستوى ..

والذي يدفعها هلذا األمر أ ا تسرب أغوار أسرار كثرية يف بوا@ت املعرفة وتتفوق 
على اجلنس البشري يف قدرzا على اكتشاف العوامل العليا وليس عاملنا األرضي 

األرضي وعلمه الكمي علمنا منذ الِصغر على أن للمادة فحسب ، فعاملنا 
ثالث حاالت ال غري ( سائلة وصلبة وغازية ) لكن أبواب املعرفة االيزيدية 

تقود¢ اىل اكتشاف حاالت جديدة للمادة مل Rلفها العقل البشري وحىت لو 
صاغية من أحد هلذا حيتفظ أغلب احلكماء االيزيديون  شرحها ملا وجد آذا¢ً 

مبساحة واسعة من علومهم كأسرار ال ميكن التعبري عنها أو اإلفصاح عنها 
ببساطة أل ا ستحتاج أ¢س وصلوا اىل نفس املستوى من الوعي املعريف @لعلم 

  اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

هذا أحد أمثلة األسباب اليت دفعت االيزيديون اىل اعتبار علومهم خفية  
وا عندما أخفوا تفسري حالة املوت ، فقبل هبوط قسماً منهم ومقّدسة ، كما فعل

اىل عاملنا األرضي كانوا يعيشون حياة أبدية وكل جتديد يف طوقهم يعين تغيري 
حالة اهلالة احمليطة جبسدهم اىل هالة جديدة وروح جديد متتلك برجمة معلوماتية 

  آلالف السنني وهلذا جديدة بناءاً على تراكم التجارب واخلربات عند تلك اهلالة 
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يرفض االيزيديون اطالق تسمية املوت على حكمائهم بل يقولون لقد استبدلوا 
  طوقهم ( طوق ايزيد ) أو الطوق االهلي األبيض ..

وكذلك ينطبق األمر على حالة الوعي ، فالعلم الكمي ينفي امكانية عمل 
يون يعلمون متام الوعي أو العقل مبعزل عن املادة لكن كما ذكرت أن االيزيد

العلم أن هناك حاالت أخرى للمادة ال يدركها العلم الكمي يعمل فيها الوعي 
يف أبعاد أخرى ، هلذا يطلقون على خالق الكون آدي ألنه وعي مقدس ال 

يُدرك إالّ @لعلم النوعي الواسع النطاق العظيم يف أسراره وخفاXه ، أو غري القابل 
لوحدة األبدية معه والدخول يف مرحلة احلكمة يقود للعلم أبداً إالّ من خالل ا

صاحبها اىل الغبطة الذهنية العظيمة اليت جتعله يدرك متام االدراك أن مسريته 
تقرتب اىل موطن اآلهلة ، هلذا جتده يضاعف من تركيزه على تلك العوامل 

  وأسرارها وليس على عاملنا الفاين ..

انية ) يف العصور القدمية وخاصة تلك كانت طبقات الشيوخ ( اآلدانية والشمس
اليت حافظت على علم الصدر املتناقل لكتاب امللك شيخ سن هي أكثر 

الطبقات اليت وصل اليها أبناءها هذه البوابة ، بينما بقيت فيما بعد حكراً على 
من متكن من اىل الوصول اىل أقصى درجات التحكم بعقله وعاطفته سواء من 

ات األخرى وألن احلياة املادية بتفاصيلها الغنية @خلري هذه الطبقة أو الطبق
والشر أخذت أغلب طبقات االيزيدية اليها متكن أبناء وبنات من املريدين اىل 

عبور هذه البوابة عرب التواصل والتخاطب مع عوامل أخرى مّهدت هلم الطريق عرب 
  قد رشده أو مل تزويدهم ¦سرار البوا@ت الغنية @لعلم اهلندسي وقسما منهم ف
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يتمكن من تكملة املسرية بسبب عدم أهليته لفهم املنظومة اهلندسية لتلك 
األبعاد وقوانينها الفيزXئية ، هلذا يتوجب على املرء أن حيصل قبل العبور اىل هذه 

البوابة التزود العميق @ملعرفة بكل أشكاهلا كي يتمكن من جتاوز االختالفات 
  وشدzا .. الفيزXئية بني األبعاد

وبدخول بوابة العافية يتسامى الوعي يف مستوXت عميقة وتبدأ عملية قطع 
الطريق فعلياً على أي ^ثري قادم للكيان الطاقي البشري من العامل املادي 

و^ثرياته على الروح والنفس البشريني ، فعند دخول هذا املستوى األزرق الغامق 
املالئكة ) يصبح من الصعب على العامل أو مستوى الوعي النجمي ( مستوى 

  األرضي التأثري يف تفاصيل حياة الكائن البشري اليومية ..

والوصول هلذا املستوى يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يعين عملياً بداية النهاية 
لدورات الضرورة وتناسخ األرواح مع العامل املادي املوضوعي ، فهذا املستوى يف 

دي حيكمه رئيس املالئكة الكونيني ( طاوسي ملك ) وتبدأ عملية العلم االيزي
الربجمة الدقيقة للروح والنفس لتعمالن يف مستوXت عليا من الوعي ال ميكن لنا 
يف العامل األرضي فهم طبيعتها وكما ذكرت بسبب تعمق العلم النوعي يف التعبري 

ثر عمقاً واتساعاً وأشكال عن احلالة الكونية ، فقوانني الطبيعة الكونية تصبح أك
املادة ^خذ منحى خمتلف عنها يف العاملني السابقني ، وكذلك أنواع الطاقة 

واجلاذبية وكل املنظومة يف هذا املستوى تعمل بشكل أعمق ، فكل صورة ذهنية 
مهما بلغت من البساطة تتحول اىل واقع ملموس يف هذا املستوى لدرجة 

  ّيلها ويبدأ الكائن البشري الذي يصل هذهيصعب علينا يف بداية األمر خت
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املرحلة بفهم الرتكيبة اللولبية لعملية العبور يف أبواب املعرفة االيزيدية اخلفّية  
املقّدسة حىت يكف عن التفكري أو اإلدراك أوتكوين الصور الذهنية ال ا تتحول 

بة وتفهم اىل واقع ملموس مبجرد تذهنها ، لذلك يكتفي يف هذا العامل @ملراق
القوانني الكونية احلاكمة يف هذا املستوى وجعلها دروس يتلقاها لتكملة مشواره 

  يف عبور أبواب املعرفة اخلفية ..

يف هذا العامل النجمي يتلقى الكائن البشري احلكمة السماوية ¦عظم صورها 
ويفضل االحتفاظ بعلمها لنفسه فقط ، فهو ال يتمكن ¦ي شكل من 

يلها اىل استعارات صورية ولفظية لتعريفها يف عاملنا املادي األشكال من حتو 
املوضوعي ، كما أنه يفقد الرغبة يف هذا التحويل جذرXً ، فيتسع الطوق املقّدس 

كما أنه يعيش يف هالته البيضاء وتسمو نفسه يف عوامل يعجز يف التعبري عنها ،  
العلم اىل أين تنتهي به  @ستمرارية حالة التفاؤل ¦صدق معانيها فهو يعلم متام

املسرية بعد أن وصل اىل هذه املراحل املتقدمة من نيل العلم اهلندسي االيزيدي 
  اخلفي املقّدس ..

ويف كل دائرة ينتقل اليها املرء يعيش حاالت من التجديد يف ½لوثه املقدس ( 
تلقي  الروح ، النفس ، اجلسد ) مل Rلفها من قبل ويبدأ بربجمة هذا الثالوث على

هذه النغمات اجلديدة من املنظومة الكونية تقرّبه منها أكثر فأكثر ، هذه العافية 
جتعله مدركاً حمليطه ومدركاً لشمولية كل ذرة من الكون وتفاعلها معه ، كما 

  يدرك أنه دخل عاملاً مل يعد @إلمكان العيش فيه ´فراط ..
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املقّدس جتعل كل جهاز عضوي هذه البوابة العظيمة من العلم االيزيدي اخلفي 
يف جسد االنسان يعمل بطريقة متناغمة مع األجهزة األخرى ويف هذا املستوى 
املالئكي تعمل بطاقات قصوى ، لتزّود صاحبها @لقدرات املذهلة على التفكري 

والرؤية والتذّوق والشم واللمس والشعور واإلحساس بكل عمق بنغمات العامل 
شيء بصورة سداسية األبعاد ويقّيم األمور ¹ذه من حوله ، فهو يرى كل 

الطريقة ، فاحلكمة أصبحت سنداً حصيناً لُه وكذلك العافية اليت جتعل منه 
  خملوق أكثر تطوراً من @قي نظرائه البشر ..

فهذه االجهزة العضوية تتلقى اوامر @لعمل بشكل منتظم من األعلى وتعمل 
لنشاط وجتعل من طاقة املرء يف االبداع بشكل منسجم متناغم ينبض @حليوية وا

يف قمتها ومثلما Rخذ القمر ويستعري ضوءه من الشمس ونبض حياته من 
األرض يستعري هذا االنسان نوره من القمر والشمس معاً وتنبض حياته من 

األرض من طبيعة تكوينها من حركتها من طاقتها من منظومتها الفيزXئية 
د ال يسرب أغوارها إالّ املتعافني الذين ينظرون لكل املتناغمة مع الكون ¦بعا

  أجزاء الكون بشمولية موحدة توحيداً ال يقبل النقض ..

لقد ^سست االيزيدية بكل فروع معرفتها على العلوم اخلفية الباطنية اليت ميكن 
الدخول اليها من بوا@ت جيب أن يتحلى من يريد الدخول اليها @لتأهيل 

والذهين ليتمكن من نيل املعارف من منهلها العظيم هذا دون الروحي والفكري 
  خطأ ودون كلل ذهين أو تعب نفسي ، فهذه املقومات تتطلبها كل بوابة من
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البوا@ت إلحداث التناغم مع املنظومة الكونية اليت تعمل بوحدة منسجمة كي  
  ينخرط ¹ا ويصبح جزءاً أساسياً منها ..

خمتصاً @لصفوة من البشرة سواء أكانوا شيوخاً أو بياراً أو هلذا بقي هذا العلم 
مريدين ، وبقي حكراً على من متكن من دخول بوا@ت املعرفة اخلفية للعلم 
الباطن االيزيدي وال بد من القول أن انتشارها يف @دئ األمر يف احلضارات 

اXت األرضية ساهم يف حتسني وضع البشرية ككل قبل ان يتم استخدامها لغ
  وأهداف شرّيرة ..

لقد جّسد االيزيديون واحدة من أعظم العلوم اهلندسية اخلفية املقدسة اليت 
سربت أغوار الكون ومنظومته وجمرّاته ووضعت خطوطاً رئيسية لكل فصل من 

فصول اخللق والبعث والتنور وحىت االحندار اىل املستوXت الدنيا من العليا ، 
بري عن كل خفاXه فالكثري من علومها شئنا أم أبينا فهذا األمر ليس سهًال التع

ستبقى اىل األبد خمفية عن الغالبية أل ا ال متتلك التأهيل الروحي والفكري 
والذهين لتقبل فروع معرفتها وحتليلها وتفسريها وفق منطق ينسجم مع تدرجات 

 الوعي وعظمته من األسفل اىل األعلى وهذا كما ذكرت سيبقى حمصوراً بيد
صفوة من البشر من الذين يبحثون بعاطفة صادقة وذهن نقي عن احلقيقة 

  لدخول هذه البوا@ت من املعرفة األصيلة ..

فقد يصبح املرء عند هذه البوابة قريباً اىل حاالت ختتلف جذرXً عن @قي البشر 
صلة حصوله على العلوم اخلفية ،  يف بعث احليوية يف نشاط الغدد وشاكراzا ملوا

  البعث حيتاج اىل معرفة كل معدن يشرتك يف تكوين البنية اجلسدية ومثلما  هذا
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معد¢ً فإن جسد االنسان ال خيتلف عن املنظومة الكونية يف  99الكون ^سس 
^سيس أعضاءه ، فيبقى يبحث دون كلل على عصري تلك املعادن لتعزيز 

رى بسالم ، قد جيد طاقاته احليوية وتقويتها كي متكنه من العبور اىل بوابة أخ
القارئ استحالة يف هذا اجلهد لكنه ال يستطيع أن يدرك أن انسا¢ً من هذا 

النوع أصبح يعمل بطاقة ذهنية وروحية وفكرية تتجاوز الطاقة العادية عند 
اآلخرون ¦لفي مرة تقريباً لذلك يصبح عاملاً ويعلم متام العلم أين يبحث وكيف 

  جيد ما يبحث عنه ..

طور املنظومة الروحية والفكرية والذهنية عند البشر عند عبورهم بوا@ت وهكذا تت
املعرفة االيزيدية بعلومها النوعية اليت تتناغم من املنظومة الكونية الكربى ، 

للوصول اىل أعلى درجات العفة والطهارة ، لذلك متثل بوابة العافية الواحة 
ت املعرفة يف العلم اهلندسي الواسعة الفعالة لعبور الدورة األخرية من بوا@

االيزيدي اخلفي املقّدس وهي بوابة النجاة @لروح حنو الالعودة من دورة الضرورة 
حنو التحرر وقد أدرك االيزيديون عمق هذا املستوى من التقدم يف البنية الروحية 

  و^ثرياzا على مراحل الوصول حنو اهلدف ..

الطبيعة السببية للمنظومة الكونية حىت وعند هذا املستوى يفهم الكائن البشري 
وإن كان هذا الفهم ¦شكال بدائية للغاية ، فهو يفهم طبيعة جتلي سلطان آدي 

وملاذا أطلق العلم االيزيدي عليه @لكل ، حيث أنه هذا الكل جيب أن يكون 
مطلقاً لذلك تنتفي عملية تعريفه ، كما يتوجب أن يكون هذا الكل شامالً 

  مدXً يشمل كل اهليكلية ¦طرافها الواسعة والالحمدوده ، فهو كان متكامالً وسر 
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موجوداً @ستمرار منذ األزل وحلظة التجلي األوىل بشكل خمتلف يصعب علينا 
تصّوره ، لكنه مل Rيت من ال شيء ، فهو جيب ان حيوي الكل ، حيث ليس 

  هناك شيء خارج الكل ، أو ليس هناك مكان خارجه ..

ذه البوابة ميتلك املرء وسائل وأساليب متقدمة يف التحكم ليس وعند عتبة ه
@لعقل والعاطفة فحسب بل @إلدراك فوق احلّسي لديه ، حيث تعمل هذه 

الوسائل واألساليب على جعل الوعي ينحرف عن جمال ^ثري احلواس الفيزXئية 
تحكم ليس سهالً اليت تربطنا @لعامل املادي املوضوعي  واالرتقاء هلذه القدرة يف ال

اطالقاً ! بل حباجة اىل أعظم الطاقات الروحية والنفسية وحىت نفهم الفقرة 
السابقة يتوجب علينا العودة لفهم اآللية اليت حتكم وجود¢ يف العامل املادي 
املوضوعي ، فنحن كائنات مؤلفة من نظامني .. روحي وجسدي واجلانب 

جلسدي فإنه يعمل من خالل ^ثري الروحي يشمل النفسي أيضاً أما اجلانب ا
احلواس العاملة يف ا²الني الروحي والنفسي على اجلانب اجلسدي ، أي أننا 
@ختصار عبارة عن كائنات تعمل بطريقة مركبة معقدة للغاية تسمى بطريقة 

االدراك احلّسي ككائن بدائي وبطريقة االدراك فوق احلّسي لكائن تقدم يف جمايل 
ورمبا يكون من الصعب علينا ختّيل األمر يف البداية لكنه واقع  املعرفة واحملبة

  يتأصل يف النفس كلما تقدم املرء يف أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

فكل أبواب املعرفة يف املستوى املادي املوضوعي جيب أن تصل بنا اىل الكشف 
ائنات متقدمة يف عن حقيقتنا ، اىل اكتشاف املظهر اخلفي من وجود¢ كك

  عملية اخللق والتجلي ، فاملظهر اخلفي أو املظهر اآلخر لوجود¢ هو الفضاء 
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الباطين الذي نعمل على تفعيله لتوصيله @لفضاء اخلارجي وتوحيد الصورتني 
الروحيتني يف منظومتنا لتعمل يف مستوXت عليا للوعي ، فعملية االدراك فوف 

ن خالهلا أجساد¢ وطبيعتنا البشرية بشكل بدائي احلسّية هي آلية طبيعة تعمل م
ومن مث تتطور اىل مستوXت عليا ودون فهم هذا األمر ال ميكن لنا حتقيق خطوة 

  واحدة يف جمال فهمنا للجوانب السببية العاملة على بقائنا ككائنات متفّوقة ..

ن وتناولت بشكل واسع يف فصول سابقة من هذه السلسلة اآللية اليت يعمل م
خالهلا كل من العقل املادي والعقل الباطن ، فبمجرد االعتماد على العقل 

الباطن يف الكثري من القضاX الرئيسية يف حياتنا حنصل على أجوبة دقيقة ألسئلة 
عصّية على احلل وكذلك ألعقد القضاX اليت تواجهنا يف العامل املادي ، فهو 

على ادراك ومعاجلة املعلومات بطريقة السمة الفكرية والذهنية للروح واليت تعمل 
ختتلف كلياً على طريقة العقل املادي وفهم آلية عمل العقل الباطن جتعلنا ندرك 

  طبيعة الربط بيننا وبني منظومتنا الكونية ..

وكل الدالئل العلمية احلديثة تؤكد وجود هذا العقل الباطن الذي ُيسّري عملية 
بنفس اآللية والتوقيت ويعترب هذا اإلدراك  اإلدراك الغييب يف كل زمان ومكان

الغييب من أحد التجليات اليت تثبت أننا يف الواقع ليس سوى كائنات غري 
منفصلة عن مصدر¢ أو منظومتنا الكونية وهذا ما يدركه املرء وهو يعرب بوابة 

  العافية يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ..

