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  .. املقدمة                   
 

تفتقد أغلب املكتبات يف عاملنا العريب اىل كتب تعريفية عن االيزيدية كد�نة وكشعب يعيش يف العراق منذ 

يف منطقتنا قدمياً بشكل واسع اختلفت النظرة اليها بعد ا5يار  فجر احلضارة السومرية ، فهذه الد�نة عرفت

واحلياة املضطربة اليت عاشها العراق يف Jرخيه الطويل املليء Gملآسي ، وتسليط الضوء سالالت اور الثالث 

هنا على االيزيديون كشعب وعلى االيزيدية كد�نة يقّرب الفكرة لذهن القارئ العريب ويُبعد التشويهات 

ة واملوضوعية اليت والتحريفات اليت حلقت Xا على يد كتاب ال ميتلكون األسس الفكرية أو املصادر الدقيق

.. تعطيها حقها الطبيعي يف البحث   

ومن خالل هذا البحث الذي يلقي الضوء على أربعني موضوعاً يف االيزيدية أحاول أن أقدم للقارئ الكرمي 

شيئاً من الكنوز اليت إمتلكها االيزيديون عرب العصور واليت تشكل أرJ ًcرخيياً مهما حلضارات سومر وGبل 

صيالً للكرد بسبب ترمجة أغلب النصوص املقدسة يف االيزيدية من اللغات وآشور وأخ رياً يشكل أرcً أ

األكدية واآلرامية اىل الكوردية يف العصر احلديث ، فال ميكن تاليف الرتكيز على هذه النقطة يف البحث واليت 

صوله وJرخيه وهويته القدمية تشكل حمور Jريخ شعب عاىن طويالً من احمليط اجلغرايف الذي جيهل الكثري عن  إ

.. ِقَدم احلضارة يف وادي الرافدين   

يف هذا البحث شيء بسيط ميكن للقارئ أن خيرج منه بنتيجة حمصلتها إمتالك معرفة واسعة وسليمة عن 

صها املقدسة وسبقا}ا ، وأ| هنا ال أدعي إمتالك كل احلقيقة ،  االيزيدية من مصادرها األساسية ومن نصو

صرة إالّ العناية اإلهلية فهذه  احلقيقة تبقى نسبية ألننا نعيش يف عامل مادي موضوعي كل احلقائق فيه نسبية وقا

  تبقى مطلقة ..
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 آراء وأفكار جدلية حول االيزيدية

 
 

قبل سنوات طويلة و�لتحديد يف أواسط الثمانينات قررت كتابة كل سؤال خيطر ببايل يتعلق �اليزيدية وطرحه 

ك العصر يف بعشيقة وكانت تلك األسئلة تفرز عشرات أخرى  على رجال دين مرموقني كانوا يعيشوا يف ذل

سابقة ، وتضاعفت األسئلة حىت وصلت أعداد ال حصر هلا من الصفحات كلما تلقيت جوا�ً عن أسئلة 

 بقيت تراود خيايل تلك األجوبة اليت مل أحصل عليها ..

بعد سنوات طويلة وقفت أمام نصب أثري يف الفاتيكان يف روما أعاد اىل ذاكريت شيء من تلك األسئلة اليت  

بيعة اهلوية اليت أمحلها وعمقها يف التاريخ .. كنت أطرحها وكانت تشكل �لنسبة يل حمور مهم لكشف ط  

كانت بداية غري سليمة أعرتف ^ا أل`ا كانت نتاج عقلية ريفية ضيقة كنا نتحلى ^ا قبل اخلروج اىل مساحة 

أوسع يف البحث تتجاوز املصادر احمللية اليت تعكس طبيعة النظام السياسي الذي حيكمنا يف كل األزمنة ، 

نضطر لتقدمي تنازل يف مواضيع دينية من أجل مواكبة العصر وجتنب محالت اإل�دة ضدn  ففي كل زمان كنا

مع ذلك مل تنفع تنازالت أجدادn وال تنازالت اجليل احلايل أمام هول احلقيقة الساطعة اليت تعيدn اىل بداية 

 التاريخ يف العراق القدمي .. 

اليت مل |لفها البعض الذي ترىب على أوهام ال ميكنه التخلي والعودة لبداية البحث قد تفجر ينابيع املعرفة 

عنها أل`ا أصبحت جزء من كيانه ، هنا يكون الباحث بني خيارين .. الدفاع عن احلقيقة وكيا`ا أو جماملة 

 العقول اليت مل �لف سوى العادات والتقاليد السطحية اليت اندمج معها حبكم سيسولوجيا الوجود !!

عملية البحث يف التاريخ القدمي للعراق واقلياته الدينية على الغام ال ميكن جتاوزها دون علم  هلذا تنطلي

ومعرفة واسعني يتجاوزان تلك النرجسية اليت وقفت خلف كتابة هذا التاريخ من وجهة نظر تقف خلفها 

 اجندة سياسية ويرددها البعض بطريقة ال تنم عن ثقافة وادراك واسعني لألمر ..
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ضارة يف سومر وعدن مل تكن حضارة مادية �ملعىن الذي نتداوله اليوم ، بل كانت حضارة نوعية ختتلف فاحل

فيها حىت أعمار البشر وأشكال احلياة ( املادة األثريية األكثر رهافة من عاملنا اليوم واليت كانت تشكل 

كره يف مناهج العلم األكادميي فسلجة األجسام املادية يف عاملنا )  فيها وهذا بكل �كيد ما يتجنب ذ 

املتداول يف عاملنا ، أما ملاذا يتم جتنب ذكره يف علومنا اليوم فالسبب واضح ألنه سيفند الكثري من النظر�ت 

 والفرضيات اليت وضعت يف عاملنا على أساس أ`ا املصدر الذي قامت عليه احلضارة !!

ة فيه مل تعد موضع دراسة وحتليل فحسب بل أصبحت ورؤية هذه اجلوانب احلضارية ممزوجة �لقيم الروحي

موضع خالف عند اغلب معتنقي األد�ن يف عاملنا ، فدراسة اجلوانب الروحية لكل حضارة قد |خذn اىل 

مكان خمتلف يف البحث من حيث أبوابه ونتائجه ، ورغم أن تراث وأساطري أغلب الشعوب تتحدث عن 

رية من قبل لكن تسليط الضوء عليها جيعلنا أقرب لفهم تلك احلقبة حضارات سابقة ومتقدمة عاشتها البش

 من التاريخ ..

وااليزيدية كأقلية عاشت حقب مغرقة القدم يف التاريخ وتعيش �لفعل حالة من القطيعة مع ذلك التاريخ 

ية تلك الذي يتجاوز أوقات كتابة نصوصها ووضع شعائرها املقدسة موضع التطبيق ، والعودة لطبيعة البدا

تقودn اىل جدل عقيم ال ينبغي أن |خذ منا الوقت يف شرح تفاصيل وأبعاد البدا�ت احلقيقية لاليزيدية كدين 

 وكمجموعة بشرية بغض النظر عن انتمائها العرقي هلذا الطرف أو ذاك ..

اىل البحث يف وعملية تعريف النظام الفلسفي الذي حكم العادات والتقاليد يف االيزيدية تعود يف جذورها 

فلسفة اخللق والنشوء اليت تناولتها بتعريف وشرح واسعني يف جمموعة األجزاء اليت وضعتها عن املعرفة 

املقدسة عند االيزيديني ، تلك احلكمة املتعلقة بدراسة كوزمولوجيا الوجود واليت شكلت أساس مهم يف 

ذه مبثابة األساَسني الفلسفي والفكري اللذان االيزيدية ومعرفتها عرب العصور ، فقد كانت عملية التعريف ه

 قاما على أكتافهما �قي منظومة وادي الرافدين املعرفية والدينية واالجتماعية ..

هلذا قدمت املعرفة االيزيدية اخلالق بشكل أعمق يف التعريف من خالل هندسة واسعة تقوم على جمموعة من 

حطة رئيسية لفهم منظومة التعاليم الروحية عند االنسان ، فنور القوانني اهليكلية اليت تنتهي عند الشمس كم

 العامل الروحي والفكري حيتاج اىل تقريب العامل احملسوس عرب حواسنا اىل تلك البقعة يف اعماقنا للغوص يف 
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دودة تلك التعاليم املقدسة بنظرة واسعة تتجاوز املفهوم الديين والغييب والذي يريد البعض أن تبقى النظرة حم

 ^ما ..

والسبب يف تسليط الضوء يف االيزيدية على فكرة اخللق والنشوء هو حماولة اخرتاق تلك العوامل والوصول 

للوحدة اجلامعة وصور�ا الكربى يف الوجود من خالل قدرات االنسان الروحية والفكرية وكذلك األدوات 

فكرة الشاملة وصور�ا واليت مثلتها االيزيدية والوسائل اليت متكنه من تطوير تلك القدرات للوصول اىل ال

مبختصر ( بيت آد� ) وهو الثالوث املقدس الذي حيكم عاملنا ، هذا الثالوث كما ذكرت مؤلف من سلطان 

آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ، لذلك مت تسليط الضوء على العملية من األعلى اىل األسفل عرب 

رية اليت انتقلت الينا عرب العصور من خالل بيار وشيوخ حمرتمني وحافظوا تدرجها يف منظومة من التعاليم الس

 على تلك التعاليم بقداسة تنسجم مع يقينهم املطلق بتلك التعاليم .. 

فدراسة اخللق والنشوء يف االيزيدية لوحدها حباجة اىل أكثر من كتاب لشرحها ال سيما وا`ا تناولت جانب 

األساسية املؤلفة للوجود كاملاء واهلواء والرتاب والنار ، وكذلك وصف عملية مهم يف الوجود وهو العناصر 

جتلي اخلالق املقدس الذي خلق نفسه بنفسه يف دائرة اخللق األوىل ، فااليزيدية كانت أوىل األد�ن اليت 

ميق شرحت ظاهرة جتلي النور األقدس للخالق من هذه الزاوية الواسعة ووضعت أساس متني لفكر فلسفي ع

 قامت على أساسه التعاليم املقدسة فيها ..

فتعاليم االيزيدية هي اليت حددت اخلالق ووصفت عملية التعدد اليت نتجت يف العرش األقدس والذي نسميه 

بيت آد� ، هلذا هناك وحدة للخالق يف هذه التعاليم وكذلك هناك تعدد لآلهلة من خالل الثالوث املقدس 

ومنظومة الوجود اليت نعيش فيها ، وهذه الوحدة هي اخلري املطلق بكل جوانبها فال جتزئة الذي حيكم عواملنا 

 هنا يف تعريف اخلالق فكل ما |يت منه خري وجتارب خّرية عرب دورة الضرورة الكونية وتناسخ األرواح ..

أو شكل ورائحة وركزت هذه التعاليم عرب عملية اخللق املقدسة على تعذر وصف مستوى النور يف األعلى 

تلك املنطقة اليت تشكل العرش األقدس يف الوجود ، وهناك الكثري من النصوص املقدسة يف االيزيدية 

 تناولت هذا اجلانب وعّربت عنه بصدق ..

 



א��و������د����
ول�א��ز�د���� 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



א��و������د����
ول�א��ز�د���� 

 

11 

 

 

دعاء لـ طاوسي ملك يتلوه االيزيديون ..                       

 

عال سلطانك .. � رب أنت الذي خلقت نفسك بنفسك ..ــ �رب .. عال شأنك عال مكانك  1  

ــ �رب .. أنت ملك اجلان .. ملك املُلك الكرمي .. انك أزيل وقدمي .. إنك حىت األبد تبقى أمنية الروح  2

 .. � رب أنت الذي خلقت نفسك بنفسك ..

ظاهر واملخفي .. انت ــ � رب أنت ملك اجلن واألنس .. أنت ملك العرش والكرسي .. أنت الصمد ال 3

 احلي احلميد الواحد .. انت الذي خلقت نفسك بنفسك ..

ــ �رب .. أنت رب السماء ، رب الشمس ، ورب القمر ، رب مجيع املخلوقات ، رب العطاء .. � رب  4

 أنت الذي خلقت نفسك بنفسك ..

.. أنت املقّدس العايل الشأن  ــ � رب .. امسك فوق كل األمساء .. كم هو امسك عظيم .. كم أنت عظيم 5

 �رب أنت خلقت نفسك بنفسك ..

ــ � رب .. أنت خالق احلوت ومعطي القوت .. أنت احلليم وامللكوت .. أنت عامل العلماء �رب .. انت  6

 خلقت نفسك بنفسك ..

نفسك  ــ � رب أنت صاحب املال واحلياء .. مكانك يف كل بقعة .. يف كل مكان ، � رب أنت خلقت 7

 بنفسك ..

ــ � رب .. ال لون لك .. ال حلن وال صوت لك .. أنت الغوث وأنت املدد .. �رب ال يدري أحد كيف  8

 أنت ؟ 

ــ � رب .. أنت ويل الصالة .. أنت الذي تُعطي األموال واألمالك .. � رب أنت خلقت نفسك  9

 بنفسك 
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حاكم مجيع العامل ، أنت الذذي وضعت التوبة على آدم ،  ــ � رب أنت حاكم امللوك والفقراء .. أنت 10

 وأتيت بـ عيسى ومرمي .. �رب أنت خلقت نفسك بنفسك ..

ــ � رب .. أنت الرحم وأنت الكرم .. أنت األمني وأنت الصمد .. ال شيء حنن � رب  .. انت  11

 خلقت نفسك بنفسك ..

الداء والدواء .. أنت الطبيب .. أنت احلكيم حنن الغر�ء ــ � رب أنت للعليل واملريض الدواء .. أنت  12

.. nرب أنت تعلم أين يكمن دواء � .. 

ــ � رب .. أنت أنيس الغر�ء .. أنت األسباب وحنن اخلطا� .. ومشيئتك عرفناها .. � رب أنت دائم  13

 الوجود . دائم الوجود . دائم الوجود ..

ص املؤلف من  سبقة نستطيع استنباط الكثري من القيم املنشورة يف التعاليم الفلسفية عشر  13من خالل الن

القدمية والنصوص االيزيدية ، فهي مل تكتب من أجل أن تقرأ بشكل سطحي كما أن واضعها يف إطار األرقام 

هلذا  الثالثة عشر كان يعلم أن عملية فهم جوهرها اإلهلي يصل اليه من يصل عتبة البصرية الروحية املتفتحة ،

ّص اخلالق ºنه الواحد األحد الذي خلق نفسه بنفسه وخلق اجلميع من إطار واسع الشمول يف  مثل هذا الن

 املعرفة وليس اإلطار البشري ا«ّرد القائم على فهم مبعثر ومشّوش للفكرة ..

يقة قد تبدو إذاً اخلالق هو الكل .. كلي الوجود يف أرواحنا وأعماقنا ويف كل ذرة من ذرات الوجود بطر 

عصّية الفهم علينا بسبب حمدودية حواسنا يف االستيعاب ، فهو متعذر الوصف يف املعرفة االيزيدية املقّدسة 

، وهذا التعذر ليس سببه اجلهل بل احملدودية وهي فكرة تبقى أسرية القدرات اليت منتلكها يف البحث ، وكلما 

لك الكلية وسعتها احلاكمة فهي تتسع كلما اتسع حجم تعمق وعينا وإحساسنا تعمق معهما سعة اإلدراك لت

 إدراكنا هلا كما أن منظومتها العلمية هي اليت جتعلنا نبحث يف أعماقها �ملزيد من البحث والتأمل ..
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واستخدم االيزيديون عرب العصور اسم اخلالق بدًال من التسمية األصلية آلدي وبدًال من استخدام اسم 

طاوسي ملك وكذلك ايزيد ، وهذه االستعارة اللغوية مل تكن سوى حلفظ املقام والتعريف السليم على 

ري الديين احملض أدرك القدماء مصطلح العناية اإلهلية وهيكلية قوانينها اليت حتكم الوجود ، وقبل ظهور التفك  

 

أن هذا املبدأ هو الذي حيكم وجودn وجيعل سريورة احلياة ال تتوقف فكل شيء يف حركة ، لذلك فصل 

 االيزيديون يف هذا اجلانب بني مسألة مهمة تتعلق �خلالق وهي التسمية وبني الوصف ، فهو مبدأ أزيل من 

ّص كما يظهر بوضوح وهذا املبدأ  حّرك الوجود من خالل دميومة مستمرة ال تتوقف أفرزت لنا كل خالل الن

 القوانني الكونية ..

ووصف اخلالق ºنه كيان قائم بذاته أو ميتلك هيئة معّينة ال يقبلها العلم االيزيدي على إعتبار أن أحداً مل 

املبادئ الثالث يصل تلك املرحلة اليت تؤهله لوصف العرش املقدس يف أعماق الوجود ، لذلك تبقى فكرة 

او الثالوث املقدس هي األقرب لتعريف هيكلية اخلالق وقوانينه واليت إنبثق منها كل شيء ، وعندما نتطلع 

على أركان املعرفة املقدسة وعلمها الباطن يف االيزيدية سنرى أن تدرّج عملية اخللق نفسها إنطلقت من مبدأ 

نقطة البداية يف التعددية اليت جتلت من خالل عملية �طين أو مبدأ أزيل خفي ال ميكن وصفه لكن شكل 

 اخللق وقوانينها السّرية ، هلذا قّسم االيزيديون معرفتهم اىل قسمني ..

 ــ أسرار صغرى ..

 ــ أسرار كربى ..

سابقاً كان احلديث عن األسرار الصغرى من خالل احلكا�ت البسيطة املتداولة يف املعابد واملزارات وحىت 

ص املستعارة أو التشبيهات ا«الس  االجتماعية اليت كانت تناقش الكثري من هذه األسرار من خالل القص

الصورية والرمزية والشخصية لقوانني األسرار الصغرى اليت حتكم عاملنا ، فالطقوس والشعائر املقدسة يف 

أسرار صغرى ميكن ببساطة املناسبات الدينية ومعها مواقع املزارات وامهيتها تشكل لطالب العلم االيزيدي 

 البحث فيها والوصول اىل معرفة واملام شاملني بكل تفاصيلها ، لكن اخلوض يف فلسفة الطقوس وما تعكسه
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من علوم نوعية تدخل االيزيدي اىل ساحة أخرى وهي األسرار الكربى املتعلقة �لسببية فيما يتعلق بكل  

لشمس والقمر واالنقال�ت والتغيريات الفلكية على طاقات شيء بدءاً من موضوع اخلليقة ومروراً ºمهية ا

البشر وانتهاءاً ºسباب تتعلق بصنع الرتاب املقدس يف اللش او الدخول للجلخانة فهي مجيعها ومن خالل 

 ممارسات فكرية وروحية طويلة تقود االنسان لتلقي علم آد� ..

اسعة النطاق للخالق وطريقة أداء القوانني واإلرادة واحلديث عن األسرار الكربى يشدn اىل تعريفات أخرى و 

املتجلية منه ، فالعقل الكلي احلضور يف كل املستو�ت خيرتق أعماق كل عمليات البحث ويشدها اليه يف 

نفس الوقت ، ويتجاوز هذا املفهوم ليتجّسد يف الكينونة املطلقة أو الروح الكونية اليت تتخلل كل األشياء 

لروح املطلقة لنور طاوسي ملك ، هذا التجّسد ينتهي عند حدود نطلق عليها عامل املادة واليت نسميها ا

املوضوعي الذي نعيش فيه وخنضع لقوانينه ، وهو عاملنا الذي نريد من خالل مستوى وعينا فيه اخرتاق 

 حواجز ا«هول بسبب فقداننا للكثري من حواسنا وقدراتنا على التواصل مع ذلك ا«هول ..

ن دراسة اجلوانب الباطنية واخلفّية يف املعرفة االيزيدية عرب جتارب عديدة قام ^ا ممارسوا طرق الّرب ال تقودn إ

سوى اىل الدخول يف جمال قد ال حيبذه املؤمنون �لعلم األكادميي وال جيد له مصطلحات حقيقية تعرب عن 

تفقد قدسيتها اليت تقوم عليها ، هلذا بقيت  تلك اجلوانب بدقة ، كما أن احلديث عنها او نشرها سيجعلها

األسرار الكربى يف االيزيدية حمصنة وغري قابلة للنشر وتنقل بطريقة شفاهية أو التقّبل الفكري ، فدراسة  

كوزمولوجيا الوجود يف املعرفة االيزيدية هي دراسة �خذ يف نظر االعتبار الصورة الشاملة للوجود ووحدته 

ون عملية اخلوض يف األسرار الكربى تقف عند حدود معّينة كما ذكرت سابقاً وهذه وعند هذه النقطة تك

احلدود تتمثل يف عدم قدرتنا على اخرتاق ذلك احلصن املنيع من الكنوز طاملا بقينا أسرى عاملنا املادي 

 والصور الذهنية البسيطة اليت حناول من خالهلا تصّور أشياء غريمادية يف األساس ..

تبقى أسرية حواسنا احملدودة وعدم امتالكنا للغة اليت من شأ`ا ان تنقل لنا بدقة وأمانة تلك  كما أ`ا

املصطلحات املتعلقة بشكل آخر للمادة أو نوع خمتلف من الطاقة أو عدم قدرتنا على االقرتاب من الشكل 

 السليم لتخّيل عامل ال وجود فيه للزمان واملكان ..
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جاء يف فلسفة العلوم النوعية ال بد يل التوقف عند نقطة جتمع هذه األجزاء  من خالل الرتكيز على ما

لتضعها يف مسارها الصحيح إذا ما أردn فهم طبيعة تسلسل اآللية اليت انبلجت منها عملية اخللق والنشوء 

هو أبعد منها يف االيزيدية ، وطريقة مجع هذه األجزاء ال بد هلا من أن تتجاوز عاملنا املادي وتذهب اىل ما 

بكثري وهو عامل ما وراء املادة وألن العادات والتقاليد يف االيزيدية ال تشفي غليل البعض �لتشبع بقيم علمها 

 املقّدس دأب البعض على املبالغة يف وصف حبه هلا º`ا أشبه ما تكون �لعشق اإلهلي ، ذلك العشق الذي 

واملعرفة يف العلم االيزيدي ، لكن الرتكيز على موضوع مجع األجزاء حياول اشفاء غليل النفس من حبر احملبة 

هذه |خذn اىل عامل أوسع بكثري مما ميكن لنا تصّوره ، حيث متثل العملية تطوير قدراتنا احلّسية واحلدسية اىل 

ندخل أعماق أبعاد تتجاوز قدرة حواسنا التقليدية العادية يف العامل املادي الذي نعيش فيه ويف نفس الوقت 

حقيقتنا اإلنسانية ونكتشف أسرارها ونعرب اىل جادة اإلهلي فيها ، فهي متماثلة كما ذكرت مع صور�ا 

 الكربى من زاوية هاجعة مبطنة ال ميكننا اكتشافها قبل الدخول اىل أعماق هذه احلقيقة ..

السبب احلقيقي الذي وقف خلف ورغم ان الكثريون ممن تناولوا موضوع االيزيدية كانوا جيهلون متام اجلهل 

عدم اعرتاف االيزيدية �لعلم الكمي لقرون عديدة ، إالّ ا`م مل جيدوا تلك الفسحة أو الضوء املتدفق من 

أعماقها لتنري هلم عمق األسباب تلك واليت تتجاوز علمنا الكمي األكادميي يف العامل املادي اىل علوم نوعية 

دأبت االيزيدية على تربية أبناءها عليها لتجاوز مثالب هذا العامل  معقدة للغاية تتطلب قدرات واسعة

وسطحيته وأخذهم اىل جادة تلك العلوم النوعية الفائقة التعقيد واليت تتطلب شروطاً روحية وفكرية متقدمة 

 للولوج اىل أعماق أسرارها ..

املتناقل عرب األجيال أو ما نسميه  وبقيت االيزيدية عرب هذا التاريخ الطويل حمتفظة بعلمها اخلفي املقّدس

بعلم الصدر كإشعاع ينري الطريق ملن يرغب يف عبور مستوى الوعي العادي اىل مستو�ت عليا متفّوقة تتمكن 

من سرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية والغائية والسببية اليت وقفت خلف عملية اخللق والنشوء وألن 

ائن البشري اىل حيز واسع لدراسة األبعاد السبعة بقوانينها النوعية اليت اإلطالع على هذه األسرار |خذ الك

يسيطر فيها كل قانون على عامل منها ويفرز عشرة قوانني أخرى فيها من خالل السري املنتظم لآللية اليت 

ذي نعيش حتكم هذا البعد واألبعاد األخرى ، فقانون احلياة واملوت حيكم عاملنا املادي املوضوعي األرضي ال  
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فيه ومن خالل هذا القانون نطل على تسعة قوانني أخرى ال ميكن دحضها أو إلغائها مهما تعاظمت 

االكتشافات اليت يسطرها لنا العلم األكادميي الكمي املنهجي وهذه القوانني تبقى متحكمة فينا اىل أبعد 

ن ألي عامل على هذا الكوكب مهما درجات التحكم دون أن نتمكن من الفرار منها ، فموضوع املوت ال ميك

تعاظم علمه نفيه وكذلك موضوع دورة الضرورة الكونية وتناسخ األرواح ، فهو رمبا ينفي وجودها لكنه ال 

 يستطيع إثبات العكس ºي شكل من األشكال ، هلذا أطلقت االيزيدية على علمها �لعلم النوعي املعريف

التحلي بشرط االستقامة األخالقية وكذلك نيل البصرية الروحية العميق الذي ال ميكن الولوج اليه قبل  

 املتفتحة اليت متكن الكائن من تلقيه بشكل منتظم ..

ورغم ان الكثريون من ابناء االيزيدية متكنوا من التحلي ^ذه الشروط وعربوا اىل مستو�ت الوعي العليا 

قية و�لتايل وصلوا مراحل التحكم �لعقل والعاطفة املتفّوقة من خالل حتليهم بتلك الشروط الروحية واألخال

اىل أعلى املستو�ت إالّ أن ما وصلوا اليه مل تتمكن األغلبية من فهمه وأطلقوا عليه بـ اإلدراك الغييب الغري 

ثري قابل للفهم والتفسري ، لكنهم مل يدركوا أن هذا اإلدراك الغييب هو املفتاح اىل العوامل العليا املتفّوقة والك

من املخطوطات واأللواح السومرية اليت تناولت التاريخ يف ذلك الوقت جّسدت عمق هذا اإلدراك من 

خالل الكثري من التعابري الرمزية اليت ال يتمكن من فهمها إالّ املطلعني على أسرار العلم االيزيدي اخلفي 

لعبور لتلك املستو�ت ورغم أ`ا املقّدس ، فلوحة واحدة من لوحات نينجيشيزيدا عّربت بشكل دقيق عن ا

تزيّن اليوم �حات الكثري من جامعات العامل ومتاحفها إالّ أن القائمون على العلم األكادميي ال يستطيعون 

تعريف اللوحة كما جاءت من مصادرها االيزيدية ، هذا التفّوق يف تناقل العلوم عرب العصور مكن االيزيديون 

ص اخللق والنشوء يف املنظومة الكونية وقسماً واسعاً من هذه العملية مل من فهم الكثري من األسرار ا ليت خت

تعتمد على األدوات القياسية احملدودة بل اعتمدت على علوم نوعية جّسد�ا سبقات ونصوص مقّدسة يف 

 االيزيدية صنفت على أ`ا غيبيات ..

وأبعاد متفّوقة للغاية قسمتها منذ البداية اىل ثالثة هذه العلوم النوعية يف االيزيدية تشكل صرحاً واسعاً لعوامل 

 مستو�ت عليا ( قاÅنية ومشسانية وآدانية ) وهذه األبعاد مكملة ملستوى العامل املادي والرتاكم الكمي 
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واملعريف والروحي يف احلياة فيه واليت ينتقل عربها الكائن البشري اىل مستوى نوعي واملستوى النوعي للمعرفة 

ليس غيبياً كما حياول البعض تصّوره بل له أبعاد نتمكن من خالل فهمنا السليم آللية تطور منظومتنا  هنا

الروحية والفكرية من االقرتاب اليه بشكل دقيق للغاية ، فـ الكائن البشري مبجّرد أن يصل مراحل عليا يف 

سمو على كل ضغائن عاملنا املادي وعيه يربمج حياته على االستقامة والصدق ويربجمها على احملبة اليت ت

وطبيعة الكراهية املنتشرة فيه وما أن يتمكن من الوصول اىل برجمة دقيقة هلذه اجلوانب حىت يصل عتبة 

مستو�ت الوعي العليا اليت تؤهله الكتساب قدرات عقلية وعاطفية خارقة �لنسبة لنا يف العامل املادي ، 

ستو�ت الوعي يف عاملنا ، حيث يدخل الكائن البشري �لفعل خارقة من حيث تساميها وعلّوها على م  

مرحلة العني البيضاء ( كاين سيب ) يف املعرفة ليتمكن من رؤية عوامل وأبعاد ماضية ومستقبلية ويسرب أسرار 

أغوار تلك العوامل وطبيعة القوانني الكونية اليت حتكمها ومن هذه النقطة �لتحديد يبدأ مستوى الوعي 

ّوق �لعمل والرتدد على هذه املستو�ت وحماولة ابقاءها كتجسيد روحي وفكري لديه قبل االنتقال املتف

 الكلي اىل مرحلة التحرر من دورة الضرورة الكونية وتناسخ األرواح ..

فالكثري من الشخصيات االيزيدية مارست هذا التفوق يف مستوى الوعي من خالل اخلروج عن اجلسد 

العوامل العليا من خالل خروج الوعي من الدماغ عرب أسفار ال ميكن تصّورها إالّ بعد الدخول الفيز�ئي وعبور 

ألبواب املعرفة االيزيدية اخلفّية املقّدسة وهذا التفّوق ميثل يف نفس الوقت إدراك فوق حّسي يؤهل املرء 

عيها يف تلك املستو�ت العليا لدخول عوامل وأبعاد متتلك من القوانني املتحكمة ^ا وفق ما يتناسب وتفتح و 

، فهذا الكائن البشري املؤلف كما ذكرت من مظهرين ظاهر يف العلن والذي ميثل تركيبتنا الفسلجية 

اجلسدية وخفي مبطن يشكل الرتكيبة الروحية والفكرية قادر بفعل تركيبته ممارسة هذا اإلدراك بصورة تلقائية 

تتيح له العيش بشكل متوازن بني عاملني يف نفس الوقت ومها عامل وهذه الطبيعة الرتكيبية للكائن البشري 

املادة ومستوى الوعي فيها والذي يعكس تفاصيل احلياة اليومية وأقسامها وكذلك العامل الروحي الذي 

يعكس تفاصيل احلياة الروحية يف املنظومة الكونية بطريقة تعلو على مستوى إدراكنا واستيعاب حواسنا 

لعادية يف العامل األرضي ..التقليدية ا  
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عامل املادة الذي نعيش فيه ونستقبل عرب حواسنا التقليدية البصر والسمع والشم واللمس والذوق كل 

من عامل املادة وهذه احلالة تؤخر يف جانب من جوانبها عملية تلقينا للمعلومات املعلومات القادمة لنا منه أي 

احلّسي وهذا التأخر جيعلنا نشعر بعدم وجود ذلك اإلدراك اخلفي  من اجلانب الروحي أي من العامل فوق

املبطن يف عامل فوق حّسي يصعب علينا استيعاب وفهم معطياته ، فتلك املعطيات غالباً ما تكون على شكل 

مهسات خفيفة قادمة من أعماق الفضاء الباطين لكن ما جيعلها غري مؤثرة هو ذلك العامل املليء �لصخب 

ندمج فيه حد النخاع وهو العامل املادي وتفاصيل حياتنا اليومية فيه وااليزيديون عرب التاريخ عرفوا والذي ن

اإلدراك اخلفي عرب الكثري من الشخصيات اجلليلة اليت انعزلت عن عاملنا سواء يف اللش النورانية املقّدسة أو 

تفوقة هلذه الشخصيات نقلتهم من يف مناطق سكا`م األخرى وهذه العزلة والتأمل فرضا حالة روحية م

مستو�ت الوعي يف عاملنا املادي اىل مستو�ت عليا رغم أ`م مل يزوروا يف حيا�م مدرسة من مدارس 

 احلكومات األرضية ..

وعند دراسة حالة تلك الشخصيات اجلليلة ال بد لكل �حث يف موضوع تطور مستو�ت الوعي يف العلم 

كنوا من جتاوز األصوات الصاخبة ومثالب عاملنا املادي وتفاصيله اليومية عرب االيزيدي إدراك أن هؤالء مت

جعل مستوى الوعي لديهم ينحرف متاماً عن جمال �ثريات احلواس الفيز�ئية وما تعكسه لنا من متاعب عامل 

لق والتجلي املادة وهذه القدرات احلية اكتشفها االيزيديون القدماء من خالل تفسريهم السليم لعملية اخل

لسلطان آدي وتدرّج مستو�ت الوعي يف املنظومة الكونية وعملية االنتقال اىل هذه املرحلة ال تتطلب سوى 

التمتع �لتحكم �لعقل والعاطفة والسمو الروحي الذي يقود اىل عدم التأثر بكل ما تفرزه لنا معطيات احلياة 

دماء على أنه حيصل تلقائياً مبجرد تركيز الوعي على املادية من متاعب ومشاكل ومهوم ، فاألمر فهمه الق

 مستو�ت عليا من التأمل وخوض جتربة اإلدراك اخلفي الذي يعلو على طبيعة اإلدراك الفيز�ئي لعامل املادة ..

وألن هناك تركيبة ظاهرية وخفية لنا يف الكينونة والوجود فبالتايل ميثل اإلدراك هذا اجلانب ºسطع صورة ، 

ا هناك إدراك ظاهر حلقائق مادية تتجلى أمام حواسنا التقليدية هناك إدراك خفي ميثل السمة الفكرية فمثلم

للروح يف العقل الفضائي الباطين وهلا وظيفة يف التفسري والتحليل ختتلف عنها يف تلك املتعلقة �إلدراك يف 

رجة األساس لطبيعتنا املركبة من جانبني العامل املادي وما نتلقاه من معطيات فيه وهذا االختالف يعود �لد

 خفي وظاهر يف الصورة الكونية الصغرى اليت منثلها وهذا الكيان املتعدد األبعاد والذي نسميه يف العلم 
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االيزيدي �لعقل الفضائي الباطين يلعب دوراً كبرياَ  يف ترقي الروح اىل عوامل عليا ومعها الوعي وهذا االنتقال 

املرء مطلعاً على جوانب أخرى من الكينونة والوجود مل تكن ذات يوم موضع حبث وتقدير حبد ذاته جيعل 

�لنسبة له لكنها تتحول فعلياً اىل مدرسة علمية تزوده �لعلوم الكونية الواسعة الغري حمدودة بطريقة سلسة 

كون الرمزية وعرب للغاية حيث تنهال املعطيات هنا بطريقة متعددة األبعاد من خالل الدخول ملكتبة ال

التهذيب التدرجيي للروح والوعي يتمكن املرء من جتاوز حمدودية العقل يف العامل املادي ليعرب اىل شاطئ العلم 

الال حمدود ، فالكائن البشري ال ميكنه إطالقاً الوصول اىل أعلى درجات الوعي يف املنظومة الكونية من 

املادي لوحده ، لذلك ميثل اإلدراك اخلفي هنا الطريقة املكملة خالل االعتماد على مستوى العقل يف العامل 

 حملدودية هذا الوعي و�خذه اىل أبعاد عليا وهذا اإلدراك اخلفي عرفته االيزيدية منذ بناء اللش وتشكيل 

أسس اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة واليت تشمل الكون بكل أجزاءه مبا فيها تركيبة الكائن البشري 

تعددة األبعاد ..امل  

وااليزيديون القدماء كانوا على علم كامل برتكيبة الكون املؤلفة من العوامل السبعة ومستو�ت الوعي األربعة 

وطبيعة القوانني الكونية املتحكمة يف كل عامل وبُعْد و�لتايل كانوا يدركوا متام اإلدراك ما الذي يعنيه اإلدراك 

ماً يطلقون على تلك العوامل �لعوامل األفضل من العامل املادي املوضوعي الذي اخلفي يف االيزيدية وكانوا دائ

نعيش فيه ونتيجة لقدرا�م الطبيعية يف سرب أغوار أعمق األسرار الكونية كانت مستو�ت وعيهم تتجاوز تلك 

�لفعل متأصلة املتعلقة فقط �حلواس التقليدية اىل مدى أوسع بكثري منها وعندما أقول قدرات طبيعية فهي 

يف الكائن البشري وليست خارج نطاق تكوينه الطاقي احليوي وهناك الكثري من العوامل اليت تساعد هذا 

الكائن على اخراج هذه الطاقة اهلاجعة وإبرازها للسطح ومن خالل املعاجلة واليت نسميها يف العلم االيزيدي 

دسية خيرتق الكائن البشري هذه العوامل ويتسلح بعلم �لرتكيب والتعقيد للكثري من احللول وا«سمات اهلن

نوعي رصني يكون من الصعب التخلي عنه وتركه للعبث اجلنوين يف عامل املادة ، وهو ما يثبت عملياً وحدة 

الصورتني يف الكون ، الصورة الكربى اليت متثلها املنظومة الكونية حىت ا«رات والدهور والصورة الصغرى 

الذي منثله بكل أشكالنا املركبة وعندما نتمكن من التشبع حبقيقة أننا جزء من الكل فإن  للكائن البشري

الصورة تتسع تدرجيياً أمام أبصارn لنرى ما ال يراه اآلخرين من وحدة الصورة الشاملة يف كل األشياء كما 

 سنتمكن من رؤية النور اآلداين املشع فيها ..
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 ( الربخك ) يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس يف اللش النورانية ميارسون لذلك عندما كان ممارسو طرق الربّ 

طقوسهم الروحية فإ`م كانوا يضعوا نصب أعينهم اهلدف الذي ميكن الوصول اليه وهو تفعيل هذه الطاقة 

وعية واليت الكامنة املتمثلة �إلدراك اخلفي يف أعماقهم والوصول اىل مكتبة الكون الرمزية الغنية �لعلوم الن

تعلو على مستوى إدراكنا يف العامل املادي وعندما يدرس املرء طرق حتفيز هذا النوع من اإلدراك ما عليه إالّ 

أن يتذكر أننا كائنات فيز�ئية حبكم القوانني الكونية العاملة يف مستوى العامل املادي األرضي الذي نعيش فيه 

جب عليه فهم أنه ال ميكن ترمجة كل شيء اىل عاملنا املادي مثلما ال نتجّسد يف املادة بطريقة نوعية ، كما يتو 

ميكن ترمجة املشاعر حرفياً ، هلذا ميثل اإلدراك اخلفي النقلة اليت �خذ املرء اىل مستوى أعلى ميكن أن نسميه 

يزيدي بسبب املعرفة املسبقة �ملستقبل ورغم أن االيزيديون ال يفضلون التقّرب اىل هذا الباب يف العلم اال  

حساسيته إالّ أن هذا اإلدراك يقود املرء �لفعل للوصول اىل هذا املستوى عرب وسائل فوق حّسية وميثل يف 

 نفس الوقت مستوى متطور حلالة الوعي واملعرفة عند الكائن البشري ..

