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  املقدمة ...                             

  

متثل رمزية التخت املقّدس يف االيزيدية منوذجاً لعلم نوعي اعتمدت عليه االيزيدية يف        
طقوسها وشعائرها املقدسة عرب التاريخ ، فالتخت املقدس هو 0فذة ذهبية تطل على العوامل 

االيزيديون عرب علومهم اىل فهم تلك الرمزية اليت شبّهوها Aلنافذة اليت تقف اإلهلية ، ووصل 
أمامها الروح لتطل على العوامل اخلّرية يف الوجود واليت جتمع القوانني احلّية يف الطبيعة الكونية اليت 

  تشكل اهليكلية اليت حتكم وجود0 يف كل األبعاد ..

الوجود وفهم الظواهر الكونية  كوزمولوجيادراسة  وإنطلقت االيزيدية يف علومها من خالل 
والطبيعية والثورات الشمسية بكل جتليا_ا وكذلك حركة القمر و[ثريه على الكائنات 

واملخلوقات على كوكبنا ، فمحور رمزية التخت املقدس يشكل طريقة لفهم سّر أبدية الوجود 
سية ختّص الوجود وتتناوله من وجهة من خالل تلك النافذة اليت تعطي لنا إنعكاس ألسرار هند

  أنظر أوسع نطاقا يف البحث تتجاوز كل القياسات النسبية القاصرة يف عاملنا ..

لذلك أضع بني يدي القارئ رمزية جديدة ختص املعرفة االيزيدية وتتعلق بشيء من أسرار وكنوز 
عا_ا للعامل Aلكثري شعب يشكل امتداد للحضارات الغابرة يف أرض الرافدين اليت أ0رت mشعا

  من العلوم والفلسفات يف sرخينا املعاصر ..

فمن خالل التعّرف على هذه الرمزية اليت شكل جزءاً من الطقوس االيزيدية سيقف القارئ على 
مفرتق طريق جيعله يدرك الطريق السليم يف فهم الكثري من العادات والطقوس والشعائر املقدسة 

هذه الرمزية تكمن قوانني هندسية تتعلق Aلوعي والروح البشريني وحتاول عند االيزيديني ، ففي 
  حماكاة عو_ما اىل اجلانب السبيب لوجودمها ..
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  الفصل األول

  النافذة الذهبية السببية
  

يعترب ختت بري شباكي من املقدسات اليت ال ميكن جتاهلها يف الطقوس والشعائر املقّدسة يف 
االيزيدية ، هذا التخت يشبه النافذة كان سابقاً مصنوع من الذهب اخلالص أما اليوم فهو 

أسرة دينية مشسانية  تتخصص يف فهم مصنوع من النحاس والقصدير النقي ويوجد يف حبزاين عند 
دائرة ومربع وتشري هذه األرقام اىل القوانني  81وترتيب هذه الطقوس ، يتألف هذا التخت من 

الكونية اليت يتوجب على االيزيدي عبورها كي يتمكن من العبور عرب هذه النافذة الذهبية اىل 
  مستوZت الوجود العليا أو الوعي املتفّوق ..

خذa الطقوس املمارسة على أرض الواقع فإن هذا التخت جيب أن يُعّمد يف يوم فلكي وإذا ما أ
يصادف جتمع مستوZت الوعي الستة يف العوامل االيزيدية مع املستوى اآلداين األعلى ، واملقصود 

  هنا gملستوZت الستة هي ..

في ، املستوى السبيب ، املستوى املادي ، األثريي النجمي ، املستوى العقلي ، املستوى العاط
  املستوى احلدسي ..

هذه املستوZت الستة والكائنات واملخلوقات اليت تعيش فيها تتجمع مرة كل دورة فلكية يف 
الدهر ، وهذا األمر يبدو صعباً للغاية يف التعريف به والتعريف gألسباب اليت تقف خلف جتمع 

ك يقوم االيزيديون rذا الطقس الشعائري املستوZت الستة للوعي يف املستوى اآلداين ، لذل
سنوZً كتقريب للفكرة وليس كتعبري دقيق عنها ، فالتجمع يف املستوZت العليا قد حيدث مرة كل 

ثالثة ماليني وستة مائة ألف عام  هلذا يبدو اليوم الدهري أوسع نطاقاً يف التعريف الزمين قياساً 
  طقوس والشعائر املقدسة يف االيزيدية مع بعضها يف لعاملنا املادي املوضوعي ، كما ختتلط ال
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التعبري عن العلوم السّرية اليت تقف خلف كل طقس من الطقوس االيزيدية واليت تشكل برaجماً 
  متكامًال يف التعريف عن العلم الباطن االيزيدي ..

نه مصنوع من ورمبا يطرح البعض سؤاالً .. ما هو هذا التخت الذي يشبه النافذة احلديدية لك
  الذهب اخلالص ؟

هذا التخت يشكل gلفعل النافذة اليت نعرب من خالهلا اىل العوامل العليا ويعلم كل الذين ميارسون 
طرق الّرب ( الربخك ) هذا األمر ومير rم هذا الشكل يف حالة وصوهلم العامل األثريي النجمي 

، ومن هنا تنبع األمهية الرمزية هلذا التخت العميق للغاية والذي نسميه gملستوى القا�ين للوعي 
التقليدي يف الرتاث االيزيدي ، فهو ا�ال السبيب الذي يفصل بني العوامل ويقود الكائنات اىل 

أعماق واسعة يف الوعي وكذلك يف الوجود ، هلذا يتم اختيار يوم اجلمعة لتعميد التخت يف مياه 
عما ميثله من حرمة مقدسة للقوانني الكونية والعوامل  العني البيضاء ( كاين سيب ) كتعبري دقيق

السببية اليت يفصل بينها ، فدون امتالك الكائن البشري للفهم السليم هلذه القوانني ويقوم 
بتطبيقها على حياته تطبيقاً صارماً ال ميكنه أن يفهم املعىن الدقيق لرمزية ختت بري شباكي يف 

  االيزيدية ..

غرفة ينبغي ان ختضع لشكل هندسي دائري ، وحىت عصرa احلايل ال يوضع هذا التخت يف 
تتوقف الزيوت الذهبية اليت تتساقط من تلك الغرفة واليت جيهل األغلبية مصدرها ال سيما وأ�ا 

موجودة يف أحد أحياء حبزاين العادية والقدمية للغاية ، لكن ما جيب أن نعلمه أن أكثر مراكز 
هي شيخو بكر ومركز تعميد ختت بري شباكي ونيشان شيخشمس ، القدسية يف هذه البلدة 

هذه الثالثة نواشني تشري اىل علوم قدمية ورثها أهايل البلدة منذ انتشار املعرفة االيزيدية يف 
حميطها ومنها حبزاين وبعشيقة فقد كانتا املركز الديين لتصدير  حلظات التاريخ األوىل يف اللش و

  ديني عرب التاريخ ..الشريعة والناموس االيزي

ولو تعمقنا قليال يف البحث سنجد أن هذا الطقس يعّرب عن علوم عليا يف املعرفة االيزيدية عرب 
  التاريخ ، صحيح أن الطقوس املرافقة لتعميد ختت بري شباكي بسيطة للغاية وميكن فهمها 
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رمزية هذا التخت يف بسهولة لكن ما تعنيه يف علم الباطن يدفعنا للتوقف طويالً أما عظمة 
معرفتنا االيزيدية ، وتبدأ رحلة االنسان االيزيدي الذي يبحث عن العلوم السرية عند نقطة فهمه 
للدوائر أو املستوZت الستة يف الوعي حىت يتمكن من فهم رمزية ختت بري شباكي ، فلو مجعنا 

وهو الرقم املقدس  9والذي تشكله الدوائر واملربعات يف التخت سنخرج gلرقم  81الرقم 
 81للمستوى اآلداين للوعي وما جيب أن نعلمه أن هناك قوانني تقابل كل رقم من الدوائر الـ 

واليت يتكون منها ختت بري شباكي ، والتعميد يف يوم اجلمعة له رمزية كبرية .. أوهلا أن هذا اليوم 
ة بيت آدZ وهذا التجمع يف العلم الباطن االيزيدي يشكل جتمع مستوZت الوعي الستة يف خان

يبدأ مع اخلطوط الستة املرسومة يف كل مرحلة من مراحل الوعي يف العوامل الستة اليت تكون حتت 
.. Zسيطرة بيت آد  

هذا اليوم له معىن فعلي يف العلوم السرية عند االيزيديني هلذا جيب ان متر مسرية التخت يف 
عميد ، كما ان الذين حياولون االقرتاب له توجه اللش gلقبة الكربى قبل ان تنتهي مسرية الت

حنوهم العصي كي ال حيصلوا على بركته بسهولة ويتذكرون ان هناك مثناَ جيب دفعه قبل الوصول 
  اليه أو جمرد التفكري يف الوصول اليه ..

هذا الطقس يشري لنا بوضوح اىل عبور مستوZت الوعي اىل مصاف عليا وتطبيق قوانني كونية 
قبل عبور النافذة اىل العوامل السببية الشمسانية يف املعرفة االيزيدية ، هلذا وضع  صارمة

االيزيديون القدماء هذا الطقس لتقريب الفكرة للبسطاء من الناس كي يتمكنوا من فهم اآللية 
  اليت تتطلب العبور اىل العوامل السببية ..

 ميكنها أن تتقدم دون أن تدرك عمق القوانني إن احلالة الروحية اليت تتطلب املثابرة بال انقطاع ال
الكونية اليت تتحكم يف تطوير هذا اجلانب يف الكائن البشري الذي يتوق للعبور اىل مستوZت 

الوعي املتفّوق ، وgلتايل الوصول اىل فهم دقيق لقوانني العوامل السببية اليت تتطلب الصرامة 
  ل ا�يدة املقدسة حىت يصل االنسان االيزيدي مسعاه والثبات يف التطبيق اجلاد من خالل األفعا
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يف التمتع بتلك اخلصائص اليت تنقله اىل عوامل جتعله يرى الصورة الشامله يف األشياء أو رؤية 
  اجلوهر اإلهلي ونور طاوسي ملك فيها ..

ية يف ومن خالل تتبعنا للخطوات اليت تتم فيها مراسيم تعميد التخت جند أ�ا تعكس علوم نوع
املعرفة االيزيدية حىت من خالل الرسم اهلندسي الدقيق للتخت املقدس وأغلب الذين يعربون 
مستوى الوعي املتفوق ينظرون نظرة نوعية خمتلفة عن تلك اليت ننظر اليها لتفسريات التخت 
أل�م ببساطة يتمكنون من رؤية احلقائق بشكل خمتلف متاماً علينا ، فنحن ال نرى سوى رسم 

دائرة ، لكن هؤالء يفهمون أن هذه املربعات ما هي إالّ  81مربعاً و  81ندسي مؤلف من ه
ساحة حقيقية للحياة نعرب من خالهلا اىل مستوZت عليا يف الوجود ، فاجلانب املادي يف املوضوع 

ئل مربعاً إمنا تشري اىل خصا 81خيتلف عن اجلانب الروحي وgلنسبة لنا ساحة احلياة املتمثلة بـ 
بشرية ينبغي عبورها أو التحلي rا بعمق من خالل تطبيق القوانني الصارمة هلا ، فكل مربع يقابله 

دائرة أي أن كل مبدأ يقابله قانون حىت نتمكن من العبور اىل املربع الذي يليه وفهم القانون 
شباكي  ورمبا الذي يليه  ..حىت نتمكن من العبور اىل العوامل السببية من خالل aفذة ختت بري 

ال يستطيع البعض فهم أن كل طقس ما هو إالّ سّر ظاهر هدفه فهمه والعبور اىل ما هو gطن يف 
  املعرفة االيزيدية السرية ..

حملبة  حملبة ، ا الدخول الفعلي لساحة فهم احلقائق السرية يف العلم الباطن االيزيدي له مفتاح امسه ا
ستوى من الوعي يؤهل الكائن البشري للتحلي rذه بال أسباب ، بال حدود ، لكن الوصول مل

حملبة حيتاج اىل معرفة نوعية وليست كمية ، هلذا يقّرب لنا طقس تعميد ختت بري شباكي هذه  ا
اآللية من خالل جتسيده على أرض الواقع عرب مراسيم يستطيع االيزيدي فهمها ببساطة إن متكن 

وم ، هذه املعرفة النوعية جتعله يفهم أسرار من تسليط الضوء على ما هو خلف الطقس من عل
املنظومة الكونية كاملة وgلتايل جتعله يدرك مكانه فيها ، هذا االدراك يعمق الشعور واإلحساس 

العميقني بطبيعة عمل هذه املنظومة وحتقيق التناغم معها ، وال ميكن القول ان الدخول اىل 
  ىل املستوى الذي جيعله حامالً للمحبة بكل املنظومة ميكن ان يتحقق دون ان يصل املرء ا
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إحساسه  وشعوره ، فنحن هنا أمام مربعات تشكل ساحة احلياة الفعلية اليت نقضيها يف دورات 
  الضرورة الكونية وتناسخ األرواح  ..

ودون هذا األمر يصعب على املرء توسيع إدراكه ورؤيته ألعماق احلقيقة الكونية السرمدية 
ساس النظري لنشأة تفسري الكون يقودa اىل واقع هذا االدراك مباشرة ، والعمل الطابع ، فاأل

على أساس هذه النظرة جيعل من الفعل واحلركة السليمني أساساً متيناً لعبور عامل احلقيقة بكل 
أبعاده ، لقد أدت صياغة االيزيدية للقوانني الكونية العامة بشكل سليم اىل استيعاrا بشكل 

مبرور الزمن دوره يف احداث التقدم الفعلي يف حياة الكثريون من الذين كانوا يبحثوا  سريع أدى
  عن احلقيقة األبدية وسلطا�ا اخلفي املقّدس ..

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

يف الصورة الكونية الصغرى اليت منثلها والدخول الفعلي اىل بواgت العلم اخلفي املقّدس يساهم 
يف تعميق وعينا والوصول به اىل مستوZت عليا تبدأ gملستوى النجمي األثريي املتصّوف وهذه 

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

كما قلت شكل املادة يف العامل األثريي ويعترب هذا الصوف أو القطن اهلالة اهلالمية ( طوق ايزيد 
اىل املستوZت العليا من الوعي حبد ذاته يعين رؤية الطريق املقّدس ) يف ذلك العامل ، والدخول 

السليم يف التعلم والذهاب اىل صعود أعلى القمم الروحية الشاهقة يف العلم االيزيدي اخلفي 
  املقّدس ..

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

  نتجت من املعرفة النوعية بشكل خمفف يتناسب والوعي الذي هبط اليه الكائن البشري يف العامل 
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املادي املوضوعي األرضي الذي نعيش فيه ، هلذا وضعت الطقوس والشعائر مثل طقس تعميد 
  نوعي ، أما العلم النوعي فهو العلم اهلندسي االيزيدي الكوين اخلفي التخت كتعبري عن ما هو 

املقّدس الذي يسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية بكل سعتها وعظمتها  وعندما نصل بعلومنا 
الكمية اىل مراحل متقدمة فإننا خذ وعينا معنا اىل أبعاد عميقة للغاية عرب بواgت العلم 

س اليت ندخل من خالهلا اىل واحة العلوم النوعية القائمة على تفسري نشوء االيزيدي اخلفي املقد
الكون ، وتفسري نبضاته احلية وطريقة تسلسلها اهلرمي من األعلى اىل األسفل وgلعكس ، وكما 
ذكرت يف صفحات سابقة أن الدخول اىل بواgت العلم النوعي اخلفي املقّدس ال ميكن أن حندد 

بار أنه يتعامل مع أدق التفاصيل العلمية النوعية يف ظاهرة اخللق اليت جسد®ا لُه �اية على اعت
حمتوى علومها النوعية ..  االيزيدية بسبقات دينية عكست 

وبني أبواب العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وطرق املعرفة االثنا عشر ومستوZت الوعي األربعة 
الثالث انطلق هذا العلم يف تفسري خفاZ التدرّج والثالوث املقّدس احلاكم يف اجلرار الكونية 

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

�رة ( طقس السماع ) والشكل التمثيلي للحالة تلك العلوم من خالل جتسيدها بشكل موسيقي 
الكونية ( مشية السماع ) و¯ثري النغمة املقّدسة يف تفعيل عمل احلواس املتوقفة من خالل طقس 

الدف والشّباب الذي يعمل على تردد هو يف احلقيقة فوق ادراك العقل البشري أو ملكاته 
  الفكرية واحلّسية ..

عكست العلم النوعي االيزيدي ، بل حىت األشكال اهلندسية  وليس الطقوس وحدها هي اليت
اليت رمسها وبناها االيزيديون يف طول العراق القدمي وعرضه جّسدت هذا العلم الرصني بصورة 

مذهلة للغاية ، فاألشكال اهلندسية يف اللش تناغمت مع أبواب املعرفة االثنا عشر ، كما 
  ونية الثالث ، وتناغمت مع اهليكل الكوين املقّدس تناغمت مع الثالوث املقدس للجرار الك
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والعلوم النوعية اليت أحاطت بكل تفاصيل طريقة تفسري نشأة اخللق ودورات الضرورة اليت وقع 
  rا الكائن البشري ..

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

الكائنات ولكل املخلوقات يف منظومتنا الكونية ، ففي عاملنا حيتاج املرء هلذه املعرفة ، حيتاج هلا 
ود بعمق من اجل خالصه من جرار اجلهل املطبق اليت تبقيه يف دائرة الظالم األبدية اليت جتعله يع

gستمرار للدوران يف احللقة املقفلة من دورات الضرورة وتناسخ األرواح اليت تثقل عملية وصوله 
ألبواب العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، كما أن هذه املعرفة جتعل من هذا الكائن قادراً gلتدريج 

فية اليت تؤهله على التحكم بعقله وعاطفته ، قادراً على االنتقال ملصاف البصرية الروحية الصا
gلتدريج للتشبع gلطهارة والنقاء واالستقامة  والتحلي rذه الثوابت هو من ينقل املرء عملياً اىل 
مصاف االيزيدي احلقيقي الذي يعكس علمه النوعي اخلفي املقدس ²مجل صورة ، لذلك مثلت 

حمليط الكوين الواسع من املعرفة املمتدة من سواحل تطور الفكرة املا  االيزيدية عرب العصور ذلك ا
قبل الكونية اىل أن جتّسد أصغر ُجسّيم ذري يف بعدa األرضي ، لذلك خلقت لنا أعظم األذهان 

اليت جعلت منها ينبوع حضاري عميق أشع اىل كل زاوية من زواZ هذا الكوكب اجلميل لتنري 
  ظلماته ..

غرق فيه ، لكن ظلمات هذا العمق وعلى الرغم من أن بعضنا يرى فيها عمقاً عظيماً ميكن أن ن
تتحول تدرجيياً إىل نور يضيء دروب من تشبع بعلمها النوعي اخلفي املقّدس ، وكلما تعمق ضوء 
هذا النور تشبعت النفس بقدرات تؤهلها لفهم طبيعة عمل منظومتنا الكونية وحتقيق التناغم معها 

  وحدة ..وحتويل الصورتني الصغرى والكربى فيها اىل صورة واحدة م

وألن االيزيدية مجعت بني العلمني األكادميي الكمي والعلم النوعي اخلفي املقدس فقد كانت 
تسمى بدZنة علم العلوم املقّدسة أو دZنة احلكمة األبدية ، فهي مل تدرس الظواهر العادية 

  ، هذا األمراملوضوعية يف عاملنا بل غطت كل العوامل السبعة ²بعادها غري املرئية gلنسبة لنا 
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عندما نتمعن فيه جيداً نكون أمام مجلة من التحدZت اليت تفرض علينا الغوص يف أعماق هذه  
  العلوم دون تردد ، منذ نشوءه وانتشاره على سطح هذا الكوكب يف أول معبد اليزيدا يف أريدو 

..  

العقل البشري ، عامل فهذا العلم أaر طريق الكثريين يف فرتات كثرية سيطر الظالم فيها على 
اعتربه البعض صوفياً قائماً على الغيّبيات .. لكنه يف حقيقته عاملاً قائماً على النور ، على املعرفة 

حملبة كمفتاحني للدخول للعلوم النوعية املتفوقة اليت تعلو على ادراك العقل البشري ..   وا

س النظرية املنطقية لتفسري نشأة فهذا العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يشمل كل املبادئ واألس
الكون منذ الفكرة املا قبل كونية والنظام السرمدي الساكن وحىت أول حركة جتلي ونزوح 

لسلطان آدي يف عرشه السماوي وجتسيده يف دائرة اخللق األوىل اليت شكلت املبدأ األساس 
التعبري عن العلوم السرية  املسترت املبطن للوجود لذلك يستخدم االيزيديون األشكال اهلندسية يف

ومنها املربعات والدوائر املوجودة يف ختت بري شباكي ، كما أن العلم االيزيدي هو أول من 
وضع دراسة دقيقة للنواميس الكونية اليت حتكم ظواهر الكون والطبيعة معاً ، نواميس ال ميكن 

حملبة ²على  درجا®ا ، ودون التحلي ²على أن نفهم أعماقها العلمية النوعية دون الوصول اىل ا
درجات الوعي واملعرفة ، واستطالة هذا العلم االيزيدي تصل اىل دراسة أعماق املبدأ املسترت 

املبطن للوجود واملوحد لُه ، فهذا األمر قابل للرصد يف عاملنا املوضوعي من خالل العلم الكمي 
لبواgت املعرفة االيزيدية والتدرّج يف وأدواته القياسية ، كما أنه قابل للرصد من خالل الدخول 

مستوZت الوعي للوصول اىل أعماق العلوم النوعية لرصد أعمق أسرار هذه املنظومة من خالله 
، ودراسة الصورة الصغرى للكون واليت منثلها حنن يف جسدa الفيزZئي ، من خالل الدخول اىل 

الواحدة تلو األخرى لفهم طبيعة التناغم مع  بوابة حقيقتنا ميكننا يف النهاية من عبور البواgت
  الصورة الكونية الكربى اليت تشكل انعكاس للوعي املقدس وسلطانه يف الوجود ..

هذا األمر ليس صعب التحقيق على أية آنية بشرية ، أو على أي كائن بشري يتوق لشرب مياه 
نية ، فهي خاضعة لناموس صارم احلقيقة األبدية والوصول اىل العني البيضاء ( كاين سيب ) الكو 

  يتناغم فيه املوaد الروحي لصورتنا الصغرى مع املوaد الروحي للمنظومة الكونية اليت تعكس
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سيطرة تلك القوانني على حياتنا هلذا ينبغي تعميد التخت يف تتلك العني لتشري لنا بوضوح اىل  
  ين  ..القوانني الكونية املقدسة للوصول اىل مستوى الوعي اآلدا

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

املنا املادي يف aموس املنظومة الكونية مثلما نبحث عن العوامل السببية لكل ما نعيشه يف ع
املوضوعي الذي يشكل دائرة الوجود القصوى يف وعينا البسيط وكل ما ميكننا ادراكه من خالل 

حواسنا ، لذلك قسمت االيزيدية العلم اىل نوعان كما أسلفت ، علم كمي ميكننا من خالله 
ّوق ، وعلم تطوير منظومتنا الثقافية والفكرية لتعميق مستوى وعينا والوصول به اىل الوعي املتف

نوعي ميكننا من خالل الوصول اىل الوعي املتفّوق ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) لسرب أغوار 
أسرار العوامل األخرى وعلومها النوعية من خالل برجمة وعينا والرتدد الرنيين ألرواحنا على موجة 

ق العلم االيزيدي تتناغم واملوجة الكونية يف صور®ا الكربى لتصلنا حبقيقة الوصول اىل أعما
اخلفي املقدس بكل مستوZت العليا مبا فيها الوعي الفضائي املتفّوق املدرك ، وهو أعلى مستوى 

للوعي ميكننا فيه التخلص من دورات الضرورة ووقف تناسخ األرواح للعيش يف أبعاد أبدية 
حمدود وال �ائي طاملا بقيت عملية اخللق متواص لة اىل ما ال �اية نتلقى فيها العلوم بشكل ال 

  لتفرز كل حلظة كونية نواميس وقوانني جديدة ..

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

القوانني الكونية ، ورغم ان االيزيدية بقيت يف اور واريدو ولكش وسيبار مساوية تفرز معها جديد 
وكيشي وامتدت اىل الشمال االشوري علماً كونياً مقدساً غري خفياً يف مراحله االوىل ، إالّ ان 
استخدام اجيال بشرية أتت يف �اية حقبة سالالت اور الثالث له بشكل شرير أدى يف �اية 

ذا العلم وتقسيمه مبا يتناسب ومستوZت الوعي يف املدارس واجلامعات األمر اىل تشفري ه
السومرية ومدى قرrا وبعدها من املبادئ اليت تشكل جوهر هذا العلم ومنذ ذلك احلني بدأ 

  تقسيم املدارس اىل مستوZت كي يتم جتنب اعطاء هذا العلم ألZدي وعقول تعبث به ..
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ة كنزاً ال ميكن الوصول اليه قبل عبور عتبة بوابة الوعي املتفّوق ، لذلك تعترب العلوم النوعية اخلفي
فهي اليت تدخلنا يف العامل األثريي ألول مرة وجتعلنا ندرك أشكال أخرى للمادة مل نتعلمها من 

قبل وأنواع أخرى للطاقة ال نتمكن من التعامل معها ببساطة يف gدئ األمر ، وجماالت 
عني يف ترددa حىت نتمكن من استيعاب طبيعته ونغمة موسيقية تعلو يف مغناطيسية حنتاج لتناغم م

حقيقتها على مستوZتنا احلسية ونشعر عند مساعها خبروج أعضاءa اجلسدية متطايرة من مكا�ا 
وأرقاماً ال ميكننا وضعها يف املكان السليم إالّ بعد فهم منظومة الوعي بشكل كامل متكامل يف 

الطوق املقّدس األبيض الذي حييط أجسادa والذي نسميه gهلالة أو األورا هذا العامل ، فحىت 
يتحول فجأة اىل طبقات من القطن والصوف حتيط أجسادa ، هذا األمر ال ميكن فهمه دون 
البصرية الروحية النقية املتفتحة ، ودون املعرفة السليمة اليت تتخطى ملكاتنا الفكرية وهناك 

قفون جتارrم خوفاً من عدم قدر®م على التفسري السليم هلذه املنظومة من الكثريون من الذين يو 
الوعي يف املستوى األثريي ، على هذا األساس أقول أن العلم النوعي يتطلب معرفة نوعية ، 

حمبة بال حدود كي يتمكن املرء من الدخول لتلك العوامل كمشاهد يف gدئ األمر قبل أن  يتطلب 
  ممثل يف تلك العوامل أو يتحول اىل جنم ساطع يعرب اىل العامل الذي يليه ..يتحول اىل العب أو 

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

سبب بسيط وهو عدم قدر®م على وضع برaمج يتمكنوا فيه من االنتقال اىل مصاف بعيد ل
الذين يرغبون بصدق يف احداث نقلة نوعية للغاية يف مستوى وعيهم ويف مستوى بصري®م 

الروحية ، لقد كانت االيزيدية بعلميها الكمي والنوعي جادة يف احداث هذا الفارق بني 
ؤهل على اآلخر غري املؤّهل ، لكن تطور املنظومة اجلينية يف مستوZت الوعي لفرز من هو م

عصرa احلايل يساعدa بصدق على حتقيق هذا التقدم ²سرع ما ميكن ، وال جيب البقاء يف دائرة 
التعلم فحسب بل االنتقال اىل التطبيق العملي لكل جزئية يف جزئيات العلم االيزيدي النوعي 

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

عليه إالّ املؤهلون حلفظه من الشّر املستطري الذي يشكل اجلانب املظلم يف النفس البشرية ،  
حملبة فدراسة امل بدأ املسترت املبطن للوجود جيب أن يكون قائماً على أسس مهمة كاملعرفة وا

  وبدو�ما يعجز املرء عن الدخول اىل تلك العوامل السامية واملتفّوقة ..

وقد عكس مبدأ اخفاء هذا العلم مبدءاً سرمدZً للكون بكونه جتلي مادي حلقيقة غري مادية أو 
لعاملنا املادي املوضوعي القاصر على استيعاب األبعاد العليا لذلك  على األقل غري مرئية gلنسبة

املبدأ ، فهذا التجلي املستمر لسلطان آدZ يف الظهور واالختفاء ، يف املد واجلزر عكس تلك 
  احلقيقة ²روع صورها ...

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

يناسب تفتحه ، يناسب تناغمه واملصدر األساس املبطن املوحد للوجود ، فهو مّوجه gلفعل من 
ىل األسفل هذا املبدأ األساس املبطن للوجود وفق قوانني تسري من اخلفاء للعلن ، ومن األعلى ا

، فهذه القوانني العليا هي اليت تبطن جتلي هذا املبدأ وحتفظ تدرّجه املقّدس يف الكون وتعكس يف 
نفس الوقت الغائية والسببية اليت تّوحد هذا التدرّج يف املنظومة الكونية أوالً ويف التسلسل 

  العظيم لقوانني الدهور ( مجع دهر ) ..

حملبة ¯ثريها العميق وألن كل شيء متداخل يف هذه املن ظومة بشكل عميق تعمل مفرديت املعرفة وا
يف هذه الغائية والسببية اليت تبطن وحدة الوجود املتداخلة ، فاملعرفة هي احلقيقة اليت ال ميكننا 
حملبة هي األساس الذي يغلف تلك احلقيقة يف عملية العبور اىل  العبور حنو التطور من دو�ا ، وا

ىل عامل فيه جذور الوعي املقدس ، لذلك عندما وضع االيزيديون مستوZت الوعي عامل األبدية ، ا
gلطرق األربعة املعروفة فهم كانوا على علم �م جبذور هذا الوعي املتدرج من األعلى اىل األسفل 

، وعبور الكائن اىل املستوZت العليا من هذا الوعي يعين عملياً صقل هذا اجلانب األبدي 
  ل مبدءاً يسري عليه حىت الوصول اىل النهاية ..بطابعه وجع
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وكلما تعمقت املعرفة عند الكائن البشري تعّمق مستوى الوعي ووصل درجاته العليا ، فقدرات 
حملبة هاجعة يف كل كائن بشري وما عليه سوى استنهاضها وبث الروح فيها لتعمل وفق  املعرفة وا

املوضوعية اليت أبقتها أسرية السجن الفيزZئي ، فكلما مبادئها الكونية األبدية ال وفق القوانني 
اتسع الوعي اتسعت معه البصرية الروحية ، وكلما تعمقت البصرية الروحية كان حضور الوعي 
املقدس و¯ثريه فيها عميقاً ، وهذا األمر حبد ذاته هو من ينقل الكائن البشري اىل مستوZت 

لكونية والعلم االيزيدي اخلفي املقدس بشكل أعمق يف  عليا تفرض عليه تعلم أسرار املنظومة ا
حملبة ..   كل مرحلة من مراحل الوعي اليت يتجاوزها مسلحاً gملعرفة وا

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

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

  واالستقامة ..

ندرك أ�ا الوعي املرافق لنا ²عمق صوره وعندما نتمكن من وعندما نصل أعلى عتبات املعرفة س
حملبة سندرك أن بصريتنا الروحية قد تنّورت وتفتحت اىل أبعد حدودها ،  التحلي ²قصى درجات ا
فهما مظهران أساسيان يعكسان الوجه املطلق للتجلي ، كما أ�ما أساس فعل جتلي سلطان آدي 

حملبة واملعرفة يتساميان يف  ، فهذان املظهران للوعي والروح يف g عاملنا املوضوعي املتمثالن
املستوZت العليا للوعي اىل درجات أعمق تعلو يف هذا العامل عن مستوى ادراكنا احلّسي ، فهما 

أساس وحدة الوجود املبطنة ومها أساس دورة الضرورة للخروج اىل عامل األبدية ، والتحكم 
خارجية فحسب واليت تتمثل بردود أفعالنا على حتدZت احلياة ½رادتنا  ال حيتاج  اىل عوامل 

اليومية .. وحيتاج اىل الولوج اىل أعماق اآلنية الروحية الباطنية إلضاء®ا ، فكلما تعمقت هذه 
اإلضاءة كلما أصبحت ¯ثريات العوامل اخلارجية اليت تدركها حواسنا أقل ¯ثرياً يف جمرى حياتنا 

يسعى بعمق الستعادة ما ُسلب منه ، ما مت اقفاله من حواس وشفرات بشكل عام ، فاإلنسان 
  وغريها ..
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فعندما نبدأ مسريتنا احلياتية يف قهر املادة واستعادة طبيعتنا الروحية األساسية ال بد لنا من أن 
نتصور أن كل ما هو موجود يف املنظومة الكونية حتت مستوZت ادراكنا البسيط يبدو مستقالً ، 

لى األقل مستقل عن املبدأ األساس لُه ، لكن األمر ¿خذ أبعاداً كبرية من التعقيد كلما أو ع
تعمق مستوى وعينا وإدراكنا السليم للتداخل والتشابك بني هذه املنظومة الكونية ومبدأها 

األساس الذي تعكسه يف مستوZت الوعي املختلفة ، فهذا املسرح الواسع يف كل منظومة مشسية 
ية هو مسرح يعكس احلقيقة ، يعكس التطور بكل أبعاده على أساسني ال Àلث هلما مها أو كون

حملبة ) ، هذه الطبيعة الغامضة أو غري املرئية gلنسبة لنا يف أعماق  الوعي والروح ( املعرفة وا
نا احلقيقة الكونية تبدو يف البداية صعبة ومعقدة لكنها gلتدريج تبدأ gلوضوح والسطوع لدرجة ان

نبعد اجلانب املبهم منها من وعينا تدرجيياً ، فاألشياء اليت تبدو متعالية على مستوى ادراكنا 
تتحول تدرجيياً اىل معرفة حتت مستوى االدراك ، فالعملية هنا يف جوهرها تطهري للوعي وللبصرية 

نياً وفهم الروحية للوصول اىل الغاية وهي الصورة الكلية أو الشاملة ، أو الوعي األقدس كو 
طبيعة القوانني اليت ¯سس عليها مسرح الوجود ، وكذلك فهم الغائية والسببية لوحدة الصورتني 

الكونيتني الصغرى اليت منثلها ككائنات بشرية والكربى يف املنظومة الكونية اليت متثل الوعي 
  األقدس ..

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

الوصول اىل الوعي املتفوق واىل املستوZت العليا اليت تليه لتعميق إحساسنا وشعورg aلكل 
  ود ..الواعي ، gملبدأ األساس الذي يشكل الوحدة املبطنة للوج

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

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

لذلك تبدو عملية فهم املعرفة بشكلها السليم أمراً ال غىن للكائن البشري عنه من أجل االبتعاد 
فّوقة ، عن دوامة دورات الضرورة واالبتعاد عن املستوZت املتدنية للوعي اىل مستوZت عليا مت

حملبة بال أسباب وال حدود ، حىت  g وكذلك ينطبق األمر على تفتح البصرية الروحية املفعمة
نتحول اىل كائنات متفوقة يف وعيها وبصري®ا الروحية ، كائنات تنتمي ملستوZت وعي عليا 

  تتجاوز حتدZت العامل املادي املوضوعي الذي �هت فيه ..

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

والتجلي ، من قدر®ما على ايقاف التقمص الدوري للروح عرب أجساد متعددة تنهك اجلوهر 
اً عندما يتمكن الكائن فينا من عبور مستوى الوعي األرضي الفعلي هلما ، هذا التقمص يقف متام

يف بداية األمر واالنتقال اىل مستوى الوعي املتفّوق ، صحيح أن العبور اىل تلك الضفة من 
القمم الروحية الشاهقة لن ينهي دورات الضرورة دفعة واحدة لكنها تضع الكائن أمام حقيقته ، 

ه والتحلي gلقيم الروحية اليت جتعله يعرب اىل تلك الضفة أما الطريق الذي يتوجب عليه جتاوز 
  ساملاً وaجحاً ..

وتطوير الثلث اإلهلي فينا يعين عملياً السيطرة الكاملة على gقي األجزاء يف منظومتنا واليت 
بدورها تتسع تدرجيياً لتشكل وعي متفوق ¿خذ طريقه اىل املستوZت العليا ، اىل تلك العوامل 

والذهنية حيث الراحة األبدية من حاالت التقمص واكتساب اخلربة حىت الوصول احلالة احلدسية 
املثلى من هذا الوعي ، حينها سيدرك الكائن مكانه احلقيقي يف منظومتنا الكونية وسيدرك طبيعة 

  دوره فيها ..
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هر احلياة فال ميكننا اغفال أن كل املظاهر الكونية حيكمها aموس واحد من التجلي ، وكل مظا
البشرية والطبيعية اليت نعيشها يف عاملنا املادي ما هي إالّ انعكاس لفعل ذلك الناموس ²شكال 

  تتناسب وتفتح وعينا وإدراكنا لطبيعته ..

لذلك جّسدت مبادئ اهلندسة االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس هذا التجلي ²عمق أشكاله عرب 
وتية ولفظية عميقة حتمل دالالت gرزة تقودa اىل طقوس وتقاليد عكست استعارات صورية وص

أعماق حقيقتنا دون ¯خر ، لكن ارتباطنا بعاملنا األرضي واألفكار السائدة فيه واالبتعاد عن 
تطوير البنية الروحية والنفسية لنا يعطل gستمرار هذا الوصول اىل احلقيقة ، فهذا العلم االيزيدي 

ليس النظرية ، اجلانب النظري يفتح ملكاتنا الفكرية على يعتمد يف جوهره على املمارسة و 
حقيقتنا وgلتايل ننتقل اىل مرحلة املمارسة الفعلية يف تطوير ملكاتنا الفكرية وحواسنا اىل تلك 

  الدرجة اليت تؤهلنا للصعود والتحليق يف مستوZت الوعي العليا ..

فّوق ينقلنا اىل تلقي العلم االيزيدي اخلفي واالنتقال اىل املستوZت الروحية العليا والوعي املت
²شكال أعمق بكثري من هذه املرحلة يف العامل األرضي ، فهنا ينتقل االنسان من التفسري 

والتحليل كما أسلفت اىل الرتكيب والتعقيد ، وهذا االنتقال يف املستوى الروحي والفكري يدفع 
ملتفّوقة القادرة على الصنع واإلبداع ، والعيش يف تلك بكينونتنا اىل االنتماء تدرجيياً اىل العوامل ا

املستوZت ال يعين متاماً التخلي عن احلياة األرضية اليت نعيشها بل بداية تطبيق تلك املبادئ 
العليا يف املستوى األرضي أوالً ومن خالل التجربة واملمارسة الطويلني يتمكن املرء من فهم 

عي يف منظومتنا الكونية ، وهذا األمر تطرقت اليه يف شرح طبيعة االختالف يف مستوZت الو 
مستوZت الوعي من خالل ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) اليت تقودa تدرجيياً اىل تلك العوامل 

  املتفّوقة ..

حملبة واملعرفة ²على درجا®ما ، أن متارس ها�ن الوسيلتان يف  g واألمر هنا يعين متاماً التحلي
روحية يف كل حلظة وتضع أعماق احلقيقة األبدية أمامك على أ�ا بوابة عظيمة دون التنمية ال

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

  ( والتطور ـ العبور اىل مستوى الوعي املتفّوق ومنه اىل املستوZت العليا ) ..

ة األشكال الثالثة سنرى عمق حتديدها بدقة مذهلة لتحقيق انتقالنا اىل املستوZت وعند مناقش
  العليا ..

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

شاكل مستعصية أو أسئلة عصية على الفهم وأجوبتها فوق مستوى ادراكنا هلا ، واليت احللول مل
تنهمر أمام قدراته الروحية والذهنية لتنريها حنو مستوZت عليا ، هذه احلالة مّر rا الكثريون وال 

ذه يزال البعض مير rا لتشكل بداية االنطالق حنو سرب أغوار أسرار الوجود البشري وأسبابُه ، ه
احلقيقة تشكل أحد أشكال العبور اىل املستوZت العليا من الوعي ، وهي بال أدىن شك الشكل 

  األول احلاسم الذي يقودa حنو أشكال أخرى ..

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

بتطويره حىت نتمكن من فهمه بشكل سليم ، موجودة يف ذاتنا ومن خالل فهم طبيعة العالقة 
اليت تربطنا gلسببية والغائية هلذا الوجود والعالقة مع gقي الكائنات وفهم الصورة الصغرى 

صورة الكونية بشكل عام قبل أن تدرجيياً يساعدa هذا األمر على التمكن من فهم طبيعة ال
  aندخل اىل أعماق تفاصيلها عرب العلم اهلندسي اخلفي املقّدس والدخول اىل هذه التفاصيل يقود

تدرجيياً اىل األشكال األخرى ، لذلك تبدو عملية الدخول اىل أعماق حقيقتنا يف gدئ األمر 
لكائن البشري يدرك متام االدراك سهلة للغاية لكنها ليست كذلك على االطالق فهي جتعل من ا

أنه ال عودة عن فتح األبواب االخرى يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس والوصول اىل أعلى 
  مستوZت الوعي ..
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لذلك كانت كل أنواع النقاشات والفلسفة النوعية اليت يدرسها االيزيديون يف سومر واور واريدو 
يدا املنتشرة يف طول اململكة اآلدانية وعرضها كانت تناقش ونينوى وهولري يف املعابد ومزارات ايز 

حمتوى العلم النوعي للهندسة االيزيدية اخلفية املقدسة ، تناقش كيفية اخراج الكائن من 
املستوZت املتدنّية للوعي اىل املستوZت العليا وجعله كائناً متفوقاً ، كانت حتاول جعل تعلم هذه 

الذهن ومتأصالً يف النفس حىت لو انتقل اىل عامل األموات وعاد يف  املبادئ تقليداً راسخاً يف
دورات الضرورة سيبقى حامالً لقسماً منها ويبدأ gلبحث عنها من جديد لتعلمها ، ويبدأ 

حملبة وكيفية حتقيق الدرجات العليا الشاهقة فيهما  gلبحث من جديد عن حقيقته ، عن املعرفة وا
Zت الوعي املتدرّجة ، فهي تبقى دائماً وأبداً هدفاً لنا من حيث نعلم للوصول اىل القمة يف مستو 

  أو ال نعلم فهما من خيرجاa من دائرة اجلهل ، من السجن الفيزZئي الذي وقعنا فيه ..

ان القوانني اليت تسيطر على عملية اخللق والتجلي ظهرت منذ البداية من خالل تكثف الوعي 
اً يف دوائره امللكية السماوية وعرشه السماوي األبدي والذي وجتلي السلطان األقدس كوني

يشكل املبدأ املسترت املبطن لوحدة الوجود يف كل مستوZته ، فهذه القوانني تنقلنا من تعلم 
اجلزئيات البسيطة يف عاملنا واليت تشكل الصورة الصغرى اىل الكليات الشاملة يف املنظومة 

  ربى الشاملة يف كل مستوZت جتليها ..الكونية واليت متثل الصورة الك

والقانون األول هو قبل كل شيء يشكل جوهر الوجود والفكرة املا قبل كونية ( ايسف )  وهو 
الوعي املقدس ( العقل ) فهو مبدأ أزيل سرمدي الطابع ال ميكن تكوين صورة ذهنية عنه ، وهو 

لبسيطة للغاية وفوق كل ذلك يتخطى يتعاىل بصدق على ملكاتنا الفكرية البشرية والتصّورية ا
جمال الفكر ومداه بكل سعته ، فهذا القانون يتحكم يف كل شيء وموجود يف كل شيء فهو كل 

الكل ببساطة ، أما القانون الكوين الثاين الذي يتحكم يف مسرية تطوير مستوZت وعينا اىل 
ة ملكية مساوية يتجلى فيها الوعي املستوZت العليا فهو قانون التشابه أو التناظر ، ففي كل دائر 

املقدس كانت ختلق مستوZت للوعي تتشابه وتتناظر من حيث اجلوهر ، وكذلك نغمات موسيقية 
وأرقام وأحرف ولغات الكون الرمزية وأشكال للمادة وأنواع للطاقة كلها متثل الوحدة املبطنة 

  للوجود لكنها تتدرّج اىل حاالت كونية أدىن ..
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الثالث فهو قانون معدل الذبذبة ملستوى الوعي وكذلك ملستوى الروح يف الدوائر  أما القانون
امللكية السماوية ، وكذلك يف مستوZت الوعي األربعة يف العوامل السبعة املتداخلة مع بعضها 

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

السماوية االوىل للخلق يف العرش الكوين األزيل ، وتدرج اىل كل الدوائر امللكية السماوية واىل  
س فهو كل جزئية مهما كانت صغرية يف املنظومة الكونية وطبيعة عملها ، أما القانون اخلام

الرتدد الرنيين ( التواتر أو االيقاع ) وله تسميات عديدة أخرى لكن العلم االيزيدي اخلفي 
املقدس حدده gلرتدد الرنيين ، أما القانون السادس فهو القطبية ( التناقض ) ، والقانون السابع 

  هو الغائية والسببية .

شكال الثالثة اليت تنقل مستوZت هذه القوانني جمتمعة تشكل جزء بسيط من شكل واحد من األ
وعينا اىل مصاف الوعي املتفّوق وتعلم طبيعة عمل هذه القوانني و¯ثريها يف منظومتنا الفكرية 
والنفسية واجلسدية جيعلنا ندرك حقيقتنا جيداً ونرتقي rا عرب الغوص يف معارف نوعية عميقة 

حملبة املطلقة لكل شيء من    حولنا .تصل أعلى قممها يف حتلينا ا

عندما نكتشف حقيقتنا وندخل أبواب املعرفة االيزيدية وخذ طريقنا يف تعلم خفاZ العلم 
النوعي االيزيدي اخلفي املقدس وفهم قوانينه الكونية املقدسة وطبيعة ¯ثريها فإننا ننتقل مبستوى 

ضوعي الذي وعينا اىل مستوZت عليا تعلو على مستوى الوعي املتدين يف العامل املادي املو 
يشكله عاملنا األرضي ومثلما تشكل حقيقتنا الداخلية وأعماق وعينا ساحة واسعة ا�ال للتطور 

العميق يف قدراتنا ، كذلك تشكل قوانني املنظومة الكونية وصور®ا الشاملة الساحة الفعلية 
لة واليت حتولنا اىل  لعملية التطور واالنتقال من مستوى الوعي املتدين اىل املستوZت العليا الفّعا

كائنات فائقة التطور والذكاء وتدخل عوامل تقوم يف حقيقتها على الرتكيب والتعقيد اىل ما ال �اية 
  يف عملية التدرّج يف الصعود اىل تلك املستوZت من التطور ..

صى هذا التطور هو الذي حيفزa على املزيد واملزيد من التقدم يف مستوZت وعينا للوصول اىل أق
حملبة ، يقودa اىل أعماق احلقيقة الوحيدة اليت متثل مصدر أساسي للكل واليت   درجات املعرفة وا
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بدورها متثل منبع كل القوانني يف املنظومة الكونية ومنها اىل كل قوانني الدهر األبدي السرمدي  
سها ومن مستواها ، اخلالد ، هذه العملية تقودg aلفعل اىل فهم العلل اليت تولد معلوالت من جن

ومن طبقا®ا ، فالعلم االيزيدي اخلفي املقدس أشار اىل ذلك الوعي األقدس لسلطان آدي على 
أنه الذي يوازن حبكمة وإنصاف بني كل نتيجة وسببها ، فسلطانه غري قابل للمعرفة لكن فعله 

وكانت مصدره  وجتليه قابل لإلدراك ، هذه هي احلكمة األبدية االيزيدية اليت خلقت كل شيء
العصي على الفهم gلنسبة لنا يف املستوZت املتدنية من الوعي ، ففطنته السببية هي مسرح 

تطورa وستبقى األبد كذلك ، ألن املعدل الصارم ألخطائنا تذهب معنا اىل مستوZت عليا من 
اً  الوعي وختتلف gختالف مستوى تطور الوعي لذلك أكرر مفردة فوق مستوى إدراكنا كثري 

كتعبري لفظي أراه دقيق يف التعبري عن احلالة gملعىن الدقيق للكلمة ، فال شيء ميكن أن تعرب عنه 
  حالة التطور هذه سوى الصواب املعاىف gستمرارية ال تتوقف ..