ذا املستوى العميق للوعي اخلوض يف جتربة أما دخول بوابة الشمولية فتعين يف ه
  النظر اىل الكل واألجزاء يف املنظومة الكونية بطريقة نوعية للغاية ، فاملرء يعي



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

194 

 

  

متاماً هنا ما الذي يعنيه كائن متعدد االبعاد ، كيف ميكن هلذا الكائن املتعدد  
د¢ اىل فهم األبعاد فهم قدراته ضمن الكل ؟ فاإلدرك الغييب يف هذه املرحلة يقو 

جزئية حامسة وهي أننا أجزاء من الكل وأن الكل يشملنا مجيعاً وفهم هذه 
النقطة يقود¢ اىل أعماق نوعية يف فهم منظومتنا وطريقة عملها ، لقد جّسد 

العلم االيزيدي اخلفي املقدس عظمة هذه النقطة يف رسوم هندسية كثرية زينت 
، كما عكستها أكثر من سبقة دينية  السنني جدران اللش النورانية آالفاً من

¹ذا اخلصوص واإلدراك الغييب يف هذا املستوى يقود¢ اىل أعماق العلوم النوعية 
خارج اطار الزمان واملكان ويقود¢ اىل التحكم الفعلي يف طبيعة تركيب وتعقيد 

  األشكال اهلندسية اليت تعكسها تلك العلوم ¦عمق أشكاهلا ..

،  1الدورة الثانية من بوا@ت املعرفة اخلفية ورقمها املقّدس هو  البوابة الثانية يف
الكون واحد بكل منظومته من أصغر جسّيم ذري اىل أعظم جمرّة كونية ، يعمل 

برتدد رنيين واحد وانسجام واحد والبعد أو املستوى العظيم فيه للنور واحد ، 
اىل كل شيء بشمولية  يتحلى املرء عند دخوله هلذه البوابة من املعرفة @لنظر

وترابط وتناسق ال ميكن جتزئته وهي درجة عالية من درجات الرقي املعريف يف 
  العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

فهي بوابة املبادئ الكونية الشاملة املتناغمة املرتابطة ( الكل يف الكل ) ويبدأ 
لشاملة يف مسّلة معها املرء بدراسة هذه املبادئ للوصول اىل اللوحة الكونية ا

العلم االيزيدي اخلفي واليت عّربت بعمق عن كل ظواهر املنظومة مبقاطع ذهبية 
  صّورت الكينونة املادية والكونية للوعي املقّدس آدي ¦عظم صورة يف لوحة 
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يف بوابة الشمولية يفهم املرء هذه اللوحة اخلالدة مسّيت بلوحة احلياة اخلالدة ، 
ويربطها ربطاً مباشراً بكل تفصيل من أصغر جزئية يف الكون اىل ¦عمق معانيها 

اعظمها ، فهي بوابة العلم الشامل النوعي الذي ال يقبل التأويل ويعلم به من 
يصل اعماقه ، فهذه البوابة تنهي مراحل احلكمة والعافية وتنهي مراحل التفكري 

اً يف أسرار اهلندسة االيزيدية ا²ّرد والتأويل ا²ّرد لتجعل من صاحبها عاملاً ضليع
  الكونية اخلفّية املقّدسة ..

الشمولية يف تفاصيلها املقدسة تعين الدخول اىل عامل النور يف بدايته وتعين 
دخول بوابة ممو للعلوم املقّدسة واألخذ منها بطرق عشرة شرحتها يف الكتاب 

صول على األول ، صحيح أن البعض سريى صعوبة يف فهم الطرق العشرة للح
هذه املعرفة لكين أعّول على تطور القدرات الذهنية بصدق عند القارئ لفهم 
واستيعاب هذه الطرق والتعلم منها ، يف هذه البوابة هي البداية لفهم مشولية 

املعرفة وبوابتها وفهم الطريقة العنكبوتية اجلامعة هلا وما الذي يعنيه طاوس 
عّرف القارئ على رمز طاوسي ملك بصدق املالئكة هنا ، عند هذه البوابة سيت

  وأعماق عظيمة من العلم والتفهم املطلقني ..

فهي حتوي على منظومة معلوماتية أساسية شاملة لكل املنظومة الكونية بكل 
أجزاءها وتفرعاzا وكذلك بوحدzا الشاملة وستمكن الذي وصل اليها من سرب 

وبة ، يف الشمولية سيتمكن املرء أغوار أعمق األسرار العلمية يف الكون دون صع
من امتالك الصفات العظيمة اليت جتعل منه مؤهالً لدخول النور األبدي فهو 
  ´تقانه لكل فصوهلا سيتمتع @حلياة الطاهرة والفكر املتفتح والبصرية الروحية 
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الصافية والنقية والعقل املتشّوق للعلم األبدي واميان صاٍف @حلقيقة وحمبة البشر 
والكائنات بكل أشكاهلا وألوا ا بال أسباب وال حدود ودخول النور األبدي هنا 
أعين به التأهيل الذهين النقي الذي ميكنه من تقبل العلوم األخرى األكثر تطوراً 

ونوعية من علوم بُعد¢ األرضي وسيتمكن من فهم أشكال املادة األخرى يف 
وله اىل منظومة ختزن هذه العلوم مبنتهى العوامل الستة اليت تفوق بعد¢ األرضي وحت

  الصفاء والدقة ..

فمن خالل بوابة الشمولية يبدأ املرء ´دراك موقعه ليس يف عاملنا املادي فحسب 
بل يف املنظومة الكونية الشاملة ويبدأ @لكشف عن خباX املعادن املقدسة يف 

منه قوة فعالة يف  الكون وصفاzا احلميدة اليت تعّمق من هالته اإلهلية وجتعل
حميطه وليس املعادن فحسب بل األحجار الكرمية وتركيبة كل كوكب من  

كواكب ا²موعة الشمسية ويبدأ ´دراك نوعية التأثريات اليت حتدث على هالة 
االنسان وعلى منظومته اجلينية و½لوثه املقّدس عند حركة هذه الكواكب وأخذها 

ة وما تعنيه هذه احلركة وإنعكاساzا على ملواقع خمتلفة يف املنظومة الكوني
األشكال اهلندسية املختلفة اليت يظهر ¹ا كوننا وجمرتنا بني الفرتة واألخرى ويبدأ 

  بفهم كيف تقّسم األزمنة يف األبعاد الكونية والعوامل الستة األخرى ..

لوم ا ا ببساطة حتّوله اىل عامل من نوع آخر يف الدراسة والتبّحر يف أعماق الع
اهلندسية االيزيدية اخلفية املقّدسة حىت الوصول اىل احلد املقّدس آلدي ، فهو 

سريى تلك الروح املتخللة لكل شيء يف الوجود حىت يف األحجار العادية واملياه 
  والكائنات مهما كانت صغرية ودقيقة ، سيفهم أسباب وجود كون مرئي وكون 
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نواع الرتددات الرنينية هلذه املنظومة غري مرئي ويعلم طريقة الربجمة على كل أ
الكونية العمالقة اليت تشكل وحدة مقدسة بني آدي وهذه املنظومة بكل 

  خملوقاzا ..

وسيعلم كيف يتحكم يف جماله السبيب ، تكبريه أو تصغريه عند الضرورة ، سيعلم  
كيف ميكن لُه أن يدرس تفاصيل هذا ا²ال السبيب دون مواربة ودون تكلف 

ن خوف ، ويكتشف كيف يتكثف الوعي املقّدس يف هالته عند نقطة ودو 
مركزية حمورية ليشكل ذاته ( األ¢ ) مثلما يتكف الوعي املقدس يف البيضة 
الكونية ليشكل أ¢ه ( آدي ) وهذه اهلالة البيضاء أو طوق ايزيد كما مسته 

رورة والتناسخ االيزيدية منذ بدايتها تبقى مع املرء ال تفارقه يف كل دورات الض
اىل أن يصل عتبة @ب آدX ( عتبة نور آدي ) حينها سُيغّري هذا الطوق Çخر 
جديد يضم منظومة معلوماتية جديدة بعد عبوره كل بوا@ت املعرفة االيزيدية 

  اخلفية املقّدسة ..

فااليزيدية منذ البداية أدركت أن اجلوهر يف الوجود الكوين أو البشري أو @قي 
ت هو الثالوث املقّدس ( الروح واجلسد والنفس ) وعملت على فهم املخلوقا

املنظومة املعلوماتية لكل منهم وسرب أغوار أعمق أسراره وأمثر هذا اإلدراك عن 
ظهور أعظم هندسة معلوماتية خفية مقدسة ال تتوقف عند حد بسبب استمرار 

ادئ الكونية اخللق حىت هذه اللحظة اىل ما ال  اية ، لذلك وضعت أسس املب
منذ مئات اآلالف من السنني لتمثل فهم سليم لطريقة عمل هذه املنظومة بكل 
  تعقيداzا واختصرت األمر بعبارة هي من العمق حبيث أ ا تعرب عن جوهر هذه 
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املبادئ ( كما يف األعلى كذلك يف األسفل ) هذه املبادئ الكونية العظيمة اليت  
رات اآلالف من السنني جسّدت أعمق كانت تزيّن جدران اللش طوال عش

  صورة يف عاملنا املادي هلذا العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ففي هذه البوابة الشاملة يعيش املرء حالتني من وجوده ، حالته املرئية واملادية 
وحالته الغري مرئية ( الربخك ) فيها يتواصل مع عوامل وأبعاد جتاوزية تزّوه بسالح 

عظيم يتجاوز يف بعض األحيان قدراتنا االستيعابية ، فهو يتعامل معريف نوعي 
مع عوامل متعددة األبعاد والرتددات والنغمات واملعادن واألصوات وكل شيء ، 
هلذا فهو يكون دائماً وأبداً حباجة اىل بصرية روحية صافية ونقية تؤهله للتزود 

  بكل علوم هذه املنظومة وبرجمتها ..

لشاملة للعلم املعريف تبدو عملية الوصول اىل الوعي املقّدس يف هذه البوابة ا
سالكة من خالل فهمنا ملنظومتنا املعلوماتية ومن خالل مقارنتها @ملنظومة 

املعلوماتية الكربى لكشف أسرار طريقة عملها والتناغم معها واالندماج ¹ا ، 
ى ، فتارة ينسجم هذه املنظومة اليت منتلكها هي جزء من املنظومة الكونية الكرب 

مع نغمات الواقع يف البعد األرضي من خالل جسدة وينسجم مع الوعي 
املقدس من خالل طوقه األبيض النجمي احمليط به ، يكون جزءاً منه كما 

  املنظومة الكونية نفسها حتتويه وتشمل كل أجزاء هذا اجلسد ..

املرئية وغري املرئية  هذا العلم املعريف الشامل مشل أيضاً دراسة كل ظواهر الكون
على أ ا جتسيد موضوعي ملا هو غري موضوعي وعندما حاول االيزيديون 

  القدماء تعليم هذا النمط من املعرفة واجهوا مجلة من التعقيدات اليت وقفت يف 
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طريقهم يف مقدمتها تفاوت يف مستوى الوعي والتأهيل الروحي والفكري 
عرفة ، فحىت املدارس قّسموها اىل طبقات  والذهين عند طالب هذا النوع من امل

كي تتمكن العامة من جتاوز كل طبقة اىل أخرى من خالل تطوير هذه اجلوانب 
عندهم وسأشرح ذلك @لتفصيل يف الفصول القادمة وما الذي أعنيه @لتحديد 

يف تقسيم املدارس اىل طبقات تتجاوب والقدرات الروحية والفكرية والذهنية عند 
طبقة دراسية وأمهية تدرّج هذا العلم ¹ذه الصيغة كي ال خيرج عن جمرى أفراد كل 

أهدافه يف نقلهم اىل مستوXت عليا من الوعي متكنهم من سرب أغوار هذه املعرفة 
  بسهولة ..

فاملنظومة الكونية بكل جتسيداzا هي عبارة عن تفاعل حقيقي وصارم بني 
منذ آالف السنني بعناصرها األربعة يف  الطاقة واملادة  واملادة وصفها االيزيديون

الُبعد املادي ( ماء وهواء وتراب و¢ر .. يضاف اليها نور آدي أو الطاقة احليوية 
للكون ) ووصفوا حاالت املادة يف الُبعد األرضي حباالت ثالث أو ½لوث 

مقّدس حيكمها ( الصلبة والسائلة والغازية ) أما يف األبعاد األخرى فقد ^خذ 
الطاقة أشكاالً وصفات أخرى أمسى وأكثر تشعباً  وكذلك توجد حاالت  هذه

  أخرى للمادة أمسى وأكثر تطوراً وبدارسة العلم اخلفي االيزيدي املقّدس وبوا@ت 

املعرفه اإلهلية فيه ميكن الوصول اىل حقيقة هذه األشكال للمادة والطاقة يف 
  العوامل السبعة ..
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سة شاملة لكل جمرXت العلم النوعي اخلفي املقّدس ، فالشمولية تدفع املرء لدرا
فبدًال من دراسته للروح واجلسد والنفس ، Rخذ يف هذه املرحلة على عاتقه 

دراسة كل أشكال الطاقة يف الكون وكثافتها وطريقة أداءها وكذلك احلال ينطبق 
على املادة على األورا على كل شكل هندسي ينجم عن حتول يف الربجمة 

علوماتية للمنظومة الكونية ، فأفضل أنواع الطاقة هي تلك اليت تنبعث من امل
الروح كما وصفها العلم االيزيدي اخلفي املقدس ومن مث تلك الطاقة املنبعثة من 

األحجار الكرمية يف الكون على شكل أشعة وتلك الطاقة املنبعثة من املعادن 
  ة ..واملستخلصة منها لتعميق البصرية الروحية النقي

وترمز هذه البوابة بال أدىن شك لوحدة ومشولية الكون بقانون واحد ونظام واحد 
ووعي مقدس واحد ومصدر للنور واحد وكل شيء ، فهي شاملة متكاملة يف 

معانيها ، فتنقل النفس بني الوجود املادي وبني التطور حنو العوامل األمسى 
تصل نقطة  ايتها لتشكل ^خذها اىل أن تكون يف حالة من الشمولية حىت 

  معها العبور اىل بوا@ت املعرفة األخرى من العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ويف هذا املستوى العميق للوعي يف العامل النجمي تتوق النفس بعيداً عن مثالب 
عاملنا املادي وتبدأ بفصل تدرجيي حلواسها @لعامل املادي وهذا الفصل Rخذها 

أعمق أبواب املعرفة االيزيدية ، فيعمل العقل الفضائي الباطن هنا  اىل العبور اىل
يف مستوXت عليا حبيث يستطيع توجيه انتباهه حنو أي هدف فكري أو زماين 
أو مكاين ليحصل على علوم نوعية تفصيلية غاية يف العمق والتشعب ، فعقله 

  ، لذلك  الفضائي الباطن هو من جيوب يف تلك العوامل وحيصل على ما يريد
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تكون عملية حتويل تلك العلوم اىل صور ورموز يف عاملنا املادي املوضوعي أمراً 
صعباً للغاية كما ذكرت بسبب اختالف القوانني الفيزXئية العاملة يف ذلك 

املستوى للوعي وكذلك اختالف أشكال املادة وأنواع الطاقة واختالف قوانني 
ذلك املستوى ¦على الدرجات ، فاملرء يدرك اجلاذبية اليت يتم التحكم فيها عند 

متاماً أنه يف هذا املستوى يعيش بشكل أساسي اعتماداً على احلس والشعور 
  وليس على منط الرتكيب الذي يعيشه يف عاملنا املادي املوضوعي ..

لذلك هناك حتدXت جتابه ممارس طرق الّرب ( الربخك ) وهو حياول نقل الرموز 
ا املادي ، ال سيما تلك القائمة على التدخل التلقائي للعقل والصور اىل عاملن

الواعي يف فرز املعلومة والصورة والرمز وحماولة تفسريها وحتليلها استناداً لقوانني 
عاملنا املادي هذا ، فتأثري العقل الواعي هنا على املعلومات الغيبية يشكل عقبة 

ا ، لذلك حياول كل من يصل هذا يف نقل تلك العلوم اىل عاملنا واالستفادة منه
املستوى العظيم للوعي أن مينع التدخل التلقائي هلذا العقل الواعي أثناء احلصول 

على املعلومات النوعية من مستوXت وعي عليا ، لذلك يصمت البعض أو 
يفضل الصمت على البوح بعلوم نوعية قد ال يدركها املرء يف عاملنا املادي 

  فوق قدراته االستعابية .. املوضوعي أو أن تكون

يف هذه املرحلة ودون شعور يعرب املرء بعد ادراكه السليم بوابة العلم االيزيدي 
اخلفي املقدس هذه وهو يتمتع @لشمولية القصوى يف نظرته للكون ومنظومته ، 
يعرب اىل الوفرة والتمتع  @لعلوم النوعية بشكلها الواسع ومع هذا الدخول يبدأ 

  بتعاد عن العامل املادي بكل ما حتمله الكلمة من معىن ، فكلما تعّمق @لعمق واال
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يف هذا العبور كلما رسم مالمح حياتية مستقبلية له يف عوامل أمسى لذلك ال 
ميكنه البوح مبا جيول يف خواطره وهو يعرب تلك العوامل ويسمو يف مستوى الوعي 

  لسليم ملا يعيشه ..النجمي اىل أعماق نوعية جتعله مدركاً @ملعىن ا

وتدرس هذه البوابة علوماً نوعية خمتلفة تتحدد يف تشعبات كل قوة من القوى  
املؤسسة للكون ( املاء واهلواء والرتاب والنار ) فهي عندما تدرس النار فهي 

تدرس أشكال الطاقة بكل تشعباzا وعندما تدرس املاء فهي تدرس هذا النوع 
مر نفسه ينطبق على اهلواء والرتاب ودور هذه القوى من القوة بكل تشعباzا واأل

يف املنظومة الكونية وحركة مساراzا وتشكيلها ألجسام هندسية خمتلفة ختتلف 
´ختالف متدد هذه املنظومة يف االجتاهات األربعة اليت ولدzا هي نفسها أثناء 

املنظومة عملية اخللق ، فاحليز املادي الذي نعيش فيه يشكل جزءاً حامساً من 
الكونية وجزءاً ال ميكن إنكاره ، لكن هذا احليز املادي وشكل املادة فيه تتحرر 
من قيودها وترتك مكا ا يف التحوالت النوعية للتحول اىل طاقة تتعدى حدود 
الزمان واملكان وإذا ما وصلت هذه املادة اىل سرعة معينة تتخلى عن شكلها 

رعة املعيّنة ما يسميها العلم األكادميي لتتحول اىل طاقة واملقصود هنا @لس
  املنهجي الكمي بسرعة الضوء ..