أعماق الوعي هذا اإلدراك الذي يعتمد على تطوير القدرات احلسية واحلدسية ينساب من تلقاء نفسه اىل 

من خالل تطوير منظومة الوعي ومن خالل تفتح البصرية الروحية اىل أبعد درجة وكما ذكرت يف فصول 

سابقة إن هذين الشرطني مرتبطان �ملعرفة واحملبة يف العلم االيزيدي ومثلما هناك قواعد تسري على املبصرين 

يدون رؤية احلقيقة بشكل جلي أل`ا تعكس روحياً كذلك هناك قواعد تسري على العميان من الذين ال ير 

جهلهم ومنذ القدم كان الكثريون يذهبون اىل الكوجكني واملستبصرين من الذين يصلون حالة اإلدراك العليا 

يف رؤية الكثري من اجلوانب املستقبلية يف حياة البشر ورغم أن البعض كان يعطي هلذا األمر بُعداً دينياً إالّ أنه 

ن جوانبه مرتبط بتطوير القدرات الروحية وهو ما كان جيد ضالته يف التحليل السليم عند من  يف جانب مهم م

كان يتناول دراسة هذه الظاهرة دراسة نوعية للغاية ، فعملية تناول دراسة اإلدراك اخلفي مل تبدأ بدراسته عند 

ك يف حالة اخللق والنشوء ومتركز االنسان يف العلم االيزيدي بل أبعد من ذلك بكثري ، بدأت مع دراسة اإلدرا

الوعي وإدراكه لذاته وأnه ، هذا اإلدراك وتناوله من زاوية نوعية أعظم بكثري من تناول هذا املصطلح من 

وجهة نظر علمية كمية مادية موضوعية حبته ، فاإلدراك وحاالته من األعلى اىل األسفل يقودn اىل فهم 

ية اخللق والتجلي يف االيزيدية ودون فهم هذا اإلدراك ستكون عملية الصورة الشاملة يف موضوع دراسة عمل

 اإلملام جبانب مهم من جوانب العلم االيزيدي قاصرة عند القارئ إذا ما أراد فهم هذه الزاوية يف العلم
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االيزيدي ويف فصل تناسخ األرواح يف االيزيدية توقفت عند هذا املوضوع بشكل عابر لكن عملية اإلملام  

بتفاصيله حتتاج لتسليط الضوء على مرحلة اإلدراك التحولية النوعية يف العلم االيزيدي وهي الفرتة اليت 

ذات االنسانية أو فرتة انتقاله اىل العامل تفصل انتقال االنسان بني عاملني يف الفرتة اليت نسميها جناة وعي ال

اآلخر واليت حيددها العلم االيزيدي بـ أربعني يوماً وهي الفرتة الزمنية الفاصلة بني انتقال الوعي والروح 

واجلسد اىل اجلرار الكونية وعود�ا حبلة جديدة عرب دورة الضرورة الكونية أو تناسخ األرواح ، هذا اإلدراك 

   يف هذه الفرتة الزمنية اليت ال ميكن التحكم ^ا يف ذلك العامل حلظة جناة الوعي وانتقاله بني عاملنيخيتفي متاماً 

وإذا ما نظرn للموضوع من جانبني علمي أكادميي كمي منهجي يكون النظر هلا أشبه �لبحث يف املواضيع 

بوجودها ، لكن وجهة النظر النوعية جتزم الغيبية اليت ال يرغب العلم األكادميي التطرق هلا أو حىت االعرتاف 

بوجودها وخاصة ما تركه العلم االيزيدي من جوهر للفكرة يقوم على التعقيد والرتكيب ، فإغماءة املوت هنا 

 ال ميكنها أن تدحض أي قانون من قوانني الطبيعة الكونية بل تشكل جتسيد هلا ال ميكننا إدراكه بسهولة ..

تمرار يف دورة الضرورة الكونية ال تتيح ألي استثناء �لعمل فيها ، لذلك كان العلم فالقوانني الروحية لالس

االيزيدي اخلفي املقّدس عرب العصور يفّسر بطريقة نوعية موضوع استمرار املادي يف البقاء بقاءاً واعياً لذاته 

لى الشكل يف اإلدراك ميكنها بعد املوت أو يف الفرتة التحولية لإلدراك وال ميكن القول أن تغيريات طارئة ع

أن متثل الكل متثيًال جمّرداً يف العملية بل حتول كمي بسيط يتطور تدرجيياً حنو مستو�ت عليا وهذه املستو�ت 

العليا اليت حيكمها طاوسي ملك تنتمي اىل الوعي اجلمعي لاللوهية املتجلية لسلطان آدي ، لذلك حيتاج 

شع ليتمكن من سرب أغوار أسرار اإلدراك اخلفي يف املستو�ت العليا من االيزيدي �ستمرار اىل الذهن امل

الوعي واليت يتم فيها الكشف عن الوحدة بني العقل اإلهلي مع العقل البشري ووعي الذات ونور الروح 

 ºعمق املعاين ..

مت عليه البناء ومثلت عملية تناول العلة واملعلول أو اجلوهر واملظهر يف العلم االيزيدي األساس الذي 

الشامل للفكرة الكونية اليت تستطيل اىل أعماق تبدو خفية يف �دئ األمر لكنها سرعان ما تتضح جتليا�ا 

 �لشكل الذي يتالئم وتفتح مستوى الوعي البشري وعند دراسة املرحلة التحولية النوعية يف االيزيدية 
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لعلم االيزيدي اخلفي املقدس تطرق اىل أن القوانني الكونية واملتعلقة هنا �إلدراك بشقيه الظاهر واخلفي فإن ا

احلاكمة يف العني البيضاء ( كاين سيب ) الكونية ال ترتك �ثريا�ا بقوة على اآلنية البشرية إالّ يف جتّسدها املقبل 

ما علينا  من خالل عبورها مرحلة جناة وعي الذات يف دورة الضرورة الكونية وإذا ما أردn فهم هذه اجلزئية

إالّ دراسة طبيعة �ثري القوانني الكونية على الروح والوعي يف تلك العوامل عرب بوا�ت العلم االيزيدي اخلفي 

املقّدس وهذا العامل الذي يسيطر عليه قانون احملبة بكل اعماقه له دوراً �رزاً يف كشف احلقائق املستورة حتت 

اليزيدية وكلما تعمق يف فهم وتركيب احلقائق كلما تعمق قانون احلجاب السميك الذي يغلف عظمة احلقيقة ا

احملبة يف الروح والنفس اليت تصاحب املرء اىل أعماق هذا العامل اخلفي ، فتتعمق احلقائق النوعية �لتوازي مع 

قل يف الكشف عن العلوم النوعية والقوانني اليت حتكم هذا املستوى يف الطبيعة الكونية ، وعندما يتجّسد الع  

كل مكان فإنه بكل �كيد ال حيتاج اىل عقلنته من جديد ، ففي عاملنا األرضي نتحرك وفق مفهوم أحادي 

اجلانب امسه العقل الواعي ، هذا العقل مسؤول يقوم مبهامه من خالل تلقي املعلومات من البيئة احمليطة عرب 

ة هلذا العقل الواعي بدءاً من االدراك وانتهاءاً احلواس التقليدية ودرسنا يف الفصل السابق احلاالت املتدرّج

 بتكوين الصورة الذهنية ووضعها يف اهلالة البالزمية احمليطة بنا ..

فهو ميثل اجلهاز الفكري لنا يف العامل املادي ويقوم بكل اإلجراءات من خالل حتكمه يف جمرى عملية اإلدراك 

عكس لنا الطبيعة اخلارجية كما هي وحتليل املعلومات الظاهر واخلفي منذ بدايتها ، فاإلدراك الواعي ي

وتفسريها واختاذ القرارات وفق للمنطق الذي حيكم عاملنا املادي املوضوعي ومستوى الوعي فيه والقوانني 

الكونية السارية املفعول يف هذا العامل وال بد من اإلشارة اىل أن العقل الواعي يف عاملنا األرضي حمدود الطابع 

ه حنو هدف واحد وفكرة واحدة وهو خاضع بذلك لطبيعة القانون الكوين الذي أدى اىل انفصاله عن ومّوج

مصدره يف اإلدراك الال حمدود أي مصدره السبيب اإلهلي ، وهناك العقل الباطن الذي يقبع حتت مستوى 

تقّبل العلوم النوعية من الوعي متاماً والذي يؤلف املستوى اخلفي الذي يعتمد عليه الكائن البشري يف تلقي و 

املنظومة الكونية أي مستوى االدراك اخلفي يف بدايته ، وهو أيضاً حتت عتبة التفكري الواعي متاماً وحىت منّري 

بني العقل الواعي والعقل الباطن والالوعي جيب أن نفهم طبيعة الصورة جيداً قبل االنطالق يف عملية فهم 

دايته..اإلدراك اخلفي يف االيزيدية من ب  
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لذلك اعتمد العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يف منظومته العلمية النوعية على املستوّيني األخريين اللذين 

حيكمان النفس والروح اللتان متثالن جوهر الصورة الكونية يف حركتها النوعية ويف جتسيدها للقوانني الكونية 

لباطن يعين عملياً الدخول يف املنظومة اجلوهرية احلاكمة يف املستو�ت العليا للوعي واحلديث هنا عن العقل ا

للكون من خالل االدراك اخلفي لكل من الوعي والطاقة ، الروح والنفس ، القا و البا ، البري واملّريب ، وكلها 

تعكس تسمية موحدة يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ، وظيفة هذا العقل الباطن هي تسجيل االنطباعات 

ا يف مكان معّني من النفس عرب برجمة دقيقة للغاية ال نستطيع ادراكها وهذا األمر حيدث ال إراد�  وخ̀ز

وخارج سيطرة العقل الواعي والرتاكم الكمي لتجارب احلياة سواء يف العامل املادي أو ما يليه من العوامل كلها 

يقفز خطوات جبارة اىل األمام وهي  تشكل تراكمات كمية حتدث نقلة نوعية يف ذكاء الكائن البشري وجتعله

 متثل السر الذي يقف خلف تعاملنا بسرعة مذهلة مع بعض األحداث واختاذ القرارات السريعة اليت تتناسب 

والوقائع اليت نعيشها يف العامل األرضي يف البداية وتتطور اىل مستو�ت عليا يف العوامل واملستو�ت األخرى 

ة الرقيب بكل ما تعنيه الكلمة من معىن اثناء خروج الكائن البشري عن املنطق وهذا العقل الباطن ميثل برجم

يف التصرف يف كل عامل من العوامل ، فالفرق بني العقل الواعي والعقل الباطن كبري وجوهري لكنهما يعمالن 

 لوصول الكائن البشري اىل هدفه وكل منهما حسب طريقته اخلاصة ..

اً مباشراً على احلواس التقليدية اخلمسة اليت تقود اىل املنطق والتفكري املوضوعي العقل الواعي يعتمد اعتماد

وفق مقتضيات العامل املادي املوضوعي وجتاربه احلياتية ، أي إدراك حمدود ضمن قدرات احلواس اخلمسة يف 

البسيط واحملدود  أداء عملها وكل ما هو خارج عن إطار حواسنا التقليدية يصبح غيبياً �لنسبة هلذا الكائن

ا   القدرات ، اما العقل الباطن وطريقة عمله فهي تعتمد على جمالني العقل الواعي واملعلومات اليت مت خ̀ز

كتجارب حياتية يف حياة الكائن البشري وهي خفية على العقل الواعي وتظهر يف التحد�ت اليت تواجه هذا 

زن املعلومات القادمة من اجلهتني ، أي من العقل الواعي الكائن يف حياته ، أما الالوعي فهو العقل الذي خي

الذي يسيطر على تسيري أمور اجلسد والعقل الباطن املسؤول عن الربجمة املعلوماتية يف النفس ، �إلضافة اىل 

حاالت nدرة خيتزن فيها هذا الالوعي معلومات من تناسخات سابقة يف دورة الضرورة ، فهو املخزن املعريف 

ري يف حياة الكائن البشري منذ طفولته حىت اللحظة اليت يكتشف فيها حقيقته ويعرب أبواب العلم الكب  
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االيزيدي اخلفي املقّدس ، فهذا الالوعي هو الذي يوصلنا �ملنظومة الكونية وهو الذي ميثل مكتبة معرفية 

، وهذه الثالثة مستو�ت يف العقل للمعلومات خمزونة بطريقة فيها من الرتتيب ما يفوق قدراتنا على تصّورها 

تتصل مجيعها مبستوى أعلى لالوعي نسميه مكتبة الكون الرمزية أو الالوعي الفضائي الكوين ، فالعملية 

تتسلسل منذ البداية بطريقة متشابكة التعقيد ، فالوعي يف العامل املادي املوضوعي هو الذي يتحكم يف 

صول سابقة أن جوهر وجودn يعتمد على فهم اجلانب السبيب لوجود تفاصيل حياتنا اليومية وكما ذكرت يف ف

هذا الوعي وأخذه اىل مستو�ت عليا متفّوقة ، من خالل االستفادة القصوى من الطاقات اليت ترسلها لنا 

املنظومة الشمسية والقمرية واملوجات الكونية ومن خالل هذه االستفادة تنتقل التأثريات االجيابية اىل الوعي 

الباطن لتسلحه بربجمة معلوماتية جديدة نوعية للغاية ومن خالل الدخول اىل أعماق حقيقتنا فإننا جنعل العقل 

الباطن يعيش يف مستو�ت متفّوقة هو اآلخر اىل أن |خذn اىل التواصل مع ال وعينا من خالل ممارسة التأمل 

 وطرق الّرب ( الربخك ) يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ..

وعند النجاح يف الوصول اىل املستو�ت العليا من التأمل وممارسة الّرب ( الربخك ) فإننا نتمكن يف مراحل 

متقدمة من التواصل مع الالوعي الفضائي املدرك أو مكتبة الكون الرمزية وعند العبور اىل عتبة هذه البوابة 

لتحكم �لعقل والعاطفة وكذلك على التحلي فإننا نبحر يف العوامل السبعة وفق شروط ذكر�ا تعتمد على ا

�لطهارة والنقاء واالستقامة وهي شروط أساسية لعبور أبواب املعرفة اخلفية يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس 

.. 

ومن خالل فهمنا الكامل هلذه اآللية املتسلسلة سنفهم كيف ميكننا الوصول اىل التواصل والعيش يف مستوى 

المور ، فالعبور اىل بوابة احلقيقة يف هذا العامل ختتلف عنها يف املستو�ت السابقة للوعي ، االدراك اخلفي ل

فهي تعين هنا تفتح حواس جديدة مل نكن نعهد طريقة عملها يف مستو�ت سابقة ، فتفتح هذه احلواس اليت  

ملتفّوق للوعي ، كما كانت معطلة يف السابق توقض أشياء ومعارف جديدة نوعية للغاية يف هذا املستوى ا

توّسع من آلية فهمنا للقوانني الفيز�ئية العاملة يف املستوى العقلي وتفهم أشكال املادة فيه وأنواع الطاقة 

والتناغم مع الرتدد الرنيين لذلك العامل وفهم نغماته املوسيقية العذبة الرائعة اليت تساهم يف إرتقاءn حنو النور 

راك ا«رد اىل االدراك النوعي ..تدرجيياً وعبور حالة االد  
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هذا الفهم السليم حلقيقتنا يف املستو�ت العليا يضاعف من طاقة وكثافة الطوق املقّدس احمليط بنا ( طوق 

ايزيد ) ونبدأ مع هذا الفهم السليم بربجمة سليمة للحواس وامللكات الفكرية والقدرات الطاقية احلية 

الرنيين الكوين أو النور املقّدس ، فالعمل هنا يف مستوى االدراك اخلفي  لتوجيهها بشكل ينسجم مع الرتدد 

يعتمد على برجمة سليمة للنفس وعقلها الباطن وعلى برجمة سليمة لالوعي الفضائي املدرك الذي يغوص 

�لتدريج اىل أعماق العلوم النوعية الكونية من خالل الرتكيب والتعقيد لكل تفاصيل ا«سمات اهلندسية 

والنغمات املوسيقية وفهم القوانني الفيز�ئية العاملة فيه ºعلى مستوى وكذلك ينبطق األمر عند العبور من 

احلقيقة اىل حمبة الذات يف املستوى العقلي ، فدراسة وتلقي العلوم النوعية يف هذه البوابة جتعل املرء يبحر اىل 

تو�ت اخلمس ..أعماق العلوم النوعية ورؤيتها بشكلها الشامل يف املس  

فالطاقة احلقيقية يف هذا املستوى تعكس قوة املبدأ العقلي كما تعكس قوة تطبيق احلكمة على هذا املبدأ يف 

 تناول معاجلة أي من العلوم النوعية اليت حيصل عليها املرء من خالل االدراك اخلفي واليت يعلم من خالهلا 

ي بتسلسل مستو�ته وقوته يف األبعاد السبعة ، فاحلقائق ملاذا خيضع كل شيء يف منظومتنا للمبدأ العقل

املستورة واليت كانت مغلفة بغالف مسيك من السريّة تتفتح أمام املرء يف هذه املرحلة بتدريج يتناسب وتفتح 

ملكاته الفكرية ، كما يتناسب وتفتح مستوى وعيه ، فالعوامل الذهنية حباجة اىل إدراك نوعي للغاية وليس  

ند عبور املبدأ العقلي يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يبدأ التماثل والتناظر يف القوى يظهر اىل كمي وع

السطح أمام الرؤية التامة للكائن البشري يف مستوى الوعي األثريي ، وهذا املبدأ جيسد حقيقة جديدة تبدو 

القوانني يف الطبيعة الكونية  �لتدريج واضحة لتعكس قوة املبدأ العقلي كما تعكس متاثل وتناظر بني

واملستو�ت املتعددة األبعاد للوعي يف العوامل السبعة ويقدم للكائن البشري احللول الكاملة للكثري من 

التناقضات املستعصية عليه واليت كانت تشكل حتد�ً ألكرب العقول العلمية يف عاملنا املادي وفهم املبدأ 

األسفل ) والذي كان يشكل لوحة العلم األساسية يف جدران اللش  االيزيدي ( كما يف األعلى كذلك يف

املقّدسة لعشرات اآلالف من السنني مضت يشرح هذا املبدأ �ختصار كل أسرار اخللق اخلفية بطريقة 

هندسية عجيبة للغاية وشكلت عرب التاريخ املنهل العلمي النوعي للكثري من الشيوخ والبيار واملريدين الذين 

ن Åريخ اللش املقدسة وعربوا اىل معابد املعرفة اإلهلية بعمق ..مّروا م  
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فهذا املبدأ مرتابط مع املبدأ السابق الذي يشكل احلجر األساس يف القوانني الكونية يف األبعاد السبعة ، 

ة تعلم  وميثل أكثر األدوات العلميفقانون التناظر يعكس قوة املبدأ العقلي يف أشكال عليا للتصّور وال

والعقلية يف املعرفة النوعية اليت تسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية وطبيعة التأثريات اليت نتلقاها منها 

وتتلقاها هي منا والتعمق يف جوهر القوانني يقود تدرجيياً اىل فهم جوهر حكم رئيس املالئكة الكونيني 

بور القوانني الكونية حىت وان كانت يف للمنظومة ( طاوسي ملك ) وهو جوهر ال ميكن الوصول اليه دون ع

البداية ºشكال خمففة تعكس طبيعة تفتح مستو�ت وعينا كما تعكس طبيعة تفتح ملكاتنا احلّسية واحلدسية 

، فاملعرفة واحملبة بعمق مها من يقر�n من فهم اآللية الدقيقة احلاكمة يف املستوى األثريي ، فالدخول يف 

ة الثالثة عشر يف هذا املستوى خيتلف عن الدخول اليها يف العامل املادي املوضوعي ، أبواب املعرفة االيزيدي

فعامل احلقيقة هنا جيسد االعتماد على املعرفة النوعية لكشف األسرار النوعية ا«هولة واليت كانت تشكل 

ستوى للوعي خاضع العائق أمام فهم طبيعة تطور مستو�ت الوعي وفهمنا لآللية اليت حتكم العوامل ، يف م

 للمادة أو العامل املادي املوضوعي يناضل االنسان من أجل تفتح ملكاته الفكرية وتفعيل قوة احلّس واحلدس 

يف داخله واالبتعاد عن �ثريات عاملنا املادي ومثالبه وجعل النفس تقف عند حدود معّينة يف غّيها حنو 

اوز االنسان بتحقيقه تطور يف مستوى الوعي أدى اىل تفتح الطبيعة املادية ، أما يف العامل األثريي فقد جت

ملكاته الفكرية واحلّسية واحلدسية وابتعد متام االبتعاد عن التأثر العميق مبثالب العامل املادي من مغر�ت 

ويقوم يف مرحلة دخوله بوابة احلقيقة يف العلم االيزيدي يف املستوى األثريي بفك طالسم أسرار املنظومة 

ونية الواحدة تلو األخرى ويفهم طبيعة �ثريها على حقيقته يف مستوى الوعي الذي يصله ومدى قدرته الك

على تركيب وتعقيد الصور اهلندسية الستخالص احلقائق منها بشكل تعمق من مستوى وعيه وجتعله يواصل 

ي يف هذه املرحلة او التقدم والتطور يف معابد العلم النوعي الرصني وهو ما يعكس طبيعة االدراك اخلف

 املستوى من مستو�ت الوعي ..

فحالة عدم ادراك لطبيعة اخللق والتجلي تتالشى لتظهر مكا`ا ادراك متدرّج لفهم هذه الطبيعة يف اخللق 

وتتحول مفردة احلقائق النسبية املطاطية اىل حقائق نوعية ال تقبل اجلدل كلما تعمق يف سرب أغوار أسرار بوابة 

 البعد األثريي للعلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، كما يتعمق املبدأ العقلي ومعه احلكمة يف هذا البعد احلقيقة يف

 حىت يصل اىل اكتشاف قانون الذبذبة والرتدد الرنيين واإلهتزاز ، هذا القانون يفهمه متاماً من ميارس طرق
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الّرب ( الربخك ) ويدخل حالة الغشيان اليت تعكس هذا املبدأ ºعمق وأصدق صورة ، فهو يرى الروح  

والنفس يف معدالت تردد مل يسبق لُه أن عاشها رغم أ`ا تنشر اخلوف والرعب يف أعماقه عندما تكون ممارسة 

فهم مبدأ التفاوت يف الذبذبة وهذا املبدأ طرق الّرب اإلهلية بدائية للغاية ويبدأ الكائن البشري كلما تعمق ^ا ب

يعكس له طبيعة القوى اليت جتعله حيصل على العلوم النوعية ºشكال خمتلفة ، كما يبدأ بفهم طبيعة عملية 

التجلي لسلطان آدي يف الكون واليت اعتمدت على هذا املبدأ يف التجلي عرب الرتدد والذبذبة لتصل أقصى 

ملادي املوضوعي ..درجات تكثفها يف عاملنا ا  

وعندما نتمكن من فهم هذا املبدأ العظيم يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإننا بال أدىن شك سنفهم معها 

أن كل شيء يف منظومتنا الكونية والشمسية يتحرك ويرتدد ويتذبذب مبعدالت متفاوته يف األبعاد السبعة كل 

تفتح يف مستوى الوعي أو يف مدى تفتح ملكاتنا احلّسية منها تعكس هذه القوانني بشيء يتناسب وقيم ال

واحلدسية ، فال شيء Ïبث على اإلطالق يف منظومتنا الكونية وكلما ارتقى املرء يف عبور بوا�ت املعرفة يف 

 العلم االيزيدي اخلفي املقّدس كلما ارتقى معه معدل الذبذبة وهذا االرتفاع يف وترية الذبذبة يقود اىل االرتقاء

يف مستوى الوعي وكذلك اىل االرتقاء يف مستوى التجسيد وممارسوا طرق الّرب ( الربخك ) اإلهلية يف العلم 

االيزيدي عرب العصور توقفوا طويالً أمام عملية فهم طبيعة مستوى الذبذبة يف الروح وحركتها بني األبعاد ال 

ك ) يشعر �لسكون الرهيب ولكن يف غفلة سيما وأن أعظم حاالت الذبذبة جتعل ممارس طرق الّرب ( الربخ

ما من عملية املمارسة يدرك أ`ا سريعة الوترية بطريقة جعلته يشعر º`ا Ïبتة ، لذلك االعتماد على التجربة 

احلية يف هذا ا«ال لعظماء ايزيديون عاشوا احلالة يكون أقرب حتقيق فعلي أو تقريب لفهم احلالة ذهنياً عند 

ففي مرحلة الوعي يف العامل املادي املوضوعي ال ميكن فهم معدل الذبذبة للروح إالّ يف  الفرد البسيط ،

مستو�ت بسيطة وكثرياً ما جيعل القائمون على العلم األكادميي الكمي احلديث عن هذه القوانني تدخل يف 

ي عرب هذا املبدأ وجتعله اطار اخليال العلمي والغيبيات ، لكن مرحلة الوعي املتفّوق جتعله يدرك طبيعة التجل

يف نفس الوقت يدرك عمق القوانني احلاكمة اليت تتجاوز بصدق مستو�ت الوعي يف عاملنا املادي املوضوعي 

، فكل تطور حّسي وحدسي ينعكس على Ïلوثنا املقّدس ( الروح والنفس واجلسد ) وجيعله ينتقل عرب هذا 

ا املستوى �لتوظيف الدقيق السليم لكل أشكال الطاقة التطور اىل مستو�ت عليا ، فالروح تبدأ يف هذ  
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القادمة من الدهر عرب املوجات الكونية والقادمة من منظومتنا الشمسية والقمرية واليت تنتقل عرب املسارات 

 االثنا عشر لتغذي طرق وأبواب املعرفة االثنا عشر ( �ستثناء البوبة الثالثة عشر بوابة نور آدي أل`ا املصدر

) هذا التوظيف السليم يساهم يف دميومة الوعي يف العيش يف مستوى متفّوق كما يساهم يف تفتح امللكات 

الفكرية واحلسية واحلدسية بتدريج سليم يساهم يف تقبل العلوم النوعية بطريقة تعكس حالة تطور مستوى 

 الوعي عند الكائن البشري العابر هلذه املرحلة ..

الفعلية على الغرائز من خالل استالمها للطاقة عرب الداعامات الثمانية من احملّوالت  وتقوم النفس �لسيطرة

الطاقية لتجعل من هذه الغرائز ترتاجع اىل مدى صغري وحمدود قبل أن تتالشى وحتاول هذه النفس يف 

فة الال حمدود مستوى الوعي األثريي التمّرس على احملبة بال أسباب وال حدود ألعمق احلدود والتمتع �ملعر 

بعمق وعذوبة وتتفتح ملكاتنا احلسية والشعورية على مصراعيها للتواصل مع مستو�ت الوعي املتفّوقة اليت 

تشكل مدرستنا النوعية حىت وإن كنا نعيش ما تبقى لنا يف العامل املادي املوضوعي من سنوات وأشهر وأ�م 

..  

طلقة متخلصاً من كل أمراضه بعد دخول الروح والنفس يف ويتمتع اجلسد يف مستوى الوعي األثريي حبيوية م

مراحل متقدمة من عملها يف املنظومة الكونية وكلها ترتك �ثريا�ا العميقة على هذا اجلسد كلما تقدمت يف 

مستوى الوعي وفهم القوانني الكونية وهنا يدخل اإلدراك اخلفي مرحلة متقدمة نسبياً إذا ما قورنت ^ا يف 

ملادي املوضوعي ، لكن عمل الروح والنفس يف املستو�ت العليا يبدأ �لتعمق تدرجيياً ليصل ملرحلة العامل ا

الفهم السليم للقطبية أو الثنائية احلاكمة يف الكون ، التشابه وعدم التشابه هو الشيء نفسه ، األضداد 

ما هي إالّ أنصاف حقائق وقد ميكن متشا^ة بطبيعتها لكن بدرجات متفاوته ، الطرفان جيتمعان ، كل احلقائق 

التوفيق بني كل املتناقضات ، أي أن كل شيء لُه مظهران خمتلفان يف الوقت نفسه ومطابقان يف الوقت نفسه 

 ، كل حقيقة نصفها كذبة وكل كذبة نصفها حقيقة ..

يوجد أي شيء يعّرف  احلّر والربد على الرغم من أ`ما متناقضان لكنهما يف الواقع ميثالن الشيء نفسه ، فال

على أنه احلّر املطلق أو الربد املطلق عند القياس ، كالمها ببساطة يشريان اىل درجات متفاوته من الشيء 

 نفسه ، ذلك الشيء نفسه الذي يظهر كربد أو حّر هو جمّرد شكل ، إختالف ، ومعدل من اإلهتزاز ..
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سميه احلّر والظواهر املصاحبة لذلك هي مظاهر من لذلك ببساطة إن احلّر والربد مها طرفان لذلك الذي ن

مبدأ اإلزدواجية األزيل ، يتضح املبدأ نفسه يف حالة النور والظلمة ومها الشيء نفسه ، يتألف الفرق من 

درجات متفاوته بني طريف الظواهر ، أين تنتهي الظلمة ويبدأ النور ؟ ما هو الفرق بني كبري وصغري ؟ بني 

و الفرق بني األسود واألبيض ؟ بني احلاد واحملّدب ؟ بني الضجيج واهلدوء ؟ بني املرتفع صلب ولّني ؟ ما ه

 واملنخفض ؟ بني اإلجيايب والسليب ؟ يوضح مبدأ اإلزدواجية األزيل هذه التناقضات .. 

 فكل شيء يف الكون ثنائي الوجوه وله مركزان أو قطبان يتحكمان به أو كما مساه العلم االيزيدي اخلفي

املقّدس عمودان ( البري واملّريب ) الرمحة والنور والشدة واحلزم ، فالتشابه واالختالف هلما وجهاً واحداً يف كل 

عامل من العوامل ويف كل املنظومة وهذا ما جسدته االيزيدية بعمق يف أكثر من سبقة دينية أو من خالل األلواح 

اللش النورانية ، لذلك شكلت احلقائق يف عاملنا املادي احلجرية احملفورة على بوابة العتبة املقّدسة يف 

املوضوعي استناداً هلذا املبدأ حقائقاً نسبية مطاطية قياساً لوحدة تناقضا�ا يف الوجهني ، أو بتعبري أدق وحدة 

لوجهني متناقضني يصعب علينا فهمها يف مستوى الوعي الذي حيكم عاملنا املادي املوضوعي بصورة شاملة ، 

التطور يف منظومة الوعي اليت Åخذn اىل العامل األثريي واليت يفهم مغزاها من يتمكن من التواصل مع  هذا

هذا العامل عرب طرق الّرب ( الربخك ) جيعل من عملية االرتقاء تتواصل ºسرها يف وحدة شاملة متكاملة ترتافق 

يف عامل من العوامل السبعة لسرب أغوار أسرار طبيعة  متاماً مع عبورn لبوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة

 القوانني الكونية احلاكمة يف كل مستوى وصوالً اىل أعماقها يف العني البيضاء الكونية ( كاين سيب ) ..

ومستوى الوعي املتفّوق الذي حيكمه طاوسي ملك ويرمز له �للون األزرق الذي يقسم هو اآلخر اىل 

األول هو مستوى اللون األزرق الفاتح أو ما نسميه �للون السماوي ، أما املستوى مستو�ن ، املستوى 

الثاين األكثر عمقاً هو مستوى اللون األزرق الغامق يشكل فيه االدراك اخلفي مرحلة الدخول اىل أعماق 

تنا على تركيب وعي الذات بقوة وتلعب عملية تفتح ملكاتنا الفكرية وقدرتنا على فهم القوانني الكونية وقدر 

وتعقيد األشكال اهلندسية دوراً كبرياً يف التواجد يف أحد املستويني أو التواصل معهما وتلقي العلوم النوعية 

 من أحدمها ..
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لذلك يتلقي طالب العلم االيزيدي العلوم النوعية يف هذا املستوى تدرجيياً حىت ال يصاب بعواقب وخيمة 

ستيعاب قوانينه الكونية ، كما أن عملية العبور او االدراك اخلفي اىل هذا نتيجة عبوره بُعداً غري مؤهل إل

املستوى ال بد وأن يسبقها تراكم كمي هائل لثقافة عالية املستوى على الصعيدين العلمي والفلسفي ، هلذا 

امل وصف االيزيديون القدماء علمهم ºنه علم نوعي عميق يعلو على استيعابنا يف مستوى الوعي يف الع

األرضي ، فالدخول اىل الوعي املتفّوق يبدأ من املبدأ العقلي وفهم مشوليته للكون ، كما يعرب اىل التماثل 

والتناظر يف كل املظاهر واألشياء يف الكون ويعرب فيما بعد اىل فهم آلية الذبذبة واإلهتزاز والرتدد يف املنظومة 

هو التفاعل احلقيقي لذبذبة آليتني تعمالن يف نفس الكونية ويف عملية جتلي سلطان آدي وهذا الرتدد 

املستوى منه ( من الرتدد ) وهذا العبور يف القوانني الكونية بشكل خمفف يقود اىل فهم القطبية احلاكمة 

للكون املتمثلة يف ثنائية البري واملّريب وهي سلسلة ال بد من عبورها حىت يف العامل األثريي حىت يتمكن املرء 

عماق حقيقته يف ذلك املستوى من الوعي ..من فهم أ  

وعند عبور هذه البوابة بقوانينها الكونية �خذ العملية منحاً تصاعد�ً حىت تصل اىل درجة فهم طبيعة االيقاع 

 املتكافئ للكون وكيف يتدرج حىت يصل الكائن البشري ، جيسد هذا املبدأ أنه يف كل شيء ظاهر هناك 

واخللف ، منبع ومصب ، �رجح للخلف و األمام ، حركة شبيه ببندول الساعة ، حركة منتظمة إىل األمام 

مثل جزر ومد األمواج ، هناك أمواج مرتفعة وأمواج منخفضة بني الطرفني الذين يتواجدان وفقاً ملبدأ 

ة يف االزدواجية ، يوجد دائماً فعل وردة فعل ، تقدم وتراجع ، ارتفاع واخنفاض ، هذا متعلق جبوانب متعدد

الكون ، العوامل والبشر واحليواnت والعقل والطاقة واملادة ، هذا القانون جلي يف خلق وإفناء العوامل ، يف 

 `وض وا`يار األمم ، يف حياة كل األشياء ..

والعديد من الشخصيات االيزيدية اليت مارست طرق الرب اختربت هذا املبدأ جيداً وأدركت بعمق طبيعة 

يان الطاقي احلركي فيه وتشعبت يف فهمه حىت وصلت أقصى �ثرياته اجلوهرية يف املنظومة �ثريه على الك

الكونية وتعلموا كيفية جتنب قوة �ثري هذا العامل الذي يشبه احلركة املستمرة واليت ختلف ظاهرة التمدد 

مسية وتتسبب يف الكوين و�خذه اىل أبعاد قد تكون مأساوية فهي ترتك نفس التأثري على ا«اميع الش  
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اصطدام الكواكب وحركتها يف املنظومات الشمسية وكذلك ارتقائها وصعودها أو هبوطها وسقوطها املدوي 

على الكائن البشري يف العامل األرضي الذي يرتك هذا املبدأ �ثريه العظيم عليه من  ، ونفس األمر ينطبق

ق التطرف والتعّصب وÅرة جيعله يتمتع �هلدوء وسعة خالل حتكمه يف هذا الكائن Åرة |خذه اىل أبعد أعما

الصدر ، لكنه يف العامل األثريي ختتلف طبيعة �ثريه عن عاملنا املادي املوضوعي ، فهذا التأثري يتوجه حنو كائن 

متكن من عبور مستوى الوعي املتفّوق وحياول هذا الكائن إخضاع هذا القانون يف هذا املستوى للوعي اىل 

ال أن خيضع له كل اخلضوع و�ستمرار عبور أبواب املعرفة اخلفية يف العلم االيزيدي تزداد قوة  سيطرته

التأثريات القادمة من املنظومة الكونية بكل اجتاها�ا ويتمكن من يعرب هذه املراحل من جتنب التأثريات 

 حدود بعيدة لذلك تكون قوة السلبية بقوة أكرب ، فاستخدامها بشكل اجيايب يعمق من مسألة التحكم ^ا اىل

هذه القوانني يف املستوى األثريي تتناسب وتفتح مستوى الوعي �ملعىن الدقيق للكلمة وكذلك مبستوى تفتح 

امللكات احلّسية واحلدسية عند الكائن البشري ، فهو يدرك يف هذه املرحلة طبيعة الرتابط والتشابك 

عد اىل آخر بشكل متسلسل جتعله يزداد تشوقاً ملعرفة املزيد والتسلسل يف هذه القوانني وكيف �خذه من ب

من هذه العلوم النوعية اليت تشكل اجلسر لعبوره اىل عامل النور احلقيقي ، عامل احلرية والتحرر من كل القيود 

 اليت تكبله يف العامل املادي املوضوعي ..

ى مما هي عليه يف عاملنا املادي املوضوعي إالّ أن ورغم أن العامل يتذبذب يف هذا املستوى أو العامل بوترية أعل

عملية التحكم ^ا تبدو صعبة للغاية يف املراحل األوىل ، كما تبدو القوانني الكونية معقدة حىت تتالشى هذه 

التعقيدات تدرجيياً �ملمارسة وسرعة الفهم يف تفسريها وحتليلها واالنتقال اىل مراحل عليا من الرتكيب 

فهي يف حالة عليا من الفكر ونستطيع تسميتها �لعوامل الفكرية البحتة يف �دئ األمر يتم التنقل  والتعقيد ،

^ا بني حالة وأخرى بسرعة الربق والسيطرة على هذه ا«االت الفكرية خيضع �لدرجة األساس للقدرة على 

بية اليت تتحكم بتلك ا«االت التحكم والتعمق يف املمارسة حىت يتمكن املرء من فهم طبيعة اجلوانب السب

 الفكرية ..

وهذه ا«االت الفكرية املتفاوتة يف حمتواها ميكن التحكم ^ا فقط من خالل رفع مستوى الوعي اىل الدرجة 

اليت تسمح للمرء بفهم ذلك احملتوى والتحكم به ، أي إعادة تركيبه وتعقيده كما يشاء املرء وهي درجة عليا 

ية هذا املسرح هي عقلنا الباطن ، أو ذلك العقل الذي |خذn اىل هذه األبعاد يف مسرح الوعي ، خلف  
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والذي مت شرح طريقة عمله �ألجزاء السابقة بتفصيل دقيق وبني هذين العاملني ، العامل املادي املوضوعي 

أخذه اىل جوانب والعامل األثريي ذو اللون السماوي الفاتح يسبح املرء يف مسفونية الوجود اليت ال تكف عن 

سببية راقية يف الوجود ، هذه السمفونية تعزز من رصيده يف التطور يف اجلوانب الروحية والنفسية واجلسدية 

و�خذه �لفعل اىل كشف احلقيقة الساطعة له يف العامل األثريي من خالل االرتقاء اىل مبدأ العلة األوىل ، أو  

ريي والصعود واالرتقاء يف مستوى الوعي اىل القمم الروحية كشف اجلانب السبيب للوجود يف العامل األث

 الواحدة تلو األخرى ..