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

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

اتنا الفكرية املقفلة ، فالنزوع العقلي والروحي معاً رافقا الكائن البشري يف التوق حواسنا وملك
حملبة مها من أسس للبحث يف  حنو اإلنعتاق واحلرية األبدية ، فااليزيدية ومعها عمودي املعرفة وا

ل الغائية والسببية من الوجود وأدركا منذ البداية أن ال وجود لشيء امسه العدمية اليت تلغي ك
  شيء يف تفسري املنظومة الكونية وفق العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

حملبة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس صورة البقاء املتجدد يف عاملنا بشكله  لقد مثلت املعرفة وا
العميق الواسع لتلهم االيزيدي بعامل قائم على أساسيهما ودو�ما ال ميكن احلديث عن الوصول 

  ستوZت الوعي املتفّوق ..مل

واحلديث عن كل طقس من الطقوس االيزيدية ال بد أن يشمل ما يعنيه يف املعرفة السّرية ألنه 
  gلفعل يعكس مستوZت عليا من العلوم النوعية وعندما نسلط الضوء على موضوع مهم كتعميد
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التخت املقدس يف هذا اجلزء فإن الغرض من هذا هو إخراج املفهوم الفعلي له اىل السطح  
وجعله موضوعاً واضحاً للكل وهو ليس الطقس الوحيد الذي يعكس هذه العلوم كما جاء يف 
الشرح بل هو أحد ركائزها األساسية ومجيعها متشابكة بطريقة قد تكون معقدة للغاية لكنها يف 

  ز صورة العلم االيزيدي اخلفي املقدس وما يعكسه من طقوس على ارض الواقع ..النهاية ترب 

عندما شرحت األرقام اليت تشكل تكوين ختت بري شباكي فإن هلذه األرقام يف املربعات والدوائر 
قدسية خاصة أل�ا تشري اىل قوانني يعربها املرء يف العوامل العليا للحصول على املعرفة  81الـ 

يف العلم الباطن االيزيدي ووجود تسعة من الدوائر أيضاً على كل طرف يشري اىل ذلك النقية 
 Zاملستوى اآلداين من النور ، فهو النافذة لتلك العوامل والكثريون من الذين وصلوا اىل علم آد

  يفهمون ما الذي يعنيه ختت بري شباكي يف معرفتنا السّرية املقدسة ..

وم اليت تشري اليها الرموز يف االيزيدية فإننا بال أدىن شك سنفهم وعند اخلوض يف أعماق العل
ملاذا كان أجدادa يقولون أن علومنا علوم معقدة وصعبة وليس بوسع أّي كان فهمها واستيعاrا 
وهلذا السبب وأسباب أخرى كثرية أبقوا هذه العلوم يف موضع السرية وعلموا أن من هو gلفعل 

ول هلا واخلوض يف أسرارها وعلمها الباطن ولو تطرقنا مثالً اىل الدوائر متأهل سيتمكن منا الوص
التسعة يف كل جهة من ختت بري شباكي سنكون أمام متواليات هندسية يف املعرفة ترتبط أوالً 
حماكاة للظواهر الفلكية والكونية على أوسع  gلوعي البشري وÀنياً gلوعي الكوين وسنرى أ�ا 

ألربعة لتخت بري شبكي تشري اىل القمر أوالً عندما يبدأ هالالً ، ومن مث نطاق ، فاجلهات ا
حماقاً وتتكرر العملية gستمرار يف مستوZت ال ميكننا مشاهد®ا أو  تربيعاً ومن مث بدراً ومن مث 

فهمها من خالل وعينا يف العامل املادي لكن يف مستوZ عليا للوعي تبدو واضحة وضوح الشمس 
اهات األربعة اليت يكمن فيها القمر ترتك ¯ثريها املباشر على وعينا ومنظومتنا ، وهذه االجت

النفسية وكلما تطور هذا الوعي كلما ارتقى لفهم التأثريات اليت ختلفها العملية ويتمكن طالب 
 العلم االيزيدي من جتنبها ..
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  الفصل الثاين
  

  القوة ما بني املادي والشمساين
  

يف الدائرة األوىل  يرى االيزيديون أربعة خطوط وأربعة دوائر رمزية متثل مسرية الروح يف دورة 
الضرورة الكونية وهذه املسرية متر 9ربعة مستو7ت تبدأ من األعلى األسفل و/لعكس من 

وهلذه الدائرة عالقة /لقوة البدائية اليت متثل النور األسفل اىل األعلى لتعطي مسريAا الكمال 
والقوة اليت متنح احلياة واليت تسري من خالهلا احلياة بشكل طبيعي وجدي يف كل مستوى من 

املستو7ت األربع وهذه الدائرة اليت متثل القوة البدائية بال أدىن شك متثل القوة يف انطالقتها هلذا 
، فهي /لنسبة لاليزيديني السماء والرفعة ورمزها يشري اىل احلركة ختلو من مكامن الضعف فيها 

بقوة واىل التغيري الذي ال يتوقف ابداً ، واىل طبيعة الزمان الذي يتحكم بنا ، فهذه الرمزية ميكن 
أن يراها طالب العلم االيزيدي الذي يتمكن من فتح بصريته الروحية ويقوم بتحليل وتفسري تلك 

  ل اىل مرحلة التعقيد والرتكيب ..املعطيات للوصو 

فالعبور اىل هذا الزمان /لنسبة لنا يشكل فهم سليم لقوة الزمن وكيفية االستمرارية فيه أي يف 
قوة هذا الزمن الذي نعرب اليه عرب آلية مكنتنا منها تفتح قدراتنا الروحية اىل أوسع نطاق ، هلذا 

ني مستوى التعقيد والرتكيب للحقائق االيزيدية يف يقوم طالب العلم االيزيدي /لفصل بني املستوي
املستوى الروحي ومستوى التحليل والتفسري يف مستوى عاملنا األرضي ، فاألول من حيث التأثري 
يف مستو7ت الوعي العليا واليت نسميها /ملستو7ت الروحية والثانية من حيث kثريها يف مستوى 

  الوعي األرضي ووجودl فيه ..

هلذه الرمزية عالقة متشابكة بوجودl هنا يف عامل املادة وكذلك يف املستو7ت العليا للوعي أي أن 
  ، وال يدرك أغلبية الذين يطلعون على الطقس الشعائري لتخت بري شباكي هذه اجلزئية طاملا 
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 بقيت بصريAم الروحية مقفلة ال تصل عتبة النور لرؤية هذا اجلانب اإلهلي يف املوضوع ، فهو
يُنمي قدراتنا الفكرية اىل حدود قصوى إذا ما متكنا من فهم اإلحداثيات اهلندسية املرتبطة يف 

اجلانب الروحي لنا لتقودl اىل احلكمة الدائمة وفهم هذه السلسلة تعين لنا القوة واحلكمة 
على  والنجاح الباهر والتمكن من فهم القانون الذي جيعلنا منتلك القدرة على حتقيق هذا الشيء

أرض الواقع وكذلك حتقيق التقدم يف اجلانب الروحي لنا ، هلذا يتم تفعيل مبدأي احملبة واملعرفة 
واملثابرة بقوة على التمتع �ما من أجل عبور عامل املادة اىل اجلانب القا�ين والشمساين من 

  الوعي عرب فهم رمزية ختت بري شباكي يف املعرفة السّرية االيزيدية ..

ود اىل �ج املعرفة يف االيزيدية والذي ميثل األصل يف السماوات يف املعرفة السّرية وهنا نع
وعملية اخرتاق أسرارها تبقى مرهونة /لوعي املتفوق الذي ينبغي علينا الوصول اليه لنتمكن يف 
النهاية من فهم السلسلة اليت تتضمن هذه الفقرة من العلوم املقدسة وأي سّر من هذه األسرار 

دو للوهلة األوىل فكرة جمردة لكنها سرعان ما تتحول اىل واقع ملموس عند مراحل متقدمة من يب
فهمها وتطبيقها على أرض الواقع ، أي أفكار تنتظر أن تصبح حقائق ملموسة ، والقوة اليت 

متنح كل منوذج من النماذج األصلية لألفكار شكلها املناسب إمنا هي تعبري عن تسلسل املعرفة 
  جها اىل /قي األجزاء يف املعرفة االيزيدية ..من �

وهذا التسلسل إذا ما مت فهمه بشكل سليم خيلق النجاح يف حتقيق الفكرة وتطبيقها على أرض 
الواقع ، هلذا كانت املعرفة تقوم على أسس من الصعب اخرتاق أسرارها قبل التحلي /لعقل 

لعقل والعاطفة كما نعلم يصل /ملرء اىل رؤية والعاطفة الالزمني لعبور هذه املرحلة والتحكم /
الطرق الستة يف الصعود /جتاه احلقائق الكربى وأوهلا العلة واملعلول أو السبب واملسبب يف 

املعرفة السرية واحلقائق الستة تظهر لنا على شكل جنمة سداسية ملن متكن من العبور البدائي 
يف رأس كل زاوية من زوا7 املثلثني يف النجمة  ملرحلة الوعي املتفّوق وتظهر على شكل تنني

السداسية ، وتظهر على أشكال خمتلفة أخرى يف مراحل متقدمة من الوصول ملستوى العامل 
  السبيب الشمساين يف معرفتنا االيزيدية ..
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ندركها هذا الظهور للحقائق يف املراكز اخلفية للمعرفة إمنا هو تبّدي للظواهر يف الزمن بطريقة ال 
يف عاملنا املادي بسبب قدراتنا احملدودة وحواسنا املقفلة ، حينها تغدو كل خطوة نصل اليها 
مبثابة بوابة ملرحلة أعلى يف العلم و/لتايل ال يعود الزمن عقبة أمام تقدمنا يف اخلوض يف هذه 

 واقع مادي األسرار ، حينها ميكننا القول أن الزمن هنا وسيلة لتحويل ما هو كامن وخفي اىل
يف ختت بري شباكي قد تكفي املرء  81ملموس ، ورمبا هذه الدائرة األوىل من جمموع الدوائر الـ 

جلعله متأهل روحياً لتقبل /قي أجزاء املعرفة وسرب أغوار أسرار العوامل السبعة يف االيزيدية بطريقة 
بتمييز مراحل اخرتاقه للمعرفة  أسرع kيت بنتائج ملموسة تفيد طالب العلم االيزيدي ويبدأ املرء

بني ما هو كامن وخفي وبني ما هو متجّسد مادي ملموس أي يتمكن من التفريق بني األشياء 
  على أساس أشكاهلا وانعكاساAا وهي مرحلة مهمة جداً للتقدم يف املعرفة االيزيدية ..

ب والثبات البوابة اليت نعرب هلذا متثل الصالة الصامتة يف املعرفة االيزيدية اليت تقوم على الصوا
من خالهلا اىل فهم جوهر العلوم النوعية الذي تعكسه األشكال اهلندسية يف االيزيدية ، وهنا 
يتبدى التناغم األعظم مع هيكلية اخللق الكربى اليت تتجاوز أسرارها عقولنا البشرية بطريقة 

للوصول اىل اهلدف ، هلذا كانت التفكري املادية اليت نتمّسك �ا وهي طريقة تفقدl اجلدوى 
املعرفة السرية يف االيزيدية تركز على عبور املرء ملستوى الوعي املتفّوق كي يتمكن من فهم أسرار 

  اهليكلية العظيمة للخلق ويفهم أسباب وجوده ..

واملسار هنا يتغّري بشكل كامل حىت يتحول اىل طريقة من طرق االبداع يتعّود عليها طالب العلم 
يزيدي ، حيث ينتقل الكائن البشري هنا للعمل على طبيعته احلّية وطاقاته املبدعة يف الوجود اال

فلها خصوصية فقط من يصل اليها جييد التعامل معها واملضيء يف تطبيقها وهذا ما نسميه ترقي 
الروح يف املستو7ت العليا للوعي حيث تبدأ /ستقبال موجات جديدة من املعرفة تتناسب 

ة ترقيها يف النور ويصبح كائناً متفوقاً /ملعىن الدقيق للكلمة ، كما يتمكن من فهم طبيعة وعملي
املستو7ت األربعة للوعي ( اآلداين والشمساين والقا�ين واملادي ) يف املعرفة االيزيدية وهذا 
  وهنا  الفهم بال أدىن شك يقوده لفهم طبيعة القوانني العاملة يف كل مستوى من مستو7ت الوعي
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يبدأ بفهم احملبة اليت تشكل القانون األول يف ترقي الروح يف النور اإلهلي اآلداين واليت جتعله 
  يسمو على /قي الكائنات واملخلوقات ..

ودون هذا األمر يصعب على املرء توسيع إدراكه ورؤيته ألعماق احلقيقة الكونية السرمدية 
الكون يقودl اىل واقع هذا االدراك مباشرة ، والعمل الطابع ، فاألساس النظري لنشأة تفسري 

على أساس هذه النظرة جيعل من الفعل واحلركة السليمني أساساً متيناً لعبور عامل احلقيقة بكل 
أبعاده ، لقد أدت صياغة االيزيدية للقوانني الكونية العامة بشكل سليم اىل استيعا�ا بشكل 

اث التقدم الفعلي يف حياة الكثريون من الذين كانوا يبحثوا سريع أدى مبرور الزمن دوره يف احد
عن احلقيقة األبدية وسلطا ا اخلفي املقّدس والذي متثله الطقوس والرموز على أرض الواقع ومنها 

  طقس تعميد التخت ..

ان قاعدة العلم االيزيدي اخلفي املقدس تقوم برمتها على أساس متني هو العلم النوعي ( العلم 
الباطن )  الذي يقود املرء اىل معرفة الصورة الكونية الشاملة الكربى واليت تؤدي بدورها لدخولنا 
أعماق حقيقتنا يف الصورة الكونية الصغرى اليت منثلها والدخول الفعلي اىل بوا/ت العلم اخلفي 

مي األثريي املقّدس يساهم يف تعميق وعينا والوصول به اىل مستو7ت عليا تبدأ /ملستوى النج
املتصّوف وهذه الكلمة األخرية ( املتصّوف ) جاءت كتعبري دقيق عن شكل املادة يف العامل 

األثريي ، حيث حتيط أجساد ممارسي طرق الّرب ( الربخك ) الصوف أو القطن من كل اجلهات ، 
اهلالة وهذا الشيء يعكس كما قلت شكل املادة يف العامل األثريي ويعترب هذا الصوف أو القطن 

اهلالمية ( طوق ايزيد املقّدس ) يف ذلك العامل ، والدخول اىل املستو7ت العليا من الوعي حبد 
ذاته يعين رؤية الطريق السليم يف التعلم والذهاب اىل صعود أعلى القمم الروحية الشاهقة يف 

  العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

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

  نتجت من املعرفة النوعية بشكل خمفف يتناسب والوعي الذي هبط اليه الكائن البشري يف العامل 
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أما العلم النوعي فهو العلم اهلندسي االيزيدي املادي املوضوعي األرضي الذي نعيش فيه ، 
الكوين اخلفي املقّدس الذي يسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية بكل سعتها وعظمتها ، وعندما 
نصل بعلومنا الكمية اىل مراحل متقدمة فإننا ¥خذ وعينا معنا اىل أبعاد عميقة للغاية عرب بوا/ت 

ندخل من خالهلا اىل واحة العلوم النوعية القائمة على تفسري العلم االيزيدي اخلفي املقدس اليت 
نشوء الكون وتفسري نبضاته احلية وطريقة تسلسلها اهلرمي من األعلى اىل األسفل و/لعكس 

وكما ذكرت يف صفحات سابقة أن الدخول اىل بوا/ت العلم النوعي اخلفي املقّدس ال ميكن أن 
امل مع أدق التفاصيل العلمية النوعية يف ظاهرة اخللق اليت حندد لُه  اية على اعتبار أنه يتع

حمتوى علومها النوعية ..   جسدAا االيزيدية بسبقات دينية عكست 

وبني أبواب العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وطرق املعرفة االثنا عشر ومستو7ت الوعي األربعة 
هذا العلم يف تفسري خفا7 التدرّج  والثالوث املقّدس احلاكم يف اجلرار الكونية الثالث انطلق

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

لسماع ) والشكل التمثيلي للحالة تلك العلوم من خالل جتسيدها بشكل موسيقي �رة ( طقس ا
الكونية ( مشية السماع ) وkثري النغمة املقّدسة يف تفعيل عمل احلواس املتوقفة من خالل طقس 

الدف والشّباب الذي يعمل على تردد هو يف احلقيقة فوق ادراك العقل البشري أو ملكاته 
  الفكرية واحلّسية ..

النوعي االيزيدي ، بل حىت األشكال اهلندسية وليس الطقوس وحدها هي اليت عكست العلم 
اليت رمسها وبناها االيزيديون يف طول العراق القدمي وعرضه جّسدت هذا العلم الرصني بصورة 

مذهلة للغاية ، فاألشكال اهلندسية يف اللش تناغمت مع أبواب املعرفة االثنا عشر ، كما 
وتناغمت مع اهليكل الكوين املقّدس تناغمت مع الثالوث املقدس للجرار الكونية الثالث 

والعلوم النوعية اليت أحاطت بكل تفاصيل طريقة تفسري نشأة اخللق ودورات الضرورة اليت وقع 
  �ا الكائن البشري ..
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لذلك مثلت املعرفة منذ القدم السالح الذي يقود الكائن البشري للوصول اىل مفتاح العلوم 
ذكرت هو احملبة ، احملبة بال أسباب ، احملبة بال حدود لكل  النوعية املقّدسة وهذا املفتاح كما

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

ان يف احللقة املقفلة من دورات الضرورة وتناسخ األرواح اليت تثقل عملية وصوله /ستمرار للدور 
ألبواب العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، كما أن هذه املعرفة جتعل من هذا الكائن قادراً /لتدريج 

على التحكم بعقله وعاطفته ، قادراً على االنتقال ملصاف البصرية الروحية الصافية اليت تؤهله 
لتدريج للتشبع /لطهارة والنقاء واالستقامة والتحلي �ذه الثوابت هو من ينقل املرء عملياً اىل /

مصاف االيزيدي احلقيقي الذي يعكس علمه النوعي اخلفي املقدس 9مجل صورة ، لذلك مثلت 
املا  االيزيدية عرب العصور ذلك احمليط الكوين الواسع من املعرفة املمتدة من سواحل تطور الفكرة

قبل الكونية اىل أن جتّسد أصغر ُجسّيم ذري يف بعدl األرضي ، لذلك خلقت لنا أعظم األذهان 
اليت جعلت منها ينبوع حضاري عميق أشع اىل كل زاوية من زوا7 هذا الكوكب اجلميل لتنري 

  ظلماته ..

ت هذا العمق وعلى الرغم من أن بعضنا يرى فيها عمقاً عظيماً ميكن أن نغرق فيه ، لكن ظلما
تتحول تدرجيياً إىل نور يضيء دروب من تشبع بعلمها النوعي اخلفي املقّدس ، وكلما تعمق ضوء 
هذا النور تشبعت النفس بقدرات تؤهلها لفهم طبيعة عمل منظومتنا الكونية وحتقيق التناغم معها 

  وحتويل الصورتني الصغرى والكربى فيها اىل صورة واحدة موحدة ..

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

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

علم االيزيدي اخلفي املقّدس يشمل كل املبادئ واألسس النظرية املنطقية لتفسري نشأة فهذا ال
الكون منذ الفكرة املا قبل كونية والنظام السرمدي الساكن وحىت أول حركة جتلي ونزوح 

  لسلطان آدي يف عرشه السماوي وجتسيده يف دائرة اخللق األوىل اليت شكلت املبدأ األساس 
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ن للوجود ، كما أن العلم االيزيدي هو أول من وضع دراسة دقيقة للنواميس املسترت املبط
الكونية اليت حتكم ظواهر الكون والطبيعة معاً ، نواميس ال ميكن أن نفهم أعماقها العلمية 

النوعية دون الوصول اىل احملبة 9على درجاAا ودون التحلي 9على درجات الوعي واملعرفة ، 
االيزيدي تصل اىل دراسة أعماق املبدأ املسترت املبطن للوجود واملوحد لُه ،  واستطالة هذا العلم

فهذا األمر قابل للرصد يف عاملنا املوضوعي من خالل العلم الكمي وأدواته القياسية ، كما أنه 
قابل للرصد من خالل الدخول لبوا/ت املعرفة االيزيدية والتدرّج يف مستو7ت الوعي للوصول 

العلوم النوعية لرصد أعمق أسرار هذه املنظومة من خالله ، ودراسة الصورة الصغرى اىل أعماق 
للكون واليت منثلها حنن يف جسدl الفيز7ئي ، من خالل الدخول اىل بوابة حقيقتنا ميكننا يف 

النهاية من عبور البوا/ت الواحدة تلو األخرى لفهم طبيعة التناغم مع الصورة الكونية الكربى 
  تشكل انعكاس للوعي املقدس وسلطانه يف الوجود ..اليت 

هذا األمر ليس صعب التحقيق على أية آنية بشرية ، أو على أي كائن بشري يتوق لشرب مياه 
احلقيقة األبدية والوصول اىل العني البيضاء ( كاين سيب ) الكونية ، فهي خاضعة لناموس صارم 

مع املوlد الروحي للمنظومة الكونية اليت تعكس يتناغم فيه املوlد الروحي لصورتنا الصغرى 
  سيطرة سلطان آدي على األكوان وا±رات والدهور ..

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

يف lموس املنظومة الكونية مثلما نبحث عن العوامل السببية لكل ما نعيشه يف عاملنا املادي 
املوضوعي الذي يشكل دائرة الوجود القصوى يف وعينا البسيط وكل ما ميكننا ادراكه من خالل 

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

نوعي ميكننا من خالل الوصول اىل الوعي املتفّوق ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) لسرب أغوار 
  واحنا على موجة أسرار العوامل األخرى وعلومها النوعية من خالل برجمة وعينا والرتدد الرنيين ألر 
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تتناغم واملوجة الكونية يف صورAا الكربى لتصلنا حبقيقة الوصول اىل أعماق العلم االيزيدي 
اخلفي املقدس بكل مستو7ت العليا مبا فيها الوعي الفضائي املتفّوق املدرك وهو أعلى مستوى 

يف أبعاد أبدية للوعي ميكننا فيه التخلص من دورات الضرورة ووقف تناسخ األرواح للعيش 
حمدود وال  ائي طاملا بقيت عملية اخللق متواصلة اىل ما ال  اية  نتلقى فيها العلوم بشكل ال 

  لتفرز كل حلظة كونية نواميس وقوانني جديدة ..

فااليزيدية بعلمها النوعي كانت وال تزال املستودع الفعلي للعلم الكوين اخلفي املقّدس ، هذا 
ب يوماً يف كل حلظة تتحقق فيها عملية اخللق اجلديدة لدوائر ملكية املستودع الذي ال ينض

مساوية تفرز معها جديد القوانني الكونية ، ورغم ان االيزيدية بقيت يف اور واريدو ولكش وسيبار 
وكيشي وامتدت اىل الشمال االشوري علماً كونياً مقدساً غري خفياً يف مراحله االوىل ، لذلك 

عية اخلفية كنزاً ال ميكن الوصول اليه قبل عبور عتبة بوابة الوعي املتفّوق ، فهي تعترب العلوم النو 
اليت تدخلنا يف العامل األثريي ألول مرة وجتعلنا ندرك أشكال أخرى للمادة مل نتعلمها من قبل 

وأنواع أخرى للطاقة ال نتمكن من التعامل معها ببساطة يف /دئ األمر ، وجماالت مغناطيسية 
لتناغم معني يف ترددl حىت نتمكن من استيعاب طبيعته ونغمة موسيقية تعلو يف حقيقتها  حنتاج

على مستو7تنا احلسية ونشعر عند مساعها خبروج أعضاءl اجلسدية متطايرة من مكا ا وأرقاماً ال 
 ، ميكننا وضعها يف املكان السليم إالّ بعد فهم منظومة الوعي بشكل كامل متكامل يف هذا العامل

فحىت الطوق املقّدس األبيض الذي حييط أجسادl والذي نسميه /هلالة أو األورا يتحول فجأة 
اىل طبقات من القطن والصوف حتيط أجسادl ، هذا األمر ال ميكن فهمه دون البصرية الروحية 

الذين  النقية املتفتحة ، ودون املعرفة السليمة اليت تتخطى ملكاتنا الفكرية وهناك الكثريون من
يوقفون جتار�م خوفاً من عدم قدرAم على التفسري السليم هلذه املنظومة من الوعي يف املستوى 
حمبة بال حدود   األثريي ، على هذا األساس أقول أن العلم النوعي يتطلب معرفة نوعية ، يتطلب 

العب أو  كي يتمكن املرء من الدخول لتلك العوامل كمشاهد يف /دئ األمر قبل أن يتحول اىل
  ممثل يف تلك العوامل أو يتحول اىل جنم ساطع يعرب اىل العامل الذي يليه ..
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هذه السلسلة ليست خميفة على االطالق إالّ للذين يتخوفون من الطهارة والنقاء واالستقامة ، 
من  إالّ الذين يكرهون املعرفة ويبتعدون عن احملبة ، هنا األمر ال يعين هذه الفئة ال من قريب وال
بعيد لسبب بسيط وهو عدم قدرAم على وضع برlمج يتمكنوا فيه من االنتقال اىل مصاف 

  الذين يرغبون بصدق يف احداث نقلة نوعية للغاية يف مستوى وعيهم ويف مستوى

بصريAم الروحية ، لقد كانت االيزيدية بعلميها الكمي والنوعي جادة يف احداث هذا الفارق بني 
رز من هو مؤهل على اآلخر غري املؤّهل ، لكن تطور املنظومة اجلينية يف مستو7ت الوعي لف

عصرl احلايل يساعدl بصدق على حتقيق هذا التقدم 9سرع ما ميكن وال جيب البقاء يف دائرة 
التعلم فحسب بل االنتقال اىل التطبيق العملي لكل جزئية يف جزئيات العلم االيزيدي النوعي 

  اخلفي املقدس ..

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

عليه إالّ املؤهلون حلفظه من الشّر املستطري الذي يشكل اجلانب املظلم يف النفس البشرية ، 
راسة املبدأ املسترت املبطن للوجود جيب أن يكون قائماً على أسس مهمة كاملعرفة واحملبة فد

  وبدو ما يعجز املرء عن الدخول اىل تلك العوامل السامية واملتفّوقة ..

وقد عكس مبدأ اخفاء هذا العلم مبدءاً سرمد7ً للكون بكونه جتلي مادي حلقيقة غري مادية أو 
/لنسبة لعاملنا املادي املوضوعي القاصر على استيعاب األبعاد العليا لذلك  على األقل غري مرئية

املبدأ ، فهذا التجلي املستمر لسلطان آد7 يف الظهور واالختفاء ، يف املد واجلزر عكس تلك 
  احلقيقة 9روع صورها .

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

يناسب تفتحه ، يناسب تناغمه واملصدر األساس املبطن املوحد للوجود ، فهو مّوجه /لفعل من 
على اىل األسفل هذا املبدأ األساس املبطن للوجود وفق قوانني تسري من اخلفاء للعلن ، ومن األ

  ، فهذه القوانني العليا هي اليت تبطن جتلي هذا املبدأ وحتفظ تدرّجه املقّدس يف الكون وتعكس 
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يف نفس الوقت الغائية والسببية اليت تّوحد هذا التدرّج يف املنظومة الكونية أوالً ويف التسلسل 
  العظيم لقوانني الدهور ( مجع دهر ) ..

هذه املنظومة بشكل عميق تعمل مفرديت املعرفة واحملبة kثريها العميق  وألن كل شيء متداخل يف
يف هذه الغائية والسببية اليت تبطن وحدة الوجود املتداخلة ، فاملعرفة هي احلقيقة اليت ال ميكننا 

العبور حنو التطور من دو ا واحملبة هي األساس الذي يغلف تلك احلقيقة يف عملية العبور اىل عامل 
دية ، اىل عامل فيه جذور الوعي املقدس ، لذلك عندما وضع االيزيديون مستو7ت الوعي األب

/لطرق األربعة املعروفة فهم كانوا على علم �م جبذور هذا الوعي املتدرج من األعلى اىل األسفل 
ه وعبور الكائن اىل املستو7ت العليا من هذا الوعي يعين عملياً صقل هذا اجلانب األبدي بطابع

  وجعل مبدءاً يسري عليه حىت الوصول اىل النهاية ..

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

نني املوضوعية اليت أبقتها أسرية السجن الفيز7ئي ، فكلما مبادئها الكونية األبدية ال وفق القوا
اتسع الوعي اتسعت معه البصرية الروحية وكلما تعمقت البصرية الروحية كان حضور الوعي 

املقدس وkثريه فيها عميقاً وهذا األمر حبد ذاته هو من ينقل الكائن البشري اىل مستو7ت عليا 
لكونية والعلم االيزيدي اخلفي املقدس بشكل أعمق يف كل تفرض عليه تعلم أسرار املنظومة ا

  مرحلة من مراحل الوعي اليت يتجاوزها مسلحاً /ملعرفة واحملبة ..

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

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

  واالستقامة ..
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سندرك أ ا الوعي املرافق لنا 9عمق صوره وعندما نتمكن من  وعندما نصل أعلى عتبات املعرفة
التحلي 9قصى درجات احملبة سندرك أن بصريتنا الروحية قد تنّورت وتفتحت اىل أبعد حدودها ، 
فهما مظهران أساسيان يعكسان الوجه املطلق للتجلي ، كما أ ما أساس فعل جتلي سلطان آدي 

يف عاملنا املوضوعي املتمثالن /حملبة واملعرفة يتساميان يف ، فهذان املظهران للوعي والروح 
املستو7ت العليا للوعي اىل درجات أعمق تعلو يف هذا العامل عن مستوى ادراكنا احلّسي ، فهما 
أساس وحدة الوجود املبطنة ومها أساس دورة الضرورة للخروج اىل عامل األبدية والتحكم ºرادتنا  

خارجية فحسب واليت تتمثل بردود أفعالنا على حتد7ت احلياة اليومية ، بل ال حيتاج  اىل عوامل 
حيتاج اىل الولوج اىل أعماق اآلنية الروحية الباطنية إلضاءAا ، فكلما تعمقت هذه اإلضاءة كلما 

أصبحت kثريات العوامل اخلارجية اليت تدركها حواسنا أقل kثرياً يف جمرى حياتنا بشكل عام ، 
  يسعى بعمق الستعادة ما ُسلب منه ، ما مت اقفاله من حواس وشفرات وغريها .. فاإلنسان

فعندما نبدأ مسريتنا احلياتية يف قهر املادة واستعادة طبيعتنا الروحية األساسية ال بد لنا من أن 
نتصور أن كل ما هو موجود يف املنظومة الكونية حتت مستو7ت ادراكنا البسيط يبدو مستقالً ، 

على األقل مستقل عن املبدأ األساس لُه ، لكن األمر ¼خذ أبعاداً كبرية من التعقيد كلما أو 
تعمق مستوى وعينا وإدراكنا السليم للتداخل والتشابك بني هذه املنظومة الكونية ومبدأها 

األساس الذي تعكسه يف مستو7ت الوعي املختلفة ، فهذا املسرح الواسع يف كل منظومة مشسية 
نية هو مسرح يعكس احلقيقة ، يعكس التطور بكل أبعاده على أساسني ال ¾لث هلما مها أو كو 

الوعي والروح ( املعرفة واحملبة ) ، هذه الطبيعة الغامضة أو غري املرئية /لنسبة لنا يف أعماق 
ننا احلقيقة الكونية تبدو يف البداية صعبة ومعقدة لكنها /لتدريج تبدأ /لوضوح والسطوع لدرجة ا

نبعد اجلانب املبهم منها من وعينا تدرجيياً ، فاألشياء اليت تبدو متعالية على مستوى ادراكنا 
تتحول تدرجيياً اىل معرفة حتت مستوى االدراك ، فالعملية هنا يف جوهرها تطهري للوعي وللبصرية 

ونياً وفهم الروحية للوصول اىل الغاية وهي الصورة الكلية أو الشاملة ، أو الوعي األقدس ك
  طبيعة القوانني اليت kسس عليها مسرح الوجود وكذلك فهم الغائية والسببية لوحدة الصورتني
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الكونيتني الصغرى اليت منثلها ككائنات بشرية والكربى يف املنظومة الكونية اليت متثل الوعي  
  األقدس ..

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

الوصول اىل الوعي املتفوق واىل املستو7ت العليا اليت تليه لتعميق إحساسنا وشعورl /لكل 
  جود ..الواعي ، /ملبدأ األساس الذي يشكل الوحدة املبطنة للو 

وإدراكنا هلذا اجلانب املهم من جوانب املعرفة العلمية النوعية االيزيدية جتعلنا قريبني جداً من 
ختليص هذا الكائن املربوط يف أعماقنا بسالسل حديدية داخل سجن فيز7ئي وقيادته اىل احلرية 

ل مفتاح اخلروج ، فهذا السجن عزله عن واقعه الكوين العظيم ، عزله عن علمه النوعي الذي ميث
اىل ساحة احلقيقة وساحة احلرية وعدم إدراكنا هلذا اجلانب يعين إبقاء هذا الكائن احليواين العاقل 
يف داخلنا مربوط اىل ما ال  اية بتلك السالسل احلديدية اليت تشده اىل مثالب العامل األرضي ، 

وحجرية أتى منها اىل هذا ليس ذلك فحسب بل قد تشده اىل ممالك حيوانية ونباتية ومعدنية 
  املستوى األرضي وهذه الكينونة العاقلة السجينة يف هذا الُبعد ..

لذلك تبدو عملية فهم املعرفة بشكلها السليم أمراً ال غىن للكائن البشري عنه من أجل االبتعاد 
ّوقة ، عن دوامة دورات الضرورة واالبتعاد عن املستو7ت املتدنية للوعي اىل مستو7ت عليا متف

وكذلك ينطبق األمر على تفتح البصرية الروحية املفعمة /حملبة بال أسباب وال حدود ، حىت 
نتحول اىل كائنات متفوقة يف وعيها وبصريAا الروحية ، كائنات تنتمي ملستو7ت وعي عليا 

  تتجاوز حتد7ت العامل املادي املوضوعي الذي �هت فيه ..

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

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

  يف بداية األمر واالنتقال اىل مستوى الوعي املتفّوق ، صحيح أن العبور اىل تلك الضفة من 
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القمم الروحية الشاهقة لن ينهي دورات الضرورة دفعة واحدة لكنها تضع الكائن أمام حقيقته ، 
جتاوزه والتحلي /لقيم الروحية اليت جتعله يعرب اىل تلك الضفة أما الطريق الذي يتوجب عليه 

  ساملاً وlجحاً ..

وتطوير الثلث اإلهلي فينا يعين عملياً السيطرة الكاملة على /قي األجزاء يف منظومتنا ، واليت 
بدورها تتسع تدرجيياً لتشكل وعي متفوق ¼خذ طريقه اىل املستو7ت العليا ، اىل تلك العوامل 

حلدسية والذهنية حيث الراحة األبدية من حاالت التقمص واكتساب اخلربة حىت الوصول احلالة ا
املثلى من هذا الوعي ، حينها سيدرك الكائن مكانه احلقيقي يف منظومتنا الكونية وسيدرك طبيعة 

  دوره فيها ..

ل مظاهر احلياة فال ميكننا اغفال أن كل املظاهر الكونية حيكمها lموس واحد من التجلي ، وك
البشرية والطبيعية اليت نعيشها يف عاملنا املادي ما هي إالّ انعكاس لفعل ذلك الناموس 9شكال 

  تتناسب وتفتح وعينا وإدراكنا لطبيعته ..

لذلك جّسدت مبادئ اهلندسة االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس هذا التجلي 9عمق أشكاله عرب 
ية وصوتية ولفظية عميقة حتمل دالالت /رزة تقودl اىل طقوس وتقاليد عكست استعارات صور 

أعماق حقيقتنا دون kخر ، لكن ارتباطنا بعاملنا األرضي واألفكار السائدة فيه واالبتعاد عن 
تطوير البنية الروحية والنفسية لنا يعطل /ستمرار هذا الوصول اىل احلقيقة ، فهذا العلم االيزيدي 

رسة وليس النظرية ، اجلانب النظري يفتح ملكاتنا الفكرية على يعتمد يف جوهره على املما
حقيقتنا و/لتايل ننتقل اىل مرحلة املمارسة الفعلية يف تطوير ملكاتنا الفكرية وحواسنا اىل تلك 

  الدرجة اليت تؤهلنا للصعود والتحليق يف مستو7ت الوعي العليا ..

املتفّوق ينقلنا اىل تلقي العلم االيزيدي اخلفي  واالنتقال اىل املستو7ت الروحية العليا والوعي
9شكال أعمق بكثري من هذه املرحلة يف العامل األرضي ، فهنا ينتقل االنسان من التفسري 

  والتحليل كما أسلفت اىل الرتكيب والتعقيد ، وهذا االنتقال يف املستوى الروحي والفكري يدفع 
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لعوامل املتفّوقة القادرة على الصنع واإلبداع ، والعيش يف تلك بكينونتنا اىل االنتماء تدرجيياً اىل ا
 يشها بل بداية تطبيق تلك املبادئاملستو7ت ال يعين متاماً التخلي عن احلياة األرضية اليت نع

العليا يف املستوى األرضي أوالً ومن خالل التجربة واملمارسة الطويلني يتمكن املرء من فهم 
و7ت الوعي يف منظومتنا الكونية وهذا األمر تطرقت اليه يف شرح طبيعة االختالف يف مست

مستو7ت الوعي من خالل ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) اليت تقودl تدرجيياً اىل تلك العوامل 
  املتفّوقة ..

لذلك تنظم قيمة املعرفة /قي القوانني يف أحضا ا وجتعلها فاعلة وأكثر kثرياً يف مرور املرء 
مل األربعة يف املعرفة السّرية االيزيدية ودون احملبة ال ميكن العبور اىل ضفاف املعرفة يف /لعوا

االيزيدية و/لطبع يبدو األمر يف غاية الصعوبة إذا ما أدركنا طبيعة التحد7ت اليت نعيشها يف 
من أطواره يشكل عاملنا املادي والتوافق مع الكينونة املادية ال يبدو أمراً سهالً للغاية بل يف طور 

حتد7ً من النوع الثقيل حيث نكون حباجة ماسة اىل التوافق مع العدل يف أعماقنا وهذا العدل هو 
من يوصلنا اىل /قي الصفات اليت جتعلنا نبحر يف اعماق املعرفة ، وأغلب االيزيديون مارسوا هذا 

اسبة واللغة املعّربة عن طبيعة النوع من املعرفة علناً لكن عدم قدرAم على استخدام األلفاظ املن
  املستو7ت اليت وصلوا اليها جعلت الكثريون ال يفهمون طبيعة الرسالة اليت يؤديها هؤالء ..

/لتأكيد نريد أن ¥خذ القارئ اىل ضفة الفهم السليم ملبادئ العلم االيزيدي اخلفي املقدس 
ائمة لالستمرار يف تقبل هذا العلم ، والذي حيتاج اىل املثابرة واىل احلكمة اليت جتعل الظروف د

أي ال بد من طالب العلم االيزيدي ان جيعل هذا األمر يف غاية اجلدية ويبعد التعب الذهين 
والفكري والروحي من برجمته /ستمرار كي يتمكن من الوصول اىل أعلى درجات املعرفة االيزيدية 

عليا للوعي ومنها أي من الدائرة  وذكرت أن هناك أشكال هندسية تعكس أفكاراً يف مستو7ت
واملثلث األول يف ختت بري شباكي يفهم املرء طبيعة حدوث اليوم وتشكيله يف األساس فهذه 

lفذة واحدة من العلم االيزيدي وفيها ما جيعلنا نفهم قوانني كثرية يف املنظومة الكونية وهذا األمر 
  ستمرار وهذا التكرار يولد لنا الزمن ومفهومة إذا ما متكنا من فهمه سنبدأ بفهم عملية تكراره /
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يف كل املستو7ت وهذا الفهم جيعلنا نرى سرمدية الكون وحركته اليت ال تتوقف أبداً 9ي شكل 
من األشكال لرتسل لنا رسالة مفادها إذا أردت فهم القوانني عليك أن ترى دميومة القوانني 

  صلب وجودl كمخلوقات ..الكونية وحركتها وما تفرزه من مضامني ختص 

وعندما نبحث يف اعماق الزمن فإننا سنجد أن احلركة هي األصل يف خلق كل من الزمان 
واملكان يف املعرفة االيزيدية وهذه النقطة تدفعنا يف نفس الوقت لفهم الدميومة اليت تشكلها 

 تستوعبها العقول ، قوانني الوجود بال توقف ، بل أ ا تفرز كل جديد مبرور الزمن بطريقة قد ال
ومن هذه الدميومة نتعلم كيفية التأثري يف واقعنا املادي وكيفية تطوير قوة حضورl فيه اىل تلك 
الدرجة اليت جتعل منا منوذجاً صادقاً لتصريف طاقاتنا /الجتاه السليم الذي يقوم على املعرفة 

  واحملبة قبل كل شيء ..

يزيدي هذا النموذج من األشكال اهلندسية اليت تؤلف كل لذلك جيد املطلع على العلم الباطن اال
دائرة من دوائر اخللق يف ختت بري شباكي بينما ال يرى اآلخرون هذه الرمزية ، فهي تكون 

مقسومة حبسب مستو7ت الوعي ودرجة تقدمها يف هذا ا±ال والشخص الغري مدرك هلذه الرمزية 
/قي األجزاء والدوائر واملربعات واملثلثات املوجودة يف  يف العلوم االيزيدية سيقف عاجزاً عن فهم

التخت املقدس والذي يشكل كما أسلفت النافذة اىل العامل السبيب الشمساين يف معرفتنا 
و/لنسبة للبعض من الذين عربوا مستوى الوعي املتفّوق تظهر هذه الدوائر على شكل تّنني كامن 

 الساحة ويرتك نومه ليشبع الوجود بقوة حضوره ويبدأ على يف قواه ما أن يتم استفزازه يقفز اىل
شكل وكأنه مانح للنور ورمزية ترسي النظام يف حياتنا ويف عاملنا لكن تبقى هذه الرؤية بدائية 

  قياساً لألشكال اهلندسية العليا اليت ينبغي تركيبها وتعقيدها للحصول على احلقائق االيزيدية ..

حماطة بغالف من السرية ال ميكن اخرتاقه قبل امتالك الشروط هلذا بقيت الكثري من علو  منا 
لذلك ، فالتأثري هنا يف اجلموع ال ينطلق من ذكاء املرء بقدر ما يتعلق األمر بـ تعابريه السليمة 

  الدقيقة يف نقل احلقائق واختيار األلفاظ املعّربة عن كل شكل ورمزية بطريقة دقيقة للغاية ، فيالزم 
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واإلبداع طالب العلم االيزيدي عندما يتمكن من فهم رمزية املقام املقدس يف الدائرة النشاط 
  األوىل من دوائر التخت املقدس لربي شباكي ..

والعبور اىل هذه الضفة من العلم الباطن االيزيدي يقود املرء اىل ثالثة طرق ، أوهلا طريق 
ام الواسع بباقي الرموز املقدسة يف العلم التواصل البدائي مع األبعاد واليت ال متكنه من اإلمل

حمدودية وعيه وعدم قدرته على اخرتاق أسرار علمية كونية ال يستطيع 9ي  االيزيدي بسبب 
شكل من األشكال فهمها وتفسريها أو التعبري عنها وهذا الطريق سلكه كثريون من الذين 

وه مبجموعة من التنبؤات نسميهم بفاحتي دفرت ملك فخردين لكنهم خيتصرون كل ما يشاهد
  بغّض النظر عن دقتها يف التعبري عن احلقائق ..

و¾ين هذه الطرق يف الوصول تقود املرء اىل العزلة واالبتعاد عن مثالب العامل املادي وkثرياته 
واالحتفاظ بكل ما يراه أمام أنظاره لنفسه ألنه يفتقد اىل اللغة الدقيقة يف التعبري عما يشاهده 

رموز مقدسة يف رحلته يف أعماق املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ، كما انه ينعزل من اجل من 
تنميه ذاته اىل ابعاد واسعة هو الوحيد الذي يفهم مكان وجودها يف سلم املعرفة ، والطريق 

الثالث وهو األهم هو أن يفهم األسرار جيداً وحيلق يف أعايل املعرفة املقدسة ليجعل من حوله 
يعيش السعادة احلقيقية وهو ينقل هلم هذه املعرفة بطريقة جتعلهم يتمكنون من فهمها وتطبيقها 

على حياAم يف أكمل صورة ، كما أنه يصبح متحكماً /لقوانني وليس العكس أي ال جيعل 
  القوانني تفرض سطوAا عليه ..

ذي يتمكن من الوصول اىل هذه الطرق الثالث تشري اىل مستوى الوعي الذي يتحلى به املرء وال
الوعي املتفوق تسميه االيزيدية ابن السماء أي ذلك الذي حيلق يف االنتماء لكل ما هو يعلو 

على املنظومة البشرية وقوانينها وتصبح كلها جمرد قطعة صغرية ال يرغب /لتمعن �ا بعد أن عرب 
  ي يفوق كل االنتماءات ..اىل مستو7ت عليا يف الوجود فهو بدأ يشعر /نتمائه اجلديد الذ
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وهلذا السبب ايضا وجدت الطبقات االيزيدية تعريفها الدقيق يف هذا ا±ال فمن يرغب /النتماء 
ملا هو اعلى يقوم ببذل اجلهود من اجل ذلك بينما يبقى من يريد ان يتشبث بعامل املادة متعلق 

وحية والفكرية والذي حيلق /لطقوس بشكلها السطحي الذي ال يساعده على تطوير قواه الر 
عاليا يف انتماءه بال ادىن شك سيكون يف حاجة ماسة اىل يبقي خيوط التواصل مع جمتمعه 

البشري من اجل احملبة واملعرفة فدون وجود خيوط التواصل تنعدم طرق تصريف طاقة النور اليت 
ايل على منظومته يتحلى �ا ، كما ينتهي مشروعه بنشر املعرفة اىل الفشل طاملا تصرف بتع

  البشرية واليت تشكل امتداد له طاملا ولد من اجل نقل النور هلا ..