وعندما يصل املرء بوابة الوفرة العلمية يف اهلندسة االيزيدية فانه يعلم أن دراسته 
ستتجاوز العلم ا²ّرد الذي ينظر للطاقة على أ ا أشكال معيّنة متعددة كاليت 

ناطيسية وحرارية وميكانيكية ونووية ) نعرفها ( صوتية وضوئية وكهر@ئية ومغ
  فهناك أشكال عليا للطاقة يبدأ @لتعّرف عليها يف هذه البوابة ، أشكال ال ميكن 
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لعقلنا يف ظل البعد األرضي أن يستوعب مبادئها مهما بلغ من النبوغ ألنه 
سيكون حباجة اىل عبور البوا@ت املعرفية @لتسلسل يف هذا العلم اخلفي اهلندسي 

املقدس ، بدءاً من احلقيقة وهذا األمر سينطبق عليه عندما يدرس األمر من 
البداية هذه املرة تتوفر لُه أدوات جديدة وطاقة جديدة وعناصر جديدة يتعرف 
عليها من خالل احباره يف تعلم هذه البوابة من البعد املعريف الدقيق القائم على 

دسية وأشكاهلا وتصوراzا ونغماzا الصوتية الوفرة املعلوماتية والوفرة يف احلجج اهلن
اليت ترافق كل شكل هندسي واملوضوع هنا يكرب كلما تعمق يف التعلم اىل أن 

يصل اىل شاطئ يشعر بنفسه أنه بعيداً كل البعد عنها ولكنه يف أعماق أعماقها 
ا ، حتتويه وحيتويها بطريقة يبدأ معها إدراكه الواعي للسعة والوفرة اليت متتلكه

  املنظومة الكونية الشاملة وبوا@ت علمها ااملقدس ..

فالوفرة هي بوابة العلوم اليت ال تنضب وعامل من املعرفة اليت ال تنتهي عند حدود 
، فكل شيء فيها يقود اىل آخر جديد ، دورة داخل دورة جتعل من أصحا¹ا 

اىل اآلهلة  علماء ال ميلون الشرب من منهل هذا العلم العظيم وجتعل منهم أقرب
من البشر ، ففي كل بُعْد من األبعاد الستة أخرى أشكال وعناصر خاصة 

للمادة ال يفهمها من يعيش يف بُعد¢ األرضي ووجدت أغلب األلواح السومرية 
تصور االيزيديون ¦جنحة وتصور أشكاًال اخرى برؤوس بشرية وأجساد حيوانية 

 بوا@ت املعرفة االيزيدية اليت ختص جمنحة ال يدرك مغزاها إالّ من تلقى العلم يف
  العلم اهلندسي اخلفي االيزيدي املقّدس ..
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وكما للمادة عناصر وأشكال أخرى كذلك للطاقة وبقية املنظومة املعلوماتية اليت 
تتحكم يف كل عامل من العوامل الستة األخرى ، لذلك ميارس املرء هنا طرق الّرب 

ية آلدي وهي بداية الطريق وقد ينجح يف اخلاصة بوصل روحه مع الروح الكل
االحتاد ¹ذه الروح الكلية حىت قبل تغيري طوقه املادي األبيض يف عاملنا وشرحت 

هذه البوا@ت الطرق السليمة ملمارسة الّرب  ( الربخك ) كي يتجنب املرء هنا 
  .. االستخدامات السلبية اليت ال تعينه على الوصول اىل االحتاد @لروح املقّدسة

لذلك اعترب االيزيديون الوفرة احلقيقية تتمثل يف العلوم النوعية املقّدسة هلذا العلم 
اخلفي اهلندسي االيزيدي العظيم ، هذا العلم إذا ما وصل املرء شواطئه يكون قد 

امتلك أسبا@ً كثرية للتقدم بال عودة يف عامل التحول الكامل الشامل يف طوقه 
 املقدس ( آدي ) ودائرته وعندما أخفوا جوانب معيّنة املقّدس حنو الوعي الكوين

يف بوابة الوفرة فإ م كانوا يدركون ا ا شفرة ميكن فك طالمسها مبفتاح واحد 
فحسب وهو مفتاح التقدم الروحي والفكري والذهين اىل أعلى مستوXته 

ن ووصول املرء لتلك احلالة يثبت بال أدىن شك أن عملية إخفاء جوانب كثرية م
  العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس له ما يربّرُه ..

وسيتمكن املرء الباحث عن أبواب املعرفة من فهم ما أقصده يف هذا اجلانب من 
خالل التسلسل يف الشرح للمستوXت اخلمس للبشر يف تلقي هذه العلوم 
بدأ وكيفية التعامل معها من قبل الشخصية يف كل مستوى منها ، فهذا العلم ي

عند نقطة معيّنة لكنه ال ينتهي أبداً مثلما ال تنتهي األعداد ألن عملية اخللق 
صلة يف مسريzا ..   متوا
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يف هذه البوابة تتطور القدرات اليت تعتمد على احلدس اىل حد بعيد وأغلب 
الوسائل اليت يعتمدها ممارسوا طرق الّرب ( الربخك ) يف العلم االيزيدي اخلفي 

دعلى آليات االستفادة القصوى من هذا احلدس ، أي التواصل املقّدس تعتم
بعمق مع املشاعر واألحاسيس املتصلة مباشرة مع العقل الفضائي الباطين أو 

العقل املدرك ، فاملعلومات الصادرة من هذا العقل متثل احلدس يف جوهره 
واحلدس هنا شعور @طين عميق أو احساس عميق @لشيء يف صورة عليا ، أي 

أنه يقوم ´كتشاف العلوم النوعية بطريقة ال يتمكن العقل العادي حبواسه 
 ( الربخك ) هنا يعمل على التقليدية من الوصول اليها ، فممارس طرق الربّ 

الطرق ا²دية يف احلد من كمية املعلومات اليت حبوزة العقل الواعي عن حتفيز 
  اهلدف املرجو من العملية ..

وحىت نستوعب ما يقوم به ممارس طرق الّرب ( الربخك ) يف سرب أغوار أسرار 
املنظومة الكونية والبحث عن العلوم النوعية ال بد وأن نفهم أن هناك حالة 

الوعي العادية وحالة الوعي الغري عادية أو تلك اليت نسميها حبالة الوعي البديل 
لربخك ) من التواصل مع العقل واليت من خالهلا يتمكن ممارس طرق الّرب ( ا

اخلفي ، أو العقل الفضائي الباطين وقد عرف االيزيديون القدماء هذا اجلانب 
اخلفي من العقل منذ عهود قدمية تعود لتأسيس اللش النورانية واعتمدوا بقوة 

على التواصل مع هذا العقل والذي غالباً ما يكون مسبباً لألمراض عند 
ة بسبب عدم قدرzا على فهم واستيعاب حاالت املعاجلة مستوXت الوعي املتدني

  العلمية للكثري من املشاعر واألحاسيس اليت تطال تصرفاzم يف احلياة اليومية 
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العادية يف العامل املادي املوضوعي ، لذلك استخدموا العالج @لطاقة واستخدموا 
  ألفاظ لغوية وسبقات لتمرير هذا العالج اىل العقل الباطن ..

فالقانون األساسي والنفاذ الكلي لقوانني الطبيعة يف الكل أو األجزاء سارXن 
على الكل ، سواء يف املنظومة الكونية أو الشمسية أو املنظومة اجلينية والروحية 

لنا ككائنات وما مل يقبله العلم كربهان ال ميكن جتاهله كنتيجة والكثري من 
الوعي املتفّوقة يف العلم االيزيدي اخلفي التجارب احلية للذين وصلوا مستوXت 

املقّدس قادzم اىل استخدام العلوم النوعية استخداماً عظيماً للغاية يف الكثري من 
  التجارب اليت عاشها أجداد¢ على مّر العصور ..

فاالميان كلمة يف السبقات الدينية اليت مت تدوينها لنا يف أقوال متثل اجلانب 
نوعي لكنها فعل يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، فكل الظاهر من علمنا ال

معرفة تقوم على الرصد واخلربة ال بد هلا أن تدخل جمال الفعل لتحقيق هذه 
املعرفة يف كل املستوXت للوعي وألن العوامل الستة اليت حنن هنا بصدد دراستها 

عليها عاملنا ال تقع على نفس املرتبة املوضوعية اليت تتقع عليها أرضنا ويقع 
املادي املوضوعي فإننا ال نتمكن من رؤيتها ، كما ال نتمكن من اإلحساس ¹ا 
إالّ من خالل أبواب املعرفة االيزيدية املتدّرجة اليت توصلنا ¹ا ، فهذه العوامل ال 

تطاهلا وسائلنا االدراكية الفيزXئية املتمثلة @حلواس التقليدية ، أي ال تطاهلا 
دية بتعبري أدق وعندما عّرف العلم االيزيدي هذه الطبقات السبعة مرتبتنا الوجو 

لألرض والسماء فإنه كان يقصد ¹ا هذه العوامل السبعة الواقعة يف طبقة فضائية 
  ال ميكن حلواسنا املادية أن حتّس ¹ا أو تدركها ..
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، وال بد من القول أن احلالة الروحية والنفسية هنا تعمل بشكل ر@عي الُبعْد 
شكل يتمكن من خالله من يعرب هذه البوابة يف املعرفة االيزيدية من فهم اجلوهر 

واجلانب السبيب ملستوXت الوعي يف األبعاد األربعة اليت شرحتها يف فصول 
سابقة @لتفصيل وهذا املستوى ميكن املرء من العبور اىل بوابة التقنية النجمية يف 

هم اجلوانب السببية ملستوى الوعي مستوى الوعي وهي مرحلة متقدمة يف ف
النجمي وبرجمة الروح والنفس على الرتدد يف هذا املستوى العميق من الوعي 
الذي يقرتب تدرجيياً اىل عامل النور وعبور املستوى الذي يليه يف مستوXت 

  الوعي ..

يف هذه البوابة يعرب املرء اىل عامل ميكنه فيه تصور كل األشكال اهلندسية للكون 
ومنظومته وميكنه تصور الشكل اهلندسي لكل نغمة موسيقية ويعيد ترتيب 

األشكال والنغمات واألشعة الكونية وكل ظواهر املنظومة الكونية يف وحدة 
جامعة ال ميكن جتزئتها وتنقله اىل عامل االبتكار واالبداع يف كل هذه ا²االت 

ة وجتعله قادراً على امتالك  وجتعل منه شامالً يف معرفته العلمية الكمية والنوعي
كل القدرة على حتويل األشياء وقولبتها من جديد وفق مراحل تقدمه يف تلقي 

  العلم من هذه البوابة ..

يف هذه املرحلة وعند هذه البوابة ينتقل املرء من النظام القدمي الذي كان حيكم 
كل شيء شخصيته املؤلفة من الوعي واجلسد اىل نظام جديد موحد يتناغم فيه  

يف وحدة شاملة يف كينونته األرضية ويف احتاده @لوعي املقدس الذي يقرتب منه 
  تدرجيياً يف هذه البوابة العظيمة للعلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس .. 
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بوابة املعرفة هذه جتعل املرء عاملاً ومبتكراً بكل ما حتمله الكلمة من معىن عاملاً 
مبنتهى الدقة والنقاء قبل نقله اىل أرض الواقع يتمكن من تصّور كل شيء 

وتطبيقه ، فيها يصل اىل مراحل جتمع بني العظمة والتواضع ، فهو يبدأ بفهم 
طريقة عمل املنظومة الفكرية بشكل متناغم مع املنظومة الكونية ويفهم تلك 

ك ا²سمات الفكرية والعقلية اليت يتواصل معها يف العوامل األخرى ، فعلم الفل
وطريقة تنظيم الكواكب والنجوم لنفسها يف الكون و^ثرياzا على األراواح 

والنفوس واملظاهر املادية شرحتها بوا@ت العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس 
بشكله الواسع وااليزيدية أول من علم العامل مبادئ هذا العلم الرصني ، فأن 

ات متقطعة @لوعي األقدس يف تعيش حالة الوعي السرمدية @إلندماج لفرت 
الكون يبدو هذا األمر مذهالً ويدفع بصاحبه لإلبتعاد عن عاملنا املادي قدر 
اإلمكان ملواصلة طريقه بعد أن تذّوق عذوبة العيش يف تناغم مع هذا الوعي 

األقدس وسرمديّته ، فتبدأ عملية اإلرتقاء والسمو @حلياة الروحية والفكرية 
وXت من الوعي أكرب وأعظم من تلك اليت كان يتحلى ¹ا يف واجلسدية اىل مست

الفرتات السابقة وتنتهي هنا ظاهرة التناقضات اليت يعشيها املرء ويصبح على 
طرف واحد مع املنظومة الكونية ويصبح تردده كامالً مكتمالً معها ال يشّوهه 

ي ويصبح من شيء على اإلطالق ، فاملنظومة العقلية لديه تبدأ @لتغيري اجلذر 
الصعب عليه إعادzا اىل العامل املادي أو الُبعد األرضي الذي نعيش عليه 

ألسباب كثرية ال جمال لذكرها لكنه ينفصل متاماً عن هذا العامل بسبب تذّوقه 
طعم اإلندماج مع املنظومة الكونية وتردداzا  ففي هذه املرحلة يصبح كل شيء 

  ا ولو أعرب عن قدراته أمام العامل وهذا ما ال لديه يفوق التصّور @لنسبة لعاملن
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يفعلُه أحد يصل هلذه النقطة من التطور الروحي والفكري والذهين ، ألنه 
سيواجه بسبب اجلهل وعدم القدرة على االستيعاب عند اآلخرين بسيل من 
التهم الفوضوية اليت ال تستوعب املستوى العظيم من الوعي الذي يعيشه وقد 

 من الشخصيات هذه املعا¢ة أدت ¹ا اىل اإلبتعاد عن احلياة عاشت الكثري
املادية متاماً وانغمست يف عاملها اخلاص الذي يربطها @لوعي املقدس بر@ط 

  ذهيب ..

يف هذه البوابة يعرب املرء عبوراً كاسحاً حنو النور ال يوقفه شيء مهما كان عظيماً 
رار اىل أمام اىل عامل يتمكن فيه من يف مسريته فهو يطّور طاقاته دائماً و@ستم

فعل املعجزات أو على األقل هذا ما يسميه العامل األرضي @ملعجزات ، لكنها 
ليست @ملعجزات عندما يدرك القدرات احلية احلقيقية اليت ميتلكها الكائن 

البشري واليت مت تعطيب أغلبها ، تلك القدرات الفذة اليت ميكن صقلها وإعادة 
فيها من خالل تصويب الرتدد على املوجة الصحيحة اليت تعمل ¹ا بث الروح 

منظومتنا الكونية وهي من حيث التفوق والقدرة على التحكم يف العقل 
الفضائي الباطين ومستوى الوعي أعلى بكثري من البوابة نفسها يف مستوXت 

حتمله  الوعي السابقة فالتقنية النجمية جتعل من املرء صانعاً ومبدعاً بكل ما
الكلمة من معىن ومن خالل الفهم السليم لآللية اليت تتحكم يف هذه البوابة فإن 
ممارسوا طرق الّرب ( الربخك ) يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وقفوا طويًال عند 

  مبادئها احلسّية واحلدسية والشعورية والفكرية بكل تفصيالzا ..

  



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

210 

 

  

ويتذّوق يف مستوى أعلى للوعي وبشكل  فهنا حيّس ويتكلم ويشّم املرء ويسمع
خمتلف جذرXً عن ذلك الذي نعيشه يف عاملنا املادي املوضوعي ، فهذا التغيري 
يف حالة الوعي ليس سهالً بل يستغرق سنوات حىت يتمكن املرء من الوصول 

لعتبته وهنا حيدث انسجام رهيب بني املستوXت األربعة للوعي مع الطبقات أو 
عة للوعي تعمل من خالهلا @نسيابية جتعل من كل فكرة أو صورة العوامل السب

ذهنية تتحرك بسرعة تفوق تلك اليت حتدث يف عاملنا Çالف املرّات إن مل تكن 
  أضعاف ذلك ..

وعند دراسة مستوى الوعي النجمي يف بوابة التقنية فإننا هنا نتجاوز الكثري من 
@لتحديد وما سيليها والسبب خطورzا  األسرار اخلفية هلذا العلم يف هذه البوابة

وقدسيتها والكثريون مل يقرتبوا من هذا الباب بتعمق خوفاً من أن تصل هذه 
األسرار لعقول غري مؤهلة حىت ولو كانت ايزيدية كي ال تعبث به ويلي بوابة 

التقنية بوابة األعمدة النجمية العشرة أو ما نسميها يف هذا املستوى @لتمكني 
وهي البوابة اليت تتسع فيها اهلالة املقدسة ( طوق ايزيد ) اىل مدى النجمي 

أوسع حيث تعمل مبستوى سباعي جنمي مذهل للغاية وهي بوابة تسبق اخلالص 
والدخول اىل التحول النجمي الذي يعين تغيرياً جذرXً يف اخلارطة اجلينية للكائن 

  البشري ..

الحمدود ليس يف العامل املادي واألثريي بوابة التمكن والقوة والنفوذ والتأثري ال
فحسب بل يف العامل النجمي أيضاً ، فهي اليت جتعل من أصحا¹ا أقرب اىل 
  اآلهلة من البشر وفيها تتناغم القوة والطاقة والتأثري والعافية بشكل رهيب ال 
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ميكن للعقل ختيّله ، ففيها يتحكم املرء بسرXن تلك الطاقة يف جسده بل وحىت 
اإلستعانة بطاقات أخرى لغرض صنع اخلري أو العالج أو إحداث تغيري نوعي 
على العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه .. يتعلم املرء كيف تسّري املنظومة 
الكونية نفسها وطريقة حتول الطاقات فيها استقطا@ً وإنبعا½ً ، عندها لن يكون 

التحكم واليت يتعلمها ويتقنها يف  هناك عائقاً أمامه سوى الدرجات السبعة يف
هذه البوابة @لتحديد ، هذه الدرجات السبعة تتعلق مبستوXت الوعي يف العوامل 

السبعة ، بعناصر املادة فيها ، ¦شكال الطاقة وحتوالzا فيها ، فهي بوابة ال 
تقف عند حدود معيّنة قبل أن ^خذ صاحبها اىل أعلى مراحل العلم النوعي 

قّدس ، اىل اعلى مراحل الطهارة الروحية السامية واىل أعلى ذهن نقي اخلفي امل
  خالص يتمتع بقدرات اهلية ..