كل سبب لُه نتيجة و�لعكس ، فإن كل شيء حيدث وفقاً لقانون الصدفة وكما نعرف أنه قانون غري معروف   

للعامة لكنه معروف لدينا ولُه إمساً مقدساً يف هندستنا ال ميكننا البوح به ، هناك عدة مستو�ت من العالقات 

حقيقة أن هناك سبب لكل نتيجة ونتيجة السببية ، لكن الشيء ينجو من هذا القانون ، جيّسد هذا املبدأ 

من كل سبب وكل شيء حيدث وفقاً لقانون ، إن ال شيء حيدث أبداً ببساطة ، إنه ال يوجد شيء إمسه 

 صدفة وأنه يف حني يوجد العديد من مستو�ت السبب والنتيجة فإن أكثرها سيطرة هو أضعفها ..

نون ..مع ذلك ال يوجد شيء على اإلطالق ينجو من هذا القا  

هذا هو املختصر لفهم العلة واملعلول يف بوابة احلقيقة يف العامل األثريي أو ما نسميه اإلدراك اخلفي يف العامل 

الذي يعلو على مستوى الوعي يف العامل األرضي ورمبا ال ميكن شرحه بغري هذه الطريقة ومجيع االستعارات 

لتعبري عن حالة ا«االت الفكرية للتعريف �لشيء يف اللفظية قد ال تفي هنا �لغرض الواضح السليم من ا

مستوى الوعي املتفّوق يف بداية رحلته يف العامل األثريي ، فالطرق اخلمسة يف تناول العلم االيزيدي اخلفي 

املقدس واليت عربها املرء يف العامل املادي املوضوعي �خذ هنا جماًال واسعاً يف التعريف والتفسري والتحليل 

تصل مشارف التعقيد والرتكيب ، فالطريقة الطبيعية يف تناول هذا العلم املقّدس تعتمد على القوانني  حىت

الكونية يف هذا املستوى للوعي وليس على القوانني الكونية العاملة يف مستوى الوعي يف العامل املادي 

رية األوسع يف املستوى األثريي ويبدأ املوضوعي ، فالطمأنينة والسالم الداخلي هنا ينتقالن اىل ا«االت الفك

الكائن البشري هنا بفهم اجلوانب السببية اليت تعمل يف هذا املستوى و�خذه لدراسة منظومته من زاوية 

 خمتلفة متاماً ونفس الشيء ينطبق على الطرق األربعة األخرى يف تناول العلم االيزيدي الباطن يف هذا 
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ية والفكرية هنا جماالً أوسع يف التعبري والسعة وتتقدم خطوات واسعة اىل املستوى ، فتأخذ الربجمة الروح

 األمام ال جمال للرجعة فيها وجتعل املرء أكثر تشّوقاً يف تناول هذا العلم من مصادره ..

فالكائن البشري مل يفصح كل االفصاح عن مكنوnته وما يزال بعيد كل البعد عن بلوغ هذا اهلدف واكتشاف 

قدراته احلقيقية ، فهو ميكن ان ينمي عالقات اوثق مع الطبيعة الكونية فقط من خالل ثقته بقدراته اخلالقة 

ية احلّية فيه والوصول مرحلة اإلدراك وجيب أن يتابع هذا الكائن تفوقه حىت التخوم القصوى للقدرات الروح

ص الذهنية وامللكات الفكرية املتفّوقة ويستيقظ  النوعي العميق للغاية ، حينها تتفتح نفسه املوهوبة �خلصائ

مع هذا التفتح االنسان احلي القادر على كشف حقائق وأسرار تتخطى عتبه إدراكنا يف العامل املادي 

قصد من املسرية حنو ساحة التطور الفعلي هو ليس العامل املادي بل تفتح املوضوعي الذي نعيش فيه ، فال

الوعي الفردي وارتقاء مستوى الوعي اىل مستو�ت متفّوقة للغاية ، تبدأ �لعامل املادي وتصعد اىل مد�ت 

ى عاملنا تتجاوز هذا العامل يف اإلدراك واملعرفة و�لتايل ال ميكن القول أن ساحة التطور الفعلي تقتصر عل

املادي املوضوعي ومستوى الوعي الفردي ال ميكنه التفتح دون إدراك املغزى من تفاعله مع املوجودات 

 األخرى وكذلك تفاعله مع قوانني املنظومة الكونية واجلانب السبيب للوجود يف احلياة ليس منع االنسان 

 والشر معاً ورؤية الروابط السببية اليت تشد  لنفسه من اقرتاف الشر فكراً وتطبيقاً ، بل .. فهم مكوnت اخلري

 كل نفس اىل مصائر النفوس األخرى يف اخلري والشر معاً ..

فالعلم االيزيدي اخلفي القّدس يضع االنسان يف متاس مباشر مع قدراته احلّية وكذلك مع الطاقات الكونية   

ه الطاقات املذهلة اليت تزودn ^ا املنظومة الال حمدودة واليت تدخله عوامل واسعة النطاق يف املعرفة ، فهذ

الكونية حتتاج اىل شروط كي نتمكن من التعامل معها بشكل سليم خيدم تقدمنا يف مستو�ت الوعي حنو 

األعلى ، فسالمة املبدأ الذهين الذي نعمل من خالله لتطوير مستوى الوعي هذا يتطلب قبل كل شيء 

اىل اهلدف ، فالعلم االيزيدي اخلفي املقّدس قبل كل شيء يفسر العمل بطريقة نوعية للغاية للوصول 

النواميس الغامضة يف الطبيعة الكونية اليت تؤثر فينا ونؤثر فيها بطريقة متداخلة جتعلنا مدركني متام اإلدراك 

ل فعلها احلي ، فعملية استخدام هذا العلم بشكل سليم يؤدي بنا اىل أبواب احلقيقة الساطعة اليت ال تقب

 اجلدل والنقض وبعكسه ميكن ان ينحدر االنسان يف قيمه الستخدام هذه العلوم ملآرب أnنية ضيقة بعيدة
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عن اهلدف ، لذلك شكلت عملية تشفري العلم االيزيدي املقدمة الصحيحة لتقدميه اىل مستو�ت الوعي مبا  

الطقوس املقدسة يف اللش الدور يناسب تفتحها وكذلك تفتح امللكات الفكرية عند االيزيدي ، كما لعبت 

األكرب يف �هيل هذا اإلنسان حىت دون أن يدرك طبيعة وجوهر عملية التأهيل من خالل هذه الطقوس 

لكنها كانت ترتك أكرب األثر عند األرواح اليت قطعت شوطاً كبرياً يف دورة التأهيل والتقدم وهذا األثر سرعان 

لكثري من الشخصيات من اجلنسني ، أو يف دائرة ضيقة للغاية ما كان يظهر سواء للعلن كما حدث مع ا

 ضمن احمليط األسري يف حاالت أخرى ..

فهذا العلم االيزيدي بنيان متطاول األفرع خلف جدران احلقيقة احلية والوصول هلذا البنيان حباجة اىل كائن 

حىت يتعّرف على اجلانب السبيب يبحث جبد يف أسرار الطبيعة الكونية كما يبحث يف العالقة بينه وبينها 

لوجوده يف مرحلة بدائية قبل أن يتعّرف على اجلوانب السببية لطبيعة عمل وتداخل املنظومة الكونية ^ياكلها 

العظيمة اليت ال تعرف احلدود ، هذه اجلدران هي اليت تفصلنا عن هذا البنيان وهي اليت متثل يف نفس الوقت 

لكوين اإلهلي وحىت نتمكن من عبور هذه اجلدران نكون حباجة اىل عمل فصل وعينا البشري عن الوعي ا

شاق وأصيل نقوم به على منظومتنا العضوية وكياننا الطاقي احليوي لتأهيله يف عملية تسلق هذه اجلدران أو 

 حتطيمها كامالً حىت ال يبقى شيئاً يعيق تقدمنا حنو هذا العلم ..

على أساس نوعي هي اليت تشكل األساس الذي نبحر من خالله يف أعماق  فالتوق اىل املعرفة النقية القائمة

هذا العلم اخلفي املقدس والذي بقي مغلفاً بغالف مسيك ال ميكننا سرب أغواره قبل امتالك الشروط اليت 

تؤهلنا للكشف عن ستاره ، فهذه املعرفة يف هيمنتها على رغبات االنسان كافة هي اليت تسمو به يف مآل 

ر اىل معرفة الطرق النقية يف العلم النوعي والوصول اىل القمم الروحية الشاهقة ، لذلك مثلت طرق األم

الدراسة النوعية من خالل اإلملام �لعلم اهلندسي اخلفي املقدس املآل املعريف الذي ينبغي االنتهاء عنده قبل 

بني كياننا الطاقي احليوي وبني املنظومة  العبور اىل أعمدة هذا العلم وسرب أغوارها ، فالتأثريات املتبادلة

الكونية هي �ثريات يف جوهرها متأصلة وفعلية حبكم حالة التجلي وجتّسد الوعي يف املادة و�ثريه فيها و�ثري 

طاقة القمر يف منظومتنا النفسية ال خترج من هذا اإلطار وعندما يكون القمر مصبوغاً مثًال بطاقة أحد هذه 

 حتديد �ثريا�ا الفعلية على املنظومتني الروحية والنفسية يف العلم االيزيدي يكون �ثري الكواكب اليت مت

 الطاقة مرتكزاً على هذا اجلانب من الوعي كما ذكرت يف فصل سابق عن �ثريات القمر املصبوغة بتأثري 
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ى املنظومتني الروحية كوكب زحل وهذا األمر ينطبق على �ثريات القمر املصبوغة بطاقة �قي الكواكب عل

والنفسية واليت تؤدي اىل ظهور عناصر الصحوة احليوية يف الوعي مبا يتالئم وتعامل مستوى الوعي مع تلك 

الطاقة ، فرفع جودة الوعي على األقل هي اليت جتعل االستفادة من تلك الطاقات أمراً مفروغاً منه وحيقق 

 أهدافه بشكل سليم ..

وعي ذاته ويبحر يف سلسلة طويلة حنو أعماقه ، على الرغم من أنه ال يدرك يف بداية يف هذه املرحلة يدرك ال

األمر أن هذا الطريق يكمن يف أعماقه وليس يف اخلارج الكوين ، ينتقل معها اىل تطوير األسس الثالث 

وترافق هذا املستوى  للمعرفة اىل ( جوهر املعرفة وعملية املعرفة و املفاهيم اليت يتقبلها القائم على املعرفة )

املتطّور من الوعي أمناط معقدة من الرتددات الرنينية والذبذ�ت ومعدالت اإلهتزاز املختلفة للروح واليت 

ترافقها انبثاق احلركة من السكون والتعددية من األحادية ، قد يصعب علينا تصّور األمر يف البداية لكن 

اىل األسفل جتعله سلساً للغاية .. عملية التدرّج يف دراسة املوضوع من األعلى  

هذا اإلدراك هو السّر الذي وقف خلف دراسة �ثري الشمس ومنظومتها على الكيان الطاقي احليوي املوجود 

يزيدي اخلفي املقّدس ، فالتحول النوعي يف مستوى الوعي جيعل يف الكائن البشري كما شرحه العلم اال

واحدة تلو األخرى ويتجاوز موضوع التأثري الذي يثقل كاهله يف العامل الكائن البشري يعرب أبواب املعرفة ال  

املادي املوضوعي والتحول اىل مستوى الوعي املتفّوق يؤهلنا تدرجيياً اىل الدخول اىل العوامل األخرى اليت 

سدية تصعد بنا اىل القمم الروحية الشاهقة يف مسرية حريتنا وحتررn من اجلهل ، لذلك ليس للطبيعة اجل

اإلمكانية يف التمخض عن الذهن دون دافع وجدي أو دافع خفي يقف خلف هذا التمخض ، وهو ما 

جتّسد يف التجلي املقدس الرابط بني الروح واملادة ، فهي متثل القوة التطورية للفطنة والعقل وصلة الوصل يف  

صاح لكنه موجود من خالل كل احلاالت ، صحيح أن هذا التجلي املقّدس مل يُفصح عن مكمونه كل اإلف

 عالقة نبيلة وسامية مع الطبيعة الكونية يف مستو�ت عليا تعلو على إدراكنا البسيط ..

هذا اإلدراك هو العمود املتكيء على عمود الرمحة ( البري ) عند االيزيديون حيكم مخسني دائرة ملكية مساوية 

يسها ووجودها  وهي السيطرة املطلقة للعزمية احلقيقية حنو ºبعادها وقوانينها وترددا�ا الرنينية وأعدادها و�س

 املعرفة األبدية ، واملرور ^ذه البوابة من املعرفة جتعل من املرء قادراً على حتقيق املعجزات كما نسميها يف 
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 بعدn األرضي لكنه يف حقيقة األمر يصل مرتبة من العمق يف دراسة أبواب العلم اخلفي االيزيدي املقّدس

جتعله اإلله الصانع ( وهنا كلمة إله ال تعين الوعي املقّدس آدي فهو مستوى أعظم بكثري من وصفه ) متعلم 

احلكمة اليت تعكس قوانني املنظومة الكونية ºعمق جتليا�ا ، فهي قانوnً سرمد�ً دور�ً يف الكون ومنظومته  

قانون السببية الكونية وحىت نفهم جيداً طبيعة  كذلك يف الطبيعة ، ال ُيستثىن من سلطا`ا أي موجود ، فهي

عملها جيب أن نركز على مبدأين مها ، أن الصورى الكربى للمنظومة الكونية هي يف وحدة شاملة متكاملة 

األبعاد مبعزل عن الصورة املصغرة للمادة وأن العقول العليا والوعي األقدس مها من ُحيرك هذه التجليات 

الكربى للكون والشاملة والصغرى هلا اليت نعيش فيها وتتخللنا ، هذين املبدأين إذا ما  املتنوعة يف الصورتني

هذا والذي يعين العوامل اخلمس يف نفس الوقت ، طبعاً  50مت فهمها بشكل سليم سيدرك املرء عظمة الرقم 

ترددات رنينية من الصعب جداً ختيل شكل حكم هذه العوامل اخلمس اليت تضم مستو�ت خمتلفة من الوعي و 

خمتلفة وأشكال للمادة خمتلفة وأنواع للطاقة خمتلفة وجماالت مغناطيسية خمتلفة واألهم من كل ذلك قوانني 

 فيز�ئية ختتلف كل اإلختالف من مستوى آلخر ..

 وعند الوصول اىل عتبة اإلدراك اخلفي النوعي يف العلم االيزيدي ال بد وأن يصل املرء معها اىل حقائق نوعية

 ساطعة ال تقبل اجلدل وهي أن الذات يف الكينونة هي حقيقة متأصلة بفعل قوانني التجلي للوعي األقدس 

كونياً ، كما أن الروح هي احلقيقة املطلقة اليت ال ميكن أن تعمل القوانني يف الطبيعة الكونية واألشياء 

وقوانينها السرمدية األبدية الطابع .. واملخلوقات من دو`ا والوعي بصفته العقل احملّرك للطبيعة الكونية  

�إلضافة اىل ذلك تلعب هنا القوانني الكونية دور السريورة األبدية اليت ال تتوقف فمن خالهلا يوجد مفهوم 

التقدم والتطور يف مسرية األكوان وا«ّرات والكائنات واألشياء  ومفهوم التطور هنا مقصود به الرحلة 

ين والغا�ت يف الكينونة والوجود أو بشكل أكثر وضوحاً الغائية والسببية يف اخللق التصاعدية �جتاه املعا

 والتجلي ..

هلذا قامت فلسفة العلوم النوعية يف االيزيدية على أساس االجابة الدقيقة على هذه التساؤالت و�خذ عملية 

عند الكائن البشري يف كل اإلجابة نفسها منحى تصاعدي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفتح مستو�ت الوعي 

 مرحلة من مراحل تقدمه يف فهم الغائية والسببية املتحكمة يف عملية اخللق والتجلي وقوانني العني البيضاء
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الكونية ( كاين سيب ) ويشكل احمليط االجتماعي والتقاليد السائدة فيه السالح املضاد الذي ميكن أن يعطل  

ر اخللق والتجلي والولوج اىل األسرار الكربى يف العلم االيزيدي اخلفي رحلة هذا الكائن يف سرب أغوار أسرا

 املقّدس ..

هذه القوانني الشاملة يف العلم االيزيدي هي اليت تؤسس مبادئ الناموس الشامل الذي حيكم الكينونة 

اإلدراك اخلفي والوجود ومن الصعب علينا توسيع جمال رؤية احلقائق الشاملة هذه دون الرتكيز على موضوع 

يف االيزيدية ، ففي كل تفاصيل هذا العلم تبدو احلقائق مرتابطة متجلية بطريقة تنحدر اىل أدىن املستو�ت يف 

الوجود مبا يتناسب وتفتح الوعي فيها وقبل أن نشّيد ألنفسنا أّي أساس نظري راسخ ال بد من فهم أن هذا 

ك عميق للغاية ال يتوقف عند ذلك النظري كي ال يتم األساس |خذn �لتدريج اىل أساس نوعي خفي مدر 

 حتويله اىل رئيسي يف جممل عملية فهمنا هلذه القوانني اليت حتكم الطبيعة الكونية ..

لذلك شكل هذا العلم املقّدس الوسيلة اليت ال تنفصل عن غايتها يف رحلة الروح والوعي حنو املستو�ت 

سيلة اىل فكر نوعي يعلو على nر الفلسفة يف عاملنا املادي املوضوعي اآلدانية العليا وقد استندت هذه الو 

ويدفع �لتطورين الروحي والفكري اىل مدى نوعي ال يتوقف عند حدود معّينة وهذا العلم املقدس كما 

 ذكرت يف فصول سابقة بشرح تفصيلي يقوم يف األساس على الوعي الذي يشكل جوهر احملتوى املادي أو 

في فيه ، فحياتنا سواء كانت يف العامل املادي أو العوامل العليا يف املنظومة الكونية تقوم على العيش اجلوهر اخل

يف حمتوى غري مرئي هلذا الوعي ويتدرّج بتدرّج تفتح مستو�ته وما يعكسه من املبدأ األصلي يف كل مرحلة من 

ل و�لعكس ..مراحل التدرّج لُه يف العوامل واملستو�ت من األعلى اىل األسف  

هذا النموذج العلمي النوعي يف املنظومة الكونية هو حمور ترقي الكائن البشري يف النور وصعوده القالع 

الشاهقة يف مستو�ت الوعي العليا ودونه ينتفي احلديث عن أي قيمة من قيم التطور سواء يف عاملنا أو يف 

نبثق منه ونستطيع إدراك كل شيء فيه من خالل معدل العوامل األخرى املتعددة األبعاد ، فعاملنا املادي م

الذبذبة والرتدد الرنيين واللتان مت شرحهما يف أجزاء سابقة من هذه السلسلة وحىت نعطي للموضوع بعده 

 الصحيح فإننا ال ميكن أن جنّزئه عن القوانني األخرى العاملة يف الطبيعة الكونية ..
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ية دراسة اإلدراك اخلفي يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس بسبب ورمبا ال يستطيع البعض استيعاب أمه

تعقيداته والشروط الروحية والفكرية اليت يتطلبها للوصول اىل أعماقه لكننا جيب أن ندرك قبل كل شيء أن 

 هذا الوعي وتفاعله مع الطاقة يف املنظومة الكونية مها من يشكل ا«ال املوحد الذي خيلق كل أشكال املادة

ليس يف عاملنا فحسب بل يف العوامل العليا األخرى ، فهذا الوعي يشكل جزءاً متأصًال يف الطاقة الكونية 

و�لعكس ومن خالل فهم اآللية اليت تعمل على توحيدمها يف جمال واحد نصل اىل السببية اليت جتعلنا منتلك 

ت الوعي فيها دون استثناء وخيضع هذا القدرة على اإلدراك اخلفي العميق لكل املنظومة الكونية ومستو�

األمر يف جوهره اىل قدراتنا على التمتع بتطوير ملكاتنا الفكرية واحلّسية واحلدسية للوصول اىل شاطئ معرفته 

 السليمة ..

ومن يصل عتبة الوعي القاÅين يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس فإنه سيدرك للوهلة األوىل أن �ثري هذا 

مته ال يقتصر على عاملنا املادي أو الكمي فيه بل يتجاوز ذلك بكثري هلذا ال بد من ذكر العوامل الوعي ومنظو 

العليا يف مستو�ت الوعي عند شرح هذه اجلزئية لتعكس احلقيقة يف مستوى أعلى ، ومبا أننا ندرك متام 

إن موضوع �ثري الوعي هنا يتجلى اإلدراك أن املادة ال قيمة هلا دون مبدأ احلركة الدورية الدائمة لكي تعمل ف

ºعمق معانيه إذا ما أردn إخرتاق اجلوانب اجلوهرية يف فهم اإلدراك اخلفي من اجلذور وخاصة وأننا نعلم أن  

 كل ما يف منظومتنا الكونية من األعلى اىل األسفل يشكل جماًال موحداً ال ميكن جتزئته ºي شكل من 

مثًال تغّرد لوحدها يف ا«ّرات واألفالك ، كما ال توجد منظومة كونية  األشكال ، فال توجد منظومة مشسية

فيها قوانني ال تنتمي اىل ا«ال املّوحد هذا ومن خالل إدراكنا للجوانب النوعية يف العلم االيزيدي ال بد وأننا 

يف رحلتنا اىل النور  سنقف طويالً نتأمل هذه الوحدة اجلامعة اليت تشدn اىل اهليكلية العظيمة بكل تفاصيلها

.. 

واهلدف هنا من دراسة اإلدراك اخلفي يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ليس خلق جيوش من ممارسي 

القدرات اخلارقة بل فهم اآللية اليت تقودn اىل أعماق احلقائق النوعية وعلمها املقّدس ، فالنظر اىل االنسان 

الرتكيبة العضوية الصغرى منه جاء ليشكل حمور اهتمام العلم  على انه يشكل املنظومة الصغرى من الكون او

 االيزيدي بعملية تدرج الوعي اىل املستوى املادي الذي نعيش فيه ، فاآللية اليت حتكمه شبيهة بتلك اليت
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حتكم املنظومة الكربى بل أ`ا تشكل املنظومة نفسها يف جتسيد أصغر ال سيما إذا ما أخذn بنظر االعتبار  

منظوميت الروح والوعي ، لكن العلم االيزيدي اخلفي املقدس مل يهمل اجلوانب االجتماعية للخلق وطريقة 

ليدية يف العامل املادي وكذلك تركيبته تعبري الكائن البشري عن نفسه عرب وسائل اتصال تشكلها حواسنا التق

اخلفية ، لذلك عندما مت تشفري هذا العلم اىل سبقات ونصوص مقّدسة مت مراعاة هذا اجلانب بدقة وعمق 

مذهلّني من خالل فهم املستوى الذي يعيش فيه هذا االيزيدي اجتماعياً والذي مت فيه اقفال ملكاته الفكرية 

توى ال ميكنه معه حتقيق اإلدراك اخلفي جلوهر العلوم النوعية إالّ من خالل عبور والروحية واهلبوط فيه اىل مس

حواجز معّينة مثلت الشروط الروحية والفكرية واألخالقية اليت تؤهله لفهم هذه العلوم وكذلك كي ال يتم 

 العبث ^ا واستخدامها بطرق شريرة للغاية ..

يف تلقي الكثري من حقول املعرفة االيزيدية املقّدسة من خالل  والكثريون من ابناء االيزيديون قدميا أحبروا

اإلدراك اخلفي والتحكم يف القوانني الكونية ليس يف املستوى املادي فحسب بل يف املستو�ت العليا األخرى 

القاÅنية والشمسانية واآلدانية والبعض منهم جنح يف العبور اىل جادة الوعي السبيب بعمق ، فالكون من 

عرب الوعي األقدس كونياً سلطان آدي وفهم هذه  72ل العلم االيزيدي هو انبثاق للقوانني الكونية الـ خال

اجلزئية حتدد الكثري من املسارات اليت من شأ`ا أخذ االنسان اىل عامل متفّوق من الوعي وكذلك أخذه اىل 

عظيم خدر الياس أحدهم ومتكن من مستو�ت عليا لتطبيق تلك القوانني على الطبيعة الكونية وقد كان ال

 التحكم يف القوانني الكونية بشكل ال حمدود للغاية من خالل حتكمه يف هطول األمطار حىت يف عز فصل 

 nالصيف وكذلك حتكمه يف الزالزل واألوبئة واألمراض وايقافها وإخفاء أثرها متاماً  ، ورغم أن أجداد

الياس إالّ ان هذا املثل �لتحديد يعطي لنا الربهان الساطع على اعتربوها مرحلة الوهية عظيمة وصلها خدر 

يف العني البيضاء الكونية ( كاين سيب )  72ان كل ما يف الكون هو انبثاق للوعي املقدس عرب القوانني الـ 

وقدرة االنسان على التحلي �لشروط الروحية اليت متكنه من امتالك الوعي السبيب الشمساين الذي يؤهله 

إلرتقاء يف النور يف دورة احلياة الكونية ..ل  

لذلك متثل عملية إدراك طبيعة اآللية املتحكمة يف منظومتنا الكونية املفتاح الرئيسي للعبور اىل مستو�ت 

 الوعي العليا من خالل االنتقال من حالة اإلدراك الكمي اىل النوعي اخلفي العميق لقوانني هذه املنظومة اليت
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أكرب اجناز ميكن للكائن البشري حتقيقه يف عاملنا املادي هو حتقيق اإلدراك اخلفي التجاوزي  حتكمنا وأن 

 وإدراك عظمة جتلي سلطان آدي يف اخللق والنشوء ..

هذا اإلدراك يعتمد يف العلم االيزيدي على منظومة متطورة من العلوم اخلفية النوعية وهي عابرة بكل ما تعنيه 

الكمي املنهجي يف املدارس واجلامعات ، فنظرة بسيطة للتقومي الشمسي االيزيدي  الكلمة من معىن للعلم

ص والتدقيق  جيعلنا خنرج بنتيجة مفادها أن االيزيديون اعتمدوا على الر�ضيات النوعية الفلكية يف التشخي

ة املقّدسة اليت لتعيني الزمان النوعي للمنظومة الكونية ، هذه العلوم اخلارقة هي ما نسميها حبقول املعرف

تتطلب شروطاً روحية وأخالقية عليا كي يتمكن املرء من التحلي ^ا وتلقي مبادئها عرب �ذيب تدرجيي 

يتمكن من التغلب على مثالب عاملنا املادي ليمتلك القدرات احلّية واحلدسية العليا يف رحلة تطوره لفهم 

 اجلانب السبيب للوجود والكينونة بشكل عام ..

عملية االدراك اخلفي يف العلم االيزيدي هدف حمدد واضح ال ميكن احلياد عنه وهو الوصول اىل  ولتحقيق

ّص وسبقة مقّدسّني ، هذه امللكات الستة تبدأ �لعني  تفتح امللكات الست املقفلة اليت جاءت يف أكثر من ن

نية مشعة يف كل األشياء والظواهر البيضاء ( كاين سيب ) يف الكائن البشري واليت متكنه من رؤية اإلرادة اآلدا

واملخلوقات ، كما متكنه من التواصل مع املستو�ت العليا للوعي والوصول اىل احلالة املتفّوقة اليت تعلو على 

استيعاب الكائن البشري احملدود القدرات وأغلب السبقات االيزيدية بطنت عملية تفتح هذه امللكة يف 

امها ألغراض تتناىف والنقاء والطهارة يف االيزيدية هلذا بقيت الكثري من الكائن البشري كي ال يتم استخد  

حقول املعرفة هذه مسترتة عصية على الفهم على الرغم من أن كبار الشيوخ يف اللش قدمياً كانوا ميارسون 

بعامل  النظر من خالهلا لرؤية الصاحلني الذين يسمح هلم فقط �لدخول اىل اللش ومعابدها وإبعاد من تلوث

 املادة واغراÓته من الدخول ..

ومثلما هناك جمال واسع للرؤية يف االيزيدية عند الكائنات املتقدمة روحياً يف دورة تناسخ األرواح االيزيدية 

هناك من يتمكن من مساع األصوات والنغمات والسمفونيات الكونية الغري معزوفة يف عاملنا املادي 

لي ^ا قلة قليلة متكنت من الوصول اليها عرب Åريخ االيزيدية الطويل وهذه املوضوعي ، هذه القدرة والتح

 القلة كانت تستطيع مساع كل شيء ويف أي مستوى من مستو�ت الوعي مبجرد تعديل نظام الذبذبة والرتدد
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 العلم يف املنظومة الروحية ومنظومة الوعي عند الكائن البشري وهذه القدرة على السماع الكوين موجودة يف 

االيزيدي اخلفي املقّدس ºكثر من صيغة ومستوى ومت جتسيدها يف الكثري من النقاشات الروحية والفكرية يف 

اللش النورانية ، لكن انتماء الكائن هلذه املستو�ت العليا ال جيعله يقف عند هذه احلدود بل يتجاوزها اىل 

ول وقلوب اآلخرين عرب نفس الوسائل اليت متكنه من أبعاد أخرى تصل اىل القدرة على قراءة ما يدور يف عق

الرؤية والسماع الكونيني وليس ذلك فحسب بل هناك الكثري من النواشني يف اللش املقدسة لشخصيات  

كانت قادرة على حتديد األرواح السابقة اليت تقمصتها الشخصية زمانياً ومكانياً وهي ذرات تدخل يف صلب 

اليزيدية وعندما قلت أننا كائنات مركبة من مظهر خارجي ظاهري ومظهر مبطن موضوع اإلدراك اخلفي يف ا

خمفي أي جسدي ظاهري وروحي خمفي فإن هذا األمر حيدد شكال الوجود يف عاملنا املادي املوضوعي ، 

ة ، الشكل األول اجلسدي يكون غالباً معزوًال عن الفضاء الباطين أو اجلانب الروحي اخلفي يف الرتكيبة البشري

فالفضاء الباطين أو الروحي هو ما تعمد عليه االيزيدية يف علمها املقّدس لسرب أغوار أسرار املنظومة الكونية 

يف اخللق والنشوء وهو ما احاول توضيحه للقارئ من خالل هذه السطور بشكل يقرتب من طبيعته اجلوهرية 

ك اخلفي يف الرتكيبة الروحية عند الكائنات وعملية ، فهو املعرب الوحيد اىل فهم اجلوانب السببية لوجود اإلدرا

االنفصال والعزل اليت حصلت للكائن البشري بعد تدمري برج �بل هي اليت بررت ظهور دراسة هذا االدراك 

 يف االيزيدية للعودة اىل العوامل السببية من جديد أي اىل العامل الشمساين كأبناء وبنات للشمس ..

في يف العلم االيزيدي وخاصة لدى من وصلوا اىل مستوى روحي وفكري عايل لذلك شكل اإلدراك اخل

 الطريق املعّبد لعبور الوعي اىل املستو�ت العليا املتفّوقة واليت تنقل االنسان من التفسري والتحليل اىل

النشوء الرتكيب والتعقيد ومن احملدود اىل الال حمدود يف دراسة الظواهر اليت وقفت خلف عملية اخللق و  

وجتلي سلطان آدي وهذه النقلة يف العلم االيزيدي ميكن لنا رؤيتها يف اللش من خالل عملية فك وتعقيد 

 العقد يف األقمشة اليت تغطي �حات اللش املقّدسة من الداخل بعد اخلروج من عني زمزم ..

عقل املادي بل جيب أن وعملية دراسة اإلدراك اخلفي يف العلم االيزيدي ال جيب أن تتوقف عند حدود ال

تتجاوزه لدراسة كل مستو�ت العقل وعالقته �لعقل الكوين إذا ما أردn إعطاء املوضوع حجمه الصحيح ، 

 فالكثريون برجموا أنفسهم وثقافتهم على احملدودية املادية يف النظر اىل االيزيدية وتعريفها ورغم انين تناولت 
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أجزاء سابقة لكنين احاول هنا اعطاءه كل ما يستحق من شرح هذا املوضوع بشيء من االختصار يف 

وتوضيح وتعود Åريخ تسمية العلم الباطن يف االيزيدية واليت تستند اىل تطوير القدرات احلية املتعلقة �إلدراك 

يا اخلفي اىل عهد الدولة اآلدانية ( عدن ــ سومر ) يف أور واريدو عندما مت الفصل بني مستو�ت الوعي العل

عن مستو�ت الوعي املتّدنية للعامة يف ذلك الوقت ، أي أن التسمية ليست وليدة تطور العلوم احلديثة بل 

موجودة يف عشرات األلواح السومرية يف متاحف العامل الغريب ومتاحف بلدان الشرق األوسط وخاصة يف 

دراك اخلفي ومتت مناقشتها طويًال يف تركيا احلديثة وقد أشارت الكثري من الرسوم األلواح اىل صور متثل اإل

العديد من اجلامعات العاملية املرموقة اليت تناولت التاريخ السومري للدولة اآلدانية وسالال�ا االيزيدية ، لكن 

مل يتمكن احد من فهم اآللية اليت يعمل ^ا هذا اإلدراك إالّ أقلية من األجالء يف اللش النورانية كانت قدمياً 

Åً طويلة يف تعريف ومناقشة هذا العلم وطبيعة اآللية املتحكمة فيه ، فللموضوع هنا عالقة وثيقة تقضي أوقا

االرتباط بشكل املادة يف عاملنا ونوع الطاقة فيه واملتحكمة يف هذه اآللية وااليزيديون ربطوا عرب التاريخ بني 

املادة وأنواع الطاقة كلها ربطوها بر�ط  مستو�ت الوعي وأقسام العقل والعوامل والقوانني الكونية وأشكال

وثيق من العلمية احملضة اليت تتجاوز العلم الكمي يف أبعادها ، هلذا ال بد من تعريف هذه األقسام كي يتمكن 

القارئ من فهم أمهية اإلدراك يف العلم االيزيدي الذي يؤهل طالبه لدخول أبواب املعرفة اخلفية املقّدسة 

ّدس ، ففي عاملنا املادي ا«رد نعتمد اعتماداً كامًال على ما نسميه �لعقل الواعي الذي وأعمدة العلم املق

يستمد كل املعلومات من احمليط ويتواصل مع هذا احمليط عرب احلواس التقليدية اخلمسة اليت جاءت معنا اىل 

ي �إلدراك الواعي الذي يعكس لنا هذا العامل بينما مت اقفال البقية ، هلذا يسمى اإلدراك املرتبط �لعقل الواع

تفاصيل احلياة يف البيئة احمليطة لنا ويعتمد اإلدراك هنا كل االعتماد على املعلومات اليت مت ادراكها من خالل 

البيئة احمليطة بنا ، فيقوم العقل الواعي بتحليل كل املعطيات القادمة له بناءاً على ما مت إدراكه وهذه العملية 

ا العقل الواعي واضحة وجلية للكل وال ميكن إدراك أشياء ال يستطيع هذا العقل يف هذا اليت يقوم ^

املستوى املادي من استيعا^ا ومن خالل مبدأ الضرورة الكونية ودورة تناسخ األرواح يعلم االيزيديون أن كل 

يل حتوي معلومات وخفا� كثرية نفس وروح يف عاملنا حتمل برجمة كاملة هي مثرة التجربة السابقة يف احلياة فبالتا

ال تقع حتت سيطرة هذا العقل يف هذا املستوى من اإلدراك ، فاإلدراك الواعي هنا يتعلق فقط �ملعطيات 

 والتفاصيل اليت تزودn ^ا احلواس التقليدية دون االستطالة ملا هو غري حمدود يف الوجود والكينونة ..
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لعقل الواعي هو إدراك حمدود الطابع يتوقف على النقاط اليت يتم هلذا يعترب مستوى اإلدراك من خالل ا

توجيه انتباهنا حنوها والرتكيز عليها وهنا تلعب حواسنا التقليدية ومدى قدر�ا على على التطور واستيعاب 

راك هذه املعطيات بطرق متفّوقة للغاية دوراً كبرياً يف حتقيق ما نسميه �لتقدم النوعي العميق ملستوى االد

وطاملا بقيت هذه احلواس حمدودة يف قدرا�ا اإلدراكية بقي املرء قابعاً يف مستوى املادة يف حتليل وتفسري 

األمور وال ميكنه اخلروج عن نطاقها بسبب هذه القدرات احملدودة ويلعب هنا عامل االنتباه الدور األبرز يف 

متشعبة وأهداف ال حمدودة يف آن واحد وهو ما يعطي احملدودية إذ أنه ال يتمكن املرء من الرتكيز على نقاط 

 العقل الواعي القدرات الضيقة يف تناول املعلومات ..

وعندما أطلق االيزيديون على العلم اخلفي املقدس بـ العلم الباطن فهم بكل �كيد كانوا يقصدوا العلم 

ا العلم يتطلب توضيحاً وتفسرياً سليماً يف املسترت املبطن وليس العلم الباطن استناداً اىل العقل الباطن ، فهذ

التعبري عن احلالتني لفظياً وما تعكسه األلفاظ فعلياً يف ما قصده االيزيديون من صفة على هذا العلم وطبيعته 

 النوعية ..