هنا جيب ان نفهم ان الطريق متدرّج اىل عامل املعرفة االيزيدية وله بداية ينبغي سلوكها قبل ان 
ا نكون قد قطعنا شوطاً طويالً يف املعرفة املقدسة وفهم اسس العلم الباطن االيزيدي ويف �رخين

سواء ماضياً كان أم حاضراً مرت الكثري ن الشخصيات اليت عكست الطرق الثالث يف املعرفة 
املقدسة والتعبري عنها ، وكثرياً ما مت فهمهم بطريقة خاطئة من قبل اجلموع االيزيدية ال سيما وأن 

حمصورة بفئات ضّيقة للغاية مل تكن تود نشر ما تراه على املأل   .. مسالك هذا العلم كانت 
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  الفصل الثالث

  

  الوعي بني ما هو مادي وقا�ين

  

يعترب الكثري من االيزيديون الذين عربوا هذه البوابة من العلم املقدس يف ختت بري شباكي على 
أ<ا جزئية صعبة يف التعبري ال سيما وأ<ا تشكل رموز روحية تتعلق 7حلواس البشرية اليت جنهل 

توصيلنا مبا هو أعلى أو بقوانني السماء يف املعرفة االيزيدية  متام اجلهل جوهر عملها وطريقتها يف
اخلفية املقدسة ويف هذه املرحلة 7لتحديد ختلق قوانني الطبيعة يف الكائن البشري عنصر اخلري 

املطلق ويتحول طالب العلم االيزيدي بفعل هذا التأثري اىل كائن معجون من اخلري فقط ، ورؤية 
ون األبيض غالباً ما تظهر يف هذه الرمزية واليت تقابلها رمزية الطاوس 7للون الطاووس القا�ين 7لل

األسود عند الذين يفشلون يف العبور اىل املستوى القا�ين ، واحلقيقة ان رمزية الطاووس يف 
املرحلة القا�نية ما هي إالّ نور للخالق املبدع الذي يعكسه نور طاوسي ملك والذي يقودa عرب 

اىل مستوjت عليا يف الوجود تتمم ما ميكن أن يبذله طالب العلم االيزيدي من جهد يف ارادته 
حتقيق اخلري ونشر النور عرب علمه الذي يتلقاه من املعرفة السرية االيزيدية واليت ال تنتهي عند 

  احلدود القا�نية للوعي ..

ة املقدسة الطالع احلسن لذلك جيلب اجلهد النبيل يف احلصول على املعرفة االيزيدية اخلفي
لصاحبها كما جيلب بركة نور طاوسي ملك واليت متده 7لعون الدقيق يف كل حلظة من حلظات 
وجوده يف عامل املادة ورمبا ال ترى األغلبية هذه االرادة لكنها تظهر للوجود مبجرد حتلينا بقيم 

لى طرد الكراهية والشر واهلم احملبة واملعرفة وكذلك قدرتنا على صناعة اخلري الدائم وقدرتنا ع
والنميمة من نفوسنا وهذا التحلي بقيم احملبة واملعرفة يقودa اىل صناعة النجاح يف كل زمان 

ومكان ، كما ينتقل املرء من وجوده احلقيقي اىل حيز مكاين يف عامل روحاين يبحر يف أعماقه لنيل 
  املعرفة ..
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قانون النجاح الدائم الذي سيالزم املرء منذ دخوله  وركائز االبداع هنا تتجلى يف طبيعة صناعة
عتبة الفهم السليم هلذه الرمزية يف الدائرة الثانية من التخت املقدس لربي شباكي ، حيث تالزم 

املرء طبيعة حتويل الدوافع اهلاجعة اىل حقائق ملموسة على ارض الواقع وهي مهمة ليست 
  7لسهلة على االطالق ..

وح وإشراقه 7لنور يضيء طريق طالب العلم االيزيدي وتصبح العالقة بني مصدر فيبدأ مجال الر  
القوانني الكونية وسلطانه مع املرء يف مستوjت أعلى من الفهم والعمق وهذا األمر حيدث بعد 

العبور اىل مستوjت الوعي املتفوقة ، فالعبور هنا ال يتم بطرق غيبية بل بطرق تعكس تفتح 
عرب احلواس اىل أبعد درجة ممكنة لتشكل الوعي اجلديد للفرد والقادر على  البصرية الروحية

حتويل تلك الطاقات اىل حياة مليئة 7ملعاين ، حيث متتلئ حياته بسعة األفق ومتتد هذه السعة اىل 
تركيبة روحية عالية النقاء جتعله حكيماً مبدعاً ميسك بزمام األمور عرب وعيه املتفوق بكل ما 

  العامل املادي أو العامل الظاهري الذي نعيش فيه ..حيدث يف 

لذلك عندما جنعل تركيزa عالياً على تلك الرموز يف ختت بري شباكي فإننا بال أدىن شك جنعل 
من علمنا وسيلة لتحقيق رؤية اجلوانب اإلهلية يف األشياء ، هذا الرتكيز يتطلب ايضا أعلى قدر 

ز وتفسريها وحتليلها على أكمل صورة كي نتمكن من من احلكمة يف التعامل مع تلك الرمو 
فهمها بشكل دقيق للغاية ، فكل من يصل هذه املرحلة يتجاوز يف طبيعته الروحانية تلك 

الصفات األرضية اليت تقّيده مبزاجية ال تنسجم مع ما وصل اليه لذلك نرى املرء هنا ال يبحث 
  ..سوى عن مثار مفيدة يف أعماله وليس شيئاً آخراً 

ورمبا ال يدرك الكثريون ان الرموز املقدسة يف االيزيدية تعكس علوماً مقدسة تقودa اىل االحبار يف 
ثناj العلوم والقوانني الكونية وهذا الشيء ال ميكن لنا تغافله مهما حاولنا ألن جمرد التفكري �ن 

راً خاطئاً ال ميكن قبوله الطقس الذي جنريه يف عاملنا األرضي هو طقس جمرد من املعاين يعترب أم
�ي شكل من األشكال ، هلذا السبب وألسباب كثرية أخرى حناول ان نقف عند ما يعكسه كل 
طقس من الطقوس يف العلوم النوعية ويف مستوjت الوعي العليا كي نتمكن من اعطاء احلقيقة 

  ه العلوم اىل االيزيدية مكانتها الصحيحة يف الوجود ، لذلك ساهم التكتم الشديد على هذ
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ابقاءها بعيدة عن متناول الفرد االيزيدي طوال قرون من الزمن ورمبا تظهر له بني احلني واآلخر 
بطريقة ال متكنه من استيعا�ا بسبب اختالف عاملي الزمان واملكان وكذلك بسبب ما حلقه من 

  املقدسة .. حروب ومآسي مل يكن يعلم ان أحد أسبا�ا هو امتالكه الفطري هلذه العلوم

ومتثل احلاالت اليت تشري اىل استعارات لفظية قوانني بعينها كما تشري اىل مصطلحات ينبغي لنا 
ادراك معانيها لفهم ما جيب ان نقوم به فالظالم عندما يظهر يف بعض احلاالت يشري لنا اىل 

حمليطة 7ملثلث يف  ضرورة الصمت او التكتم الشديد بينما ال يفهم البعض هذا الظالم يف الدوائر ا
كل جزئية ، وكثرياً ما فهم البعض من الذين وصلوا عتبة الوعي املتفوق جزئية الظالم على ا<ا 
تشري اىل ضرورة االختفاء عن االنظار والعزلة عن العامل املادي لكن هذا الفهم مل يكن سليماً ، 

القدسية ، بل حىت أن الثوب  فهذا اللون جعل البعض حيمله معه رمبا كنوع من انواع االحتياط و 
كان خييط 7للون األسود من الكتان اخلالص مرسوم عليه أشكال هندسية مل تكن اجلموع تفهم 

شيئاً من معانيها ، هذا األمر قاد الكثريون اىل االحتفاظ بعلومهم وعدم نشرها على املأل أو حىت 
  خ االيزيدي ..مناقشتها مع رجال الدين والكهنة يف عصور خمتلفة عرب التاري

حمورية فكما نعلم  واحلديث هنا عن االلوان املوجودة على التخت واليت قد ال يراها البعض تبدو 
ان اللون الذهيب هو الذي يغطي التخت وعرب التاريخ اعترب االيزيديون انه لون االنتقال اىل عامل 

لى الدرجات الروحية النور او لون احلظ يف العبور اىل مملكة بيت آدj أي الوصول اىل أع
والفكرية يف الوجود ، فهي آ¢ر تشري اىل علوم 7طنية والكثري من شيوخ وبيار االيزيدية طرزوا 

ثو�م املقدس بغالف أصفر دائري حييط الرقبة ، بينما اكتفى اآلخرون 7رتداء غطاء للرأس 
  دائري الشكل أو خمروطي بلون ذهيب لكي جيلب هلم احلظ الدائم ..

الذهب يف املعرفة االيزيدية  ال هنا يطرح نفسه ملاذا يصنع التخت من الذهب اخلالص ؟والسؤ 
هو حلم اآلهلة أو املعدن الذي بفضله تتطور القدرات الروحية والذهنية سواء عند البشر وحىت 

محرار قليال  عند اآلهلة والكائنات األخرى يف مستوjت الوعي العليا ، والذهب الذي مييل اىل اال
  شكل عصب احلياة عند الكائنات الروحانية او يفي
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مستوjت وأبعاد عليا للوعي قد ال نتمكن من تصّور طبيعة تكوينها جينياً ، ومنذ العهود األوىل  
يف اللش كان رجال العلم االيزيدي يقومون بتحضريه كيميائياً بطريقه تساهم يف تقدمهم يف 

الغوص يف العلوم الباطنية وذكرت يف هذه السلسلة كيف كان يضع االيزيديون قليالً من هذا 
احمللول املستخلص من الذهب يف الطعام أثناء املناسبات وإجراء الطقوس يف اللش املقدسة حىت 
يتمكن العامة من تطوير قدرا¨م الروحية والفكرية كي يصبحوا مؤهلني لفهم الطقوس وما تعكسه 

  من علوم نوعية يف اللش ..

ي نرى أن الدائرة األوىل حتوي ومن خالل التمّعن يف الدائرتني األوىل والثانية لتخت بري شباك
ستة مثلثات متجهة اىل األعلى ، بينما الدائرة الثانية حتوي صفني جماورين كل صف يتألف من 

ستة مثلثات متجهة اىل األعلى وهذه املثلثات هي علم وقوانني كونية تشري اىل مستوjت يقطعها 
لذكر أن تلك املثلثات يف عاملنا هلا املرء يف رحلة تطوير قدراته الروحية والفكرية ، واجلدير 7

تعريف لفظي كالنجاح واحلكمة واملثابرة والتقدم بينما يف مستوjت عليا تعكس ألفاظ أعلى ، 
  أي أ<ا تنسجم مع كل مستوى من مستوjت الوعي مبا يتوافق وكينونة املرء يف العوامل واألبعاد ..

للغاية ال تطاهلا األذهان الضيقة بل حتتاج لعقول  هلذا تعّرب االيزيدية يف جوهرها عن علوم عميقة
مشّعة ، لذلك تعترب العلوم النوعية اخلفية كنزاً ال ميكن الوصول اليه قبل عبور عتبة بوابة الوعي 

املتفّوق ، فهي اليت تدخلنا يف العامل األثريي القا�ين ألول مرة وجتعلنا ندرك أشكال أخرى للمادة 
واع أخرى للطاقة ال نتمكن من التعامل معها ببساطة يف 7دئ األمر مل نتعلمها من قبل وأن

وجماالت مغناطيسية حنتاج لتناغم معني يف ترددa حىت نتمكن من استيعاب طبيعته ونغمة 
موسيقية تعلو يف حقيقتها على مستوjتنا احلسية ونشعر عند مساعها خبروج أعضاءa اجلسدية 

ميكننا وضعها يف املكان السليم إالّ بعد فهم منظومة الوعي بشكل  متطايرة من مكا<ا وأرقاماً ال 
كامل متكامل يف هذا العامل ، فحىت الطوق املقّدس األبيض الذي حييط أجسادa والذي نسميه 

7هلالة أو األورا يتحول فجأة اىل طبقات من القطن والصوف حتيط أجسادa ، هذا األمر ال 
  ة النقية املتفتحة ودون املعرفة السليمة اليت تتخطى ملكاتنا ميكن فهمه دون البصرية الروحي
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م على التفسري السليم  الفكرية وهناك الكثريون من الذين يوقفون جتار�م خوفاً من عدم قد̈ر
هلذه املنظومة من الوعي يف املستوى األثريي ، على هذا األساس أقول أن العلم النوعي يتطلب 

حمب ة بال حدود كي يتمكن املرء من الدخول لتلك العوامل كمشاهد يف معرفة نوعية ، يتطلب 
7دئ األمر قبل أن يتحول اىل العب أو ممثل يف تلك العوامل أو يتحول اىل جنم ساطع يعرب اىل 

  العامل الذي يليه ..

وقد عكس مبدأ اخفاء هذا العلم مبدءاً سرمدjً للكون بكونه جتلي مادي حلقيقة غري مادية أو 
األقل غري مرئية 7لنسبة لعاملنا املادي املوضوعي القاصر على استيعاب األبعاد العليا لذلك على 

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

ل درجاته العليا ، فقدرات وكلما تعمقت املعرفة عند الكائن البشري تعّمق مستوى الوعي ووص
املعرفة واحملبة هاجعة يف كل كائن بشري وما عليه سوى استنهاضها وبث الروح فيها لتعمل وفق 
مبادئها الكونية األبدية ال وفق القوانني املوضوعية اليت أبقتها أسرية السجن الفيزjئي ، فكلما 

صرية الروحية كان حضور الوعي اتسع الوعي اتسعت معه البصرية الروحية  وكلما تعمقت الب
املقدس وثريه فيها عميقاً وهذا األمر حبد ذاته هو من ينقل الكائن البشري اىل مستوjت عليا 

تفرض عليه تعلم أسرار املنظومة الكونية والعلم االيزيدي اخلفي املقدس بشكل أعمق يف كل 
  بة ..مرحلة من مراحل الوعي اليت يتجاوزها مسلحاً 7ملعرفة واحمل

فالثلث االهلي املوجود فينا يتعمق كلما تقدمنا يف هذا ا®ال وهو الثلث املتفّوق اجلبار يف العلم  
االيزيدي اخلفي املقدس ، وهو الذي يوصلنا 7ملوaد الروحي األعلى وهو ال خيضع أبدا اىل 

ين احلاكمني يف قوانني عمياء بل اىل قوانني نوعية عميقة متكننا من عبور الصراع بني العمود
الكون ( البري واملّريب ) للوصول اىل أعلى مراحل العقل والعاطفة ، وأعلى درجات الطهارة 

  والنقاء واالستقامة ..
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وعندما نصل أعلى عتبات املعرفة سندرك أ<ا الوعي املرافق لنا �عمق صوره وعندما نتمكن من 
حية قد تنّورت وتفتحت اىل أبعد حدودها ، التحلي �قصى درجات احملبة سندرك أن بصريتنا الرو 

فهما مظهران أساسيان يعكسان الوجه املطلق للتجلي ، كما أ<ما أساس فعل جتلي سلطان آدي 
، فهذان املظهران للوعي والروح يف عاملنا املوضوعي املتمثالن 7حملبة واملعرفة يتساميان يف 

هذا العامل عن مستوى ادراكنا احلّسي ، فهما املستوjت العليا للوعي اىل درجات أعمق تعلو يف 
أساس وحدة الوجود املبطنة ، ومها أساس دورة الضرورة للخروج اىل عامل األبدية ، والتحكم 
³رادتنا  ال حيتاج  اىل عوامل خارجية فحسب واليت تتمثل بردود أفعالنا على حتدjت احلياة 

ية الروحية الباطنية إلضاء¨ا ، فكلما تعمقت هذه اليومية ، بل حيتاج اىل الولوج اىل أعماق اآلن
اإلضاءة كلما أصبحت ثريات العوامل اخلارجية اليت تدركها حواسنا أقل ثرياً يف جمرى حياتنا 
بشكل عام ، فاإلنسان يسعى بعمق الستعادة ما ُسلب منه ، ما مت اقفاله من حواس وشفرات 

  وغريها ..

يف قهر املادة واستعادة طبيعتنا الروحية األساسية ال بد لنا من أن  فعندما نبدأ مسريتنا احلياتية
نتصور أن كل ما هو موجود يف املنظومة الكونية حتت مستوjت ادراكنا البسيط يبدو مستقالً ، 

أو على األقل مستقل عن املبدأ األساس لُه ، لكن األمر ¶خذ أبعاداً كبرية من التعقيد كلما 
إدراكنا السليم للتداخل والتشابك بني هذه املنظومة الكونية ومبدأها تعمق مستوى وعينا و 

األساس الذي تعكسه يف مستوjت الوعي املختلفة ، فهذا املسرح الواسع يف كل منظومة مشسية 
أو كونية هو مسرح يعكس احلقيقة ، يعكس التطور بكل أبعاده على أساسني ال ¢لث هلما مها 

احملبة ) هذه الطبيعة الغامضة أو غري املرئية 7لنسبة لنا يف أعماق احلقيقة الوعي والروح ( املعرفة و 
الكونية تبدو يف البداية صعبة ومعقدة لكنها 7لتدريج تبدأ 7لوضوح والسطوع لدرجة اننا نبعد 
اجلانب املبهم منها من وعينا تدرجيياً ، فاألشياء اليت تبدو متعالية على مستوى ادراكنا تتحول 

 ياً اىل معرفة حتت مستوى االدراك ، فالعملية هنا يف جوهرها تطهري للوعي وللبصريةتدرجي
  الروحية للوصول اىل الغاية وهي الصورة الكلية أو الشاملة ، أو الوعي األقدس كونياً وفهم 
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طبيعة القوانني اليت سس عليها مسرح الوجود ، وكذلك فهم الغائية والسببية لوحدة الصورتني 
نيتني الصغرى اليت منثلها ككائنات بشرية ، والكربى يف املنظومة الكونية اليت متثل الوعي الكو 

  األقدس ..

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

الوصول اىل الوعي املتفوق واىل املستوjت العليا اليت تليه لتعميق إحساسنا وشعورa 7لكل 
  الواعي ، 7ملبدأ األساس الذي يشكل الوحدة املبطنة للوجود ..

وإدراكنا هلذا اجلانب املهم من جوانب املعرفة العلمية النوعية االيزيدية جتعلنا قريبني جداً من 
ليص هذا الكائن املربوط يف أعماقنا بسالسل حديدية داخل سجن فيزjئي وقيادته اىل احلرية خت

، فهذا السجن عزله عن واقعه الكوين العظيم ، عزله عن علمه النوعي الذي ميثل مفتاح اخلروج 
العاقل  اىل ساحة احلقيقة وساحة احلرية وعدم إدراكنا هلذا اجلانب يعين إبقاء هذا الكائن احليواين

يف داخلنا مربوط اىل ما ال <اية بتلك السالسل احلديدية اليت تشده اىل مثالب العامل األرضي ، 
ليس ذلك فحسب بل قد تشده اىل ممالك حيوانية ونباتية ومعدنية وحجرية أتى منها اىل هذا 

  املستوى األرضي وهذه الكينونة العاقلة السجينة يف هذا الُبعد ..

ة فهم املعرفة بشكلها السليم أمراً ال غىن للكائن البشري عنه من أجل االبتعاد لذلك تبدو عملي
عن دوامة دورات الضرورة ، واالبتعاد عن املستوjت املتدنية للوعي اىل مستوjت عليا متفّوقة 

وكذلك ينطبق األمر على تفتح البصرية الروحية املفعمة 7حملبة بال أسباب وال حدود ، حىت 
ا الروحية ، كائنات تنتمي ملستوjت وعي عليا   نتحول اىل كائنات متفوقة يف وعيها وبص̈ري

  تتجاوز حتدjت العامل املادي املوضوعي الذي �هت فيه ..

فالعمل على تطوير هذا اجلانب يف البنية الروحية والنفسية ( الوعي ) هو الطريق للوصول اىل 
كمة تنطلق من تطوير هذين العمودين يف اخللق أعلى درجات التحكم يف العقل والعاطفة ، فاحل

ما على ايقاف التقمص الدوري للروح عرب أجساد متعددة تنهك اجلوهر  والتجلي ، من قد̈ر
  الفعلي هلما ، هذا التقمص يقف متاماً عندما يتمكن الكائن فينا من عبور مستوى الوعي األرضي 
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املتفّوق ، صحيح أن العبور اىل تلك الضفة من يف بداية األمر واالنتقال اىل مستوى الوعي 
القمم الروحية الشاهقة لن ينهي دورات الضرورة دفعة واحدة لكنها تضع الكائن أمام حقيقته ، 

أما الطريق الذي يتوجب عليه جتاوزه والتحلي 7لقيم الروحية اليت جتعله يعرب اىل تلك الضفة 
  ساملاً وaجحاً ..

نا يعين عملياً السيطرة الكاملة على 7قي األجزاء يف منظومتنا ، واليت وتطوير الثلث اإلهلي في
بدورها تتسع تدرجيياً لتشكل وعي متفوق ¶خذ طريقه اىل املستوjت العليا ، اىل تلك العوامل 

احلدسية والذهنية حيث الراحة األبدية من حاالت التقمص واكتساب اخلربة حىت الوصول احلالة 
وعي ، حينها سيدرك الكائن مكانه احلقيقي يف منظومتنا الكونية وسيدرك طبيعة املثلى من هذا ال

  دوره فيها ..

فال ميكننا اغفال أن كل املظاهر الكونية حيكمها aموس واحد من التجلي وكل مظاهر احلياة 
ل البشرية والطبيعية اليت نعيشها يف عاملنا املادي ما هي إالّ انعكاس لفعل ذلك الناموس �شكا

  تتناسب وتفتح وعينا وإدراكنا لطبيعته ..

لذلك جّسدت مبادئ اهلندسة االيزيدية وعلمها اخلفي املقدس هذا التجلي �عمق أشكاله عرب 
طقوس وتقاليد عكست استعارات صورية وصوتية ولفظية عميقة حتمل دالالت 7رزة تقودa اىل 

األرضي واألفكار السائدة فيه واالبتعاد عن أعماق حقيقتنا دون خر ، لكن ارتباطنا بعاملنا 
تطوير البنية الروحية والنفسية لنا يعطل 7ستمرار هذا الوصول اىل احلقيقة ، فهذا العلم االيزيدي 

يعتمد يف جوهره على املمارسة وليس النظرية ، اجلانب النظري يفتح ملكاتنا الفكرية على 
ة الفعلية يف تطوير ملكاتنا الفكرية وحواسنا اىل تلك حقيقتنا و7لتايل ننتقل اىل مرحلة املمارس

  الدرجة اليت تؤهلنا للصعود والتحليق يف مستوjت الوعي العليا ..

واالنتقال اىل املستوjت الروحية العليا والوعي املتفّوق ينقلنا اىل تلقي العلم االيزيدي اخلفي 
  فهنا ينتقل االنسان من التفسري  �شكال أعمق بكثري من هذه املرحلة يف العامل األرضي ،
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والتحليل كما أسلفت اىل الرتكيب والتعقيد وهذا االنتقال يف املستوى الروحي والفكري يدفع 
بكينونتنا اىل االنتماء تدرجيياً اىل العوامل املتفّوقة القادرة على الصنع واإلبداع والعيش يف تلك 

األرضية اليت نعيشها بل بداية تطبيق تلك املبادئ املستوjت ال يعين متاماً التخلي عن احلياة 
العليا يف املستوى األرضي أوالً ومن خالل التجربة واملمارسة الطويلني يتمكن املرء من فهم 

طبيعة االختالف يف مستوjت الوعي يف منظومتنا الكونية ، وهذا األمر تطرقت اليه يف شرح 
الربخك ) اليت تقودa تدرجيياً اىل تلك العوامل  مستوjت الوعي من خالل ممارسة طرق الّرب (

  املتفّوقة ..

إن الوقوف عند رمزية الطقوس والشعائر يف االيزيدية ¶خذa بال أدىن شك ملدى واسع من 
املعرفة يتجاوز هذا املدى ما تلقيناه يف دراستنا العادية اىل أماكن بقيت سرية يف هذه املعرفة لكن 

هذا الشرح ولو 7ختصار شديد جيعل القارئ أمام هيكلية العلوم اخلفية  االشارة اليها من خالل
 املقدسة يف االيزيدية وطبيعة الطقوس اليت تشري اليها ..
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  الفصل الرابع

  

  الوعي بني املادي واآلداين

  

تشري هذه الدائرة اىل عنصر النار الذي يعكسه مثلثات الرعد يف املعرفة االيزيدية وهي تشبه 
الطاقة اهلاجعة اليت تريد تدمري ما هو ساكن لتجعله يدور يف حركة دائمة تنبض 4حلياة وقدميا  

على أCا دائرة القدر ، أي أCا معنية 4ألقدار اليت كان االيزيديون يشريون اىل هذه الدائرة 
ميثل هذه  تصيب الكائنات واملخلوقات عرب التغيريات اليت جتري فيها بشكل دوري ال يتوقف ..

الدائرة رمزين على شكل مثلثني متجاورين متجهني اىل األعلى ليشريان اىل الثنائية الكونية بينما 
يغطي مساحة املثلثني يف األعلى ، ومن مث ثالثة مثلثات على اجلهة Uيت حتتهما مباشرة مثلث كبري 

اليسرى أسفل املثلث الكبري تقابلها ثالثة مثلثات على اجلهة اليمىن أسفل املثلث الكبري ، ومن 
مث Uيت مثلث كبري يف األسفل ، طبعاً هذه املثلثات تعكس طرق وقوانني عميقة سواء يف الكون 

لبشري البسيط وقلة قليلة من الذين عربوا مستوaت الوعي هذه أدركوا او يف حياة الكائن ا
  بعمق طبيعة األقدار اليت متثلها الدائرة الثالثة يف ختت بري شباكي ..

ويستطيل البحث يف هذا اجلانب كما ذكرت اىل أبعاد واسعة وعميقة بقيت عرب التاريخ هذه 
ين بني الشخصيات اجلليلة اليت وصلت عتبة العلوم تشكل حمور نقاشات عميقة يف اللش النورا

املستوى الشمساين واآلداين للوعي ، ولو أردr تقريب الفكرة للقارئ فما عليه إالّ أن يفهم أن 
الثنائية اليت حتكم الكون والوجود هي اليت تعطي الكائنات واملخلوقات احلياة واحلركة ، بينما 

ملثلثني اىل النور املشع لـ طاوسي ملك وهو يعكس يشري املثلث الكبري الذي يقع أسفل هذين ا
هذه االرادة والثنائية يف اخللق ( الذكر واألنثى ـ األبيض واألسود ـ اخلري والشر ) ، وعندما 

يعكس االيزيديون شكل املثلثات وحياولوا فهم رمزية نزوهلا اىل األسفل أي قلب الصورة يدركون 
  واملثلثني يف األعلى يف الدائرة الثالثة من التخت متثل القانون  بعمق األقدار اليت تفرزها الدائرة ،
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األول والذي هو قبل كل شيء يشكل جوهر الوجود والفكرة املا قبل كونية  وهو الوعي 
املقدس ( العقل ) فهو مبدأ أزيل سرمدي الطابع ال ميكن تكوين صورة ذهنية عنه وهو يتعاىل 

ية والتصّورية البسيطة للغاية ، و فوق كل ذلك يتخطى جمال بصدق على ملكاتنا الفكرية البشر 
الفكر ومداه بكل سعته ، فهذا القانون يتحكم يف كل شيء وموجود يف كل شيء فهو كل الكل 

ببساطة ، أما املثلث األكرب يف األسفل من املثلثني يف األعلى فهو ميثل القانون الكوين الثاين 
aت وعينا اىل املستوaت العليا فهو قانون التشابه أو التناظر الذي يتحكم يف مسرية تطوير مستو 

، ففي كل دائرة ملكية مساوية يتجلى فيها الوعي املقدس كانت ختلق مستوaت للوعي تتشابه 
وتتناظر من حيث اجلوهر ، وكذلك نغمات موسيقية وأرقام وأحرف ولغات الكون الرمزية 

ل الوحدة املبطنة للوجود لكنها تتدرّج اىل حاالت كونية وأشكال للمادة وأنواع للطاقة كلها متث
  أدىن وكل هذا تعكسه يف املعرفة السرية االيزيدية رمزية طاوسي ملك ونوره ..

أما املثلثات الستة املرتاّصة على اليمني واليسار فهي متثل القانون الثالث فهو قانون معدل 
لدوائر امللكية السماوية ، وكذلك يف الذبذبة ملستوى الوعي وكذلك ملستوى الروح يف ا

مستوaت الوعي األربعة يف العوامل السبعة املتداخلة مع بعضها البعض يف الصورتني الكونيتني 
االوىل والثانية ، الصغرى والكربى ، أما املثلث الكبري يف األسفل فهو يشري اىل القانون الرابع 

ح ) أو الذكر واألنثى فهو يشري اىل األعلى اىل فهو الثنائية احلاكمة يف الكون ( الوعي والرو 
املثلثني يف بداية دائرة اخللق وحىت ال تتشابك الرمزية على القارئ جيب فهم أن املثلث القابع يف 
األسفل يشري اىل قدسية الثنائية يف األعلى ، فهذا املبدأ جتلى يف الدائرة امللكية السماوية االوىل 

زيل ، وتدرج اىل كل الدوائر امللكية السماوية واىل كل جزئية مهما  للخلق يف العرش الكوين األ
كانت صغرية يف املنظومة الكونية وطبيعة عملها ، أما الدائرة احمليطة �ذه املثلثات فهي تشري اىل 
القانون اخلامس فهو الرتدد الرنيين ( التواتر أو االيقاع ) وله تسميات عديدة أخرى لكن العلم 

خلفي املقدس حدده 4لرتدد الرنيين ، أما املربع احملاط �الة ذهبية فهو يشري اىل القانون االيزيدي ا
  السادس فهو القطبية ( التناقض ) ، بينما يعكس الشكل العام للدائرة الثالثة يف ختت بري 
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ونذر  شباكي القانون السابع هو الغائية والسببية واليت يشر هلا العلم االيزيدي بدائرة األقدار
  اخلري والشر ..

هذه القوانني جمتمعة تشكل جزء بسيط من شكل واحد من األشكال الثالثة اليت تنقل مستوaت 
وعينا اىل مصاف الوعي املتفّوق وتعلم طبيعة عمل هذه القوانني و�ثريها يف منظومتنا الفكرية 

يف معارف نوعية عميقة  والنفسية واجلسدية جيعلنا ندرك حقيقتنا جيداً ونرتقي �ا عرب الغوص
  تصل أعلى قممها يف حتلينا احملبة املطلقة لكل شيء من حولنا ..

هلذا عندما نعكس األشكال اليت تظهر لنا يف التخت فإCا تعكس قوانني خمتلفة يف عاملنا األرضي 
لعامل ، فهذه الدائرة متثل السماء ووجود املثلثات متجهة اىل األسفل يشري اىل تدرّج الوعي اىل ا

املادي ، حيث تربط الدائرة مبستوaت الوعي االرضي بطريقة خمففة لتعكس ظواهر حنن نراها 
فيزaئية يف عاملنا كالربق والرعد واألمطار والفيضاrت لكنها تعكس قوانني عليا ملن يتمكن من 

  رؤيتها على حقيقتها يف املستوaت العليا للوعي ..

ة يف هذه الدائرة الرمزية تشري اىل تبادل التأثري بني القوانني وحالة احلركة والدميومة املوجود
الكونية يف مستوaت عليا وبني الكائن البشري يف عاملنا املادي من خالل فورة هيولية الطابع 
يتمكن طالب العلم االيزيدي من فهم تناغمها مع وصوله عتبة الفهم السليم هلذه القوانني ، 

ه السليم حنو ركائز أساسية يف املعرفة املقدسة وعلمها الباطن ، وأوىل وهذا الفهم يلهمه 4لتوجي
ص يف رحلة املعرفة االيزيدية  هذه الركائز هي أن النظام ينبعث من رحم الفوضى ، فبداية كل شخ
تبدأ بصعود فيه الكثري من الصعو4ت احلقيقية احلية اليت تطال حواسه وتفكريه على السواء حىت 

ق لريى نفسه أمام فوضى وفورة ال Cاية هلا لكنه سرعان ما يعرب املرحلة إذا ما يقطع نصف الطري
جنح يف مثابرته على التواصل اجلدي لفهم هذه احلقائق يف املستوaت العليا حينها سيشعر أنه 

خرج 4لفعل من دوامة كانت مظلمة اىل مساحة شاسعة يف الوجود تظهر له احلقائق عرب خيوط 
  من ذهب ..
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هلذا حيتاج املرء اىل ان يقف طويالً أمام كل حقيقة تصل اليه ليتمعن �ا ويضعها يف املكان 
املناسب هلا يف قاموسه حىت لو كان هذا القاموس فيه صفحات خمصصة للتكتم وحفظ بعض 

األسرار عرب مجل رمزية ، وهذا األمر ينقله اىل ضفة الكائن املشع 4لنور من خالل علمه ومن 
بته فهو لن جيد الوقت الكايف يف الزمن ليتصرف بطريقة معاكسة للقوانني اليت يفهمها خالل حم

أو حىت أنه من املستحيل أن يفكر �ذه الطريقة ما أن يصل عتبة فهمها بشكل دقيق وسليم ، 
وما أن يقف أمام تلك احلقائق سيجد نفسه قادراً على االحتاد وعلى االنفصال عمها يف أي 

  ة جتعل منه شخصية عابرة للنجاح والتفوق بكل معىن الكلمة ..وقت وهي طريق

واحلقيقة أن هذه الدائرة الثالثة تشبه كثرياً طريقاً دائرa ميكن أن يتفرع منه عشرات الطرق وما 
علينا إالّ أن نكون قادرين على حتديد الطريق السليم لنا للخروج بشكل صحيح اىل ضفة العلم 

ا نعلم أن الكشف عن جوهر احلقائق يكون يف بعض األحيان يف غاية والكنوز املعرفية ، وكم
الصعوبة ال سيما وأننا سنكون حباجة اىل أذهان قادرة على استيعا�ا وكذلك سنكون حباجة اىل 

  الزمان واملكان املناسبني لذلك ..

التعبري  كما أن حامل هذا النوع من احلقائق ينبغي أن يكون قد عرب سن احلكمة كي ال خيطئ يف
أو انتقاء األلفاظ املناسبة املعربة عن جوهر هذه احلقائق ، لذلك كانت التعاليم السرية املتعلقة 

بشرح رمزية ختت بري شباكي يرافقها الكثري من التكتم والسرية ليس خوفاً من شيء بقدر 
طويلة اخلوف من اخلطأ يف التعبري عن الرموز بشكل دقيق ، هلذا بقيت طي الكتمان لعقود 

وأصبحت أشبه بطقس شعائري تغلفه الغموض واألسرار ، لقد احتفظ االيزيديون بكامل كنوزهم 
األبدية سواء الكتابية منها أو تلك اليت ترجع للعلم الباطن االيزيدي ومعرفته السرية وكون أCم مل 

تحليل على خيرجوا حىت هذه اللحظة إالّ القليل منها هذا ال يعطي احلق للبعض 4لتفسري وال
  أهواءهم الشخصية من أجل أوهام ال يتمكنوا حتت أي ظرف من حتويلها اىل حقائق ..

ومل يهجر االيزيديون ال علمهم وال طقوسهم املقدسة بل بقيت الثانية تعرب عن األوىل وكذلك 
  هي اليت األوىل تقودهم اىل حمافل النور اآلداين ( بيت آدa ) ، ورؤية اجلوانب اإلهلية يف األشياء 
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منحت األغلبية التزود �ذه املعرفة السّرية املقدسة اليت حتتاج اىل أذهان وعقول مشّعة من أجل 
  التشبع �ا ..

هلذا حتدد طبيعة األشكال اهلندسية يف كل دائرة من الدوائر التسعة األساسية يف ختت بري 
طبيعة القدرات اليت ينبغي على املرء  شباكي الكثري من املعامل الروحية للعوامل األخرى ، كما حتدد

عبورها كي يتمكن من رؤية احلقائق تتجلى أمام أنظاره ¨سطع صورة ، فحقائق املعرفة النوعية 
©بتة وأبدية وختتلف عن تلك احلقائق النسبية يف عاملنا األرضي واليت ميكن هلا أن تتغري مبجرد 

  الوعي الذي ميكن أن يصل اليه املرء .. اختالف بسيط يف الزمان واملكان وكذلك يف مستوى
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  الفصل اخلامس

  

  القوة بني اآلداين والشمساين

  

تشري الرموز املقدسة يف هذه الدائرة اىل عرش سلطان آدي و طاوسي ملك من خالل املثلث 
األكرب يف العرش ، هذا املثلث يعكس إرادة مصدر الكل يف الوجود ويشع بنوره من خالل رمزية 

نستطيع أن نفهم التشابك العميق يف فهم هذه عظيمة يف االيزيدية هو طاوسي ملك لكننا ال 
اآللية إالّ بعد أن نفهم متام الفهم ملاذا أطلقت املعرفة السرية االيزيدية على العرش املقدس اسم 

! Tبيت آد  
وهذا الفهم يقودX اىل معرفة سّر تسمية جبل املعرفة يف اللش النوراين حيث تشري هذه الدائرة 

املعرفة االيزيدية والذي جيعلنا أمام منظومة كاملة من املعارف اليت ختّص  اىل ذلك السّر متاماً يف
هذا اجلزء الثمني يف العلم الباطن االيزيدي ، ال سيما حالة سكون اجلبل الذهيب الذي ال يفهمه 
الكثريون وهذا السكون مصدره ظاهرة اخرى يف علومنا امسها اهلجع والظهور لنور طاوسي ملك 

وكما نعلم ان بداية احلصول على املعرفة االيزيدية تبدأ بفهم القوانني يف العني وسلطان آدي ، 
البيضاء الكونية حىت وإن كان ذلك الفهم يف بداية الطريق بطيء وتدرجيي للغاية ، لذلك يشعر 
الكثريون بنوع من الطيش والضياع وهم يعربون اىل تلك الضفة من العلوم العميقة اليت تتطلب 

عاً من الفهم السليم الذي جيعل املرء قادراً على البقاء يف دائرة السرية العميقة هلذه قدراً واس
 املعرفة ..

فطالب العلم االيزيدي هنا يشبه النبع يف جرTنه وتفادي ركوده بفضل خاصيّته يف ردم التجاويف 
لروحية وتوزيع اليت تقف يف طريقه ، وsخذ مساره يف تلقي العلوم مبا يساهم يف تطوير قدراته ا

طاقاته بطريقة Xجحة للغاية تصب يف خدمة تلقيه هلذه العلوم ، لذلك تعترب هذه املرحلة من 
  املراحل احلامسة يف ممارسة الضبط والثبات يف كل املمارسات سواء أكانت روحية أم فكرية من
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ن دائرة الروتني يف خالل ممارستها yعلى درجات الوعي واليقظة ، ومن املهم جداً هنا اخلروج م 
املمارسة فهي تفقده القدرة على السيطرة على انضباطه ويشل قدراته الروحية بشكل كبري ، 

فهذه القدرات تبقى }طنية لكنها تتفتح مبجرد العبور اىل تلك املستوTت وفهمها ، وليس كل 
ذلك يتطلب شخص قادر على احلفاظ على دميومة هذه الطاقة والتحكم الطويل األمد |ا بل 

  }لفعل املمارسة املستمرة اليت تستمد قو�ا من الوعي ..

لذلك يعترب تسليط الضوء على املثلثات العشر يف هذه احلالة أو الدائرة موضوعاً يف غاية الدقة 
حيث أن االيزيديون القدماء كانوا يطلعون على نذر اخلري والشر عرب فهم مواقع املثلثات 

اتبية يف العامل القدمي لتعكس هلم علوماً حّية تساعدهم يف ختطي مصاعب وأشكاهلا اهلندسية الرت 
  احلياة يف العامل املادي ..

وفهم هذا املوضوع كما ذكرت حيتاج اىل مستوTت وعي عليا قادرة على اخرتاق األسرار الكربى 
 ترفد يف املعرفة االيزيدية فهي منظومة عظيمة من املعرفة اليت ال تتوقف عند حدود واليت

صاحبها }حللول ألعقد القضاT اليت ميكن أن تواجهه ، هلذا السبب يعترب االيزيديون أن فكر�م 
عن اخللق والنشوء ما هي إالّ فكرة ذكية عن بداية ظهور الوجود yشكاله ومستوTته األربعة ، 

س علنية واحتفظ االيزيديون عرب العصور |ذه املعرفة بشكل متكامل على شكل تعاليم وطقو 
  وعلى شكل تعاليم سّرية كانت تعطى ملن هو مؤهل حلمل اسرارها ..

كانت التعاليم االيزيدية الباطنية حكراً }لفعل على أقلية عرب العصور وهذه التعاليم كانت تصل 
اليهم ليس عرب حلقات مسّرية من جهات عليا بل عرب عملية الوصول ملستوى روحي وفكري 

ى فهم اسرارها و}لتايل قادراً على رؤية نظراءه من االيزيديون يف نفس جتعل املرء قادراً عل
املستوى من الوعي ، ومن املهم ذكر ان هذه التعاليم كانت تفصل }لفعل بني الغيبيات 

واخلرافات وبني العلوم احلّية احلقيقية اليت تساهم بكل معىن الكلمة يف قدم االنسان روحياً 
الُبعْد عن التعصب والنظر اليها على ا�ا جمرد معتقدات كما حياول وفكرTً ، فهي بعيدة كل 

  البعض تصنيفها بشكل خاطئ ..
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هذه املعرفة االيزيدية كانت يف متناول مجوع ال yس |ا قبل أن يطغي عليها طابع التكتم والسّرية 
وحفظها  وذكرت يف أكثر من فصل يف هذه السلسلة األسباب اليت دفعت االيزيديون للتكتم 

كأسرار منها استخدامها لغاTت أXنية وشريرة ال تنسجم مع وجودها كنور خلدمة االنسان الذي 
يبحث عن التحرر واالنعتاق الروحيني ، ونشرها كان ميثل انتهاكاً خلصوصيتها حىت ان األغلبية مل 

شيئاً قليالً  تكن تعلم األسباب اليت تقف خلف عدم نشرها ، لكن الظرف احلايل جيعلنا نضع ولو
منها يف متناول اجلموع جلعلها تدرك األبعاد العميقة للمعرفة السرية االيزيدية وأسسها عرب 

  العصور ..

وأسرار املعرفة االيزيدية بشكل عام جتعلنا نواجه احلياة ومصاعبها بعقلية خمتلفة متاماً ، هلذا تبدو 
نباً مهماً من جوانب االطالع على هذه عملية النظر اىل الطقوس والغوص يف أعماقها السرية جا

  املعرفة ..

والتفاصيل الكاملة املتعلقة بفهم طقس التخت املقدس لربي شباكي مهما حاولنا اختصارها تبقى 
  عميقة للغاية أل�ا تشكل مدخالً للروح والفكر اىل ثالثة أبعاد عليا قد ال يفهمها القارئ 

على أقل تقدير ، لكنها يف �اية األمر تعّرب عن حقائق عليا يف بداية األمر أو قد ال يفهم رمزيتها 
خترتق أسرار الوجود وجتعلها علماً يف متناول اليد ، هلذا نركز دائماً على امتالك املرء القدرات 
الروحية والفكرية اليت تؤهله لتقبل هذا النوع من املعرفة وكذلك امتالكه الذهن املشع القادر 

  ة الكربى يف املعرفة السرية االيزيدية ..على حتمل وزر األجوب

ورغم ان البعض سريى تعقيدات واسعة يف تناوله هلذا العلم لكن سيجد يف �اية املطاف ان 
املعرفة االيزيدية تقوم بتطوير قدراته الروحية والفكرية أي ا�ا تطّور الباحث نفسه وتطور اساليب 

ما العلوم العادية حتاول تطوير املعدات ليس إالّ ، ومن تعامله مع أسئلة وأجوبة احلياة املعقدة بين
خالل اطالعنا على أسرار التخت املقّدس ودوائره التسع األساسية واليت تستطيل يف شكلها اىل 

دائرة ومربع فإن تفاصيل البحث كذلك ¢خذ أبعاد واسعة قد ال نتمكن من مجعها كلها يف  81
م االيزيدي ، هلذا تبدو عملية البحث أشبه }لعبور اىل آن واحد وجعلها يف متناول طالب العل

  عوامل مليئة }لنور كلما تعمق الباحث فيها كلما تشبع }لنور والطاقة الالزمني ملواصلة مسريته ، 
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وهذا األمر حدث مع الكثري من الشخصيات االيزيدية اليت مل تدخل يف حيا�ا مدارس العلم 
ت عاملة تتناول أعقد قضاT العلم بشكل مبسط ، هذه املرحلة الكمي وحتولت فجأة اىل شخصيا

اليت نسميها مبرحلة الكوجك هي مرحلة عميقة ال ميكن االدعاء }متالكها قبل أن يعرب املرء 
مستوى العامل املادي وقوانينه وفهمها واالنتقال اىل العامل القا¥ين حينها ميكن أن نطلق على املرء 

القادر على استخدام قوانني فيزTئية وكيميائية عليا ومن مستوى  لقب الكوجك فهو الشخص
  العامل القا¥ين يف عاملنا املادي ويقوم بتطبيقها بشكل سليم ..

لذلك تبدأ املعرفة هنا بتفتح طفيف يف احلواس وتتدرّج اىل أبعاد واسعة من القدرات املتفّوقة تبدأ 
ملرء طبيعة عملها من قبل يف كينونته ، الوصول }حلواس اخلمس وتنتهي بتفتح حواس مل يعهد ا

ملستوى الوعي املتفّوق هو أمر يف غاية التطور }لنسبة للكائن البشري الذي يقصد الكمال ، 
فتطوير الثلث اإلهلي املوجود فينا وجعله األX العليا املتحكمة يف كل شيء هو اهلدف من 

قّدسة ، وتطوير هذا الثلث حيتاج اىل فعل ويقظة الدخول اىل أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية امل
عميقني ، وكلما كان املستوى الروحي متقدماً كانت عملية الوصول اىل مستوى الوعي املتفّوق 
أسرع ، بينما من حتكمه امليول املادية ومثالب العامل األرضي فإنه سيقضي وقتاً طويالً يف جتاوز 

  لوعي ..املرحلة األوىل أو املستوى العادي ل

فاإلنسان يف املستوى األول للوعي العادي حتكمه غرائز جسمانية ¢خذه اىل ذاته الدنّيا احليوانية 
اليت تشكل جزءاً من تركيبته كما عّرف العلم االيزيدي مراحل االنسان يف هذا ا¨ال ( االنسان 

هذا الرتكيب حىت يتم جتاوزه  احليوان ، االنسان ا¨ّرد ، االنسان اإلله ، اإلله االنسان ، اإلله )
والتخلص منه ينبغي العمل على تطوير منظومة الوعي العادي اىل وعي متفّوق ، يف املستوى 
الثاين والذي هو الوعي املتفّوق تتناغم القدرات العقلية والروحية لتعكس مبدأ واحد يف هذا 

ي يف البقاء يف هذا املستوى من املستوى ، غري أن هذا املبدأ ال يستمر إالّ برغبة الكائن البشر 
  خالل جتسيده للقوانني الكونية يف هذا املستوى للوعي ..
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وعندما يتمكن املرء يف هذا املستوى من التحكم بعمق يف ذبذبة الروح ودرجة ترددها الرنيين 
ان فإنه ينتقل اىل املستوى النجمي لعامل تسيطر عليه قوانني نوعية خمتلفة للغاية ، تقبل االنس

للقوانني بشكل خمفف يف املستوى األثريي جيعله قادراً على العبور اىل املستوى الذي نسميه 
مبستوى الوعي املالئكي ، والذي يسيطر عليه نور طاوسي ملك العظيم كي جيعل من يتحلى 

  yقصى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة قادراً على العبور اىل مراحل متقدمة ..