و تبحر الشخصية اىل أعماق عوامل أربعة يف نفس الوقت ، عامل املادة امللموسة 
وعناصرها وعامل التشكل والتكوين اهلندسي اخلفي للمنظومة الكونية ولكل 

غر جسّيم ذري صعوداً اىل أكرب جمرّة يف الكون وعامل أشكال احلياة بدءاً من أص
اإلبداع واإلبتكار واإلخرتاع وهو الذي تتسيد فيه ما نسميه يف العلم الباطن 
املالئكة وعامل األمساء العظيمة املقّدسة ، ذلك العامل الالمتناهي والذي يصل 

  أبعد نقطة فيه اىل الوعي األقدس ( آدي ) ..

بوابة التمكني يشعر ¹ا احمليطون ، فهذه الشخصية تشع عندما تصل الشخصية 
نوراً ابيضاً وتبدو عدسات عيو ا ¢صعة البياض وبؤبئها يستكني على لونه 

  بعذوبة ال يستطيع املرء حتديد دقتها ، تشع حمبة ويشعر من يرافقها بسالم عظيم
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ا حتمله وطمأنينة ال حدود هلا ، فكل شيء فيها يبدو نوعياً للغاية بكل م 
الكلمة من معىن وهنا يستكمل املرء رحلة صعوده ليس يف مستوى الوعي 

فحسب بل يف مستوى طبيعة احلياة وتفاصيلها من وظائف اجلسد اليت تبدأ 
@لتغيري الشامل اىل الطعام والشراب الذي يتخلص من الطعام العادي والنبايت 

  .. ليعرب اىل عامل الطعام املستخلص من أكاسري املعادن

ففي كل دائرة ملكية مساوية فيه تعيش دورات الضرورة بوا@ت املعرفة الثالث 
عشر ورمبا يصعب ختيل هذا األمر يف البداية لكنك عندما تتذكر ان احلياة 

مبجملها يف املنظومة الكونية هي عبارة عن دورات داخل دورات ستتمكن من 
النجمي ستكتشف طبيعة إستيعاب القصد ، يف هذه البوابة من علم التمكني 

عمل هذه املنظومة داخل هذه العشرية املقّدسة اليت يفهمها بشكل دقيق من 
يصلها سواء أكان شيخاً أو برياً أو مريداً ، لكن طبيعة فهمه هلا يتوقف على 
املرحلة اليت قطعها يف سرب أغوار أسرار هذه املراحل بعمق ، فهي كما ذكرت 

ية وذهنية عالية ومستوى عظيم من الوعي يصل حباجة اىل قدرات روحية وفكر 
به اىل املرحلة اليت يتجاوزها يف العاملني املادي واألثريي يف مستوXت الوعي 

السابقة ، حنن عملياً نسمي من يصل هذه املرحلة يف البعد األرضي @ألنبياء 
ب لكن احلقيقة هلا معىن آخر هلذا ال تعرتف االيزيدية ¹كذا تعريف ال من قري

وال من بعيد أل ا تفهم متام الفهم طبيعة عمل املنظومة الكونية من أعلى نقطة 
فيها وهو الوعي املقّدس ( آدي ) اىل أصغر نقطة وتؤمن إميا¢ً صادقاً @لقدرات 

  احلية للكائنات البشرية @لصعود يف بوا@ت املعرفة إذا ما متكنوا من التحلي 
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دورات الضرورة ( تناسخ األرواح ) اليت  @لصفات املطلوبة يف إحدى مراحل
  يعيشو ا يف هذا الُبعد األرضي ..

فمن يصل هذه املرحلة يتقن الطرق اخلمسة يف الدخول اىل أعماق العلم اخلفي 
االيزيدي املقدس وهي الطبيعية اليت تدرس نشوء الكون وتكوينه منذ النقطة 

ناظرية اليت تدرس العالقة بني األوىل وجتسيد الوعي املقّدس لكينونته فيها والت
األشياء والظواهر يف الكون وكذلك بني الدوائر امللكية السماوية وجمرّات الكون 

وأشكاهلا اهلندسية ونغماzا املقّدسة والتأملية اليت تدرس كل العوامل جمتمعة ( 
ني العوامل السبعة ) وأشكال املادة وعناصرها والطاقة وحتوالzا يف كل بُعد والقوان
الفيزXئية اليت حتكم كل بُعد وكذلك ا²االت املغناطيسية اليت تتحكم يف كل 

بُعد والفلكية اليت تدرس الُبنية الروحية للكون وا²رّات واألشكال اهلندسية اليت 
يشكلها عند كل إصطفاف للكواكب يف الدوائر امللكية السماوية وكذلك كيفية 

صلية حدوث الزمن السماوي وبدايته من   ايته اىل ظهور ا²د السماوي والتوا
عرب طرق الّرب ( الربخك ) واليت تزوده بكل العلوم يف خمتلف املستوXت 

لإلستفادة منها عند الضرورة للتطبيق يف العوامل اليت يعيش فيها ، فهي آخر 
وأرقى الطرق اليت جتعل من صاحبها مدركاً للغة الكون الرمزية املوحدة اليت جتمع 

  وامل السبعة ..الع

والطرق اخلمسة كما نعلم يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس له داللته يف 
رسم وبناء القباب املخروطية ( أشكال هندسية مخسة مؤسسة للكون ) و( 

  أسرار الكون ) ويبدأ هنا بفك طالسم أغلب  طرق معرفة مخسة لسرب أغوار
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لغة الكون الرمزية ¦عدادها ونغماzا أسرار العلم اخلفي املقّدس من خالل 
املوسيقية وموقعها يف الدوائر امللكية السماوية وأشكاهلا اهلندسية عند كل 

  إصطفاف اىل أن يصل لفك شفرة املستوى العظيم ..

يف هذا املستوى العظيم من املعرفة يدرك املرء بوضوح مطلق موقعه يف الدوائر 
مي @لتحديد ، سواء أكان على كوكب األرض امللكية السماوية ويف العامل النج

وروحها ونبضها الكوين وموقعها فيه ، أو على مستوى املنظومة الكونية الشاملة 
ويبدأ ´دراك واجبه فيها على أكمل وجه بطريقة قد ال ينفع معها احلديث حىت 

@ألمثال للتعبري عنها ، فهي ملكوت متكامل مساوي الطابع يعيشه بعمق 
وعقله وجسده ، لقد حافظ االيزيديون على سرّية هذه اهلندسة ملئات بعاطفته 

األجيال اليت مّرت من هنا خمافة من تدنيسها وإستخدامها ألغراض شريرة كما 
حدث يف أكثر من عهد من عهود سيادzا العلنية يف العامل القدمي ، فاملعرفة 

اهلامات من  السرّية األمسى بقيت حمصورة بيد كوكبة من الشيوخ وأصحاب
الذين متكنوا من صيانة سرّيتها وقدسيتها يف آن واحد معاً ، لذلك وضعوا 
عادات وأعراف مطابقة متاماً هلندستهم السرية املقّدسة ، كي تكون متهيداً 

للدخول يف أعمق تفاصيلها ، فالوصول اىل أسرار اهلندسة االيزيدية املقّدسة ال 
، فهناك تطبيق على أرض هذا الواقع  ميكن أن حيدث من خالل الدراسة فقط

جيب أن يسبق هذه الدراسة وهذا التطبيق جيب أن يعمل على صقل اجلانبني 
الروحي والفكري للتهيؤ اىل تلك املرحلة اليت تقوده اىل إكتساب مبادئها 

والغوص يف أسرارها ، فالطهارة والنقاء واإلستقامة ال ميكن للمرء الوصول اليهم 
  ، فاحملبة بال حدود ، بال أسباب تشكل املفتاح األول للدخول  هكذا دون عناء
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اىل هذا الثالوث املقّدس قبل الشروع يف دراسة العلم اخلفي لإليزيدية ، لقد 
وصف االيزيديون آدي @لالمتناهي وال ميكن الوصول اليه من خالل العادات 

وحالة الَوْجْد هي  والتقاليد الظاهرية العلنية قبل الوصول حلالة الوجد القصوى
حالة حترر العقل من الوعي احملدود للوصول اىل حالة الوعي الكلي والتوحد 
  معها وإعادة لربط الوعي @ملنظومة الكونية ودخول البوابة الثالثة عشر واليت 

  تسميها اهلندسة االيزيدية املقّدسة @لبوابة العنكبوتية يف الكون ..

ة يعين عملية الدخول اىل اهليكلية العظيمة للكون ، واإلرتباط @لبوابة العنكبوتي
هذه اهليكلية اليت تسمى امللكوت األعظم لكل العلوم واألسرار واليت فّسر 
االيزيديون وفقها وإستناداً لعلمها النوعي أول حلظة للخليقة وبداية الزمن 
ك السماوي وحىت املرور @لتشكيل الدوري لألكوان وا²رّات والكواكب وكذل

الدوائر السماوية امللكية اليت تتحكم بكل فرع من فروعها والدخول اىل هذه 
اهليكلية ال ميكن أن حيدث دون عقل وعاطفة متساميتني ، ليس من أجل 

هدف سوى اخلري واحملبة املطلقة ، فنحن نشكل يف هاالتنا جزءاً من هذين 
توازXن مع املستوى احلالتني وما ينبغي القيام به هو تفعيلهما فقط وجعلهما ي

  العظيم من النور ( آدي ) الذي تتوق النفس للتماهي به واإلندماج معه ..

ال ميكن إعطاء بوابة التمكني حقها يف التعبري مهما بلغت اللغة املستخدمة 
¦لفاظها النقية من دقة وتعبري ، فهي تفوق قدراتنا يف التعبري عنها بصدق أو 

ة لعقولنا على فهم طبيعة عملها يف بوا@ت املعرفة حىت تفوق القدرة اإلستيعابي
  اخلفية للعلم االيزيدي اخلفي املقّدس ويف هذه البوابة توجد كل أنواع وألوان 
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العالج ليس لألمراض اجلسدية العادية عند الكائنات يف الُبعد األرضي بل حىت 
والتحكم  للكوكب ومشاكله البيئية والفيزXئية وحركته حول نفسه وحول الشمس

يف مقدار هذه السرعة وأمهيتها يف إطالة أعمار الكائنات اليت تعيش عليه حىت 
  تصل اىل األبدية ..

والتمكني النجمي بكل ما تعنيه الكلمة من معىن هو اخلطوة احلامسة يف الوصول 
اىل التحّول العظيم النوعي السبيب يف الكائن البشري ، هذا التحول جيعل منه  

خمتلفاً متاماً عن الكائن البشري الذي يعيش يف هذا البعد األرضي ،  كائناً آخراً 
فهو بداية لتحول عظيم حنو النور احلقيقي لكل ما هو مظلم وبداية فك طالسم 

وأسرار الكون مبجمله بتبديل الطوق اىل آخر نوعي أبدي ال يضاهيه نقاء أو 
لبداية وعند عتبة طهارة أو إستقامة يف بعد¢ األرضي هذا والذي شكل منذ ا

  البّوابة األوىل ( احلقيقة ) طريقاً لإلستقامة والنقاء ينتهي @لطهارة األبدية ..

فعندها يفهم ما الذي يعنيه خلق الشيء من الالشي ، يفهم ما الذي يعنيه 
اإلستعارة من عوامل أمسى لقيم ومبادئ وحىت مواد أمسى ، بعدها يعرب اىل عامل 

ل النجمي البوابة اليت تسبق الولوج اىل اجلوهر السبيب خمتلف هو بوابة التحو 
  لذلك املستوى من الوعي الذي يسمى أبناء وبنات الشمس ..

واحلرية يف أمسى حاالzا ميكن للمرء أن يعيشها يف بوابة التحّول النجمية حيث 
يتمكن من العبور اىل أكثر من مستوى للوعي من املستوXت األربعة يف نفس 

ويتمكن من عبور حالة الزمان واملكان اىل املاضي واملستقبل بطرق الوقت 
  يفهمها املرء وهو يعرب هذه البوابة حنو النور يف العامل السبيب ..
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بوا@ت التحول هي بوابة العلم العظيم القائم على احلدس الر@عي األبعاد الذي 
إتقان بوا@ت ميكن صاحبها من إتقان التواصل مع العوامل األخرى وكذلك من 

املعرفة السابقة اليت عربها بنجاح وصوالً اىل التحول النجمي ، فهذه البوابة 
متنحه علماً يفوق العقول ، علماً جيمع كل علوم العوامل الستة بشكل يالئم تفتح 

وعيه يف هذه املرحلة ، يقف فيها املرء عند شاطئ انتظار نوره وحتّوله نوعياً اىل  
متفّوق للغاية ال ميكن ألحد أن يفهم ما تعيشه هذه كائن خمتلف متطّور 

  الشخصية اليت أصبحت جتيد التواصل مع الوعي األقدس يف الكون ( آدي ) ..

لقد اعتربت االيزيدية منذ نشوءها أن الثالوث املقدس الذي حيكم الكون والذي 
يتجسد ¦شكال وظواهر خمتلفة يف كل عامل من العوامل السبعة األساس الذي 

جيب االنطالق منه لتحديد مسريته يف الرحلة حنو اخللود ، فكل شيء يف الكون 
ميثل صورة مكربة لألشياء الصغرية وكذلك األمر على هذا الثالوث املصغر يف 

جسد االنسان الذي هو نسخة من الصورة املكربة للوعي األقدس فيه ( آدي ) 
هندسياً ايزيدXً شامالً فالعمل على هذا األساس @لتحديد هو ما خلق علماً 

متكامالً ال يلوثه شيء يف كل املنظومة الكونية املتناغمة املتناسقة فيما بينها 
وبني أجزاءها الصغرى وعند وصوهلم شاطئ املعرفة األبدية يف العلم اهلندسي 

اخلفي أدركوا عظمة عمل هذه املنظومة املقدسة وحدسها وسبب وجودها 
  حبكم طريقة عمل هذه املنظومة .. وأدركوا أن هناك ال  اية

تبدأ الشخصية يف هذه املرحلة املتقدمة للوعي @لعمل بطريقة خمتلفة متاماً فهي 
صلة من   يف كل حلظة يغمرها الوعي املقّدس والشعور املقّدس ، تبدأ حباالت متوا
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الربخك وطرقها لتعميق فهمها ¹ذه املنظومة وتصبح جزءاً من الشخصية ،  
   حالة الربّ 

هذه هي احلالة القصوى للروح الطاهرة النقية اليت تتسيد وتسيطر على الروح 
والنفس واجلسد يف هذه احلالة وعند هذه البوابة العظيمة من العلم اخلفي املقّدس 

وتصبح متجاوزة حدود شخصيتها يف العامل املوضوعي أو يف الُبعد األرضي ، 
دد هلا يف العوامل األخرى األمسى هذا التجاوز هو يف جوهره الشكل اجلديد املتم

من عاملنا وعندها متاماً يبدأ بفهم كامل لنشاط الدوائر السماوية امللكية 
واملنظومة الكونية ¦سرها ، فحالة العبور هنا حامسة حنو الدخول يف عمق جديد 

من أعماق الوجود الكوين للذات وللكينونة ويفهم طريقة عمل هذه املنظومة 
يع التعبري عنها يف عاملنا األرضي ليس لصعوبتها فحسب ، بل ولكنه ال يستط

ألن البشر العاديني ال يتمكنون من فهم املراحل اليت سبقت وصول الشخصية 
اىل هذا املستوى العظيم من التبّحر ، كما أن املصطلحات اليت قد يستخدمها 

رضي لكن أن يعربوا يف التعبري ال تسعفه كثرياً يف نقل احلقيقة كاملة اىل عاملنا األ
هذه البوابة فذلك يعين التحول النوعي للكائن @لفعل والذي ال ميكن اجلزم فيه 

, فاجلزم يف هذه احلالة يتطلب الدليل والربهان ¦شكال خمتلفة ال ميكن لنا 
تصورها ، لكن االيزيدية وصفت عبورها اىل النور األبدي ( آدي ) هو اخلطوة 

لة األبدية وحددت عبور هذه الشخصية هذه البوابة اليت تسبق العيش يف احلا
سيكون اخلطوة األوىل يف فهم اآللية الكونية وقوانينها الطبيعية يف العامل السبيب ، 

وسيكون البوابة لإلنتقال اىل ممو كوكب العلوم املقّدسة الذي يستمر فيه املرء 
  االيزيدية  اية العيش بطريقة نوعية تعلو على مستوى ادراكنا ، الذي تعتربه 
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مطاف الرحلة حنو ملكوت السماء والعيش يف كوكب أبناء الشمس احلقيقيني 
..  

فاحلياة اإلهلية او تلك اليت متثل اجلوانب الروحية فيها القيم األعلى  تتطلب 
أعلى درجات النقاء والطهارة واإلستقامة وهذه احلياة تبدو يف عاملنا األرضي 

عطيات املادية وتفاصيل احلياة اليومية صعبة للغاية ، للوهلة األوىل يف ظل امل
فهذه الشخصية بعد عبورها بوا@ت املعرفة اليت سبقت بوابة التحول تبدأ @لنظر 

اخلروج  اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه على أنه السجن الذي جيب
ملحة للسيطرة  منه يف أسرع وقت ممكن اىل عامل احلرية والنور وهنا تبدو احلاجة

على العاطفة والعقل بقوة يف حلظة ويف كل ½نية يعيشها املرء حىت يصل ¹ا اىل 
أقصى درجات التحكم وهي اليت ستجعل منه كائناً أكرب من كل الكائنات 

احمليطة به ، كائناً يتمتع مبزاX ال يدركها أحد أو يسرب أغوارها ، لقد خلق 
قبل أن يتحول اىل هذا البعد وقبل أن يتم االنسان مبواصفات كاملة متكاملة 

تعطيل أجزاء واسعة منه وقبل أن يتم حتوير عمره الفعلي مرات عديدة اىل هذا 
الشكل الصغري البسيط الذي ال يؤهله اىل استيعاب طبيعة عمل املنظومة 

الكونية دون الدخول يف بوا@ت املعرفة وإتقان طرق تعلمها واخلوض يف األبراج 
عاتية اليت تنقله يف رحلة كونية ملكية مساوية خالدة تصل به اىل شاطئ العشر ال

األبدية األخري ، فخوضه غمار هذه التجربة @لتحديد جتعله يتشبث بقيم 
  الطهارة والنقاء واالستقامة كي ال يعود أدراجه يف هذه السلسلة ..
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، هلذا  فكل شيء يف هذه املنظومة الكونية متناغم متناسق ال يقبل اخلطأ
بسطت االيزيدية مفردة اخللق للبسطاء بعبارة ( خلق هللا البشر على صورته ) 

هذه العبارة تبدو للوهلة األوىل يف أذهاننا سهلة جداً للغاية إلستيعاب مضامينها 
صغرياً  لكن احلقيقة هي أن الربجمة املعلوماتية للكائن البشري الذي ميثل جزءاً 

عظيمة للوعي املقّدس ( آدي ) هي اليت تفسّر لنا كيف من الربجمة املعلوماتية ال
بّسط االيزيديون علمهم للكائن الذي ميثل الصورة الصغرى عن الكائن الذي 
ميثل الصورة الكربى الالمتناهية األبعاد يف مقاييسها وكيف أدركوا منذ البداية 

األجيال  نقاط اخللل يف منظومتنا بعد وقوعها يف البعد األرضي وبدأوا بتعليم
مصادر اخللل عرب علم هندسي ايزيدي مقّدس Rخذ الشخصية يف رحلة كونية 
علمية عظيمة حىت تصل به شاطئ النور األبدي وتقوده اىل احلرية ، تبدأ هذه 
الرحلة من نقاط التقسيم األوىل اليت قّسموا ¹ا هذا الكائن الذي يريد اإلنتقال 

ذري يف حياته بعيداً عن املرض اىل مراحل أفضل ويطمح اىل التغيري اجل
  الشيخوخة واملوت ..