ومن خالل الشرح املفصل يف هذه السلسلة من األجزاء علمنا أن االيزيدية ال تعمد على مستوى العقل 

ب يف تناول حقول املعرفة املقدسة بل تتجاوز هذا املستوى اىل مكتبة الكون الرمزية اليت الباطن فحس

نسميها �لعقل الشامل أو العقل الفضائي املدرك اخلفي وهلا تسمية أخرى وهي العقل اآلداين ، فأقسام 

ه حواسنا اخلمس العقل تتدرج من مستوى الوعي املادي من العقل الواعي الذي ميثل انعكاس حي ملا تتلقا

 التقليدية ( السمع الذوق البصر والشم واللمس ) من عاملنا املادي وتنقله اىل مستو�ت اخرى يف الدماغ 

لتشكل االدراك القائم على حجم ما تلقاه هذا العقل من معطيات يف بيئته اخلارجية وتعرب اىل الوعي الباطن 

ى اخلفي الذي يقبع حتت عتبة الوعي العادي بطريقة الذي يوجد حتت عتبة الوعي مباشرة أو ذلك املستو 

جنهلها يف احلاالت العادية ملستوى تفكريn وحىت تكون الفكرة قريبة ذهنياً لنا ميكن تصوير العقل الواعي 

�لسفينة الطافية على مياه البحر والعقل الباطن هو طبقة املياه اليت تصلها أشعة الشمس والقابعة يف أسفل 

ىت ال يتم اخللط بني فكرة العلم الباطن يف االيزيدية والعقل الباطن يف الكائن البشري ال بد من السفينة وح

 توضيح اآللية اليت يعمل من خالهلا عقلنا الباطن يف املستو�ت العادية من الوعي ، فهذا العقل يقوم خبزن ما
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عندما نقوم مثًال بز�رة أحد األماكن يدركه العقل الواعي من انطباعات ويستخرجها يف الوقت املناسب ، ف 

التارخيية نستطيع إدراك معاملها من خالل العقل الواعي واحلواس التقليدية اخلمس لكن من خيزن االنطباعات 

عنها للحديث والوصف يف مراحل الحقة هو العقل الباطن ، لذلك يشكل هذا العقل املستوى املتدرّج 

ئن البشري ، فهو يقوم خبزن املعلومات دون إدراك العقل الواعي ومن الثاين من مستو�ت العقل عند الكا

خالل عملية اخلزن والتبويب تظهر برجمة �طنية مفادها الرتتيب الدقيق لردود األفعال واألجوبة املناسبة يف 

لطفل يكون األوقات احلرجة وهذه املهمة حبد ذا�ا هلا من التعقيد ما يفوق قدرتنا على تصّورها وعندما يولد ا

هذا العقل يف مرحلة البياض الناصع اخلايل من أي معلومة حىت يبدأ هذا الطفل بتلقي علومه من األبوين 

واألسرة واحمليط االجتماعي وكل عملية منو يشهدها هذا الطفل يقوم العقل الباطن خبزن  معلوما�ا حىت 

علومات املخزونه هي عبارة عن تلقني من البيئة تكتمل عملية التلقني بعد بلوغه السن الثامنة عشر ، فكل امل

احمليطة وطبيعة �ثريها الفعلي فيه من خالل احلواس اخلمسة ، لكن ما ميّيز هذا العقل عن العقل الواعي هو 

أن األخري يعتمد على احلواس اخلمسة اعتماداً كامًال من حيث التفكري املوضوعي القائم على املنطق 

قل الباطن يعتمد على معلومات خمزونة مسبقاً تتجاوب مع احلاالت الطبيعية وفق ما واالستدالل بينما الع

تقتضيها الضرورة وال يدركها العقل الواعي ، أما اجلزء الثالث من هذا العقل فهو الالوعي والذي يعترب أوسع 

لعقل سعة يتجاوز يف وأكثر مشوًال من العقل الواعي والعقل الباطن ، هذا الالوعي الذي يشكل أكرب أقسام ا

طبيعة عمله املساحة اليت يتحرك فيها العقلني الواعي والباطن اىل أبعاد واسعة بكثري ، كل تفصيل صغري يف 

حياتنا من بدايتها خمزون يف هذا العقل بطريقة نوعية األصوات والكلمات واألنغام واملشاهد وكل الذكر�ت 

لك اليت غلفها غبار النسيان جتدها يف هذا القسم احليوي من اليت عاشها املرء واألحالم واملواقف حىت ت

 الرتكيبة الطاقية للكائن البشري ، هذا الالوعي هو تلك املساحة الشاسعة اليت تتجاوز مفردة العقل الباطن

اىل مستو�ت عليا يف اإلدراك اخلفي وسيفهم القارئ من خالل هذا التدرج يف الشرح طبيعة عمل هذا  

تركيب وتعقيد الصور يف ا«سمات اهلندسية واليت �يت الينا عرب تواصلنا احلي مع املنظومة  الالوعي يف

الكونية وتداخل طبيعتنا معها واإلختالف بني العقل الباطن وبني الالوعي هو إختالف كبري من حيث السعة 

من حولنا وخزنه يف ذاكرة فالعقل الباطن حمدود بينما الالوعي غري حمدود وقادر على استيعاب كل ما حيدث 

 معينة و�لصعود تدرجيياً نصل مرحلة العقل اخلفي املدرك واألخري يعترب أكرب من األقسام الثالثة جمتمعة
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وهذا العقل املدرك اخلفي يشبه مكتبة عمالقة تضم كل أقسام العلوم دون استثناء وكذلك التجارب احلية  

املادي الذي نعيش فيه ، هذا املستوى من العقل يف عصرn  للكائنات على سطح كوكبنا أو مستوى الوعي

نطلق عليه �لذكاء اخلارق القادر على سرب أغوار أعمق األسرار بسرعة عجيبة ال ميكن ختّيلها ليس يف عاملنا 

املادي فحسب بل يف مستو�ت أخرى عليا  وهذا الذكاء اخلارق مصدره مساحة شاسعة ال حمدودة جتمع  

ائنات يف مكتبتها الرمزية بطريقة نوعية ال يدركها وعينا العادي أو العقل الواعي وإذا أردn كل جتارب الك

االقرتاب بدقة من هذا الالوعي فهو أشبه حبقول للمعرفة املقّدسة جتمع احلقائق الكونية يف جهة والتجارب 

يقود املرء للوصول اىل احلّية للكائنات يف جهة أخرى والدخول اىل هذه احلقول يتطلب �ذيب تدرجيي 

 مرحلة اإلدراك اخلفي إلخرتاق العلوم يف هذا املستوى من العقل ..

ودراسة اإلدراك يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس ال بد وأن تقودn اىل أعماق واسعة تتطلبها فهم العلوم 

جاوز احلقائق املوضوعية يف النوعية يف االيزيدية وألن العملية تتطلب هذا النوع من اإلدراك اخلفي الذي يت

عاملنا املادي ال بد وأن نعلم متاماً أن كل جانب من جوانب العقل ميثل هذا اإلدراك بصيغة معّينة ختتلف يف 

مستو��ا تبعاً للتدرج يف أعماق هذا العقل وأقسامه ، هلذا ختضع كل األنظمة واآلليات يف الطبيعة احلية 

ساحة له يف الكون ويف أصغر جّسيم ذري على كوكبنا األرضي ، فيتدرج لطريقة عمل هذا العقل يف أكرب م

هذا العقل اجلمعي اىل عقل كوين شامل اعتمدت عليه االيزيدية يف تفسري نشأة الكون واخللق ، ففي مرحل 

بدائية ملمارس طرق الّرب ( الربخك ) على سبيل املثال يقوم املرء �ستقبال صور وجمسمات هندسية يقوم 

سريها وحتليلها يف مراحل بدائية وتركيبها وتعقيدها يف مراحل `ائية حىت يكتشف أ`ا ليست سوى بتف

إشارات وذبذ�ت تعكس تردد رنيين كوين يزوده �لعلوم عن طريق هذه اآللية واليت تتطلب �لفعل الوصول 

تو�ت الوعي واإلدراكملرحلة اإلدراك اخلفي حىت يتمكن من فك طالمسها ، هلذا السبب تعترب دراسة مس  

مهمة للغاية لفهم طبيعة العلوم النوعية اخلفية املقّدسة يف االيزيدية واليت تشمل حقائق كونية ودهرية واسعة  

ق كي يتمكن املرء من التعامل معها وفهم الصورة الشاملة يف النطاق تتطلب العبور ملستوى الوعي املتفوّ 

 اخللق والتكوين ..
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وكذلك يف فصول سابقة من هذه السلسلة شرحت أمهية امتالك البصر الدقيق والسمع ويف سطور سابقة 

الدقيق حىت يتمكن املرء من العبور اىل املستو�ت العليا للوعي املتفّوق ، وعندما نقول البصر الدقيق فهو 

اىل صورة قول يتجاوز مفردة إلتقاط العني حلزمة األضواء عندما تقوم من خالل عدة عمليات بتحويلها 

ذهنية يفهمها العقل الواعي ، احلديث هنا يتجاوز هذه اآللية اىل أخرى أشد عمقاً ، فنحن ال نستطيع 

ببساطة حتديد املكان الذي مت فيه خزن هذه الصورة الذهنية وشكلها وتكوينها ، فهي تبدو لنا يف اجلسد 

عليها رؤية ثنائية األبعاد وعندما تتطور منظومتنا الفيز�ئي لكن احلقيقة أ`ا ختزن يف الكيان الطاقي هلذا نطلق 

البصرية فإ`ا تتفتح اىل مستو�ت عليا متكننا من رؤية أشياء عصية على اآلخرين هذه الرؤية العميقة تساعد 

على تقدمنا يف جمال تطوير قدرات اإلدراك اخلفي لدينا وهو ما عملت عليه االيزيدية منذ نشوءها لتطويره 

للعبور اىل مستو�ت الوعي العليا املتفّوقة وحىت نفهم متاماً آلية تكوين الصورة الذهنية البدائية  عند األفراد

جيب أن نفهم أن هذه الصورة تتكون من إشعاعات ملعادن معّينة تدخل يف الرتكيبة الفيز�ئية لكياننا اجلسدي 

حل عليا فيه على حاسيت البصر والسمع ، والطاقي احليوي ، لذلك يعتمد اإلدراك يف عاملنا والوصول اىل مرا

ففي حالة اإلنسان الفاقد البصر ميكنه الوصول اىل اإلدراك اخلفي من خالل تطوير حاسة السمع اىل 

مستو�ت عليا متكنه من الدخول اىل اإلدراك اخلفي ونفس األمر ينطبق على األصم واألبكم يف تطوير 

اخلفي وقد عايشنا يف حياتنا احلالية الكثري من الشخصيات  حواس أخرى متكنهم من دخول مراحل اإلدراك

 املتقّدمة روحياً كانت تفتقد حلاسة البصر لكنها متتلك القدرات اخلارقة يف اإلدراك اخلفي للعلوم املقدسة ..

عند هبوط الكائن البشري اىل مستوى الوعي املادي من املستو�ت العليا األخرى للوعي فإنه بال أدىن شك 

د الكثري من احلواس والقدرات اليت متكنه من إدراك ما يعلو على مستوى العامل املادي وهذا يعين بشكل فق

مباشر أنه فقد القدرة أيضاً على فهم تلك العوامل ومستو�ت الوعي فيها وحتول من الال حمدود اىل احملدود 

لفضاء الكوين لكننا نتجاهلها وال نستطيع الضيق يف قدراته احلّية ، فالكثري من املعلومات تنهال علينا من ا

 حىت إدراك املغزى من سقوطها علينا والسبب هو فقداننا لتلك احلواس والبصرية الروحية اليت متكننا من 
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فهمها وهلذا السبب بقيت العلوم اخلفية عند االيزيديني مرتبطة فعلياً بتوفر الشروط الروحية واألخالقية اليت 

البشري من الوصول اىل مرحلة اإلدراك اخلفي وتطوير قدراته ملرحلة تفتح حواسه املقفلة متكن الكائن 

وبصريته الروحية حىت يتمكن من اخلالص من عامل احملدودية اىل عامل الال حمدود سواء يف القدرات أو يف تلقي 

 العلوم اخلفية املقّدسة من منظومتنا الكونية عرب العصور ..

لزمن كانت األغلبية جتهل سبب عدم رغبة االيزيديون يف ارسال أبناءهم وبنا�م اىل املدارس ولفرتة طويلة من ا

بعد سقوط سالالت أور الثالث ، لكن أحداً منهم مل يكن يرغب يف التطرق اىل األسباب واليت مل تكن من 

العلم األكادميي  السهولة حبيث ميكن شرحها للعامة والبسطاء يف ذلك الوقت وحىت األمس القريب ، فهذا

ال يتطلب سوى التعامل مع املستوى املادي للوعي والذي يعتمد يف جوهره على الصور واألصوات اليت 

يتعامل معها العقل الواعي لوحده بينما العلوم النوعية تعتمد على مستو�ت أربعة أخرى هلذا العقل وهذا ما  

يف أور وأريدو ، فالعلم األكادميي الكمي املنهجي كان االيزيديون القدماء يدركونه منذ �سيس احلضارة 

الذي يتعامل مع مستوى العامل املادي يعرتف فقط �إلدراك العادي القائم على املنطق املادي والعقل املادي 

و�لتايل كل ما يتجاوز هذا احلد يعترب �لنسبة له غيبياً وال وجود لُه ، هلذا تطلق االيزيدية على هذا النوع من 

علم �لعلم الكمي القاصر القائم على قياسات نسبية ضّيقة قاصرة وتصف من يؤمن ^ذا العلم لوحده ال

�حملدودي البصرية واإلدراك ، فااليزيدية تعترب هذا العلم الكمي مبثابة درجة الصعود اىل العلوم النوعية 

عبور اىل العلوم النوعية فهناك الكثري ودرجة صغرية للغاية لكنها موجودة يف العامل املادي وميكن جتاوزها وال

من األطفال يتجاوزون حىت تلك النظرة اليت يتعلم من خالهلا على الصور املادية لعاملنا اىل مدى أوسع 

يتجاوز حىت عقول الكبار وهذا الشيء قادم معه من دورة الضرورة الكونية وتناسخ األرواح هلذا تعترب مرحلة 

قاصرة عند األرواح والعقول اليت تولد متفّوقة للغاية ، فمستوى الوعي هنا  فهم العلم األكادميي نسبية

مرسوم منذ احلياة السابقة ويستمد الطفل هنا معلوماته من خزين الوعي القادم من دورة سابقة تظهر له 

.بعفوية دون سابق إنذار وجيهل مصدرها ، لكنه يف واقع األمر يبدأ �إلدراك بشكل أسرع من البقية .  

وعملية تقّبل مناذج معّينة من التفكري املتفّوق للغاية قد �يت للفرد عرب هذه البوابة لذلك عندما ركز 

 االيزيديون على مبادئ الطهارة والنقاء واالستقامة فإن املوضوع كان يتجاوز الدورة احلالية حلياة كل كائن 
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دئ بتكرارها كفيلة بنقل هذا الكائن اىل مستو�ت بشري اىل حياة متفوقة يف مرحلة جتّسد الحقة ، فهذه املبا

 الوعي العليا وتظهر له كما ذكرت بشكل عفوي لتذكره بدورات سابقة مارس هذه املبادئ بقوة ..

وتطور حالة اإلدراك اخلفي هنا تقودn اىل مستو�ت عليا من قوة احلدس والشعور وهذا التصاعد يفرش 

احليوي للكائن البشري ليأخذه اىل عامل أوسع من العامل املادي الذي يعيش أجنحته على �قي الكيان الطاقي 

يف رحابه وهذا ما حتتاجه العلوم االيزيدية لفهم جوهر عملية اخللق والوجود والتجلي ، كما تقود اىل فهم 

الطابع وعندما اآللية اهلندسية اليت حتكم اهليكلية العظيمة اليت تغطي العوامل السبعة بقوانني سرمدية أبدية 

تدخل املعلومات احلسية واحلدسية وتنهال علينا فإ`ا حتتاج لنوافذ مفتوحة وليست موصدة وهنا تلعب البنية 

الطاقية يف الكائن البشري الدور احلاسم يف تقبل هذه املعلومات وتطوير مستوى الوعي اىل املستو�ت 

انية ، لذلك خيتلف إدراك الواقع عند املرء ×ختالف تطور املتفّوقة العليا األخرى القاÅنية والشمسانية واآلد

خاصية احلّس واحلدس عنده ، فالذين عربوا اىل مستو�ت الوعي العليا يدركون متام اإلدراك أن املعلومات 

االيت نتلقاها ما هي إالّ ذبذ�ت تصل الينا عرب تردد رنيين وجماالت الرتدد هذه واليت ندركها عرب احلواس 

ة التقليدية تفرز لنا مؤثرات عصبية ال جنيد يف بعض األحيان التعامل معها يف العديد من األحيان اخلمس

وخاصة يف حاالت التشتت الذهين ، هذه املؤثرات تصل اىل الدماغ عرب تفاعل حّسي خيضع ملقاييس حسية 

ائحة واالنطباع والشعور وكل مرتبطة بقوانني املعادن واالشعاعات اليت تشكلها لتفرز لنا اللون والطعم والر 

هذه العمليات حتدث وحنن يف مرحلة االدراك الطبيعي لألشياء من حولنا لكن تطور مستو�ت وعينا يضاعف 

العملية ألفي مرة متاماً لتصل قوة الشعور واحلدس اىل مستو�ت عليا �خذn اىل رحاب اإلدراك اخلفي 

حىت اهلبوط اىل عامل املادة امللموسة ، فكيف ستكون عليه للحقائق الكونية منذ حلظة جتلي سلطان آد� 

البنية اجلسدية والطاقية للكائن النوراين وهو يعرب هذه املستو�ت والذين تسميهم االيزيدية بعامل األمساء 

 املقدسة الطاهرة النقية املستقيمة ؟

ادي ، أما إدراك اخلفاء املطلق أو وكل ذلك حيدث لندرك فقط طبيعة اجلوانب السببية لوجودn يف العامل امل

اجلانب اخلفي يف منظومتنا الكونية الشاملة فهو حيتاج �ستمرار اىل املزيد واملزيد من العبور ملستو�ت الوعي 

 العليا يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وهذا العبور بال شك يتطلب التحرر من قيود احلواس الفيز�ئية 
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مدار أوسع وأنشط قد يصل اىل تفتح العديد من احلواس املقفلة اليت تصل يف بداية اخلمس التقليدية اىل 

 األمر اىل ثالثة عشر حاسة ومن مث تتطور يف مراحل عليا اىل سبعة عشر حاسة ..
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 الوعي وعالقته �لقيم الروحية يف احلضارة ..

 

قبل سنوات طويلة تناولت مفهوم الوعي املتفّوق الذي يتوجب على االيزيدي الوصول اليه قبل أن يقّرر 
صامتة وهي شكل من أشكال التأمل  صالة ال صامت القائم يف األساس على ال ممارسة طرق الّرب أو التأمل ال

توسيع دائرة وعيه اىل مدى ميكنه من التعلم السريع اخلايل من اجلوانب العرضية اليت الذي يقود االنسان اىل 
 تثقل كاهلنا وحنن خنوض جتربة التأمل اليومي ..

وحياتنا احلقيقية ال ميكن هلا أن تكون راسخة �لفعل دون الوعي ، فهو ليس تعريفاً جتريدWً بل الوسيلة الكلية 
له يتحكم بنمط حياته من حيث رقّيها كلما إرتقى الوعي البشري أو حيث القدرة عند االنسان اليت جتع

 تدنيها كلما تدىن هذا الوعي وعاش االنسان البؤس واحلرية ..

وعلى الرغم من أن التعريف العلمي للوعي إقرتن �حلالة املادية املوضوعية اليت نعيشها يف عاملنا لكن تعريف 
ز ما هو موجود يف الكتب اىل مستوWت عليا أخرى وألن التعاليم اإليزيدية الوعي يف املعرفة االيزيدية يتجاو 

صغرى اىل أخرى أوسع من حيث نوعيتها فإن  تعتمد أغلبها على املعرفة السّرية اليت تتجاوز األسرار ال
االنسان هنا يكون حباجة اىل مستوى للوعي أعلى يتحكم من خالله �لنشاطني الروحي والذهين لفهم 

Wت عليا من أشكال املادة وأنواع الطاقة تتجلى أمامه أثناء حاالت التأمل ..مستو  

فطالب العلم االيزيدي املؤمن �لقيم اخلّرية القائمة على الطهارة والنقاء واالستقامة يُغّيب كل ما هو مادي يف 
البداية إلنتقاله من  حلظات yمله وممارسته لطرق الرب ويلغي كل ما هو متعلق �لطقوس والشرائع اليت كانت

صي وكل ما ميت لألشكال  صغرى اىل الكربى ، أي مبعىن آخر ينتقل حلالة الغاء كل ما هو شخ األسرار ال
املادية الذهنية اليت جتعلنا نتخيل عوامل هي يف األساس ليست مادية بل تتجاوز عاملنا املادي ، فجوهر 

العناية اإلهلية يف جوهر األشياء واليت تقوده تدرجيياً اىل أن  العملية هنا هو الوصول لطريق الّرب و�لتايل رؤية
صبح فوق كل ما هو أرضي وجتريدي ..  ي
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وعندما أحتدث هنا عن الوعي فإن املوضوع �خذ أبعاد كربى �لنسبة للقارئ الفطن فالكتابة هنا تتجاوز 
جتاه واحد ، حيث أن هذا الوعي تعريفات الوعي اخلطي القائم على امتالك هدف حمدد يف احلياة وسري �  

اخلطي يبقى حمدوداً حبدود اهلدف أو األهداف اليت يرمسها االنسان لنفسه ، وكذلك تتجاوز تعريف الوعي 
السطحي الذي ميتلكه أغلب الناس والذين تتحكم يف مستوى صعود وهبوط وعيهم وسائل اإلعالم أو 

ينشأون فيها ، وكما نعلم أغلب الذين ميتلكون أهدافاً تعكس  الظروف االجتماعية احمليطة �م يف البيئة اليت
وعيهم السطحي تكون شكل األهداف خالية من اجلوهرية والتأثري على املدى البعيد ، ويف بعض األحيان 

 تكون أهداف غري نبيلة ..

صده �لوعي املتفّوق أو احلقيقي هو ذلك املستوى الذي يتجاوز النظرة الضيقة لإلمور اىل مدى نوعي  ما أق
صورة الشاملة لألشياء وعالقا�ا اجلوهرية ببعضها البعض أو رؤية  واسع ، وهو مستوى ميكننا من رؤية ال

اخلالق يف كل شيء وارادته وقوانينه ، وااليزيدية صورت اخلالق يف تعريفها على أنه الوعي األقدس يف الوجود 
أقل الشروط الواجب توفرها هي امتالك اإلنسان  وحىت نتمكن من اإلقرتاب من هذا الوعي األقدس فإن

صعود للوعي  ملستوى وعي متفّوق يتحلى �لقداسة والعدالة متكنه من فهم مستوWت الوعي العليا قبل ال
األقدس ، رمبا هذا اجلانب يشكل جوهر الفكرة يف yثري الوعي على اجلانب الروحي يف حضاراتنا واليت 

اجلانب بسبب تراجع القيم اإلنسانية كثرياً بتطور العامل فكل تقدم تقين �خذ�  إختفى فيها الرتكيز على هذا
اىل املستقبل واملاضي معاً ، اىل املستقبل ألنه حتمية �رخيية أن تعيش البشرية حاالت التطور الروحي 

متالك العلوم والفكري بشىت مراحلها واىل املاضي ألن التطور سيقود� تدرجيياً اىل سومر و�بل وآشور وإ
 النوعية اليت إنطلقت من هذه احلضارات الثالث يف دراسة كوزمولوجيا الوجود ..

لذلك بقي من املألوف يف التعاليم السّرية يف االيزيدية أن تقسيم الوجود اىل مستوWت أربعة �خذ يف نظر 
صوص املقدسة االعتبار آلية اإلدارك الكلي للوجود من قبل الوعي املقّدس ، والعودة للبدا ية كما ورد يف الن

اليت تتناول عملية اخللق والنشوء يف االيزيدية جتعلنا نقف أمام عتبة احلالة املوحدة املتجسدة يف املفهوم 
 األزيل (  ايسف )  أو أ� أكون واليت ال ميكن وصفها ( Wرب .. ال أحد يعلم كيف أنت !! ) هذه السبقة 
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صل األول صورة  وردت يف النص يف الف وهي تقّرب لنا الفكرة اليت ال ميكن اخرتاقها أو جعلها موضع ال
 الذهنية الكاملة ، لسبب بسيط وهو أننا منثل االبتكار الذهين للكل العظيم ..

وتبقى عملية اخرتاق األسرار الكربى يف االيزيدية صعبة للغاية على املبتدأ من الباحثني يف هذه اجلوانب 
تناول هذه األسرار من منطلق مادي ضيق ال ميكن أن يثمر بنتيجة يف البحث بل  وذكرت أكثر من مرة أن

صاف خيرج من خالله من إطار الزمان واملكان ، وحىت يدخل املرء ذلك ا£ال  هي حالة إغماءة للوعي اىل م
صورة الذهنية يف بداية األمر واخلروج اىل تلك الدائرة األ زلية اليت ال ميكنه سوى تقريب األفكار اىل ال

صفر يف املعرفة املقدسة حينها تبدأ �لفعل عملية تطور روحية وفكرية ال يتمكن  نسميها ايسف أو نقطة ال
االنسان ببساطة من وقف دفقها وقو�ا و�لتايل ستفرز له عوامل وأشكال سريعة لن يكون يف وسعه استيعا�ا 

صامتة القائمة على احملبة واملعرفة ..قبل أن يقطع شوطاً طويالً من املمارسة العملية الفعالي صالة ال ة لل  

وحتدثنا التعاليم السرية يف االيزيدية عن هذه احلالة من الرجال والنساء الذين مارسوا طرق الّرب ¥ن هذه 
احلالة هي أشبه ما تكون حبالة وجد خالية من الزمان واملكان واحلركة أو الطاقة أو املادة بل هي خارج نطاق  

ني الفيزWء يف عاملنا املادي املوضوعي ..كل قوان  

أي أننا نعود اىل دقة الوصف والتعريف يف النص االيزيدي املذكور أعاله ، ال أحد يتمكن من معرفة شكل 
ولون وحجم اخلالق والوعي املقدس الذي يُنري الوجود ، هذه النقطة �لتحديد متثل إرتكاز مهم ملن يعرب 

االيزيدية .. أبواب املعرفة املقدسة يف  

سابقاً كانت الكثري من األقوام تسخر من تقديس االيزيديون لشكل الدائرة أو أن البعض منهم كان يقول ما 
أن ترسم دائرة حول الشخص االيزيدي فإنه لن خيرج من إطارها اىل أن �يت أحدهم ويقوم مبحي جانب منها 

صة البسيطة يف املوروث اال يزيدي بطبيعة احلال متتد اىل أعماق فهم التعاليم أو تدمري شكلها ، وهذه الق
السرية يف االيزيدية من خالل وصف اخللق ¥نه دائرة الوجود األوىل وأن العرش املقّدس هو دائري الشكل 
وال ينبغي إنتهاك قوانينه ، فهي ترمز اىل األبدية والدفق واالحنسار وشبهت هذا األمر �حلجارة اليت تقذف 

راكدة وتنبعث منها تلك األشكال الدائرية بطريقة جعلتنا نقف طويالً عند دائرية الشكل املقدسعلى املياه ال  
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للوعي فالكثري منا وضع أكثر من سؤال وهو ملاذا ال تنبعث أشكال أخرى كاملربعات أو املستطيالت عندما 
 نقذف احلجارة يف املياه الراكدة ونستفزها ؟

يقربنا من حقائق أعمق يف التعاليم السرية يف االيزيدية ، فالعني البيضاء هذا جانب واحد فقط ميكن أن 
الكونية ( كاين سيب ) أيضاً تتجّسد يف تلك الدائرة اليت تشع لنا بكل القوانني يف اهليكلية الكونية ، لذلك 

رة ، وهذا التشبيه قاد متثل العملية يف األساس ما يشبه تلك االنبعاثة للدوائر من نقطة املياه املُستفزة �حلجا
صي ¥نه ال ªائي الطابع ..  الكثريون من تعمقوا يف العلم اخلفي يف االيزيدية اىل اعتبار ذلك املستوى الع

وختتلف فكرة النشوء واخللق يف االيزيدية عن بقية األدWن والفلسفات من حيث عمق نظر�ا األوسع خلالق 
وصفه �لطريقة اليت أشارت هلا تعاليمنا السرية ومعرفتها ، لكن تبقى اجلميع على الرغم من أªا تتجنب كثرياً 

صورة يف إطار الشيوخ الكبار من الذين عربوا مراحل عميقة من فهم كوزمولوجيا الوجود اىل مساحات  حم
 شاسعة يف الفهم والتقّبل ..

م وقبل التجسد اإلهلي ذكرت السبقات املدّونة يف أقوال طاوسي ملك بداية النشوء قبل اإلنفجار العظي
األعلى ( آدي ) يف العرش امللكي األزيل املتحكم يف الوجود والكينونة ، وقد جّسدت هذه البداWت ¥ول 
صوت منبعث يف الوجود والذي سبق ظاهرة اإلنفجار العظيم ووالدة الدهر ( أكوان وجمّرات ) ومست هذا 

صوت �ألزل أو إيسف أو إين سف وهذه التسمية جاء صوت األزيل الذي سبق ال ت كرتمجة دقيقة ملعىن ال
 الوجود والكينونة اليت جتّسدت فيما بعد ..

وّمست االيزيدية إين سف ( ايسف ) ¥نه املطلق املتجّرد ( أ� أكون ) ، أو األعماق الغامضة والعلّية على 
احملتوى واملادة والعقل ورغم ذلك  الفهم البشري العادي ، فاملطلق كما عّرفته اهلندسة االيزيدية هو ا£ّرد من

صنوع منه وكل شيء يف الوجود يستمد احلياة منه .. صدر كل شيء وكل شيء م  هو م

صفر مع هذا الرقم األول للتجلي صاحب  الوعي املضيء بشعاع األملاس خلق الرقم األول كونياً يف دائرة ال
ال املغناطيسي األول كونياً والبعد األول واملقدس  عملية اخللق احلرف األول كونياً والنغمة األوىل كونياً وا£

كونياً واألهم من كل هذا خلق املسار األول للطاقة كونياً ، هذه العملية رغم بساطتها يف الشرح إالّ أنه 
 تشكل من خالهلا الرب�مج املعلومايت األول كونياً ، هذا التشكل استقر لبعض الوقت أو لفرتة كونية وألن
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صغرى البعض ي  صورة ال رى عدم وجود للزمان واملكان يف األبعاد العليا الكونية لكن مثلما منثل حنن ال
صغرى يف عاملنا وهلا نظري يف العوامل األمسى وهي  صورة ال للمنظومة الكونية كذلك متثل األبعاد واألزمنة ال

د لتلك املسارات الطاقية اليت تتسامى وتتحرك بطرق تعلو على قدراتنا يف اإلستيعاب فملكاتنا الفكرية تفتق
توصلنا بتلك اجلزئيات يف العوامل األمسى وهلذا ال يرى البعض يف العوامل األخرى سوى غيبيات وألن اهلندسة 
صيل عميق أرى أن اإلبتعاد عن تلك اآلراء سيقود� اىل  االيزيدية اخلفية املقدسة شرحت املبادئ الكونية بتف

ندسة االيزيدية عرب مبادئها نبضا�ا القوية ..حقيقتنا  اىل حقيقة جّسدت اهل  

وألن الدائرة امللكية السماوية االوىل مثلت الرحم الكوين الذي تركزت فيه ظاهرة التجلي ولد يف نفس 
 9( محل املرأة يستغرق  9الوقت الزمن السماوي امللكي املقدس والذي نرمز له يف بعد� األرضي �لرقم 

ضي يف خمتلف مراحل احلضارة ) وأقول خمتلف مراحل احلضارة ألªا إنقسمت أشهر حسب التقومي األر 
�لفعل بني بعدين زمنيني األول قبل تدمري برج �بل والثاين بعد اهلبوط اىل البعد األرضي والعيش يف العامل 

أنواع  املوضوعي القائم على أشكال معينة من املادة ختتلف عن تلك اليت كانت سائدة قبل اهلبوط وكذلك
 أخرى من الطاقة ختتلف عن تلك اليت كانت سائدة قبل اهلبوط اىل الُبعد األرضي ..

والعلم االيزيدي اخلفي املقدس شرح هذا األمر حىت قبل حدوث اهلبوط اىل البعد األرضي وبلبلة ألسنة 
ن إستخدمها البشر اىل لغات خمتلفة ، فهي كانت سائدة قبل احلياة على كوكب األرض و�لتايل متكن م

واستخدم علومها من تدمري بعض امللكات الفكرية ( الشفرات الوراثية ) كي جيعلهم بعيدين عن قدسية العامل 
الذي كان يعيش فيه ( العامل السبيب ) ومنذ ذلك احلني حدث التغّري النوعي زمنياً على كوكب األرض والذي 

 جتلى يف وقوعنا اىل هذا العامل املادي ..

الذي جتلى فيه الوعي األقدس كونياً يف دائرة ملكية مساوية أ�رت العرش األزيل ، متركزت طاقة  ويف الوقت
الوعي املظلم يف دائرة ملكية مساوية شكلت اجلانب املظلم والذي يتسم �لشدة واحلزم يف الكون ومثلما 

امللكية السماوية املظلمة  خلقت عملية التجلي احلرف األول كونياً يف عامل النور والبهجة خلقت الدائرة
احلرف األول كونياً وكذلك النغمة املوسيقية وا£ال املغناطيسي والعدد األول ومسارات الطاقة األوىل 

 املظلمة يف العامل املظلم ..
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على هذين العمودين واللذين مستهما اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة البري واملريب قامت أسس منظومتنا 
ة ، فبعد جتلي الوعي املقدس الذي مت تشبيهه بشعاع األملاس خلف هذا الوعي املقّدس الدائرة املظلمة الكوني

يف الفكرة الكونية اليت جتسدت بعد ظهور الدائرتني واليت شبهتها اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة �لكربون 
.. 

صر الكيميائي األول يف  ففي دائريت الكربون واألملاس خلقت احلقيقة الكونية األوىل ¥بعد جتليا�ا وخلق العن
الكون أو شارك بفعل وجوده ¥ول عملية خللق الدائرة امللكية السماوية األوىل يف الطرفني  ( فمن الكربون 

�يت األملاس ) .. 

ح ) تعمل يف يف الدائرتني امللكيتّني السماويتني جتّسدت املستوWت األربعة للوعي ، فاألملاس عبارة طاقة ( رو 
صل أعلى درجات نقاءها عند الرقم  ، والكربون عبارة عن مادة ( نفس ) تعمل يف  3مستوى من التكثف ت

( الرقم الذري للكربون )  6مستوى ذري قدره   

يف الدائرة امللكية السماوية املتنّورة واليت جتلى فيها الوعي األقدس كونيا ولدت أربعة مستوWت من الوعي 
الدائرة امللكية املظلمة ولدت مستوWت أربعة من الوعي حتص هذا اجلزء ومن الدائرة األوىل للخلق أخذ ويف 

صنيفي للوعي وكذلك حدث يف الدائرة امللكية السماوية املظلمة ، من هاتني الدائرتني إنبلجت  التسلسل الت
لق هو العقل ــ التواصل بني أول القوانني الكونية وأول مستوWت أربعة عكست تلك القوانني ( املط

مستوWت الوعي ــ الرتددالرنيين والتذبذب ــ اإلزدواجية ) هذه القوانني الكونية األربعة شكلت األساس 
املقّدس للعلم االيزيدي اخلفي ، كما شكلت حمتوى الرب�مج املعلومايت العظيم للمنظومة الكونية الكربى يف 

 صور�ا ..

ائرة امللكية السماوية األوىل يف احلالتني أو يف الوجهني الظاهر والباطن للكون ، لذلك شكل التجلي يف الد
املنري واملظلم فيها املبدأ األساسي املسترت األول املبطن للوجود ووحدته  اليت ال ميكن سرب أغوار أسرارها إالّ 

عف امللكات الفكرية للبشر مت عرب بوا�ت العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وبعد اهلبوط اىل البعد األرضي وض
 تشفري هذه اجلزئية من اهلندسة االيزيدية يف إستعارة لفظية تقول ( يف البدء خلق هللا الليل والنهار ) ..
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غري أن هذه االستعارة ال ميكن هلا أن تّوضح بدقة الربجمة املعلوماتية الكاملة اليت مشلتها عملية اخللق يف 
األوىل ، فاألمر ليس �ذه البساطة ولكن احلاجة لشرح العملية ملستوWت من الوعي  الدائرة امللكية السماوية

صار �ذا الشكل وتلخيص األمر بطريقة سلسة يفهمها هؤالء 64فقدت  % من قدرا�ا توجب اإلخت
 البسطاء ..

سية والنور وبعد تكثف كل من الوعي والطاقة يف دائرة التجلي االوىل تكثف الوعي اىل أعمق مستوWت القد
ليخلق الدائرة امللكية السماوية الثانية ، يف هذه الدائرة جتلت مستوWت الوعي وكل الربجمة املعلوماتية 

الكاملة املتكاملة يف الوسط لتتكثف اىل درجة خلقت معها اجلرة الكونية األوىل أو العني البيضاء األوىل (  
نتجت عن جتلي سلطان آدW يف الدائرتني ومنها جاءت كاين سيب )  احلاوية لكل األسرار املقّدسة اليت 

قدسية كلمة اجلّرة الكونية ، ألªا حاوية لقوانني سلطان آدي املقدسة  وألªا العني البيضاء اليت متسح وترى  
 كل شيء  ومنها جاءت تسمية العني البيضاء ( كاين سيب ) يف اللش املقّدسة ..

وخلق معه احلرف الثاين يف لغة الكون الرمزية املقّدسة  2نية خلق العدد ففي الدائرة امللكية السماوية الثا
وخلق معها كل من ا£ال املغناطيسي الثاين ومعدل اإلهتزاز والرتدد الرنيين الثاين واللون الكوين الرمزي الثاين 

سماوية وشرح تفاصيل وأشكال Áنية من املادة  وأنواع أخرى من الطاقة ، هنا .. ومن هذه الدائرة امللكية ال
والدة املنظومة املعلوماتية فيها سأتوقف عن تسمية املعادن والعناصر الكيميائية اليت تشارك يف عملية اخللق 
وتنتج من كل تكثف للوعي األقدس كونياً سلطان آدي والسبب هو حرصي على ابقاء هذا األمر خفياً كما 

ستخدامه إستخداماً شريراً للغاية ، فالتسمية املتسلسلة بقي من قبل حىت ال تتمكن العقول املريضة من ا
للعناصر الكيميائية واملعدنية والنغمات املوسيقية إذا ما متكن منها عقل مقتدر فإنه سيحّول هذا العلم 

الرصني اىل شّر يطال من حوله قبل كل شيء  وهذا ما ال يرغب به أي من الذين ميّروا على العلم اهلندسي 
دس ذو الطابع االيزيدي املقدس أن حيدث ، فليس من أخالق من يتشبع �ملعرفة واحملبة أن يعلم اخلفي املق

 اآلخرين طرق حتضري الشّر ..

صها سُيدخلنا  99فعملية اخللق يف املنظومة الكونية قامت على تسعة وتسعني  صائ معد�ً وشرح أمساءها وخ
ي املقّدس ، ومثلما توجد معادن محيدة وعزيزة ورحيمةيف دائرة أخرى ال تعكس قدسية العلم االيزيدي اخلف  
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توجد معادن جبارة وقهارة ومنتقمة  فاملنظومة ¥سرها كما قلت تقوم على دعاميت الظاهر والباطن ، اخلفي   
والعلين ، اخلّري والشرير  وال ميكنين اخلروج عن هذه القاعدة حتت أي ظرف من الظروف طاملا بقي اهلدف 

بال أسباب وال حدود من خالل املعرفة اليت ستساهم يف تعميق الوعي الفردي ببداية تفسري نشأة  نشر احملبة
 الكون وتسلسل والدة الربجمة الكاملة للمنظومة الكونية وعلمها املقّدس ..