وى النجمي تتحول املنظومة املعلوماتية للكائن البشري اىل خليط من علم أكادميي  يف هذا املست
كمي وعلم نوعي خفي مقّدس ال ميكن اإلفصاح عنه حتت أي ظرف بسبب عدم امتالك الكائن 

البشري للحواس وامللكات الفكرية اليت تؤهله الستيعاب العلوم النوعية يف هذا املستوى ، بل 
تعارات الصورية واللفظية فشلت يف التعبري مما يدفع }لكثريين من الذين  أن الكثري من االس

يتواصلوا مع هذا املستوى من الوعي للبقاء صامتني ال ميكنهم التعبري عن العلوم اليت يتلقو�ا ، 
والكثري من الشخصيات االيزيدية اليت عربت هذا املستوى بقيت صامتة حىت انتقلت اىل العوامل 

  بدلة طوقها املقّدس بواحد أفضل يف عوامل متفوقة ..األفضل مست

فاآلنية الروحية تقرتب هنا تدرجيياً لآلنية اإلهلية ، ويف هذا املستوى يتمكن املرء من التواصل مع 
عوامل ثالث ، ودرجات تعدادها الثالثون جتاوزها بعمق وتشبع بقوانينها النوعية اليت تغذي تقدمه 

فسي ، هذا التجاوز الناجح للقوانني ينقله اىل مستوTت روحية عليا عصية يف ا¨الني الروحي والن
الفهم على الكثريين ، يف املستوى العقلي الباطين اخلفي امللون }ألصفر يعرب املرء اىل عامل 

احلقيقة األبدية ، عامل يتمكن من خالل تلقيه للقوانني النوعية يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس 
ء يف دائرة الضوء الكونية إذا ما متكن من تقبل العلوم وتركيبها وتعقيدها وجتميعها من البقا

  بشكل سليم للغاية يتناسب مع أهداف املبدأ 

املقّدس الذي تعكسه هذه القوانني ،  يف مستوى الالوعي اخلفي املتجاوز يتحد الربXمج 
علومايت للمنظومة الكونية يف حالة املعلومايت للنفس والروح يف الكائن البشري مع الربXمج امل

تتناسب وتفتح الوعي واإلدراك واحلواس عند هذا الكائن ، فبدون هذا االحتاد ال ميكن العبور 
  هلذا املستوى الذي يشكل اجلانب الذهيب للوحدة بني الصورتني يف العلم االيزيدي ، وهو درجة 
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محر ، خمففة لتلقي القوانني الكونية ونورها الساطع قبل  االنتقال اىل املستوى األعلى األصفر األ
يف املستوى األصفر العادي تكون القوانني النوعية للعلم اهلندسي االيزيدي تتناسب ودرجة 

التطور الروحي والنفسي عند املرء ، وهذه البوابة حيكمها الشيخ مشس اآلداين ، ونقول اآلداين 
تلف مستوTت الوعي قبل وصوهلا اىل مستوى آدT ، ألنه حيكم بعمق أسرار املنظومة الكونية ملخ

.. Tأي أنه لقب مأخوذ من الصبغة اإلهلية املقدسة لُه وهو حيكم كل العوامل اليت ¢يت قبل عامل آد  

لذلك عبور هذا املستوى يعين عملياً االلتحاق yبناء الشمس احلقيقيني الذين بنوا اللش 
كل تفصيل من تفاصيل بناءها اهلندسي العظيم ، وهو أمر ووضعوا العلوم اهلندسية النوعية يف  

اقتصر على أقلية عرب دهرX ختطت حاجز السجن الفيزTئي لعاملنا األرضي بنجاح ، فالقوانني 
الكونية جتري }نسيابية ال متنع أحد من عبور حواجزها إذا ما متتع }لطهارة والنقاء واالستقامة 

  عىن ..بكل ما حتمله هذه الكلمات من م

والوصول اىل العامل السبيب حبد ذاته يعين عملياً الوصول اىل مرحلة فهم السببية والغائية لقوانني 
املنظومة الكونية اليت حتكمنا ، وفهم هذه السببية يشكل عامالً للبقاء األبدي والدخول يف 

عامل السبيب إالّ منظومات أكثر تعقيداً وتطوراً ، ومهما كانت تعقيدات شرح مستوى الوعي يف ال
أ�ا غري مستحيلة إذا ما متكنا من جعل الثلث االهلي يغطي الثلثني اآلخرين يف منظومتنا ، فهي 
سلسلة غري منقطعة على االطالق يف عبور سلم التطور من مستوى الوعي العادي صعوداً اىل 

محة املستوى السبيب الذي حتكمه دوائر ملكية مساوية يسيطر عليها عمود البري ا لقائم على الر
  والنور ..

والوصول ملرحلة مستوى الوعي السبيب جيعل ممارس طرق الّرب ( الربخك ) يصل ملراحل متفوقة 
تعلو على مستوTت إدراكنا مهما فعلنا من حماوالت يف عاملنا األرضي فهمها ، فهي تقوم على 

رب هذه العوامل اىل املستوى أسس وقوانني كونية أبدية سرمدية ال تتوقف ، ويتواصل معها من يع
  السبيب ويتلقى العلوم النوعية يف هذا املستوى }لتحديد ..
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فعبور مخسة عوامل بدوائرها امللكية السماوية اخلمسني yربعة مستوTت للوعي املتدرّج صعوداً 
يتلقى يعترب أمراً يف غاية التفوق على النفس قبل كل شيء وعلى التحدTت اليت تواجه املرء وهو 

القوانني النوعية للمنظومة الكونية ببصرية روحية متفتحة قادرة على جتاوز كل ما يقف أمامها من 
  حتدTت تشكل أخطر أنواع العبور ملراحل النور املتقدمة ..

أما املستوTت العليا اآلدانية يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ال ميكن اإلدعاء بوصول أي من 
محراء ال ميكن عبورها إالّ ممارسي طرق الربّ   يف املستوى األرضي اليها ، فهي كما لو�ا خطوط 

وفق اخلط التصاعدي يف مستوTت الوعي وعلى األغلب تكون الدوائر الكونية امللكية السماوية 
اخلاصة }ملالئكة ومستوTت الوعي السببية هي اليت تتمكن من سرب أغوار أسرار هذه املستوTت 

  كن فهمها إالّ من خالل فهم مراسيم السماع املقّدسة يف اللش النورانية ..بطريقة ال مي

لذلك مثلت اللوحات احلجرية واآلµر اليت خلفها لنا األجداد يف اللش النورانية املقدسة كنوزاً 
مثلت أقدم الرموز وأعمقها يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ووضعت األجيال احلالية أمام مهمة 

عن األسس اليت قام عليها هذا العلم العظيم الذي بقي حماطاً بغالف من السّرية ال ميكن البحث 
االقرتاب له قبل أن تتمكن مستوTت الوعي من امتالك النضج الكايف للتعامل معه وجعله يف 
ن متناول اجلميع ، فالتحليل والتفسري الفلسفيني  للطبيعة الكونية وµلوثها املقّدس قاد االيزيديو 

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 

ت يف اهليكل الداخلي للكائن البشري كما هي موجودة يف اهليكل الكوين املقّدس ، لذلك ركز 
االيزيدية يف علمها اخلفي املقدس على تعليم االنسان أسس الطريقة السليمة يف عبور مستوTت 

الوعي من خالل دراسة منظومته الداخلية قبل االنطالق يف عملية التشبيه لدراسة املنظومة 
 فطرق الّرب ( الربخك ) يف األساس قامت على حتويل الطاقات القادمة من املنظومة الكونية ..

الكونية عرب الشمس والقمر اىل مستوTت عليا للوعي  �دف يف جوهرها اىل �ذيب النفس 
 والروح اىل مستوTت متكنها من دخول أعماق حقيقتها وتقوم }لتايل خبلق وعي بديل عن الوعي 
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ا متفوق يف مالحمة وصفاته على الوعي املتّدين للكائن البشري يف العامل املادي ، وعندم األرضي
يتم تفعيل مراكز الطاقة يف اجلسم عند الكائن البشري تبدأ ممارسة الّرب ( الربخك ) يف التدرّج 
صعوداً يف مدTت زمنية خمتلفة ¥رة قصرية للغاية وأخرى طويلة نسبياً حىت يتمكن املمارس من 

  ملتفّوق ..السيطرة الكاملة على التواصل مع األبعاد األخرى ·رادة حرة كاملة أساسها الوعي ا

وقسمت االيزيدية مستوTت الوعي اىل أربعة استناداً اىل األسس الكونية يف عملية اخللق 
والتجلي واليت قامت يف األساس على العناصر األربعة املؤسسة هلا وهي املاء واهلواء والرتاب 

  والنار اىل أربعة مستوTت وأطلقت عليها ..

  

  ــ  مستوى امللك شيخ سن ..

  مستوى طاوسي ملك  ..ــ  

  ــ  مستوى شيشمس ..

  ــ  املستوى اآلداين ..

هذه املستوTت األربعة للوعي ختص الكائن البشري وتدخل يف صلب عملية تقدمه الروحي 
والفكري وتطوير مستوى الوعي لديه اىل املستوTت العليا املتفّوقة ، وحىت نفهم عملية العبور 

من الوعي يف العامل املادي األرضي يتوجب علينا فهم العملية من ملستوTت الوعي هذه انطالقاً 
األساس ، فهناك مسألة يف غاية األمهية تتعلق بقدرتنا على فهم طبيعة املوضوع من األساس 
وتكمن يف تعريف القوى احلية يف االنسان حىت يتمكن من حتقيق العبور اىل مستوى الوعي 

املقدس عّرف املادة على أ�ا أقصى درجات التكثف للطاقة ، املتفّوق ، فالعلم االيزيدي اخلفي 
وهذه الطاقة تتذبذب بوترية منخفضة بطريقة جتعل من املادة تعمل يف مستوTت أخرى ، وهذا 
التذبذب يدخل سبعة مراحل حىت يتمكن املرء من برجمة وعيه ونشاطه على موجة أعلى تدخله 

  ق ، هذه املمارسة عند االيزيديني القدماء كانت شائعة العامل األثريي أو مستوى الوعي املتفوّ 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ بري شباكي

 

66 

 

  

  

وليست حمصورة بفئة معّينة بسبب توفر الشروط الروحية واألخالقية عندهم ملمارسة الّرب ( 
الربخك ) والتقدم يف مسرية الوعي اىل مستوTت عليا ، وتقلصت فيما بعد وأصبحت حمصورة 

وط ، فاملعروف أن أشكال املادة يف عاملنا املادي ومن بفئات كانت حتاول االلتزام فعلياً }لشر 
خالل علم الفيزTء نعرفها على ثالثة أشكال سائلة وصلبة وغازية ، وعندما يتمكن املرء من 

استيعاب طبيعة هذه احلاالت الثالث ويفهمها فإنه ينتقل لإلطالع على مستوى أعلى ألشكال 
شعة ، األشكال الثالثة األوىل للمادة تسمى املستوى املادة هذه أكثر رهافة وتسمى }ملواد امل

األول واألشكال األعلى واليت نسميها }ملواد املشعة تسمى املستوى الثاين ، أما املستوى الثالث 
للمادة فهو عبارة عن أثري يشكل حالة من املادة وحالة من الطاقة يف مستوى أعلى ، أي أن 

ستويني أي يشرتك يف طبيعتهما ، والتسلسل من البداية الشكل الثالث له خواص تشرتك مع امل
حيتاج دائماً اىل احلكمة والتحلي }حملبة واملعرفة لعبور هذه املستوTت بشكل تدرجيي ، ومن 

  خالل الشكل التايل ميكن أن نقّرب الصورة ذهنياً بشكل جيعلها قريبة للفهم ..

رط أساسي يتمثل يف دخول املرء اىل أعماق هذا املستوى للوعي يف عاملنا األرضي حيتاج اىل ش
حقيقته وفهم اجلانب السبيب هلا حىت يتمكن عملياً من رفع وترية الوعي لديه ملستوى ممارسة 

طرق الّرب ( الربخك ) االيزيدية ، وعند الوصول اىل هذه العتبة الروحية يصبح ·مكان املرء عبور 
سماوية السابعة ، وكل دائرة وعي مرتبطة عملياً بنمط الدوائر الستة للوصول بوعيه اىل الدائرة ال

معني من املوجات الدماغية ، فمستوى النشاط العقلي عند الكائن البشري هو الذي يتحكم 
}لرتدد يف املوجات الدماغية و}لتايل يتحكم يف العبور عرب هذه الدوائر صعوداً ، فكلما اخنفض 

لوعي األرضي ومتكن من الدخول اىل حالة الوعي النشاط العقلي ابتعد املرء عن مستوى ا
البديلة اليت تعتمد على الالوعي وعلى العقل الفضائي الباطن و}لتايل يتمكن من ممارسة طرق 

  الّرب ( الربخك ) وتلقي العلم الكوين بشكل أفضل ..

رء يعرب اىل أي أن حالة االبتعاد عن التفكري والنشاط العقلي يف العامل املادي هي اليت جتعل امل
  جادة التأمل السليم البدائي الذي يتطّور تدرجيياً ليصل حالة متقدمة يعرب من خالهلا اىل مستوى 
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أعلى للوعي ، فممارس طرق الّرب ( الربخك ) يدرك متام االدراك أن كل ما حيدث يف الكون من 
ة ، تتعامل مع بعضها حوله ليس إالّ تردد ذبذيب وموجات ذبذبية متبادلة يف املنظومة الكوني

البعض وفق منطق الرتدد الرنيين املتبادل والذي يعكس العالقة بوضوح بني املستوTت ، فكل 
شيء متشابه يف هذه املنظومة يكرر نفسه yشكال ال �ائية الطابع ، وهي خاضعة يف جوهرها 

ألنغام واألعداد لقوانني العلم االيزيدي اخلفي املقدس حول تفاعل النوعيات املتشا|ة من ا
واألصوات وا¨االت املغناطيسية وحىت مستوTت الوعي تتمكن من االتصال يف أبعاد أخرى من 

نفس املستوى ، يف هذا املستوى األول يعجز أغلب الذين ميارسون طرق الّرب ( الربخك ) عن 
وكذلك للنوتة  تفسري طبيعة الرتابط بني الرتدد الرنيين للون والرتدد الرنيين للشكل اهلندسي

املوسيقية ممن ميتلكون نفس اخلاصية واملعدل يف الذبذبة والرتدد الرنيين ، وحيث يتجّسد القياس 
املوضوعي ا¨رد يف هذا املستوى والذي ال يستطيع فيه ممارس طرق الّرب ( الربخك ) التمييز بني 

ح عليه من الصعب التواصل األلوان والروائح والنغمات املوسيقية ومعدالت ترددها الرنيين يصب
دون التعمق يف علوم كمية موجودة يف عاملنا املوضوعي جتعله خيطو خطوات كبرية اىل األمام إذا 

  ما متكن من امتالك ثقافة واسعة النطاق وتقرتب يف النوعية يف مستواها ..

ما حيدث أثناء التواصل من خالل هذا املستوى هو حقائق نوعية تفوق التصّور وليس أصوات 
مبحوحة }لكاد ميكن مساعها ، وهذا املستوى العادي امللون }ألخضر ال ميكن الوصول ملراحل 
متقدمة من املعرفة فيه دون دخول أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة وأعمدة علمها وفهم 

ستوTت السبعة اليت حتتويها كل مستوTت الوعي اليت ميكن التواصل معها ، فاألخضر هو امل
املستوى الوحيد الذي ميكن من خالله التواصل ببدائية مع عوامل سبعة يضم كل مستوى من 

مستوTت الوعي فيها لونني وترددين رنينّني ، فاألمر للمتقدمني يف هذه املمارسة أعقد بكثري من 
ببساطة واستعارات لفظية تفي }لغرض ، كال .. األمر أعمق مما ميكن أن نتصوره شرحه 

فاحلصول على املعرفة النوعية يتطلب جتاوز جبال العلم الشاهقة الواحدة تلو األخرى للوصول 
  اىل كنوزها والتنعم |ا ، ويكون معدل الذبذبة سريعاً وخرافياً حبيث يصعب يف }دئ األمر 
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بسهولة جلعلها تتناغم والرتدد الرنيين الذي يؤهله لدخول حالة الغشيان وجعل العقل التحكم |ا 
  الباطن sخذ دوره يف عملية التواصل مع األبعاد الستة يف هذا املستوى ..

وحىت يتمكن املرء من عبور مستوى الوعي األرضي األخضر اللون يتوجب عليه خوض حر}ً 
تحكم ، ففيها يتوجب عليه التخلص من الشهوة ومن األXنية نفسية من الشكل النوعي للغاية لل

ومن األخذ ومن سوء النية والكسل واهلم والقلق والشك فكلها متثل نشاط ذهين قاصر وغري 
صحي ، ويزرع حملها احملبة واملعرفة بال أسباب بال حدود ، فيتحقق لُه مبدأ البهجة والسعادة 

عها دور هذا الثالوث املقّدس لرفع مستوTت الوعي اىل الروحية والنفسية واجلسدية ويتعمق م
  حاال�ا القصوى اليت تتمكن من التحكم }لعقل والعاطفة اىل أقصى درجة ..

أما املستوى الثاين للوعي يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فهو مستوى الوعي املالئكي أو 
عي ، هذا املستوى يشكل صلة الوصل األزرق أو املتفّوق وهو ما يسمى }ملستوى األثريي للو 

بني العامل املادي والعامل الروحي األعلى مثلما يشكل صلة الوصل بني املادة والطاقة ، وهذا 
املستوى أيضاً له سبعة مراحل ينبغي عبورها ليتمكن املرء من الوصول اىل مستوى الوعي 

الدقيق للكلمة ألنه جتاوز الوعي  الشمسي ، يعترب هذا املستوى من الوعي وعياً متفوقاً }ملعىن
العادي يف البعد األرضي وبدأ الدخول اىل ساحة الوعي الكوين القائم على املعرفة النوعية  

ويقسم اىل قسمني أو مستويني أو عاملني حبد ذا�ما ، األول يعترب عامل أثريي }للون السمائي 
قدس السماء بلو�ا االزرق بوابة العبور اىل الفاتح كلون السماء  ويعترب العلم االيزيدي اخلفي امل

العقل الكوين ، يف هذا املستوى يعرب ممارس طرق الّرب ( الربخك ) اىل مستوTت عليا يف تلقي 
العلم النوعي واهلندسة االيزيدية املقّدسة ، وال ميكن تغافل الدرجة اليت وصل اليها املرء من 

ل معها يف العامل األرضي اليت جعلته قادراً للعبور اىل الذكاء يف عبوره ملستوTت الوعي والتواص
هذا املستوى املتفّوق من مستوTت الوعي ، يف هذا املستوى من الوعي املتفّوق تبدأ البنية 

  اجلسدية بتغيري منطها وطبيعتها تدرجيياً لتالئم نفسها والوضع اجلديد للربجمة املعلوماتية الواسعة 
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يف الكائن البشري ، فيتغّري طبيعة الطعام ويتغّري معه تدرجيياً الربXمج لكل من الروح والنفس 
  البيولوجي الكامل للجسم ..

تغيري النظام البيولوجي يف اجلسم يفتح أمام ممارسي طرق الّرب من الذين وصلوا مرحلة الوعي 
ن برجمة املتفّوق تفّتح الكثري من احلواس لتعمل yقصى طاقا�ا ، ليس ذلك فحسب ، بل وأ

عدسة العّني تتغّري هي األخرى لتتفتح وترى أشياء ال يتمكن الكائن البشري البسيط من رؤيتها 
وهنا يبدأ بتقبل العلم النوعي الرصني ورؤية الصور الشاملة املتكاملة لألشياء  وبقدر ما جيلب 

ميقني ، جيلبان لُه هذا التطور يف البنية الروحية والفكرية واجلسدية للمرء السعادة والسرور الع
نوعاً من احلزن بسبب رؤيته للحقائق يف كل املواقف اليت يعيشها وال ميكنه التعبري عنها أو قوهلا 

أل�ا ستجلب األسى والبالء لآلخرين ، فُيفّضل االبتعاد تدرجيياً واالنعزال حىت ال يعطي جماالً 
  للحزن أن يفسد عليه سعادته الداخلية ..

املستوى األول مع كائنات تنتمي للبعد السماوي الشفاف الواضح واليت تنري  ويتواصل املرء يف
أمامه احلقائق كما هي دون رتوش وجتعله يتعلم تقبلها والتدّرب على التقبل من خالل تطوير 
البنية الروحية لُه تدرجيياً ، يف هذا البعد يتقبل ممارس طرق الّرب العلم على شكلني ، أما ألغاز 

غي عليه فك طالمسها أو أشكال هندسية مبعثرة ينبغي عليه جتميعها للخروج بشكل لفظية ينب
  النصيحة أو املعلومة النوعية اليت جتعله يتقدم يف هذا العلم اىل األمام ..

هذا املستوى يبلغ يف درجاته البدائية العامل االثريي ويف درجاته العليا العامل النجمي ، األول 
حلصول على علوم نوعية بدائية من كائنات سامية انتهت من مرحلة يتمكن فيه املرء من ا

الضرورة وتناسخ األرواح وانتقلت اىل مصاف املستوى السامي ، أما املستوى النجمي فهو 
مستوى ما نسميه }ملالئكة يف عاملنا ( كائنات تتصف بعمق }لطهارة والنقاء واالستقامة ) ال 

ال تنسجم وعمل املنظومة الكونية املنرية اخلّالقة  والتواصل  خترج من أفواههم كلمات أو نصائح
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 االيزيدي اخلفي املقّدس ليس
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ث بل فعل يتطلب بذل جهود حقيقية قائمة على حتديد شكل الدراسة أمراً سهل احلدو  
  للوصول اىل علمها النوعي اخلفي ..

وحىت نفهم األمر بشكل متدرّج وواضح نقول أن املرور مبستوى الوعي العادي جيعل املرء 
تها مع يتدّرب طويالً جلعل القوى النائمة فيه تنهض وتبدأ بعملها يف تناغم ترددها الرنيين وذبذب

مستوTت الوعي األخرى وخيتلف طول فرتة هذه 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 وجودها يف منظومتهم من أرواح سابقة عاشوا فيها إالّ أن األمر بشكله 
طلب ثقافة نوعية عالية حىت يصل اىل نتائج نوعية عالية خالية من العفوية ، ويف الصحيح يت

مرحلة مستوى الوعي األثريي يكون املرء قد عرب مساحة شاسعة من التقدم الروحي وانتقل اىل 
مرحلة احلديث والتواصل مع كائنات من العامل األثريي ، ويف بعض احلاالت يكون احلديث مع 

العامل تبعاً لالرتباط الشديد لتلك الكائنات بكائنات بشرية من عاملنا عرب  اجلنسني يف ذلك
مسارات الطاقة اليت تتناغم يف هذه احلالة ، وبلغة ذلك املستوى األثريي ( قسماً كبرياً منها 

  }للغة األكدية وقسماً }آلرامية القدمية ) هذا يتوقف على طبيعة التواصل مع ذلك املستوى ..

األول أو املستوى العادي يكون التواصل }آلرامية القدمية ويف املرحلة املتفوقة اليت تبدأ  يف البعد
}لبعد األثريي يكون احلديث }ألكدية و}لنسبة للمتقدمني يكون شكل احلديث خمتلفاً حيث 
يعتمد على أشكل هندسية مبعثرة أو معادالت علمية Xقصة التكوين أو لوحة مبعثرة أو نغمة 

  يقية ينبغي ترتيب نو¥�ا استناداً للعلم النوعي الستخالص العلم منها ..موس

لذلك يكون العبور والتواصل يف املستوى األثريي والنجمي حيتاج لعبور بعدين من التواصل حىت 
حيصل املرء على كنوزها من العلم النوعي اخلفي املقّدس ، وأمهية دراسة هذا النوع من التواصل 

ة الدراسة يف مستوTت عليا من الوعي البشري افتقد هلا االنسان بعد فصل وعيه هو لشرح طريق
عن الوعي الكوين وإبطال حواسه اىل قدرا�ا الدنية النائمة اليت حتتاج اىل تطور روحي وفكري 

  الستنهاضها من جديد ، يف هذه املرحلة يتمكن املرء من التواصل مع البعد األثريي بعد أن جتاوز 
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نظومته الروحية عتبة الكراهية ، ويركز عرب النفاذ ببصريته الروحية والذهنية والوصول اىل يف م
مدى أوسع يتجاوزمها بقدر ما يتمكن من حتقيق أعلى درجات التحكم }لعقل والعاطفة ، ومع 

ذلك يبقى حمتفظاً مبستوى للوعي املتفّوق الذي يؤهله لالحتفاظ }لبهجة والسعادة واحملبة 
رفة yصدق معانيها ، فهي اليت تعزز من قدراته على التواصل ، وهي اليت ستنقله يف مراحل واملع

  الحقة اىل مستوى الوعي األفضل ويتمكن يف �اية املطاف من العبور اىل املستوTت العليا ..

ومستوى الوعي املتفّوق يشمل كل أشكال الطاقة يف العامل املتقدم من الوعي ، وله أيضا ثالثة 
مراحل تتحول فيها الطاقة تبعاً لتطور مستوى الوعي وتلقي العلوم النوعية ، ورغم أن الكثريون 
ممن مارسوا طرق الّرب ( الربخك ) يف السابق ويف األزمنة القدمية كانوا يتوقفون طويالً أما تعريف 

اية املطاف االختالف يف أشكال الطاقة على ثالثة مراحل يف مستوى الوعي هذا إالً أ�م يف �
يتفقون على أ�ا عوامل موازية هلا طبيعة تركيبية تتناسب وتطور حاالت الوعي اىل مستوTت عليا 

قصوى ، هذا التحول يف ثالثة مراحل مرتبط نوعياً بطبيعة القوانني الكونية اليت حتكم الطبيعة يف 
ا نظرX هلا وفق منطق العلم العامل النجمي وهلا قوانني فيزTئية معقدة تعلو على استيعابنا إذا م

  األكادميي الكمي الذي حيكم عاملنا األرضي أو مستوى الوعي األرضي الذي نعيش فيه ..

وعلى الرغم من أن تدرّج حاالت الوعي ¢خذ أبعاد واسعة متداخلة فعليا كل منها بوجهني كما 
مستوTت الوعي  جاء شرحها يف فصول سابقة من هذه السلسلة إالّ أن اختصار العملية على

األربعة األساسية احلامسة يقربنا من فهم الفكرة واملوضوع بشكل أعمق ، فالُبعد النجمي 
املالئكي الذي يسمى يف العلم االيزيدي الباطن مبستوى طاوسي ملك الذي يتحكم يف سري 

جات عملية الصعود اىل املستوTت العليا واليت ال ميكن الوصول اليها قبل التحلي yقصى در 
  التحكم }لعقل والعاطفة وأقصى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة عند 

االيزيدي الذي حياول العبور اىل مستوى الوعي الشمسي أو املستوى اآلداين األعلى للوعي ، 
  وعند عتبة مستوى الوعي املالئكي املتفّوق تبدأ رحلة الوعي اىل العوامل العليا املتفّوقة يف تلقي 



 الموسوعة االيزيديةـ ـ بري شباكي

 

72 

 

  

  

  

املعرفة االيزيدية من املنظومة الكونية بطرق أرفع وأنبل بكثري من تلك اليت نتلقى من خالهلا 
ويف هذا املستوى املتفّوق للوعي تعيش الكائنات  علمنا الكمي يف العامل املادي املوضوعي ..

اليت عربت دورة الضرورة وتناسخ األرواح وهو عامل من وجهة نظر االيزيدية مسكون وجسدت 
ذه احلقيقة الكثري من السبقات والنصوص املقدسة اليت تناولت هذا العامل برمزية يتمكن من ه

يعرب أبواب املعرفة االيزيدية وأعمدة العلم املقدس فيها من فهمها والتخاطب معها ، فكلما كان 
ل مستوى الوعي عابراً متقدماً يف شرطه الروحي وتفتح البصرية النقية كان طبيعة هذا التواص

أعمق ومثمراً اىل احلد الذي جيعل من يتواصل مع هذا العامل يبتعد تدرجيياً عن عاملنا املادي 
وظالم تفاصيل احلياة األرضية فيه واليت تتدىن اىل حاالت ال ميكنه التعايش معها بعد أن قطع 

عامل مادي شوطاً من الوصول اىل حالة الوعي املتفّوقة ، فاحلفاظ على دميومة الشيء ال ميكن يف 
، فكل شيء فيه نسيب اخلري والشر ، الكالم والسمع وغريها أما يف احلاالت املتقدمة ملستوى 

الوعي املتفّوق فتبدأ الشخصية مبعايشة الشيء من وجهة خمتلفة متاماً حيث تبدأ الدميومة تشع له 
من اجلمال والعمق ما  من أطراف عديدة لتلقنه درساً مهماً يف الطبيعة الكونية اجلميلة اليت متتلك

  جيعله يدرك عظمة اجلانب السبيب هلا ..

يف هذا املستوى الروحي العظيم الذي يسيطر على تفاصيله نور طاوسي ملك تعيش تلك 
الكائنات املرتقية يف النور واليت عربت تناسخ األرواح ودورة الضرورة الكونية وختلصت من كل 
عثرا�ا يف عامل املادة ، فهي حتوز على حياة وعقل ومستوى للوعي أرفع بكثري مما ميكن لنا ختّيلُه 

السبب كما ذكرت يف أكثر من مرة هو أشكال املادة العليا وأنواع الطاقة املرهفة وقوانني و 
فيزTئية جنميه تناسب املستوى املالئكي يف العيش كما تناسب وعيها املتفّوق ، فتفاصيل حيا�ا 

تتفّوق على تفاصيل حياتنا من حيث الرفعة وعلو املبدأ واجلانب السبيب الذي حيكم الطبيعة 
الكونية يف العامل النجمي أو املالئكي ، فمن Xحية الرتكيبة الفيزيولوجية ألجساد تلك الكائنات 

 فإ�ا تتألف من أشكال عليا للمادة كما حتكم تلك األجساد أنواع عليا للطاقة تقوم }لتحكم 
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 لعامل النجميمبسرية الوعي لديها بطرق رفيعة لنقلها اىل مستوTت أعلى من تلك اليت تعيشها يف ا
ويصعب كثرياً على كل من يطلع عرب ممارسة طرق الّرب االيزيدية التعبري السليم عن ذلك العامل 

وفق منطق املفردات اللغوية اليت حتكم عاملنا األرضي ، فالطاقة النقية هي اليت تتحكم يف طبيعة 
yجساد تلك الكائنات  تطّور مستوTت الوعي يف هذا املستوى وحىت اهلالة املقّدسة اليت حتيط

تعّرب عن تطور كل فرد يف مستوى وعيه حيث ال ميكننا التقّرب من طبيعة فهم هذه اجلزئية مهما 
  على مستوى خيالنا وتصورX هلا ..

وبعد عبور مرحلة الوعي املتفّوق يصل املرء عتبة الوعي الشمسي أو الال وعي اخلفي املتجاوز 
املرحلة يكون قد قطع شوطاً كبرياً يف تلقي العلم االيزيدي والذي يتمكن من العبور اىل هذه 

اخلفي املقدس ، حيث يشمل هذا املستوى من التواصل ملمارسي طرق الّرب ( الربخك ) مستوى 
الوعي اخلفي ، واملستوى السبيب للوعي ، وهذان املستوTن مها من املستوTت املتقدمة اليت 

وعي بكائنات تسمي نفسها أبناء الشمس وبنات الشمس ، تصل الكائن يف العامل املادي املوض
فهذا املستوى يعتمد يف أركانه األساسية على العلوم النقية املتقدمة اليت تستمدها من منظومة 

الطاقة البايوكهرومغناطيسية القادمة من الشمس وكذلك الطيف الشمسي املتعدد األلوان 
ىل هذا املستوى من الوعي من خالل التمسك واألقطاب ، ميكن ملمارس طرق الرب الوصول ا

yقصى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة وجعلها برXمج يومي ال ميكن احلياد عنه ، هذا 
التطبيق مكن الكثري من عظماء االيزيدية من اخللود األبدي والوصول اىل أعلى قمم العلم 

}لعظماء االثنا عشر واضعي العلم  الشاهقة يف املنظومة الكونية ، هؤالء تسميهم االيزيدية
اهلندسي اخلفي املقّدس على كوكب األرض واملتحكمني مبفاتيح احلياة واملوت فيه من خالل 

علومهم النوعية ، كما تطلق عليهم }ملالئكة ( ليس مجيعهم ) بل سبعة من االثنا عشر عظيماً 
نوعية املعرفية ( طاوسي ملك ) ، خاضعني للنور املقّدس الذي يشكل جوهر املنظومة العلمية ال

وقلة قليلة متكنت من الوصول اىل هذا البعد من الشخصيات االيزيدية اليت هبطت اىل البعد 
 األرضي ( نوح وابراهيم اخلليل وخدر الياس والكوجك سلمان والفقري علي ) هؤالء العظماء
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م ، ويُبحر املرء اىل أعماق العلوم العلم املعريف النوعي يف املستوى الشمسي العظي أدركوا مفتاح  
الكونية ومنظومتها بعد الوصول اىل هذا البعد ويبدأ بتلقي العلوم املقّدسة اليت تؤهلهم لفهم 

املستوى السبيب على طبيعته ، وال ميكن التعبري عن هذا املستوى السبيب بدقة دون العودة لبداية 
يت دفعتهم لبناء مركز سّرة األرض ( اللش ) ظهور االيزيدية على سطح األرض وفهم األسباب ال

وملاذا وضعوا العلوم النوعية يف األشكال واألبعاد اهلندسية اليت تركوها لنا يف مدن عظيمة متتد 
من أور وأريدو ولكاش وسيبار وشورو}كاخ وسيبار ونينوى وأربيل ( هولري ) وغريها من املدن 

ة عظيمة امتدت جلهات األرض األربعة كما شرحت اليت شكلت انطالقة هلم لبناء مراكز هندسي
يف الكتاب األول من هذا البحث ، ويبقى علينا أن نفهم أن طرق البناء هذه جاءت لتذكرهم 
مبستوTت الوعي يف العوامل املختلفة ، واملستوى األصفر يعترب أحد املستوTت املتقدمة للغاية 

ها بسهولة وسط قوانني الفيزTء يف العامل األرضي ، واليت ال ميكن التعبري عن طبيعة املادة وشكل
وال أشكال الطاقة أل�ا تعترب }لنسبة لنا خيالية ، فسحب احلجارة ( الذرّات احلجرية )  من 

الرتبة ومجعها يف كتل كبرية وفق قياسات دقيقة }العتماد على أشعة معّينة أمراً يكاد يصعب على 
فكيف }لبسطاء ، وهذا ما حدث عندما مت جتميع كتل عمالقة العقول العلمية الكبرية تصورها 

من احلجارة ومت فيها بناء األهرامات يف مصر أو املكسيك أو البريو أو غريها من املنجزات 
اهلندسية اليت بقي العقل البشري ببساطته غري قادر على تصورها وراح يضع هلا عشرات 

  ..الفرضيات اليت تبتعد كل البعد عن احلقيقة 

ورمبا يقف العقل البشري عاجزاً عن كيفية تصّور بناء منجزات عمالقة يف بُعد زمين آخر خيتلف 
عن البعد الذي نعيش فيه ، لكن األمر ال يبدو |ذه الصعوبة ما أن يتمكن املرء من التوصل اىل 

رفة االيزيدية مستوTت العقل املتفّوقة هذه ، وال يرى فيه غرابة إذا ما متكن من دخول أبواب املع
اليت تشرح طبيعة التداخل الفعلي يف القوانني الكونية ، وهذا األمر ميكن اثباته أيضاً من خالل 

ظهور الكثري من األفكار العلمية القادمة لنا من أبعاد زمنية أخرى متكن أصحا|ا من تطوير 
ألسباب بعض مستوTت الوعي اىل املستوى املتفّوق وحصلوا على أجوبة من تلك العوامل 

  الظواهر العلمية يف خمتلف االجتاهات ..
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يف مستوى الوعي األصفر البدائي تعمل ذبذبة الروح يف معدل تردد عايل وسريع قياساً ملستوى 
الوعي األصفر األعلى الذهيب اللون ، ويف املستوى األول يتمكن املرء من التواصل مع 

ميكن أن تزّود املرء yروع العلوم النوعية اهلندسية املستوTت العادية يف هذا الوعي ، مستوTت 
و¢ثريا�ا على الطاقة البشرية ، عادية }لنسبة لذلك املستوى السبيب من الوعي ، لكنها مالئكية 

}لنسبة لنا وأطلقنا عليها يف عصر سالالت اور الثالث }آلهلة ، فهي اليت كانت تزود البشر 
ح طرق ¢ثري البناء واألشكال اهلندسية املستخدمة فيه على }لعلوم النوعية املختلفة وتشر 

درجات الوعي عند البشر ، صحيح أن أغلب الذين كانوا يتلقون العلم يف ذلك الوقت مل تكن 
لديهم الرغبة واالندفاع يف العودة اىل العامل السبيب لكن األقلية استفادت ومتكنت من تطوير 

ن العودة اىل الدوائر امللكية السماوية اليت حيكمها العامل قدرا�ا اىل املستوى الذي مكنها م
  السبيب وما نسميه }لدوائر الشمسية للوعي األبدي ..

واملستوى الذي يصل اليه ممارس طرق الّرب ( الربخك ) هو الذي حيدد قدرته يف الوصول اىل 
غرق سنوات طويلة التواصل مع هذا املستوى العظيم وسرب أغواره ، واألمر كما ذكرت قد يست

من التأمل ، من التحلي }حملبة واملعرفة العميقة ، من التحلي واالنضباط }لطهارة والنقاء 
واالستقامة ، فهذا املستوى من الوعي ميثل املوطن احلقيقي واألبدي للروح ، وهو الذي يفتح 

}لعني البشرية الثالثة  أنظارX اىل املستوى الكوين بعمقه ، صحيح أننا نسميه يف العلم األكادميي
املقفلة ، لكن القدرة على الوصول اىل هذا املستوى ليس مستحيالً إذا ما متكن املرء من 

الوصول اىل التحلي }لشروط املقّدسة وكذلك امتالك القدرة على احداث التناغم مع الرتدد 
  مستوTت متقدمة .. الرنيين هلذا املستوى والتحكم }لذبذبة اليت تنتقل عرب هذا الرتدد اىل

فهذا املستوى ميثل بعمق ادراك فوق حّسي ، تكون فيه درجة التحكم }حلواس الداخلية 
واخلارجية يف أعلى مستو�Tا  ومتكن ممارس الّرب من التواصل مع أعمق املستوTت يف هذه 

  ا املستوى املرحلة من الالوعي اخلفي احلّسي املتفّوق للغاية ، كما أن الوصول اىل أعماق هذ
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سيعين عملياً جتاوز شوطاً طويالً من احلكمة ، من برجمة الروح والنفس واجلسد على تردد جديد 
  خيتلف جذرTً على تردد احلياة يف عاملنا األرضي ..

والوصول اىل هذا املستوى العظيم من الوعي جيعل املرء عملياً يفهم فكرة حتكم هذا املستوى 
يف مستوTت الوعي األربعة ، قوانني كونية عمالقة تبدأ }لتسلل اىل µلوثه }ملستويني األدنيني 

املقّدس وطوقه املقدس ويبدأ بفهم املعىن الدقيق لفكرة انسياب القوانني الكونية يف العقل والروح 
ومدى أمهية تطبيقها يف عاملنا لتحقيق االنتقال اىل املستوTت العليا من الوعي ، هذا الفهم 

إلنسيابية القوانني الكونية يصحبه مضي املرء اىل املستوTت املتمثلة بـ املا وراء الذهين  الدقيق
املسئول عن حاليت احملبة والبهجة وحيقق اتزاXً نفسياً وروحياً يعمق من درجات السعادة يف هاتني 

  املنظومتني على أوسع نطاق ..

كن تسميها بكائنات ايزيدية بكل ما حتمله يف هذا املستوى الروحي العظيم تعيش كائنات إهلية مي
الكلمة من معاين ( طهارة ونقاء واستقامة ) فهو مستوى أنصاف اآلهلة واآلهلة ، فهم أبناء وبنات 

الشمس ، ميتلكون من القدرات احلية يف تلقي العلوم الكونية اىل أبعد ما ميكن لنا ختيله من 
التحكم yشكال املادة يف العوامل ، وما جاء يف خالل التحكم بقوانني الطاقة الكونية وكذلك 

الكتاب األول االيزيدية ملحمة أسرار الوجود البشري ليس سوى أمثلة بسيطة على عظمة 
الكائنات اإلهلية يف هذا املستوى الشمسي العظيم ألبناء وبنات الشمس ، فهم أول من افتتح 

يد بقيت متثل احلكمة اخلفية االيزيدية احلضارة على كوكبنا وأسسوا لعلوم نوعية فائقة التعق
املرتاكمة عرب العصور وكثرياً ما دارت النقاشات يف اللش املقّدسة حول طبيعة العامل الذي يعيش 

فيه اآلهلة اليت بنت اللش وبنت مركز الشمس يف هولري لتأهيل امللوك الذين ينهون حكمهم على 
ية والطاقية اليت يعيشون فيها تعلو بكل ما يف املمالك يف كل بقاع األرض ، فاملستوTت املاد

الكلمة من معىن على قدراتنا يف تصّورها ، وحىت نتمكن من فهم املوضوع بشكل كامل سنكون 
حباجة ماسة لدراسة ¢ثري أشكال الطاقة يف عاملنا على قدراتنا احلسية وكذلك تعريف أي من 

  ذه املستوTت تسيطر عليه أنواع الطاقة ،املستوTت تسيطر عليه أشكال املادة هذه وأي من ه
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فاملستوى العادي من الوعي والذي يسيطر عليه اللون األخضر حيكمه عنصر الرتاب ،  
واملستوى الثاين والذي نسميه }لوعي املتفّوق األزرق حيكمه عنصر املاء ، أما املستوى الثالث ( 

ء ، أما املستوى الرابع والذي نشري اليه الالوعي املتجاوز اخلفي ) األصفر فيحكمه عنصر اهلوا
محر فيحكمه عنصر النار ..   }لوعي الفضائي املتفّوق املدرك }للون األ

ومن خالل البحث املعّمق هلذه املستوTت األربعة وحكم العناصر األربعة لكل مستوى ودراسة 
راك ما الذي تعنيه أشكال املادة وأنواع الطاقة يف كل مستوى من املستوTت سندرك متام االد

مستوTت الوعي األربعة هذه ، كما أننا سنتمكن من فهم عملية التواصل مع مستوTت الوعي 
األخرى اليت تعلو على ملكات تفكريX من زواT متعددة تقودX اىل تفتح روحي وفكري عميقني 

..  

يزيدية مبستوى وعندما نقول أن العنصر احلاكم لطبيعة الوعي الشمساين أو ما نسميه يف اال
شيشمس للوعي هو اهلواء فإن هذا النوع من الطاقة اليت تشكل مستوى الوعي األعلى يف تلك 
احلاالت تعتمد على تطوير هذا اجلانب كطعام وشراب يف ذلك العامل ، قدمياً وحىت فرتات قريبة  

العذبة املنبعثه منه ، كان االيزيديون حيّرمون التعبري اللفظي عن حالة رش الرتاب }ملاء والرائحة 
أو عندما يتبلل الرتاب بقطرات املطر يف حلظاته األوىل خوفاً من توجيه سهام احلسد اىل ذلك 

املستوى الشمسي للوعي والذي يعترب هذه احلالة شرا}ً روحياً من النوع اخلاص يف ذلك املستوى 
  من الوعي ..

وىل على كوكبنا االرضي متثل عاملاً متفّوقاً وهذه النفوس العظيمة اليت وضعت بصما�ا اخلّرية اال
للغاية ، عاملاً حيوي عوامل أبدية قدمت للبشر علمها االيزيدي اخلفي املقدس مبا يتناسب وتفتح 
الوعي منذ بداية فجر التاريخ اآلداين يف اململكة السومرية اليت اصطبغت بصبغة ايزيدية أصيلة 

ثل املنار اهلادئ ملاليني البشر للتخلص من التناسخ طوال آالف من السنني بقي هذا العلم مي
ونيل احلرية األبدية يف مستوى الوعي الشمسي ، وقدميا كان اجدادX يتحدثون عن صراعات بني 
العشائر الشمسانية واألخرى اآلدانية وكذلك القا¥نية ( الصوفية ــ كلمة قا¥نية مصدرها أكدي 

  ستوى الوعي النجمي أو األثريي  ) هذه الصراعات يف وتعين القطين أو الصويف وهو رمز مل
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احلقيقة مل تكن صراعات مبفهوم عاملنا األرضي بل مبفهوم املستوTت العليا للوعي أن تلك 
الصراعات كانت بني مستوTت متفّوقة للوعي يف جتسيد القوانني الكونية وطرق تطبيق العلم 

امل املوضوعي ، غري أن البعض فهم احلديث عن هذه االيزيدي على مستوى الوعي املادي يف الع
الصراعات على أ�ا صراعات عنف بني عشائر وهي بعيدة عن حقيقة تلك الصراعات النوعية 

  للغاية يف التاريخ االيزيدي ..

النفوس يف هذه املستوTت اعلى من املالئكة لذلك يطلق االيزيديون عليهم }خلاسني او اآلهلة 
عيش يف أكثر من مستوى للوعي يف العوامل ، ومستوى عيش هذه النفوس تتجاوز القادرة على ال

قدراتنا على الفهم والتصّور ، والعيش يف هذا املستوى الروحي يبقى حلماً يراود الكثريون من 
الذين عربوا أبواب املعرفة اخلفية وأعمدة احلكمة املقّدسة ، فإدراك احلقيقة املطلقة وفهم الغائية 

ية يف الوجود جتعل من العيش يف هذا املستوى إهلياً ، والوصول اىل هذا املستوى جيعل والسبب
  الكائن فيه يطبق معاين اإللوهية يف كل تفصيل من تفاصيل حياته ..

لذلك تسبق عملية الدخول اىل مستوTت الوعي املتطورة أو املتفّوقة حالة قصوى من التطور 
د }لفعل اىل ما نسميه تنّور روحي يصل اىل عتبته املرء عرب الروحي والفكري ، هذا التطور يقو 

شروط أخالقية وفكرية عميقة للغاية وتتطلب يف نفس الوقت برجمة عقلية وروحية عالية املستوى 
على تردد يعلو يف مستواه على الرتدد الطبيعي لعامل املادة الذي نعيش فيه ، فالبقاء يف دائرة 

العامل األرضي ال ميكنه أن يقدم لنا معرفة كلية شاملة عن مستوTت  اإلدراك احلّسي العادي يف
الوعي العليا ، فهذه املستوTت ال ترضى }ملعرفة النسبية احملدودة اليت يتحلى |ا البشر يف العامل 

  املادي بل تتجاوز ذلك بكثري ..