وتنجح الكثري من هذه العقول يف العبور اىل بوابة احلرية حىت وإن كانت ال 
تنتمي لاليزيدية رمسياً على األوراق والو½ئق لكنها تنتمي روحياً من خالل سريها 

متقدمة   يف بوا@ت معرفتها بطرق طاهرة ونقية ومستقيمة وعندما تصل مراحل
كالتقنية والتمكني والتحول فإ ا يف هذه املراحل ومن خالل إكتشافها ألكاسري 
احلياة تقوم بتعديالت واسعة على اخلريطة اجلينية عندها لتالئم التقسيمات اليت 

وضعتها االيزيدية للعبور اىل كوكب العلوم املقّدسة يف ممو ، فاكسري زيت 
  ة لتحقيق التحول النوعي هلا اىل االجتاهات الذهب والفضة ومياه األملاس كافي
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السليمة يف خلق البنية الروحية والفكرية والذهنية اليت تؤهلهم لإلندماج @ملنظومة 
الكونية وطبيعة عملها مبا ينسجم ومبادئ العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي 

  املقّدس ..

ء ´جراء مراجعات ففي املراحل البدائية للدخول اىل بوا@ت املعرفة يبدأ املر 
واسعة للكثري من األفكار واآلراء والتقييمات واليقني الذي وصل اليه يف الكثري 
من املواضيع ويكتشف أنه ال يزال يف البداية ، ما أقصده يف البداية هنا هو أنه 
سيشعر @لفعل حباجة ماّسة إلمتالك احلكمة يف التقييم أو اليقني يف أي قضية 

بدأ مجلة من التحوالت الفكرية اليت تطرأ على حياته وتتصاعد جتا¹ه ، من هنا ت
@لتدريج حىت يصل مرحلة عظيمة ، هذه املرحلة تؤثر اجيابياً @لفعل على قوته 
الروحية وجتعلها متجددة ´ستمرار وهذا ما ينعكس أيضاً على قوته اجلسدية 

@لتدريج وصحته وسالمته ، كل هذه األمر ^خذ معه منحى تصاعدي تقرّبه 
اىل ما يطمح اليه احلكمة ومنها ينتقل اىل املراحل العليا وعندما نقول أنه يبدأ 
´جراء تغيريات منطية حىت يف غذاءه فهذا األمر @لفعل يدركه من يقرتب اىل 

  هذه احلالة من املعرفة النوعية ..

ساً يف لذلك متثل العودة لدراسة بوا@ت املعرفة من جديد عند العامة حجراً أسا
تقدمهم الروحي والفكري والذهين وتنقلهم تدرجيياً اىل تلك العوامل اليت كان 

أجداد¢ العظماء يعيشو ا بعمق وإحساس عظيمني غري مبالني بتفاصيل احلياة 
اليومية ، فحىت الزراعة كأشجار الزيتون والقمح والشعري واحلّمص والعدس كانت 

  رعها موجودة يف مصحف رش الذي تزرع بطرق فلكية مجيع جداول طريقة ز 
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يبّني طرق إصطفاف الدوائر السماوية ومواقع النجوم والكواكب يف كل فصل 
للبدء يف يوم معّني وساعة معّينة لفالحة األرض وزراعتها @لبذور فكانت النتائج 

دائماً حماصيل هلا فوائد عظيمة للغاية أبطلت مفعول هذه الفوائد اليوم طرق 
يثة املشبعة @ملواد الكيميائية اليت تبقي حواسنا مقفلة اىل أجل غري الزراعة احلد

مسمى ، فمحاصيل تزرع بطرق فلكية ختتلف متاماً عن تلك اليت تزرع اليوم ، 
ففائدة تلك احملاصيل كانت تكمن يف أن اإلصطفاف للدوائر امللكية السماوية 

عين أن تلك احملاصيل والنجوم يف مواقع معينة يف أوقات زراعة البذور كانت ت
ستمتص زيوت املعادن املوجودة يف الرتبة وتتشبع ¹ا و@لتايل متتص أكاسري 

املعادن حىت وإن مل تكن بتلك الكمية اليت يتم استخراجها من املعادن كما هو 
احلال يف اللش لكنها كانت تكفي ملد اجلسم بتلك املعادن لتساهم يف تعديل 

  ا²االت الروحية ..خارطته اجلينية وتقدمه يف 

لقد كانت هذه اهلندسة اخلفية املقّدسة امتداداً كبرياً ملرحلة ما قبلة إنشاء 
احلضارة وامتداد لعظمة االيزيديون الذين افتتحوا هذا الكوكب العظيم وجتّسدت 
يف هذا العلم العظيم الذي خلفوه لنا يف فهم املنظومة الكونية بكامل تفّرعاzا ، 

واإلحساس العميقني يبدوان األساسان اللذان تقوم عليهما هذه املعرفة فالشعور 
يف @دئ األمر لإلنطالق اىل أعماق أبوا¹ا والتشبع بقيمها العلمية لتغيري حياة 

  املرء نوعياً ..

هذه البوابة تعين للمرء احلياة النوعية اجلديدة اليت تسبق حتّوله الفعلى اىل مستوى 
  ه اىل تصورات وعوامل أخرى أكثر سعة وغىن يف قوانينه أعظم يف الكون وتقود
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وحركته ومل ختتصر هذه اهلندسة اخلفية دراستها على االنسان و½لوثه املقّدس أو 
الكائنات األخرى بل مشلت كل املنظومة الكونية كوحدة  مرتابطة األجزاء ال 

وري إخراج تقبل التجزئة وعندما هبط البشر اىل الُبعد األرضي @ت من الضر 
هذا الفصل للعلن وتقدميه للعامة من أجل معرفة ما الذي حدث على وجه 

التحديد وملاذا مت فصل الوعي الكوين للكائن البشري عن الوعي الكوين املقّدس 
وملاذا مت تعطيل احلواس واملشاعر واألحاسيس وأين توقفت عجلة العمر الطويل 

االيزيدية يف فصلوها تفسرياً دقيقاً للكائن البشري ، كل هذه التربيرات قدمت 
وسليماً عرب العصور وصل عرب التشفري اىل أدXن وثنية يف @دئ األمر واىل أدXن 

أخرى مل جتد التعامل مع هذه املعطيات كما وصفتها االيزيدية وبقي الفشل 
يلقى تربيراً يف كل زمان ومكان ويتم تعليقه على مشاعات خاطئة ال تقدم أو 

  نبض احلقيقة االيزيدية الساطعة سطوع الشمس .. تؤخر يف

لذلك كان هدف االيزيديون من شرح هذا الفصل هو تطوير القدرات الروحية 
والفكرية والذهنية عند البشر ملعرفة أين يكمن اخللل الذي حلق @ملنظومة الروحية 

والنفسية واجلسدية عند هذا الكائن جلعله يعمل من جديد حىت يتمكن من 
صلة طريقه حنو احلياة اخلالية من املوت واألمراض والبؤس الع بور اىل احلرية وموا

وعندما يصل االنسان بوابة التحول النجمي فإنه حييا من أجل اآلخرين حىت 
مغادرته العامل األرضي ، يبقى يعمل ألجلهم ومن أجل خريهم وهناءهم 

ع حتت أي ظرف وسعادzم ، ألنه يدرك أين يكمن بؤسهم وجهلهم وال يستطي
ختليصهم منه ، ألنه ببساطة يدرك متاما اإلدراك أنه سيكون حباجة اىل لغة 

  يفهمو ا ولكنه ال جيد يف املنظومة الكونية تلك اللغة اليت جتعله خياطب 
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مستوXت مخسة من الوعي يف نفس الوقت ، تلك املستوXت اليت قسمت 
ان احليوان  واالنسان ا²ّرد االيزيدية فيها مسرية الكائن البشري ( االنس

واالنسان اإلله واالله االنسان واإلله )  حىت يصل عتبة التحول حنو النور واحلرية 
  وعبور عتبة آدX اىل عامل أفضل ..

فهذا العامل الصغري الذي يعيشه االنسان وميثله قياساً للمنظومة الكونية اجلبارة 
دون أن تبدأ دورة الضرورة احلقيقية يبقى عاجزاً متاماً على فهم ما حيدث معه 

عندُه @لعبور اىل بوا@ت العلم اخلفي االيزيدي اهلندسي الكوين املقّدس وطاملا ال 
يستطيع هذا املخلوق عبور هذه البوا@ت فإنه يبقي نفسه يبعث برتددات رنينية 

روضة يف الفراغ ال قيمة هلا وال قيمة حىت حلياته يف دورات الضرورة الكونية املف
علينا للعودة اىل العمل من جديد على أسس خمتلفة نوعياً حىت نتمكن من 

االرتباط @لكل الكوين والعمل بتناغم وانسجام معه ملضاعفة علومنا يف البحث 
عن دورة احلياة األبدية ، هذه الدورة القريبة إلينا وحناول إبعادها عنّا ´رتباطنا 

  عد انتقايل مؤقت جيب جتاوزه ..¹ذا البعد الذي يشكل يف األساس بُ 

عندما شّفر االيزيديون علومهم عرب التاريخ وجدوا صعوبة @لغة يف إختيار 
األلفاظ اليت تناسب األفكار املراد التعبري عنها لنقلها اىل البشر ، فإختاروا  

كلمات تناسب مستوى العقل البشري بعد هبوطه اىل الُبعد األرضي ، فسموا 
العظيمة بزهرة احلياة أو زهرة نيسان ومسّوا بوا@ت املعرفة الثالثة العوامل السبعة 

  عشر بفاكهة احلياة ومع ذلك فشلوا فشالً ذريعاً يف توصيل أفكارهم للبشر 
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ببساطة ألن مستوى الوعي لدى البشر ال يعمل على تردد رنيين قادر على 
اجلهد االيزيدي النقي األفكار وتفسريها @لشكل السليم ، بل قابل هذا  التقاط

يف توعية البشر غباء منقطع النظري حىت أن البعض @لفعل راح يبحث عن تلك 
  الفاكهة اليت ستعطيه احلياة األبدية وتقوده اىل عامل النور .

فاهلندسة االيزيدية اليت قامت على األشكال اهلندسية اخلمسة املؤسسة للكون 
شكل فيها متساوي ليس مع الشكل ال تقبل اخلطأ ، فكل ضلع يف أضالع أي 

فحسب بل حىت مع األضالع يف األشكال اهلندسية األخرى ونفس األمر يف 
زواX هذه األشكال فجميعها متساوي وفقط من يصل بوابة التحّول يدرك 

مغزى هذا التساوي ويدرك عظمة آدي املقّدس اليت ال تقبل التشكيك والتأويل 
ياساته ½بته وأبدية ) هكذا هو الوعي املقّدس ( ال خيضع للتقدير والتخمني فق

الذي تصّوره العوامل السبعة كل منها على طريقتها اخلاصة ونسبة اىل مستوXت 
الوعي املوجودة فيها ، فااليزيديون القدماء كانوا يتحلون @لدقة عندما قّسموا 

هلذا مستوXت الوعي يف البعد األرضي اىل درجات ، أل م يدركون أ ا ختضع 
املستوى يف التصّور واإلحساس والشعور وحىت يف الرتدد الرنيين القادر على فهم 

  صورها ¦عمق أشكاهلا ..

هذا التقسيم للوعي البشري كان لُه @لفعل ما يُربّره مبرور األزمنة ، فاهلبوط اىل 
الُبعد األرضي ترك تداعيات كثرية وخطرية حىت على مستوXت الوعي يف الُبعد 

ضي اجلديد ، فهو اآلخر مثلما لُه عجالت للتقدم اىل األمام يف املنظومة األر 
  الروحية والنفسية واجلسدية عند البشر له عجالت تتداعي اىل اخللفية احليوانية 
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وتسبب تراجع هذا الوعي اىل مستوXت خطرية يبدو فيها العمل على إعادة 
و حىت تفشل كل بث القوة والنشاط فيه ( يف الوعي ) صعب للغاية أ

  اإلستعارات اللفظية واألمثلة احلية من الوجود كأدوات للتعبري عن الفكرة ..

وعندما يفهم املرء أن اجلانب السبيب لوجوده يكمن يف مظهره الروحي املتجّسد 
مادXً كصورة صغرى للكون حينها سيكون ´مكانه فهم عمل املنظومة الكونية 

آدي والصورة الكربى للكون ومنظومته ،  اليت تشكل اجلانب السبيب لوجود
هكذا ببساطة جيب أن نفهم األمر وننطلق على هذا األساس يف البحث ومبا أن 

شرارة اخللق اليت تشرحها سبقات االيزيدية اليت تبدأ @ألزل ( إيسف ) والذي 
عرّفته على أنه روح غامرة جّسدت نفسها يف الدائرة األوىل للكينونة وبدأت 

رة اخللق فإن هذه الروح الغامرة تشمل كل ما هو الحق فيما بعد أي معها شرا
بصورة واضحة فإن الروح السابقة تشمل كل الكينونة الالحقة من نفس وجسد 

ومظومة كونية كاملة متكاملة نشأت وقامت على هذه الصورة ، أي جتسيد 
موضوعي لفكرة غري موضوعية ، هي ليست عصية على الفهم لكنها عصية 

د بعض مستوXت الوعي اليت تفتقد لربط الظواهر واألفكار بشكلها السليم عن
  لفهم الفكرة بشكل كلي ..

ومثلما فشل االيزيديون يف توصيل أفكارهم يف بعض األحيان بشكل دقيق 
ألجياهلم جنحوا اىل حد كبري يف إبقاء علمهم اخلفي املقّدس موضع تقدير ، ففي 

األرض قبل امليالد ذهب البشر لتقديس  أغلب احلضارات اليت تلت تدمري
  األشخاص الذين كانوا حياولون إيصال الفكرة اىل البشر عن أسباب الوجود 
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وأهدافه على أ م آهلة وأنبياء ، عبدوا البشر العاديني ونسيوا الفكرة اليت جاء 
من أجلها هؤالء ، هلذا مل تنجب اإليزيدية األنبياء أل ا تؤمن ¦ن كل من يدرك 

حقيقته يتحول تدرجيياً اىل مرتبة عليا يف الكون تفوق التنبؤ ، كل من يدرك 
بوا@ت العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس فإ ا ستقوده اىل حرّيته الكاملة 

  وحياته األبدية اليت ال ميكن للمتنبئني الوصول اليها إذا ما إفتقدوا لعلومها ..

ون من يعرب بوا@ت معرفتهم @خلرقة املقّدسة لذا كان االيزيديون القدماء يكّرم
والطوق املقدس ، فهم يعلمون أن من يستطيع عبورها متكن من تغيري تردده 

الرنيين وأصبح متناغماً مع عمل املنظومة الكونية يف كل مستوى من مستوXت 
الوعي مبا يناسب تفتحه وأصبح طاهراً ونقيّاً ومستقيماً ، فكل تغيري يف الرتدد 

نتج عنه تغيري يف تركيبة املادة اليت متثل جتسيده على األرض وكل تناغم بني ي
الكائن البشري واملنظومة الكونية ينتج عنه نبض جديد وحياة جديدة كاملة 

وطوق جديد ومعرفة جديدة وعميقة أبعد بكثري من املعرفة اليت نتلقاها يف بُعد¢ 
أسراره يف احلالة اجلديدة اليت تعقب األرضي ، فالنبض اجلديد لُه أيضاً أسبابه و 

التحّول النجمي ، ففي نظرتنا البسيطة والسلسة هلذه الكلمة نعلم أ ا متثل 
نبضات القلب وهذه النبضات هي اليت تدفع @لدم يف األوردة والشرايني يف 
جسد الكائن البشري ، لكن احلديث هنا يدور عن نبض خمتلف نوعياً عن 

اتنا املتعارف عليها هذا النبض يكشف العامل الذي ال تعريفنا للنبض يف لغ
نستطيع إدراكه بسبب تعطيل حواسنا أمامنا ومن يعرب بوابة التحول يف العلم 
االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس فإنه كما ذكرت يصبح من احلاصلني على 
  ها الطوق املقّدس ويبدأ بنقل علومه اىل عاملنا ¦شكال مشفرة ومرّمزة ال يفهم
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سوى شيوخ اللش وأقلية صغرية فقط هلا القدرة على فك طالسم هذا التشفري 
املتعلق @لعلم اجلديد ، لكن هذه العلوم كانت دائماً وأبداً بعيدة عن تناول عامة 
البشر هلا ليس أل ا حمّرمة ألسباب تقوم على اجلهل ، بل أل ا مقّدسة وال جيب 

عتبات العلم النوعي يبدأون @إلندماج مع  أن يقرتب اليها جاهل ، فالواصلون
الوعي املقّدس واإلدراك الكلي للوجود وهذه النقطة ^خذهم اىل عامل أبعد وأمسى 

أطلقت عليها االيزيدية منذ نشوءها @لعوامل األفضل وكانت بوا@ت املعرفة 
وتطوير اإلدراك والوعي الكوين داخلنا هي من أجل التواصل امللموس مع الوعي 

األقدس يف الكون ، فالتقدم يف هذا ا²ال ال ميكن دون وسائل ملموسة 
  للتواصل ..