فليس جهًال مين �لتسلسل اإلنسيايب للمعادن يف كل دائرة ملكية مساوية أثناء عملية اخللق والتجلي ، بل 
ألنين مدرك متام اإلدراك طبيعة النتائج املرتتبة على تسليم هذه السلسلة ملستوWت من الوعي تبحث فقط 
عن أهداف شريرة حمددة ، إذاً كما قلت ليس جهالً بل علماً نوعياً عميقاً ومقدساً يدفعين إلبقاء سلسلة 

صول العلم االيزيدي الباطن ..املعادن والنغمات املوسيقية خفية ومبطنة ألªا تشكل جزءاً مهماً م ن ف  

جيب التوضيح أن كل عملية جتلي يف اخللق يف الدائرة امللكية السماوية تقابلها من منطق االزدواجية الكونية 
عملية مماثلة يف الدائرة امللكية السماوية املظلمة ومثلما تظهر نغمات موسيقية وأشكال للمادة وأنواع للطاقة 

دد كوين وحرف كوين يف الدائرة امللكية السماوية املنرية اليت يشرف عليها سلطان وجماالت مغناطيسية وع
آدي ( يقابله رمزية البري )  تظهر يف الوجه املظلم أشياء تناظرها متاماً لكنها تنتمي للدائرة امللكية السماوية 

نا يف فهم هذا التسلسل بشكل املظلمة الواقعة حتت إشراف الشدة واحلزم ( يقابله رمزية املريب ) وكلما تعمق
صول القادمة عمق التعقيدات اليت ستقود� إليها هذه البداية ، فنحن يف وعينا يف العامل  دقيق سنفهم يف الف

األرضي نقوم �لتحليل والتفسري إستناداً للعلم الكمي السائد يف بُعد� هذا ، أما يف مراحل متقدمة من تطوير 
ول عليه من خالل نشر هذه السلسلة من الكتب سننتقل اىل الرتكيب والتعقيد ملكاتنا الفكرية وهذا ما أع

�إلعتماد على علم نوعي فذ ال يسرب أغوار أسرار املعرفة يف عاملنا فحسب ، بل يذهب بنا اىل مدى أوسع 
 سأتطرق اليه يف حينه ..

فأصبح لدينا كل حرف كوين يقابله رقم كوين وبرجمة مغناطيسية كونية معّينة ومعدن كوين معّني ، ورمز كيميائي 
زاز وتردد رنيين معّني ومسارات للطاقة معّينة معّني وشكل للمادة معّني ونوع من الطاقة معّني  ودرجة إهت  
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ملقّدس الرتكيب ، وهو خاضع عملياً لفهم نوعي مجع هذا الرب�مج كله يسمى يف العلم االيزيدي اخلفي ا 
على أساس تعميق مستوWت الوعي ورفعها اىل درجتها العليا , هذا الفهم النوعي هو من جيعلنا يف  قائم

 مستوW عليا ( روحية ونفسية وجسدية ) لتقبل مبادئ العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ينا صورة كونية تقوم على بُعدين وتكثف الوعي فيها ووصوله مراحله بعد خلق الدائرة امللكية الثانية أصبح لد
العليا أدى اىل خلق الدائرة امللكية السماوية الثالثة ، اليت من خالهلا أكمل الناموس املقّدس صورته الكونية 

د ، يف الروح والنفس واجلسد ، هذا الثالوث املقدس خلق ثالثة برجميات معلوماتية كونية عظيمة األبعا
فظهرت اجلرار الكونية الثالث واملسؤولة كل منها عن جزء من هذا الثالوث ومثلت حمتوى كوين عظيم 

ومعه احلرف الثالث يف املنظومة  3مربمج بطريقة خارقة النوعية ، يف هذه الدائرة امللكية الثالثة خلق الرقم 
لنفس واجلسد ( الروح والوعي واملادة ) الكونية  ومعه خلقت الربجميات الكونية اليت ختص كل من الروح وا

 ومع خلق هذه الدائرة إكتمل أساس الوجود املقّدس للكينونة ..

صدر كل  اجلّرة األوىل واجلزء األول من الثالثي املقدس ضم شيفرة الكون الرمزية اليت ختزن الروح العليا م
صغرى والكربى ، هذه اجلزئية املقّدسة تسم صورتيه ال ى يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس نبض يف الكون ب

�لطوق اإلهلي املقّدس ( طوق ايزيد ) هذا الطوق املؤلف من سبعة طبقات أبدية وسرمدية الطابع تعكس 
شيفرة الكون الرمزية اخلالدة وتعكس معها حركة هذه الروح يف داخلها املعلومايت العظيم ومبدأها العظيم 

قدس ــ كل شيء متداخل ) ويف الطبقات السبعة كما عرفتها االيزيدية التداخل ( مبدأ التداخل الكوين امل
 توجد القدسية برمزية عظيمة درجها العلم الباطن بـ ( البري واملريب واخلالت والشيخ والقا والبا واألخ ) ..

لوعي ) أما اجلّرة الكونية الثانية من الثالوث املقّدس فهي حتوي الشفرة الكونية لكل ما خيص النفس ( ا
وجتليا�ا ، فالنفس هي اخلاضعة للجانب السبيب والقياسي بكل أبعادها من خالل املريب الذي خيضعها 

بطريقة مبطنة ملبدأ الشدة واحلزم وذاكرة هذه النفس هي ما نسميها مبكتبة الكون الرمزية وهي اليت تقوم 
صيل اجلوانب السببية للكينونة وتنقيتها وتعكس أي ضاً مبدأ التداخل الكوين ¥عمق صورة ، بنفس الوقت بتف

هذه اجلوانب السببية يف القياس أطلق عليها عند تشفري العلم االيزيدي اخلفي املقّدس إسم ( يوم احلساب 
 ( 

 .. 
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هذا الكيان العقلي اخلفي الذي نسميه �لنفس يشرف على أغلب العمليات الربجمية يف العقل الفضائي 
صورة الكربى للكينونة  وطريقة عمل هذا الكيان معقدة للغاية اىل درجة حنتاج معها اىل إدراك  الكوين يف ال

عميق لطبيعة التشابك بني املنظومة الكونية للثالوث املقدس حىت نتمكن من فهم عمل كل جزء فيه بشكل 
ّسية قبل  مستقل ، فهو يعمل يف مستوWت علينا ال ميكننا ادراكها ، هذه املستوWت العليا هي مستوWت ح

صغرية أو  كل شيء وتعمل بطريقة ذاتية مستقلة حتمي Áلوثنا املقّدس يف بعض األحيان من املطبات سواء ال
صدر االنقاذ  صورة الكونية الكربى  هو م صدر إنقاذ لل الكبرية ، فهذا اإلدراك احلسي العميق مثلما هو م

صفحات السابقة . صغرى كما شرحت يف ال صورة الكونية ال .نفسه لل  

أما اجلّرة الكونية الثالثة فقد محلت يف طيا�ا الشفرة الكونية املتعلقة �ملادة وجتليا�ا وهي يف حقيقة األمر 
تعكس تكثف الطاقة ¥على مستو�Wا لذلك تكون اجلّرة الكونية الثالثة مسؤولة على احلدث الفعلي لكثافة 

صدر يف اجلرتني السابقتني ( الروح والنفس ) واللتان تسامهان  املادة يف العوامل وطريق حتويلها وعود�ا اىل امل
 يف yهيل العلوم وتنقيتها يف اجلّرة الثالثة والتحكم يف قدسية قوانينها ..

ويف املقابل خلقت الدائرة امللكية الثالثة يف اجلانب املظلم عددها الثالث وحرفها الثالث وبرجمتها الثالثة 
كل شيء حيدث بتوازي يف اجلانبني املنري واملظلم ، هكذا جيب أن نسلسل وÁلوثها املقّدس الثالث ، ف

العملية جذرWً من البداية حىت نتمكن من فهم الطريقة اليت إستند اليها االيزيديون يف تطبيق مبادئ هندستهم 
عاملنا  اخلفية املقدسة ليس يف بعد� األرضي فحسب ، بل حىت قبل اهلبوط اىل هذا الُبعْد ، فكل شيء يف

صوراً بيد أWدي نقية حىت ال يتسلل لعقول شريرة تضعه يف  خضع هلذا التفسري الدقيق الذي بقي خفياً وحم
 املكان اخلطأ ..

ويف الدائرة امللكية الثالثة تكثف الوعي املقّدس ليواصل عرب سلطانه yسيس الدائرة امللكية السماوية الرابعة 
) واحلرف الرابع يف لغة الكون الرمزية املقّدسة وا£ال املغناطيس  4( الرقم واليت أفرزت الرقم الرابع كونياً 

الرابع وشكل للمادة رابع ونوع للطاقة رابع ورمز كيميائي رابع ومسار للطاقة رابع ومعدل اهتزاز وتردد رنيين 
 رابع وبر�مج معلومايت كامل متكامل رابع ..
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الرابعة يف اجلانب املظلم من الكون ومنظومته وظهر فيها أيضاً الرب�مج وقابل هذا التجلي أيضاً ظهور الدائرة 
املعلومايت الكامل املتكامل ، لذلك جتّسد ظاهرة التجلي دائماً مبدأ اإلزدواجية يف التجلي  كما ظهر يف 

جلانبني احلالتني املعدن الرابع الذي ساهم يف تشكيل التجلي املقّدس ¥عمق صورِه ، واإلستغراق يف شرح ا
رمبا سيقود� اىل فهم عظيم ملبدأ اإلزدواجية ومعه مبدأ التداخل يف الكون والعودة اىل الدائرة امللكية 

 السماوية األوىل هو الذي جيعل انطالقتنا يف الفهم واسعة وغنية للغاية ..

لنار ) ¥نقى صورها وخلقت يف الدائرة امللكية الرابعة خلقت أعمدة القدسية األربعة ( املاء واهلواء والرتاب وا
معها الربجمة املعلوماتية الكاملة املتكاملة هلذه األسس األربعة اليت شكلت انتقالة مقدسة يف طبيعة عمل 

 املنظومة الكونية وخلقت معها مستوWت الوعي األربعة ..

صاعدWً حىت خلقت الدائرة امللكية السماوية  واستمرت حالة التجلي من تكثف الوعي يف املستوWت العليا ت
اخلامسة ومع هذه الدائرة خلق الرقم اخلامس كونياً ومعه احلرف اخلامس الذي يقابله يف لغة الكون الرمزية 

وشكل خامس للمادة ونوع خامس للطاقة وجماًال مغناطيسياً خامساً وكل الربجمة املعلوماتية اليت عكست هذا 
ت األبواب اخلمسة يف املعرفة وظهرت العلوم النوعية اليت حتلق التجلي يف الدائرة اخلامسة وفيها أيضاً ظهر 

�ألجنحة وما نسميها �ملالئكة ويف نفس الوقت خلقت الدائرة اخلامسة يف اجلانب الباطن أو املظلم من 
الكون وخلقت معها الرقم اخلامس واحلرف اخلامس وا£ال املغناطيسي اخلامس وشكل للمادة ونوع للطاقة 

تزاز وتردد رنيين خامس وبرجمة معلوماتية كاملة ممتكاملة تضاهي تلك اليت نشأت يف الدائرة امللكية ودرجة اه
 السماوية اخلامسة يف اجلانب املنري من الكون ..

ولو قمنا برسم األشكال اهلندسية من البداية لظاهرة جتلي الوعي األقدس كونياً سنتعلم متاماً كيف جاءت 
ا الكونية وكيف جاءت األحرف والنغمات وا£االت املغناطيسية وكيف تتكثف الطاقة األجبدية اىل منظومتن

مبعدالت اهتزاز خمتلفة وكيف يتناغم الرتدد الرنيين مع كل حالة تكثف تنبلج منها دائرة ملكية مساويةجديدة 
دة كل العلوم النوعية تضاف اىل دوائر التجلي هذه اهلندسة الكونية االيزيدية ( اإلهلية ) هي من أّسست لوال

صول قادمة وشرح األشكال الناجتة من  والكمية يف منظومتنا وسأحاول الوقوف عند كل مرحلة منها يف ف
 التجلي وإرتباطها �لرتدد الرنيين للكون ومنظومته وكذلك وجودها يف وجهني ظاهر و�طن ..
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ة برب�مج معلومايت فائق التعقيد وجديد مع كل جتلي يف دائرة ملكية مساوية للوعي تظهر صور وأشكال جديد
صورة الكونية الكربى إالّ أننا  صل عن ال صوراتنا للعملية بسبب وعينا القاصر املنف للغاية ورغم تعقيد ت

سنتمكن يف ªاية األمر �الصرار على املعرفة واحملبة من ربط منظومتنا املعلوماتية �لرب�مج الكوين املعلومايت 
مر جيب أن ال نشك به إطالقاً ، فقدرات الكائن البشري اليت تضم ثلثاً إهلياً متفوقاً تعلو  األكرب ، هذا األ

كثرياً على إدراكنا وكل ما حنتاج اليه فقط إيقاظ هذا الثلث اإلهلي واإلنطالق يف رحلة العلم النوعي حنو 
 شواهق الوعي املقدس الروحية العليا ..

صورة كامًال ،  حىت نتمكن من الوصول اىل أعلى درجات التحكم �لعقل والعاطفة هكذا جيب ان نفهم ال
صغرى والكربى يف املنظومة  صورتني ال واالنتقال ملراحل عليا يف مستوWت الوعي تساعد� يف ربط أجزاء ال

الكونية ، هذا األمر ليس تعقيداً بل هو يف غاية البساطة إذا ما متكن أحد� من جعل تردد ذبذ�ته الروحية 
لنفسية تعمل على مستوى منخفض وبطيء للغاية والتعبري الذي جيب أن أستعريه هنا هو التحلي بسعة وا

صدر واحلكمة يف مواجهة التحدWت اليت تعرتض طريقنا يف العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه أو  ال
عوامل سابقة قادتنا اىل هذا الُبعد الزمين األرضي الذي خلقنا فيه ألسباب متعلقة �رادتنا قبل كل شيء يف 

 اهلبوط يف سلسلة الوعي الكوين ..

والبحث عن حقيقتنا جيب أن يبدأ عند هذه النقطة ( ملاذا أ� هنا ؟ ما هي الرسالة اليت جيب أن أتركها يف 
ة املقدسة احلياة ؟ كيف أقوم بتغيري منط حيايت املادية اىل نوعية ؟ ) والدخول يف بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفي

سيجعلنا كلما تقدمنا يف دراسة علومها نفهم بعمق اجلانب السبيب من وجود� يف هذا البعد وبعد إكتشاف 
صعوبة  صبح من ال صل خالهلا اىل مستوWت سي اجلانب السبيب سننتقل اىل مراحل عليا متفوقة من الوعي ن

يش فيها يف السابق ، لكن تبقى األخطاء مبكان العودة من جديد اىل مستوWت الوعي املتدنية اليت كنا نع
القاتلة املتمثلة �ستخدام العلم النوعي االيزيدي اخلفي املقدس لغاWت شريرة هي من تقود� اىل اهلبوط اىل 

 تلك املستوWت املتدنية كما حيدث متاماً يف لعبة السلم واحلّي ..
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خطوة أو خطوتني لكن حتركاً خاطئاً يقود اىل اهلبوط  فأنت جتد نفسك قريباً من بوابة النور ومل يتبق لك سوى
يف السّلم اىل أدين املستوWت ، هذا ما حيدث عندما ينحدر الشعور ومعه اإلحساس اىل درك منخفض يؤدي 

صاحبه يف أعلى املستوWت اىل اهلاوية ..  ب

وعي األقدس لتشكيل دائرة وبعد تكثف الوعي يف الدائرة امللكية السماوية اخلامسة إستمرت عملية جتلي ال
واحلرف السادس من لغة الكون  6ملكية مساوية جديدة أدت اىل ظهور الدائرة السادسة والرقم السادس 

الرمزية وا£ال املغناطيسي السادس , وشكل للمادة ونوع للطاقة سادس وبرجمة معلوماتية كاملة ختص هذه 
ء الدائرة امللكية السماوية الساسة يف اجلانب املظلم من الدائرة امللكية السماوية وقابل هذا التجلي نشو 

 الكون وبر�جمها املعلومايت الكامل ..

بعد ظهور الدائرة امللكية السادسة أكملت مستتوWت الوعي حواسها وبرجمتها وجتمعت يف العني البيضاء 
صف هذه احلالة يف العلم االيزيدي اخلفي فإنن ا نشري اىل ظهور العني اإلهلية الكونية ( كاين سيب ) وعندما ن

اليت ال خيفى أي شيء عنها يف املنظومة الكونية من أصغر األحياء الدقيقة وأصغر جسيم ذري يف الكون اىل 
صويرها يف العلم احلديث �ستعارة لفظية تقول (  أكرب ا£رات وحىت الدهر ، أما يف عاملنا األرضي فقد مت ت

صت ملستوWت من خلق هللا الكون بستة أWم وار� ص ح يف اليوم السابع ) .. طبعاً هذه اإلستعارة اللفظية خ
الوعي متدنية ، ألن عملية اخللق والتجلي مستمرة ال تتوقف اىل األبد وهلذا ال ميكن ألحد وضع حد ªائي 

ل الدعامة لألعداد و�لتايل الرتكيز على موضوع األعداد واألحرف يف اهلندسة االيزيدية اخلفية املقدسة يشك
 النوعية لتفسري كل أسرار املنظومة الكونية ..

فعملية التجلي واخللق استمرت بعد الدائرة امللكية السماوية السادسة وهذا ما سيظهر بوضوح يف األسطر 
صدرها جت مع مستوWت الوعي يف األبعاد املقّدسة األربعة القادمة ، لكن الراحة يف تلك االستعارة اللفظية م

 البيضاء وإندماج الربجمة املعلوماتية لكل هذه املستوWت يف بر�مج كوين موحد عميق الداللة وال يف العني
صول أو مؤلفات ، هلذا عملية السكون اليت حدثت �ندماج املستوWت  ميكن املرور عليه وشرحه ببضعة ف

صها �ستعارة لفظية ترمزاىل الراحة ..  األربعة مت تلخي
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صوير الرقم الكوين املقّدس ينبغي علينا ولو أرد� متابعة  التجلي بشكل دقيق يف الدائرة امللكية السادسة وت
صوير الشكل اهلندسي هلا أثناء ظهور احلرف السادس يف اللغة الرمزية  صيغة معّينة ولو أرد� ت رسم االشكل ب

ند رغبتنا يف رسم الشكل الكونية يف الدائرة السادسة ينبغي علينا رمسها بشكل آخر وهكذا ينطبق األمر ع
اهلندسي هلا عند ظهور الرتدد الرنيين السادس ومعدل اإلهتزاز ، أو اإلحداثيات الدقيقة لألشكال واألبعاد 
صوير احلاسة السادسة والنغمة السادسة ،  اهلندسية اليت ظهرت يف الدائرة السادسة وينطبق كذلك على ت

صره ، وكذلك على بقية وا£ال املغناطيسي السادس ومسار الطاقة ال سادس والرمز الكيميائي السادس وعن
 األجزاء يف الرب�مج املعلومايت الكامل املتعلق �لدائرة امللكية السادسة ..

صور  لذلك عندما نرغب بفهم جوانب معينة يف العلم االيزيدي اخلفي املقدس يتعلق �ذه ااجلزئية ينبغي ت
رب أغوار احلقيقة املتعلقة به ، أو الوصول اىل ما نبحث عنه وكما الشكل ¥كثر من صورة حىت نتمكن من س

 36شكالً هندسيا من الدوائر الستة لتعرب عن  36ظهر يف الشكلني صورتني خمتلفتني وميكن استخراج 
حقيقة خفية يف العلم االيزيدي املقّدس ، فكيف هو احلال مع تفسري مجيع الدوائر امللكية السماوية اليت 

صول لشرحه كي يفهم  99نها كون واحد يتألف م دائرة ملكية مساوية وهذا املوضوع لوحده حباجة اىل ف
 القارئ من أين أتت كل األشكال اهلندسية للكائنات واملخلوقات يف الكون ..

فكل شكل من اشكال التجلي خيلق أشكال متعددة يف الوجود ، من هذه األشكال املتعددة إنبثقت العلوم 
كمية وإنبثقت أشكال الكائنات واملخلوقات وكلما إستمرت ظاهرة التجلي كلما تعاظمت العلوم النوعية وال

 ، ًWوإتسعت األشكال اهلندسية واملوسيقية واملغناطيسية واجلاذبية ومضادها وكل ما يتعلق �خللق جذر
ص ورة الكونية الشاملة فجوهر الوجود واملبدأ املسترت املبطن للوجود هو كل الكل وهو من يعطي لنا هذه ال

 ¥مسى معانيها وسعتها ..

وعندما جتلى الوعي األقدس كونياً يف الدائرة امللكية السابعة خلق الرقم السابع واحلرف السابع وكل الربجمة 
صورة املناظرة لُه يف الكون  وفيها جتلت زهرة احلياة  املعلوماتية الفائقة التعقيد فيها كما خلق اجلانب املظلم ال

كونية ¥مسى صور�ا ( زهرة نيسان ) وجتلى معها مستوى للتذبذب سابع وتردد رنيين أيضاً وعندها خلقت ال
صار لعملية التجلي �ذه البساطة ال يعين حمدوديتها بل عمق عظيم ال  املستوWت السبعة من العوامل ، االخت
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يف مراحل عليا من شرحه سيفتقد لأللفاظ  ميكن التعبري عنه يف عاملنا بطريقة سلسة ألن هذا التعبري الدقيق 
صور  الدقيقة اليت ميكن اإلستعانة �ا لتسمية الظواهر ¥مساء دقيقة تعكس حقيقتها  وهذا األمر أيضاً يعود لق

صيغة املناسبة اليت تعكسها ..  ملكاتنا الفكرية عن سرب أغوار تلك احلقائق �ل

¥شكال متعددة تعكس إكتمال الدائرة السماوية اليت أصبحت   يف الدائرة امللكية السابعة خلقت زهرة احلياة
كنزاً ال ينضب للعلوم وتوسعت دائرة اخللق اىل مدWت عظمى ، فااليزيديون أول شعب على كوكب األرض 
صدر عظيم للزخرفة وتشكيل األبعاد اهلندسية للكثري  نشروا صورة ورمساً هندسياً هلا يف أريدو وحتولت اىل م

العمالقة بفنها يف العامل ، وهي تكفي جلعل أي بنيان ينعم بطاقة خّرية يف الكون وتبقى أبدية  من األماكن
 الطابع والكثري من شعوب األرض بعد سومر أخذوا هذا الرسم اهلندسي ونشروه يف آدا�م وتراثهم ..

اخلفي املقّدس ومن يسرب أغوار  فزهرة احلياة ¥شكاهلا املختلفة تشري اىل سّراً كونياً مقدسًا يف العلم االيزيدي
هذا السّر ينعم �حلياة الكونية األبدية الشاملة ، هذا السّر الكوين ليس مفردة أو مجلة معّينة بل برجمة 
معلوماتية كاملة لنظام جيمع الفلك والرWضيات والفيزWء والعلم النوعي الشامل ، فال يوجد شيء يف 

االيزيدي اخلفي املقّدس ، فرب�مج الالوعي عند الكائنات العادية خيضع  منظومتنا الكونية إالّ وخيضع للعلم
بكل أبعاده لعملية التناغم احلاصلة يف األشكال اهلندسية بينه وبني املبدأ األساسي املبطن للوجود ، أما 

صدر الكائن البشري وبعد هبوطه اىل البعد األرضي وتعطيل شفرته الوراثية فقد هذا التناغم بني ال وع يه وامل
صغرى مع األشكال  صورة ال يف األشكال اهلندسية وهذا الفقدان يف التناغم بني األشكال اهلندسية لدينا يف ال

صدره من خالل تلقينا تلك األشكال اهلندسية  صل وعينا الكوين عن م صورة الكربى سببه ف اهلندسية يف ال
ال وعينا وحىت حيدث التناغم واإلنسجام بشكل معكوس يتطلب منا قلبها حىت تتناغم مع املوجودة يف 

صغرى والكربى يف املنظومة الكونية .. صورتني الكونّيتني ال  واإلحتاد بني ال

وعندما حدث هذا اخللل من خالل تقبلنا لألشكال اهلندسية بشكل مقلوب هبطنا اىل بعد� األرضي بطريقة 
صى درجات الط هارة والنقاء واإلستقامة لتأهيل أنفسنا مأساوية جعلت احلياة عند� تتطلب التحلي ¥ق

صل  صحيح ، وطاملا بقيت مسارات الطاقة اليت ت إلستقبال هذه األشكال عرب مسارات الطاقة بشكلها ال
صام بني وعينا والوعي الكوين موجوداً ، لقد كشف   الينا تدور بعكس اجتاه عقارب الساعة بقي اإلنف
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خالل زهرة احلياة وشكلها اهلندسي الذي يقود� اىل عبور جتربة الوعي  االيزيديون سّر هذا التناغم الكوين من
الكوين وخوض غماره بعمق ، ووحدهم الذين مارسوا طرق الّرب ( الربخك ) يعلمون متام العلم أمهية الرمز 

(  املقدس واللفظ املقدس الذي يتلفظون به إلمتالك حالة الرتدد الرنيين الالزمة للدخول يف جتربة الربّ 
الربخك ) فيحدث تناغم ذبذيب بني غددهم والشاكرات السبعة وبني املنظومة الكونية أو أحد مستوWت 
الوعي العليا اليت تسمح هلم �لتخاطب معه وهذا األمر خيضع يف جوهره عند الذين ميارسون طرق الّرب ( 

صورة الكونية يف ال وعيهم و  جعله متناغماً مع األشكال اهلندسية الربخك ) اىل جتميع األشكال اهلندسية يف ال
صورة املقدسة (  صورة الكونية الشاملة ، فيحدث تناغم يف اللغة الرمزية الكونية واألحرف املقدسة وال يف ال
زهرة احلياة ) واملوسيقى أو النغمة الكونية الرمزية املقّدسة وتبدأ العملية يف تلقي العلم النوعي من مستوى 

ي األربعة وهذا األمر يتوقف على مدى طهارة ونقاء وإستقامة من ميارس طرق الّرب ( معني من مستوWت الوع
الربخك ) فكلما كان متقدماً يف هذا ا£ال متكن من التواصل مع مستوWت عليا من الوعي قد جتعله يعرب 

النور واألبدية .. الدورة األخرية له يف احلياة األرضية ويوقف دورة الضرورة ( تناسخ األرواح ) ويدخل عامل  

كل شيء يف عاملنا منبثق من العلم االيزيدي اخلفي املقّدس الذي بدأ االيزيديون تدريسه يف آنوجكي وسيبار 
و�د ـ تيبريا وأور وأريدو ولًكاش ونينوى وهولري ، هذا العلم اخلفي املبطن يف بعض مراحله خضع إلستعارات 

صعب لفظية وصورية أخرجته عن حقيقة تعبريه بش كل سليم وبعد اهلبوط اىل العامل األرضي أصبح من ال
صوتية كامًال بسبب فقدان الكائن البشري  صورية وال مبكان على االيزيديون أخذ االستعارات اللفظية وال

للكثري من ملكاته الفكرية والروحية أثناء اهلبوط كما أن اللغات األرضية مل تفي الغرض يف كل االستعارات مما 
ندسة االيزيدية اخلفية املقدسة تقف عند حواجز معّينة تعتمد على تطّور احلالة الروحية والنفسية جعل اهل

 واجلسدية عند الكائن البشري ليتمكن من تقّبل تعاليمها ..

فكل األشكال اهلندسية السائدة يف احلضارة الشرق أوسطية القدمية أخذت قياسا�ا اهلندسية وأشكاهلا 
صورية من اهلندس ة االيزيدية املقدسة وعلمها الباطن ، توجد زهرة احلياة يف أصغر جسيم ذري اىل أعقد ال

ا£رات يف الكون واألهم من ذلك يوجد شكلها اهلندسي يف شفرة الكائنات واملخلوقات الوراثية ليس على  
صول سابقة ، فهي برجمة  صور يف ف معلوماتية  كوكب األرض بل يف كل املنظومة الكونية ، كما ظهر يف ال

صدرها   كونية شاملة ال تقبل اخلطأ ،  فكل الظواهر الكونية يف املنظومة الكونية أو األرضية على كوكبنا م
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زهرة احلياة عرب تناغم معلومايت هندسي ولفظي وصويت وبرجمي دقيق واخلوض يف تفاصيل تشعبات هذه 
صول طويلة حىت نتمكن من إعطاء املمارسة ( طرق الرب ) �ستخدام الشفرة الرمزية لزهرة احليا ة حباجة اىل ف

 حقها يف التعبري بشكل سليم .. 

صورة الكاملة  أن نظام الطبيعة العامل وفق قوانني هندسية كونية عظيمة هو وحده ومن خالل هذه ال
صدراً هلذه العلوم  االيزيدي وهذه القوانني يف العلم املتناسقة يقيم الدليل على الغائية والسببية اليت شكلت م

الباطن ، فهي صورة متداخلة كما ذكرت تعتمد على أسس Áبتة وسرمدية الطابع ال تقبل التغيري رغم أªا 
صّور واضح وسليم للقوانني الكونية األربعة اليت  تعمل منذ حلظة نشوء الكون وفهم هذا األمر يقود� اىل ت

 ارتكز عليها علمنا هذا ..

سة نشأ مسرح واسع للتطور �لنسبة لنا غري مرئي وال ميكننا دراسته دون ربط من هذه القوانني الكونية املقد
صغرى والكربى يف هذه املنظومة ومسرح التطّور هنا  صورتني ال وعينا البشري �لوعي الكوين ، أي ربط ال

ثل أقلية مت يتعلق بنا ومبسرية فهمنا لقوانني هذه املنظومة اىل حد بعيد ، فنحن ال نعيش فيها لوحد� ، بل من
وضعها يف سجن فيزWئي يتأهل منها من يتمكن من فهم القوانني الكونية بشكل سليم ويتمكن من التحرر 
ªائياً من دورات الضرورة ، فهذا السجن أشبه ما يكون بسلسلة متواصلة تبدأ من أصغر ذرة وتنتهي عند 

ينه الواسعة اليت تعمل بشكل مطلق ..خالصنا من هذا السجن وحتقيق االنتقال اىل الوعي الكوين وقوان  

واملطلق هنا كما ذكرت يف صفحات سابقة هو العقل واحلقيقة اجلوهرية الكامنة يف كل األشياء ، ابداع 
لتجلي سلطان آدي يعمل ذاتياً بطريقة سرمدية الطابع والتأثري وفهم قوانني هذا املطلق بشكل سليم هو من 

توWت عليا للغاية yخذ طريقها ذاتياً بشكل ديناميكي ال يتوقف قبل فهم  ينقل مستوWت الوعي لدينا اىل مس
 كل القوانني العاملة فيها ..

لذلك جتّسد زهرة احلياة ومنظومتها اليت نشأت بعد تشكيل الدائرة امللكية السابعة حجر األساس يف فهم 
صل هذا التن اغم اىل جزئني وفهم أسباب اخللل تناغم وعينا �لوعي الكوين وفهم السببية اليت وقفت خلف ف

الذي أوجد� يف هذا السجن الفيزWئي بعمر حمدود دفع ملكاتنا الفكرية اىل التقهقر اىل هذه الدرجة اخلطرية 
 من ضيق األفق ..
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ان الدخول اىل معبد املعرفة والعلم الكونيني كان منذ القدم هدفاً واضحاً لطالب العلم االيزيدي اخلفي 
وفهم طبيعة عمل املنظومة العقلية والعلمية للكون هو املفتاح الرئيسي المتالك العقل الكوين الواسع املقدس 

 الذي جيعلنا كائنات متفوقة للغاية تعمل يف مستوWت وعي عليا ..

وعند دخول املنظومة الكونية حالة التمدد تنشأ من الدوائر امللكية السبعة مخسة مستوWت عظيمة للوعي ، 
صله عن وعينا  تبدأ �لوعي يف عاملنا املادي املوضوعي ، هذا الوعي الذي حتدثت عنه طويالً والذي مت ف

الكوين  و�لنسبة لنا ال ميكن القول أنه نستطيع االحبار يف مستوWت الوعي العليا دون مقدمات ، هذا األمر 
Wت العليا للوعي هذا يتطلب مقدمات يشكل حبد ذاته جتريداً ذهنياً ال يتقبله العقل  فالدخول اىل املستو 

للتحكم �لعقل والعاطفة وممارسة طرق الّرب ( الربخك ) هي احدى هذه املقدمات قبل االنتقال اىل 
مستوWت عليا ختضع لتغيري كامل وفيزWئي حىت يف البنية اجلوهرية لتفكري� لتحقيق هذا األمر ، صحيح أن 

التواصل االيزيدي ( كما يف األعلى كذلك يف األسفل ) لكن عند هذا  القوانني الكونية هنا تقوم على مبدأ
احلاجز تكمن منظومة عقلية كاملة متكاملة ينبغي العمل على احداثيا�ا لتحقيق هذا األمر والتواصل 

مبستوWت الوعي العليا وسرب أغوار أسرار تلك املستوWت بشكل ميكننا من خالله تفهم طبيعة شكل املادة 
الطاقة والرتدد الرنيين وا£ال املغناطيسي ولغة الكون الرمزية السائدة يف ذلك املستوى من الوعي ونوع 

 وأشياء كثرية ينبغي العمل عليها يف بنيتنا الروحية والذهنية قبل حتقيق هذا األمر ..

ة الكونية أو يف فكل العلوم النوعية والكمية اليت سادت يف هذا ا£ال الواسع من التطور سواء على الساح
حميطنا املادي املوضوعي الضّيق ما هي إالّ نتاج الدخول ملستوWت الوعي العليا تلك والتواصل معها وأخذ 
قوانينها وحماولة تطبيقها على الواقع املادي املوضوعي الذي نعيش فيه ، فهي تكشف لنا بعمق عن أعقد 

ªا تساعد� على اجياد احللول املناسبة للتناقضات أسرار الطبيعة الكونية ومنظومتها العاملة ، كما أ
صية اليت تقف أمام حمدودية ملكاتنا الفكرية عن استيعاب طبيعة عمل هذه املنظومة ، ففي العلم  املستع

االيزيدي اخلفي املقّدس بقيت الكثري من القوانني الكونية خفّية ليست ألªا قادمة من مبدأ جمهول ! كال بل 
عة عمل املنظومة اليت يتحكم �ا املبدأ املسترت املبطن للوجود ( سلطان آدي ) وهذا ألªا عكست طبي

العمل حىت ال يدخل دائرة الفعل الشرير أو التفسري اخلاطئ بقي خفياً ال ميكن سرب أغواره إالّ من قبل من 
ال من امتالك القدرات يتحلى �لطهارة والنقاء واالستقامة . ومن خالل املستوى األول للوعي ميكننا االنتق  
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البسيطة يف جمال التحكم اىل القدرات املتفوقة اليت خترتق ا£هول وقوانينه وتتمكن يف النهاية من الدخول اىل 
 هيكل جديد من مستوWت الوعي جتعل ا£هول معلوماً وواضحاً ..

املالئكي بلونه األزرق املتمّوج واملستوى الثاين للوعي والذي تعكسه الدوائر امللكية السبعة هو املستوى 
بكثافته فتارة يظهر بعمق و�رة أخرى يظهر خافتاً وهذا األمر يعتمد اىل حد بعيد على قدرات املرء يف 

صفات اليت تؤهله هلذا األمر من خالل ممارسته لطرق الّرب  دخول هذا املستوى عرب علمه النوعي وامتالكه ال
ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس يعيش املرء حالة التواصل مع ( الربخك ) وعند الدخول اىل بوا�

مستوى الوعي هذا ¥نقى أشكاله ، فهو مستوى املالئكة وخيضع للبوابة العنكبوتية احلاكمة يف الكون 
ويسمى يف العلم الباطن االيزيدي مبستوى املالئكة الذي حيكمه نور طاوسي ملك ، فكل جزئية مهما كانت 

سيطة يف مستوى الوعي هذا خاضعة لسلطان ذلك النور الذي يعكس بعظمته جتلي سلطان آدي وقوانينه ب
املتدرّجة يف الكون ، فهذا املستوى من الوعي هو قبل كل شيء مستوى عظيم من النور حتكمه هيكلية 

توى العظيم من النور عظيمة من املعرفة والعلوم وطاقات احملبة وحىت يتمكن املرء من التواصل مع هذا املس
 ال ميكنه أن خيرج من دائرة الطهارة والنقاء واالستقامة اليت تتطلبها عملية التواصل ..

فقد تبدو العملية ملن مارس طرق الّرب ( الربخك ) مرعبة يف �دئ األمر وخاصة على الذين مل يدخلوا أبواب 
هي أساس عقلي وروحي وذهين مهم حىت ال يفقد املعرفة االيزيدية ويفهموا أعمدة العلم املقّدس فيها ، ف

املرء رشده وهو يدخل هذا املستوى العظيم من الوعي ، فاملرء هنا يدخل مرحلة عميقة من تفتح ملكاته 
الفكرية وقدراته يف الشعور واإلحساس العميقني �ذا املستوى وينتقل اىل امتالك قدرات ال ميكنه التعبري 

ادي هذا  ، لكنها يف ªاية األمر متّده بتفوق يف تفسري القوانني الكونية وطريقة عملها عنها لفظياً يف عاملنا امل
مبستوى من الوعي عابر للتفسريات القاصرة اليت طرحها العلم الكمي املنهجي يف بعد� األرضي والكثري من 

ته والقسم اآلخر بقي حياً االيزيديون من اجلنسني عاشوا هذه احلالة قسماً منهم �لفعل فقد رشده وأªى حيا
لكنه مل يتمكن من تفسري أي شيء من توصيف لتلك القوانني اليت تتحكم يف ذلك املستوى العظيم من 

الوعي وقلة قليلة جداً عربت اىل معبد العلم واملعرفة وأªت دورات الضرورة بتنّور �م ( الكوجك سلمان 
 أحدهم ) ..
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والنجاح يف االلتزام �لقوانني الكونية احلاكمة فيه ينتقل املرء اىل وعند عبور هذا املستوى من التواصل 
مستوى أعظم من الوعي وهو مستوى يطلق عليه العلم االيزيدي الباطن مبستوى شيشمس وهو مستوى 
عظيم من النور أيضاً حتكمه قوانني غاية يف الدقة واالنتظام ، يف هذا املستوى العظيم من الوعي يكتشف 

اب اختالف أشكال املادة وأنواع الطاقة يف املستوWت الكونية من الوعي ، جناحني عظيمني من املرء أسب
النور يقدمان للمرء قوانني ذهبية للمستوى السبيب الذي تعمل به املنظومة الكونية هذا أقل توصيف للحالة 

لألشياء  وكذلك يف هذا يف هذا املستوى ومنه فقط يستمد املرء كل القوانني اليت توضح اجلانب السبيب 
املستوى يدرك املرء ¥عمق املعاين ما الذي يعنيه القانون الكوين الذي يقوم على اختالف معدل االهتزاز 

 والرتدد الرنيين يف مستوWت الوعي املختلفة بدءاً من األرضي صعوداً اىل أعلى مستوWت الوعي ..

ز والرتدد الرنيين للروح الذي يعمل مبستوى عظيم ليس يف مستوWت الوعي فحسب بل حىت مستوى االهتزا
من السرعة واحلركة تسبب يف جعل مستوWت الوعي لدينا تتدىن وتتقهقر اىل املستوى الذي نعيش فيه 

صولني عن وعينا الكوين وعن روحنا الكونية ، فمن املعلوم أن السيطرة على معدل االهتزاز هذا يف الروح  مف
عيش يف حالة تواصل مع املستوWت العليا للوعي وهو األمر الذي جيعلنا نفهم منذ البداية ينقلنا تدرجيياً اىل ال

أن املوضوع خاضع لقوانني كونية تفرض سيطر�ا على كل جزئية يف منظومتنا الكونية مبا فيها أجساد� 
مع هذا املستوى  الفيزWئية وطاقا�ا املتحكمة فيها واليت تسّري عمل هذه األجساد ، كما جيعل التواصل

العظيم من الوعي املسمى �لوعي الشمسي يف العلم االيزيدي قدرات املرء تستوعب للمرة األوىل جانيب 
 الكون اخلفي والظاهر وطبيعة القوانني العاملة يف كال املنظومتني ..