ية يف العامل األرضي اىل واالنتقال من العامل النسيب احملدود القائم على القياسات الكمية النسب
العامل املطلق الال حمدود يف مستوTت الوعي العليا وعواملها يشكل البداية احلقيقية ملستوى تطور 
الوعي واالنتقال من االدراك احلّسي احملدود اىل االدراك احلسي الال حمدود والذي يفتح ملكاتنا 

  سع ال ميكن لنا ختّيله يف ظل املنظومة الفكرية ويضاعفها ويضاعف طاقا�ا احليوية اىل مدى وا
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الفكرية واحلسية واحلدسية اليت تسيطر على عاملنا األرضي ، لذلك يرتبط موضوع العبور اىل 
مستوTت الوعي املتفّوقة يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس }لعبور اىل أعمدة احلكمة املقّدسة 

راحل عليا من هذا التواصل ، فكل شيء وكذلك بتطوير حالة تناسخ األرواح ووقفها يف م
متداخل يف منظومتنا الكونية وهذا التداخل يعكسه أكثر من قانون كوين يتجلى من املبدأ 

األساسي يف العني البيضاء الكونية ( كاين سيب ) ، فتناسخ األرواح يرتبط بتطوير حالة الربجمة 
ادX الفيزTئية ، كما sخذ شكل هذا السباعية الطاقية للطوق االيزيدي املقّدس احمليط yجس

التطور مستوى أعلى يف حاالت متقدمة من مستوTت الوعي املتفّوقة ، ال سيما يف املستوى 
  النجمي والشمسي للوصول اىل حالة النور اآلدانية املطلقة يف املرحلة العليا ..

البشري اىل أعماق احلقيقة فالتفتح املطرد للمبدأ العقلي أو الذهين اىل مدى واسع sخذ الكائن 
اجلوهرية اليت تعلو على إدراكنا يف مستوTت الوعي املتّدنية اليت نعيشها ، فالعلم االيزيدي اخلفي 
املقّدس شّبه هذه احلقيقة }لنور الساطع الذي ال ميكن حجبه مهما كانت قوة الظالم سائدة يف 

رات ( املنظومة الكونية الكربى ) ، النفس ( الصورة الكونية الصغرى ) وكذلك يف أعماق ا¨
فاآلنيات املتجّسدة يف أجسام مادية تكرر نفسها yشكال خمتلفة حىت تصل درجة كماهلا يف 
اكتشاف حقيقتها ، وهي ختضع عملياً للمبادئ الكونية يف التجسيد وليست عبثية الطابع ، 

رحلة كماهلا واكتشاف فعملية التأهيل هنا مقصودة حىت تتمكن هذه اآلنية من الوصول مل
حقيقتها وعبورها أبواب العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، والوصول اىل عتبة مستوى الوعي 

  املتفّوق ..

فالقانون الكوين الذي ينظم هذه الدورية يف عملية التناسخ قانون ال يقبل اخلطأ يف قياساته مهما  
كانت اآلنية حتاول الوصول اىل مرحلة كماهلا يف كل دورة ضرورة جتسدها ، فهو قانون كوين 

ة من شامل له فطنته السببية ، يقوم يف جوهره على العدالة واحلكمة املطلقني ، كما أن كل دور 
دورات الضرورة تؤسس لتلك احلالة القادمة اليت ستعيشها , مبقدار ما كان املرء يتحكم بعقله 
  وعاطفته ، ومبقدار ما يسعى للتمتع }لطهارة والنقاء واالستقامة يف سلوكه البشري ، وبقدر ما 
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ورته املقبلة متكن من التشبع }ملعرفة واحملبة يف دورته احلالية فإنه يؤسس ملكان أفضل يف د
  ويقرتب يف حقيقته من �اية دورات الضرورة والذهاب اىل العوامل األفضل ..

ومن جهة أخرى تعترب حياته احلاضرة هي السجل القدمي الذي كتبه لنفسه يف حياة سابقة ، 
  يتمكن من تنقيحه وتصليحه إذا ما متكن من الكشف عن حقيقته وعبور أبواب العلم االيزيدي 

املقّدس  ورغم قسوة هذا األمر وتطبيقه على أرض الواقع إالّ أنه شكل حمور حياة الكثري اخلفي 
من االيزيديني الذين عربوا عاملنا اىل عوامل أفضل من خالل اكتشافهم هلذا القانون الكوين 

الشامل الذي يعمل بدميومة ال تنتهي ، هلذا متثل ظاهرة تناسخ األرواح يف االيزيدية انعكاس 
قي هلذا املبدأ الكوين ، فالكون دائماً يربمج نفسه على ما نرسله لُه من ترددات  وحيفظ يف حقي

مكتبته الرمزية ( جّرة النفس الكونية ) شفرة هذه الرتددات يف كل ا¨االت ، وأثناء ذها|ا 
للهيكل الكوين املقّدس جبراره الثالث يتم شحنها برتددات سبق للكائن البشري أن أرسلها 

  تشكل حمور حياته املقبلة ..ل

فبقدر ما تكون احملبة عميقة ومتأصلة يف نفسه ، وبقدر ما تكون املعرفة واسعة ومتشبعة يف تلك 
النفس تكون احلياة التالية مربجمة على هذا الرتدد الكوين الذي ينسجم مع الطوق اجلديد الذي 

وهكذا يتسلسل التناسخ يف ، وعي ا اىل العامل املادي املوضحتصل عليه الروح يف رحلة عود�
املمالك الكونية من الوعي احلجري الذي مير yكثر من سبعة دورات حىت يتمكن من التحول 

اىل الوعي املعدين ، وهو اآلخر مير بنفس هذه الدورات السبعة ومستوTت وعيها حىت ينتقل اىل 
كة احليوانية ووعيها , ويف النهاية يصل اململكة النباتية أو الوعي النبايت ، ومن مث ينتقل اىل اململ

اىل الكائن البشري ، ويف هذه املرحلة }لتحديد من الوعي تطلق االيزيدية على الكائن البشري 
}إلنسان احليوان والسبب يف ذلك هو أن الكائن البشري عند والدته يف العامل املادي املوضوعي 

األفعال والرتددات اليت تعود اىل عامله احليواين السابق يبقى حمتفظاً يف جيناته الوراثية }لكثري من 
، يف هذه املرحلة }لتحديد ميكن هلذا الكائن البشري من خالل سلوك حياته وبرجمة تردداته 

  اخلاطئة أن يعود اىل العامل احليواين يف دورات 
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اىل مستوى أعلى  الضرورة أو تناسخ األرواح ، لكنه إذا ما متكن من العبور بسالمة فإنه ينتقل
  من الوعي يسمى االنسان ا¨ّرد ..

واحلديث هنا يدور بشكل جوهري عن الربXمج املعلومايت املتفوق للغاية يف كل من النفس 
والروح ( الوعي والطاقة ) ومسري�ا يف منظومتنا الكونية الواسعة ، فهذا املستوى الذي يصل اليه 

ه يف سبعة دورات ينبغي عليه جتاوزها ، إذا ما أراد االرتقاء الكائن البشري من الوعي ا¨ّرد يدخل
اىل مستوTت الوعي املتفّوقة ، وكثرياً ما تتكرر احلالة الواحدة يف الدورة الواحدة ألكثر من مرة 
بسبب بقاء الكائن البشري يراوح يف مكانه مشبعاً }جلهل املطبق ، أما إذا ما متكن من حتسني 

مه من مسرية حياته واالستفادة من التجارب احلياتية فإنه ودون أن يعلم يقوم تردده الرنيين وتعل
بتطوير برXجمه املعلومايت وتردده الرنيين يف كل دورة من الدورات السبعة اليت يدخلها عرب جتارب 
حياتية خمتلفة تصل به يف النهاية اىل اكتشاف حقيقته وجوهره ويبدأ بفهم الصورة الصغرى له يف 

  ظومة الكونية ..املن

وعندما يبدأ املرء }النتقال اىل هذا املستوى من الوعي األرفع نسبياً قياساً اىل املستوTت 
السابقة ، فإنه يدخل مستوى االنسان اإلله ، االنسان الذي يتمكن من الدخول اىل حقيقته 

اليت حتكم منظومتنا  والسؤال عن أسباب الوجود والغاية منه ، يبدأ }لسؤال عن الغائية والسببية
الكونية  وينطلق يف رحاب البحث واملعرفة  والوصول هلذه النقطة حبد ذا�ا تعين عملياً دخوله 

املراحل األخرية لدورات الضرورة وتناسخ األرواح إذا ما متكن من التشبع }حملبة واملعرفة ، 
لقي العلم يف البداية فالكثريون من الذين ينتمون اىل هذا املستوى من الوعي يتلهفون لت

ويعتقدون أنه املفتاح الذي يقودهم اىل اإلجابة احلقيقية على كل األسئلة اليت تدور يف خميلتهم 
ويصل |م املطاف اىل مصاف علماء يف أحباث خمتلفة ، لكنهم يتوقفون عند مرحلة فيها انعطاف  

من مراحل العلوم النوعية يف  كبري ، يدركون معها أن العلم األكادميي الكمي ما هو إالّ مرحلة
  منظومتنا الكونية ..
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يبدأ بتغيري جذري يف منظومته الفكرية والروحية ، فكل املسلمات اليت كان يعتقد |ا سابقاً تبدأ 
}لتهاوي واال�يار تدرجيياً ، ويبدأ }لشعور }لتغيري التدرجيي الذي يصيب منظومته الروحية 

يعجز عن فك طالمسها سواء يف أحالمه أم يف صدمات احلياة  بتلقيها أشكال ورسوم هندسية
اليومية اليت تتواىل عليه لتخترب مدى قدرته على التحلي }ملعرفة واحملبة واحلكمة يف إدار�ا ، وكل 

ما كان يعتربه غيبياً وال يؤمن به يظهر فجأة على شكل قوانني صارمة ختترب قدراته الروحية 
  والفكرية ..

ري رغم أنه بطيء اىل درجة ميكن االنتباه له والرتكيز عليه لكن حياة الكائن البشري فهذا التغي
تعيش حلظات عاصفة فيها ، حلظات يبدأ معها ·عادة تقييمه لكل الثوابت اليت كان يعتقد أ�ا 

احلقيقة بعينها وأ�ا ركن أساسي من أركان شخصيته ووجوده ، يبدأ بتدمري تلك العقلية اليت بنت 
 جباالً من األوهام لتمعن يف إبقاءه مقيداً يف جسد فيزTئي سجني فاقداً لرشده ووعيه حىت لهُ 

  دون أن يعلم ..

يبدأ بفهم واقعه يف السجن ، ومكانته فيه ، يبحث }ستمرار عن خمرج ال يؤذي أحداً من خالله 
كن أن تصل اليه ، ، فقيم احملبة واملعرفة تفرش مسارا�ا يف الروح والفكر اىل أبعد مسار مي

وعملية اكتسابه للمعرفة واحملبة تواجهها حتدTت نوعية هذه املرة ختترب قدرته احلقيقية على 
جتاوزها ويدرك من مير |ذه املرحلة هذا الشيء فكلما عرب يف مستوTت الوعي اىل مدى أعمق 

اوزها حبكمة رأسي تكون التحدTت كبرية لتخترب فيه هذه اجلوانب ومدى قدرته الفعلية على جت
  هذه احلكمة مها املعرفة واحملبة ..

ويف هذه املرحلة }لتحديد يبدأ املرء }لشعور الفعلي بفارق مستوى الوعي الذي يعيش فيه مع 
بقية نظرائه البشر ، حماوالً قدر اإلمكان عدم الشعور |ذا الفارق ويف نفس الوقت عدم العودة 

الوعي ، هذا األمر حبد ذاته يشكل أحد التحدTت الرئيسية اليت اىل تلك املستوTت املتّدنية من 
جتعله يواصل تقدمه دون رجعة متحلياً بسعة الصدر اليت تؤهله لتجاوز كل التحدTت اليت تريد 

به العودة اىل مستوTت الوعي املتدنية ، والكثري من التجارب األخرى اليت مير |ا تشكل 
  ا طويالً قبل جتاوزها بتلك احلكمة ..مصاعب حقيقية جتعله يقف أمامه
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وتكون هذه املرحلة هي األطول عملياً عند الكثريين يف دورات الضرورة وتناسخ األرواح ألن أي 
خطأ فيها يعيده اىل دورة احلياة من جديد ، وعندما يتمكن من التواصل يف هذه املرحلة مع 

عودة اىل دورات الضرورة ، والتواصل مع مستوTت الوعي العليا يكون قد أ�ى فعلياً موضوع ال
هذه املستوTت جيب أن ال يقتصر على العامل األثريي لوحده فهذا األمر يتمكن املرء من حتقيقه 

ببساطة إذا ما متكن من ممارسة التأمل وصقل الوعي والعاطفة بشكل سليم ، بل حيتاج اىل 
) حىت يتأكد من عدم عودته للدائرة التواصل مع املستوى السبيب ( مستوى وعي أبناء الشمس 

املغلقة الضيقة يف دورة الضرورة وبذلك ينتهي من دوامة الوجود والفناء املتكرر ويعرب اىل ضفة 
  الوجود الدائم ..

وعندما يكمل مسريته بنجاح ينتقل اىل مصاف اإلله االنسان ، انسان ميتلك قدرات خالقة 
، يظهر اىل الوجود ألداء رسالة معّينة قد تكون اخرتاع ووعي ميّيزه عن الكائنات البشرية بعمق 

أو قد تكون جتربة لعالج مرض خطري معّني أو حىت ألداء مهمة علمية على كوكب األرض يف 
غاية الدقة واألمهية للجنس البشري بعدها يعود أدراجه وخيتفي دون أن يعلم البشر طريقة ذلك 

  االختفاء ..

من العبور اىل هذه الضفة بنجاح وصنعوا املعجزات قبل أن يتواروا والكثريون من البشر متكنوا 
عن األنظار بطريقة أµرت عالمات استفهام كبرية ، لكن األمر يبقى على مستوTت إدراكنا 

والعلوم املنهجية اليت نعتمد عليها صعب التفسري والتصوير ومن يتمكن من تلقي العلوم النوعية 
   للغاية ..يكون األمر }لنسبة له سهالً 

وبعد عبور هذا املستوى ينتقل اىل مرحلة اإلله (الصانع أو املبدع اخلّالق ) وال أقصد كما ذكرت 
أكثر من مرة هنا مساواة مستوى الوعي الكوين عند الكائن }ملستوى األقدس للنور وخالق 

رائية والزارادشتية الكون ، فالكثري من الفلسفات واألدTن اليت أخذت علومها من االيزيدية كاملث
واملانوية والنصرانية والبوذية واهلندوسية والشنتوية كلها كان متجد أشخاص أو كائنات تطلق 

عليهم لقب اآلهلة لكنهم يف احلقيقة كانوا ينتمون اىل مستوى الوعي اإلهلي ككائنات هلا مهمات 
  الوعي وليسوا آهلة }ملعىن يف عوامل أمسى وهلا حيا�ا الطبيعية اليت تتناسب وذلك املستوى من 
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الدقيق للكلمة ، وكذلك ينطبق األمر على الدXTت االبراهيمية الثالث اليت أخذت من العلوم 
النوعية االيزيدية وشفر�ا يف كتب وآTت وأطلقت على أشخاص صفة النبوة والقداسة يف حني 

صورها العلم االيزيدي اخلفي أن احلقيقة كانت تعكس وصوهلم اىل مستوTت عليا من الوعي كما 
  املقدس منذ مئات اآلالف من األعوام بدقة مذهلة ..

وحىت نصل اىل نتيجة يف شرح السياق األوسع لعملية التقمص أو دورة الضرورة أو تناسخ 
األرواح أقول أنه مثلما بدأ اخللق بوجهني منري ومظلم جتري عملية التناسخ وفق هذا املبدأ 

األزيل الطابع ، فالكثري من احلاالت األوىل لإلنسان احليوان تعود أدراجها اىل الثنائي الكوين 
اململكة احليوانية  وعلى األغلب تستفز الكائنات البشرية اليت تعيش يف هذه املرحلة من الوعي 

القوانني الكونية وصرامتها وعدهلا  وحتدث احلالة أيضاً عند االنسان ا¨ّرد الذي يستفز هذه 
نني وينتقل اىل زنزانة مظلمة أو حياة مظلمة أطلقت عليها االيزيدية حياة اجلن ، يقضي القوا

الكائن البشري فيها عقوبته اليت قد تستغرق وقتاً طويالً نتيجة استفزازه هلذه القوانني الكونية 
  الصارمة وأسس العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ال أرغب يف التطرق اليها أل�ا تشكل احلد الفاصل  وهلذا البعد يف تناسخ األرواح فصول عميقة
بني من يدخل أبواب املعرفة االيزيدية من }|ا الصحيح وبني من يدخل |ا من الباب اخلاطئ ،  

كما أن عملية شرحها حتتاج اىل عقول وقلوب جتاوزت الكثري من مثالب العامل األرضي حىت 
هب بعيداً يف تناول العلوم اخلفية االيزيدية تتمكن من فهمها بشكل دقيق ، وعملياً من يذ

ويفهمها سيدرك املعىن الدقيق الذي قصدته ، كما سيدرك املعاين العميقة لتلك الفصول اليت ال 
أرغب يف التطرق اليها ، فالوصول اىل مستوى الوعي املتفّوق كفيل جبعل املرء مطلعاً عليها بكل 

  تفاصيلها الدقيقة ..

االيزيدية الثابتة واألبدية تساهم منذ بداية عملية جتلي الوعي األقدس لسلطان  فالقوانني الكونية
آدي وحىت اللحظة يف احداث التوازن الدائمي لقوى الكائنات واملمالك اليت حدد�ا العلوم 
  النوعية االيزيدية ، هذا التوازن الذي حتققه القوانني االيزيدية يتسم }لشمول والسعة ما جيعله 
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الطابع ، وألن االيزيديون فهموا بشكل دقيق طبيعة عمل هذه القوانني متكنوا من حتديد  أبدي
الطرق السليمة للتخلص من النقائص الفردية لرتقية الكائن البشري يف املنظومة الكونية ، 
وجسد الكائن البشري الذي ميثل املادة احلّية يف عاملنا املادي املوضوعي وكذلك يف اجلّرة 

  الكربى هو اآلخر يشكل جزءاً من هذه النقائص الفردية .. الكونية

وكقاعدة عامة عند االيزيديني وضمن الظرف الذي يعيشه املرء يف العامل املادي املوضوعي تبدو 
عملية فهم منظومة تناسخ األرواح ودورة الضرورة معقدة للغاية إذا ما أخذX بنظر االعتبار أ�ا 

يف اجلرار الكونية الثالث ، وهذه املقاييس األبدية  72كونية الـ خاضعة ملقاييس القوانني ال
والثابتة هي اليت حتدد شكل ومضمون االرتقاء يف سلم التطور الكوين للروح والنفس واجلسد 

عند الكائن البشري الذي يصل اىل مرحلة متقدمة من التحكم }لعقل والعاطفة ، ويدخل أبواب 
س ، فبلوغ حدود املمكن التحقيق يف تغيري القدر يقع قبل كل شيء العلم االيزيدي اخلفي املقدّ 

على عاتق الكائن البشري من خالل حتكمه بعقله وعاطفته والوصول اىل مراحل متقدمة يف 
  الطهارة والنقاء واالستقامة ..

ثر الفّعال فالقوة الفاعلة هلذه القوانني الكونية األبدية الطابع سواء أكانت نسبية أو توزيعية هلا األ
يف تغيري شكل احلياة املستقبلية هلذا الكائن ، لذلك متثل عملية الدخول يف دورة الضرورة 

املتكررة عند هذا الكائن حتدTً لُه وجهني ، وجه ميكن التحكم به ، ووجه آخر خيضع للقوانني 
  ) .. 72السرمدية يف العني البيضاء الكونية ( القوانني الـ 

رخيهم الطويل مل يفصلوا أبداً بني قدسية الوصول اىل مستوTت الوعي العليا وااليزيديون عرب ¥
وكذلك عبور دورة الضرورة وتناسخ األرواح yقل قدر من األفعال السيئة وكذلك مل يفصلوا بني 

التحلي |ذه الشروط وبني العبور اىل املستوTت العليا للوعي ودخول ابواب املعرفة اخلفية 
�م أرادوا التزام التدرّج الفعلي يف الصعود اىل مستوTت الوعي أدركوا عملياً أن املقّدسة ، وأل

هذا الصعود سيكون مقتصراً على من يتمكن من التخلص من نقائصه الفردية والذهاب |ا 
  بعيداً اىل مستوى الوعي املتفّوق والذي خيضع هو اآلخر بدوره لشروط يتمكن الكائن البشري 
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بل الوصول اليه ، لذلك متثل عملية االلتزام }لعلم االيزيدي وقوانينه النوعية اليت من حتقيقها ق
تصل }لكائن البشري اىل أعلى مراحل املعرفة واحملبة شرطاً ضرورTً للتحكم بطبيعة القدر 

وكذلك بشكل ومضمون احلياة املستقبلية إذا مل يتمكن من ا�اء دورة الضرورة يف املرحلة اليت 
ا ، فهو على األقل سيبدأ بوضع خط البداية لنهايتها وينتقل تدرجيياً اىل مستوTت عليا يف يعيشه

الوعي جتعل منظومته الفكرية والعاطفية ختتلف جذرTً عن السابق حيث يقوم بتزويد هذه 
  املنظومة بقيم العلم النوعي وyعلى درجات املعرفة واحملبة ..

قلها كلما اقرتب من تطبيق القوانني الكونية yعلى فكلما متسك |ذه القيم وعمل على ص
درجا�ا وكلما كانت نتائج تصفيته يف اجلرار الثالث ختلق لُه عاملاً مستقبلياً أفضل يف حياته 

اجلديدة من دورة الضرورة ، وهذه القيم حبد ذا�ا متثل معرفة نوعية تتطلب مستوى عايل من 
ى أعلى طاقة ونتيجة منها ، ورغم أ�ا موجودة يف التحكم يف الذبذبة الروحية للحصول عل

أعماق كل كائن بشري وهي تعيش حالة سبات لكن ايقاظها يتطلب قدرة روحية وعقلية عالية 
ولكن رغم سبا�ا عند البعض إالّ أ�ا تكون متحركة عند البعض اآلخر يف دورة متقدمة من 

فهم هذه احلالة بشكل دقيق فإ�ا تعين دورات الضرورة وتناسخ األرواح ، ولو أردX }لفعل 
عملياً امتالكنا للقدرة الكلية على التحكم يف مستوى الذبذبة يف الروح اليت تشكل املنصة 

احلقيقية لرفع مستوى الوعي والتقدم يف ا¨الني الروحي والفكري ، أي أ�ا }لفعل متثل العلم 
كل ما حوله من طاقات وجماالت القوى احلقيقي والنوعي الذي يدرس عالقة الكائن البشري ب

  يف املنظومة الكونية اليت ينتمي اليها .. 

إن املعرفة الال حمدودة يف داخلنا واليت تتطور تدرجيياً حىت الوصول اىل ذاتنا احلقيقية تقوم بدور 
املادي الرافع الروحي لنقلنا اىل مستوTت الوعي العليا ، فاإلملام بكل املعارف النسبية يف عاملنا 

يقودX تدرجيياً حنو حقيقتنا ، حنو أبواب املعرفة اخلفية املقّدسة ، حنو أعمدة احلكمة املقدسة اليت 
بقيت متثل االيزيدية وعلمها النوعي طوال التاريخ الذي أسس لوجودهم ، فالذات احلقيقية هي 

  تتطلب التحكم yقصى  اليت تقودX حنو نورX الداخلي العميق الطابع ، يقودX اىل معرفة نوعية
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درجة }لعقل والعاطفة ، فهذه القوة الفاعلة يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ال ميكن إخضاعها 
إالّ من خالل تغيري الصورة الكلية يف اجلزء األول الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على االرتقاء يف 

على تقييم أبيض من العني  مستوTت الوعي اىل أقصى درجة كي يتمكن املرء من احلصول
البيضاء الكونية ، كي حيصل على تغيري نوعي يف دورة الضرورة وتناسخ األرواح ، فبمقدار ما 

يتحلى املرء }حملبة واملعرفة ميكنه أن يوازي هذا التحلي |ما بروح نقية يف مستوى الحق ، 
 منظومة كونية ومستوى للوعي ومبقدار ما يتحلى }لطهارة والنقاء واالستقامة ميكنه الولوج اىل

أرقى وأمسى ، فهذه القوانني ال ميكن جتاوزها }لقول بل ·حداث الفعل على أرض الواقع 
  والتحلي }لشيء والتمتع به حىت يتمكن املرء من عبور سلطة هذه القوانني بشكل ينصفه ..

ىل حقيقته ، وهو الذي فالفكر املشرق يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس هو الذي يدفع املرء ا
يدفعه اىل االرتقاء يف مستوTت الوعي لتحقيق التحّسن النوعي يف دورات الضرورة اليت يعيشها 

من خالل فهمه لطبيعة القوانني السرمدية يف العني البيضاء الكونية واليت يتعمد على أساس 
  احتفاظه |ا وبعدم العبث بقدسيتها األبدية ..

تعديل التوازن املختل الذي يتسبب به الكائن نفسه من خالل عدم قدرته  هذه القوانني وظيفتها
على فهم طبيعة عملها ، وبقاء العلم االيزيدي اخلفي املقدس بعيداً عن متناول األغلبية ساهم 

هو اآلخر يف جعل هذا األمر صعباً للغاية على األغلبية ، فكيف ميكن للمرء التأقلم مع قوانني 
كنه تعلمها حىت يتمكن من إحداث التوازن الذبذيب معها ومع دميومتها ؟ هذا جيهلها ؟ كيف مي

األمر شكل حتدTً من النوع الصعب الذي ال ميكن جتاوزه ألي ايزيدي ، ال سيما وأنه يعلم متام 
العلم ان االيزيدية تقوم يف األساس على علوم نوعية للغاية هلا قوانينها و¢ثريها ، هلا فعلها على 

  ث الرتميم يف البنية الروحية والنفسية واملعنوية اليت ¢ثرت مبثالب العامل املادي املوضوعي ..احدا

تسري املنظومة الكونية منذ البداية وال ميكن الشك بقدر�ا على  72فبفضل هذه القوانني الـ 
الدهر احداث التوازن الروحي والفكري لكل الكائنات ليس يف منظومتنا الكونية لوحدها بل يف 

  وكل ا¨ّرات yسرها ، من أصغر جسّيم ذري اىل أعظم ا¨ّرات تكون هذه القوانني هي مصدر 
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التوازن النوعي الذي ال خيطئ ، وهي ليست قوانني اعتباطية ، فكل الشقاء يف عاملنا املادي 
املوضوعي ، وكل النقائص الفردية Xجتة من قصور كبري يف التناغم بني ال وعينا واملنظومة الكونية 

ة ، لذلك يرتبط موضوع التحكم يف دورة الضرورة وتناسخ األرواح بتطوير منظومتنا الروحي
  والفكرية ، منظومة الوعي لدينا وجعلها تسري 

  اىل املستوTت العليا يف التناغم وحتقيق االتصال ما بني الوعي األرضي }آلخر الكوين ..

لذلك نقول أن كل عمل وجمهود يرتد على صاحبه }ملثل ، سواء يف عاملنا املادي املوضوعي من 
أو يف دورة الضرورة حيث حيتسب هذا العمل حيث يربمج الكون ومنظومته نفسه على أعمالنا 

جزءاً من كينونة العامل املوضوعي الذي أتت منه الروح والنفس ، فالكائن البشري أوالً وأخرياً هو 
  من خيلص نفسه وهو من يقع على عاتقه االرتقاء وليس ¢ثريات غيبية طارئة أو اعتباطية ..

ية املسئولية الفردية كعامل حاسم يف االرتقاء مع فالعلم االيزيدي اخلفي املقدس وضع منذ البدا
دعم هذه املسئولية }ستمرار }لعلوم النوعية لتنويرها }لطريق السليم الذي يتوجب عليها سلوكه 
، ومل يربّر العلم االيزيدي ذات يوم إمكانية التملص من هذه املسئولية الفردية يف العامل املادي ال 

، فهي واجب الكائن الفرد قبل كل شيء ، وال يوجد التكفري }لنيابة  اىل األمام وال اىل اخللف
  عن اخلطاT يف االيزيدية فهذا األمر يتعارض ومبادئ اهلندسة االيزيدية وعلمها النوعي املقّدس ..

فتناسخ األرواح ودورة الضرورة والبقاء يف اطارها نتيجة وليس سبب ، ألن القوانني السرمدية 
لدة هي القوانني السببية واجلزائية الكونية ، وسبب انتهاك هذه القوانني يقودX االيزيدية اخلا

للحصول على نتيجة العودة من جديد اىل دورة الضرورة ، هكذا جيب ان نفهم األمر بكل 
بساطة ، فبمقدار األفعال واخلواطر والكلمات والتصرفات االعتباطية مبقدار ما يكون فعل هذه 

 ًTعلى الروح والنفس واجلسد قبل ختطيها عتبة اجلرار الكونية الثالث ..القوانني سار  

فنحن من صنع حياتنا احلالية يف الدورة السابقة وحنن من سيصنع حياتنا املستقبلية يف الدورة 
  الالحقة لنا من دورات الضرورة وتناسخ األرواح ، لذلك حتتم علينا املسئولية الفردية أن ندعم
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لم نوعي مستقيم يشري لنا اىل الطرق السليمة يف االرتقاء الروحي والفكري ، علمنا الكمي بع 
هذا االرتقاء يساهم يف ترحيل كل األجزاء األXنية والسلبية من نفوسنا وعقولنا وأفكارX اىل 

اخلارج وإبعادها عن جوهرX ، وحىت حنصل على نتيجة عالية الدقة من القوانني الكونية السرمدية 
ينا أوالً احلصول على نتائج عالية من الفعل الذي نقوم به وا¨هود العايل للتخلص من ينبغي عل

املثالب اليت تتشبث بنا يف هذا العامل جلرX اىل موقع اخلطأ , فكل تطور يف مستوى الوعي 
يصحبه تطور روحي عميق ، وكل تطور روحي يقودX اىل فهم الغائية والسببية اليت حتكم منظومتنا 

  ونية وهكذا حىت نصل أعلى القمم الروحية الشاهقة كما هي دون رتوش ..الك

أما البقاء يف دائرة اجلربية العمياء فيقودX بال أدىن شك للمراوحة دورات طويلة من تناسخ 
األرواح ال ¢ىب املغادرة ، هلذا مثلت كل الطقوس املتبعة يف اللش النورانية املقّدسة Xصية التطور 

فكري لتأهيل القسم األعظم من االيزيديني لعبور دورات الضرورة بشكل أسرع الروحي وال
مستندين اىل علم ايزيدي نوعي خفي مقّدس ، فهذا العلم وحده من فّسر الغموض األبدي ببني 
قويت اخلري والشّر وكيفية انتقال الكائنات واملخلوقات وكل ما يف الوجود من أصغر جسيم ذري 

  ية بني هذين العمودين اللذين مسامها العلم االيزيدي بعمودي البري واملّريب ..اىل أكرب جمّرة كون

وكلما تقربنا من حقيقتنا بشكل أكرب كلما أصبح استعدادX لتقبل هذا العلم النوعي أكرب وأعظم 
وننتقل معه تدرجيياً عرب مراحل الوعي ومستوTته املتفوقة اىل درجات أعلى من التحليل والتفسري 

الرتكيب والتعقيد ، وعملياً ال يبدو هذا األمر سهالً }نتهاك حرمة التناغم املقّدس بني  اىل
يف العني البيضاء ( كاين سيب ) الكونية ،  72الصورتني وانتهاك القوانني االيزيدية األبدية الـ 

، فطاملا فتصاحل االنسان مع ظلم احلياة القاسية ال يربر له هذا االنتهاك yي شكل من األشكال 
نعيش يف كوكب يقع حتت عمود الشدة واحلزم ( املّريب ) فإن كل ما حيدث من حولنا عملياً 

يغذي الشعور }لتمرد على هذه القوانني الكونية اليت وضعتها االيزيدية كقدس أقداس احلركة 
كن الوصول والسببية يف املنظومة الكونية ، ودو�ا ال ميكن التحلي }حملبة واملعرفة ، كما ال مي

  للطهارة والنقاء واالستقامة اليت تؤهلنا للتواصل مع املستوTت العليا للوعي وجتاوز هذا العمود

 ..  
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هكذا فّسرت االيزيدية منظومة تناسخ األرواح يف الدورات الكونية والعادية يف عواملنا وهي 
ن تفسرياً دقيقاً ووضع تستند عملياً على العلم االيزيدي اخلفي املقدس الذي فّسر نشأة الكو 

لكل سبب نتيجة ولكل نتيجة سبب ، فاملعاXة املستحقة هي اليت تدفعنا }ستمرار إلعادة تقييم 
املستوى الروحي والذهين ، وهذا التقييم املستمر يساعدX يف الوصول اىل مستوى الوعي 

العبث |ذه القوانني ، واىل  املتفّوق ، أما العكس يف حالة املعاXة الغري املستحقة فهي تقودX اىل
انتهاك حرمة القوانني الكونية يف العني البيضاء وحتولنا اىل ( كاسرين للجرة هذه وقوانينها ) 

  مستوTت متدنّية من الوعي ..

وبشكل آخر ميكن القول أن القوانني الكونية يف العني البيضاء تنظم النتائج ال كفعل وحسب بل  
املنظومة الكونية له مقاييسه اخلاصة يف هذه القوانني السرمدية  كتناغم مطلق ، فكل شيء يف

واستناداً اليها تعود النفس والروح اىل جسد يتناسب والفعل بقوة مكافئة يف دورة الحقة من 
دورات الضرورة وعودة الروح ، فاحلماقة هي اليت تسبب الضرر وليس العكس ، هلذا تكون قوة 

دون هوادة يف كل ما حيكم دهرX ومنظومتنا وأعلى أشكال الوجود ، هذه القوانني األبدية سارية 
فالعلم االيزيدي اخلفي املقّدس شرح أمهية ظهور هذه القوانني }لتدرّج من خالل عملية التجلي 

األوىل اليت تلت الفكرة املا قبل الكونية وحىت الوصول اىل عاملنا املادي املوضوعي ، وعندما 
السرمدية أخذت معها العمودين وبرجمتهما اىل عامل الظواهر ، وكذلك اىل  تدرّجت هذه القوانني

العوامل اخلفية ، هذه الربجمة العميقة االبدية يبدو مستحيالً سرب أغوار أسرارها دون الوصول اىل 
  مستوTت الوعي املتفوقة والعليا يف منظومتنا الكونية ..

علم االيزيدي اخلفي املقدس ( ايسف ) األزل وحىت فمنذ الفكرة املا قبل كونية واليت يسميها ال
ما ال �اية تسري قوة هذه القوانني الكونية السرمدية األبدية اخلالدة ، تسري بقوة ويقني ال 

يقهران فهي اليت تؤسس كل النظام ومنها جاء الينا القانون األبدي ، هذا القانون الذي كشف 
ية لصعود مستوTت الوعي ، وكالتزام }لقدرة الفعلية على عنه العلم االيزيدي اخلفي املقّدس كبدا

حتقيق التقدم الروحي والفكري }لعمل وحده وليس }لدعاء ، فكل شيء مرتابط ، منذ الطفولة 
  يصقل الوعي مبفردات هذه العلم من خالل ألعاب األطفال وتتدرّج اىل املراحل العليا اليت 
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يف العامل املادي ، وعندما يصل اىل عتبة احلقيقة يبدأ }لفعل ، جيتازها املرء كثمرة لتجارب حياته 
يبدأ بتعميق الوعي و¢هيل الروح اىل مستوTت تساعده على الفهم ، على اخرتاق اجلوانب 

  السببية لعاملنا وعلى اخرتاق أسرار العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

نا املادي املوضوعي فحسب بل اىل املنظومة فالرؤية احملدودة تتحول اىل رؤية أعمق ليس اىل عامل
الكونية yسرها ، والسمع احملدود يتحول اىل أعمق وبدخول االنسان مستوى الوعي املتفّوق 

يتسامح مع نفسه ويتصاحل معها ، وجيعل من حتقيق العدالة يف داخله اىل حافز قوي يدفعه 
ة عمل القوانني الكونية ويبدأ بفهم أين لالجتهاد والتعمق اىل أبعد مدى ، فهنا يبدأ بفهم طبيع

ينبغي عليه الوقوف واالنطالق حنو التحرر األبدي الكامل من دورات الضرورة ، وهنا يبدأ بفهم  
كيف يعمل النظام الكوين yسره ويضع كل جهده من أجل الفعل وتغيري الذات ال }لدعاء بل 

يف العني البيضاء الكونية ، فالروح البشرية هي }لتحلي }لقيم اليت تتطلبها عملياً دورة القوانني 
فيض من االلوهية على درب عود�ا اىل منبعها ، وكذلك الفكرة اليت جتعل هذه الروح يف نقطة 

  متقدمة من الدرب تتحول اىل حقيقة ساطعة ..

اً مؤقتاً لذلك اعترب العلم االيزيدي اخلفي املقّدس أن اقرتان الروح }ملادة وتشغيلها مع النفس أمر 
يف دورة الضرورة ويف العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه ، ودائمي يف حاالت عليا تتغّري 

  حسب طبيعة العامل الذي تعيش فيه ، كاملستوTت العليا من الوعي ..

و}لعودة اىل الصورة الكونية الكربى اليت يشكلها ويسيطر عليها املبدأ األساس املسترت املبطن 
ميكن القول أن االيزيديون عرب ¥رخيهم الطويل املمتد آلالف من األعوام مل يؤمنوا ذات للوجود 

يوم yن هذا املبدأ عصي على الفهم إالّ يف العامل املادي املوضوعي ، مبدأ غري قابل للعلم يف 
األرضي بعدX األرضي واألسباب اليت تناولتها يف هذا اجلزء من اهلبوط من البعد السبيب اىل البعد 

هي اليت تربر هذا التفسري ( غري قابل للعلم ) ، فقط أصحاب الباع الطويل يف عبور األبعاد هم 
من يعلموا متام العلم طبيعة نشوء هذا املبدأ وأسبابه وحينها ميكن القول أ�م رغم علمهم هذا 

على أسس ال  سيبقون عاجزين عن تصوير املبدأ }لشكل الدقيق ألن العامل الذي نعيش فيه يقوم
  ميكن أن نتجاوزها أثناء التعبري عن هذا املبدأ األساسي املبطن لوحدة الوجود ..
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هكذا ميكن اعتبار تفسري العلم االيزيدي الباطن اخلفي املقّدس هلذه اجلزئية يف الكينونة البشرية 
سخ األرواح أو دورة جزءاً دقيقاً وحامساً يف االنتقال اىل املستوTت العليا للوعي وحتسني دورة تنا

الضرورة يف حياة الحقة لالنتقال يف مراحل متقدمة اىل حتريرها كامالً من هذه الدورة واالنتقال 
محة والتشبع بقيم العلم النوعي الذي يقود  اىل العامل السبيب ، ذلك العامل الذي ميثل النور والر

  . الكائن اىل التقدم يف مسريته يف منظومتنا الكونية الكربى .

إن معرفة الطبيعة احلقيقية لألشياء يف املنظومة الكونية وكل مستوTت الوعي فيها تتطلب منا قبل  
كل شيء جتاوز النسبية يف القياس واحملدودية يف احلدس واحلّس يف أعماقنا ، وكلما ارتقينا يف 

يف النظر اىل  النور حنو األعلى متكنا من جتاوز العامل القائم على القياسات النسبية القاصرة
الطبيعة الكونية وقوانينها احلية ، فالبقاء يف دائرة املادة والرتكيز على تفاصيل احلياة املادية يف 

 Xعاملنا يبقينا أسرى هذا التقييم اىل حد كبري ، أما حماولة عبور هذا القصور يف الرؤية فإ�ا تقود
ية ال ميكنها أن تقودX اىل اخرتاق جوهر بال أدىن شك لعوامل عليا ال حمدودة ، فحواسنا التقليد

الظواهر الكونية واملظاهر اخلارجية احملسوسة لألشياء ، لذلك يتطلب األمر التحلي }لشروط 
الروحية واألخالقية لتجاوز مستوى الوعي العادي اىل مستوTت الوعي العليا ، وحىت نتمكن من 

م االيزيدي اخلفي املقدس حقه يف اعطاء العامل الشمسي أو مستوى وعي شيشمس يف العل
محة  التعريف ال بد من القول أن ذلك املستوى يشكل أحد أرقى املستوTت املنتمية لعمود الر

والنور يف العلم االيزيدي ، اىل عمود املعرفة واحملبة املطلقني ، فقوانينه ال حمدودة الطابع ، 
  العقل يف العامل املادي ... وشواطئ املعرفة االيزيدية أوسع بكثري من أن يستوعبها

وبعد عبور املستوى السبيب للوعي والذي يشكل بوابة الدخول للمستوى اآلداين للوعي يقطع 
املرء العالقة متاماً بعامل املادة ، وحىت تكون احلقيقة واضحة وضوح الشمس ال بد من القول أن 

من الصعب على املرء التواصل }ستمرارية مع هذا العامل من مستوى الوعي األرضي ، ومن 
حالة قبول فكرة وصول كائن بشري بوعيه وقدراته اىل التواصل مع هذا املستوى الذي االست

محراً أمام الكثري من مستوTت الوعي األخرى ، فعبور املستوTت الثالثة السابقة  يشكل خطاً أ
  يتطلب عملياً التخلص من دورات الضرورة واالنتقال اىل احلياة يف مستوTت روحية عليا يف 
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واالنتقال اىل هذه املستوTت يتطلب تغيرياً جذرTً يف الكيان واهليكلية اليت تعمل من  الكون ،
  خالهلم حواس الكائنات يف املستوTت احلسية املختلفة ..

فقبل التمكن من الوصول اىل هذا املستوى يكون الكائن قد انتقل من أرضي اىل فضائي مدرك 
يدي اخلفي املقدس اىل ارادة حّرة ميارسها ويعكسها يف قادر على حتويل القوانني يف العلم االيز 

مستوTت عليا من مستوTت الوعي واليت نسميها }لعامل األفضل بكل املقاييس ، ففي هذا 
املستوى املقّدس ال ميكن احلديث هنا عن قدرات عادية ، أو ممارسة للتواصل مع املبدأ 

Tهذا األمر واخلوض فيه بعد االطالع على  األساسي املبطن للوجود والذي نسميه سلطان آد ،
مبادئ العلم االيزيدي الشاملة يكون أمراً ساذجاً ، ألن حالة التدرّج هنا تدخل املرء يف سلسلة 

عظيمة ينبغي جتاوزها واليت تتكون يف كل بعد من عشرة مستوTت ، وكل مستوى من األبعاد 
خل دورات ) وينبغي ببساطة على الثالوث العشرة ينبغي جتاوز األربعة مستوTت ( دورات دا

) (  18=  8+8+2+ 0قانوXً كونياً للوصول اىل دائرة سلطان آدT ( 2880املقدس لنا جتاوز 
وهو رقم دائرة العرش  9) يف كل خفاT العلم االيزيدي سيظهر الرقم املقّدس  9=  1+8

لدوائر امللكية السماوية العشرة قانوXً كونياً ، وجتاوز ا 72السماوي األقدس ، فكل بعد له 
قانوXً كونياً ، ويف كل بعد نعرب املستوTت األربعة من الوعي نكون أمام (  720جيعلنا أمام 

  ) قانوXً كونياً .. 2880=4*720

واملشكلة هنا ليست يف تلقي هذه القوانني يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، بل أن متارسها 
ا يف املنظومة الكونية وأن جتسدها يف عملية صنع مستوTت جديدة ·رادة حرة وأن تعكسه

للوعي يف منظومتنا الكونية ، وسرب أغوار هذا املستوى بصراحة حباجة اىل أكثر من كتاب 
لتوضيحها توضيحاً دقيقاً حىت يتمكن القارئ من فهم العملية التصاعدية ملستوTت الوعي من 

  املتفّوق .. األرضي اىل الوعي الفضائي املدرك

فمن الصعب الوصول اىل مرحلة العامل بكل شيء وسط عامل أرضي حتكمه قوانني وترددات رنينية 
  وأشكال للمادة وأنواع للطاقة ختتلف كل االختالف عن املستوى األعلى املدرك ، فكل مستوى
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لروحية والتهيؤ لُه قوانينه والتواصل مع تلك املستوTت الغرض منها املزيد من تفتح بصريتنا ا 
لالنتقال اىل تلك املستوTت وليس حكم مستوى الوعي هذا }الستناد لقوانني من مستوTت 

  عليا ..

رمبا يعتقد البعض من الذين أحبروا يف العلم أن عاملنا حمكوم من مستوTت وأبعاد فيها الوعي 
االثنني ال يتمكنان من  أعلى وأنقى ، وقسماً يعتقد أن تلك املستوTت هلا قوانني شريرة ، لكن

فهم أن الثنائية اليت حتكم منظومتنا الكونية موجودة يف كل األبعاد واملستوTت ، هلذا ورغم 
قداسة اهليكل الكوين املقدس }لنسبة لاليزيديني لكنهم وضعوا الثعبان األسود يف اجلانب األمين 

تجه للخروج من هذا اهليكل املقدس إذا ما نظرX اليه بشكل مباشر وأيسر إذا ما وقفنا ووجهنا ي
محة والنور لكن وجود الثعبان يشري  يف اللش ، فالثعبان األسود مقابلة لعمود البري القائم على الر

بوضوح اىل أن أي خطأ يف جتسيد القوانني الكونية يعين العودة اىل نقطة الصفر ، فهذه الداللة 
 كونياً عميقاً ال ميكن جتاهله أو التغافل عنه ، الرمزية رغم بساطتها لكنها }لفعل جتّسد مبدءاً 

  ففي كل املستوTت احتماالت اخلطأ موجودة بنسب متفاوتة ..

وحىت نقرتب من فهم املوضوع جيداً ما علينا إالّ تصور الدوائر امللكية السماوية يف عملية جتلي 
اىل شكل اهليكلية الوعي املقّدس ( سلطان آدي ) واستمرارها اىل مدى واسع حينها سنصل 

العظيمة اليت أسست كل مستوTت الوعي واألبعاد يف املنظومة الكونية الواحدة فكيف بتصور 
العملية اىل تكوين ا¨ّرات والدهور ؟ هذا لوحده جيعلنا نتصّور كيف تعمل القوانني الكونية يف  

املادي املوضوعي الذي كل بُعد ! وكيف ترتك ¢ثريا�ا حىت على حياتنا يف العامل األرضي، أو 
نعيش فيه والذي يشكل نقطة انطالق لفهم الكيفية اليت تسلسلت القوانني من األعلى اىل 

األسفل و}لعكس ، فعند هذه املرحلة يتمكن املرء }لشعور بعمق }التزان الكامل والوعي الكلي 
  يتجاوز مفرديت السعادة والتعاسة معاً ...

عملية اخللق والتجلي ظهرت منذ البداية من خالل تكثف الوعي ان القوانني اليت تسيطر على 
  وجتلي السلطان األقدس كونياً يف دوائره امللكية السماوية وعرشه السماوي األبدي والذي
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يشكل املبدأ املسترت املبطن لوحدة الوجود يف كل مستوTته ، فهذه القوانني تنقلنا من تعلم  
ليت تشكل الصورة الصغرى اىل الكليات الشاملة يف املنظومة اجلزئيات البسيطة يف عاملنا وا

  الكونية واليت متثل الصورة الكربى الشاملة يف كل مستوTت جتليها ..

والقانون األول هو قبل كل شيء يشكل جوهر الوجود والفكرة املا قبل كونية ( ايسف )  وهو 
ميكن تكوين صورة ذهنية عنه ، وهو الوعي املقدس ( العقل ) فهو مبدأ أزيل سرمدي الطابع ال 

يتعاىل بصدق على ملكاتنا الفكرية البشرية والتصّورية البسيطة للغاية ، و فوق كل ذلك يتخطى 
جمال الفكر ومداه بكل سعته ، فهذا القانون يتحكم يف كل شيء وموجود يف كل شيء فهو كل 

رية تطوير مستوTت وعينا اىل الكل ببساطة ، أما القانون الكوين الثاين الذي يتحكم يف مس
املستوTت العليا فهو قانون التشابه أو التناظر ، ففي كل دائرة ملكية مساوية يتجلى فيها الوعي 

املقدس كانت ختلق مستوTت للوعي تتشابه وتتناظر من حيث اجلوهر ، وكذلك نغمات موسيقية 
لطاقة كلها متثل الوحدة املبطنة وأرقام وأحرف ولغات الكون الرمزية وأشكال للمادة وأنواع ل

  للوجود لكنها تتدرّج اىل حاالت كونية أدىن ..