عند هذه النقطة يبدأ الكائن بفهم نقطة جوهرية يف الوجود ويف منظومته الروحية 
والفكرية والذهنية وهذه النقطة اجلوهرية تكمن يف الرابط املقّدس بني املنظومة 

ا فيها العالقة بني الكائن نفسه ووعيه الصغري الكونية بكل أجزاءها وتفرعاzا مب
 ًXلوعي األقدس يف الكون ، هذا الرتابط هو الذي جيعل الكائن شامالً وأبد@

و@لنسبة له تصبح كل الظواهر يف املنظومة الكونية قابلة للفهم والتفسري @لشكل 
جد¢ أ ا السليم الصحيح ولو عد¢ لرتكيبة دماغ الكائن البشري البيولوجية لو 

تتألف من شطرين األمين واأليسر ، اجلانب األيسر مسؤول على التعامل مع 
الوجود من خالل املنطق واحلقائق والتفاصيل والنمط والتطبيقات الفعلية على 

أرض الواقع ، أما اجلانب األمين فإنه يتعامل مع الواقع من خالل املشاعر 
، هذين اجلانبني من الدماغ واألحاسيس والصور ومن خالل فلسفة العلوم 

  البشري إذا ما متكنا من إحداث تناغم يف طبيعة عملها فإننا سنقودمها اىل 
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توحيد ترددمها الرنيين مع الكون وأدوات هذا التوحيد عرفتها االيزيدية ببوا@ت 
املعرفة اليت شرحتها واليت تقود هذا الكائن اىل تفتح يف بصريته الروحية والنفسية 

ية وبدالً من كتلتني يفصلهما جدار فاصل بفعل فاعل تعود هاتني واجلسد
دَرْك  الكتلتني للتوّحد والعمل بقوة واحدة مرتابطة يف

ُ
طبيعة تعاطيها مع الواقع امل

@لنسبة لُه يف املنظومة الكونية ، أو مع الوعي الكوين املقّدس ويبدأ بتلقي العلوم 
يد الذي وصله بفعل عبوره لبوا@ت من خالل هذا الرتدد اجلديد والطوق اجلد
  العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس ..

وهنا توضح لنا الصورة يف العلم االيزيدي أن االنسان منذ هبوطه اىل الُبعد 
األرضي أصبح فاقداً للحواس الفّعالة وكذلك أصبح فاقداً للتفكري الشامل من 

جلعله يفكر ¦حدمها دون اآلخر خالل وضع اجلدار الفاصل بني فّصي الدماغ 
وال يدرك أن احلقيقة كل احلقيقة تكمن يف توحيدمها بعد أن مت التالعب ¹ا 
جينياً ، حينها يتغّري حىت شكل املادة ( أي شكل الدماغ ) ويصبح موحداً 

ويشبه عالمة النصر أو الرحم الكوين ( اجلرّة كما نسميها ) ويف حالة االحتاد 
يتوّحد ا²ال السبيب للكائن @ملنظومة الكونية أي هالته  هذه لشطري الدماغ

البيضاء أو طوقه األبيض وحيدث التحّول النوعي الذي ينقله اىل عوامل أفضل 
وتكون  اية دورة الضرورة @لنسبة هلذا الكائن الذي عرب هذه املراحل وهو يعلم 

لوماً نوعية كبرية متام العلم أن منظومته إحتدت مع الوعي املقّدس وأن هناك ع
  ´نتظاره لتعلمها يف احلياة الشاملة اجلديدة ..
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فاجلزء الغري امللموس يف عاملنا مثل األحاسيس واملشاعر هي الواقع الفعلي 
إلدراك أعلى للوعي املقّدس ورمبا يعتقد البعض أن أحاسيسنا احلالية يف الُبعد 

ن .. هذا الرأي خاطئ األرضي هي كل شيء ومتثل أعلى مستوXت اإلدراك لك
، فما نشعر به ليس سوى املظهر الفيزXئي هلا ، مثل الغضب والعنف وردود 

األفعال السلبية أو االجيابية على ما نتلقاه يف عاملنا املوضوعي يف الُبعد األرضي 
، مظهر فيزXئي ألشياء ال نستطيع ملسها ، أو غري ملموسة @لفعل وعندما 

عر واألحاسيس فصلت ما بني ما هو ½نوي وما هو عرّفت االيزيدية املشا
رئيسي فيها ، كلها ^يت من مفردتني اخلوف واحملبة ( رئيسية ) و@قي املشاعر 

  واألحاسيس كلها ½نوية وتتفرع من هاتني املفردتني ..

و@لعودة ملوضوع تناغم الرتدد الرنيين للكائن البشري مع املنظومة الكونية نقف 
ف الشعور واألحساس من هذا املنطلق فهما ترددين أيضاً اخلوف عند عتبة تعري

هو تردد طويل وبطيء ، أما احملبة فهي تردد عايل وسريع , وحنن نعلم أن 
عندما يصل املرء بوابة  الذبذ@ت هي اليت تشكل جوهر الرتدد الرنيين لذلك

ف متاماً التحّول يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإنه ينحو منحى آخر خمتل
عما نقوم به يف عاملنا األرضي من دراسة كمية ومنهجية تقوم على القياسات 

القاصرة لتوصيلنا اىل العمق ، أي نعتمد على علم كمي ¦دواته القياسية احملدودة 
، بينما من يصل عتبة التحّول ينطلق اىل أعماق العلم النوعي الذي جيعله 

عياً عن ذلك الذي حنمله لُه يف صور يشاهد الكون ومنظومته بشكل خمتلف نو 
  وخياالت أفكار¢ ، يبدأ من فهم الذبذبة اىل الرتدد اىل األصوات اىل األعداد اىل 
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األشكال اهلندسية البسيطة وينتهي عند تعقيدات هندسة أسرار الكون وشكلها 
  اهلندسي اجلامع ..

إرتفع الرتدد يصبح النمط هلذا تقول العلوم اخلفية لاليزيدية يف سبقاzا أنه كلما 
لفهم املنظومة الكونية أكثر تعقيداً ( آدي هو التجسيد املعقد هلندسة أسرار 
الكون ) وهذا األمر ينطبق على الكائن البشري أيضاً ، فالذي يصل مرحلة 

التحّول يدرك قبل كل شيء حقيقته ، ليس السببية فحسب بل بكل تفرعاzا ، 
طته اجلينية ، بدراسة مستفيضة خلارطة الكون اجلينية فيبدأ بدراسة مستفيضة خلار 

ويبدأ بفهم جوهر األسباب اليت أدت اىل خلق العوامل السبعة بقوانني فيزXئية 
  تصاعدية ال ميكن سرب أغوارها دون املرور ¹ا جمتمعة ومتسلسلة ..

 وعندما يدرس املرء خارطته اجلينية حىت من خالل العلم األكادميي الكمي الذي
عرّفنا بشفراتنا الوراثية األربعة واخلمسني واليت إذا ما متكنا من فهمها جيداً 

 44سندرك متام اإلدراك كيف هبطنا اىل العامل األرضي هذا ، فقد مت إقفال 
شفرة تتعلق @لرتددات الرنينية اليت تربطنا @ملنظومة الكونية و@لوعي املقّدس 

يف هذا البعد ولو متكنا من طرد اخلوف من وتركنا نعيش تناقضات اخلوف واحملبة 
الساحة سنتمكن من فهم موضوع التحول هنا يف البوابة املعرفية للعلم اااليزيدي 

اهلندسي اخلفي املقّدس ، ليس اخلوف @ملعىن ا²ّرد بل مبعناه الفيزXئي القائم 
بذبة على الرتدد والذبذبة وهذا ما حيتاج يف نفس الوقت لتفعيل قوي لرتدد وذ

  احملبة يف أعماقنا كي نقضي على اخلوف اىل األبد وحيدث معنا التحّول ..
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فكل شيء متناغم مرتابط من أصغر جسيم ذري اىل أكرب جمرّة كونية والرتابط 
احلاصل بني جيناتنا املادية وبني تردداzا الرنينية وذبذ@zا ال ينفصل عن هذا 

عرب تردداzا الرنينية تؤثر يف جيناتنا وهذا  التناغم ابداً ... فأحاسيسنا ومشاعر¢
يكشف بعمق طبيعة التناغم ما بني الروحي واملادي يف تركيبتنا وطبيعة التأثري 

املتنبادل بينهما وكذلك ينطبق األمر على الكواكب وا²رّات واليت خلفها 
االيزيديون كأرث للحضارة البشرية منذ عهد أول حضارة على األرض ( كيشي 

علوم الفلك اليت درست التأثريات املتبادلة بني الكائنات يف الدورات امللكية ) و 
  السماوية بشكل عام ..

فالتحوالت النوعية يف تركيبتنا تلقي بظالهلا على املنظومة الكونية وحتّسن من 
أداءها وبرجمتها وتكون مبثابة مرآة بني الصورة الصغرى للكون الذي منثله 

ميثلها الكون وهذه التحوالت تبدأ @لفعل من خارطتنا  والصورة الكربى الذي
اجلينية وليس مكان آخر لقد كان االيزيديون القدماء @رعون يف حتديد أسباب 

اخللل ، فحىت هذه اخلارطة ورغم أ ا تبدو ملتوية لكنها حماطة بطاقة هرمية 
ول اجلذري وخمروطية ال ميكن لنا اإلحساس بقوzا و^ثريها إالّ مع بداية التح

  فيها وتصبح امللتوية مستقيمة ..

وحىت يصبح هذا امللتوي مستقيماً ال بد من دخول بوا@ت املعرفة يف العلم 
االيزيدي اخلفي املقّدس يف مستوzXا الستة األخرى وال بد من تطوير البنية 

 الروحية والنفسية واجلسدية كي تعمل بتناغم مع املنظومة الكونية وكي تعّدل هذا
  اإلحنراف اجليين عند¢ لتحويل اخلطان امللتوXن اىل خطان مستقيمان وعند 
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الوصول اىل هذه احلالة يتخلص االنسان من دورة الضرورة ( تناسخ األرواح ) 
ويستأنف حياته األبدبة بدراسة موسعة ألسرار اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة 

كن للعقل البشري بصورته احلالية لكن هذه املرة بعمق أكرب وتعقيدات ال مي
  استيعا¹ا ..

فهذه اهلندسة تبلغ من السعة والعمق جتعلنا ندرسها يف كل عامل من العوامل 
السبعة إستناداً اىل قوانني فيزXئية ختتلف ´ختالف األبعاد وكذلك أشكال 

 للمادة والطاقة ختتلف ´ختالف هذه األبعاد وما علينا سوى zيئة أذهاننا على
هذا الرتدد لتمكينها من تقبل احلقائق كما هي يف كل بُعد من هذه األبعاد 

  السبعة اليت تتناوهلا علوم االيزيدية ..

فاحلقيقة أن هذا العلم اخلفي مت تبسيطه بطريقة جتعل من يطلع عليه للوهلة 
األوىل يعتقد ¦نه سبقات ( أقوال لفظية دينية كباقي األلفاظ اليت يستخدمها 

املتدينون يف كل أحناء العامل ) لكن هذا اإلعتقاد سيتبّني خطأه @لتعمق يف هذا 
قيقة لعلوم واسعة ومعّقدة وسع وتعقيد العلم وتفسرياته واستعاراته الرمزية الد

املنظومة الكونية نفسها ، فجهاز احلمض النووي الذي يستخدم كجهاز 
استشعار عن بُعد للتغريات اليت تطرأ على املكو¢ت اخللوية ، مرسل ومستقبل 
للفوتو¢ت وللضوء والصوت وعندما رسم االيزيديون لوحة القرص املقّدس اليت  

هاز كما ترمز لكوكب اخللود والنور عبارة عن جهاز حتيط  كانت ترمز هلذا اجل
كل ذرة فيه قوة هرمية غري مرئية وحتيط نفسها بشارات أربعة حتول ما تستقبله 

  حلقل كمي حىت يتم فرزه كمادة فيزXئية للجسم عرب ترددات معّينة وحنن إذ 
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من خالل ندرك هذا األمر سنكتشف أن االيزيديون القدماء جاؤوا @ملوسيقى 
طبيعة عمل هذا اجلهاز ، فالكثري من املوسيقيون يعتمدون عليها يف ضبط الرتدد 

  الصويت الرنيين آلالzم ، فهي مستودع لفهم املنظومة 

  الكونية ¦سرها إذا ما متكنا من سرب أغوار خارطتنا اجلينية لوحدها ..

يها @لسبقات ما وهنا نستطيع أن نتبّني أن هذه اإلستعارات اللفظية واليت نسم
هي إالّ إستعارات لسرب أغوار أعمق العلوم الكونية ، هذا اجلانب كان يعلم به 

أجداد¢ على مدى قرون طويلة لكن طبيعة تفسرياzم لتلك السبقات بقيت 
مقتضبة ال تشبع تشوق املرء يف البحث عن أعماق أسرار هندستنا اخلفية 

وطنا اىل أسفل اهلرم وتعين إمكانية تسليم املقّدسة ، فرتدداتنا املنخفضة تعين هب
أنفسنا للتحكم ¹ا كما يشاء اآلخرون والعكس صحيح ، فإن إمتلكنا الرتددات 

العالية الناجتة من فهمنا وعمق نظرتنا للعلم االيزيدي اخلفي املقّدس فهذا يعين 
إمتالكنا للقدرة الكلية على التحكم يف مشاعر¢ وعواطفنا وهو ما يقود¢ 

كشف عن ذاتنا احلقيقية ، أي للكشف عن احلقيقة وبداية عبور بوا@ت لل
  املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

من الصعب أن حيدث التحول النوعي دفعة واحدة بل هو حباجة اىل رXضة 
روحية عميقة ، تقوم يف أساسها على احملبة بال أسباب بال حدود لكل 

حملبة اليت جيب أن تسود لتقفل األبواب على الشّر املخلوقات والكائنات ، ا
وجتعل منه خارج إطار املنظومة الكونية وخارج إطار الطوق الروحي املقّدس 

  الذي حييط بنا والذي نسميه يف االيزيدية بطوق ايزيد ..
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وعندما نعيش هذه احلالة ( احملبة بال أسباب وبال حدود لكل املخلوقات ) فإننا 
وطوقنا املقّدَسْني على تردد عايل وهو ذلك الرتدد الذي يدخلنا اىل  نربمج هالتنا

بوا@ت علمنا العظيم وجيعل خارطتنا اجلينية تفتح األبواب املقفلة وتعمل بكل 
طاقتها ، فكل شيء يف الكون وحىت يف داخل منظومتنا اجلسدية يعمل بتناغم 

أكثر وضوحاً اآلن ويعكس كل شعور وإحساس نعيشه ، أعتقد أن الفكرة @تت 
شفرة ال تعمل بسبب قيامنا @لعمل على الرتدد  44، شفراتنا املقفلة والبالغة 

املنخفض وهو الرتدد الذي جيلب اخلوف واحلقد والكراهية واحلسد وكل اجلوانب 
السلبية يف املنظومة الروحية والذهنية وحىت يف املنظومة الكونية ، بينما تردد¢ 

بة واليت يتم من خالهلا فتح األبواب األربعة وأربعني مشفرة العايل يعمل على احمل
وتتبدأ القوة الروحية والفكرية والذهنية عند البشر تعمل بطاقات مضاعفة ال 

  ميكنه هو نفسه تصديق القدرات املتولدة عنها ..

لذلك اعترب االيزيديون بوابة التحّول يف كل عامل من العوامل السبعة هي اليت 
تسبق النور ، وهي اليت تسبق التحول النوعي يف دورات الضرورة نفسها وهي 

اليت تسبق اإللتحاق بنور آدي املقّدس املنبثق من النزوح اىل دائرة كينونته األوىل 
العامل اجلليل اليت عربها العظماء عرب وهي البوابة العظيمة لشخصية املتنّور 

العصور وحىت نفهم طبيعة عمل املنظومة اجلسدية والروحية والنفسية وعالقتها 
@ملنظومة الكونية وطبيعة التناغم احلاصل يف تردداzا ما علينا إالّ بفهم بوا@ت 

املعرفة من البداية اىل النهاية بشكل سليم خيلو من اإللتواء على احلقائق 
الساطعة ، صحيح أن األغلبية تعيش يف هذا السجن املسمى @لعامل املوضوعي 

  أو الُبعد األرضي وترفض هكذا حقائق وعلوم من األساس أل ا ال متتلك 
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القدرات العقلية الكافية إلستيعا¹ا أو أ ا ال متتلك املبادرة لدخول بوا@ت 
كمي ¦دواته القياسية احملدودة املعرفة هذه وتفضل التمسك مبا قدمه هلا العلم ال

ومعلوماته اليت مل يسأل أساساً عن مدى صحتها من خطأها لكن تبقى املهمة 
األعظم هي الدخول لبوابة احلقيقة األوىل عندها سيدرك املرء طبيعة وواقعية هذا 

العلم يف تقدميه التفسري الكامل لطبيعة عمل منظومتنا الروحية والفكرية 
تناغمها مع املنظومة الكونية اجلبارة اليت تشكل الصورة الكربى  واجلسدية وطبيعة
  لنا يف الكون ..

لذلك تعترب عملية التحول يف كل املستوXت والعوامل بوابة الولوج اىل النور يف 
البوابة اليت تليها من أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة وكلها ختضع يف 

الكونية اليت متثل القانون الكوين املطلق  72ونية الـ حقيقتها ملنظومة القوانني الك
للتحكم يف العوامل يف كل مستوى أو عامل مبا يتناسب وقدراته احلّسية والشعورية ، 
فااليزدية علم وفن مقّدسني ، علم آداين عظيم يتمكن من يصل عتبة أبوابه من 

ات نوعية للغاية القدرة على تطوير اجلوانب الروحية والفكرية العميقة ´جتاه
  تتجاوز علمنا األكادميي يف العامل األرضي ..