بيت آدW وهو أما املستوى األعلى للوعي فهو مستوى آدي واملسمى يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس بـ 
املستوى الذي يتواصل معه الذين وصلوا أعلى درجات التحكم �لعقل والعاطفة وأولئك الذين يتحلون 

¥على درجات الطهارة والنقاء واالستقامة وهم الذين قادرون على التأثري الفعلي يف الطاقات البشرية 
للذين ال ميتلكون تلك الشروط أو الوصول والكونية ويعترب التواصل مع هذا املستوى من املستحيل �لنسبة 

 �لروح والنفس واجلسد اىل أعلى مستو�Wا لتحقيق تلك الشروط ..
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أما املستوى األخري فهو مستوى العني البيضاء اليت ترى كل شيء واليت يتجمع فيها كل مستوWت الوعي 
صفة املطلقة وجتّسد املبدأ األساسي  املقّدس ، يف هذا املستوى العظيم من النور yخذ القوانني الكونية

املسترت املبطن للوجود ¥على درجات نقاءه وطهارته ، والكثري من االيزيديون يعتربون الوصول اىل هذا 
صل اليه جزءاً من املطلق وال ميكنه العيش يف املستوى  املستوى العظيم من الوعي استحالة ألنه جيعل من ي

ل هذا املطلق وتعكس مبدأه املسترت ..األرضي إالّ كتجسيد لظواهر متث  

ولو توقفنا عند مستوWت الوعي هذه سنجد أªا ليست سهلة الطابع يف املستوWت احلسّية العليا بل هي 
على مرحلتني خفيفة وعميقة ، خافتة وغامقة ، هالمية وكثيفة وعندما رسم االيزيديون األوائل الزقورة يف �بل 

يف أشكاهلم اهلندسية بشكل دقيق ، ليس يف الزقورة وحدها بل حىت يف اجلنائن عكسوا مستوWت الوعي هذه 
صدراً  صمات هندستهم املقّدسة اليت شكلت م صر امللكة االيزيدية  أ�Í ( عشتار ) والكثري من ب املعلقة وق

 نوعياً وكميا للعلوم انتشر يف جهات األرض األربعة ..

لظهور أشكاالً خمتلفة من مستوWت الوعي وجتسيداً للظواهر ¥نقى لذلك متثل احلالة الكونية من اهلجع وا
أشكاهلا وعند احلديث عن األشكال اهلندسية العظيمة اليت تبعثها هذه الظاهرة فإننا سنكون حباجة اىل 

جملدات للحديث عن كل جتلي يف دائرة ملكية مساوية جديدة ومل تتوقف ظاهرة جتلي سلطان آدي يف اخللق 
ئرة السابعة بل جتاوز�ا اىل الدائرة الثامنة اليت تكثف فيها الوعي األقدس وخلق منظومة معلوماتية عند الدا

واحلرف الثامن يف لغة الكون الرمزية واملعدن الثامن الذي كشف عن سر رمزه  8جديدة خلق معها الرقم 
بعد اجلديد الذي ظهر يف الكيميائي يف اخللق وعن نوع جديد من الطاقة ونغمة موسيقية مقدسة تعكس ال

 هذه الدائرة امللكية السماوية الثامنة .. 

يف هذه الدائرة خلقت املنظومة احلسية للكون بشكها املتكامل بكل االجتاهات ويف كل األبعاد ، هذه 
املنظومة بدأت �لعمل على نبض كوين سرمدي أبدي ال يقبل اخلطأ او اجلدل ، فكل العوامل اليت تعمل 

من احلّس العايل بدأت �لنبض بعد اكتمال هذه الدائرة امللكية السماوية املقدسة يف العلم  مبستوWت
االيزيدي اخلفي املقدس ، بل أن املنظومة الكونية بعد اكتمال دوائرها التاسعة والتسعني أفسحت ا£ال 

صغرى مرتني مرة حتدث فيها التحوالت الكو  صورة ال صورة الكربى أو ال صورة للتحول يف ال نية العميقة يف ال  
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الكربى حيث yخذ نذر اخلري والشؤم أماكن جديدة ومرة على املستوى الذي نعيش فيه والذي نسميه �لعامل 
صيفي والشتوي ، صحيح أن البعض قد ال يرى يف هذين التحولني  املادي حيث حيدث التحولني اهلامني ال

لعلم االيزيدي اخلفي املقدس يدركون متاما االدراك طبيعة بُعداً حسّياً �ملرة لكن الذين يدخلون أبواب ا
صوم رجال الدين هذه  التأثريات اليت ترتكها هذه التحوالت على املنظومة احلسية للكائن البشري ( لذلك ي

صيف ، وأربعينية الشتاء ) ..  الفرتة ــ أربعينية ال

ت منه ال تقبل اخلطأ ، لذلك عند احلديث عن فالقوانني الكونية Áبتة وأبدية وتعكس أبدية املبدأ الذي أت
صيل دقيق مثانية  تشكيل الدوائر امللكية السماوية جيب االنتباه اىل أن هذا احلديث جيب أن يشرح بتف

مستوWت وأشكال ، يشرح املوضوع من مثانية زواW خمتلفة أو من مثانية أبعاد ولكن هذا األمر يف البداية 
درجة يفقد معها قدرته على الوصول اىل الذهن البشري بشكل سليم .. سيجعل املوضوع معقداً اىل  

صول قادمة من زواW أكثر تعقيداً ورمبا  هلذا أحاول تقدمي األمر بشكل سلس ومبسط على أن أعود اليه يف ف
سيقف الكثريون طويالً أمام عقبة فهمها واستيعاب حمتواها السبيب �لشكل السليم ، فكلما كان املوضوع 

بّسطاً ومتدرجاً وصل اىل ذهن القارئ بشكل أفضل ، وهذا ليس تعبرياً عن تعقيد للموضوع بل هو تدريج م
يتطلبه الذهن البشري الستيعابه �لشكل الذي يتناسب ومستوى الوعي الذي حيمله املرء وهناك رمبا من 

صور مباشرة دون التمعن يف الشرح وقراءته ، هلذا أقول أن العملية حتتاج  يستطيع فهم اجلوانب السببية من ال
 اىل التدرّج بسبب التفاوت يف مستوى الوعي والقدرات الروحية والفكرية والذهنية عند البشر .

لذلك تعكس األشكال اهلندسية للدوائر امللكية السماوية للخلق عمليات نوعية غاية يف التعقيد ال سيما 
صدر لكل العلوم النوعية والكمية ع لى األرض وميكن تناوهلا كما ذكرت من أكثر من زاوية وأªا تشكل م

صل الينا صور تفسري نشأة الكون بشكل متكامل ..  حىت ت

وعندما تكثف الوعي األقدس يف الدائرة امللكية الثامنة خلق الدائرة التاسعة وأكمل خلق األعداد املقدسة 
غمة التاسعة والربجمة املعلوماتية التاسعة يف املنظومة الكونية وعددها تسعة وخلق معها العدد التاسع والن

للكون وشكل للمادة �سع ونوع للطاقة �سع وجمال للمغناطيسية �سع ، فكل شيء اكتمل فيها وجّسد 
صادقة هلا ( كل الكل ) ..   هذا الكمال تسمية االيزيدية ال
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عرش بعمودي البري واملريب دائرة ملكية متثل العرش األمسى للوعي املقدس ورقمه املقّدس حيث اكتمل ال
ومستوWت الوعي العظمى املسئولة عن الربجمة املعلوماتية الفائقة التعقيد للكون ومظاهره ، ثالثة مستوWت 
صدر كل ألوان التجلي يف املنظومة الكونية  من الوعي العليا يف الكون حتتوي الوجود والكينونة بعمق وهي م

لكاملة فهي تعين عملياً ªاية التسعة الرمزية السرمدية األوىل يف الكون ، وحركتها وعند القول اªا الدائرة ا
 فهي حبد ذا�ا املستوى الذي يتحكم يف كل املنظومات املتفّرعة منها ..

وعندما أقول أن العلم االيزيدي اخلفي املقّدس عّرف أو فّسر هذه الدائرة ¥ªا عرش سلطان آدي فهو تعبري 
خالل الشرح ، فقياساته Áبتة وأبدية ، فلو عد� للدائرة امللكية السماوية األوىل  دقيق سيتم اثباته من

درجة  360لوجد� أن التجلي للوعي األقدس كونياً امتد ملساحة رمزية متثل قطراً هلذه الدائرة وكان مقدارها 
صد منها أن ه ذه املساحة تقابلها رمزية يف الكون وحىت يفهم القارئ هنا ملاذا أستخدم كلمة رمزية فالق

) ومهما تدرجنا يف  9= 0+6+3درجة (  360مساحة مشا�ة يف مستوWت وأبعاد أخرى وعندما جنمع الـ 
صل دائماً لنفس النتيجة ..  حسا�ت املنظومة الكونية اليت قامت على أساس علومها اهلندسة االيزيدية سن

رجة ولو مجعناها خلرجنا بنفس النتيجة ، أي د 180وعندما تقسم شطري الدائرة ستخرج بزاوية مقدارها 
حساب النسبة يف الدائرة السماوية االوىل والثانية ومهما توسعنا يف حساب الدوائر امللكية السماوية 

.. 9مبساحتها وزواWها وأضالعها سنخرج بنتيجة واحدة هي كل الكل ، أي الرقم   

صرح اهل ندسي العظيم املبين يف اللش املقدّسة يقوم على فكل مربع أو مستطيل أو ضلع من األضالع يف ال
وكذلك ينطبق األمر على املسافات الفاصلة بني  9قياسات فلكية هندسية دقيقة حاصل مجعها كلها الرقم 

منبع العني البيضاء ( كاين سيب ) ومنبع مياه الزمزم وحىت بوا�ته كل ضلع فيها حاصل مجعه ينتهي عند هذا 
صف مليون عام من حضارة نوعية قائمة على احلسا�ت  9حاصل مجعها يساوي الرقم  الرقم والزواW فيه ، ن

النوعية الدقيقة للغاية yخذ يف نظر االعتبار yثريات هذه األشكال اهلندسية يف طاقات الكائنات 
 واملخلوقات احمليطة ، مبا فيها البشر واحلجر واحلشرات والنبا�ت واألشجار واحليوا�ت .

ألمر ليس اعتباطاً وال صدفة بل قادم من عبقرية جّسدت اهلندسة االيزيدية وعلمها اخلفي املقّدس هذا ا
 ¥عظم صورة ، فحركة الكون وجتليه وخفوته نفسه خيضع هلذه القياسات الدقيقة ، ففي احلالة االجيابية 



 א�و�	�و�����������מ�א��و����
	�א������

 

74 

 

 

تنتهي عند الرقم املقّدس هذا يف لدوران الطاقة الكونية واليت نسميها املوجبة خترج مجيع األعداد الكونية و 
صورة الكونية الكربى ، أما الطاقة ومعدل واجتاه دوراªا �ألحرف واألرقام والطاقة اليت تتخلها أجساد�  ال

صغرى واليت تسري بعكس االجتاه أي االجتاه السالب يكون حاصل مجعه يف كل  صورة ال الفيزWئية اليت متثل ال
.. 9األحوال الرقم املقدس   

ففي بناء اللش جتّسدت املبادئ الكونية املقدسة كما جتّسدت احلركة اللولبية ونسبتها الذهبية ¥عظم صورة ، 
ليس ذلك فحسب بل أªا شكلت مركز استقطاب الطاقة اإلهلية مبعاين دقيقة ال ميكن لنا فهم كينونتها دون 

الفيزWئي احلامسني يف حتديد هذا األمر بدقة االطالع على العلم االيزيدي اخلفي املقدس وجانبه الرWضيايت و 
مذهلة ، لذلك عند احلديث عن قدسية املكان جيب أن Õخذ بنظر االعتبار القياسات املقدسة اليت جعلت 

 من هذا املكان مركزاً أبدWً يعكس املبدأ األبدي السرمدي الطابع ¥عظم صورة ..

عمق أسرارها ختضع هلذه النسبة من القياسات املقدسة ويف وحىت األشكال املوجّية والنغمات املوسيقية يف 
 432الرتدد الرنيين جلسم الكائن البشري تتجسد هذه القياسات من خالل عمل هذا الرتدد على موجة 

Hz   ) لكن ما جيب أن ننتبه لُه هو أن  9، وحاصل مجع تردد� الرنيين ال خيرج عن الرقم املقّدس ، (
Hz 440النغمات املوسيقية كلها يف عاملنا األرضي تعمل على تردد رنيين مقداره  وهو املستوى الذي ال   

يقي الذي يعمل على ترتدد يسمح لقوا� الروحية والفكرية بتقبل املوسيقى بشكل يتناغم مع جوهر� احلق
، فالرتدد الذي تستخدم فيه اآلالت املوسيقية ال يسمح هلذه املوسيقى ¥ن تنساب اىل جوهر� كما  432

هو احلال مع النغمة املوسيقية يف اللش املقدسة القائمة على الدف والشّباب ( شاص ايزيد ) واليت تعمل 
Hz 432وفق تردد هندسي ايزيدي خفي مقدس (  هذا هو الفرق بني املوسيقى الروحية لطقس )  

السماع املقّدس واملوسيقى العادية اليت ال تتمكن أرواحنا من استيعا�ا لتساهم يف تطور قوا� الروحية 
 والفكرية والذهنية لتقبل مبادئ العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

الرنيين ألرواحنا مع الرتدد الرنيين للروح  ومن خالل هذا األمر نستطيع أن نتفهم عملية التناغم يف الرتدد
 الكونية ، جيب أن تعمل االثنان يف مستوى واحد  وهو ما تقوم به الطقوس املقدسة يف اللش منذ عشرات 
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صورة  اآلالف من األعوام وفهم هذه اجلزئية ستجعل القارئ يوّسع إدراكه ليستوعب �قي اجلزئيات يف ال
صد من الشروط اليت جيب توفرها لدراسة العلم االيزيدي املقّدس .. وفهم الق  

وحىت لو صعد� يف مستوWت الوعي العليا سنجد نفس الرقم يف الرتدد الرنيين لألرواح لكن ¥عداد مضاعفة 
يث كانت معدالت الرتدد الرنيين للعظماء االثنا عشر يف ، ح 9تنتهي يف كل األحوال عند مجعها عند الرقم 

دو و�قي املناطق احلضارية اليت سادت فيها اهلندسة االيزيدية تعمل على تردد رنيين آنوجكي وسومر وأري
 ) وهو ما يسميه البشر اليوم برتدد اآلهلة .. C"s 432مقداره ( 

صل اليه األرواح بعد دخوهلا أبوا�  هو يف احلقيقة ليس تردد رنيين لآلهلة بقدر ما هو تردد ملستوى سبيب ت
( االهلية ) اخلفية املقدسة وجتاوز أعمدة العلم املقدس فيها مبختلف مستوWت الوعي اليت املعرفة االيزيدية 

صول القادمة .. صفحات والف  تسبق هذا املستوى السبيب والذي سأتوقف عند شرحه يف ال

اليت  وقد لعب الرقم املقدس يف الكون دوراً حمورWً يف أساسيات العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فكل القوانني
، فهذه القوانني مت اشتقاقها  9وحاصل مجعه ايضاً الرقم  72ينبغي دراستها يف هذا العلم تقف عند الرقم 

من تفسري نشأة الكون واحتواء اجلّرة الكونية هلذه القوانني املقدسة كما أن العني البيضاء الكونية تعمل يف 
وهو رقم له قدسية خاصة يف العلم االيزيدي ،  72هذا املستوى من مستوWت الوعي املتدرجة حىت الدرجة 

فكل املنظومة الكونية وقوانينها قادمة من هذه اجلّرة الكونية املقّدسة وكذلك العني البيضاء ( كاين سيب ) 
الكونية واليت تضم دائرتني مقّدستني وعمودي البري واملريب وكل قوانني هذه املنظومة واليت قلت عنها يف 

ªبتة وأبدية وأعتقد أن القارئ أصبح يفهم الثبات واألبدية يف هذه القوانني سطور سابقة أÁ ا ذات قياسات
والذي يشكل األساس الذي بُنيت من خالله القياسات  9االيزيدية من خالل ªايتها �لرقم املقدس 

 اهلندسية الدقيقة يف اللش املقّدسة ..

دوائر العرش السماوي متكاملة مبستوWت الوعي وعندما وعند اكتمال عقد الدائرة امللكية التاسعة أصبح 
تكثف الوعي يف الدائرة امللكية التاسعة انتقل اىل مرحلة أخرى يف عملية التجلي وخلق دائرة ملكية أوىل 

وهذا الرقم حبد ذاته  10جديدة لكنها صنفت على أªا جماورة لدوائر العرش املتكامل وأفرزت الرقم عشرة  
ية جديدة نشأ فيها قوانني هندسية جديدة تشكل أعمدة اخللق والتجلي املقّدسني ، فظهر يشري اىل بدا  
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احلرف العاشر يف لغة الكون الرمزية ونغمة وتردد رنيين جديد ومعدل اهتزاز جديد وجمال مغناطيسي أسس 
اد اىل رمزيتها يف تنألعمدة الكون يف جوهره وبدأت تظهر بوضوح أعمدة اخللق املقدّسة األربعة اليت مت االس

 بناء الدعامة املقّدسة اليت تقف عليها القباب املخروطية يف اللش ..

وهذا ما سيظهر بوضوح من خالل الشرح  فتجلي الوعي األقدس استمر يف خلق الدوائر امللكية السماوية 
نية أخذت أشكاهلا حىت الدائرة تسعة وتسعني وyسيس الكون وكل األحياء اليت تنبض يف هذه املنظومة الكو 

 من األشكال اليت جتّسدت عرب عملية التجلي ..

وانتهت عملية yسيس أعمدة الكون عند الدائرة امللكية الثانية عشر حيث تشكل الكون من دوائر مساوية 
ملكية بقيت احلاكمة فيها الدوائر االثنا عشر االوىل حتيطهم دائرة العرش السماوي اخلالدة األبدية واليت 

يها �لدائرة العنكبوتية احلاكمة ( كل الكل ) حيث تعكس سرمدية الوعي األقدس ونوره يف مستوى نسم
 عظيم من النور نطلق عليه مستوى طاوسي ملك ..

وكل األعداد اليت جتلت يف الدوائر امللكية التسع األوىل شكلت عواملاً حبد ذا�ا ملستوWت من الوعي 
يعة تشكيلها من خالل فهم العلم االيزيدي الباطن يف حوار الروح ومستوWت روحية ميكن استيعاب طب

 والوعي والذي جسدته سبقات دينية كثرية ال تزال ترتدد يف املناسبات يف اللش املقدسة ..

و�لعودة للنقطة األوىل اليت انطلقت منها عملية جتلي الوعي األقدس كونياً واليت نسميها �لفكرة املا قبل  
صفر اليت سبقت عملية التجلي تبدأ فعلياً عملية وجود كونية أو األ زل ( ايسف ) واليت تشكل دائرة ال

األعداد يف الدوائر امللكية السماوية متوازية مع مراحل اخللق  ففي الدائرة األوىل اليت جتلى فيها الوعي 
قّدس أدرك ذاته األقدس ( سلطان آدي ) ظهر العدد األول ليعكس األوحد املقّدس وألن هذا الوعي امل

والدائرة امللكية السماوية الثانية وألن الوعي والذات أدركا طبيعتهما خلقت الدائرة امللكية  2خلق الرقم 
.. وما أن اكتمل هذا الثالوث حىت اكتمل عقد التكوين املقّدس معه  3الثالثة واملادة احلية الكونية  والرقم 

.. 

يف كل مرة ُخيلق فيها Áلوث مقّدس وبعدها خلقت الدوائر امللكية وبدأت عملية اخللق yخذ أبعاد واسعة 
) وهكذا ، لكن  6،  5،  4السماوية اليت شكلت الثالوث املقّدس اآلخر يف الكون وخلقت معه األرقام (   
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صل اىل أن العدد   21إذا أرد� التعمق يف مغزى طريقة الرتتيب وyثريها على الطقوس املقّدسة يف اللش سن
ثل األعمدة السبعة يف الكون والعوامل السبعة فيها واملثلث السابع يف التسلسل الرقمي لعملية اخللق مي

وعندما Õخذ هذا األمر يف نظر االعتبار واملقارنة مع جممل منظومتنا الكونية سنتأكد من أن االيزيديون 
ومكان وكذلك حددوا التحول حددوا التحول الكوين األعظم يف فرتة دقيقة مذهلة للغاية يف كل زمان 

حددوه على أنه بداية  10ديسمرب من كل عام أرضي والرقم عشرة  24ـ  21الشتوي يف الفرتة الواقعة بني 
، فالرقم صفر يشري اىل دائرة البداية اجلديدة والرقم واحد  12تشكيل Áلوث مقّدس جديد ينتهي �لرقم 

توWت متدرجة ..يشري اىل بداية األوحد اجلديد املتجلي يف مس  

أما رمزية هذه األرقام وارتباطها �ألحرف يف لغة الكون الرمزية فلها دالالت واسعة وعميقة للغاية يف العلم 
االيزيدي اخلفي املقدس وال ميكن املرور عليها مرور الكرام ، فهي حباجة لوقفة طويلة آمل أن أمتكن من 

صول وأجزاء قادمة ..  شرحها بدقة يف ف

فّسر االيزيديون القدماء حركة تشكيل املنظومة الكونية اليت جرت بطريقة لولبية كما هي عليه حركة الكون 
واألجرام السماوية على أªا بداية الزمن السماوي يف دوائر مساوية ملكية سبعة ، أطلقوا عليها العوامل السبعة 

بيب ، وآدي ) وعندما قام آدي بتأسيس هذه ( املادي ، النجمي ، والعقلي ، والعاطفي ، احلدسي ، والس
الدوائر امللكية السماوية أو العوامل األخرى وضع لكل منها مالك أو رقيب مسؤول عن القوانني الفيزWئية 
وحركة هذه العوامل يف الدائرة الكونية العنكبوتية اليت مساها االيزيديون بدائرة طاوسي ملك ( دائرة رئيس 

ضن اجلميع ومت تشبيه هذه اهليكلية العظيمة برمسة الطاؤوس وهو ميثل الكون ..املالئكة ) الذي حيت  

كما فّسر االيزيديون هذه العوامل السبعة ، �ألWم السماوية السبعة و�ألرقام املقدسة اليت إنبلجت من هذه 
يزيديون يف رسم العملية اليت أسس آدي من خالهلا األكوان وا£رات ومن هذه النقطة �لتحديد إنطلق اال

وتفسري معامل املنظومة الكونية العنكبوتية اليت كشفت هلم كل أسرار اخللق وفهم أسرار اهلندسة اإلهلية 
صحيحة ، كما وضعوا لكل  االيزيدية اليت قامت احلياة يف األكوان وا£ّرات إستناداً اىل إحداثيا�ا وخطوا�ا ال

ردد رنيين موسيقي أدى اىل ظهور السلم املوسيقي بسبعة مفاتيح عامل من العوامل السبع نغمة موسيقية أو ت
 بيضاء تنشد للخليقة ومخس سوداء تشري للـ ( ماء ، تراب ، �ر ، هواء ، أراغون )..
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، عدد أشهر السنة على البعد املادي وعدد بوا�ت املعرفة اليت  12وجمموع كل أوكتاف يشري اىل الرقم 
 اىل بوا�ت الدوائر السماوية اإلثين عشر وكل نغمة وتردد رنيين هلا ختاطب غدة تقود اىل احلرية وكذلك يشري

من الغدد البشرية املرتبطة بعامل من العوامل السبعة ، واملرتطبة ببوا�ت العلم اإلثين عشر ، فكل خطوة يف 
صعب على الوعي البشري إستيعاب ت سلسلها يف عملية اخللق حسبتها اهلندسة االيزيدية بدقة مذهلة ي

املنظومة اجلسدية أوًال ومن مث عالقته �لعوامل والغدد اليت متثلها وكذلك yثريها على الوعي والعقل والعاطفة 
 لإلنتقال اىل أبعاد أمسى يف تقبل مبادي العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي ..

لتحف اهلندسية العظيمة ليس األلواح السومرية لوحدها تثبت هذا األمر فقد كانت جدران اللش مليئة �
اليت توّضح تواريخ ظهور كل علم من العلوم و�ريخ نشره وطرق تشفريه ، قسماً منها مت إقتالعها من جدران 

اللش يف أعوام اإلحتالل الربيطاين للعراق ونقلها اىل املتحف امللكي لرتمجة مقاصدها وأبعادها وتوارخيها ، 
ليها حىت يومنا هذا كان أفضل بكثري فيما لو بقيت دون رعاية أو رمبا إعتربه البعض سرقة لكن احلفاظ ع

صف مليون عام من السنوات  تعّرضت لتشويه أثناء حتديث جدران املعبد اليت بنيت يف عهد أنليل قبل ن
 األرضية ..

عبد فقد كانت لوحات هرمز وبعده نرمو وبعده زيوسودرا ( نوح ) وآخرهم ابراهيم اخلليل تزيّن جدران هذا امل
املقّدس سّرة الكوكب ومسرة النور اإلهلي و�عرتاف الكثري من علماء اآلÁر ومدراء املتاحف أن أغلب 

املخطوطات السومرية واآلشورية واللوحات الفنية الراقية اليت شرحت مبادئ اهلندسة االهلية اخلفية املقدسة 
صدرها املعبد الرئيسي لاليزيدين يف مشال العراق ( اللش ) . .م  

 إحدى هذه اللوحات يف املتحف واملرتمجة من األكدية اىل اإلنكليزية ..

 ( آدي .. هو األزيل الذي إنبثقت منه كل األشياء ) ..

 ( ليس ذكراً وال أنثى .. وتعريفه يعين تدنيسه ) ..

 ( هو رمز األبدية ودائرته ال متناهية .. ال ميكن قياسها )

توعب كل شيء )( آدي .. هو الذي يغطي كل شيء ويس  
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( مركزيته .. هي اخلطوة األوىل حملدوديّته ، ألن املراكز الكونية اليت تتشكل حمدودة ال بد هلا أن تتالشى 
 وتعود اىل سببها األول ) ..

 ( آدي .. ال حمدود .. فهو احلالة املطلقة لكل شيء ) 

صدر لكل غري مدرك )  ( هو الذي يشرف على اخللق والتالشي .. هو امل

صافية النقية ) ..  ( آدي .. هو البيضة الكونية األبدية ال

صدر لدورة الضرورة .. حيث يعود كل شيء اىل سببه النهائي )  ( آدي .. هو امل

 ( آدي .. هو زهرة نيسان األبدية ) ..

 ( نزح من احمليط اىل املركز فشكل دائرة الكينونة األوىل )

والعدم ) ..( ترك خلفه العدم .. فهو ثنائية الوجود   

 ( آدي .. هو اخلالق للبذرة الكونية األوىل ) ..

 ( قوانينه تسري على النور وتشع .. قوانينه تسري على العدم وتشع ) ..

 ( حياته .. تتخلل كل شيء ، كل زمان ومكان ، ختلل الالزمان والالمكان ) ..

)  ( قّوته اخلالقة .. وجوده املقّدس ، هالته املقّدسة حتيط كل شيء  

 ( هو ا£ال السبيب لكل شيء .. هو ا£ال السبيب للغيب ، هو ا£ال السبيب للكون املادي امللموس ) ..

 ( هو ا£ال السبيب حلياة الكائنات .. هو ا£ال السبيب لتحررها من دورة الضرورة ) ..

 (هو يف األعلى كما هو يف األسفل ) ..

فقياساته Áبتة وأبدية ) ..( ال خيضع للتخمني والتقدير ..   

 ( آدي .. هو السناء السماوي الذي يغمر كل اخللق ) ..
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 ( نشاطه وهندسته تفوق إستيعاب العقل البشري ) ..

 ( هو النقاء األبدي .. هو الطهارة األبدية .. هو اإلستقامة األبدية ) 

 ( هو الثالوث املقّدس لبذرة الوجود ) ..

هلندسة أسرار الكون ) .. ( آدي هو التجسيد املعقد  

 ( آدي .. هو االيزيدي يف أعلى درجات نقاءه ) ..

 ( آدي .. هو االيزيدي يف أعلى درجات طهارته ) ..

 ( آدي .. هو االيزيدي يف أعلى درجات إستقامته ) ..

صورته يف كل عامل وبُعْد ) ..  ( خلق الكائنات ب

 ( وضع أسرار هندسته يف كل عامل وبُعد ) ..

تجلى يف الليل مثلما يتجلى يف النهار ) ..( ي  

 ( خالق اإلجتاهات والدوائر امللكية السماوية هو .. خالق الزمن السماوي ) ..

 ( آدي هو البداية .. هو النهاية ) ..

 ( فكل شيء .. يبدأ عنده ومنه ويعود لُه ) .. 

 

بثاقه يف الكينونة املادية وهي اليت مسته بـ وااليزيدية هي األوىل اليت حتدثت عن ظاهرة الوجود اإلهلي قبل إن
آدي ( الروح الطافية الغامرة لكل شيء ) وهي اليت حتدثت بتسلسل هندسي عميق عن كيفية إنبثاق هذه 

الكينونة وجتّسدها يف كل شيء ، بدءاً من الدائرة امللكية السماوية االوىل وتكوين أول كّون وكيان يف الوجود 
لكية السماوية وإنتهاءاً بزهرة احلياة ( زهرة نيسان ) واليت تعين إكتمال الدوائر امللكية ومروراً �لدوائر امل  
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السماوية وبدأ اخلليقة يف الكون وسري عجلة احلياة يف هذه املنظومة الكونية الكاملة املتكاملة ووضع أسس 
صعود يف دوائر مساوية خمتلفة اىل أن اإلرتقاء الكوين للكائنات املتنّورة اليت تنبق من البداية وتنزل يف  تبدأ �ل

صاعدة إنتهاءاً �إلحتاد مع املستوى العظيم من النور ( آدي ) ..  دوائر مساوية مت

هذا اإلنبثاق العظيم اىل درجات من دخول الدوائر السماوية والعودة Áنية ليس عبثياً بل لُه معاين ودالالت 
املقّدسة والوصول �لروح اىل املستوى السبيب من العوامل هو الذي جيعل عظيمة يف اهلندسة االيزيدية الكونية 

العقل والوعي الكلي عند الكائنات مدركة هلذه السريورة العظيمة يف الكون ورمبا شرح أبعادها ومسارا�ا 
فلكية وأهدافها قد ال يفهمه من يعيش يف عاملنا املادي البسيط هذا بسبب إختالف القوانني الفيزWئية وال

اليت حتكم كل بُعد من األبعاد سواء تلك اليت نعيش فيها يف عاملنا املادي أو صعوداً �لعوامل السامية اليت 
صل ªايتها مع الوصول اىل املستوى األخري ( آدي )  صعود يف الدوائر امللكية السماوية لت ترتقي تدرجيياً يف ال

.. 

لوصول اىل النور بدءاً من البوابة االوىل يف اهلندسة االيزيدية فالبوا�ت الثالثة عشر إنبثقت ككيان وطريق ل
اخلفية املقدسة واليت هي عبارة عن الوعي الكوين الذي يقابله يف عاملنا املادي التاج أو النقاء ، فهذا الوعي 

سة االيزيدية اخلفية الكوين املتمثل �لنقاء يدخلنا عاملاً واسعاً يف مكتبة الكون الرمزية لتعلم خفاW وأسرار اهلند
املقّدسة وإرتباط هذا الوعي �لروح والنفس يقف خلفه أب إهلي عظيم يف هندستنا الكونية وتسمى أيضاً 

�ملثلث األديب أي الرأس الذي حيوي كل آداب اهلندسة املقّدسة ، ( الوعي ـ النقاء ) و ( احلكمة ـ الروح ) 
على مبادئة اللش النورانية املقّدسة .. و ( البّينة ـ النفس ) والذي بُنيت �ألساس  

وكل بّوابة مرتبطة ¥خرى بعاملني أو طريقني يضمان الوجود ونقيضه يف نفس الوقت ، ويشكالن عامل الضرورة 
 األبدية ..

ــ الوعي .. النقاء األبدي وهو طريق آنو امللك يف الدوائر السماوية والكنز الدفني لكل أسرار اهلندسة 
سّرُه ( أ� أكون ) .. االيزيدية ،  

ــ احلكمة .. الروح اليت تتخلل األشياء والكائنات وهي رمز أنكي العظيم يف احلكمة واملعرفة يف اهلندسة 
 االيزيدية املقدسة  ، سّرها ( جوهر الوجود ) ..
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صفاوة  والنقاء ــ البينة .. هي النفس املليئة �ملاضي واحلاضر واملستقبل وهي رمز امللك شيخ سن يف ال
 والتعقل ، تكون متنورة ومعها كل أسرار الوجود سَرها ( رّب اآلهلة واملتنّورين )  ..

ــ الرمحة .. عظمة العاطفة يف أمسى حالتها ، وهي ترمز أيضاً لعاطفة مردوخ  وهي بوابة من بوا�ت العلم 
أو الوعي الكلي ونيل املراد يف  اهلندسي الكوين اخلفي املقّدس ، معها تسمو كل من النفس والروح اىل التاج

 الزمن السماوي سّرها (آدي اخلالق ) ..

ــ اإلرادة أو العزمية .. هي بوابة احملبة األبدية لتحقيق التجلي ، بوابة الشيخ مشس اآلداين رمز العدل 
 واإلستقامة سّرها ( آدي اجلّبار ) .. 

وهي بوابة ممو يف اهلندسة االيزيدية اخلفية املقدسة   ــ العلوم املقدسة .. رمز للتنور الروحي وبداية التعلم
 سَرها ( سلطان آدي ) ..

ــ اجلمال أو البهاء .. هي بوابة الولوج اىل النفس والروح والعقل وكلما فهم املرء مبادئ هذه البّوابة كلما 
قوة آدي )  .. تقّدم يف سلم اهلندسة الكونية وهي رمز احملبة واجلمال وترمز للعذراء أ�� سّره (  

صر أو نيل املراد .. هي بوابة الظفر األبدي �لزمن السماوي ومعرفته تقود املرء للتحكم يف أسرار  ــ الن
 الكون املتعلقة �ألزمان السماوية وهو رمز نينور� العظيم سّره ( آدي إله احلشود ــ أو ملكي مريا� )   ..

السماوي والتحكم يف الدائرة السماوية وهي بّوابة آشور إبن أنليل ــ ا£د أو الظفر .. بوابة الظفر �£د 
 و�ين قلعة اآلهلة األربعة يف أر�ئيلو ( هولري ) ونينوى االيزيدية سره ( آدي رب احلشود  ) ..

صال  صدر .. فهي بوابة السّر األكرب عند نريجال وهي بوابة ملعرفة األبعاد التجاوزية واالت ــ األساس أو امل
ها سّره ( آدي كلي القدرة )  ..مع  

 ــ األورا أو اململكة .. فهي بوابة األسرار األوىل ، موجودة يف العامل املادي وسّره ( آدي أّسس ـ أر� ئيلو ) ..

هذه البوا�ت اإلثين عشر يف علوم أسرار االيزيدية جتتمع كلها يف واحدة حتتويها مجيعاً ، وهي اليت شبهتها 
ية املقدّسة �ملنظومة العنكبوتية الكونية بطاؤوس املالئكة ، فالبوابة األخرية أو ما تسمى بوابة اهلندسة االيزيد  
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العنكبوت هي اليت �لفعل تقود� اىل ملحمة من أسرار اهلندسة الكونية اخلفية املقّدسة وعملية الوصول إليها 
صعوبة والتحدي ، فتطوير القدرات عرب البوا�ت اإلثين عشر ليس أمراً سهًال فحسب ، بل هو يف غاي ة ال

الروحية والفكرية والذهنية يستغرق طويالً قبل أن تفتح ��ً من البوا�ت اإلثين عشر يف العلم هذا والوصول 
 اىل البوابة العنكبوتية يعين عبور حواجز كبرية يف مسرية اخللود األبدي للروح والعقل والعاطفة ..

وائر السماوية امللكية عوامل هلا معاين ..ويقابل هذه البوا�ت يف الد  

 ــ الوعي .. النقاء األبدي يقابله احملّرك األول ( آدي ) السدمي امللتهب الذي ميثل بداية الكون املادي ..

ــ احلكمة .. ويقابلها دائرة األجرام السماوية وقبة النجوم الثابتة ( القباب املخروطية يف اللش ترمز هلذا األمر 
.. ( 

 ــ البّينة .. رمز امللك شيخ سن يقابلها زحل وقوته ..

 ــ الرمحة .. يقابلها املشرتي يف دائرته لتحقيق املراد ..

 ــ اإلرادة والعزمية .. للشيخ مشس اآلداين تقابلها قوة املريخ ..

 ــ اجلمال  .. يقابلها نور الشمس وقو�ا للتأثري يف ممو  ..

صر ونيل املراد .. يقا بلها دائرة الزهرة ..ــ الن  

 ــ ا£د والظفر .. يقابلها دائرة عطارد 

صدر أو األساس .. يقابلها القمر ودائرته السماوية ..  ــ امل

 ــ األورا .. اهلالة .. تقابلها العناصر األربعة ( املاء و اهلواء و الرتاب و النار ) ..

والفقرة األخرية اليت تشري اىل وجود اهلالة اإلهلية حول جسم اإلنسان واليت تسميها األورا واليت متثل اجلانب 
السبيب لوجود اإلنسان ، فسرت االيزيدية وجود هذه اهلالة كتجسيد ألول هالة أحاط آدي نفسه �ا 

ورا حتيط كل الكائنات والنبا�ت ليتجسد اىل كينونة ، ليس البشر فحسب بل وجدت االيزيدية أن هذه األ  
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واحليوا�ت املائية وحىت األحجار ، لذلك كانت دائماً وأبداً تربط هذه السببية �ملنظومة الكونية العظيمة 
 وكذلك ¥صغر جزء من الذرة ..