أما القانون الثالث فهو قانون معدل الذبذبة ملستوى الوعي وكذلك ملستوى الروح يف الدوائر 
امللكية السماوية ، وكذلك يف مستوTت الوعي األربعة يف العوامل السبعة املتداخلة مع بعضها 

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

وية واىل  السماوية االوىل للخلق يف العرش الكوين األزيل ، وتدرج اىل كل الدوائر امللكية السما
كل جزئية مهما كانت صغرية يف املنظومة الكونية وطبيعة عملها ، أما القانون اخلامس فهو 
الرتدد الرنيين ( التواتر أو االيقاع ) وله تسميات عديدة أخرى لكن العلم االيزيدي اخلفي 

انون السابع املقدس حدده }لرتدد الرنيين ، أما القانون السادس فهو القطبية ( التناقض ) ، والق
  هو الغائية والسببية ...
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هذه القوانني جمتمعة تشكل جزء بسيط من شكل واحد من األشكال الثالثة اليت تنقل مستوTت 
وعينا اىل مصاف الوعي املتفّوق ، وتعلم طبيعة عمل هذه القوانني و¢ثريها يف منظومتنا الفكرية 

نرتقي |ا عرب الغوص يف معارف نوعية عميقة والنفسية واجلسدية جيعلنا ندرك حقيقتنا جيداً و 
  تصل أعلى قممها يف حتلينا احملبة املطلقة لكل شيء من حولنا ..

عندما نكتشف حقيقتنا ، وندخل أبواب املعرفة االيزيدية و×خذ طريقنا يف تعلم خفاT العلم 
ها فإننا ننتقل مبستوى النوعي االيزيدي اخلفي املقدس وفهم قوانينه الكونية املقدسة وطبيعة ¢ثري 

وعينا اىل مستوTت عليا تعلو على مستوى الوعي املتدين يف العامل املادي املوضوعي الذي 
يشكله عاملنا األرضي ، ومثلما تشكل حقيقتنا الداخلية وأعماق وعينا ساحة واسعة ا¨ال 

الشاملة الساحة للتطور العميق يف قدراتنا ، كذلك تشكل قوانني املنظومة الكونية وصور�ا 
الفعلية لعملية التطور واالنتقال من مستوى الوعي املتدين اىل املستوTت العليا الفّعالة واليت 

حتولنا اىل كائنات فائقة التطور والذكاء وتدخل عوامل تقوم يف حقيقتها على الرتكيب والتعقيد اىل 
  ن التطور ..ما ال �اية يف عملية التدرّج يف الصعود اىل تلك املستوTت م

هذا التطور هو الذي حيفزX على املزيد واملزيد من التقدم يف مستوTت وعينا للوصول اىل أقصى 
درجات املعرفة واحملبة ، يقودX اىل أعماق احلقيقة الوحيدة اليت متثل مصدر أساسي للكل ، واليت 

وانني الدهر األبدي السرمدي بدورها متثل منبع كل القوانني يف املنظومة الكونية ، ومنها اىل كل ق
اخلالد ، هذه العملية تقودX }لفعل اىل فهم العلل اليت تولد معلوالت من جنسها ومن مستواها ، 
ومن طبقا�ا ، فالعلم االيزيدي اخلفي املقدس أشار اىل ذلك الوعي األقدس لسلطان آدي على 

نه غري قابل للمعرفة لكن فعله أنه الذي يوازن حبكمة وإنصاف بني كل نتيجة وسببها ، فسلطا
وجتليه قابل لإلدراك ، هذه هي احلكمة األبدية االيزيدية اليت خلقت كل شيء وكانت مصدره 

العصي على الفهم }لنسبة لنا يف املستوTت املتدنية من الوعي ، ففطنته السببية هي مسرح 
عنا اىل مستوTت عليا من تطورX وستبقى األبد كذلك ، ألن املعدل الصارم ألخطائنا تذهب م

  الوعي وختتلف }ختالف مستوى تطور الوعي لذلك أكرر مفردة فوق مستوى إدراكنا كثرياً 
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كتعبري لفظي أراه دقيق يف التعبري عن احلالة }ملعىن الدقيق للكلمة ، فال شيء ميكن أن تعرب عنه 
  حالة التطور هذه سوى الصواب املعاىف }ستمرارية ال تتوقف ..

ان الطبيعة البشرية متيل فطرTً اىل التعلق }حلياة ، اىل التعلق مبثالب عاملنا املادي املوضوعي ، 
وهي تتسّرب من شفتيه ومن أطرافه يف كل زمان ومكان ، فإرادة االستمرارية هي اليت أدت 

  لتحويل العلوم النوعية اىل علوم كمية تتناسب ومستوى 

هبط اليه ، لذلك كان البحث مستمراً عن األبدية ، عن التحرر الوعي البشري يف املوضع الذي 
من قيود هذا العامل ، عن فك شفرات حواسنا وملكاتنا الفكرية املقفلة ، فالنزوع العقلي 

والروحي معاً رافقا الكائن البشري يف التوق حنو اإلنعتاق واحلرية األبدية ، فااليزيدية ومعها 
ن أسس للبحث يف الغائية والسببية من الوجود وأدركا منذ البداية أن عمودي املعرفة واحملبة مها م

ال وجود لشيء امسه العدمية اليت تلغي كل شيء يف تفسري املنظومة الكونية وفق العلم اهلندسي 
  االيزيدي اخلفي املقّدس ..

لوعي اليت جاءت وهذه القوانني الثالثة يف املعرفة االيزيدية تقودX اىل التقسيم الفعلي ملستوTت ا
يف النصوص والسبقات املقّدسة ، سبعة طبقات األرض وسبعة طبقات السماء ، هذه السبعة 
طبقات لألرض تعكسها حالة النزول من مستوى الوعي البشري مروراً مبستوى الوعي احليواين 

فلى يعربها ومن مث النبايت ومن مث املعدين وآخرها احلجري ، هذه املستوTت الدنّيا تعكس عوامل س
من يتحدى طبيعة القوانني الكونية يف العني البيضاء ( كاين سيب ) ، فتدين مستوى الوعي وغرقه 

يف احلالة املادية يقوده اىل عشق احلياة يف مستوى متدين كممارسة الفساد األديب واجلنسي ، 
االحندار اىل العوامل والقتل والسرقة والسيب كلها عوامل تقود الثالوث املقدس للكائن البشري اىل 

السفلية املظلمة ، هذه العوامل السفلية هلا سبعة درجات يهبط اليها املرء من خالل تالعبه 
}لطبيعة النقية للقوانني اآلدانية يف الكون ، أما الطبقات السبعة العليا فقد توقفت عند األربعة 

  ندسي للعوامل السبعة ..األساسية منها ، ولكل مستوى نظري خمفف كما جاء يف الرسم اهل
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ان املعرفة النسبية القائمة على القياسات القاصرة ال ميكنها أن تؤدي بنا اىل إدراك كامل للمعرفة 
النوعية يف العوامل احلّسية واحلدسية اليت تلعب دوراً كبرياً يف االنتقال مبستوى وعينا اىل مستوTت 

دراك الكلي الكامل |ا ، فهي ال متناهية وال حمدودة عليا ، هلذا ال ميكننا دفعة واحدة حتقيق اإل
قياساً ملستوTت وعينا القاصرة واحملدودة ، وعندما قّسم االيزيديون مستوTت الوعي وشخصوا 

األربعة األساسية مل يغفلوا التقسيم العام الذي ذكرته يف فصول من الكتاب األول من هذه 
سان ا¨ّرد ، االنسان اإلله ، اإلله االنسان ، اإلله ) السلسلة واليت تدرجت ( احليواين ، االن

  بشكل جيعلنا نفهم طبيعة التسلق اىل القمم املعرفية العلمية االيزيدية الشاهقة ..

و}لعودة ملستوTت الوعي تلك ال بد من القول أن الشروط األخالقية وحتدي القوانني الكونية 
اسياً يف التقهقر اىل املستوى احليواين أو االنتقال والرتقي يف العني البيضاء هي اليت تلعب دوراً اس

اىل املستوTت العليا للوعي يف املنظومة الكونية ، فكلما حتلى املرء }لشروط األخالقية والروحية 
املتقدمة كلما ارتقى يف سلك الوعي ، وكلما عاث فساداً |ذه القوانني من خالل استخدامه 

لطبيعة االنسانية كالفساد األديب واجلنسي والسرقة الرشوة والقتل للممارسات السلبية يف ا
  والكذب والنميمة وغريها كلما تقهقر يف دورة تناسخ االرواح ..

وقبل أن خنوض يف هذه املسألة جيب أن نتوقف عند النقاشات اليت كانت تدور يف اللش حول 
املسبب ، كانت هذه النقاشات حمور  السبب من خلق ااملنظومة الكونية والسّر اخلفي الذي حيّرك

مواضيع أساسية كانت تناقش على مدار آالف األعوام قبل أن يصل األمر اىل اإلستقرار عند 
فكرة ( السبب هو السبب ) وهي فكرة أقل ما يقال عنها مغرقة يف العمق والتبحر يف علم 

تنتعش }لضحك والتفاؤل ، وعندما اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فمن اهلدوء تنبلج احلياة و 
درس االيزيديون القدماء هذا األمر إكتشفوا أن لكل شيء تردد رنيين ( صوت موسيقي ـ رقم 
عددي ـ معىن ـ ¢ثري ) ومن خالل البحث يف هذه اجلزئية توصلوا اىل لغة الكون الرمزية وهي 

  حىت يف تغيري القدر واملصري .. اجلامعة العابرة لكل شيء ، وإكتشفوا قدسية هذا األمر و¢ثريه
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وتدرجوا يف األحباث من األعلى املطلق آدي ونوره واملنظومات الكونية اليت شكلها وحيكمها اىل 
 أصغر الدوائر السماوية وا¨تمعات والكائنات ، هذا التدرّج العظيم وضع أسس هذه اهلندسة 

الزمين املادي مل يتوقفوا عند حد بل إعتربوه املقّدسة ، وعندما درسوا أسباب الوقوع يف البعد 
جزءاً من عمل البارع خالق اجلميع ، وراحوا يدرسوا اهلدف من املعاXة اليت وقعوا فيها والسبب 

  الذي وقف خلف إبعادهم عن العامل األمسى ..

الكونية  فحددوا مكامن اخللل واحلواس اليت مت إقفاهلا والغدد اليت مت تعطيب إتصاال�ا }ملنظومة
، وأدى ذلك اىل إقفال منظومات أخرى يف اجلسد العامل بسبب غلق هذه الغدد منها عقلية 

  ومنها عاطفية ومنها جسدية أيضاً ..

لذلك حاولوا من خالل نشر العلم اخلفي على شكل أفكار للتأثري يف احلواس وجعلها فّعالة 
السبب يف االقدام على هذه اخلطوة وتعمل من جديد ، فاإلحساس }لشيء هو بداية الطريق ، و 

هو تغيري إدراكنا ومنطه ، وتغيري ترددX الرنيين اىل إجتاه آخر ليصلنا }ملنظومة اإلهلية الكونية ، 
  ودون هذا التغيري ال ميكن التقدم خطوة واحدة يف جمال إدراك هذا العلم ..

فهم ما حدث هلم أو ما حيدث معهم ، فالبشر يف بداية إنتقاهلم هلذا الُبعد مل يعودوا قادرين على 
ال مصدره وال سببه ، هلذا بدأت األXنية تلعب دوراً كبرياً يف هذا البعد و¢خذ البشر اىل ضفاف 

هم أنفسهم ال يعلمون شكل �ايته ، وأكثر من ذلك فقد إبتعدوا مع تقدم الزمن عن املنهل 
وال إندماجهم مع األXنية اليت تتحكم يف كل العظيم الذي كان ·مكانه إعاد�م اىل حالة األبدية ل

تفاصيل حيا�م دون التفكري يف الطريقة املثلى للتخلص منها عرب تغيري النمط ، تغيري الرتدد ، 
فالكون يربمج نفسه على الرتدد الذي نعمل يف جماله ، فإن كان هذا الرتدد سليب ستتحول 

وإن كان هذا الرتدد إجيابياً فإن املنظومة تفاصيل حياتنا اىل سلسلة عظيمة من السلبيات ، 
  الكونية ستعمل وفق هذا الرتدد على حتويل حياتنا اىل سلسلة عظيمة من هذه اإلجيابيات ...

لذلك كان االيزيديون القدماء حيولون أعيادهم وأTمهم اىل مسّرات متواصلة اىل فرح و|جة ال 
هو الرتدد الذي يسيطر على حيا�م ، وحىت  ينغصها شيء ·ستمرارية ال تتوقف ، كان التفائل

  مالبسهم البيضاء كانت تعكس هذا التفكري العميق عندهم ..
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ان احلكمة اخلفية االيزيدية املرتاكمة عرب العصور بقيت منبعاً للدراسات التحليلية والرتكيبية يف 
yكرب قدر من املعرفة العلم االيزيدي الباطن ، واهلدف كان دراسة املنظومة الكونية واخلروج 

النوعية ، وعلى الرغم من أن االيزيدية حّولت علمها النوعي اىل ممارسات حياتية عرب عادات 
وتقاليد مشفعة بسبقات دينية إالّ أن هذه احلكمة بقيت مزدهرة وحمتفظة جبوهرها يف تفسري 

لمها اىل ازدراء وافرتاء وتركيب احلقائق النوعية ، ورغم أن ابقاءها يف السّر عّرض االيزيدية وع
من كل طرف عرب العصور متثل يف تلفيق التهم هلم على أ�م عبدة خلرافات واساطري إالّ أن 
جوهر احلقيقة ونبضها الكوين والعلوم املقدسة العميقة للغاية واليت فّسرت نشأة الكون منذ 

فيقات اىل هاوية اجلهل آالف السنني واكتشافهم لكواكب املنظومة الشمسية دفع كل التهم والتل
املطبق عند أصحا|ا وانعكس عليهم و}الً ، فجوهر االيزيدية كان عبارة عن علم هندسي خفي 

مقدس يسرب أغوار أسرار املنظومة الكونية ، يدرس نشأة الكون والكائنات واملخلوقات من 
حباجة اىل  وجهة نظر نوعية وليست كمية ، وفهم هذا العلم ومبادئه والدخول يف تفاصيله

مستوى للوعي املتفّوق يعلو يف دراسته على التجريدات الذهنية القائمة على احلقائق العمياء 
الفاقدة للبصرية ، ودراسة هذا العلم يعلمنا كيف نربط وعينا األرضي }لوعي الكوين األكرب ،  

، كيف ننمي كيف ميكننا تلقي العلوم من مصدرها عرب مسارات الطاقة القادمة لنا من الشمس 
  قدراتنا الروحية والنفسية واجلسدية كي تالئم علية التدرّج يف تقبل هذا العلم ..

هلذا تعترب الدائرة الرابعة يف ختت بري شباكي من املقدسات يف فهم }قي الدوائر اليت متنحنا 
كن من العبور ملستوTت الوعي العليا يف املعرفة االيزيدية وهي دورة مهمة يف البحث حىت نتم

 جعل هذه النافذة هالمية تسمح لنا }لعبور اىل تلك العوامل ..
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  الفصل السابع

  

  الوعي اآلداين

  

متثل هذه الدائرة ومربعها الصراع الذي خنوضه يف احلياة للوصول اىل العامل اآلداين وتشكل 
املثلثات اليت تعكس املعرفة يف هذه الدائرة مستو7ت ذلك الصراع ، حيث متثل ثالثة مثلثات  

الوجود واليت نتمكن من خالهلا من فهم كربى متجهة اىل األعلى شكل العوامل العليا الثالث يف 
آلية اخللق والنشوء ودراسة الفلك الذي حييط Pلثالوث املقدس احلاكم يف الكينونة والوجود ( 

الروح النفس واجلسد ) واليت تشكل جوهر اخلليقة يف مفهومنا البسيط ملا هو أعلى يف سلم 
هة اىل األعلى واليت dيت بشكل من املعرفة الكونية , يقف حتت هذه املثلثات الثالث املتج

األعلى اىل األسفل مثلثني أحدمها على اليمني واآلخر على اليسار ومن مث مثلث كبري متجه 
برأسه اىل األعلى ومثلثني آخرين صغريين أحدمها على اليمني واآلخر على اليسار ليصبح اiموع 

والرتاب والنار وأربعة lنوية صغرية  أربعة مثلثات كربى تتجه اىل األعلى تشكل املاء واهلواء
  تعكس علوم تلك املثلثات الكربى يف عاملنا ..

هلذا يعترب االيزيديون الذين يعربون اىل تلك املراحل يف املعرفة أن الثالث مثلثات العليا متثل 
ن حركة الصعود الروحية والفكرية Pجتاه األسرار الكربى يف املعرفة املقدسة ، ويلعب هنا قانو 

اجلذب الكوين دوره البارز يف أخذ طالب العلم االيزيدي اىل مستو7ت عليا يف املعرفة ، لكن 
املثلث الثالث يف الشكل والذي yيت اىل األسفل هو الذي يشكل حالة الصراع اليت خنوضها يف 

لقوة آد7 ( احلياة للتخلص من كل عثراتنا والبقاء بعيداً عن dثريا}ا ، وعند هذا املرّبع املقّدس 
النار واهلواء والرتاب واملاء ) يعرب املرء اىل جتليات آدي املتعددة اليت تعرب �عمق معانيها عن 

الصلة الوثيقة بني العقل واملادة بني الفكرة الكونية ووعيها املقّدس وبني رحلة املرء اىل األعماق 
  ممو السماوية املتخصصة بكل األشكال اخلفية املقّدسة وبني العلوم اليت يتزّود �ا من مقام بوابة
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اهلندسية املشفرة اليت يتمكن املرء عرب دخوله هذه البوابة من فك شفرا}ا مبنتهى السرعة والدقة  
والوضوح ، ودراسة هذه الدائرة املقدسة أو عبورها يشكل فهم سليم لكل جزئية ميثلها الشكل 

ألمر يبقى غامضاً وغري مفهوماً لدى الكثريين اهلندسي للتخت املقدس لربي شباكي ، رمبا هذا ا
لكن ما أن يتمكنوا من فهم النصوص املقدسة اليت يتم تالو}ا أثناء تعميد التخت حىت يتمكن 

  املرء من التقّرب اىل فهم نوعية العلم اليت تقف خلف هذا الطقس املقدس ..

مصدرها معروف لكننا ال نستطيع فالعملية تشبه كهربة الكون �سرة بكهرPئية ال سلكية رغم أن 
تعريفها أو التقّرب من أبواب مسارات الطاقة الغري مرئية فيها ألسباب كثرية أوهلا حمدودية العقل 

البشري على إستيعاب هذا النوع من العلوم �ذه الربجمة البدائية اليت ولد فيها يف هذا الُبعد 
هرب كل ذرة يف الكون ويبعث احلياة فيها املادي امللموس ، فاملبدأ الفاعل هنا ( آدي ) يك

  ويشغل املنظومة الكاملة اليت تشكل الصورة الصغرى منه يف الكون .

لذلك شكلت املشاعر واألحاسيس النقطة املركزية اليت عملت االيزيدية منذ البداية على وضعها 
ورة الكربى فيه موضع يتالئم مع أمهيتها يف عملية التواصل بني الصورة الصغرى للكون مع الص

، فاإلنسان يف قصوره عن تشكيل أي مفهوم بلغة غري لغة الظواهر احملسوسة واملشعور �ا عاجز 
متاماً عن سرب أغوار أسرار العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، عاجز عن فهم فكرة املصدر الذي 

اتبية العلمية اهلندسية إنبثقنا منه وإليه نعود ، وعندما نفهم عرب هذا العمود طبيعة السلسلة الرت 
لكوننا العظيم سندرك حجم قدراتنا يف فك طالسم هذا العقل وهذا التجلي املقّدس �سطع 

  صوره ..

هلذا قامت اهلندسة االيزيدية يف األساس على فهم العلة األوىل يف الوجود أو ما نسميها يف لغتنا 
  تؤكد سرب أغوار هذه العلة  Pلفكرة املاقبل الكونية ، ومن خالل سبقات موجودة لدينا

„Ya Raba ji Enzel de her tuyî qedîmî“ 

(Qewlê T.- Melek, Z.8)   
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  7 إهلي منذ األزل ( ايسف ) انت قدمي ..

وحىت عندما درس االيزيديون اجلوانب الظاهرية لتجلي الوعي املقّدس آدي يف دوائره أدركوا أن  
لعملية اخللق العظمى اليت أدت اىل ظهور  كل اإلنعكاسات والتجليات األخرى هي مكملة

اجلانبني الظاهري والباطين من اخللق ، اجلانبني املنري واملظلم منه ، وهذا اإلدراك شكل يف جوهره 
تطور مطلق للروح والوعي لكشف أسرار هذا العلم اخلفي املقّدس ، فالعلة احلقيقية للوجود تبقى 

اإلدعاء بقدرته على تعريفها تعريفاً دقيقاً قائماً على احلجة مسترتة شئنا أم أبينا وال ميكن لعاقل 
والسند ، وتبقى يف نفس الوقت عصية على العقل البشري يف عاملنا املادي هذا ، لذلك الشعور 
واإلحساس �ذا املبدأ املسترت أو العلة املسترتة األساس الذي يقوم عليه التطور يف عملية فهمها 

  ثلثات العليا الثالث ·رة �لوان قوية وأخرى �لوان خافتة ..وهو ما تعكسه ظهور امل

فأول جتلي هلذا املبدأ املسترت هو أكمل صورة ميكن لنا أن نتخيلها يف أذهاننا ، وميكن الشعور 
واإلحساس �ا كلما تقدمنا بعمق يف بواPت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فهي علة الكون 

لوجود ، ورغم التقدم الروحي والفكري والذهين العظيم الذي حتلى به املادي ، وهي علة ا
أجدادº االيزيديون القدماء إالّ أ¹م مل يتمكنوا من تعريف الكثري من التفاصيل يف هذه البواPت 

من املعرفة اخلفية أل¹م مل جيدوا هلا موضعاً يف اإلستعارات اللفظية والصورية يف عاملنا املادي 
  لذلك تركوا هذا األمر متعلقاً بتطوير قدراتنا الذاتية  امللموس ،

( الروحية والنفسية واجلسدية ) حىت نتمكن من اللحاق �م وتعلم أسرار العلم االيزيدي اخلفي 
  املقّدس ..

فكل التجارب الكربى اليت قاموا �ا مل تكن سوى خالصة مكثفة إلختبار قدرا}م يف دراسة هذه 
الفكرة من األساس ، إذ يتعذر علينا ختّيل شيء ال علة لُه أو ال مبدأ مسترت يقف خلف ظهوره ، 

والتمتع لذلك دخول البواPت ال ميكن أن يظفي يف ¹اية املطاف إالّ اىل النصر واجلمال والبهاء 
املطلق بقوة آد7 يف برجمة قدراتنا على الرتدد الصحيح للمبدأ الكوين الشامل ، هذا املبدأ كما 

  ذكرت هو املسؤول عن كهربتنا مجيعاً وبث احلياة يف نفوسنا وإشعال النور يف دواخلنا ، وإذا ما 
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حل الصعود والربجمة ذهبنا بعيداً يف علمنا Pحثني عن املصدر فإنه جند أن كل مرحلة من مرا
  اجلديدة تزودº �عظم طاقة من النور و�عظم قدرة على سلوك طريق املعرفة املستقيمة ..

ويف بواPت العلم اخلفي االيزيدي املقّدس وطرق معرفتها من السعة حبيث ال ميكن لنا التعبري 
الذهين عند عنها بشمولية كاملة متكاملة أل¹ا Pلفعل ختضع للتطور الروحي والفكري و 

األشخاص وهناك مهام ال ميكنين التعريف �ا إالّ ملن يتمكن من الشعور واإلحساس العميق �ذه 
املنظومة وهم كثريون بال أدىن شك لكنهم ال يعلمون أن ما ميرون به هو إقرتاب فعلي للحقيقة ( 

مة الكونية هلا سعة حلقيقتهم ) إقرتاب فعلي للدخول اىل بواPت العلم اخلفي املقّدس ، فاملنظو 
غري حمدودة الطابع ال ¹ائية وهي اليت حتتضن كل األجزاء من أصغر ُجسّيم اىل أكرب جمّرة كونية ، 

فهي الناموس األساسي املّوحد لكل األشياء يف الكون الباطن ( اجلانب املظلم ) أو الكون 
لعلمية النوعية يف قدراتنا الظاهر ( اجلانب املتنّور ) هي الناموس اليت توحد كل التطبيقات ا

  الروحية والفكرية والذهنية ..

فهذه املنظومة حتتاج Pلفعل اىل تشغيل وتفعيل قدس أقداسنا النفسية العميقة وكذلك قدس 
أقداس مشاعرº وأحاسيسنا للتمكن من الدخول اىل علومها املقّدسة النوعية اليت تنري دروبنا حنو 

باً للغاية للوهلة األوىل ، لكنه عند بداية التطبيق يبدأ Pلفعل حتررº ، قد يبدو هذا األمر صع
Pلعمل دون مقدمات وكل ما حيتاج اليه املرء هو اإلحساس العميق بكل ما حييط به ، بكل 

املخلوقات ويربمج أفكاره على حكمة جديدة قائمة على أساس احملبة بصدق للكل حجر وبشر 
ميق �م حينها سيبدأ تدرجيياً بتغيري برجمته Pلتدريج اىل ونبات وحشرات والشعور واإلحساس الع

أن يصل شاطئ األمان يف البحث عن املعرفة احلقيقية ، املعرفة القائمة على فهم كل شيء من 
  مصدره وانبعاثه وPلعكس ..

فهم هذه األزلية اليت أطلق االيزيديون عليها كلمة ايسف يقودº اىل عوامل واسعة من املعرفة 
ونية ، يقودº اىل عوامل تتجلى Çستمرار وتنحجب بال إنقطاع للتعبري عن هذه الديناميكية اليت الك

  تعمل �ا املنظومة الكونية ذاتياً ، فهي تشبه الليل والنهار بظهورمها وإختفاءمها لكنها شاملة 
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نظومته ، خاضعة لقانون الدورية األبدية اليت ال تتوقف كناموس أساسي من نواميس الكون وم
وهنا جيب أن ال يغيب عن ذهن القارئ عند استخدامي ملفردة الكون فذلك ال يعين أنين أقتصر 

العملية على كون واحد مفرد بل فقط أستخدم هذا األمر للتعبري واالستعارة اللفظية الالزمة 
ومة للتعبري عن الفكرة وشرحها بتبسيط األمر قدر اإلمكان ، فكل شيء حيدث يف هذه ااملنظ

يرتك dثرياته العميقة املتجلية فينا وPلعكس ، كل شيء حيدث فينا ونقوم به يرتك dثريات عميقة 
للغاية يف املنظومة الكونية الشاملة ، هلذا نقول أن الكون يربمج نفسه على أفعالنا ويعيدها لنا 

داً لتخلينا عن كل بنفس القوة والتأثري فيما بعد ، ولو متكنا من فهم وإستيعاب هذه الفكرة جي
الشرور يف أنفسنا أل¹ا ستعود لنا يوماً ما يف جتّسدº احلايل يف دورات الضرورة ، فكل روح ونفس 

( بري ومريب ) هلما رقماً ونغمة ولوºً وصورة تعلمها هذه املنظومة وترسل لنا ما قمنا Çرساله هلا 
نا عن نفسها كما نعّرب هلا عن أنفسنا من أفعال وبرجمات ذاتية نبعت من أعماقنا ، وهي تعّرب ل

ومن هنا yيت مبدأ القياس املتطابق يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ، فهو نفس املبدأ 
املستخدم يف حتلل العوامل وإعادة تشكيلها من جديد ، نفس املبدأ يف اإلنبعاث واإلستقطاب 

ملن يدخل أبواب املعرفة املقدّسة للعلم االيزيدي احلاصل بيننا وبينها وال ميكن تغافل هذا األمر 
..  

وعندما ندخل بواPت هذا العلم Pلتدريج سنصل حتماً اىل سر هذا العمود وهو ( قوة آد7 ) 
فكما ذكرت كل شيء يف الكون من حروف وكلمات هلا معاين وصدى يف املنظومة الكونية وخيطأ 

ل بعفوية أو عبثية ، هذا األمر ال ميكن الشك به وهو متام اخلطأ من يتصّور أن هذه املنظومة تعم
أن املنظومة الكونية تعمل وفق نظام صارم جترفنا معه من خالل أفعالنا وأقوالنا ، ونتعّرف عليه 

بشكل أعمق كلما تعمقنا يف دراسة أبواب املعرفة النقية ، وكلما برجمنا أنفسنا على العلم اجلديد 
  رفة اجلديدة ومعانيها السليمة اخلالية من الغموض ..وتردده الرنيين ، على املع

وعندما نتعلم تفاصيل هذا العلم من بوابة اجلمال والبهاء أو عمودها فإننا ال ميكن أن نغفل 
  حجم الدعم القادم من تلك البوابة اليت تبدأ Çرسال علمها ليشكل dثرياً مضاعفاً علينا ، فدائرة
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ولة عن تزويدP ºلعلوم املقّدسة تبدأ Çرسال نبضا}ا وترددها الرنيين ممو امللكية السماوية املسؤ  
ليشارك املنظومة الروحية والفكرية والذهنية لنا هذه العلوم ويفتح أمامنا كنوز العلم اهلندسي 

�عمق صوره ، حينها ندرك متام اإلدراك �ن ما وصلنا إليه يصعب تركه أو الرتاجع عنه رغم أنه 
حلة Pلتحديد نبدأ Pلشعور Pلقصور الرهيب يف إستيعابنا هلذا العلم اخلفي االيزيدي يف هذه املر 

املقّدس وندرك معها أن الطريق الوحيد أمامنا هو املواصلة من أجل التحلي Pملزيد من السعة 
والتفتح الفكري والذهين حىت نتمكن من هظم تلك العلوم املقدسة وتفسريها Pلشكل املالئم ، 

P لشكل الذي يعّرب عن حقيقتها دون غموض ..أو  

فالوجود يف صلب هذا العمود من أعمدة املعرفة جيعلنا نشعر بعذوبة ورقة العاطفة واإلحساس 
Pلكون ومنظومته العظيمة وبرتدداته اليت تطالنا ، نشعر بعمق مجال و�اء الكينونة بكل جتليا}ا 

إجيابياً فحسب بل جتعل من عمق اإلحساس مبدأءاً للولوج ويف كل أبعادها ، فهي ال ترتك dثرياً 
اىل العلوم املقدسة ، ورمبا يف هذه املرحلة Pلتحديد يشعر املرء �مهية العاطفة من أحاسيس 
ومشاعر ، ليست التجريدية بل حاملة املعاين العظيمة اليت تربط أرواحنا وأنفسنا Pملنظومة 

  الكونية بطريقة صارمة ..

ان أجدادº يتحدثون عن هذا الفصل يف معرفة التخت Pأللغاز من خالل رؤية أشياء ال قدمياً ك
نتمكن حنن من رؤيتها كما يفعلون والسبب بنظري كان امتالكهم حلاسة بصر متفوقة وغري عادية  

كانت تلتقط ذبذPت ذلك العامل بشكل دقيق ، هذا النوع من التطور يف احلواس مل Îلفه من 
ميكن لنا استيعابه قبل أن يدخل املرء اىل أعماقه والوصول اىل احلالة وتطبيقها فعلياً ، قبل بل ال 

عندما ميتلك االنسان اليقني احلقيقي Pاليزيدية وحقائقها فإن وعيه يضاعف الشعور بذبذPت 
تلك املستو7ت فيتوسع من خالل التقاطها وفهمها ، وهذا الفهم مينحه وسائل جديدة ومتقدمة 

عاطي مع احلياة بشكل دقيق حيث تطفو اىل سطح الوعي القدرة على التمييز بني ما هو عابر للت
  وسطحي وبني ما هو جوهري خيدم تقدمنا الروحي والفكري ..
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هذا التقدم يف الوعي ما هو إالّ بداية لفهم العوامل املؤلفة من مادة ختتلف عن املادة احلّية يف 
 تلك العوامل وهو تقدم يكشف أمام املرء قوانني متتالية يف املعرفة عاملنا كما ختتلف الطاقات يف

  جتعله مدركاً حلقائق عليا يف الوجود ..

هذا التقدم يطرأ أمامه يف كل مرحلة شكالً من أشكال الصراع بني العزمية الذاتية وبني ما هو 
انني وفهمها وتعلمها روحي يف األعماق حيث تعرتض العقبات طريق املرء وهو حياول اخرتاق القو 

واملضيء Pندفاع اىل النهاية هو احلل الوحيد الذي ميكن طالب العلم االيزيدي من النجاح يف 
الوصول هلدفه ، والصراع الروحي الذي يرافق املرء هنا غاPً ما يرتك dثريه على القوى الروحية 

رب ممارسة طرق الّرب ( الربخك ) والفكرية معاً لذلك كان القدماء من الذين يعربون هذه املرحلة ع
أو فتح دفرت ملك فخردين يفضلون االنزواء عن العامل واألنظار كي ال جيرهم الصراع الداخلي 

  اىل العامل الظاهري وحياولون احلفاظ قدر االمكان على طاقا}م من التشتت ..

ب طبيعة القوانني لذلك حياولون قدر االمكان ابقاء الذهن صافياً مشعاً كي يتمكن من استيعا
والنظم يف العوامل اليت يدخل اليها وحيصل على معرفة بقوانني الكون من خالهلا ، واملثري لالهتمام 

دائماً يف اخرتاق هذه القوانني هو معرفة الصورة الشاملة اليت تتضح تدرجيياً كلما اقرتبوا من 
توّهج املثلثات الثالث يف  أعماقها ، هذا اجلزء اخلفي يظهر دائماً حقائق جديدة من خالل

األعلى وبعثها لتلك القوانني بصيغ وأشكال خمتلفة ·رة على شكل أشكال هندسية و·رة على 
شكل أفكار ومادة روحية دقيقة ، حينها يتمكن من يعرب مستوى الوعي املتفوق أو ميارس طرق 

  ة ، الّرب بشكل متقدم من جتميع األجزاء وتكوين الفكرة الشاملة عن احليا

  ويصبح Pإلمكان اتباع منهج عقالين وروحاين متحدين لفهم كل ما هو جوهري يف الوجود ..

تبقى حماطة  81إن املعلومات التفصيلية عن رمزية التخت املقدس لربي شباكي وأجزاءه الـ 
بشيء من السرية طاملا مل نتمكن من استيعاب شكل الرموز اليت يعكسها يف احلقيقة وهذه الرموز 

قانون يف مستوى أعلى  810تتحول اىل  81تتعمق كلما ترقت أرواحنا يف النور فالقوانني الـ 
قانون كلما تقدمنا من فهم املستوى اآلداين للوعي وهكذا ، فكل شيء  8100حول اىل وتت

  يتعمق مع تعمق مستوى الوعي لدينا وتتوسع سعة استيعابنا للقوانني بتوسع حجم اإلدراك 
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والوعي البشريني ليتحوالن اىل ما يشبه الوعي اإلهلي يف الوجود أو وعي ذكي متفوق للغاية 
  عة أكرب بكثري من هذه اليت منتلكها يف عاملنا املادي املوضوعي ..ميتلك سعة واس

لذلك يبقى موضوع الرتكيز على اجلوانب اخلفّية يف املعرفة االيزيدية مرتبط مبدى قدرتنا على 
توسيع دائرة وعينا لتصل اىل مستو7ت عليا متفوقة خترتق أسرار الطقوس يف علومها النوعية 

ريف الذي تقوم عليه االيزيدية ، والكمية اهلائلة من احلقائق واليت جيب واليت تشكل األساس املع
نقلها وعرضها بكل أمانة حتتاج دائماً اىل لغة نظيفة ولغة متطورة تقّرب هذه احلقائق اىل ذهن 

القارئ بطريقة سلسة للغاية وبسيطة ، مع هذا قد جيد القارئ هذه التفاصيل الكثرية اليت تتعلق 
اليت تطرحها الطقوس املقدسة يف االيزيدية كبرية عليه أو أن طبيعة استيعابه هلا حتتاج  بنوع احلقائق

  اىل افق واسع وإدراك عميق ومتسلسل لكل حقيقة وقانون يف املعرفة االيزيدية ..

هذا األفق الواسع يزيح الغموض الذي يكتنف تلك األلغاز يف املعرفة االيزيدية كما جيعلنا 
جوهر حياتنا اليت حنياها ونعرب الصعوPت اليت تواجهنا الواحدة تلو األخرى ، قادرين على فهم 

فتجميع احلقائق بكل أجزائها وجعلها يف مكا¹ا السليم يتيح لنا أيضاً رؤية الصورة الشاملة 
للجوانب السببية يف حياتنا ، ورمبا يرى الكثريون أن دراسة هذه التفاصيل تبدو صعبة للغاية يف 

مر لكن الدخول اىل علم الباطن يف االيزيدية مرهون مبدى قدرتنا على فهم هذه احلقائق Pدئ األ
  وجعلها يف مكا¹ا السليم ..

وهذا السرد الذي أعتربه دقيقاً ألرقى احلقائق يف املعرفة االيزيدية يبقى دائماً حيمل بني ثنا7ه 
لب العلم االيزيدي ، وتكريس الوقت احلقائق املتناهية اليت ترتقي Pرتقاء الوعي والعقل عند طا

واجلهد الالزمني للعبور اىل مرحلة دراسة هذا النوع من احلقائق يتطلب الثبات واإلرادة لتحقيق 
اهلدف ،  لذلك أجد أن االختصار قد ال جيدي نفعاً يف بعض األحيان إليصال الفكرة اىل ذهن 

ها األغلبية مقدسة وينبغي اتباع أدق القارئ ال سيما وأننا نتحدث هنا عن علوم نوعية تعترب 
استخدام للمفردات اللغوية للتعبري عنها ، فالرؤية الشكلية ختتلف اختالفاً كلياً عن تلك الرؤية 

  النوعية اليت خترتق أسرار املعرفة واألشكال اهلندسية اليت تعكسها اىل مدى واسع ..
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  الفصل الثامن

  

  الوعي القا�ين

  

متثل هذه الدائرة ومثلثا(ا دوائر للعامل القا�ين ، فاملثلثات األربعة اليت تصطف اىل اليمني وهي 
صغرية الشكل متثل املاء وطاقاته احلية تقابلها أربعة مثلثات صغرية تتجه اىل األعلى برأسها متثل 

املربع مثاين مثلثات أربع منها على اليمني ومثلها على اليسار عامل املادة ، ويتكون لدينا يف هذا 
تتجه رؤوسها حنو األعلى ويكمن حتتها مثلث كبري يشري اىل وقوع قوانني هذا املستوى حتت 

سطوة نور طاوسي ملك ورمزية مالك ملكي مريان ، بينما يبقى يف أسفل املثلث الكبري مثلثان 
على اليمني واآلخر على اليسار ليشكل جمموع الرسم  صغريان يتجهان حنو األعلى أحدمها

  اهلندسي دائرة القوانني اليت تتحكم يف العامل القا�ين و^ثريها على العامل األرضي املادي ..

اليزيديون هذا اجلزء معّرب عن مصدر القوة اخلفية لسلطان آدb والذي يشكل جوهر  ويعترب ا
أسرار هذا اجلانب يف احللقة السابعة ملقام ختت بري  القوانني يف هذا املستوى عندما خنرتق

شباكي ، وتشري أسرار األشكال اهلندسية يف هذا املستوى اىل قوة رهيبة تكتنف سرادق هذا 
اليزيدي كلما تعمق يف أسرار املعرفة اليت ختص هذا اجلانب يف  املستوى يتزود sا طالب العلم ا

اليزيدية وهذه القوة رحلته للبحث عن ماهية العلوم اليت تعك سها لنا الطقوس والرموز يف املعرفة ا
الّ جمموعة من احلقائق على شكل قوانني حتتاج اىل تنظيم دقيق يف أذهاننا كي نتمكن من  ما هي إ

ال ميكن لنا تقديرها او رؤيتها لكنها كامنة يف  سرب أغوار أسرارها جيداً ، فقوة هذه القوانني 
علن ودراستها بعمق ملن ميتلك تلك البصرية الروحية اليت تؤهله األعماق وميكن إخراجها لل

  لذلك ..

والكائن البشري بشكل عام عرب كل العصور اليت مضت على نشأته وتطوره كان تواقاً للبحث 
  عن أجوبة جوهرية لألسئلة امللحة اليت كانت تدور يف خياله وأفكاره ، كان تّواقاً للبحث عن
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 بناء هيكله الروحي والنفسي واجلسدي لُه من جديد وعلى أسس ختتلف األجوبة اليت تعيد لهُ  
عن تلك اليت وقع sا يف عاملنا املادي امللموس ، كان تواقاً ببساطة إلعادة بناء هيكليته الداخلية 

لتتناسب وتتناغم مع املنظومة الكونية واسرارها وما نقوم به من تعريف للرموز اليت يشكلها 
ربي شباكي هو �لضبط املقدمة لذلك الفهم السليم ولذلك التناغم ، التخت املقدس ل

اليزيدية كعلم خفي قدمت أجوبة دقيقة حول نقطة البداية وأسبقية الفكرة اليت كانت حىت قبل  وا
الحيان  نشأت الكون وهي أصل كل وعي فردي يف الوجود والذي يعرب عنه يف الكثري من ا

وتفرض علينا حل ألغازها ، كما أن اجلوهر األزيل ( آدي )  �شكال هندسية تعكس هذه األفكار
هو أصل املادة بكل درجات متايزها ، هذا األمر عندما ندركه بدقة وعناية يقود� اىل اإلحبار يف 

ثناb املمالك الكونية بكل سعتها وعمقها يقود� اىل وعي عميق مدرك لذاته ، مدرك ملاهيته 
لياته املتعددة املرتتبة اليت مشلت الكينونة �سرها مشلت الوجود ووجوده ، مدرك آلدي يف كل جت

اليزيدية ، مدرك لعشرية  يف مستوى الوعي األرضي واملستوbت العليا الثالث األخرى يف املعرفة ا
األعمدة اليت تقوده �لفعل اىل سرب أغوار تلك األسرار اخلفية اليت بقيت مطمورة حتت غالف 

ث للتوقعات اليت قد تكون يف أحيان كثرية بعيدة عن فهم جوهر تلك األسرار السرية املبهم الباع
، هذا األمر جعل الدخول اىل أعمدة العلم املقّدس يعتمد على أسس سليمة من أجل الوصول 

  اىل األجوبة اجلوهرية احلامية اليت تقّربنا من فهم طبيعة عمل املنظومة الكونية �سرها ..

ال اللوهة املطلقة من إخرتاق حواسنا ومشاعر� ، فهي اليت ودون األسس السليمة   ميكن لنور ا
اللوهة عرب السذاجة املطلقة اليت نتحلى sا ، يف  متّهد الطريق هلذا التواصل ودو�ا لن متر هذه ا

اليزيدية تعتمد يف أسس الوصول اليها على ^ثريات كبرية للدوائر  هذا املقام يف شجرة احلياة ا
ماوية و�لتحديد الكوكب الذي ميدها sذا التأثري ويربمج نوع الطاقة القادمة من امللكية الس

ال(ا ووعيها ، وكذلك يقوم جبمع تلك املعلومات ويرتمجها ويربجمها لنا  الشمس اىل الكائنات وها
بطريقة ختدم وعينا وسلوكنا وأفعلنا يف الُبعد األرضي ، واحلقيقة أن من يفهم برجمة هذا العمود 

اليزيدي اخلفي املقّدس قادر كل القدرة على إدراك العامل احمليط به وكذلك م ن أعمدة العلم ا
الدخول اىل أعماق احلدس وتفعيله بقوة من خالل ^ثريات الدائرة امللكية السماوية لعطارد اليت 

ال ميكن تصّورها إذا   ما متكن تكون دائماً مصدراً لتزويد املرء بربجمة فردية تتيح لُه إمكانيات 
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اإلنسان من فهم طبيعة التناظر الكوين الثالثي بني الشمس ودائر(ا السماوية وبني ترمجة عطار  
اليزيدية  ملسارات الطاقة املنبعثة منها وحتويلها اىل الكائنات يف كل العوامل واألبعاد اليت حللتها ا

  ومن ضمنها بُعد� األرضي الذي نعيش فيه ..

ومة الكونية ودوائرها السماوية و^ثريا(ا وتوزيعا(ا كلها تقود� اىل أن وفهم طبيعة عمل املنظ
ذكائنا الذي نستخدمه نستمده من طبيعة التأثريات اليت حتدث بني تلك الكواكب جمتمعة ويقوم 
عطار جبمعها وإرساهلا لنا وعندما نتمكن من فتح مشاعر� العميقة وحواسنا وتقوية احلدس لدينا 

�ال للتواصل مع تلك األعماق الكونية اليت تشكل بصدق مكتبة الكنوز الكونية فإننا نفسح ا
ال تنضب علومها وتتجدد كل يوم ، وهذا التجدد هو اهلدف الذي نسعى اليه حىت يف  اليت 
منظومتنا اليت تكّون الصورة الصغرى للكون ومنظومته وهو الذي جيعلنا نعرب تلك البوا�ت 

لنفسي واجلسدي ، كما أن عمود ا�د والظفر هذا يشكل جوهر sدف التطور الروحي وا
اليزيدي اخلفي املقّدس ، فكل دائرة من الدوائر األربعة  األساس العمود السابق يف أعمدة العلم ا
تضم عاملاً متداخالً فيها مؤلف من عشرة مراتب ، وهذه العشرة مراتب أو العوامل أو الدوائر هي 

ملتداخل أو املشكل للدوائر الداخلية يف الدوائر األربعة الرئيسية وبذلك اليت متثل هذا العمود ا
يتشكل أربعني بُعداً أو عاملاً أو دوائر مساوية ، أربعة مرات متر على الدوائر األربعة �ألعمدة 

العشرة ، حيث تعرب الدائرة األوىل �ألعمدة العشرة وبعد املرور بنجاح تعرب الدائرة الثانية 
ة العشرة وهكذا حىت تعرب الدوائر امللكية السماوية األربعة �عمدة العلم اخلفي املقدس �ألعمد

  واليت هي �ألساس أيضاً دوائر وبوا�ت ..

وعند املرور ميتلك الكائن طرق جديدة يف التعلم يف التفكري يف اإلحساس ويف الشعور �ملنظومة 
، هذا األمر لو متكن املرء من تصّوره يف بداية الكونية اليت يعرب من خالهلا اىل الوعي األقدس 

األمر سينجح يف فهم �قي ^ثريات املنظومة على خريطتنا اجلينية عرب الرتدد الرنيين املتبادل 
�إلحساس والشعور والنغمة والصوت والعدد وا�ال املغناطيسي واللون والبعد وفهم ما الذي 

يعتمد هذا املقام �لدرجة األساس يف طبيعة اخللق والتجلي تعنيه اجلّرة الكونية املقّدسة ، لذلك 
  على احلالة القصوى اليت يتكثف فيها الوعي لإلنتقال اىل مقام مقدس آخر يف العلم الباطن 
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ال �مل طبيعة العالقة اليت حتكم املقامات اليت تشكلها الدوائر  اليزيدي ، وهنا جيب أن  ا
الشكال اهلندسية يف التخت املقد س ، ليس على مستوى ^ثريها يف الدهر أو ا�رات أو وا

  األكوان أو املنظومات الشمسية بل حىت على مستوى ^ثريها على األفراد ..