وهذا العلم اآلداين العظيم يدخلنا يف فهم اهليكلية احلاكمة يف كوننا ¦بعد نطاق 
وسعة ميكن لنا ختيلها ، بوجهيه الظاهر والباطن ، فكل ما حييط بنا هو كما 
ذكرت جتلي لظواهر أمسى ال ميكن حلواسنا التقليدية استيعاب جانبها السبيب 

عقلية نعرب مستوXت الوعي وأبواب العلم وعرب تطوير مواهبنا الروحية والفكرية وال
  االيزيدي اخلفي املقّدس لسرب أغوار ذلك األفق الغري ظاهر وحنوله @لتدريج اىل 
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ظاهر جلي معلوم وكل عبور اىل بوابة احلريّة اآلدية يعين متاماً تنشيط اجلانب 
ة اجليين ونقله اىل مستوXت عليا من النقاء وهذا املستوى ال يشمل اخلارط

اجلينية لوحدها بل يكون شامالً لكل احلواس الفّعالة يف اجلسد الفيزXئي ، فهي 
تعكس عملية الولوج اىل النور يف أعماق املنظومة الكونية وكذلك الولوج اىل 

قلب العامل اإلنساين اخلفي يف أعماقه والسري حنو توحيد الصورتني للخروج 
  أن مت جتزئتها .. @ملنظومة بشكلها املتكامل يف الوجود بعد

وحىت يتمكن االنسان من الوصول ملرحلة العبور القصوى لبوابة النور يف العتبة 
اآلدية يف مستوى التحول النجمي فإنه سيكون حباجة قصوى اىل تنمية الدوافع 

اهلاجعة فيه واستعماهلا ¦فضل صورة ، فهو سيكون عاجزاً عن احلصول على 
Xت العليا إذا مل يتمكن من حتقيق تنمية هذه هذه العلوم النوعية يف املستو 

عملية الصعود  الدوافع الروحية والذهنية لديه ، فتسامي الذات وتفتحها يعكس
يف مستوXت الوعي من خالل استخدام هذا الفن السليم يف الرتكيب والتعقيد 

دية للصور الكونية حىت يتمكن من العبور اىل بوابة أعلى من بوا@ت املعرفة االيزي
اخلفية املقّدسة ، هذه البوابة يف املستوى النجمي تعين العبور احلر ، العبور حنو 

واىل البوابة األخرية عامل أمسى من العوامل السبع يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس 
يف العامل النجمي القا�ين ومستوى الوعي فيه واىل أعظم من إنبثق من النور وله 

ند االيزيديون ، فهو املالك احلاكم للكون ( طاوسي ملك دالالت رمزية كبرية ع
) وهو النور العظيم املنبثق من آدي ومن الصعب جداً أن يفهم الكثريون العالقة 

  املتشابكة املتناغمة بني املستوى العظيم للوعي املقّدس آدي وبني املستوى 
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رور ¹ذه البوابة العظيم للنور الذي إنبثق منه وحيكم املنظومة ¦سرها فدون امل
  وحتت اشراف وعظمة املصدر اخلالق ال ميكن حدوث عملية العبور هذه ..

يف هذا املستوى تتفتح ينابيع املعرفة العظيمة وينابيع الروح النقية البيضاء القريبة 
من اآلهلة ، تتفتح شفرات اجلسد املقفلة بكل فروعها املقّدسة وتنبلج اىل النور  

تح عيون الكون املقفلة يف اجلسد يف الروح ويف النفس كل ظلمات النفس وتتف
وتنقل املرء اىل عامل أفضل ال تستطيع الكلمات واأللفاظ يف لغاتنا األرضية 

التعبري عن سناءها املطلق عن عذوبتها السرمدية األبدية الراسخة يف النفس ويف 
ة هي اللغة الروح ، تنقله اىل عامل خال من الكالم فاألفعال ا²يدة املقّدس

  املتعارف عليها يف تلك العوامل ..

ففي هذا العامل يرى املرء أقرانه من العظماء والقّديسني من الذين عربوا هذه 
البوا@ت من قبل حيث ال زمان وال مكان يف خلودهم ، عربوا البوا@ت بنبل 

تستقبل اإلرادة اخلرية والرتدد السليم على احملبة مفتاح األبدية هلذه العوامل ، 
اجلموع مبوسيقى السماع املقّدسة الطاهرة اليت تعلو على كل نغمات الكون يف 
قدسيتها ، عاملاً جليالً يضاف اىل كوكبة العلماء واألجالء يف املنظومة الكونية 

لتضيف اليها رقماً ونغمة ولو¢ً وصو�ً وقدسية وشعور وإحساس وكل معاين 
اآلدية اليت ال تقبل إالّ األطهار واألنقياء  النبل املقّدسة ، إ ا بوابة احلرية

  واملستقيمني ، بوابة اآلهلة املقّدسة ¦فعاهلم ..
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هذه البوابة العظيمة للمستوى العظيم من النور ^خذ الكائن البشري اىل عامل 
عقلي خمتلف متاماً ومن املستوى العظيم للوعي املقّدس تندمج الروح @لروح 

ج النفس @لنفس الكونية الكربى ويعود اجلسد اىل دورته الكونية الكربى وتندم
الكونية كمعادن تنقل أجياًال جديدة اىل املستوى املقّدس من جديد فكل شيء 

متناغم ، كل شيء لُه وظيفته السرمدية اخلالدة يف هذا الكون ولُه صفته ولُه 
ين @لتشكيل يف علمه اخلفي االيزيدي الطاهر النقي املستقيم املقّدس ، تبدأ املعا

عامل األبدية وال يعود لدورة الضرورة من وجود إالّ يف مستوXت عليا من تغيري 
اهلاالت املقّدسة حنو األعظم املقّدس ، هذا اجلانب جيب أن يبقى خفياً على 

البشر ليس لشيء إالّ ألنه أقدس بكثري من أن تشّوهه معاين لفظية للغات 
عبري عن املعاين السامية والنبيلة والسرمدية لتلك أرضية قد ال تفي احلاجة يف الت

  املستوXت العظيمة من القدسية ..

يف هذا املستوى العظيم من النور يتخلل النفس والروح كل أسرار املنظومة 
الكونية وعلمها املقّدس ، لكن هذه املرة ´نسيابية ال حاجة لضبط الرتدد بعد 

هي الرتدد وهي املندجمة @لرتدد أن أصبحت كل من الروح والنفس واجلسد 
األعلى وهي املصدر وهي املتقبل وكثرياً ما يفضل االبتعاد عن الغوض يف هذا 

  املستوى العظيم من النور خوفاً من التعريف والتدنيس

( ليس ذكراً وال أنثى .. وتعريفه يعين تدنيسه ) واملقصود هنا مستوى آدي  
ل لتعريفها فالوصول اليها يعين أفضل حاالت العظيم احملاط @لقدسية اليت ال جما
  العلم به دون احلاجة @لتعريف ..
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فمستوXت الطاقة ختتلف عن عاملنا وكذلك أشكال املادة ، هلذا تركوا األمر ملن  
ميارس طرق الّرب ( الربخك ) ليسرب أغوار أسرار هذه البوابة وبوا@ت املعرفة 

م من العبور وال ميكن أن أتالىف التذكري األخرى يف هذا املستوى النجمي العظي
¦ن طرق الّرب نفسها تتطور من عامل اىل آخر لتصل عتبة نور آدX ، فهي على 

سبيل املثال وأقصد هنا طرق الّرب ( الربخك ) يف العامل األرضي ختتلف يف درجة 
صلها مع العوامل األخرى األفضل وعندما متارس هذه الطرق يف العامل  ترددها وتوا

النجمي تكون أكثر تطوراً وحيصل صاحبها على أسرار للمعرفة اخلفية أكرب 
وعندما يصل اىل املستوى السبيب فإنه سيتحكم @لطاقات يف جماالت واسعة يف 

ذلك العامل والعوامل األدىن من العامل السبيب ، هلذا قسمت االيزيدية العوامل 
تتمكن الروح والنفس من وأشكال املادة وأشكال الطاقة اىل مستوXت كي 

التعاطي معها يف كل مستوى بدرجة معينة من القدرات الروحية والفكرية 
  والذهنية مبا يالئم تطور الشخصية يف كل عامل من العوامل السبعة ..

لذلك ال نستغرب وحنن نرى ¦م أعيننا شواهد على عظمة احلضارة االيزيدية 
ل مكان أو أية بقعة تركوا أثراً فيها يعكس وهندستها الكونية اخلفية املقّدسة يف ك

تقدمهم الروحي والفكري والذهين فيه مستفيدين من طرق الرب ( الربخك ) يف 
  احلصول على أعلى درجات العلم اخلفي املقدس من عوامل أمسى ..

ورمبا يشعر القارئ ¦ن العبور هنا يف أبواب املعرفة اخلفية يف العوامل السبع له 
لكنه خيطئ التصّور إذا ما فهم األمر ¹ذا الشكل ، فعملية العبور يف صبغة دينية 

  أبواب املعرفة االيزيدية حتتاج اىل علم نوعي إلستنهاض الطاقات اهلاجعة عند 
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الكائن البشري وهذا العلم النوعي أساس مهم يف فهم أسرار املنظومة الكونية 
فاهلدف هنا توحيد الصورتني وقوانينها الطبيعة اليت ال تقبل النقض واجلدل ، 

واالنتقال اىل مستوXت للوعي متفّوقة متكن االنسان من رؤية النور يف كل 
  األشياء والكائنات واملخلوقات بشكل صاٍف وسليم ، فاملعرفة املادية هنا تنتهي 

عند حدود العلم واملعرفة النوعّيني ويصبح الكائن البشري يف املعادلة الكونية 
العامل املادي املوضوعي الذي يعيش فيه حىت وإن كان موجوداً خارج إطار 

  يقضي ما تبقى له من رحلته وزXرته لعامل املادة امللموس ..

.. فهي تلك اجلزئية اليت متثل احلالة الثانية يف أما الدائرة الثانية يف اهلليل املقدس 
وهي القمر أو التجلي أو املستوى السبيب يف اخللق والنشوء وهلا رمزية أخرى 

سلطان العلم يف املعرفة االيزيدية ( ملك فخردين ) وميكن أيضاً اعتبارها دائرة 
امللك شيخ سن يف ترتيبها ، فالكثري من احلقائق االيزيدية متداخلة بطريقة نوعية 
ينبغي علينا فهم مشوليتها كي نتمكن من إدراك عمق هذا التداخل يف معلوماzا 

Rخذ¢ اىل أبعاد واسعة يف فهم هذه الرمزية يف االيزيدية  النوعية والتدرّج هنا
لكن شرحتها يف مقدمة هذا الفصل فهي @إلضافة اىل أ ا ترمز اىل القمر فهي 

  ترمز اىل النفس وجوانبها السببية ..

وتشري الدائرة الثالثة اىل مستوى اخللق الثالث او عامل املادة األرضي هذا يف 
املستوى األول أي األسرار الصغرى وما تعكسها أما يف املستوى الثاين وما 
تعكسه لنا من أسرار كربى فهو يتجاوز هذا األمر بكثري ، فكل دائرة من 

  قد ال يفهم البعض مغزاها يف  الدوائر الثالث يف اهلليل املقّدس هلا رمزية عليا
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األسرار الكريى ، مثالً تشكل كل دائرة ¢تج قطرة الرقم تسعة ويتوسط كل دائرة 
املثلثان والعني البيضاء الكونية وكذلك خطوط اخللق والنشوء الذهبية املعربة عن 

ادة الزمان واحلركة وقوة اخلالق واحلديث هنا يدور عن الدائرة الثالثة اليت متثل امل
احلية أو العامل األرضي ، يف رأس كل مثلث تنتهي االحداثيات عند الرقم نفسه 

أي تسعة ، يف املعرفة السرية االيزيدية تشري التسعة األوىل اىل رمزية القوة 
الديناميكية اليت تشكلها الطاقة وتتجسد يف قوة ظواهر فيزXئية جوية حتيط بنا 

مطار ومن خالل الدورات أو األربعينيات يف يف العامل األرضي الرعد والربق واأل
التقومي االيزيدي ( أربعينية الصيف والشتاء ) تربر املعرفة االيزيدية ظهور هذه 

الطاقة يف الشتاء كظواهر جوية وترتاجع يف الصيف اىل أعماق األرض وتنبعث 
من جديد يف أول نيسان الشرقي ليمثل بداية دورة جديدة يف احلياة نسميها 

  س السنة االيزيدية ..رأ

لذلك يعترب االيزيديون الفشل والنجاح يف العامل األرضي مسائل نسبية ترتبط 
بكل دورة من دورات اخللق والتجدد على أرض عامل املادة واليت تكرر نفسها 
دورات داخل دورات ، لكنها ال تعود اىل الوراء أبداً وتشري التسعة الثانية يف 

اىل رمزية أخرى وهي ^ثريات القوة اليت متنح النور  رأس أحدى زواX املثلث
للكائنات واملخلوقات وهذا النور هو مبثابة القوة الروحية والفكرية والذهنية 

املشعة عند األشخاص حبيث جتعلهم متفوقني على نظرائهم من الذين ال جييدون 
بقوة هذا العلم ، هلذا نستخدم يف الكثري من األحيان تعبري عن حضور شخص 

اىل مكان ما أو ترك ^ثرياً قوXً يف احلضور دون أن يعلموا مصدر هذه القوة ،  
  كما تشري التسعة الثالثة اىل التحكم يف الطاقة الباطنية وتصريفها يف عامل املادة 
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بشكل سليم ، أما التسعة الرابعة فهي تشري اىل العبور اىل أبواب املعرفة االيزيدية 
  بداية التنّور وتفتح البصرية الروحية على أبعاد عليا اخلفية املقدسة وهي

  

تتجاوز عامل املادة وقياساته ، فاملرء هنا يدخل مرحلتان يف نفس الوقت مرحلة  
العزلة اليت خيتارها بنفسه وحيدد طبيعتها وكذلك مرحلة الرتقي يف النور واملعرفة 

حان أولوية ملن يعرب النوعية ، فهنا تنمية الذات وتطوير املستوى الروحي يصب
أبواب املعرفة السرّية يف االيزيدية فيبحث عن القيم يف أعماقه أوًال يف وجدانه 
الروحي الذي جيب أن يكون مسرح التطّور األول له قبل االنطالق اىل عامل 

  املادة ..

وتشري التسعة اخلامسة اىل الدخول عامل النور أو مرحلة االنسان اإلله وقد 
ل سابقة طويالً حول هذه املرحلة اليت متكن املرء من الوصول حتدثت يف فصو 

ملرحلة التحكم يف القوانني الكونية ، فاألشياء اليت تتوافق @لنغمة zتز معها 
والكائنات أيضاً هلا نفس اخلاصية عند الوصول هلذه املرحلة من النور والكائنات 

بقية هلذا تنجذب هذه اليت تصل عامل النور حتمل طبائع خفّية ال يفهمها ال
الكائنات لبعضها البعض ، هلذا اعتربت املعرفة االيزيدية أن ظاهرة جتلي النار 

واجنذابه حنو ما هو جاف مسألة مطلقة وكذلك اجنذاب املاء ملا هو رطب 
واهلواء حنو الغيوم والسحب والرتاب حنو الثمار ، هذه اجلزئية يف العلم االيزيدي 

ن ملن يعرب أبواب املعرفة االيزيدية من استيعاب مبادئها تستطيل اىل أعماق ميك
  واالنتقال لرؤية اجلوهر اإلهلي يف أعماق األشياء والكائنات واملخلوقات ..
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أما التسعة السادسة يف مثلثات اخللق املادي فهي تشري اىل اإلله يف املستوXت 
االنتقال اىل العوامل العليا ، حبيث يتحول االنسان اإلله اىل اإلله االنسان قبل 

العليا اليت جتعله ينهي متاسه مع البشر ويضع حد هلذا التماس ، هلذا تعترب املعرفة 
االيزيدية اهلليل رمزية مقدسة تقف خلفها علوم عميقة للغاية كانت اىل األمس 

  القريب حمض دراسة ونقاش و^مل واسع من قبل كهنة اللش وعظمائها ..

املعرفة السرّية االيزيدية كان القدماء يتمكنون من  ومن خالل هذا الفصل يف
معرفة سنة اخلري من سنة الشؤم وكذلك معرفة أسرار القدر واملصري يف االيزيدية 

  وحتديد دوراzا بدقة ..

هلذا يعترب هذا الشكل اهلندسي الذي يرمز ألعماق علمية واسعة يف االيزيدية 
رمزييت البري ( النور ) واملريب (  شكًال حيظى بقدسية من نوع عظيم تشري اىل

الشدة والظالم ) من أبواب واسعة ينبغي فهمها قبل االقدام على تعريف اآللية 
اليت تتم من خالهلا حتديد اهلليل يف كل مزار أو بناء مقّدس يف االيزيدية ، 

فاخلطوط املتقطعة يف هذا الشكل تشري اىل عمود الشدة واحلزم الذي يشرف 
 يف االيزيدية بينما تشري اخلطوط الذهبية البيضاء اىل عمود الرمحة عليه املّريب

  والنور الذي يشرف عليه البري يف املعرفة السرّية االيزيدية ..

اخلطوط املتقطعة هي يف تناقض �م مع الروح وال ميكن ايصاهلا دون الوصول 
قيم ملرحلة النور وهي يف نفس الوقت تتصل @خلضوع والتلقي والرضوخ وال

املتدنية اليت تدفع املرء للخضوع اىل عامل املادة ومثالبه ، لذلك متثل هذه النقطة 
  تناقض ليس مع الروح فحسب بل حىت تناقض األرض وقيمها مع السماء ، 
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لذلك اعتربت املعرفة االيزيدية ان القيم النوعية اليت تتضمنها العلوم النوعية يف 
سطحي الذي ميكن ان يقدمه لنا املرء يف عامل اهلليل املقدس تتجاوز التفسري ال

املادة او من منظور مادي موضوعي وتقوم هذه القيم النوعية على أربعة ركائز 
  هي .. 

  ــ الرتقي يف النور والبحث عن العدالة ..

  ــ الوعي املتفوق القائم على التحرر الفعلي من وعي العامل املادي ..

  .ــ العطاء بال أسباب وال حدود .

  ــ التحكم @لعقل والعاطفة بطريقة تعلو على األوطان واألدXن واآليدلوجيات ..

وألن الطبيعة وقوانينها النوعية ميكن اخضاعها عندما يصل املرء هذه العتبة من 
التفوق فإن كل القيم العليا تصبح يف متناول الكائن القادر على حتويلها اىل 

علوم النوعية بشكل عام يف املعرفة السرية حقائق ملموسة يف العامل األرضي وال
االيزيدية بقيت كما ذكرت مقتصرة على أقلية جتيد استخدامها ووضعها يف 
املكان السليم لكن اخفائها عن األجيال أدى اىل تباعد فكري وروحي بني 
الطرفني وهو ما أعتقد أنه حان الوقت لتقريبه وإعطاءه حقه يف التعليم لدى 

  األجيال ..