هذه األورا يعتربها االيزيديون عوامل أربعة ( مستوWت للوعي ) ودرّسوا يف آنوجكي ، وكانت املداوالت 
صر آنوجكي ومروراً بكنجي ( سومر ) وإنتهاءاً  والنقاشات جتري يف املعابد االيزيدية كل أربعاء إبتداءاً من ع

صوص كيفية فهم طبيعة القوانني الفيزWئ ية اليت تتحكم يف هذه العوامل كما وصفتها بسالالت أور الثالث خب
اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فكل عامل لُه كينونته لُه أشكاله البيولوجية والفيزيولوجية اخلاصة به ، لُه 

صعب إستيعاب مفرداته  صدر ( آدي ) وفق نسق تناغمي ي شفرته الكونية وطبيعته اليت yخذ قوانيها من امل
كون املعرفة النوعية املتعلقه �ذه العوامل ، لذلك كانت أوىل األلواح اليت وضعها البا� جاويش للذين ال ميتل

ألف عام تقول ( هو يف األعلى كما هو يف األسفل ) للتعبري عن  442األول يف اللش مبباركة أنليل قبل 
صل على املستوى صل أيضاً على  السببية اليت تتحكم يف كينونة كل الكائنات ، أي أن كل ما حي الكوين حي

املستوى الذري مهما صغر حجمه ، فاجلزء يتطابق مع الكل للكون املتعدد األبعاد كما وصفته اهلندسة 
 االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

وعندما قام االيزيديون بتدريس هندستهم املقدسة للبشر كانت تواجههم صعو�ت كبرية لعامل حواسه حمدودة 
بدائية للغاية وال ميكنها إستيعاب النسق اهلندسي املتناغم العظيم للمنظومة الكونية اليت  وقدرته على الفهم

ختضع آلدي ، فبسطوا األمور هلم ( الرب خلق الكون بستة أWم وإر�ح يف اليوم السابع ) يف إشارة اىل 
بشر بسبب حمدودية العوامل السبعة ، فهم مل يكونوا قادرين على إدخال أعمق أسرار علومهم اخلفية لل

اإلستيعاب ال سيما بعد هبوطهم بُعداً زمنياً واحداً ، لذلك هم مل يتمكنوا من إقناع هذه البشرية أن اإلنتهاء 
من تشكيل البيضة الكونية األوىل ( زهرة نيسان ) وإنطالق احلياة يف الكون ال يعين توقف هذه السريورة عن 

تتالية مل تنتهي حىت هذه اللحظة ولن تنتهي أبداً .. أبداً ..العمل ، بل تعين إنتقاهلا اىل مراحل م  

صغري ويف اجلزء الكبري وعند  فآدي جتّسد يف كل الكل منذ اللحظة اليت بدأت فيها الكينونة ، يف اجلزء ال
اإلنتهاء من تشكيل املنظومة الكونية االوىل ظهرت ثالثة عشر بّوابة جسد�ا إرادة آدي يف الكون لتمثل 

ة عشر منظومة معلوماتية جبارة لسرب أغوار ثالث  
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 و�لعودة للبوا�ت الثالثة عشر ..

 

 ــ احلقيقة ..

 ــ حمبة الذات ..

 ــ حمبة اآلخريني ..

 ــ اجلمال ..

 ــ املعرفة ..

 ــ احلكمة ..

 ــ العافية ..

 ــ الشمولية ..

 ــ الوفرة ..

 ــ التقنية ..

 ــ التمكني ..

 ــ التحول ..

رية ( نور آدي ) ..ــ احل  
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هذه البوا�ت أو املنظومات املعلوماتية األساسية يف حركة املنظومة الكونية ومعانيها السامية تتحكم أيضاً يف 
البنية الروحية والنفسية واجلسدية لكل كائن يف الكون ، فهي املنظومة العاملة بدأب دون كلل يف كل صغرية 

تعّرب ¥مسى املعاين عن الوصول اىل ªاية البوا�ت واملتمثلة �حلّرية ( التنور بنور  وكبرية يف منظومتنا ال بد هلا أن
 آدي ) واإلنعتاق من دورة الضرورة واإلنتقال اىل عوامل أمسى ومعاين أمسى يف مسريتنا الكونية حنو نور آدي ..

صدر ، أي العلم الذي كان م ن احملرم تناوله على هذه البوا�ت يف علم امللك شيخ سن تسمى بعلم ال
األلواح واألوراق يف العهود القدمية وفّضل االيزيديون تناقله شفوWً فيما بينهم عرب النقاشات واحملاضرات اليت  
كانت جتري صباح كل أربعاء يف املعابد املقدسة لديهم ، فهي كانت تشرح الكينونة وخلق املادة من البداية 

هاءاً جبعلها سبقات حتفظ على القلب من أجل نقلها اىل األجيال دون ومروراً �لتقسيمات اهلندسية وإنت
 احلاجة لتكرار كتابتها بسبب اخلوف من تعّرضها للتشويه واخلطأ ..

صيل عملية اخللق منذ األزل ( إيُسف ) عندما كان عبارة عن روح فقط خالية  وشرحت هذه البوا�ت �لتف
صعة البياض لكنها متناثرة يف سدمي غري مرئي تكاثفت �لتدريج من النفس مكونة من إشعاعات األملاس النا

لتتجمع وتتحد يف نفس واحدة هلا بر�مج معلومايت كامل متكامل ليشكل آدي اخلالق األعظم ( روح ونفس 
) ومن مث جتسّده يف املادة ليتحول اىل ( روح ونفس وجسد ) ومن هذا النموذج للمنظومة اإلهلية الكلية 

ت مناذج أصغر وأصغر حىت وصلت الكائن البشري واملؤلف من روح ونفس وجسد ( الروح القدرة خلق
تنتمي اىل منظومتها الكونية الكربى وهي مسؤلة فقط عن الدميومة ) و ( النفس بر�مج معلومايت متكامل 

.. جيب أن خيزن كل صغرية وكبرية يف الكون يف أي جسد حيل به ) و ( اجلسد جتسيد لإلرادتني معاً ) لكن 
نفهم أن إنتماء� للمنظومة الكونية اجلبارة �ذا الشكل من التناسق اهلندسي اخلفي العظيم جيب أن يقود� اىل 

أن كل خلية يف جسد� هلا نفس املنظومة وكل جهاز ( املعدة ، الكبد ، البنكرWس ) أيضاً هلا نفس 
ومن خالله مع اجلزء األكرب ( املنظومة الكونية )  املنظومات ومرتابطة مع اجلزء املتوسط ( جسمنا البشري )

.. 
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صيل يف مجلة  وبّسط االيزيديون هذه املعلومات املتعلقة �خللق واليت حتوي جملدات عمالقة من الشرح والتف
بسيطة تشرح االنسيابية العظيمة ( هو يف األعلى كذلك يف األسفل ) من خالل شرحها للمبتدئني �لقول ( 

خلق البشر على صورته ) ..اخلالق   

ومسى االيزيديون الروح والنفس لتعميق عملية فهمها للعامة �لقول أن لكل قامة ( جسد ) هناك بري و مريب 
مسؤوالن عنه اىل يوم القيامة واحلقيقة أن البري هو الروح البيضاء الساطعة واليت متثل �ا االيزيديون منذ 

اليها واملّريب هو الرب�مج املعلومايت الذي خيزن كل صغرية وكبرية للروح يف  القدم �ملالبس البيضاء اليت تشري
 دورات الضرورة ..

صيته حنو األفضل ويفكر يف كالمه ألف مرة كي ال خيزنه املريب  صقل شخ فاملريب عندما يتذكره االيزيدي ي
لوكه ، هكذا تعامل االيزيديون ويدينه عليه يف النهاية وكذلك ينتقي ألفاظه كي تسعفه يف التعبري لرتشيد س

صرفا�م وأفعاهلم كي خيرجوا اىل احلرية وينعتقوا من دورة الضرورة  القدماء مع التكوين اخللقي وجسدوه يف ت
.. 

ومبا أن االيزيدية هي هندسة إهلية سربت أغوار أسرار الكون ومنظومته اخلارقة متكنت ايضاً من سرب غور 
وعندما هبطت اىل البعد األرضي أدركت �لتحديد ما هي احلواس اليت مت أسرار اجلسد يف كل الكائنات 

إقفاهلا وما هي اخلطوط اليت مت قطها واليت تربط الغدد �ملنظومة الكونية الكربى ، لذلك راحت تدّرس 
م اىل أبناءها املبادئ املقّدسة بطرق بسيطة كي تتمكن من اإلرتقاء �م اىل عاملهم احلقيقي األمسى وكي تنقله

 عامل النور ويكونوا أبناء حقيقيون للشمس ..

فاحلديث هنا يدور عن إدراك عميق لعامل حّسي خيتلف عن إدراك الواقع احمليط وتطوير القدرات للشعور 
�ألشياء احلّسية كان أساساً من األسس الثابتة يف اهلندسة االيزيدية الكونية وقد مارسه األقدمون منذ عهد 

ينهارساج ومروراً ¥جيال أخرى أتت بعدهم إنتهاءاً بشيوخ وفقراء االيزيدية والذين متكنوا من أنليل وأنكي ون
عبور هذه البوا�ت اىل عامل النور وهي حتتاج اىل تركيز عميق حلواس ( السمع  والنظر واحلّس  والذاكرة ) 

 .. 
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خرية مت تشفريها على اجلنس وعند احلديث عن بوا�ت العلم االثين عشر ال بد من ذكر أن البوابة األ
 البشري هلذا بدأت تّدرس مبادئ اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة فقط إثنا عشر ��ً ، فكل بوابة هلا ارتباط 

 

صدري لإلنسان وتعترب البوا�ت  صلة بغدة من غدد االنسان وكل منها هلا ضلع يف القفص ال وظيفي وثيق ال
عبور دورة الضرورة إذا ما جنح يف تفسري عملها ووظائفها بشكل سليم لتتناغم اليت ميكن لإلنسان من خالهلا 

 مع املنظومة الكونية ومبادئ اهلندسة االيزيدية املقّدسة ..

وعندما حلل االيزيديون عملية اخللق بشكلها الكامل إكتشفوا أن للكون وجهني وجه ظاهر وآخر �طن ، 
دأ بتدريس الوجه الظاهر تدرجيياً وأقول هنا تدرجيياً ألن األمر يتعلق هلذا كانت هندستهم املقّدسة دائماً تب

�لنضج النفسي والعقلي والعاطفي يف تلقي مبادئ هذا العلم املقّدس وأيضاً مبا يتوافق والتفاوت يف 
 املستوWت اليت يتحلى �ا البشر يف هذه اجلوانب اليت ختص تطور منظومته الروحية ، فالكثري من األشخاص
صابون  عندما يتلقون التعاليم املقدسة للهندسة االيزيدية وال جييدون التعامل معها مبستوى �ضج كثرياً ما ي

صري�م ، ليس بسبب هذه التعاليم ! بل بسبب ختطي تعاليمها املستوى الروحي والنفسي  بفقدان رشدهم وب
هر الكونية الظاهرة للسطح بشكل والعاطفي الذي يتحلى به املرء ، لذلك كانت البداية من شرح الظوا

تدرجيي ومن مث اإلنتقال مع العناصر املتفوقة يف تقّبل هذا العلم اىل الوجه الباطن للكون أو ما يسمى بعلم 
الباطن وهو من العلوم املقّدسة اليت حافظت االيزيدية عليه منذ نشوءها على هذا الكوكب حىت يومنا هذا 

.. 

صادر القوى املتحكمة أما الوجه الباطن من الكون  أو العلم الباطن املتعلق به فيدرس طبيعة حركة الكون وم
فيها كلها دون إستثناء وتفّسر نواميسها الفيزWئية الغامضة ومتكن دارسها يف التحكم والسيطرة على طاقات 

طن حىت ال طبيعية شىت يف الكون وإستخدامها لغاWت حمددة ، لذلك شّددت االيزيديةعلى حرمة العلم البا
يتم إستخدامه بطرق شريرة تتعارض ومبادئ هندستها اإلهلية املقّدسة وجعلت القلة فقط من الذين ميتلكون 

التفتح الروحي احلقيقي الداخلي والذين يتمتعون �لنضج األخالقي الكايف لدراسة هذا العلم فقط ، أما 
بب حاجته اىل مستوWت عليا من الطهارة البقية فقد مت حجبه عنها ، كما مت إيقاف تدريسه للعامة بس

 والنقاء واإلستقامة لسرب أغواره ..
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صية على البشر العاديني فحسب ،  فااليزيديون يعلمون متام العلم أن أسرار العلم الباطن هي أسرار ليست ع
صر احلديث وال ميكنهم فهم السريورة اليت يتناغم �ا الكو  صية على أكرب العلماء يف الع ن مع ذاته بل هي ع  

 

يف األعلى واألسفل ، يف الظاهر كما يف الباطن ، ووضعت شروطاً معينة ليتمكن املرء من الوصول اليها قبل 
 دراسة العلم الباطن وهي ..

 ــ حياة طاهرة ..

 ــ فكر منفتح ..

 ــ حمبة البشر والكائنات بال أسباب وبال حدود ..

 ــ عقل متشّوق ..

صرية روحية صافية ..  ــ ب

 ــ إميان صاٍف �حلقيقة ..

وألن هذه التعاليم تستهدف اجلانب املعنوي عند اإلنسان ، ذلك اجلانب األهم لرؤية حقيقته كما هي واليت 
من شأªا أن ختفف أوجاع الُبعد املادي الذي يعيش فيه ، دأبت منذ البداية على نشر تعاليم العلم الظاهر 

لتلقي العلم احلقيقي النوعي الذي يؤلف مبادئ اهلندسة اإلهلية املقدسة ،  لتنقية نفسِه و�يأته اىل جمال أوسع
فهي مل حتجب هذا العلم لغاWت أ�نية ومطامع بل ألªا فكرت جيداً يف طريقة التلقي ومستوى الشخص 
املتلقي هلذا كانت تعاين يف كل زمان ومكان من توفر شروطها لتدريسها على من يرغب وهم كانوا دائماً 

 أقلية ..

صيات لغاWت  وقد عانت االيزيدية عرب �رخيها الطويل من إستخدام هذا العلم الباطن من قبل بعض الشخ
صية أ�نية بعيدة كل الُبعد عن تعاليمها النقية املقّدسة ، هلذا قامت بتشفري هذا العلم الباطن يف الكتاب  شخ

صحف رش ) وأمسته الكتاب الذي جيب أن يبقى يف  السر ، كما وضعت كل العلوم فيه بشكل األسود ( م
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وم هندسية فلكية ال ميكن فتحها إالّ من قبل رجال ميتلكون مفاتيح املعرفة السّرية هلا ويف كل طالسم ورس
 املراحل كان هؤالء الرجال من ساللة امللك شيخ مشس اآلداين وامللك شيخ سن ..

 

 

املعكوسني يف بعض احلاالت مثلث اىل األعلى وآخر اىل األسفل لذلك مثلوا هذه احلالتني يف الكون �ملثلثني 
، أحدمها يشري اىل الثالوث املقدّدس يف األعلى الكوين الظاهر واآلخر يشري اىل الثالوث الكوين األسفل 

الباطن وفّسروا تدريس العلم الظاهر كعلم أكادميي كمي ينقل املرء تدرجيياً اىل مراحل متقدمة يف فهمه للعلم 
النوعي الباطن الذي بقي حكراً حىت يومنا هذا على أقلية حمدودة وحىت لو قمنا بشرح كل أسسه ومبادئه 

اليت تغوص يف أعماق أعماق الظواهر الكونية والفلكية واإلنبعاÁت واإلستقطا�ت يف القوى الكونية 
والنقاء واإلستقامة قبل البدء يف  ومنظومتها العنكبوتية سنكون حباجة ماّسة �لفعل اىل أجيال تتحلى �لطهارة

 دراستها ..

ومثلما الكون مؤلف من وجهني ظاهري و�طين كذلك الكائن البشري وهذا ما حددته اهلندسة االيزيدية 
اخلفية املقدسة بشكل دقيق ، منظومة عقلية تبدو للوهلة األوىل خفية ، وكذلك منظومة جسدية ظاهرية هلا 

ميي والطب البشري الذي ينتمي اىل هذا العلم األكادميي املنهجي ورغم أن أسسها يدرسها العلم األكاد
العلم األكادميي يقول أن املنظومة اجلسدية للكائن هي اليت تتحكم مبنظومته العقلية وهناك فريق آخر يقول 

اطنية ، وهو العكس لكن االيزيدية فّسرت هذا األمر مثلما فّسرت إندماج املنظومتني الكونيتني الظاهرية والب
إندماج املنظومتني اجلسدية والعقلية يف تناغم يشبه التناغم الكوين ويرتك yثري كل منها يف اآلخر بطريقة 

متناسقة ال ميكن ببساطة إدراكها من قبل األغلبية ، ألªا تبالغ يف الرتكيز على أحدى املنظومتني على 
صر حساب األخرى وهذا ما كان دائماً يقود اىل نتائج فا شلة ألحباث رمبا كانت جّدية منذ بداية �ريخ االع

 احلديث ..

ومثلما فهمت االيزيدية سريورة الكون وتكوينه من الروح واجلسد والنفس وجدوا أن اإلنسان نفسه يتألف 
من هذا الثالوث املقّدس وهذا يعين أن املنظومة العقلية اليت حتكمنا نفسها منقسمة اىل قسمني ( الروح ، 

س ) فالروح ختتلف عن النفس ألªا منظومة حيوية كونية منظمة بطريقة فائقة التعقيد ، هلا حيز غري مرئي النف
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صعب علينا إدراك اهلدف األمسى هلذا الربط ،   أو ملموس ، مرتبطة �ملنظومة الكونية العنكبوتية بطريقة من ال
ه معاين كبرية ..كما أªا منسجمة مع عمل هذه املنظومة الكونية يف كل متكامل ل  

 

 

والروح أيضاً هلا نسق تراتيب منسجم ظاهر و�طن أيضاً تستمد نسقها من املنظمة الكونية الشاملة العنكبوتية 
واليت تزّود كل كائن بـ روح حتوي بر�جمها اخلاص ووظائفها اخلاصة يف نسق كوين ال ميكن إدراك أسراره إّال 

ء اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة وهذا ما سأحاول الرتكيز عليه يف بعد الدراسة العامة الشاملة لكل أجزا
 هذه السلسلة من شرح مبادئ اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

أما النفس .. مستها االيزيدية �لعقل الباطن ، هي اجلزء الثاين من املنظومة العقلية ، تعمل يف مستوى خفي 
بشر ، فهو يسيطر على املنظومة املعلوماتية وعالقتها �ألبعاد الفضائية حّسي يتجاوز مستوى إدراك ال

والدوائر امللكية السماوية وإفرازات هذه املنظومة وyثريها على الكائن والكثري من علوم اهلندسة االيزيدية 
من األحيان  اخلفية الكونية خمزونة بشكل مذهل يف هذا اجلزء من الكائن البشري وهي اليت تقوده يف الكثري

للعمل الفطري بشكل صحيح دون احلاجة إلستخدام العقل  لكنه ال يدرك ذلك املستوى اهلندسي الذي 
 دفع العقل الباطن لُه أو النفس للتحرك واحلفاظ عليه حىت دون أن يستخدم تفكريه ..

سة ونسبها الذهبية لذلك فّسر االيزيديون كل أسرار الكون من خالل إستخدامهم للهندسة االيزيدية املقدّ 
سواء يف العلوم الظاهرية ( الكمية ) أو الباطنية ( النوعية ) فهي عملية سرب أغوار أسرار اخللق والوجود 
ودراسة املنظومة الكونية كاملة متكاملة بدءاً من أصغر خلية حية وصعوداً ألكرب ا£ّرات السماوية عمقاً 

ودرسوا كل مناذج الطاقة املوحدة لكل شيء يف املنظومة  وكذلك كشفوا أسرار نشوء مجيع أشكال احلياة
الكونية ، هذه املنظومة الكونية وفق منظور االيزيدية حتوي الطبيعة �لضرورة وبشكل مباشر ، لذلك رغم أن 
صل عن املنظومة الكونية لكن احلقيقة أن اهلندسة االيزيدية عّرفت الروح  اإلنسان يشعر يف هذا الُبعد أنه منف

أªا منظومة صغرى جزء من منظومة أكرب ويزداد حجمها كلما إرتقينا يف تدرجنا يف العوامل السبعة  على
 وكذلك يف معرفتنا �لعلم اخلفي املقّدس ..
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فاملخطط الباطين الكوين ومنظومته .. فسرته االيزيدية بشكل دقيق بدءاً من أصغر الكائنات البكتريية 
نية ووصفت حالة اخللق �لدميومة اليت ال تتوقف أبداً مثلما ال تنتهي األرقام وصعوداً اىل أعظم ا£ّرات الكو 

عند حدود معّينة ، دوائر داخل دوائر كما وصفها أنكي العظيم ال تنتهي عند نقطة معينة وهي مستمرة دائماً 
 وأبداً بال إنقطاع ..

 

وح والنفس واجلسد والنظر اىل الوجود نظرة لذلك إعترب االيزيديون الدخول اىل عاملهم اخلفي بداية النور للر 
خمتلفة جذرWً عن السابق قبل اإلطالع عليها ، فهذه املعرفة جتعل من يسرب أغوارها إنسا�ً من طراز خمتلف  
صبح مليئاً مبحبة البشر والكائنات بال  كل اإلختالف عن السابق ، إنسا�ً يبدأ الدخول مرحلة اإللوهة في

صع صبح أ�ً �رّاً للجميع أسباب والحدود ، ي صرية �فذة ونقية للواقع ولألبعاد األخرى وعلومها ، ي ب ذو ب
ويتحلى ¥خالق أجداده ويف مقدمتهم العظيم ابراهيم اخلليل  ودراسة هذا العلم اخلفي املقّدس كان يف اللش 

صور بسبب احلروب والغزوات اليت   منذ القدم واحداً من أعمق أسرار االيزيدية اليت أوقفته يف الكثري من الع
 كانت تستهدفها مراراً وتكراراً ..

ورغم رغبة االيزيديون يف إبقاء هذه اجلزئية من اهلندسة االيزيدية خمفية إالّ أنه يف املراحل اليت تلت ظهور 
دأت الد�Wت االبراهيمية مل يتمنكوا من حتقيق هذا األمر ألسباب كثرية منها التهديدات ومنها املغرWت ، فب

�لتسرب واإلنتشار رغم أن الكثري من املعاهد واجلامعات العاملية ال تزال تعتربها حمسوبة على العلم النوعي 
الذي تتخوف من احلديث وا£اهرة به علنياً . وال ترغب يف أن يتسرب اىل مناهج العلم األكادميي الكمي 

 القائم على الفرضيات واإلستنتاجات البشرية البحتة ..

ألقينا قليًال من الضوء على إدراك االيزيديون الذين تعرضوا لعملية االنتقال اىل بُعد زمين آخر سنجد  ولو
أªم سارعوا اىل إكتشاف أوجه النقص أو الغدد اليت مت إقفاهلا واحلواس اليت مت جتميدها أو قطع خطوط 

صحيح ، قسماً من الذين   التواصل الكوين معها ، لذلك بدأوا أول خطوة يف البحث عن العودة اىل البعد ال
كانوا يف اللش مل حيدث هذا التغيري معهم ألن أنليل مل يشملهم وتركهم يف ذلك الُبعد الذي يعيش فيه قادة 

 األرض كي يتمكنوا من احلفاظ على اللش وأسرارها والتواصل معهم يف نفس الوقت ..
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تغيري اجلذري يف املنظومة الروحية والنفسية فليس احلواس والغدد وحدها هي العائق ففي العودة بل ال
واجلسدية كلها كان عامًال معرقًال ألنه بدأ يعمل على تردد خيتلف متاماً عن الرتدد الكوين الذي كانت تعمل 

به وألªم كانوا يبحثون بشكل جدي يف العودة اىل بُعدهم راحوا يدرسون أسباب الظاهرة من اجلذور والعودة 
جياهلم على كوكبهم األسبق يف برو قد بدأت به وهو التقسيم اىل املستوWت اخلمس ..اىل نقطة كانت أ  

صرفاته ) ..  ــ اإلنسان احليوان ( الذي يعيش ليأكل ويشبه احليوان يف الكثري من ت

 

 ــ اإلنسان ا£ّرد ( الذي جتاوز احليوانية وبدأ �لتفكري سلباً أو إجيا�ً ) ..

الذي بدأ يفكر ¥سباب الوجود وأسراره ) ..ــ اإلنسان اإلله (   

 ــ اإلله اإلنسان ( الذي جتاوز مرحلة معرفة األسرار وراح ينطلق يف تطبيقها ) ..

 ــ اإلله ( الذي يكمل مرحلة الوصول اىل البعد الزمين الراقي ) ..

دي ) فتلك أعلى املراحل وعندما استخدموا هنا كلمة إله ال تعين أبداً املطلق الكوين أو خالق اجلميع  (آ
والوصول ملرحلة اإلله تعين التخلص من دورات الضرورة والتناسخ اليت وقعوا �ا ، هلذا مسي االيزيديون 

صراع   صر احلديث فال األوائل على األرض �آلهلة رغم أªم مل يكونوا آهلة �ملفردة املتعارف عليها اليوم يف الع
أو على أسرار أخرى تتعلق بعلومهم اليت جاؤوا �ا  .. كان بينهم حامياً سواء على املناطق  

فاإلنسان احليوان .. هو الكائن االنساين الذي يعيش على اهلامش يف ا£تمعات ال رأي لُه وال فكرة وال 
هدف من احلياة ، كل تفاصيل حياته فطرية للغاية يفرضها ا£تمع الذي يعيش فيه عليه ، يشبه احليوان يف 

عن لقمة العيش ال يهمه كيف ومىت وعلى حساب ماذا وال يتمتع بكرامة إنسانية ال من قريب  طريقة حبثه
وال من بعيد وعند وصف هذه احلالة �حليوانية فذلك ال يعين التقليل من قيمته أو قيمة احليوان بل شرح 

صل احليوان عن  االنسان جينياً ..مستوى اخلريطة اجلينية اليت تتحكم به وكذلك وقوعه يف اخلط الذي يف  

صر� احلديث الذي يشكل هذا  وعاش الكثري من البشر يف ا£تمعات بدءاً من مرحلة املشاعة وإنتهاءاً بع
النموذج نسبة مذهلة وخميفة يف ا£تمعات ، فهو متّدين عندما يكون ا£تمع متّديناً وهو ملحد عندما تفرض 

د املنظومة اإلجتماعية اليت يعيش فيها ..احلاجة اإلجتماعية ذلك وهو متمّرد عندما تتمر   
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�كل ويشرب وينام وال تعنيه أي تغيريات يف احلياة وحياول تقليد الرجولة كما تعلمها من أسالفه ، متمسك 
�لعادة والتقليد اىل أبعد حد ألªا تشكل منظومته اليت تربمج عليها منذ نعومة أظافره ، ويعجز عن تقدمي أي 

ي يعيش فيه ..جديد للمجتمع الذ  

 

 

صدمة من خالل  غالباً ما يؤثر األبناء يف هذه النماذج ويفرضون على آ�ئهم تغيري منط حيا�م �رة �لعالج �ل
ترك البيت و�رة أخرى من خالل حتدي األبناء للقوانني واألنظمة اليت يؤمن �ا هذا النموذج من اآل�ء واليت 

 تنتمي هلذه احللقة ..

 

ا£ّرد ..اإلنسان   

صيلة السابقة ، �كل ويشرب وينام ويفكر أحياً�  صيلة أكثر تطوراً بقليل من تلك الف هذا النوع أو هذه الف
وحياول تطوير حياته كما يعتقد سواء من خالل تعزيز حالته اإلجتماعية �إلنتماء £موعة دينية أو فلسفية ، 

ال أو التباهي بنماذج سطحية للمعيشة إلعتقاده أªا أو من خالل تعزيز منط معيشته عن طريق مجع األمو 
 تسهم يف تقدمه ..

هذا اإلنسان يف العهد السومري بدأ بتطوير نفسه من خالل املهنة واألعمال وإختيار املالبس الفاخرة , 
ة وتدرّجت هذه احلالة حىت وصلت يومنا هذا والقلة فقط من هذا النموذج ينتقل اىل املرحلة األعلى يف دور 

الضرورة بسبب جهلها �لقوانني الطبيعية اليت حتكم منظومتنا البشرية وعدم تسليمه �ا رغم أنه قد جتده يف 
.. ًWصباً للغاية وعشائر  الكثري من األحيان متديّناً متع

 ال يؤمن هذا النوع من البشر ¥ي شيء خارج ما تلقاه من تعليم سواء أكان أسرWً أو يف املنظومة التعليمية
يف ا£تمع الذي يعيش فيه وال حياول البحث عن احلقيقة فهي يف نظره واضحة من خالل ما ترىب عليه دون 

أن يشك ولو للحظة خبطأ ما تلقاه من تعليم وعندما يكتشف هذا اخلطأ يفقد رشده يف بعض األحيان 
صاب �جلنون يف حاالت حمددة للغاية ..  وي
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ا وحياول التشبث برأي تؤمن به األغلبية على أساس أنه احلقيقة , دون دورة الضرورة هلذا النوع ال وجود هل
 أن يفكر فيه ، ينجرف مع التيار دون أن يتأكد من ذهاب هذا التيار حنو النور أو حنو اهلاوية ..

 

 

 

 اإلنسان اإلله ..

عن اإلجابة  هذا النموذج من البشر يفكر منذ نعومة أظافره ¥سباب الوجود ويطرح أسئلة يعجز الكبار
عليها ، ال يؤمن مبا يؤمن به جمتمعه طاملا أنه مل جيد حًال للغز املوت واألمراض على الكوكب ، يبحر منذ 

صغي كثرياً ملا تقوله األغلبية طاملا أن ما تقوله مل جيد حًال لعلل  نعومة أظافره �لتعلم على طريقته اخلاصة ، ال ي
ميارسه اآلخرون من عادات وتقاليد ألªا تربطهم وتشهدم اىل واقع ال  ا£تمع اإلنساين ، ال جيد متعة فيما

 يؤمن بدميومته ، لذلك ال يندفع للتفاعل مع ا£تمع كثرياً ..

صية وأسرار الوجود لكنه يعجز عن ا£اهرة �ا  يدرك يف مرحلة من مراحل حياته الكثري من األجوبة املستع
لعادي ويدرك من خالل ذلك أن املرحلة اليت يعيش فيها هي بداية بسبب علو مستواها على الفهم البشري ا

الطريق حنو النور فيحاول تشذيب حياته وتفاصيلها وحياول التعلم على أسس بناء عامل مقبل أفضل فيتزهد 
 يف احلياة وال تشّوقه مغر�Wا مهما علت ، فينتقل يف تعلمه اىل مرحلة أكرب من تلك اليت تعيشها األغلبية يف

 ا£تمع  ويبحث يف أسباب ظهور األشياء بدًال من قراءة نتائجها ..

صل بوعيه اىل هذا احلد يبدأ بتفسري األسباب وشرحها مع نفسه مبا يالئم تطلعاته يف البحث عن  وعندما ي
صبح فوق ا£تمعات ومي  تلك من احلواس والقدرة على التفكريأسرار الوجود وهذا ما يقوده تدرجيياً اىل أن ي

 مضاعف عما هو عليه احلال مع بقية البشر ..

الكثريون يف ا£تمعات البشرية وصلوا هذه احلالة وأحدثوا تغيرياً نوعياً يف معيشة البشر عرب القرون ، صحيح 
صبح  أن أفكارهم كانت تواجه �لقوة واإل�امات الباطلة والتضليل من قبل األغلبية لكنها يف النهاية كانت ت

م �ا ويبدأ ا£تمع �لتطرق اليها وتدريسها فيما بعد ..حقائق مسلّ   
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 اإلله اإلنسان ..

هذا النوع األكثر تطوراً يف املسرية اليت قسمها االيزيديون للمراحل اجلينية والفيزيولوجية اليت مير �ا اإلنسان 
والتعلم دون كلل من   يف مراحل تطوره للخالص من دورة الضرورة ، فحياته تبدأ �لبحث والنتائج السليمة  

 

صلوا مرحلة احلكمة يف األربعني اىل تطبيق ما تعلموه دون  صيلة وجتعلهم قبل أن ي مؤلفات تلهم هذه الف
هوادة  فهذا النوع يبدأ �لكشف عن أسرار الروح والنفس واجلسد ويتعلم طرق التأثري املتبادل بني هذا 

ل مغازلتها والتناغم معها ، يبدأ بدراسة كل أصناف األحياء الثالوث املقّدس وبني  املنظومة الكونية وحياو 
على األرض وجمتمعا�ا ، يقارن بني جمتمعات احلشرات وخرائطها ااجلينية مبجتمعات احليوا�ت املتقدمة ، 
صاصها للمعادن من الرتبة وكذلك يدرس   يدرس حياة النبا�ت وجمتمعا�ا واهلاالت اليت حتيط �ا وطرق إمت

صة من الرتبة اىل غازات مفيدة لباقي الكائنات ، يدرس منظومة كيف حتوّ  ل هذه النبا�ت املعادن املمت
 الطاقة اليت تؤثر يف النبا�ت وكيفية تعاملها معها ..

صنف كل صغرية وكبرية دون أن يبحث فيها فهو بدأ يدرك أنه على أبواب النور وأن حياته  ال يرتك هذا ال
يف دورة الضرورة إذا ما تشبع بدراسة كل التفاصيل املتعلقة �لُبعد املادي الذي  احلالية قد تكون األخرية

 يعيش فيه ..
صل  صري وعندما ي صنف على الرتدد الكوين ويبدأ �لتمييز بني القدر وامل يف هذه املرحلة تتفتح حواس هذا ال

ويبدأ �إلنطالق يف رحلة اىل هذه النقطة سيدرك على الفور موقعه البيولوجي والفيزيولوجي يف الكون 
اإلنعتاق من دورة الضرورة ويتخطى حاجز اخلوف من املوت بعد أن يدرك أن هذا اخلوف نفسُه كان ومهاً 

يكبل تقدمه ويدرك بعد ذلك أن املوت واإلنتقال اىل املرحلة األمسى هو اخلالص ااحلقيقي له ، فتبدأ عواطفه 
صية �ذه املنظومة يف داخله ليناغمها مع وعقله �إلنسجام ويبدأ مع هذا اإلنسجام حت كم كبري من هذه الشخ

 الرتدد الكوين املالئم هلا لتنطلق اىل رحلة النور النهائية ..

صية عاشوا على األرض كقادة وعظماء إالّ أن هناك من كان يف الظل  ورغم أن قسماً كبرياً من هذه الشخ
دون ان يلفت اإلنتباه ، فااليزيديون أجنبوا املئات واآلالف وغادر� اىل عامل النور دون ضجيج وحقق أهدافه 
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صنف �لتحديد ، وحىت غري االيزيديني من األقوام اليت إنتشرت بعد  يف �رخيهم الطويل مناذج من هذا ال
احلرب النووية األخرية آمنوا �لفكرة وتدرّجوا �ا وإنتهوا اىل عامل النور ( أرسطو ، ألكسندر املقدوين الذي 
أªى حياته يف �بل لتلقي العلم االيزيدي اخلفي ، ليو�ردو دافيتشي ، �بليون ، جابر ابن حيان الذي أªى 

حياته يف العراق لتلقي هذا العلم اخلفي ، بوذا ، فيثاغورس ، غاليلو ، كوبرنيكوس ، والكثري من 
صيات اليت سنتوقف عندها طويالً �ملثل واحلجة ) ..  الشخ

 

 

 اإلله ..

هو اإلنسان الذي يعرب حاجز دورة الضرورة ويعود اىل الُبعد الذي يعيش فيه االيزيديون األوائل ، أنليل 
وأنكي ومردوخ ونينهارساج  وبقية العظماء مع نوح وابراهيم اخلليل وغريهم من الذين ينتمون اىل عامل النور 

لكونية عرب علوم هندسية ايزيدية خفية نوعية مقّدسة الذي ال يعين بتا�ً النهاية بل بداية اإلرتقاء يف املنظومة ا
 ، قد حتتاج دراستها ملاليني السنني وقد حتتاج أكثر ..

صرف كاآلهلة اىل مرحلة اإلله يرى العامل اجلديد دون رتوش ، يرى ا£تمع  صل اإلله اإلنسان الذي يت وعندما ي
السماوية والكونية لتبقى معه اىل األبد ، هذا الرقم واإلسم اجلديد يرحب به ويعطيه إمساً ورقماً يف املنظومة 

�خذه اىل طبقة من الطبقات يف الُبعد اجلديد حىت يتمكن من مواصلة مسريته يف �قي العوامل والتقدم يف 
 املنظومة الكونية حنو آدي املطلق ..

صطلحا�ا يف العامل املادي للتعبري عنها  وتسميتها ، كما ال ميكن إستيعاب تبدأ حياته بطريقة ال وجود مل
 أسبا�ا ونتائجها ألªا تفوق حواسنا وعقولنا يف هذا البعد الذي نعيش فيه ..

صفحات وسأحاول  هذه التقسيمات اخلمسة �لتأكيد تبعها شرح مطول قد يستغرق اإلسهاب فيه مئات ال
س ألنه مطّول أو ينتمي اىل العلم النوعي العمل عليه مستقبًال ، ال يلقى يف الكثري من ا£تمعات إهتماماً لي

بل ألنه يشرح حقيقة السلسلة البشرية اليت ال تريد األغلبية اإلقرتاب منها وتفضل العيش على العفوية 
 واهلامش املوجود دون اإلقرتاب من األساس الذي تقوم عليه ..
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دور يف اللش حول السبب من وقبل أن خنوض يف هذه املسألة جيب أن نتوقف عند النقاشات اليت كانت ت
خلق ااملنظومة الكونية والسّر اخلفي الذي حيّرك املسبب ، كانت هذه النقاشات حمور مواضيع أساسية كانت 

صل األمر اىل اإلستقرار عند فكرة ( السبب هو السبب ) وهي  تناقش على مدار آالف األعوام قبل أن ي
ر يف علم اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، فمن اهلدوء تنبلج فكرة أقل ما يقال عنها مغرقة يف العمق والتبح

 احلياة وتنتعش �لضحك والتفاؤل وعندما درس االيزيديون القدماء هذا األمر إكتشفوا أن لكل شيء تردد 

 

رنيين ( صوت مسيقي ـ رقم عددي ـ معىن ـ yثري ) ومن خالل البحث يف هذه اجلزئية توصلوا اىل لغة الكون 
صري ..ا لرمزية وهي اجلامعة العابرة لكل شيء وإكتشفوا قدسية هذا األمر وyثريه حىت يف تغيري القدر وامل  

وتدرجوا يف األحباث من األعلى املطلق آدي ونوره واملنظومات الكونية اليت شكلها وحيكمها اىل أصغر 
س هذه اهلندسة املقّدسة وعندما الدوائر السماوية وا£تمعات والكائنات ، هذا التدرّج العظيم وضع أس

درسوا أسباب الوقوع يف البعد الزمين املادي مل يتوقفوا عند حد بل إعتربوه جزءاً من عمل البارع خالق 
اجلميع  وراحوا يدرسوا اهلدف من املعا�ة اليت وقعوا فيها والسبب الذي وقف خلف إبعادهم عن العامل 

 األمسى ..

صاال�ا �ملنظومة الكونية وأدى ذلك  فحددوا مكامن اخللل واحلواس اليت مت إقفاهلا والغدد اليت مت تعطيب إت
اىل إقفال منظومات أخرى يف اجلسد العامل بسبب غلق هذه الغدد منها عقلية ومنها عاطفية ومنها جسدية 

 أيضاً ..

الة وتعمل من جديد لذلك حاولوا من خالل نشر العلم اخلفي على شكل أفكار للتأثري يف احلواس وجعلها فعّ 
، فاإلحساس �لشيء هو بداية الطريق  والسبب يف االقدام على هذه اخلطوة هو تغيري إدراكنا ومنطه وتغيري 
صلنا �ملنظومة اإلهلية الكونية ودون هذا التغيري ال ميكن التقدم خطوة واحدة  تردد� الرنيين اىل إجتاه آخر لي

 يف جمال إدراك هذا العلم ..