ان النظام املناسب لدراسة طبيعة التأثريات اليت ترتكها القوانني يف الدائرة الرابعة على مستوى 
يف العني البيضاء  72كل تفاصيل القوانني الـ العقل يف عامل املادة هو نظام يقوم على اإلملام ب

الكونية وما تعكسها من رموز يف عاملنا املادي ، ومن خالل سرد هذا النوع من احلقائق جيب 
ال جيامل هذا البحث  ال جتامل العقل البشري احملدود يف عامل املادة ، كما  القول أن هذه القوانني 

ال تستطيع استيعاب هذا النوع من األسرار يف املعرفة املقدسة  مستوbت العقل املتدنية اليت 
اليزيدية واليت تقوم يف األساس على علوم نوعية وليست كمية يف طابعها ..   ا

إن احلقائق احلّية دائماً ما تكون أقرب اىل الذهن يف التصور واإلدراك السليمني أل�ا جتعلنا نواجه 
الختالف عن الطرق التقليدية اليت تستند اىل احلظ مصاعب احلياة بطريقة نوعية ختتلف متام  ا

ال تتوقف أفكاره عند حدود معّينة بل يبقى على استعداد  النسان املفكر  وانتظاره يف الوجود ، فا
  دائم للبحث وتعميق أفكاره حبقائق كربى تتسع كلما اتسع حجم تفكريه ..

اليزيدي هذا النوع من  احلقائق فانه يعرب جبال شاهقة يف لذلك عندما يدرس طالب العلم ا
املعرفة تتعمق بتعمق ادراكه وفهمه السليمني للموضوع ، فاحلقائق الثالث اليت عكسها طقس 

تعميد ختت بري شباكي هي احلقائق العليا املتمثلة بسلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ، 
الشكال اهلندسية اليت تعكسها هذه احلقائق الثالث العليا نصل اليها عرب فهمنا السليم لطبي عة ا

يف التخت واليت متثل رمزية عليا يف املعرفة  81عملية دخولنا يف البوا�ت اليت حتوي القوانني الـ 
اليزيدية ..   السرية ا

 bاليزيدية ومعرفتها هذه احلقائق الثالث يف بيت او خانة واحدة واطلقت عليها بيت آد وضعت ا
اليزيدية وحقائقها العليا ،  وهي استعارة دقيقة للثالوث املقدس الذي حيكم الوجود يف املعرفة ا

هذا البيت هو املانح العظيم حلياتنا وكل نذر اخلري لنا ، هذا إذا ما إمتلكنا اليقني املطلق �حلقيقة 
اليزيدية ودون هذا األمر يتحول شكل اليقني اىل اجتاه آخر ، وهذا البيت �لنسبة لاليزيدي    ا
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ال يفىن ورمحته ^يت بقدر إندماجنا �حلقيقة اليت ميثلها يف النقي  هو اخلري املطلق والنور املطلق و
الّ لعمق يف بصريته  ال حيتاج إ الدراك و حياتنا ، فالذي يرغب ®دراكه يتمكن من الوصول هلذا ا

اليزيدية ليس بسبب عم قه الروحية والفكرية ، إن تشفري هذا النوع من العلوم يف املعرفة ا
وحسب بل ألن هذا العلم ميكن أن يستخدمه األشرار استخداماً سلبياً لذلك بقي طي الكتمان 

الّ سطح احلقائق املوجودة فيه  ال يالمس إ والتحفظ ، وحىت الشرح هذا والذي أقدمه للقارئ 
هلذا هناك من يعرب اىل مستوbت أعمق يف البحث تصل مشارف استخدام كل قانون من قوانينه 

ة عميقة للغاية لكن الذين يصلون اىل هذه املرحلة من العمق يكونوا قد جتاوزوا عاملنا بطريق
ال يفضلون حىت اخلوض فيه أمام العامة ..   املادي و^ثرياته و�لتايل 

النسان تكمن يف أنه يصل اىل احلقائق النوعية وليست العظمة السطحية اليت يناهلا يف  وعظمة ا
قد متكن من تغيري شيء على أرض الواقع ، فتقدمي هذا العلم خيلق عامل املادة دون أن يكون 

عقول راقية ووسيعة يف نظر(ا للوجود برمته وعملية تقدميه كما ذكرت حتتاج للغة دقيقة تعرب عن 
الداة لتعمري الوجود .. النسان هو ا اليزيدية ان ا   احلقائق بعمق ، لذلك تعترب املعرفة ا

النسان يتحكم بروحه  ونفسه طاملا كان يعيش يف عامل املادة وهذا التحكم يتطور كلما فهذا ا
تطورت قدراته الروحية والفكرية ويتمكن من العبور اىل مستوbت عليا من خالل احداث التطور 
الً ، و�لعكس متاماً ميكن ان يكون هو نفسه سبب عقابه من قوانني الطبيعة الكونية  يف اعماقه او

من اشارات روحية وفكرية فإن كانت تلك اإلشارات خري وسعادة وحمبة  اليت تعكس ما يُرسل هلا
تعكسها على الشخص ومتلئ حياته sا وان كانت عبارة عن شر وضغينة وكراهية فإ�ا تعيدها له 

  بشكل أعمق وأقوى ..

اليزيدية دائماً وأبداً حتتاج اىل الذهن املشع الراقي يف تقب ل هذه احلقائق العظمى يف املعرفة ا
طبيعة هذه القوانني وسرب أغوار أسرارها ، هلذا تبقى عملية تفسريها وحتليلها �لشكل السليم 

مرتبطة بقدرة املرء على التحلي �لشروط الروحية واألخالقية اليت تؤهله لدراستها والغوص يف 
  أعماقها ..
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اليزيدية أكثر يقيناً وتصديقاً لكل هذه احلقائق أ ما اليوم فقد تعرضت قدمياً كانت الشخصية ا
األغلبية لنوع من التنومي الذي أبعدها ويبعدها كل يوم عن منهل آنيتها ، فكل شيء يف الوجود 
ينهج سلوكاً خّرياً يف جوهره ألن الوجود يقوم على هذا األساس ، فكل النور الذي ينبعث يف 

اليت حنياها وطبيعة  هذا الوجود مصدره خّري لكن طبيعة تعاملنا معه تقرر شكل طبيعة احلياة
النسان من ضفة اىل  الجتهاد يف فهم هذه القوانني ينقل ا القوانني اليت تفرض سطو(ا علينا ، وا

الرواح يف النور ، فالتفكري بطبيعة املادة اليت حتكمنا حيتاج لتأويل عظيم يف  اخرى يف سلم ترقي ا
مسكن الروح اليت تريد أن شرح مفردات هذا التقمص الذي ميثل مسكننا يف هذا العامل أو 

تتدرج وترتقي �ملادة اىل مستوى أعمق يف الوجود ، فهوية املرء احلقيقية تكمن يف ذلك اجلزء 
األعلى الذي ميثل النور املنبثق من اخلالق وهي الروح اليت حتاول النفس جرهها اىل املادة وحتاول 

  املادة جر النفس اليها ..

الزيل هو الذي يت حكم �عماقنا وبني جعل الروح ترتقي يف النور وجتر النفس معها هذا الصراع ا
الخرى جر الروح معها ينشأ صراع داخلي عميق يؤسس  وبني جر املادة للنفس واليت حتاول هي ا

اليزيديون جعل الروح الطاهرة النقية املستقيمة  جلوهر الوجود يف عامل املادة والذي حناول حنن ا
  ي اليت تنتصر يف النهاية على عامل املادة واغراءاته ..املنبثقة من نور اخلالق ه

النتقال من مرحلة اىل اخرى اعلى يف الوجود يهمنا للعودة اىل العامل السبيب الشمساين الذي  فا
النتقال اىل اململكة اآلدانية يف الوجود واليت تشكل �اية اجيابية وطموح كل طالب  يشكل عامل ا

اليزيدي اخلفي املقد   س ..للعلم ا

ال�ا ترتبط ارتباط وثيق به قبل ان  ان كل فكرة يف حياتنا جتد ظالتها يف الفعل على ارض الواقع 
تعود اىل ادراجها اقوى بفعل التجربة ، فهذا األمر ليس ثوا� وعقا�ً من اخلارج مفروضاً على 

يف احلقيقة جزءان  املرء بل نتيجة مالزمة للفعل ذاته ، ومرتبطاً به ارتباط النتيجة �لسبب ومها
  منفصالن من كل واحد ..

الخرى يف املعرفة  عندما نفهم هذه اجلزئية فهماً سليماً نكون قادرين على العبور لفهم القوانني ا
اليزيدية واعود وأكرر أن رمزية التخت املقدس تقود� اىل هذه القوانني بشكل تصاعدي ، فهذه    ا
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 إهلياً طاملا مل نتمكن من العبور اىل مستوbت الوعي العليا يف القوانني تبقى �لنسبة لنا ^خذ بعداً 
الوجود واليت جتعلنا قادرين على فهم هذه القوانني ودراستها جيداً ، فكلما كان حتكمنا �لعقل 
والعاطفة قوbً كلما متكنا من التعمق يف فهم هذه القوانني وتطبيقها على حياتنا بشكل اقوى ، 

لفائدة العظيمة يف حياتنا من تطبيق هذه القوانني فإننا بال أدىن شك سنعلم وعندما ندرك حجم ا
  متام العلم ما الذي تعنيه املعرفة النوعية ..

هذه املعرفة ستغري حياتنا جذرbً بطريقة لن نتمكن بسهولة من العودة أو جمرد التفكري �لعودة اىل 
نتائج الكبرية اليت سيصل اليها طالب العلم احلياة البدائية اليت حنياها يف عاملنا املادي وال

اليزيدي بال أدىن شك ستسلحه مبعرفة واسعة متكنه من التحكم مبحيطه جيداً ، هلذا نعترب  ا
اليزيدية واليت  الدائرة السابعة ومربعها يف ختت بري شباكي دائرة قا�نية مليئة �لقوانني املعرفية ا

اللش النورانية تتفرع منها الكثري من القوانني الفرعي ة اليت بقيت تناقش لعقود طويلة من الزمن يف 
ال ميكن لعقولنا متريرها تبقى غامضة ومقتضبة هلذا كانت  ، وكما نعلم أن املعرفة املبهمة اليت 

  عملية الشرح تتطلب أbماً عدة لقانون واحد فقط 

اليزيديون  وكل ما يناقضه أو يقابله يف الوجود وكذلك يف مستوbت الوعي األربعة لذلك حاول ا
القدماء تقدمي هذه املعرفة بشكل ميكن أن يفمهه املرء من خالل طقوس تعكس علومه بشكل 

  دقيق ملن كان يرغب جبدية يف البحث ..

الميان بقوانني الطبيعة يساهم اىل حد كبري يف تنظيم حياتنا الروحية والفكرية بشكل واسع  ان ا
درين على تطوير فهمنا لطبيعة تلك القوانني ، فالرجال يف ويساهم اىل حد كبري يف جعلنا قا

اليزيدية كانوا سابقاً ينصحون املرء بعدم ذكر أي كلمة سيئة على ألسنتهم لكن هذا  املعرفة ا
الطريق حيتاج لدورة فلكية مد(ا أربعة أعوام لتطبيقه وحيتاج اىل أربعة دورات للحكم عليه أي 

الستقامة حىت يف ألفاظهم  عاماً ، هكذا كان األقدمون 12 يعلمون الناس طرق الطهارة والنقاء وا
لكي جيعلوهم يفهمون طبيعة القوانني يف املستوbت العليا يف الوجود فكل ما نرسله يعود لنا 

  �ضعاف مضاعفة ..
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ال ميكن نفي وجودها كذلك قدراتنا احلية ،  ومثلما تكون املياه اجلوفية حاضرة يف �طن األرض و
عندما خنرجها للعلن تنعش وجود� وجتعلنا قادرين على سقي األرض وارواء العطش الروحي فهي 

والفكري اىل أبعد احلدود ، فهي القوة الكامنة لكل زمان ومكان هلذا يتطلب األمر إخراجها يف 
الوقت املناسب أو مىت ما دعت احلاجة هلا كي نتمكن من احملافظة على النظام املناسب الذي 

  قوا� الروحية والفكرية تسري بنفس النمط حنو قممها الشاهقة ..جيعل 

لذلك عندما نبحث يف أعماق الدورة أو املربع السابع الذي ميثل القوة اخلفية لسلطان آدي يف 
اليزيدية فإننا بال أدىن شك نفهم أبعاد استخراج قوا� الكامنة يف أعماقنا واليت توجد  املعرفة ا

ال نستخدمها أو أننا نبقى جاهلني بوجودها كما جنهل طرق أصالً كتعبري عن ارا دة عليا لكننا 
ال تتوقف عند حدود معينة بل تستطيل اىل أبعاد  الستفادة منها ، فاملعرفة  اخراجها للعلن وا

  واسعة لتلقى بظالل نورها على أرواحنا وتنري دروsا يف العوامل ..

اليزيديون مع املعرفة املقدسة على أ�ا حقائق تتطلب التطبيق وما أن نعرب اىل جادة  ونتعامل حنن ا
ذلك التطبيق حىت أننا نكتشف صغر حجم معارفنا يف هذا العامل ، فكل احلقائق يف عاملنا املادي 

اليزيدية ^خذ� حنو احلقائق املطلقة يف عوامل ومستوbت عليا يف الوعي  نسبية بينما املعرفة ا
ك تتطلب ذهن مشع قابل للتعامل مع تلك احلقائق على تتطلب أعلى درجات اليقني وكذل

أساس وعي متفوق قادر على التفسري والتحليل يف املراحل البدائية وكذلك قادر على الرتكيب 
والتعقيد هلذه احلقائق يف املستوbت العليا للوعي ، فكل ما هو مؤسس على معرفة ومسنود 

اليزيدي ..بتجارب روحية وفكرية عميقة ينتقل اىل ساحة ت  لك املعرفة النقية يف العلم ا

والفهم العقالين للحياة هو الذي دفعنا لفهم جوهر ومعىن وجود� كخطوة أوىل ومن مث دفعنا 
للتعامل مع هذا اجلوهر على أنه يستحق الفهم من أجل خلق عوامل أفضل ليس يف املادة 

فالروح والنفس مها جوهر اهلدف  فحسب بل حىت يف املستوbت العليا للوعي وعواملها السبعة ،
الذي نصب جهود� حنو تنويرمها مبا يتناسب والصعود sما اىل العوامل العليا وجتاوز قوانني عامل 

  املادة ..
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  الفصل التاسع

  

  وحدة سلطان آيزيد وطاوسي ملك

  

تشكل مثلثات هذه الدائرة املقدسة ومربعها وحدة الوجود بني العاملني القا!ين واالرضي ، فالعامل 
القا!ين حيكم قوانينه نور طاوسي ملك والعامل االرضي حمكوم بنور ايزيد ولو ارد: التعمق قليال 

لنور طاوسي ملك لكننا يف عامل املادة نبقى قريبني من فكرة حكم فإن نور ايزيد نفسه امتداد 
سلطان ايزيد لنا لكوننا أضغف من ان نعرب العلم واملعرفة االيزيدية لفك التشابك والتعقيد يف 

  طبيعة التدرج يف اهليكلية العظيمة اليت حتكمنا بقوانني طاوسي ملك ..

هذه البديهية نعلمها وإذا أرد: التوسع يف كل املياه على سطح كوكبنا تصب يف جمرى واحد 
املثل نقول أن األ^ار تصب يف النهاية يف البحار واحمليطات هذا هو املقصود ]لوحدة اليت جتمع 

احلقائق لتصب يف مصب واحد ، هذا التوحد يف النهاية يربر التشابك يف القوانني اليت حتكم 
صغريين تتجه رؤسهما اىل األسفل منظومتنا وجتعلنا نفهم أ^ا تنظم هذا التوحّ  د بعمق ، مثلثني 

أحدمها على اليمني واألخر على اليسار وحتتهما مثلث احلكم لـ طاوسي ملك وهو كبري يشمل 
مساحة املثلثني ورأس هذا املثلث الكبري يتجه اىل األسفل يف داللة حلكمه والبقية خيضعون هلذا 

صغرية على اليمني ومثلها على اليسار مجيعها تتجه احلكم ، بينما يبقى يف األسفل أربعة مثل ثات 
برؤوسها اىل األسفل يف داللة على تلقي العامل األرضي حلكم طاوسي ملك وقوانينه من 

  املستوpت العليا ..

ويبقى املثلث الكبري ليشري اىل دور احلاكم يف عاملنا ودور املوجه للقوانني العليا اليت ترتك rثريها 
ى حياتنا ال سيما وأ^ا تعكس تلك االرادة ومتثل يف عاملنا ما نسميه بقوانني الطبيعة املباشر عل

الكونية احلّية ، أما املثلثات الصغرى فهي متثل املخطط املتقبل هلذه القوانني املتممة واملكملة هلا 
  ملنا يف عاملنا األرضي ، فهي خطوط تكاملية ]لفعل تعكس طبيعة وrثري تلك القوانني يف عا
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والسمو والثبات واملثابرة هم من يدفع طالب العلم االيزيدي لفهم طبيعة rثريات هذه القوانني 
  يف كل املستوpت ال سيما يف مستوى العامل املادي ..

لكن ما جيب ان نعلمه ان تكاملنا يف فهم هذه القوانني ينبع من نظرتنا الشمولية هلا وا^ا تشملنا 
أن يكون طالب العلم االيزيدي أو من يتلقى هذا العلم مركزاً يوحد rثريه مجيعاً ، فهنا جيب 

اجلميع بعضهم مع البعض ، أي انه يكون مركزpً يف قوته يستمد هذه القوة من املثلث األكرب 
  الذي ميثل قوانني طاوسي ملك ونوره ..

وعي وله أيضا ثالثة ومستوى الوعي املتفّوق يشمل كل أشكال الطاقة يف العامل املتقدم من ال
مراحل تتحول فيها الطاقة تبعاً لتطور مستوى الوعي وتلقي العلوم النوعية ، ورغم أن الكثريون 

ممن مارسوا طرق الّرب ( الربخك ) يف السابق ويف األزمنة القدمية كانوا يتوقفون طويالً أمام تعريف 
هذا إالً أ^م يف ^اية املطاف  االختالف يف أشكال الطاقة على ثالثة مراحل يف مستوى الوعي

يتفقون على أ^ا عوامل موازية هلا طبيعة تركيبية تتناسب وتطور حاالت الوعي اىل مستوpت عليا 
قصوى ، هذا التحول يف ثالثة مراحل مرتبط نوعياً بطبيعة القوانني الكونية اليت حتكم الطبيعة يف 

على استيعابنا إذا ما نظر: هلا وفق منطق العلم  العامل النجمي وهلا قوانني فيزpئية معقدة تعلو
  األكادميي الكمي الذي حيكم عاملنا األرضي أو مستوى الوعي األرضي الذي نعيش فيه ..

وعلى الرغم من أن تدرّج حاالت الوعي rخذ أبعاد واسعة متداخلة فعليا كل منها بوجهني كما 
ن اختصار العملية على مستوpت الوعي جاء شرحها يف فصول سابقة من هذه السلسلة إالّ أ

األربعة األساسية احلامسة يقربنا من فهم الفكرة واملوضوع بشكل أعمق ، فالُبعد النجمي 
املالئكي الذي يسمى يف العلم االيزيدي الباطن مبستوى طاوسي ملك الذي يتحكم يف سري 

صول اليها قبل التحلي �قصى درجات  عملية الصعود اىل املستوpت العليا واليت ال ميكن الو
التحكم ]لعقل والعاطفة وأقصى درجات الطهارة والنقاء واالستقامة عند االيزيدي الذي حياول 

العبور اىل مستوى الوعي الشمسي أو املستوى اآلداين األعلى للوعي ، وعند عتبة مستوى 
  قة يف تلقي املعرفة االيزيدية من الوعي املالئكي املتفّوق تبدأ رحلة الوعي اىل العوامل العليا املتفوّ 
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املنظومة الكونية بطرق أرفع وأنبل بكثري من تلك اليت نتلقى من خالهلا علمنا الكمي يف العامل 
  املادي املوضوعي ..

ويف هذا املستوى املتفّوق للوعي تعيش الكائنات اليت عربت دورة الضرورة وتناسخ األرواح وهو 
مسكون وجسدت هذه احلقيقة الكثري من السبقات والنصوص  عامل من وجهة نظر االيزيدية

املقدسة اليت تناولت هذا العامل برمزية يتمكن من يعرب أبواب املعرفة االيزيدية وأعمدة العلم 
املقدس فيها من فهمها والتخاطب معها ، فكلما كان مستوى الوعي عابراً متقدماً يف شرطه 

صل أعمق ومثمراً اىل احلد الذي جيعل من الروحي وتفتح البصرية النقية كان طب يعة هذا التوا
صيل احلياة األرضية فيه واليت  صل مع هذا العامل يبتعد تدرجيياً عن عاملنا املادي وظالم تفا يتوا

صول اىل حالة الوعي املتفّوقة  تتدىن اىل حاالت ال ميكنه التعايش معها بعد أن قطع شوطاً من الو
يء ال ميكن يف عامل مادي , فكل شيء فيه نسيب اخلري والشر ، ، فاحلفاظ على دميومة الش

الكالم والسمع وغريها أما يف احلاالت املتقدمة ملستوى الوعي املتفّوق فتبدأ الشخصية مبعايشة 
الشيء من وجهة خمتلفة متاماً حيث تبدأ الدميومة تشع له من أطراف عديدة لتلقنه درساً مهماً يف 

  يلة اليت متتلك من اجلمال والعمق ما جيعله يدرك عظمة اجلانب السبيب هلا ..الطبيعة الكونية اجلم

صيله نور طاوسي ملك تعيش تلك  يف هذا املستوى الروحي العظيم الذي يسيطر على تفا
الكائنات املرتقية يف النور واليت عربت تناسخ األرواح ودورة الضرورة الكونية وختلصت من كل 

، فهي حتوز على حياة وعقل ومستوى للوعي أرفع بكثري مما ميكن لنا ختّيلُه  عثرا�ا يف عامل املادة
والسبب كما ذكرت يف أكثر من مرة هو أشكال املادة العليا وأنواع الطاقة املرهفة وقوانني 

صيل حيا�ا  فيزpئية جنميه تناسب املستوى املالئكي يف العيش كما تناسب وعيها املتفّوق ، فتفا
صيل حياتنا من حيث الرفعة وعلو املبدأ واجلانب السبيب الذي حيكم الطبيعة تتفّوق على ت فا

الكونية يف العامل النجمي أو املالئكي ، فمن :حية الرتكيبة الفيزيولوجية ألجساد تلك الكائنات 
فإ^ا تتألف من أشكال عليا للمادة كما حتكم تلك األجساد أنواع عليا للطاقة تقوم ]لتحكم 

  لوعي لديها بطرق رفيعة لنقلها اىل مستوpت أعلى من تلك اليت تعيشها يف العامل النجميمبسرية ا
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، ويصعب كثرياً على كل من يطلع عرب ممارسة طرق الّرب االيزيدية التعبري السليم عن ذلك العامل  
وفق منطق املفردات اللغوية اليت حتكم عاملنا األرضي ، فالطاقة النقية هي اليت تتحكم يف طبيعة 

ك الكائنات تطّور مستوpت الوعي يف هذا املستوى وحىت اهلالة املقّدسة اليت حتيط �جساد تل
تعّرب عن تطور كل فرد يف مستوى وعيه حيث ال ميكننا التقّرب من طبيعة فهم هذه اجلزئية مهما 

  على مستوى خيالنا وتصور: هلا ..

إذاً يتجلى نور طاوسي ملك والذي ميثله املثلث األكرب يف هذه الدائرة ومربعها كمركز حتكم 
لقوانني اخللق والتجلي واليت تعكس رمزيتها يف وجامع يف املعرفة يف هذا املستوى من فهمنا 

دراسة عميقة لتخت بري شباكي والذي ميثل :فذة العبور كما ذكرت لعوامل الوعي املتفوق يف 
  الوجود ..

لذلك هناك الكثري من النصوص املقدسة اليت تقول ان الذين يفتقدون لليقني ال ميكنهم 
املعرفة االيزيدية وهي اليت نسميها ]لعلم الباطن ، فهذا االقرتاب من آنية فهم العلوم النوعية يف 

اليقني هو الذي مينحنا القدرة على اخرتاق أسرار املعرفة وهو الذي جيعلنا ندخل جمال فهم 
.. pاملبادئ املقدسة لعلم بيت آد  

ع والذين يفتقدون هلذا اليقني بال أدىن شك حياولون أن يكون ألوهامهم مكا:ً على أرض الواق
واملوضوع هنا يشبه بناء أو تشييد بيوت من الرمل مهما حاولوا يكون مصري حماوال�م الفشل 
طاملا حتكمهم تلك األوهام ، فهذا العلم االيزيدي اخلفي املقدس هو الذي حيطم هلم أوهامهم 
ا ودون الطهارة والنقاء واالستقامة والتحكم ]لعقل والعاطفة لن يكون بوسعهم االقرتاب من هذ

  العلم وسرب أغوار أسراره ..

والذين كانوا يصلوا عتبة العلم االيزيدي كانوا يعيشوا حياة زاهدة ال تتمكن مشاكل العامل املادي 
من أسرهم أو ترك rثريها عليهم فكل شيء كان يبدو هلم بسيطاً للغاية من خالل الذهن املشع 

رد كل قيم الشر والكراهية والشك وغريها الذي كانوا يتحلون به ويبدأ املرء عند هذه النقطة بط
من سلبيات العامل املادي من نفسه وروحه ويبدأ إحساس عميق وعذب بسعادة داخلية مطلقة 
  تنهي كل مهوم احلياة ، وتبدو له احلياة بشكل خمتلف متاماً كما سيبدو له املوت كذلك ، فعند
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حكم بعاملنا األرضي ، هذا األمر سينهي هذه املرحلة سيفهم ]لفعل قانون احلياة واملوت املت 
أيضاً احلزن السليب الذي يلبس الكثريين نتيجة جهلهم بقانون احلياة واملوت عند موت أحد 

أعزائهم ، وسيتحرر ]لفعل من اخلوف والقلق والكراهية والشك واهلم وغريها من األحاسيس 
  اليت تشكل عائقاً أمام تقدمه الروحي والفكري ..

رب املعرفة االيزيدية فهم مركز التوحد يف قوانينها السّرية أمراً حامساً يف االنتقال لفهم هلذا تعت
القوانني يف املستوpت العليا للوعي واملقصود هنا يف مصطلح التوحد هو فهم املثلث األكرب يف 

ة هذه الدائرة ومربعها يف ختت بري شباكي والذي ميثله نور طاوسي ملك ، وتشرح هذه اجلزئي
  بعمق شكل الوحدة يف ا£موعة وشكل ا£موعة يف الوحدة ..

صراً هنا ملوضوع التوحيد الذي ميثله املثلث األكرب يف الشكل اهلندسي فإن  أما إذا بقي فهمنا قا
هذا االمر سيجعلنا غري قادرين على فهم بقية الدوائر واملربعات وما تشري اليها من رموز خفية 

  املقدسة ..يف املعرفة االيزيدية 

واملنظور الشخصي الضيق االفق ال مينحنا القدرة على تكملة مسريتنا يف تقبل الكثري من أسرار 
املعرفة االيزيدية ، وجند أن الكثري من احملاوالت تكون عقيمة عند البعض أل^م حياولون ربط هذه 

صلة ، قدميا كان املعرفة وجرها اىل عامل املادة عرب مصادر ومهية ال متت للحقيقة االيزي دية �ي 
صول اىل تطبيقها تطبيقاً  أجداد: يفهمون أن العلم الباطن له قواعد أخالقية ينبغي على املرء الو

صارماً على نفسه قبل كل شيء ليتمكن من العبور اىل جادة فهم هذا العلم ، إن السكينة التامة 
ية وهي مفتاح للدخول اىل أعماق حقيقتنا والطمأنينة الكاملة تعين اليقني املطلق ]حلقيقة االيزيد

وعندما نضع هذا اليقني بـ طاوسي ملك وسلطان آدي وسلطان ايزيد كحقيقة ايزيدية متثل 
الثالوث املقدس يف اخللق فإننا بال أدىن شك نكون قد فهمنا طبيعة عمل هذا الثالوث يف البداية 

االطالق ، هلذا يعترب مبدأ حتديد املعاين يف ، فهذا الثالوث هو أول وأعظم املبادئ االيزيدية على 
  املعرفة االيزيدية فوق كل املبادئ وهو الذي يشري اىل بيت آدp يف معرفتنا املقدسة ..

وبال أدىن شك نعلم مجيعاً ان هذه املبادئ املقدسة يف املعرفة االيزيدية تعّرضت لتشويه كبري 
  اليزيدي بسطحية وحاولت ربطه مبصادروسوء استخدام على يد شخصيات تناولت املوضوع ا
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من عامل املبادة لتلحق به الكثري من االسقاطات التارخيية اليت ال مكان هلا يف علومنا االيزيدية ،  
ص هذه املبادئ من  لذلك حياول كل ايزيدي ميلك يقيناً حبقيقته املتعلقة بعلم الصدر أن خيل

من قبل البعض من الذين يرون يف الكتابة عن احلدود الضيقة والسطحية اليت يتم حشرها فيه 
العلوم االيزيدية كـ هواية ، وحترير هذه املبادئ من احلدود الضيقة يتطلب شرحاً مفصالً قد ال 

يروق للعقول اليت ال تستطيع استيعاب هذا الكم املذهل من احلقائق اليت تقرتن بيقني االيزيدي 
  بعلمه ومبادئه املقدسة ..
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  الفصل العاشر

  

  قوة آد�

  

تعترب هذه الدائرة املقدسة يف املعرفة االيزيدية من الدوائر احلّساسة واليت تتطلب ألفاظ دقيقة يف 
التعبري عن حقائقها ولو تطرقنا للشكل اهلندسي فيه سنرى أن الثقل األكرب لقوة آد� فيه من 

حتتهما إرادة آدانية يف مثلثني صغريين تتجه خالل مثلثني كبريين تتجه رؤوسهما اىل األعلى و@يت 
رؤوسهما اىل األسفل وثالث مثلثات كبرية ترتك الثقل األكرب للوجود على حياتنا من خالل 

متثيلها املستو�ت العليا اآلدانية والشمسانية والقاYنية ، هذا املستوى العظيم املوجود يف الشكل 
يزيدية إذا ما متكن طالب العلم االيزيدي من فك ألغازه اهلندسي يعكس علماً نقياً يف املعرفة اال

وهي عملية معقدة للغاية وليست سهلة وتتطلب علماً واسعاً من أجل فهم تلك األسرار اليت 
  تقف خلف هذا العلم النوعي العظيم يف املعرفة االيزيدية ..

وقوiا يف كل شيء يف  تبدأ قوة هذه الدائرة ومربعها يف ختت بري شباكي من خالل حتكم السماء
عاملنا املادي بطريقة ال ميكن لنا رؤيتها وهي طاقة تنبعث بشكل ال مرئي لتفرض قوiا على 

الوجود بطريقة حمكمة حنن نسميها طاقة طاوسي ملك وبرoجمه ، هذه الطاقة تتحكم يف كل شيء 
ألsا تدخل يف  وهي حتمل رمزية سرية من ثالثة أحرف وقليالً ما نذكر هذه األحرف للعامة

صلب علم الباطن ومفاتيحه السّرية ، املثلث الثالث الكبري من األسفل اىل األعلى ميثل مقام 
الشيخ الوزير يف االيزيدية ومعرفتها اخلفية وهذا املقام له Yج يف الوجود وحيكم أبعاداً uكملها 

التسلسل الرقمي ال  ليس على كوكبنا فحسب بل يف الكون واzرات األخرى وهي عملية تشبه
  ميكن لنا جتاهلها مهما عال شان علمنا يف هذا اzال ..

وينظم مقام الشيخ الوزير عملية اهلجع والظهور للمثلثات اخلمس الكربى وطريقة حكمها 
  للوجود وهذا التنظيم الشمساين يلعب دوراً كبرياً يف ~هيل األرواح االيزيدية اىل األعلى وترقيها
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التزود �لعلوم الكونية ومفاتيحها السرية ، فهذه األسرار هي اليت جتعلنا نفهم جوهر يف النور و  
الوجود ونفهم الربoمج الذي حيكمنا يف كل زمان ومكان ويف كل دورات تناسخ األرواح وحياتنا 

  يف العوامل واألبعاد املختلفة ..

لتشكل حمور عملية أخرى تدخل يف تتكثف تلك الطاقة املنبعثة من عوامل غري مرئية �لنسبة لنا  
صلب وجودo وهي موضوع القدر واملصري والفرق بينهما �لنسبة لنا يف العامل املادي املوضوعي 

، لذلك حتلى االيزيديون عرب التاريخ �لوداعة والسالم واحملبة من اجل تاليف ~ثريات القدر 
بعيد عن فعالية هذه القوانني يف املعرفة السلبية ومن أجل أن يعملوا على تغيري ترددهم السليب ال

  املقدسة ..

القدر واملصري مها من عمل االيزيديون طويالً على فهم رمزيتهما وجعل هذين الرتددين اجيابيني 
قدر االمكان من خالل التحلي �لطهارة والنقاء واالستقامة وهنا نعود ملوضوع التحلي �لوداعة 

ن املصري والقدر اجيابيني اىل درجات عليا يف الوجود ، لذلك واحملبة املطلقة اليت جتعل كل م
مسألة فهم هذه القوانني واختاذ االجراءات الالزمة جلعلها اجيابية تتوقف على االقناع الودي 

املدرك بعمق لطبيعة هذه القوانني ، ودراسة املثلثات يف هذه الدائرة و~ثرياiا على بعضها وعلينا 
دوراً كبرياً يف تقدمنا الروحي والفكري ، وهنا ننتقل ملوضوع التهذيب  يف عامل املادة يلعب

الظاهري لصفاتنا وجعلها اكثر نقاءاً يف مواجهة حتد�ت عاملنا املادي وفهم طبيعة القوانني اليت 
  تتحكم به ..

واإلنسان بشكل عام يف األوقات اليت يعجز خالهلا عن ترك أثر عظيم على حميطه اخلارجي عليه 
ن يكتفي بتهذيب التعبري الظاهري لطبيعته من خالل الوسائل املتاحة له يف تلقي العلم واملعرفة ا

االيزيديّني ، هلذا تكمن يف طبيعة أي طالب للعلم االيزيدي رغبة يف االندفاع اىل األمام يف تلقي 
ندفاع يواجه املعرفة و�لسرعة املمكنة كي يعرب اىل جادة ما هو نوعي فيها ، ورغم أن هذا اال

ببعض العوائق اليت جتعل من تقدمه يسري بشكل بطيء بعض الشيء ، لكن عندما يعرب اىل فهم 
  منظومة هذه القوانني يصبح حراً يف االختيار بني التقدم أو الرتاجع يف االستمرار يف التشبع �ذا 
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علوم االيزيدية اخلفية العلم ، ولكل تقدم مثن يف هذا اzال وال ميكن جتاهل هذا الثمن يف ال
  املقدسة ، وحنن نعلم ان االندماج بعامل 

املادة وما ميثله من ظروف خارجية تعيق تقدم طالب العلم االيزيدي يف الوصول ألعلى درجات 
  التحكم �لعقل والعاطفة وتطوير قواه الروحية والفكرية ..

عقالنياً للحياة ، وجتعل كل حلظة من واملعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة كما نعلم تكسبنا فهماً 
اللحظات اليت نعيشها حتمل لنا قوة حضور هائلة تؤثر يف احمليط وتكسبنا الكيفية السليمة 

لتطوير النفس والتحكم �ا وتصل بنا اىل عتبة عليا من القيم االنسانية النبيلة من خالل الوصول 
  نهم ..ملن حيتاجون املساعدة النفسية والروحية والتخفيف ع

وتعلمنا املعرفة االيزيدية من خالل فهمنا السليم لقوانني ختت بري شباكي النظر اىل اجلوانب 
اجلوهرية لألمور من خالل نظرة فلسفية عميقة تتعلق uصل وجوهر األشياء و�لتايل رؤية النور 

املنظور الشخصي اإلهلي يف كل شيء بشراً كان أم حيوoً أم نباYً أم حجراً ، وجتعلنا نتجاوز 
الضيق األفق ، لذلك من يصل عتبة هذه املرحلة لن يشعر �لظلم ولن يشعر برهبة من قوانني 
تفرض سطوiا علينا ألنه سيتمكن من التعامل معها وفق املنطق السليم واألهم من كل ذلك 

وت من  سنفهم قانون احلياة واملوت الذي حيكم عاملنا املادي املوضوعي وسنفهم معه صحوة امل
  كابوس التجارب املرة كي ترتقي أرواحنا يف النور يف مستو�ت عليا للوعي ..

حينها سنفهم متام الفهم اىل اين تذهب االرواح واألنفس اليت تغادرo ومعرفة هذا الشيء سيقلل 
بال أدىن شك من أحزاننا ، وسنفهم ان كل حلظة نعيشها يف عاملنا املادي ما هي إالّ خط خنطُه 

حلياتنا يف العامل املقبل وسنكون بكل قوة جتسيد لرغباتنا وآرائنا يف هذا العامل أي ان العامل املقبل 
هو نتاج ملا خنطه من تفاصيل يف حياتنا احلالية ، فاخلالص والتحرر الروحيني هنا حنن من يقرر 

لشروط الروحية شكلهما يف العامل املقبل وليس التزامنا �لعادات والتقاليد دون االلتزام �
  واألخالقية لتلقي املعرفة اخلفية املقدسة يف االيزيدية ..
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وعندما نصل عتبة السالم الداخلي والطمأنينة والسكينة فإننا بال أدىن شك نقفز قفزة نوعية يف 
الوجود ككائنات تعيش حتت الشمس وتطمح للتطور ، عندما يتجاوز املرء عتبة العامل النجمي 

امل العقلي فإنه بال أدىن شك قد عرب مرحلة عظيمة يف مستوى الوعي املتفّوق ويعترب ويعرب اىل الع
العامل العقلي يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس عاملاً مشسياً مقدساً لكنه يشكل العتبة األوىل من 
مل العتبات الثالث يف عبور املستوى السبيب للوجود أو عامل أبناء وبنات الشمس ، ففي هذا العا
تكون العلوم النوعية عبارة عن جمسمات هندسية مؤلفة من ألوان وأضواء وأنغام موسيقية من 

يتمكن من تركيبها وتعقيدها فإنه يقطع أشواطاً يف عبور معبد املعرفة الكوين ، تتطور فيه الروح 
شوطاً تلو  والنفس فيه اىل مستو�ت عليا ~خذ أبعاداً سامية يف الولوج اىل النور املقّدس وتقطع

  اآلخر يف فك أسرار منظومتنا الكونية بكل تعقيداiا ..

مساء العامل العقلي ، فيختفي التفسري والتحليل sائياً يف  فالوحي واإلهلام عنواoن �رزان يغطيان 
هذا العامل ليعرب املرء اىل الرتكيب والتعقيد بقوة ، فكل ما جيري فيه قابل للتقبل فقط دون 

تقبل الصورة النمطية للمجسمات اهلندسية واألنغام واألصوات واألضواء دون  التحليل ، أي
حماولة تفسريها ، ففي هذا العامل تبدأ عملية عبور األلوان السبعة اىل مصدرها األم اللون األبيض 
ومثلما حياول املرء هنا يف عاملنا املادي املوضوعي اsاء دراسته وحتصيله uعلى املعّدالت حياول 

ذلك العامل عبور العلوم النوعية uلواsا السبعة للوصول اىل مصدرها اللون األبيض بكل سرعة  يف
وتركيز ، فهو عبارة عن عامل ترتاكم فيه العلوم النوعية uشكال هندسية خمتلفة تتطلب الرتكيب 

ة فقط الفعلي الجزائها ، وهذا الرتكيب قد ال يعين حماولة عقلنة كل شيء بل العكس ، املراقب
واالستيعاب فهما من جيعل األمر عرب الرتاكمات يقودانه  لفهم هذا العامل دون عقلنته ودخول 

  أبواب املعرفة اخلفية يف هذا العامل يبدو أكثر تعقيداً من العوامل اليت سبقته ..

 ودخول العامل العقلي يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس جيعل املرء يفهم ما الذي تعنيه رؤية
احلقيقة اليت تتعاىل على مستوى إدراكنا يف العامل األرضي وفهم مصدر وجودo واجلانب السبيب له 

وحلركتنا وحياتنا ، فهو ميثل املنفذ لروح عليا كونية تسمو أرواحنا لالحتاد معها أو التقّرب منها 
  ّدسة ..على مراحل عرب عبور هذه العوامل وعبور أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية املق
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فالتكافل الكوين الشامل الذي يؤلف األساس يف الوحدة املبطنة للوجود من خالل املبدأ املسترت 
لسلطان آدي جتعلنا نفهم بعمق ذلك املوقد الكوين الذي تنطلق منه النفوس الفردية لتشكل 

األزيل الذي  الوحدة اجلامعة الشاملة مع الكل ، فهي متماثلة يف طبيعتها تعكس املبدأ الالsائي
أتت منه ، فهو مصدر احلياة والوعي ، فكل احلواجز واألوهام اليت تفرض نفسها على طبيعة 

احلياة يف العامل املادي املوضوعي ختتفي هنا وتقرتب آنية الكائن البشري من ذلك النور األبيض 
وفق مبادئ وقوانني  من خالل تشبعها �لعلوم النوعية اليت تنهال على وعيه وطاقته يف ذلك العامل 

  كونية عاملة يف مستوى أعلى ..

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 

لعبور اىل احلرية ومواصلة طريقه حنو احلياة اخلالية الكائن جلعله يعمل من جديد حىت يتمكن من ا
من املوت واألمراض والبؤس وعندما يصل االنسان بوابة التحول فإنه حييا من أجل اآلخرين حىت 

مغادرته العامل األرضي ، يبقى يعمل ألجلهم ومن أجل خريهم وهناءهم وسعادiم ، ألنه يدرك 
أي ظرف ختليصهم منه ، ألنه ببساطة يدرك متاما  أين يكمن بؤسهم وجهلهم وال يستطيع حتت

اإلدراك أنه سيكون حباجة اىل لغة يفهموsا ولكنه ال جيد يف املنظومة الكونية تلك اللغة اليت 
جتعله خياطب مستو�ت مخسة من الوعي يف نفس الوقت ، تلك املستو�ت اليت قسمت 

وان واالنسان اzّرد واالنسان اإلله واالله االيزيدية فيها مسرية الكائن البشري ( االنسان احلي
  االنسان واإلله )  حىت يصل عتبة التحول حنو النور واحلرية وعبور عتبة آد� ..

فهذا العامل الصغري الذي يعيشه االنسان وميثله قياساً للمنظومة الكونية اجلبارة تبقى عاجزة متاماً 
رة احلقيقية �لعبور اىل بوا�ت العلم اخلفي على فهم ما حيدث معها دون أن تبدأ دورة الضرو 

االيزيدي اهلندسي الكوين املقّدس وطاملا ال يستطيع هذا املخلوق عبور هذه البوا�ت فإنه يبقي 
نفسه يبعث برتددات رنينية يف الفراغ ال قيمة هلا وال قيمة حىت حلياته يف دورات الضرورة الكونية 

من جديد على أسس خمتلفة نوعياً حىت نتمكن من االرتباط املفروضة علينا للعودة اىل العمل 
  �لكل الكوين والعمل بتناغم وانسجام معه ملضاعفة علومنا يف البحث عن دورة احلياة األبدية ، 
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هذه الدورة القريبة إلينا وحناول إبعادها عّنا ¯رتباطنا �ذا البعد الذي يشكل يف األساس بُعد 
  ه ..انتقايل مؤقت جيب جتاوز 

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 

ّمسوا بعد هبوطه اىل الُبعد األرضي ، فسموا العوامل السبعة العظيمة بزهرة احلياة أو ز  هرة نيسان و
بوا�ت املعرفة الثالثة عشر بفاكهة احلياة ومع ذلك فشلوا فشالً ذريعاً يف توصيل أفكارهم 
للبشر ببساطة ألن مستوى الوعي لدى البشر ال يعمل على تردد رنيين قادر على التقاط 

لبشر غباء األفكار وتفسريها �لشكل السليم ، بل قابل هذا اجلهد االيزيدي النقي يف توعية ا
منقطع النظري حىت أن البعض �لفعل راح يبحث عن تلك الفاكهة اليت ستعطيه احلياة األبدية 

  وتقوده اىل عامل النور ..

وحىت يومنا هذا مل يتوقف التنبؤ على طبيعة الفاكهة اليت ستنقلنا اىل عامل النور حىت عند أفضل 
, لذلك عبور بوا�ت هذه املعرفة االيزيدية  علماء العصر ، فالغباء يف هذا الُبعد ال حدود لهُ 

اخلفية املقدسة يزيح الستار عن ما هو حقيقي وما هو ومهي ومبتذل يف عاملنا ، ما هو شكل 
هندسي دقيق وما هو تشكيل هندسي فوضوي ال يقود اىل نتيجة ، فاهلندسة االيزيدية اليت 

قبل اخلطأ ، فكل ضلع يف أضالع قامت على األشكال اهلندسية اخلمسة املؤسسة للكون ال ت
أي شكل فيها متساوي ليس مع الشكل فحسب بل حىت مع األضالع يف األشكال ااهلندسية 

األخرى ونفس األمر يف زوا� هذه األشكال فجميعها متساوي وفقط من يصل بوابة التحّول 
ويل ( ال يدرك مغزى هذا التساوي ويدرك عظمة آدي املقّدس اليت ال تقبل التشكيك والتأ

خيضع للتقدير والتخمني فقياساته ±بته وأبدية ) هكذا هو الوعي املقّدس الذي تصّوره العوامل 
السبعة كل منها على طريقتها اخلاصة ونسبة اىل مستو�ت الوعي املوجودة فيها ، فااليزيديون 

   درجات ، ألsم القدماء كانوا يتحلون �لدقة عندما قّسموا مستو�ت الوعي يف البعد األرضي اىل
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يدركون أsا ختضع هلذا املستوى يف التصّور واإلحساس والشعور وحىت يف الرتدد الرنيين القادر 
 على فهم صورها uعمق أشكاهلا ..

وتعترب عملية الوصول اىل مستوى االدراك الفوق حّسي يف العامل العاطفي املقدمة لدخول نور 
ذي يشكل العامل األعلى أو عامل أبناء وبنات الشمس يف العلم آد� وعبوره اىل العامل السبيب ال

االيزيدي اخلفي املقّدس ، ففي هذه املرحلة من التحول وعبور النور نعمل بكل قوة على جعل 
الوعي لدينا ينحرف عن مسار ~ثريات احلواس التقليدية الفيز�ئية اليت تشكل منظومتنا الطاقية 

وهنا نكون حباجة اىل أساليب متقدمة متفّوقة نوعياً من خالل تركيز يف العامل املادي املوضوعي 
ااالنتباه والتوجيه على اهلدف يف املستوى احلّسي واحلدسي وجدانياً على نقطة معينة لتأخذه اىل 

مستو�ت الوعي العليا ، هذا التقسيم للوعي البشري كان لُه �لفعل ما ُيربّره مبرور األزمنة ، 
لُبعد األرضي ترك تداعيات كثرية وخطرية حىت على مستو�ت الوعي يف الُبعد فاهلبوط اىل ا

األرضي اجلديد ، فهو اآلخر مثلما لُه عجالت للتقدم اىل األمام يف املنظومة الروحية والنفسية 
واجلسدية عند البشر له عجالت تتداعي اىل اخللفية احليوانية وتسبب تراجع هذا الوعي اىل 

يبدو فيها العمل على إعادة بث القوة والنشاط فيه ( يف الوعي ) صعب للغاية مستو�ت خطرية 
  أو حىت تفشل كل اإلستعارات اللفظية واألمثلة احلية من الوجود كأدوات للتعبري عن الفكرة ..