  لذلك ..
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عندما نقول أن األشكال اهلندسية يف املعرفة االيزيدية تقوم على أسرار عميقة 
للغاية فإن هذا التفسري يقدم لنا تربيراً سليماً ملا مت إخفاءه عنا عرب العصور وآن 

االوان لوضعه بيد الطبقة املثقفة القادرة على فهمه لكي تكمل طريقها يف 
ذهين والذي يقودها اىل العظمة البعيدة عن اإلغواء التحرر الروحي والفكري وال

  أو اإلغراء ..

فالطبيعة يف وجهة النظر االيزيدية تستند اىل ارتباط بكل ما حتتضنه من أشكال 
ال حتصى بدوافع االبداع واملبدع واليت ال ميكن أن حنصيها إذا ما متكن املرء من 

اىل حتويل تلك الدوافع فهم هذه احلالة وفهم هذه احلالة يقود كما ذكرت 
اهلاجعة اىل حقائق ملموسة على أرض الواقع املادي ، فرؤية احلقائق يف جوهر 
األشياء والكائنات واملخلوقات هو الوصول حلالة التحرر الفعلية من اجلهل ، 

من جهل عامل املادة وقياساzا القاصرة اليت تنظر للواقع من منظار أدلة قاصرة ال 
  لي من الوصول اىل احلقائق النوعية ..تفي @لغرض الفع

وعندما نعود لدراسة األشكال اهلندسية الفعلية يف االيزيدية واليت تعكس علوم 
نوعية فإننا نكون أمام مهمة صعبة للغاية @لوفاء بكل املعاين اليت تشكلها تلك 
 األسرار اليت تكمن يف بناء املزارات والقباب املخروطية ، فهناك أكثر من شكل

  هندسي تقف خلفه جمموعة من العوامل أمهها ..

  ــ السنوات الشمسية ..

  ــ السنوات القمرية ..
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  ــ احلسا@ت الفلكية الدقيقة لنذر اخلري والشر .

  ــ احلسا@ت الدقيقة للدورات الشمسية ..

  

  ــ موقع املزار ..

  ــ اسم املزار ..

  ــ الشكل الذي يعكسه املزار ( النيشان ) ..

  ملالك أو الفكرة الكونية اليت ميثلها املزار ..ــ ا

ــ البناء من حيث الطبيعة ( مشّيد ألول مرة ) أم ( ترميم وتعمري ) أم ( مدّمر 
  على يد أعداء ويُعاد بناءه ) ..

  ــ املوقع واإلحداثيات اليت يشري اليها املوقع الذي يقوم عليه بناء املزار ..

وية األخرى اليت جيب أن تبقى حمصورة يف دائرة وهناك الكثري من العوامل الثان
ضيقة من أجل إبقاء جوانب مهمة يف املعرفة االيزيدية مغلفة بشكل ال ميكن 

الوصول اليها إالّ ملن يصل عتبة الوعي املتفّوق وتفتح بصريته الروحية والفكرية ، 
كال هلذا أصبح من الضروري أن يفهم طالب العلم االيزيدي أمهية أسرار األش

اهلندسية اليت حتويها املزارات واملعابد االيزيدية وعلى الرغم من أن أغلبها اليوم 
  تعّرض للتدمري أو التشويه سواء على يد أعداء احلضارة أو على يد االيزيديون 
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أنفسهم من الذين جيهلون عمق األسرار النوعية اليت ينبغي علينا وضعها يف كل 
ىل املعرفة االيزيدية وحضارzا الضاربة جذورها يف معبد أو مزار أو مكان يرمز ا

  أعماق التاريخ ..

وتعترب النواشني واملزارات الدالئل اليت متكن االيزيديون عرب التاريخ من االحتفاظ 
بـ علمهم من خالهلا ومن خالل وضع األسرار الصغرى والكربى فيها ، كما 

منا جيهل أن تلك املعابد  تعكس طقوساً متثل يف األساس تلك العلوم والكثري 
كانت يف األساس متثل علوماً وليس نواشيناً فحسب فمثالً تشكل املزارات 
االثنا عشر واليت يطوف حوهلا االيزيديون يف بعشيقة وحبزاين بوا@ت للمعرفة 

 وكذلك نواشني للعظماء االثنا عشر يف االيزيدية ..
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  الفصل السابع

  

  أسرار وعالقة الروح برمزية العني البيضاء

  

تشري لنا املعرفة االيزيدية اىل أن الكنوز املعرفية حصلت عليها من األسرار 
املقّدسة العليا عرب كائنات مساوية نطلق عليها اآلهلة واخلاسني ، وعندما نتعمق 

أوالً معرفة دقة هذا النّص الذي جيعل القارئ واثقاً من أنه يف هذا املوضوع علينا 
  يعكس احلقيقة يف االيزيدية ..

ذكرت يف الفصول السابقة أقواالً ونصوص كثرية تشري اىل حصول االيزيديني 
على املعرفة املقّدسة عرب هذه النصوص املشفرة اليت تعكس حقائق عليا وحتتاج 

لى الولوج ألعماق احلقائق هذه ، وحىت اىل بصرية روحية متفتحة قادرة ع
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 ، وهي طريقة للسري على الطريق السليم الذي يقود اىل احلصول على 

لى ، ومن خالل اإلطالع على hرخينا االيزيدي نرى أن أكثر ما مت أشياء أع
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 ، ومهما 
  كن نرى أنُه قد ارتدى تكن حاالت اجلدل ظاهرة للعيان حول هذا املوضوع ل



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

250 

 

  

يف كل عصر ومرحلة من املراحل التارخيية العميقة لاليزيدية ثوrً يالئم كل مرحلة 
وكل عصر مّر على hرخينا واهلدف يف كل هذه املراحل كان الوصول اىل الطريق 

  السليم للتطّور الروحي عند األفراد ..

جيعل هذا النمط يفرض سطوته  فإعطاء األفكار واملبادئ أولوية خيلق منطاً روحياً 
على النفس وعلى 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 الذي يسمح يه املرء لنفسه 

وجيعل الروح بصري�ا تفقد قو�ا rلتدريج ويضيع االنسان  rلتشبث بعامل املادة
  يف غياهب ذلك ا�هول الذي تقوده اليه حالته النفسية ..

 من قول الزمان .. األشهر 

  

  صّور إهلي هذا الكون

  قام بقياسِه وتقديره 

  وأصبح فيه مثانية عشر ألف صنفاً من املخلوقات يرزقون فيه

  يسكن إهلي الدرّة

  العامل والعارف بكل شيءهو 
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  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

  شرباً ألولئك الذين مل يدركوا أن طاوسي ملك هو الذي قام بقياس الوجود شرباً 

  قام بقياسِه وتقديرهِ 

  شيشمس هو السلطان

  وصل نور شيشمس اىل أعماق البحار 

  شرّع اإلله أحكامِه rحلق

  خلق السهول وثّبت عليها اجلبال 

  اهلواء هو أساس الكون

  إهلي رّب الصمد
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  مل يلد ومل يولد 

  سبحانك أنت خلقت يوم األحد

  مل يكن إلهلي همّ 

  الكرامات العظيمة كانت الدرّة مقامِه وهو صاحب

  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

  خلقُه امللك فخردين بكل عشق ورغبة

  فلون تلك احلقيقةومل يدرك املغ
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  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 

  حدث السبوت يف هذا اليوم

  صغرية وجعلها شهراً  رتب أربعة أسابيع وثالثة أعشار زمنية

  ورتب إثنا عشر شهراً وجعل هلا أمساء

  حنن إثنا عشر شهراً معروفة أمسائنا

  ستة منّا جافة وستة مّنا رطبة

  كلنا ننتظر الرمحة من امللك شيخسن

  هكذا كانت إرادته 
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  مجع إثنا عشر شهراً وجعل منها سنة واحدة 

  نريد خّالً من العالرفني 

  لكي يبّني لنا 

  اإلثنا عشر شهراً هو األساس ؟أي من 

 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 

  شهر كانون عن نفسهِ هكذا حتدث 

  أ� الزمهرير على األرض

  لكين دواء لكل داء ...



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

255 

 

  

  يقول شهر كانون 

  أ� مجاد األرض 

  أحّس rلقشعريرة من شّدة بروديت

  لكن ما العمل ؟ أ� مستعجل أمام األمر اإلهلي

  إنقضى شهر كانون وحّل شباط األسَودْ 

  ودخل مع كانون يف جمادلة كالمية 

  لت قال لُه .. لقد رح

  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 

  إننا شهران بوركنا من قبل اإلله

  تصادف فينا الصوم واألربعينيات 
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  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 .. 

  أ� آذار ... مفتاح كل ربيع ... زينة كل املدن

  أ� زينة السهول 

  كل من يستنشق عطري ورائحيت 

  الوعي ما مل يكن مّيتاً يُعاد إليه 

  ومنت النباhت على األرض 

  وإزدانت mا املعمورة
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  أ� آذار املخفي ، لو أمطر مرة أو مرتني 

  سأغمر هذه الدنيا rخلريات 

  يقول شهر شباط ..

  نريد خّالً من الدهور القدمية 

  إسألوا أّي مفتاح هو لشهر آذار لنعلم أكرُمي هو أو خبيل ؟

r لبخل خبيل وذاع صيته  

  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 حامًال الصخب والضجيج 

  لو أفتح rب اخلزائن .. سأترك األحد عشر شهراً جانباً 
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  هكذا يتحدث نيسان 

  عندما أزيّن ربيعي rألبيض واألصفر واألمحر واألخضر

  أحتدى مجيع األشهر يف احلديث معي

  يقول آذار لنيسان ..

  أنت شهر ثر�ر ، أنت مطلي rلصدأ والنفاzت

  أنت كالبقرة احللوبة ، متلئي اإل�ء rحلليب

  وترفسُه وتقلبه رأساً على عقب

  والزوابعأنت مليء rألمطار 

  ولو أفسح لَك اإلله �rال 

  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 
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  أ� أzر شهر األزهار والورود 

  صاحب العندليب والبالبل

  ودواء لكل اجلروح امللتهبة 

  أ� أكرم الكرماء ، أطعم اجلائعني يف السهول 

  أ� ربيع كل اجلبال 

  يقول له نيسان ..

  أzر يصبح الربيع فيك كهالً 

  ويكثر الذrب واحلشرات 

  ضجرت منك حىت أصحاب املواشي

  ربيعك مليء rألشواك واألحراش

  وكل املخلوقات الطائرة 

  أzّر يقول لنيسان 

  لسُت مسؤالً عن األرزاق ألنه بيد اإلله األعظم 

  والذي بفضل إرادته تطري الطيور ..
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  إيه أzر ليت حزيران حيل حمّلك

  فهو دولة الثراء والعطاء ، وغين rحلبوب والبقول

  يصرخ حزيران قائالً ..

  أ� شهُر بال ربيع ولسُت أخضراً 

  لكن .. تتوفر يف خزائين العسل

  نة ، و�ب نسائم الشمالمبجيئي تنتصف الس

  أ� خليل الفقراء واملساكني

  حّل فيه السّر اإلهلي

  سالمي ودعائي إلهلّي الشمس والقمر

  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 
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  هكذا �دى آب ..

  شهر من أشهر الصيفأ� 

  أ� غطاء لكل املساكني

..  

  جييبُه متوز ..

  حتدث كما تشاء z آب 

  لقد بعت جوهرك بثمن ما 

  وحبرارتك أحرقت الكثري من املساكني يف السهول ..

  أ� شهر معروف rلصيف

  أقوم ªنضاج مجيع الفواكه

  وأحلقهم بفصل اخلريف 

  نذكر صفات اخلريف rملح والثاء 

  فهو مليء rخلري والربكة والنّعمة 

  تفوح منُه رائحة اجلنة 
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  َ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 

  rرز أ� عند إهلّي الشمس والقمر 

..  

  حنن شهران نسمى بـ تشرين 

  مباركان حنن عند اإلله 

  قسمتنا النعمة والعنب 

  حنن شهران rلتمام والكمال 
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  جتد فينا الِنَعْم وامللذات 

  إن اخلريف هو األمري وبقية الشهور هم األتباع 

  أقبل الشهر املسّمى rجلّبار 

  يتناوب على األحد عشر شهراً 

  يلقى الكثري من املساكني واملعوزين منه اخلري ..

  135صالنص من كتاب اللش �مه ــ بدل فقري حجي 

عندما نتعمق يف النصوص االيزيدية من اجل التمتع rحلصول على األجوبة 
ة يف احلامسة نرى الرتكيز على احلوارات املشفرة اليت تشري اىل معرفة نوعية واسع

تعابريها عن حقائقنا العليا ، وأغلب النصوص االيزيدية تشري لنا اىل تلك 
الرrعيات اليت شكل جوهر البصرية الروحية يف رحلتها حنو النور وهذه الرrعيات 

  هي ..

  ــ اإلجتاهات األربعة .. الشرق والغرب والشمال واجلنوب 

  بيع ــ الفصول األربعة .. الصيف واخلريف والشتاء والر 

  ــ العناصر األربعة .. النار واهلواء واملاء والرتاب

  داين والشمساين والقاين واملاديــ العوامل األربعة .. اآل
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وهذ الرrعيات تدخل يف طور موضوع الزمان واملكان وكيفية جتاوزمها اىل عاملي 
حباجة  الالزمان والالمكان ، كما أن موضوع الرتكيز على تنوير البصرية عند املرء

  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 ملخيّلة واسعة قادر على فهم وحتمل وزر األجوبة الكربى اليت 

عي ، هناك من يقول أن تفتح تتجاوز املعطيات النسبية يف عاملنا املادي املوضو 
صلة تتجاوز األلف كتاب ! لكن حىت جتاوز  البصرية الروحية حيتاج اىل قراءة متوا

اخلمسة آالف كتاب قد ال يؤدي اىل تفتح هذه البصرية إذا ما كانت القراءة 
  سطحية وال تبحث يف املعاين ..

جيعل املرء يشق  والقراءة املليئة rملعاين والبحث الدقيق عن اهلدف من كل عمل
طريقه بقوة حنو فهم املعىن الواسع للفكرة ليس بشكل جمّرد بل بشكل جوهري ، 

فاإلنسان احلكيم هو االنسان الذي يتوق للتطور يف كل حلظة من حلظات 
حياته ، والنور املوجود يف أعماقنا مهما كان ضعيفاً علينا يف رحلتنا هذه حنو 

خالليا جسد� الفيزzئي ، إن أحد أهم  احلرية جبعله يشع على كل خلية من
أسباب مأساتنا وآالمنا هو أننا نتبع الطريق اخلطأ يف البحث من خالل البحث 

  عن الدائم املطلق يف األشياء الفانية الغري دائمة ..

لذلك يلعب تنّور البصرية الروحية والفكرية عند� دوراً حمورzً يف اإلنتقال من كل 
  ومطلق ، فالسائرون يف طريق النوراىل كل ما هو شامل ما هو جزئي وحمدود 
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 نجل أشياء عليا يف الوجود وحيتاجو كما ذكرت هم السائرون على الطريق من أ
  اىل بصرية روحية متنّورة وال حيتاجون اىل املكآفأة أل³ا مقدمة للشر املطلق ..

جتعل من فكرة  فعندما تكون النفس متشبثة بقيم مادية وجتّر الروح اليها بقوة
الشر مبسوطة للحدوث يف قيمتها الدنيا على اقل تقدير ، وغالباً ما يكون الشر 

نتيجة القلق املفرط يف كل شيء ، لذلك عندما نبين آماالً على شيء فإننا 
نكون قد وضعنا أمام نصب أعيننا نوعاً من املكآفأة لنفسنا وهذا النوع من 

وجيعلها تراوح يف مكا³ا ، ألن هذا النوع من  الشعور يعيق تقدم البصرية الروحية
الشعور يصب يف خانة القلق ولشك واهلّم وكلها قيم تعيق تنور بصريتنا ، لذلك 
جيب ان نستبدل هذا النوع من الشعور اىل توق صادق ونقي للحكمة الروحية 

لوجود اليت جتعلنا أقرب اىل قيم اخلري املطلق يف الوجود واىل اإلندماج يف قوانني ا
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 إستخداماً سلبياً ألهداف آنية ضيقة قد ال تصب يف اهلدف بشكل 

  صحيح ..

يسلكها االيزيدي من خالل التزهد لذلك متثل عملية التطور الروحي اليت 
وممارسة التأمل الطريق الوحيد للوصول اىل احلكمة الروحية اليت تدخلُه معبد 

احلقيقة بكل مشوله وتبقى هذه احلقيقة أزلية معه ترافقه يف كل رحالت تقمصه ، 
مّهد 

ُ
والرجال الذين يدخلون اجللخانة يفهمون هذه النقطة rلتحديد أل³ا امل

  لسري حنو الوعي اإلهلي اإليزيدي احلقيقي ..الوحيد ل



 الموسوعة االيزيديةـ ـ العين البيضاء

 

266 

 

  

  

ويعتقد االيزيديون عرب hرخيهم الطويل أن الوصول للحقيقة الروحية هو املفتاح 
الفعلي للعلوم اآلدانية والتمكن من تلقي املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة بعيداً 

معانيه من معاين عن تشويهات عاملنا املادي ، فهنا موضوع اخلري والشر تتغّري 
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 
..  

والعلوم اآلدانية أو العلم الباطن االيزيدي كما نعلم يدرس كوزمولوجيا الوجود 
جلوانب األساسية ي الكون خارج إطار حواسنا على نطاق واسع ويدرس ا

اخلمس ، وتقود املرء لإليثار وإسعاد مجيع الكائنات واملخلوقات ن حوله وهي 
حتّول االنسان اىل كائن نوراين yخذ يف نظر االعتبار ان التطور جيب أن يشمل  

كل شيء دون جتزئة ، هذا الوصف املصغر للعلوم االيزيدية يقود القارئ 
ك فكرة واسعة عن أمهية البحث عن العلوم احلقيقية األبدية يف أعماقه  إلمتال

 كخطوة أوىل ويف حميطه ومن مث يف أعماق املعاين اليت تالزمه يف حياته ..