وعندما يفهم املرء أن اجلانب السبيب لوجوده يكمن يف مظهره الروحي املتجّسد ماد�ً كصورة 
نها سيكون ¯مكانه فهم عمل املنظومة الكونية اليت تشكل اجلانب السبيب صغرى للكون حي

لوجود آدي والصورة الكربى للكون ومنظومته ، هكذا ببساطة جيب أن نفهم األمر وننطلق على 
هذا األساس يف البحث ومبا أن شرارة اخللق اليت تشرحها سبقات االيزيدية اليت تبدأ �ألزل ( 

على أنه روح غامرة جّسدت نفسها يف الدائرة األوىل للكينونة وبدأت  إيسف ) والذي عّرفته
معها شرارة اخللق فإن هذه الروح الغامرة تشمل كل ما هو الحق فيما بعد أي بصورة واضحة 
فإن الروح السابقة تشمل كل الكينونة الالحقة من نفس وجسد ومظومة كونية كاملة متكاملة 

  أي جتسيد موضوعي لفكرة غري موضوعية ، هي ليست نشأت وقامت على هذه الصورة ، 
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عصية على الفهم لكنها عصية عند بعض مستو�ت الوعي اليت تفتقد لربط الظواهر واألفكار 
  بشكلها السليم لفهم الفكرة بشكل كلي ..

ومثلما فشل االيزيديون يف توصيل أفكارهم يف بعض األحيان بشكل دقيق ألجياهلم جنحوا اىل 
يف إبقاء علمهم اخلفي املقّدس موضع تقدير ، ففي أغلب احلضارات اليت تلت تدمري  حد كبري

األرض قبل امليالد ذهب البشر لتقديس األشخاص الذين كانوا حياولون إيصال الفكرة اىل البشر 
عن أسباب الوجود وأهدافه على أsم آهلة وأنبياء ، عبدوا البشر العاديني ونسيوا الفكرة اليت 

أجلها هؤالء ، هلذا مل تنجب اإليزيدية األنبياء ألsا تؤمن uن كل من يدرك حقيقته  جاء من
يتحول تدرجيياً اىل مرتبة عليا يف الكون تفوق التنبؤ ، كل من يدرك بوا�ت العلم االيزيدي 

 اهلندسي اخلفي املقّدس فإsا ستقوده اىل حّريته الكاملة وحياته األبدية اليت ال ميكن للمتنبئني
  الوصول اليها إذا ما إفتقدوا لعلومها ..

فكل تغيري يف الرتدد ينتج عنه تغيري يف تركيبة املادة اليت متثل جتسيده على األرض وكل تناغم بني 
الكائن البشري واملنظومة الكونية ينتج عنه نبض جديد وحياة جديدة كاملة وطوق جديد ومعرفة 

يت نتلقاها يف بُعدo األرضي فالنبض اجلديد لُه أيضاً جديدة وعميقة أبعد بكثري من املعرفة ال
أسبابه وأسراره يف احلالة اجلديدة اليت تعقب التحّول ، ففي نظرتنا البسيطة والسلسة هلذه الكلمة 
نعلم أsا متثل نبضات القلب وهذه النبضات هي اليت تدفع �لدم يف األوردة والشرايني يف جسد 

ث هنا يدور عن نبض خمتلف نوعياً عن تعريفنا للنبض يف لغاتنا الكائن البشري ، لكن احلدي
املتعارف عليها ، هذا النبض يكشف العامل الذي ال نستطيع إدراكه بسبب تعطيل حواسنا أمامنا 

ومن يعرب بوابة التحول يف العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس فإنه كما ذكرت يصبح من 
يبدأ بنقل علومه اىل عاملنا uشكال مشفرة ومرّمزة ال يفهمها احلاصلني على الطوق املقّدس و 

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 ألsا حمّرمة 

  ألsا مقّدسة وال جيب أن يقرتب اليها جاهل ، فالواصلون عتبات  ألسباب تقوم على اجلهل ، بل
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العلم النوعي يبدأون �إلندماج مع الوعي املقّدس واإلدراك الكلي للوجود وهذه النقطة ~خذهم 
مسى أطلقت عليها االيزيدية منذ نشوءها �لعوامل األفضل وكانت بوا�ت املعرفة  اىل عامل أبعد وأ

والوعي الكوين داخلنا هي من أجل التواصل امللموس مع الوعي األقدس يف وتطوير اإلدراك 
  الكون ، فالتقدم يف هذا اzال ال ميكن دون وسائل ملموسة للتواصل ..

عند هذه النقطة يبدأ الكائن بفهم نقطة جوهرية يف الوجود ويف منظومته الروحية والفكرية 
ابط املقّدس بني املنظومة الكونية بكل أجزاءها والذهنية وهذه النقطة اجلوهرية تكمن يف الر 

وتفرعاiا مبا فيها العالقة بني الكائن نفسه ووعيه الصغري �لوعي األقدس يف الكون ، هذا 
الرتابط هو الذي جيعل الكائن شامالً وأبد�ً و�لنسبة له تصبح كل الظواهر يف املنظومة الكونية 

الصحيح ولو عدo لرتكيبة دماغ الكائن البشري البيولوجية قابلة للفهم والتفسري �لشكل السليم 
لوجدo أsا تتألف من شطرين األمين واأليسر ، اجلانب األيسر مسؤول على التعامل مع الوجود 

من خالل املنطق واحلقائق ، التفاصيل والنمط والتطبيقات الفعلية على أرض الواقع ، أما 
ع من خالل املشاعر واألحاسيس والصور ومن خالل فلسفة اجلانب األمين فإنه يتعامل مع الواق

العلوم ، هذين اجلانبني من الدماغ البشري إذا ما متكنا من إحداث تناغم يف طبيعة عملها فإننا 
سنقودمها اىل توحيد ترددمها الرنيين مع الكون وأدوات هذا التوحيد عرفتها االيزيدية ببوا�ت 

د هذا الكائن اىل تفتح يف بصريته الروحية والنفسية واجلسدية وبدالً املعرفة اليت شرحتها واليت تقو 
من كتلتني يفصلهما جدار فاصل بفعل فاعل تعود هاتني الكتلتني للتوّحد والعمل بقوة واحدة 

مرتابطة يف طبيعة تعاطيها مع الواقع املُدَرْك �لنسبة لُه يف املنظومة الكونية ، أو مع الوعي الكوين 
يبدأ بتلقي العلوم من خالل هذا الرتدد اجلديد والطوق اجلديد الذي وصله بفعل عبوره املقّدس و 

  لبوا�ت العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس ..

وهنا توضح لنا الصورة يف العلم االيزيدي أن االنسان منذ هبوطه اىل الُبعد األرضي أصبح فاقداً 
ري الشامل من خالل وضع اجلدار الفاصل بني فّصي للحواس الفّعالة وكذلك أصبح فاقداً للتفك

  الدماغ جلعله يفكر uحدمها دون اآلخر وال يدرك أن احلقيقة كل احلقيقة تكمن يف توحيدمها بعد 
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أن مت التالعب �ا جينياً ، حينها يتغّري حىت شكل املادة ( أي شكل الدماغ ) ويصبح موحداً 
( اجلّرة كما نسميها ) ويف حالة االحتاد هذه لشطري ويشبه عالمة النصر أو الرحم الكوين 

الدماغ يتوّحد اzال السبيب للكائن �ملنظومة الكونية أي هالته البيضاء أو طوقه األبيض وحيدث 
التحّول النوعي الذي ينقله اىل عوامل أفضل وتكون sاية دورة الضرورة �لنسبة هلذا الكائن الذي 

متام العلم أن منظومته إحتدت مع الوعي املقّدس وأن هناك علوماً عرب هذه املراحل وهو يعلم 
  نوعية كبرية ¯نتظاره لتعلمها يف احلياة الشاملة اجلديدة ..

فاجلزء الغري امللموس يف عاملنا مثل األحاسيس واملشاعر هي الواقع الفعلي إلدراك أعلى للوعي 
الُبعد األرضي هي كل شيء ومتثل أعلى املقّدس ورمبا يعتقد البعض أن أحاسيسنا احلالية يف 

مستو�ت اإلدراك لكن .. هذا الرأي خاطئ ، فما نشعر به ليس سوى املظهر الفيز�ئي هلا ، 
مثل الغضب والعنف وردود األفعال السلبية أو االجيابية على ما نتلقاه يف عاملنا املوضوعي يف 

ا ، أو غري ملموسة �لفعل وعندما عّرفت الُبعد األرضي ، مظهر فيز�ئي ألشياء ال نستطيع ملسه
االيزيدية املشاعر واألحاسيس فصلت ما بني ما هو ±نوي وما هو رئيسي فيها ، كلها ~يت من 

مفردتني اخلوف واحملبة ( رئيسية ) و�قي املشاعر واألحاسيس كلها ±نوية وتتفرع من هاتني 
  املفردتني ..

 للكائن البشري مع املنظومة الكونية نقف عند عتبة تعريف و�لعودة ملوضوع تناغم الرتدد الرنيين
الشعور واألحساس من هذا املنطلق فهما ترددين أيضاً اخلوف هو تردد طويل وبطيء ، أما احملبة 

فهي تردد عايل وسريع وحنن نعلم أن الذبذ�ت هي اليت تشكل جوهر الرتدد الرنيين لذلك 
لعلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإنه ينحو منحى آخر خمتلف عندما يصل املرء بوابة التحّول يف ا

متاماً عما نقوم به يف عاملنا األرضي من دراسة كمية ومنهجية تقوم على القياسات القاصرة 
لتوصيلنا اىل العمق ، أي نعتمد على علم كمي uدواته القياسية احملدودة ، بينما من يصل عتبة 

لنوعي الذي جيعله يشاهد الكون ومنظومته بشكل خمتلف نوعياً التحّول ينطلق اىل أعماق العلم ا
  عن ذلك الذي حنمله لُه يف صور وخياالت أفكارo ، يبدأ من فهم الذبذبة اىل الرتدد اىل 
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األصوات اىل األعداد اىل األشكال اهلندسية البسيطة وينتهي عند تعقيدات هندسة أسرار الكون 
  وشكلها اهلندسي ااجلامع ..

ا تقول العلوم اخلفية لاليزيدية يف سبقاiا أنه كلما إرتفع الرتدد يصبح النمط لفهم املنظومة هلذ
الكونية أكثر تعقيداً ( آدي هو التجسيد املعقد هلندسة أسرار الكون ) وهذا األمر ينطبق على 

ية الكائن البشري أيضاً ، فالذي يصل مرحلة التحّول يدرك قبل كل شيء حقيقته ، ليس السبب
فحسب بل بكل تفرعاiا ، فيبدأ بدراسة مستفيضة خلارطته اجلينية ، بدراسة مستفيضة خلارطة 

الكون اجلينية ويبدأ بفهم جوهر األسباب اليت أدت اىل خلق العوامل السبعة بقوانني فيز�ئية 
وعي تصاعدية ال ميكن سرب أغوارها دون املرور �ا جمتمعة ومتسلسلة ، فااليزيديون صّوروا ال

املقّدس آلدي على أنه شعاع من األملاس وعندما خلف وراءه الظلمة يف أول نزوح لُه أثناء 
مسوها �لكربون ( األسود واألبيض ) (قوانينه تسري على النور  تشكيل الدائرة السماوية األوىل 

مدته وتشع .. قوانينه تسري على العدم وتشع ) فهو االملاس املشع وهو الكربون املشع ولُه أع
  ..  6الستة يف التأسيس والرقم الذري للكاربون يف اجلدول الدوري هو 

وهنا نستطيع أن نتبّني أن هذه اإلستعارات اللفظية واليت نسميها �لسبقات ما هي إالّ إستعارات 
لسرب أغوار أعمق العلوم الكونية ، هذا اجلانب كان يعلم به أجدادo على مدى قرون طويلة لكن 

رياiم لتلك السبقات بقيت مقتضبة ال تشبع تشوق املرء يف البحث عن أعماق أسرار طبيعة تفس
هندستنا اخلفية املقّدسة ، فرتدداتنا املنخفضة تعين هبوطنا اىل أسفل اهلرم وتعين إمكانية تسليم 
أنفسنا للتحكم �ا كما يشاء اآلخرون والعكس صحيح ، فإن إمتلكنا الرتددات العالية الناجتة 

فهمنا وعمق نظرتنا للعلم االيزيدي اخلفي املقّدس فهذا يعين إمتالكنا للقدرة الكلية على من 
التحكم يف مشاعرo وعواطفنا وهو ما يقودo للكشف عن ذاتنا احلقيقية ، أي للكشف عن 

  احلقيقة وبداية عبور بوا�ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

النوعي دفعة واحدة بل هو حباجة اىل ر�ضة روحية عميقة ، تقوم  من الصعب أن حيدث التحول
  يف أساسها على احملبة بال أسباب بال حدود لكل املخلوقات والكائنات ، احملبة اليت جيب أن
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تسود لتقفل األبواب على الشّر وجتعل منه خارج إطار املنظومة الكونية وخارج إطار الطوق  
  نا والذي نسميه يف االيزيدية بطوق ايزيد ( طوق اإلله ) ..الروحي املقّدس الذي حييط ب

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 

دائرة كينونته األوىل وهي البوابة العظيمة لشخصية املتنّور العامل املقّدس املنبثق من النزوح اىل 
اجلليل اليت عربها العظماء عرب العصور وحىت نفهم طبيعة عمل املنظومة اجلسدية والروحية 

والنفسية وعالقتها �ملنظومة الكونية وطبيعة التناغم احلاصل يف تردداiا ما علينا إالّ بفهم بوا�ت 
بداية اىل النهاية بشكل سليم خيلو من اإللتواء على احلقائق الساطعة ، صحيح أن املعرفة من ال

األغلبية تعيش يف هذا السجن املسمى �لعامل املوضوعي أو الُبعد األرضي وترفض هكذا حقائق 
وعلوم من األساس ألsا ال متتلك القدرات العقلية الكافية إلستيعا�ا أو أsا ال متتلك املبادرة 

ل بوا�ت املعرفة هذه وتفضل التمسك مبا قدمه هلا العلم الكمي uدواته القياسية احملدودة لدخو 
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 
مل لطبيعة عمل منظومتنا الروحية والفكرية واجلسدية وطبيعة تناغمها مع املنظومة الكونية الكا

  اجلبارة اليت تشكل الصورة الكربى لنا يف الكون ..

ومبا أن الصورة الكربى لروحنا الكونية نقية حد املطلق ، إالّ أننا كصورة صغرى ال ميكننا 
حىت الدخول يف أبواب املعرفة االيزيدية اخلفية  الوصول اىل هذا النقاء دون املرور مبراحل

املقدّسة ( العلم الباطن ) فهي اليت تسهل علينا بلوغ مرحلة احلكمة ، مرحلة القضاء على 
التناقض احلقيقي يف أعماقنا بني الغشاوة والسطوع ، بني احملبة والكراهية ، بني البناء واهلدم ، 

حي لباقي البشر ، فالقضاء على هذه التناقضات يعين بني صنع اخلري والتخريب النفسي والرو 
ولوج الذهن والروح والنفس اىل شواطئ احلكمة املقّدسة بكل أبعادها ، فهي عبارة عن سلسلة 
متواصلة تبدأ بعاملنا األرضي وصراعنا مع الطبيعة ومع قوانيها املادية ومع أشكال الطاقة فيها 

  قيقتنا ونبدأ �لبحث والعمل �لتدريج صعوداً يف بوا�تلتنتهي عند مرحلة دخولنا اىل أعماق ح
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املعرفة االيزيدية حىت الوصول اىل أعظم درجات احلكمة النبيلة اليت تتحول من خالهلا حياتنا  
  حتوالً نوعياً ال ميكن أن يتوقف قبل أن نعتق أرواحنا من معتقلها الفيز�ئي ..

املعرفة النوعية uعمق معانيها ، تلك املعرفة اليت تؤهله وهنا تظهر قدرة االنسان على استيعاب 
لإلحتاد بصورته الكربى وجعله يرى املنظومة الكونية الشاملة بكل تفرعاiا نظرة مشولية ال تتجزأ ، 
هذا األمر ال يبدو سهالً للغاية فالتعابري اللفظية اليت تعرب عن احلالة ختتلف عن األفعال الروحية 

اليت تتعلق مبمارسة األمر على أرض الواقع ، وقد يتطلب ذلك سنوات طويلة والنفسية وتلك 
من ختليص النفس والروح من شوائب دورات الضرورة والعمل برتدد نقي خمتلف كل االختالف 

  عن السابق ..

فالعملية شاملة يف حياتنا األرضية وتتخلص يف إيقاظ ملكاتنا الفكرية والروحية والذهنية جلعلها 
على تردد يتناغم مع تردد املنظومة الكونية ، هذا التناغم يوقظ هذه امللكات جلعلها تفهم تعمل 

مسى كما يفىن األوكسجني  حقيقتها الباطنية املرتبطة �لكونية بعمق ، جيعلها تفىن وتنتقل اىل األ
 سامياً واهليدروجني نفسيهما لتكوين املاء مع ذلك يبقيان حّيان يف الطبيعة حىت وإن خلقا شيئاً 

يعّمر الوجود ، هذا �لضبط ما أقصد به الوصول اىل احلكمة ، رؤية األشياء يف حاالiا السامية 
، رؤية تعلو �لفعل عن إدراكنا البشري ، رؤية املصدر ، أو الضوء املشع يف كل شيء مهما كان 

  صغرياً ومهما كان كبرياً أو عظيماً ..

دية اخلالدة سنتمكن من فهم طريقة عمل املنظومة الكونية وإذا ما متكنا من فهم احلكمة االيزي
بكل جتسيداiا وتعقيداiا ، سنتمكن حىت من رؤية الكون هاجعاً معدماً قبل أن يعاود الظهور 
والسطوع من جديد ، ميكننا أيضاً من فهم هذه الديناميكية اليت حتّرك املنظومة الكونية فهماً 

جع والظهور ، لذلك متثل بوابة احلكمة املنتمية للمريب عند سليماً جيعلنا جزءاً من هذا اهل
مساً من أعمدة العلم اخلفي املقدس أو العلم الباطن فيها ، هذا العلم قام يف  االيزيدية عموداً حا

األساس على دراسة اخللق بدءاً من نقطة إنطالقه االوىل وإنتهاءاً بدورات الضرورة والتناسخ 
ه الكائنات واملخلوقات اليت تشرتك مجيعها يف طريقة عمل املنظومة والتحليل والتأهيل هلذ

  الكونية بصورتيها الصغرى والكربى ومثلما بدأ بدراسة النقطة األوىل يف الكون وكذلك دراسة 
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الفكرة املاقبل كونية ( ايسف ) درست أيضاً املخلوق البسيط العاقل الذي نسميه الكائن 
الكائن يف تعريف دقيق يبدأ من اجلسم البدين مبكوoته الفسلجية  البشري ، فبدأت بتحديد هذا

  وأعضاءه احليوية ، فقسمته �دئ ذي بدء اىل مركبني مها شخصي وفردي ..

الشخصي .. يتألف من البدن واهلالة األورية ( طوق ايزيد ) واملبدأ احليوي ( املعادن اليت تدخل 
  .يف تشكيل اجلسم ككل ) واجلسم الزغائيب  .

البدن .. هو عبارة عن حالة مكثفة للطاقة جتسدت يف جسم مادي عاقل بعوامل ساعدته على 
البقاء يف بُعد خاضع ملنظومة فيز�ئية تعمل وفق أشكال معّينة للمادة ( سائلة وصلبة وغازية ) 

ة وأنواع معينة من الطاقة (خبارية وحرارية وضوئية وصوتية وجاذبية ونووية شديدة ونووية ضعيف
وكهرومغناطيسية وكهر�ئية ) وكذلك تعمل كتجسيد معقد �لفعل هلندسة أسرار الكون ، هذا 

التكثيف للطاقة الذي يولد مادة البدن لُه مصدر واحلكمة االيزيدية حددت املصدر منذ األزل ، 
مستها االيزيدية بطوق ايزيد املقدس ،  هذا هذا البدن حتكمه هالة النور املقدسة اليت حتيط به و

الطوق هو اهلالة البيضاء اليت حتيط uجسادo واليت جسدiا االيزيدية ¯ستعارة فعلية من خالل 
خياطة أو حياكة طوق أبيض من القماش يرتديه املرء ليذكره �لنور احمليط به دائماً ، أما املبدأ 

، لذلك شكل احليوي فهو عبارة عن املعادن اليت تدخل يف تركيب الكائن البشري بكل أقسامه 
تفاعله مع الطبيعة مبدءاً مكمالً للحصول على هذه املعادن وتقوية اهلالة البيضاء فيه ( طوق 

  ايزيد ) ليعيد اجلسم اىل حالته الطاقية احلقيقية فهو يتخلل كل األجزاء ..

الفردي .. الذهن هو اجلزء األساسي من اجلانب الفردي عند الكائن البشري ويتألف من الفكر 
عقل والعقل الرفيع والروح .. الفكر خيضع بطبيعته اىل اجلانب األول ( الشخصي ) بسبب وال

حاجته املاسة للمعادن والطاقة اليت حتملها ( كهر�ئية ومغناطيسية وحرارية ) أما العقل فهو 
خاضع للطبيعة الفردية ، أما العقل الرفيع والروح فهما من يشكل جوهر الفرد ( األo ) ..بني 

شخصي والفردي يكمن هناك خيط عظيم من خيوط الطاقة مؤلف من املادة الذهنية رابط بني ال
  الفردي والشخصي ويصلنا �لكوين ، هذا اخليط مت قطعه عن مصدرo ، هلذا نقول مت فصل



 الموسوعة االيزيديةـ ـ بري شباكي

 

146 

 

  

الوعي البشري عن الوعي الكوين وإعادة ربط هذا اخليط ممكنة من خالل الدخول يف أبواب  
  خلفي املقّدس ، من خالل التسلح �ملعرفة النوعية العلم االيزيدي ا

املستقيمة القائمة على الطهارة والنقاء واإلستقامة والوصول اىل بوابة احلكمة واليت من خالهلا 
ويف مرحلة الوصول اىل أعماقها يُعيد هذا اخليط الوصل بيننا وبني الكوين وتتفتح ينابيع املعرفة 

عقولنا استيعا�ا وهي تعمل على الرتدد السريع والعايل هذا ويف الكونية اىل أبعاد ال ميكن ل
األدب االنساين يوجد استعارة لفظية هلذا الفصل وهو ( طرد آدم من اجلنة ) أي هبوطه اىل بُعد 

  أرضي يقوم على أسس وقوانني فيز�ئية خمتلفة ..

وحالة عدم ادراك لعمل حنن ال نستطيع أن نفهم أن بقائنا يف حالة عدم ادراك لطريقة اخللق 
املنظومة الكونية جتعل كل قياساتنا خاطئة فاالجيايب والسليب مفهومان مطاطيان يبقيان نسبيان اىل 
األبد طاملا أبقينا أنفسنا حمبوسني يف عامل مادي غري متناغم مع مصدره الكوين ، جيب علينا فهم 

دسية ونغماته املقّدسة وبرجمة طرق هذا اخللق ، أعمدة احلكمة فيه ، أسس هذا اخللق اهلن
مشاعرo وأحاسيسنا عليها ، بدالً من الشعور �zهول واإلحساس العميق به فيتحول واقعنا اىل 
اzهول ومستقبلنا اىل مظلم ، فكل عناصر النجاح والظفر �حلقيقة تتوقف على رغبتنا يف فهمها 

بة والعطاء فيجب أن ال يشك املرء ولو ورغبتنا يف تقبلها ، طاملا نعتقد أن آدي هو مصدر احمل
بذرة يف هذه احلقيقة وجيب أن نكون جزءاً منها إذا ما أردo العودة اىل وضعنا السليم يف هذه 

املنظومة الكونية اليت شرحت لنا اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة مبادئها ، فكل شيء يف حياتنا 
  املادية حيدث نتيجة برجمة ال واعية من 

بلنا على تردد خمتلف عن الرتدد الرنيين حلقيقتنا وهلذا حنصد نتائج خمتلفة عن حقيقتنا ، ونصر ق
على أن قياساتنا هي الصحيحة رغم أننا ال ندرك حىت اللحظة أننا نعيش يف بُعد خمتلف يتطلب 

ديون برجمة خاصة للوعي ي توصلنا مبصدرo وحقيقتنا ، هذه البوابة من املعرفة وضع هلا االيزي
رقيباً خاصاً ومالكاً خاصاً ورقماً خاصاً ويف األزمنة القدمية كانت هذه البوا�ت تضم عالجاً 

  خاصاً للروح والنفس واجلسد ، فرقم احلقيقة ميثل الثالوث املقّدس لتأسيس الكون كما ذكرت ،
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مسها ميثل حقيقتنا والطريق األول يف خطوط النور واملعرفة األبدية وال ميكن   عبور هذا العامل ا
  دون عبور البوا�ت �لتسلسل ، أو أن العبور اىل النور خيضع هلذا التسلسل بشكل دقيق ..

فعند هذه احلقيقة تكتشف الذات املفردة نفسها وحقيقتها ، فأول خطوة تكمن يف أن جيد 
خله يف االنسان نفسه الضائعة يف كل عامل ومستوى للوعي مبا ففي ذلك العامل السبيب الذي يد

بداية األمر من زاوية املشاهدة فحسب لكنه يف مراحل متقدمة يعيش عذوبته ونوره بعمق ، ليبدأ 
�لعمل عليها وتطويرها حىت يصل مرحلة عظيمة من العلم متكنه من تطوير وحتسني قدرات 
اآلخرين على سلوك دربه ، فالكل يعمل بوترية قوية من أجل تطوير نفسه وتقدمها يف �دئ 

مر و�ندفاع كبري لكنه يف حلظة من حلظات تقدمه سيكتشف أنه حباجة للعقل اجلمعي لتسريع األ
الوترية ، العمل مع الكل ومن أجل الكل دائماً تكون نتائجه فعالة وقوية ومؤثرة وختتصر �ب 

احلقيقة وعلومها وعند دخول املرء ألعماق حقيقته الداخلية تفرش قيم اخلري أشرعتها على تلك 
لعملية من خالل البحث عن أسباب الوجود واخلوض يف الغائية والسببية اليت تقف خلف نشأة ا

الكون وتفسريها �لشكل السليم كما شرحها العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، فرحلة البحث عن 
األسباب ليست رحلة عابرة وعبثية بل هي تدخل يف صلب االنتقال اىل مستوى للوعي متفّوق 

 عاملنا املادي املوضوعي ، وعند االنطالق من هذه املعرفة تبدأ عملية دراسة معمقة للغاية يف
ملفهوم الثالوث املقّدس الذي حيكم كيان الكائن البشري وهذه الدراسة جتعل املرء يدخل أبواب 
وأعمدة املعرفة بشكل متدرّج كلما متكن من تفسري وحتليل العلوم النوعية واألسباب اليت تقف 

  الولوج اىل دراسة الصورة الكونية الصغرى اليت ميثلها الكائن البشري ..خلف 

لذلك تعترب القاعدة الرئيسية لفهم املستوى السبيب يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس هي لكل 
سبب نتيجة ولكل نتيجة مسبب ومستو�ت السببية متعددة لكنها ال تفلت من قوانني املنظومة 

ألبدية الطابع واليت نسميها �لناموس أو بقوانني سلطان آدي ، ففي هذا الكونية السرمدية ا
العامل يشعر املرء بقوة بوجود اخلالق العظيم للمنظومة الكونية ويشعر بقربه منه يف كل حلظة و±نية 
وال ميكنه التغافل عن هذا الوجود على الرغم من أنه ال يدرك شكله لكنه يشعر به متاماً ، لذلك 

  ن العمل يف هذا املستوى والتواصل معه يعتمد على العقل اخلفي الفضائي املدرك وهوذكرت أ
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أكرب بكثري من أن نستوعب طبيعة العمليات اليت يقوم �ا ويشرف عليها ، فهو اجلانب املبدع  
ملرء واملسئول عن اإلهلام يف العامل السبيب وكذلك عن برجمة املعلومات الغيبية النوعية اليت يتلقاها ا
يف هذا املستوى من الوعي وهذا العقل الفضائي املدرك هو الذي يصلنا �لعقل الكلي الذي 

ميثل املطلق أو اخلالق الذي يظهر يف كل التجليات والذي يعكس مقولة الكون هو ابداع عقلي  
سر كلي للمطلق أو للخالق ومثلما يعكس لنا هذا العقل االبداع بكل جتلياته فإنه يقوم بدور اجل

الذي يصلنا �لعقل الكلي يف مستو�ت الوعي العليا , لذلك ال ميكننا جتاوز هذه احلقيقة حتت 
  أي ظرف يقتضي التعبري عن احلقيقة دون رتوش ..

والتفتح الروحي والذهين يف املستو�ت العليا للوعي تعين هنا بداية دخول العلوم النوعية من 
ا يعين أن املرء قطع شوطاً كبرياً يف ممارسة طرق الّرب مستو�ت أرقى يف الرتكيب والتعقيد مب

وأصبح متمكناً من علومه اخلفية حىت أصبح شبه منفصالً عن عاملنا املادي املوضوعي ، فبمقدار 
ما يعرب يف بوا�ت العلم اخلفي االيزيدي املقّدس يف هذا املستوى يتمكن من الولوج اىل احلقيقة 

ثلث اإلهلي فيه اىل مستو�ت عميقة تتجاوزها وجتعل من صاحبها عاملاً السببية اليت جتعله يطور ال
  ضليعاً بكل ما حتمله الكلمة من معىن uسرار منظومتنا الكونية وقوانينها النوعية ..

فالبهاء الذي يشكل مصدر احلكمة يف هذا العامل هو نفسه اليت تشع به الروح االنسانية اخلالدة 
احمليط العظيم من املعرفة الذي ينقلنا من الال احساس اىل اإلحساس ، لتجعل من االيزيدية ذلك 

من الال شعور اىل الشعور واحلدس الذي يعرب بنا اىل مستو�ت املعرفة العميقة للغاية ومن يفشل 
منا يف الوصول اىل عتبة هذه البوابة وحقيقتها فإن الظلمة تبقى تكتنف سرادقه ، أما من يعربها 

وانب السببية حملبة الذات اليت تتجسد أساساً من املصدر على أنه كل الكل يف فإن سيفهم اجل
منظومتنا الكونية ، ففي بوابة حمبة الذات يعرب املرء احلقيقة السببية ويبدأ بفهم جوانب عليا يف 

  الوعي السبيب الشمسي الذي تعتمد عليه االيزيدية كمنصة انطالق للروح حنو مصدرها األزيل ..

ات والتقاليد هي ابتكارات ذهنية وموضوعية لتبسيط العلم اهلندسي اخلفي وما أن يتقنها فالعاد
املرء حىت يبدأ بفهم ودراسة هذا العلم من جوانبه الواسعة ، لكن األجيال حّولت هذه العادات 

  والتقاليد اىل أصنام لعبادiا والتمسك �ا مما أبعدهم عن سلوك الطريق السليم يف نيل املعرفة
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وتعلم مبادئ العلم اهلندسي اخلفي االيزيدي املقّدس ، كما أبعدهم عن ممارسة التحكم يف  
مشاعرهم وعواطفهم وأذهاsم وممارسة النمط األرفع واألنبل من العلم الذي يقودهم اىل بوابة 

نور آد� بدالً من اليأس الذهين الذي أحاطهم نتيجة التكرار املتواصل لاللتزام �لعادات 
التقاليد دون أسس علمية راسخة جتعل من حتكمهم بعاطفتهم وعقلهم مفتاحاً للطهارة والنقاء و 

  واالستقامة ..

لقد وّضح العلم االيزيدي اخلفي أن الثالوث املقّدس هو يف وحدة كاملة مع املنظومة الكونية ويف 
رتبة العليا ( نور آد� ) حالة من التناغم مع الضرورات الدورية واملتوالية هلذه املنظومة ، من امل

اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه والذي نسميه الُبعد األرضي ورمبا ميكننا تقريب 
الصورة من خالل احلديث عن السنة الشمسية يف القطب الشمايل  فالشمس تشرق طوال ستة 

من الظالم وغياب أشهر متواصلة لتشكل sاراً طويالً على تلك املنطقة ويعقبها ستة أشهر 
الشمس ليطول ليلها اىل ستة أشهر ، يف ظاهرة شروق الشمس الطويلة هذه يسميها العلم 

االيزيدي اخلفي بظاهرة األ�م اآلدية ( آدي ) ففيها يشرق الكون بنوره يف دورة احلياة ويف ظالمه 
ر ذرة يف جنون الليل الكوين حيث يصبح كما قال البا� جاويش الكل يف الكل وتعيش أصغ
  الكون مع أكرب جمراته حالة انسجام عظيمة وتناغم ال ميكن التعبري عنه أو وصفه ..

هذه الظاهرة شخصها العلم االيزيدي اخلفي suا أعظم جتليات حق آدي الذي يطرح عربها 
انعكاساً دور� لذاته يف أعماق الفضاء الال متناهي ويف وحدة وانسجام مع ذاته ورغم أن العلم 

ديث الذي يدرس هذا اجلانب من �ب العلم الكمي املنهجي على أنه جتسيد للكون املادي احل
مسته �لوهم الوقيت يف سبقاiا ألن آدي هو املطلق واألزيل الوجود وال  املوضوعي إالّ أن االيزيدية 

  غريه ..

ور كما يشع إن بوابة املعرفة هذه تقودo اىل دراسة جتلي نور آدي كمطلق وسرمدي يشع يف الن
يف الظالم ومل تدركه الظلمات ، هذا النور املطلق الذي نسميه آدي هو أيضاً القانون املطلق 
لكل العوامل واألبعاد ، سواء بنوره أو اشعاعه أو فيضه ، عندما خرج آدي الوعي املقدس من 

  مكانه ترك هذه الظلمة اليت ال تستطيع ادراكه وخلق العوامل االيزيدية السبعة 
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( سبعة طبقات السماء ) ويف كل عامل من العوامل تكون كينونته أكثف وأكثر مادية حىت يصل 
بُعدo األرضي و�لتأكيد ال ميكن أن ندركه إالّ من خالل العلمني النوعي والكمي ومبا أن العلم 

لكمي النوعي مت حضره وجعله حمصوراً بيد من ميلك الطهارة والنقاء واالستقامة إالّ أن العلم ا
املنهجي يعرفنا به من خالل قوانني فيز�ئية حمدودة يف أدوات قياساiا هلذا النور العظيم ، هلذا 

حنن حباجة ماسة اىل إعادة التحكم بعاطفتنا وأذهاننا كي نتمكن من عبور حاجز العلم الكمي اىل 
  مدار أوسع جيعلنا نفهم املعرفة �لشكل الذي يعنيها بصدق ..

زيدية علمها الباطن يف البداية على املعرفة املؤسسة على الرصد والتحليل لذلك بدأت االي
والقياس واخلربة لتشكل منوذج هلندسة كونية خفية مقدسة نطلق عليها العلم الباطن أو علم 

الصدر الذي يتم تناقله عرب العصور شفهياً خوفاً من تشويه هذا العلم وتوجيهه بشكل معاكس 
صل ، فهي ال تقوم على فرضيات بل تقوم على علم نوعي أثبتت العقول ملا يقوم عليه يف األ

دقته وصوابه من خالل التجربة ، فال خيتلف أحد على أن النسبة الذهبية هي اليت تتحكم يف كل 
قياسات الكون بدءاً من أصغر ذرّة اىل أكرب جمّرة يف الكون وال يتوقف األمر عند هذه النقطة 

لت حىت جسد االنسان وخارطته اجلينية وحىت قواه الروحية والفكرية فاهلندسة االيزيدية مش
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 
ألسباب اليت تقف خلف ذلك ، فهي تقع يف طبقة فضائية قريبة للغاية وغدد ال تطاهلا وشرحت ا

وميكننا من خالل تشغيل احساسنا العميق وتعميق مشاعرo �ا االتصال �ا أو رؤيتها عن قرب 
  لكن هذا األمر يتطلب كما قلت أعلى درجات التحكم �لعقل والعاطفة ..

نعلق عليه حجج معاكسة ، بل حجج تتناغم  فالعلم النوعي هذا ال ميكن أن يكون مسمار جاهز
مع أسسه ، مع منظومته الفيز�ئية احلية اليت ال ميكن أن ختطئ ، فهذه العوامل السبعة بدءاً من 

البعد األرضي هلا سبعة طبقات من الوعي ميكننا العيش فيها أو التواصل معها وهنا يكمن جوهر 
غدد السبعة املوازية هلا ، تشغيل الشاكرات اليت احلديث ، هذه احلاالت السبعة تتطلب تشغيل ال

  متثل آالت اتصال �ا من خالل الوصول ألقصى حاالت التحكم يف العقل والعاطفة واعترب 
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االيزيديون عرب التاريخ أن الوصول ألقصى حاالت الوعي ال تعطي صاحبها احلق يف التطرق اىل 
ألن األغلبية من البشر كانوا يفتقدون  تفاصيل اعتربوها حمّرمة ليس لقدسيتها فحسب بل

للتأهيل الذهين والروحي الذي يؤهلهم لفهمها �لشكل السليم وكانت تلك النقطة دائماً حمل 
نقاشات على اعتبار أن من يصلوا أقصى حاالت التحكم �لعقل والعاطفة والقريبني من اخلالص 

ة مل تنفع أصحا�ا وأبقت تلك من دورة الضرورة أقلية يف كل زمان ومكان لكن هذه احلج
احملّرمات حصناً منيعاً ال ميكن �لفعل حىت يومنا هذا ألحد ال ميلك تلك املؤهالت من االطالع 

عليها والتشبع بقيمها ودراستها على أكمل وجه ، فالتطور الروحي والفكري والذهين كفيل 
  عامة لكن ..لصاحبه �لوصول اىل تلك التفاصيل اليت اعتربوها حمرمة على ال

كان من الضروري أن تبقى الوترية نفسها يف نشر مبادئ أولية على األقل كي تقود العامة 
لسلوك هذا الطريق والوصول اىل sايته ، صحيح أن االيزيديون هم أكثر شعب تعّرض حلمالت 
 اال�دة بسبب هندستهم اخلفية املقدسة وأسرار علومهم العظيمة لكن أغلب تلك احلمالت من

  حيث ال يعلمون كانت تقود أغلبية األرواح اىل عامل احلقيقة بشكل ال ميكن ألحد تصّوره ..

لكن ... ما يهمنا هو أن هذا التجلي أسس ألربعة مستو�ت من الوعي املقّدس كونياً تعمل 
¯نسيابية سرمدية حّولت أشكال احلياة واملخلوقات اىل كائنات oبضة تستمد طاقتها ووجودها 
املادي من هذا الوعي املقّدس كونياً ، فالدوائر امللكية السماوية اzتمعة يف البعد األول الذي 
يغطيه اللون األمحر هو البعد األكثر قدسية يف مسرية التجلي الكونية السرمدية وهو مستوى 
ورة عظيم من الوعي ال ميكن الوصول اليه إالّ للشخصيات أو الكائنات اليت عربت دورات الضر 

يف كل املستو�ت وoلت الرفعة من خالل طهارiا ونقاءها واستقامتها يف كل مستوى تعرب إليه  
 وهو مستوى الوعي األقدس كونياً مستوى آدي ..
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 الفصل احلادي عشر
  

  من أعماق احلكمة األبدية
 

قدمياً كان أجداد/ يقولون أن احلكمة يبتدعها العظماء واملبدعون ويؤسسون لنجاحا�م �ملثابرة 
والعمل اجلاد اخلّالق القائم على القيم اجلوهرية والنبيلة اليت ختلو من أية أهداف شخصية أ/نية 

السعادة الداخلية اليت تلعب دوراً كبرياً يف فهم جوهر االيزيدية  حبتة ، وهذا األمر �لطبع خيلق
القائم على املعرفة واحملبة ، صناعة اخلري واحملبة ليست صناعة عادية بل صناعة تقرتب من الوعي 
اإلهلي يف السلوك اإلنساين عرب العصور وجابه أجداد/ الكثري من الغزوات والقتل واال�دة عرب 

واملعرفة وكذلك ساحموا أعدائهم بكل مسؤولية أمام اخلالق وأمام ضمريهم ليس مفرديت احملبة 
ألhم جبناء وعدميي الضمري بل ألhم شجعان ويفهمون قدسية املثل العليا يف املعرفة املقّدسة 
القائمة على التسامح الالحمدود مع أعداء نعلم متام العلم أhم ينتمون ملستوjت وعي متّدنية 

يكون موضوع جماtتهم أشبه �إلحندار اىل قاع اجلحيم ملخاطبة كيا/ت تعيش يف الظالم و�لتايل 
 وال تفهم املعاين اجلوهرية للعناية اإلهلية ..

فعندما ميتلك طالب العلم االيزيدي املعرفة الكافية بنواميس وقوانني الكون يكون هنا أمام 
القائمة على املنطق األصيل يف الفهم والتصرف السليم حاجز ال ميكنه تالفيه وهو املعرفة اجلادة 

، لذلك تشكل املعرفة الباطنية أو علم الصدر عند االيزيديني األساس الفكري الذي ينتظر 
شكله السليم ليصبح حقائق ملموسة على أرض الواقع ، فالنجاح املادي امللموس يتحقق عرب 

يل وعيها اىل مستوjت عليا يف الوجود ودون ترك األثر يف أكرب قدر ممكن من الكائنات وحتو 
هذا الشرط يبقى النجاح مفهوماً نسبياً قاصراً ال يرتقي اىل احلد القائم على الصواب والثبات يف 

  حتقيق التقدم الروحي والفكري عند االنسان البسيط ..
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لوقوع ضحيه ملبادئه وتغّري املسار عند االنسان االيزيدي قاده يف الكثري من فرتات التاريخ اىل ا
قبل كل شيء وهذا ما أدى �جداد/ اىل إخفاء علومهم ، وحىت حيصل هذا االنسان على طبيعته 
احلقة يف الوجود عرب التاريخ مبا تنطوي عليه من خصوصية كان ال بد له من أن يقف خارج إطار 

  الصراع احلضاري اجلاري على أرض الواقع بعد غياب الشمس عن أجماده ..

ذا نظر أجداد/ لواقعهم دون أي إضافات غري جمدية من الزمن ، لذلك بقي املبدأ األساس هك
احملّصن لدى اإلنسان االيزيدي هو احلياد يف كل صراعات العصر ومع ذلك دفع مثن حياده 

بسبب جهل األغلبية بتارخيه وعلومِه ، فبقيت احملبة أساس السلوك الذي إحتفظ به عرب العصور 
  الل تصرفاته أو من خالل عاداته وتقاليده وطقوسه القائمة على البياض ..سواء من خ

حىت فكرة العدل كانوا يطلبوها من اخلالق يف األعلى فهي كانت تشكل هلم الداء والدواء يف 
نفس الوقت ، وعرب مسارات الزمن الذي عاشوا فيه كانت عقيد�م تتعرض اىل �ّجم غري مربّر 

سليم إلعتقادا�م ، والعدالة كما نعلم هي مفهوم مطاطي يف عاملنا ال ميكن أو غري قائم على فهم 
القول أhا موجودة ككيان حّي ُيسّري حياة البشر فالفهم البسيط واحملدود هلذا املفهوم جعلها 

غائبة يف أغلب القضاj اليت ختص البشرية فكيف مبجتمع صغري يتعّرض للقتل والتنكيل بني فرتة 
  وأخرى ..

ما مينح معرفتنا �سرار الوجود وطريقها واقعية راهنة هو فهمنا السليم للطقوس والشعائر  إن
املقدسة وما تعكسه من علوم نوعية يف تلك املعرفة اليت تقوم على أساسها االيزيدية ، فأغلب 

يف  الظواهر الطبيعية والكونية اليت مّرت علينا يف هذه املعرفة تتبدى يف الزمن لتشكل حمور مهم
عاملنا املادي لتحّول ما هو /ئم وقابع يف أعماقنا اىل واقع ملموس تقوم على أساسه أمناط حياتّية 
فّعالة ختدم طريقنا يف الوصول اىل أسرار تلك املعرفة وسرب أغوار تفاصيلها ، لذلك كان أجداد/ 

تاجوا ملكتبات أو يتحلون �لكثري من احلكمة ألhم فهموا طريقة الوصول اليها حىت دون أن حي
  نفائس ثقافية بل اىل أفعال جميدة مقّدسة جتعل منهم أداة خريّة يف احلصول اىل تلك املعرفة ..

وعندما نعيد الرتكيز على منابع احلكمة املقّدسة يف االيزيدية نعود بكل ثقة اىل اخللف لفهم أصل 
  كه على جممل فكرة االلوهة يف الثالوث املقّدس الذي ُميثلُه بيت آدj واألثر العميق الذي تر 
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االيزيدية ، فهذا املبدأ مينحنا القوة يف العبور اىل احلكمة الدائمة اليت ال تقبل النقض كما مينحنا 
املعرفة الالزمة لتلك القوة اليت تنري الطريق لطالب العلم االيزيدي الباحث بصدق عن أسس 

وفهم العلل واملسببات يف األشياء ورؤية اجلانب التصّرف السليم يف الوصول اىل احلقائق املطلقة 
 اإلهلي املشع وإرادته يف كل شيء من حوله ..

لقد عّربت النصوص املقّدسة يف االيزيدية على توحيد هذا املقام يف العرش املقّدس وكذلك 
أفصحت يف نفس لوقت عن تعّدديتِه ولو متعنا يف شهادة الدين سنجد ذلك بشكل ملموس وهو 

رب هذه احلكمة املتأصلة يف التعبري تسرب أغوار سّر مهم من أسرار الوجود يف املعرفة ما يعت
  االيزيدية ..
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  نبذة عن الكتاب ..
  

طقس التخت املقّدس يف العلوم االيزيدية وتقاليدها تشري اىل رمزية 
عظيمة تلقاها االيزيديون عرب األجيال من أجدادهم لتعلمهم أمهية 

  العبور اىل أبواب املعرفة املقدسة ..
واحلقيقة أن هذه الرمزية هي أيضاً رسوم هندسية ميكن أن يستنبطها 

القارئبشكل عميق من خالل فهمه الدقيق لكل فصل واألشكال اليت 
اليت تشكلها أجزاء التخت  81تفرزها املعرفة يف كل دور من األداوار الـ 

املقّدس والذي صنع على شكل Vفذة ذهبية تشري اىل العوامل السببية 
  الشمسانية يف املعرفة االيزيدية ..

لي أمل أن يتمكن القارئ من أضع بني يدّي القارئ هذا الكتاب وكُ 
فهم رمزيته املقدسة عرب متكنه من إستخراج الرسم اهلندسي لكل فصل 
  واليت ستشكل له أجوبة حللول وأسئلة جوهرية ختص صلب حياتنا ..
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