صدره فالبشر يف  بداية إنتقاهلم هلذا الُبعد مل يعودوا قادرين على فهم ما حدث هلم أو ما حيدث معهم ، ال م
وال سببه ، هلذا بدأت األ�نية تلعب دوراً كبرياً يف هذا البعد وyخذ البشر اىل ضفاف هم أنفسهم ال يعلمون 

العظيم الذي كان �مكانه إعاد�م اىل شكل ªايته ، وأكثر من ذلك فقد إبتعدوا مع تقدم الزمن عن املنهل 
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حالة األبدية لوال إندماجهم مع األ�نية اليت تتحكم يف كل 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  

تتحول تفاصيل حياتنا اىل سلسلة عظيمة من السلبيات وإن كان هذا الرتدد إجيابياً كان هذا الرتدد سليب س
 فإن املنظومة الكونية ستعمل وفق هذا الرتدد على حتويل حياتنا اىل سلسلة عظيمة من هذه اإلجيابيات ...

 

 

صها شيء لذلك كان االيزيديون القدماء حيولون أعيادهم وأWمهم اىل مسّرات متواصلة اىل فرح و� جة ال ينغ
�ستمرارية ال تتوقف ، كان التفائل هو الرتدد الذي يسيطر على حيا�م وحىت مالبسهم البيضاء كانت 

 تعكس هذا التفكري العميق عندهم ..

صور بقيت منبعاً للدراسات التحليلية والرتكيبية يف العلم  ان احلكمة اخلفية االيزيدية املرتاكمة عرب الع
واهلدف كان دراسة املنظومة الكونية واخلروج ¥كرب قدر من املعرفة النوعية وعلى الرغم من  االيزيدي الباطن

أن االيزيدية حّولت علمها النوعي اىل ممارسات حياتية عرب عادات وتقاليد مشفعة بسبقات دينية إالّ أن هذه 
م أن ابقاءها يف السّر عّرض احلكمة بقيت مزدهرة وحمتفظة جبوهرها يف تفسري وتركيب احلقائق النوعية ورغ

صور متثل يف تلفيق التهم هلم على أªم عبدة  االيزيدية وعلمها اىل ازدراء وافرتاء من كل طرف عرب الع
خلرافات واساطري إالّ أن جوهر احلقيقة ونبضها الكوين والعلوم املقدسة العميقة للغاية واليت فّسرت نشأة 

اكب املنظومة الشمسية دفع كل التهم والتلفيقات اىل هاوية اجلهل الكون منذ آالف السنني واكتشافهم لكو 
املطبق عند أصحا�ا وانعكس عليهم و�ًال  فجوهر االيزيدية كان عبارة عن علم هندسي خفي مقدس يسرب 

أغوار أسرار املنظومة الكونية  يدرس نشأة الكون والكائنات واملخلوقات من وجهة نظر نوعية وليست كمية  
هذا العلم ومبادئه والدخول يف تفاصيله حباجة اىل مستوى للوعي املتفّوق يعلو يف دراسته على وفهم 

صرية  ودراسة هذا العلم يعلمنا كيف نربط وعينا  التجريدات الذهنية القائمة على احلقائق العمياء الفاقدة للب
صدرها عرب  مسارات الطاقة القادمة لنا من األرضي �لوعي الكوين األكرب ، كيف ميكننا تلقي العلوم من م

 الشمس ، كيف ننمي قدراتنا الروحية والنفسية واجلسدية كي تالئم علية التدرّج يف تقبل هذا العلم ..
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 الروح واملادة يف الفكر االيزيدي ...

 

تقوم التعاليم السرية يف االيزيدية يف جانبها األوسع على دراسة اجلوانب الروحية عند االنسان وحماولة نقلها 

لتسمية االيزيدية يف األساس ( أي زي دي ) واليت تعين اىل مستو7ت عليا عرب مبادئ ثالث جاءت منها ا

واالستقامة ، وكان كتاب اجللوة يسلط الضوء اىل حد كبري على دراسة هذه اجلوانب الروحية الطهارة والنقاء 

 يف الفكر االيزيدي ..

حلايل من االيزيديني هو عدم قدرOم على التمييز بني العلم اخلفي املقدس ( العلم  إن أكثر ما يواجه اجليل ا

قع يف املعابد واملزارات ، وهذا األمر يتطلب \لفعل الباطن ) وبني الطقوس والشعائر املمارسة على أرض الوا

أن نفكر مبنطق خمتلف يتجاوز املنطق الذي حيكمنا والذي نشأ^ يف أحضانه ، فالعلم االيزيدي قبل اخلوض 

فيه علينا التسلح بعلوم واسعة وخمتلفة حىت نتمكن من فك شفراته وأسراره ، فاملخطوطات اليت كانت تتناوله 

صوص ومتنع من نشرها ألpا مثرة ممارسات روحية وفكرية  أصبحت مشتتة موزعة بني أطراف حتتكر تلك الن

 جتاوزية إذا أردت الدقة يف التعبري ..

صوص تلك اليت يضمها كتاب اجللوة الذي يضم نفائس من تلك العلوم واملرتمجة حديثاً من  ومن بني تلك الن

صور كما حيوي على اجلوانب النوعية األكدية اىل اإلنكليزية ، فهو كتاب \لنسبة ل اليزيديني حيوي أسرار الع

يف الفكر الفلسفي القدمي يف وادي الرافدين ، ورمبا تقف عملية التعتيم على نشر األسرار تلك حاجزاً أمام 

نشر الكثري من أسرار املعرفة االيزيدية و بقيت عملية التعتيم اىل يومنا هذا أحد أسباب عدم فهم األغلبية 

 الواسعة يف العراق أو عاملنا العريب لاليزيدية كعلم ومعرفة مقدستان تتجاوزان مفردة الدين اىل حد كبري ..

فالدين هو منظومة من الشرائع والعادات والتقاليد لتطبيق تلك الشرائع ، لكن يف موروثنا االيزيدي هو علم 

صوص قبل كل شيء ينبغي التسلح ببعض جوانبه قبل اخلوض فيه ، فأجد اد^ كانوا ماهرين يف تشفري الن

\ألرقام واألعمدة والسبقات وهي طريقة ذكية حالت دون أن تتمكن اجلموع من سرب أغوار تلك األسرار ، 

صوص ،   وشكل هذا الكتاب حمور العلم اخلفي االيزيدي من جوانبه اجلوهرية يف تعريف األسرار بطريقة الن
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ندسية اليت تبع عملية اخللق والنشوء من بدايتها وحىت جتسيداOا يف عاملنا \إلضافة اىل الرسوم واألشكال اهل

املادي ، وكذلك جداول عظيمة ملواقع الدوائر السماوية يف املنظومة الكونية وحركتها و�ثرياOا يف العوامل 

  ..السبعة اليت �سست كانبثاق لتجلي الوعي املقدس وانعكاس هذا التجلي العظيم يف تلك العوامل

هذه اجلداول والرسوم اهلندسية ما هي إالّ عبارة عن شروح معمقة ملا قام به االيزيديون القدماء من جتارب 

على املنظومة الكونية �سرها بدءاً من الذرة وصوًال اىل أكرب جمّرة مساوية ، والرسم اهلندسي لكل شكل  علمية

الكيميائية ، بدءاً من املعادن داخل الرتبة وتكوين  له �ثري على الكائنات واملخلوقات وحىت على العناصر

قشرة األرض ومروراً \ململكة النباتية و�ثري األشكال اهلندسية واجلداول على تلك النبا�ت وكذلك توقيت 

صاص  حلركة األكوان وا�رات ومواقع الكواكب كي تتمكن تلك النبا�ت من امت زراعتها وفق دراسة معمقة 

ة نقية وفق دورات املنظومة الكونية السليمة ووفق الرتدد الرنيين املتناغم للكون معها  وكي املعادن بطريق

تتمكن تلك النبا�ت من االرتقاء يف سلم التطور ، وكذلك كي تتحرر هي األخرى من دورات الضرورة 

صول القادمة كي  الواقعة حتت �ثريها يف بعد^ األرضي ، وسأتوقف طويًال عند شرح تفاصيل هذا العلم يف الف

يتمكن القارئ من تكوين صورة كلية متكاملة عنها وعن العلم االيزيدي اخلفي املقّدس الذي شكل حمور 

حليوا^ت وطبيعة  حلشرات وا عملية التطور الروحي عند أجيال كثرية سبقتنا اىل عامل النور وصعوداً اىل مملكة ا

صرية وروحية أكرب عمل حواسها مع الرتدد الرنيين للمنظومة الكون حليوا^ت قوة ب ية وأسباب امتالك بعض ا

 من تلك اليت ميتلكها االنسان على الرغم من أنه أكثراً تطوراً منها يف السلم اجليين ..

صغرى اليت يشكلها  صورة الشاملة والكونية ال قد ال تكفي صفحات هذا الكتاب أيضاً لتعريف القارئ \ل

عة �ثره \لطاقة اليت يعكسها جتلي الوعي األقدس على كل العوامل مبا فيها االنسان يف البعد األرضي وطبي

صره  صى درجات الكثافة والعمق وسببت بالءاً ال ميكن ح عاملنا املادي امللموس الذي شكلت فيه املادة أق

نية وكلها للكائنات اليت تعيش فيه دون أن تشعر �pا حتت وطأة عامل ميتاز بطبيعة \لشر وحب الظهور واأل^

نتيجة ألسباب سرعة دوران األرض حول نفسها وحول الشمس كا�نونة وكذلك بسبب وقوعها حتت �ثري 

صدر الشر يف العامل  حلزم ، ورمبا ال يدرك أغلبنا أن م موقعها يف الدوائر الكونية السماوية  موقع الشدة وا

الرتدد مع املنظومة الكونية وكذلك سرعتها  خيضع \لفعل لعامل وجود األرض يف دائرة ملكية مساوية سلبية

صى صورة ..  حول نفسها وحول الشمس تعكس هذه السلبية �ق
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هذه السلبية ميكن تغيريها واالرتقاء بكوكب األرض اىل دائرة ملكية مساوية اجيابية وخالدة ( دائرة البري ) 

ا �سره ، أي أن هذا العقل اجلمعي إذفقط من خالل تغيري الرتدد الرنيين للعقل اجلمعي على كوكب األرض 

ما متّسك مبفتاح اخللود ومارس التعلم عليه سينقل األرض اىل دائرة ملكية مساوية خالدة ومستقرة وتعيش 

فيها البشرية �عمار طويلة وسيتطور فيها حىت شكل املادة ونوع الطاقة  وحىت النغمات املوسيقية وحىت 

حلياة ومعىن املوت ليأخذ شكل أكثر تطوراً ..األعداد واللغات ، سيتغّري حىت  معىن ا  

أما مفتاح اخللود هذا فهو احملبة بال أسباب وبال حدود لكل شيء يف منظومتنا الكونية وليس يف بعد^ 

حلقد واجلشع والطمع وقتل اآلخر وقتل  األرضي فحسب ، فتوقف الكراهية وتوقف األ^نية والكسل وا

pحليوا^ت الربيئة حبجة أ ا حمللة من إله معّني كلها ستجعل الرتدد الرنيين للعقل اجلمعي يعمل على تردد ا

خمتلف عن السابق ومبا أن املنظومة الكونية تعكس لنا تردد^ الرنيين وتعيد إرساله لنا من جديد فإننا سنعمل 

حلياة الطويلة والعلم على التغيري هذا بعمق وجتعل من حياتنا ومستقبلنا كلها مليئة \لقوة واحملبة والسعا دة وا

النوعي الرصني الذي جيعل كل فرد يف هذه البشرية مبتكراً وعاملاً وصانعاً وعظيماً ، هذا ما حتدث عنه العلم 

صر اجللوة ،  االيزيدي اخلفي املقدس أو اهلندسة االيزيدية الكونية اخلفية املقدسة واليت تسمى بشكل خمت

صغرى اليت منثلها  وهي علم نوعي قائم على سرب أغوار أسرار اهلندسة الكونية مبنظومتها الكربى وصوًال اىل ال

صور واليت عّربت عن القوانني الكونية �عمق صورة وعكست تلك  حلكمة السائدة واملرتاكمة عرب الع ، فهي ا

ئرة املبادئ من خالل تفسريها الدقيق لظاهرة جتلي الوعي األقدس كونياً ( سلطان آدي ) بدءاً من الدا

صورة الكاملة الشاملة ملنظومتنا الكونية املؤلفة من   99امللكية السماوية األوىل يف عملية اخللق وانتهاء \ل

 دائرة ملكية مساوية شكلت الربجمة العمالقة الفائقة التعقيد لعملية اخللق والتجلي ..

العلوم يف منظومتنا الكونية  ومن خالل عملية التجلي للمبدأ املطلق املسترت املبطن للوجود ولدت أعقدت

واليت شكلت أساس كل العلوم النوعية والكمية اليت احتواها العلم االيزيدي اخلفي املقدس والذي عكسته 

صاميمها اهلندسية العظيمة اليت تعكس  طريقة رسم مركز سّرة األرض وقدس أقداسه ( اللش النورانية ) وت

التفسري الدقيق لتجلي سلطان آد7 يف الكون ، ورغم أن  سعة وعمق تلك العلوم النوعية القائمة على

السبقات الدينية هي األخرى عّربت تعبري دقيق عن تلك العلوم إالّ أن تفسريها بشكل سليم أبقى اجلانب 

 األعظم من علمنا االيزيدي اخلفي املقدس غامضاً \لنسبة لألغلبية وهذا الغموض أدى اىل فتور يف تعلم 
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صى درجات التحكم \لعقل والعاطفة والتحلي  مبادئه ودخول بوا\ت املعرفة فيه من أجل الوصول اىل أق

 \لطهارة والنقاء واالستقامة الالزمة لتلقي مبادئ هذا العلم الرصني ..

صور تبدأ من تفسري نشأة الكون وتدرس  ودراسة اجللوا املؤلفة من مخسة كتب تضم التعاليم اخلفية لكل الع

دسية الناجتة عن كل عملية من عمليات جتلي الوعي املقدس لسلطان آدي والتأثريات اليت األشكال اهلن

ختلفها على املنظومة الكونية اليت تتدرج يف عملية هي أشبه ما تكون بسمفونية كاملة متكاملة تعكس دقة 

ة بعلمها اخلفي املقدس وثبات وأبدية هذه التعاليم اليت تقرتب من الكمال يف كل تفاصيلها النقية ، فااليزيدي

الذي انتشر يف معابد كيشي وكشتو وكنجي وكل املدن اآلدانية شكلت حجر األساس يف منظومة العلوم 

النوعية اليت كانت سائدة يف العلوم واهلندسة والبناء ومت تشفريها تدرجيياً لتنتج لنا مواضيع العلم األكادميي 

ة لسرب أغوار أسرار منظومتنا الكونية .. الكمي املنهجي القائم على القياسات القاصر   

ومن خالل استمرارية البحث يف تلك التعاليم والغوص يف أعماق أسرارها يستطيع القارئ فهم طبيعة اهلدف 

صفحات من العلوم التعاليم الفلسفية يف االيزيدية ..  اجلوهري والنبيل يف نشر تلك ال

ط االجتماعي واجلغرايف احمليط \اليزيديني اىل سوء فهمهم وجعل هذه العلوم خلف حجاب السريّة قاد احملي

حلكمة العادلة عند كل مثقف يطلع على  واOامهم يف أكثر من حرب \pم عبدة الشّر ، وهي Oمة تنفيها ا

تلك التعاليم ويرى أهدافها اخلمس القائمة على الطهارة والنقاء واالستقامة ( اجلوهر ) وعلى احملبة واملعرفة ( 

لنبل ) هلذا أرى من الضروري وضع القارئ أمام شرح مبسط لتلك التعاليم وفلسفتها ونظرOا للوجود ا

 بشكل عام ، فهي ليست حكراً على أحد بل تراث ضارب جذوره يف أعماق التاريخ ..

ة اخلفّية فاينما جتد العلوم الشمسانية يف العراق القدمي او الشرق األوسط فإعلم أpا إشارة للعلوم االيزيدي

املقدسة اليت انتشرت قدمياً يف املنطقة ، لذلك ال ميكن للباحث أن يسلك سلوكاً مستقيماً دون الرتكيز على  

صادر ضيقة ال تنسجم مع معطيات عراقة  صر البحث مب كل جوانب املعرفة يف االيزيدية وأن ال حياول ح

 وِقَدم االيزيدية يف التاريخ ..

يف االيزيدية ذلك الطيف الواسع من العلوم اليت تقوم على أساسها تسمية  ومتثل تلك التعاليم السرية

 التوقيتني الشمسي والقمري يف االيزيدية وكذلك دقة حتديد املواعيد الفلكية للطقوس والشعائر املقّدسة يف 
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حلكمة يف تلك امليثولوجيا تتجاوز تلك الطقوس والشعائر اىل علوم هلا قدسيتها يف نق ل االنسان اللش ، فا

اىل مستوى الوعي املتفوق القائم على الطهارة والنقاء واالستقامة ، فاالنسان بعبوره لذلك املستوى من 

الوعي يعرب يف بداية األمر اىل نقطة السيطرة على الذات ومن مث اىل مرحلة تليها أعلى من األوىل متكنه من 

كونية ومن مث فهم املستو7ت األربعة للوعي اليت السيطرة على اآلخرين ومن مث السيطرة على القوانني ال

 متكنه من فهم أشكال املادة وأنواع الطاقة يف املستو7ت العليا للوعي ..

حلاالت  وأغلب الذين تناولوا العلم الباطن تناولوه بطريقة خجولة بسبب عدم قدرOم على التعبري عن تلك ا

صطلحات تعكس حقيقتها ، كما أن  صها اإلملام الفلسفي بعلوم كالفيز7ء الروحية مب التعابري تلك كانت تنق

والكيمياء ألpا حتدث يف مستو7ت ختتلف فيها القوانني الفيز7ئية يف تلك العوامل عن القوانني الفيز7ئية يف 

 عاملنا املادي املوضوعي ..

صور واليت إختفت ولو أرد^ الدقة يف التعبري عن أصل تلك الكتا\ت اليت تناولت التعاليم ا اليزيدية عرب الع

أغلبها يف العهدين العثماين وعهد االحتالل الربيطاين للعراق حيث مت افراغ املكتبات من تلك الكتب 

صوص وحىت املخطوطات الثمينة اليت كانت متلئ نينوى ومكتباOا وكذلك مناطق ومزارات مقدسة عند  والن

تت األفكار واألحباث يف تناول هذا اجلانب املهم يف املعارف اليت االيزيديني ، ورمبا أدى هذا الشيء اىل تش

صور ..  تداوهلا االيزيديون عرب الع

محلت معها تلك األسرار سواء عن طريق التقّبل وممارسة طرق الّرب أو من خالل  و\ستثناء قلة قليلة 

فة اىل شيوخ العلم املقدس إحتفاظها ببقا7 تلك املخطوطات اليت وزعت على عوائل للحفاظ عليها \إلضا

يف اللش أصبحت تلك األسرار اليوم يف خانة ا�هول \لنسبة لألغلبية ، لذلك ما تبقى من تلك التعاليم 

واملعارف املقدسة ال يتجاوز سوى شيء بسيط مت مجعه طوال عقد من الزمن لتقدميه للقارئ بشكل متسلسل 

حلديث ..وسليم وكي يعطي صورة واضحة عن التعاليم االي صر ا زيدية للعامل يف الع  

وربطت الكثري من الدراسات الغربية وترمجة لبعض املخطوطات القادمة لنا من أرض الرافدين بني التعاليم 

ع البابليني القدماء كما حاولت بعض تلك الدراسات تسليط الضوء على اخلفّية املقدسة عند االيزيديني م

يكمن سوء فهم ال بد من اإلشارة له وهو .. أن االيزيديون يرون يف  جزء منها يرتبط بتعاليم سحرية وهنا  
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اجلانب املظلم من الوجود كوحدة متكاملة مع اجلانب املنري فيه و\لتايل ينظرون بشمولية واسعة تتجاوز تلك 

رار اليت احملاوالت اليت حتاول  جتزئة املوضوع ووضعه يف قياسات مادية قاصرة ال تتمكن من اخرتاق تلك األس

 ترى الوحدة الشاملة للوجود على أpا إنعكاس ملا هو يف األعلى أو يف جوهر الوجود ..

صدى لدراسة هذا  حلياة وال ميكننا جتاهل هذه القاعدة النوعية عندما نت فكل شيء يف الوجود مفعم \

حلياة يف ق سم منها املوضوع ، كل شيء عضوي وغري عضوي ال ميكن أن يكون دون نبضة أو نفحة ا

صية الفهم علينا ، وكل موضوع ندرسه يف املعرفة  نشاهدها وقسم آخر نلمسها وأقسام أخرى قد تبدو ع

االيزيدية نعود من خالله اىل نقطة البداية مثلثني معكوسني تتوسطهما العني البيضاء ، أي تلك السباعية اليت 

األبعاد وهذه السباعية تتخلها سباعيات حتكم الوجود فالكون والوجود كما ينظر له االيزيديون سباعي 

صل اىل ماالpاية من األعداد واليت ال تتوقف يومياً عن الدفق واالحنسار عن االنبعاث  أخرى اىل أن ن

واخلفوت ، وعن التعبري عن نورها وظالمها ، هكذا جيب أن نفهم األمر ، وعندما نتحدث عن السباعية أو 

صرية املتنورة إلنسان هذا املبدأ األساس ي التعاليم اال صر ، فالب يزيدية ال ميكننا جتاهل حاسيت السمع والب

صل عتبة الوعي املتفّوق جتعله يرى الوجود بنظرة سباعية األبعاد و\لتايل يتمتع حبكمة واسعة ورائعة عن  ي

صل االنسان هاتني امل حلياة ، واألمر ذاته ينطبق على السمع السباعي األبعاد ، هلذا عندما ي رحلتني من ا

صريته ومسعه فإنه هنا يضع له قدم بني الكبار يف عاملنا ، كما يضع له مكانة رائعة حتت  التفّوق يف وعيه وب

 الشمس ..

قدمياً كان أجداد^ يتحلون بنظرة أوسع لإلمور من خالل دراستهم لكوزمولوجيا الوجود وكانوا يرددون 

لعكس حىت تتمكن من إعطاء رأي صائب يشمل كل زواµ 7ستمر إنظر للمواضيع من األعلى اىل األسفل و\

صرية اليت تؤهله إلخرتاق  حلايل فقد الب الوجود ، فالروح اليت تتملكنا أيضاً سباعية يف تركيبتها لكن عاملنا ا

حلايل ، وهناك طبعاً من يقول أننا متكنا من إخرتاق هذا األمر لكن من  ص̂ر ا أسرار تتعلق \لسباعيات يف ع

حلكمة أن تبقى هذه التعاليم واملعرفة سّرية وال متنح إالّ على أساس تطور املنظومة الروحية والفكرية عند  ا

مج عمل له يف حياته ..  االنسان حىت يتمكن من فهمها وحتويلها اىل ب̂ر
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لذلك وصلت معارفنا اىل طريق مسدود بسبب إحندار مستوى وعينا اىل عامل املادة املوضوعي وكذلك اىل 

احنسار تفك̂ري فقط يف هذا اإلطار متعّمدين إغفال اجلانب الروحي يف البداية والنشوء وكذلك اجلانب 

صب يف جوهر التعاليم  الروحي للحضارات واألسس اليت قامت عليها ، وتناول هذا املوضوع \لذات ي

وشعائر ميارسها االيزيديون االيزيدية اليت بقيت حمتفظة بشيء من أسرارها يف هذا ا�ال وجتّسدُه يف طقوس 

هو من األرقام املقدسة يف إختيار حقائق وأسرار تعلق \ملعرفة االيزيدية  7اليوم على أرض الواقع ، فالرقم 

صور .. حلقائق يؤمن ¸ا االيزيديون عرب الع  ويشكل يف نفس الوقت إنعكاس 

اليزيدية جند أpا ال ختتلف كثرياً عن تلك و\لعودة للفكرة األساسية اليت قامت عليها التعاليم السريّة يف ا

التعاليم املندائية أو التعاليم الشمسانية اليت انتشرت يف عموم الشرق األوسط قدمياً ، وهي من حيث اجلوهر 

انتشرت بعد دمار برج \بل وشيط البشر حنو عوامل مادية وسفلية وتطلبت العملية إعادة وتنقية البشر من 

تو7ت وعيهم السببية السابقة لكن هذه العودة مل تكن سهلة بل أصبح هلا شروطاً روحية أجل إعادOم اىل مس

وأخالقية من أجل تقّبل التعاليم السرية وتضمن لطالب العلم أن يتحلى بتلك الشروط قبل إطالعه على 

صغرى والكربى يف االيزيدية ..  األسرار ال

نفسها الكلمة اآلرامية شيطو واليت أطلقها الكثري من  وتعين كلمة شيط يف القاموس األكدي االحندار وهي

الكهنة على الفئات اليت احندرت اىل مستوى عامل املادة وابتعدت عن النور والبحث يف سلسلة العلوم اليت 

حليازة على وعي متفوق  جتعل الروح ترتقى يف سّلم النور والوجود حنو مستو7ت عليا ، هلذا تطلبت العملية ا

العبور مل تكن سهلة ولن تكون ملستو7ت وعي احندرت اىل الظالم كما تشري معرفتنا املقدسة .. ألن عملية  

صده ؟  لكن أي شكل للظالم تق

التعّمق يف هذا السؤال يقود^ اىل جواب واضح وصريح ويتمثل يف ظالم عامل املادة املوضوعي وتشبث 

صري اإلنسان بقيم نسبية زائلة ، تشبثه بقيم حياتية ال تست مر اىل األبد بل هي حمدودة مبحدودية العمر الق

الذي يعيشه ، فهذا الكائن البسيط بشيطه اىل عاملنا فقد جوهره إلهلي النقي الطاهر املستقيم ، والعودة من 

حلقيقي مل يعد سهالً بعد أن سلبته عملية التعلق �غالل ومثالب عامل املادة من األ^نية اىل  جديد لعامل ا

آلين الضّيق اىل رؤية قاصرة للوجود سلبته قدرته على الفهم السليم للواقع الذي احندر اليه ..الطموح ا  
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لذلك وضع كهنة العامل القدمي لاليزيديني جمموعة من التعاليم السرية اليت ميكن فقط املرور على بعضها  

ب \لفعل قدرات خارقة يف كإشارات عامة وليست جوهرية يف إخرتاق أسار تلك التعاليم ، فإخرتاقها يتطل

هذا ا�ال لكن وضع أولئك الكهنة رسومات ورموز سّرية يفهمها من يعلم أسرار األرقام يف املعرفة املقدسة 

ويتمكن من العبور اىل ساحة السّرية اليت تغلف تلك التعاليم ، فمثًال الرقم سبعة ومعه أعمدة العلم املقدسة 

يف أسرار تلك التعاليم .. 12اء أو اخلاسني الـ يف االيزيدية وكذلك العظم 12الـ   

صوص املقّدسة يف االيزيدية ويفتح لنا عاملاً فلسفياً واسعاً  12وضع الرقم  له أولوية يف أغلب السبقات والن

الرقم يف املعرفة االيزيدية قدمياً وحديثاً ، وعندما نعود جلرد إذا ما أرد^ الدقة يف التعبري السليم عن أمهية 

مثلة واملقاربة الفعلية يف �ثري األرقام على معرفتنا املقدسة سنرى أن الرقم سبعة أيضاً له نفس املكانة يف األ

االهتمام بعلم األرقام لدى االيزيديون القدماء بدءاً من سومر و\بل وانتهاءاً يف كردستان ، حيث أن هناك 

نظومتنا الروحية وسبعة جمرات كونية ختضع هلا سبعة أطواق للوجود ، وسبعة مدارات ، وسبعة أكوان ختص م

حلكم العوامل واألزمنة وسبغعة نغمات مقدسة تؤلف مسفونية  القوانني يف منظومتنا الشمسية ، وسبعة ترددات 

حلكمة السبعة وطبقات  حلقيقة ، وانتهاءاً عند أبواب ا الوجود اليت ال نسمعها بل يسمعها من يعرب اىل نور ا

م األسبوع السبعة ..الروح السبعة وأ7  

من حيث املقاربة يف العلوم االيزيدية فإن أي عمل أو نّية صادقة لتحقيق الفعل يف تطبيق  12أما الرقم 

 12دعاء و 12إرادة و 12القوانني املقدسة على الوجود أو العبور ملستو7ت الوعي املتفوقة يتطلب 

صية وهناك نفس الرقم ألبواب املعرفة وأعمدة العلم ملقّدس حىت يتمكن املرء من الوصول اىل املستوى  شخ

 اآلداين ( اإلهلي ) يف وعيه ..

من خالل التقسيمات لعدد  12كما أن تقسيم األزمنة والدهور وِضَع يف هذا اإلطار أي يف إطار الرقم 

عة جممو  12الكواكب يف ا�موعة الشمسية الفاعلة وكذلك من خالل تقسيم الثر7ت النجمية اليت تضم 

صل اىل خالق اجلميع وإرادته اليت جتّسدت عرب  صاعد التقريب اىل مدى ي \\ً من أبواب اخللق  12مشسية ويت

والنشوء مخسة من القمر وسبعة من الشمس وهي آلية موجودة يف أصغر األشياء اىل أكربها يف كوزمولوجيا 

 الوجود ..
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حلضارة يف سومر وامتد اىل \ حلديث ، لذلك هذا الرقم بدء يف مطلع ا قي الفلسفات واألد7ن يف عاملنا ا

الرتكيز هنا على موضوعي الوعي واملادة Ãخذ^ اىل مدى واسع للغاية يف االيزيدية ورمبا تعريف القارئ 

\لضوابط العامة اليت وضعت يف سياق روحي وديين قد يقّرب فكرة من أين أتى إهتمام االيزيديون بكل ما 

نا من خالل علمهم وتعاليمهم اخلفية املقّدسة ، وملاذا وضعوا كل من األرقام هو روحي وفكري يف عامل

 واألشكال اهلندسية والعناصر اليت شكلت الوجود ( املاء واهلواء والرتاب والنار ) يف مقدمة اهتمامتهم ..

ُميارسوpا على حىت يومنا هذا ال يتمكن االيزيديون من حتديد مواعيد وزمن أعيادهم وطقوسهم الدينية اليت 

أرض الواقع دون علم األرقام والفلك ، فالتقسيمني الشرقيني للسنوات الشمسية والقمرية حتدد طبيعة هذا 

االهتمام وجتعله متجسداً على أرض الواقع من خالل الفهم السليم لعلم األرقام ورمزيتها يف معرفتنا املقدسة 

.. 

اليزيديون يف تقييمهم للدورات الزمانية جيب اإلشارة اpا أي وعند اإلشارة لعلم الفلك الذي يعتمد عليه ا

عملية االعتماد على الفلك تتجاوز ما هو سطحي من علم الفلك واألبراج يف عاملنا والذي يستخدم 

لتحديد طبيعة األوقات بشكل سطحي أو للتسلية عند الكثري من الشعوب ، كما ان العملية تذهب اىل 

اإلرادة اإلهلية اليت وقفت خلف صناعة كل من الزمان واملكان يف العوامل املادية ،  أعماق حتديد اخلطوة أو

هلذا يربز دائماً موضوع الوعي وجتلياته عندما نعرب لدراسة شيء من أسرار التعاليم االيزيدية ، هذا األمر 

صور على شكل يقود^ \لتدريج اىل تقسيم مستو7ت الوعي يف املعرفة االيزيدية واليت جائت لنا ع رب الع

 مستو7ت أفرزت لنا اخللق والنشوء ..

أي اننا كإيزيديون ال ننظر لعملية اخللق فقط يف عاملنا املادي وعلى كوكب األرض فقط بل نتجاوزه اىل فكرة 

اخللق يف املستوى اآلداين العظيم ، والذي اخذت منه تسمية اول مستوطنة على األرض ( جنة عدن ) أي 

ية واليت بنيت يف سومر ، لكن اخلوض يف اجلوانب التارخيية قد يُبعد^ عن اهلدف من تعريف القارئ اجلنة اإلهل

\اليزيدية كفكرة قامت على أساسها علوم سامهت يف تطور وعي شعوب وحضارات قدمية أصبحت شبه 

 مندثرة يف عاملنا حبكم ِقَدمها وعراقتها ..
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على أنه ا�رد من احملتوى والعقل والعاطفة ، حييط به الفراغ من كل بدأت االيزيدية بتعريف اجلوهر الكوين 

صوص وتعابريها ) ، يشبه العني السحرية اخلامدة يف الفراغ   مكان ( نالحظ ذلك بوضوح حىت من خالل الن

صدر صفرياً .. ايسف ( آين سوف ــ أين  وعند حدوث اإلزاحة بدأت هذه العني ترتك الفراغ تدرجيياً وت

) ، فدخل آدي حيز الكينونة ، فهو روح عظمى نشأ منها كل شيء يف هذه الكينونة  وأحاط نفسه  سوفين

بدائرة مساوية إنبلج معها اشعاعات النور االوىل كنقطة صغرية يف األعماق ، أعماق غامضة علّية على الفهم 

ألكوان وا�ّرات والدوائر البشري العادي أو على األقل يف مستوى وعينا املادي املوضوعي ، فكل ما يف ا

حلياة منه ، فالتجلي الذي صاحبته شرارة الضوء أو النور االوىل كان عبارة عن  السماوية امللكية يستمد ا

بداية اخللق والوجود ومسى االيزيديون أول مدينة بنيت \لقرب من اللش به (ايسفين ـ عني سفين واليت تعين 

.. األزيل أو الفكرة املا قبل كونية )   

يف الدائرة االوىل للخلق أفرزت عملية نزوح الوعي املقّدس العظيم اىل ظهور شكل هندسي للخلق مثلثني 

معكوسني تتوسطهما العني البيضاء األزلية ، مساحة وعمق وقاعدة ومسارات كهر\ئية وأخرى مغناطيسية 

يف الداخل تّوسع من وعيها املقّدس  وطاقة غري مرئية حتيط \لدائرة ونطلق عليها النفس ، بينما بقيت الروح

صراً ( بيت آد7 ) ال  ، فهذه الدائرة االوىل امللكية السماوية للوعي املقدس واليت يسميها االيزيديون خمت

حلسا\ت فهي قوة خالقة وثنائية مقّدسة وهي الوعي بعظمته جتسيده ..  ختضع للتخمني والتقدير يف ا

قرة األوىل تقول .. 7 رب أنت الذي خلقت نفسك بنفسك ) أي ( يف سبقات دعاء طاوسي ملك .. الف

 تعبري لفظي عن عملية نزوح سلطان آدي يف عرشه ..

وألن الوعي املقّدس كان يّوسع مساحته اىل األبعد من الدائرة السماوية امللكية االوىل للخلق ، ترّكز يف 

ة ترّكز الوعي وتوّسعه اىل دائرة Åنية ، فنتج إحدى حواف هذه الدائرة لينتقل لتشكيل الدائرة الثانية نتيج

شعاع ضوئي عظيم ( نور آد7 ) فكان النور �وسع معانيه ، وأوسع نغماته وأوسع أرقامه ، كان النور الذي 

 ال ميكن لقوة يف الكون أن تتجاهله ليشكل حكمة آدي املقّدسة ونسبته الذهبية يف الكون ..
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يقية كونية Åنية حتمل معها نسبة ذهبية خالدة ، شبه االيزيديون الدائرة اليت ليس النور لوحده بل نغمة موس

تتوسط الفراغ بني الدائرتني \لعني السحرية أو العني البيضاء ( كاين سيب ) اليت ترى كل شيء واليت خلقت 

.. ح) وهي موجودة يف كل شيء من حولنا وسيتبّني ذلك من خالل الشر  1,816033النسبة الذهبية (   

والنور والنغمة املوسيقية ولوpما شكال جوهر الوجود ( الروح والنفس ) هذا اجلوهر هو األساس الذي 

عليه األجرام السماوية ، يف الدائرة السماوية الثانية ظهر التقاطع الذهيب ليشري اىل القوى األربعة قامت 

  �سس منها كل الوجود ..املؤّسسة للكون ( املاء و الرتاب و اهلواء و النار ) وهي اليت

شّبه االيزيديون الوعي املقّدس آدي بشعاع األملاس الفائق النقاء وشبهوا الدائرة اليت جتّسد فيها آدي من 

اخللق \لذهب األصفر اخلالص وهذا األمر ليس تشبيهاً فحسب بل \لتدرج من خالل الشرح سنتعلم أن 

صائص معّينة نوعية ختص األسرار الكربى ) معد^ً ( وهي رمزية طب 99آدي خلق الكون من  عاً تعّرب عن خ

لكل منهم صفة ولون ونغمة موسيقية وعدد ( العناصر الرئيسية للجدول الكيميائي الدوري كان يتألف منها 

قبل إضافة بعض العناصر الثانوية ) ويف أماكن كثرية وحىت يفهم البشر طبيعة هذا العمل العظيم شّبهوا 

\للنب ، كما شّبهوا الذهب اخلالص \لعسل حىت يتمكن العامة من البشر الذين يعيشون يف  األملاس النقي

 البعد األرضي من تفهم املبادئ اهلندسية االيزيدية بشكل مبّسط ..

واعتربوا املعد^ن أساس عملية اخللق وبعدما توّسع الوعي املقّدس كشف عن ظهور الدائرة الثالثة للخلق 

صفاء والنقاء الكلي  وهي اليت ترمز لعامل النور الواضح األفق بال  ونسميها البّينة ( اليت تبّني أمرها ) وهي ال

رتوش  فهي اليت متكن فيها آدي من إظهار الثالوث املقّدس بشكل وواضح ( الروح و النفس و اجلسد ) 

الدوائر األخرى أظهر آدي  وأشاروا للدائرة الثالثة بنغمة موسيقية وعدد معّني ومعدن معّني ( الفضة ) ويف

اخلالق قدرته يف بعث معادن أخرى ونغمات أخرى وأعداد أخرى وترددات أخرى حىت ظهرت بيضة الكون 

حلياة ( زهرة نيسان ) ..  األوىل واليت نسميها بزهرة ا

لوان سبعة مراحل للخلق تبعها ظهور النسبة الذهبية االيزيدية ( اإلهلية ) املقدسة ، تبعها ظهور سبعة أ

أساسية هلا قدسيتها ، وسبعة معادن ، وسبعة عوامل ، وسبعة طرق يف نيل هذه املعرفة ، وسبعة طبقات 

 للسماوات ، وسبعة أوكتافات موسيقية للخلق ، وسبعة دوائر أساسية ملكية مساوية وسبعة أزمنة ..



 א��و��وא���د����א�
	��א��ز�د�

 

111 

 

 

شكلت مع بداية للمكان بعد انتهاء هذه العملية أصبح هناك بداية للزمن السماوي ، وهذه البداية ت

السماوي ، من عوامل وقياسات ونغمات وأصوات وحواس وطرق للمعرفة ، وعقل كوين جبار يتسع هلا 

 مجيعها ، برجمة معلوماتية فائقة التعقيد ال ميكن مللكاتنا الفكرية يف العامل املادي استيعا¸ا  ..

دائرة  99بل استمرت عملية اخللق حىت وصلت  ومل ينتهي الزمن السماوي بتشكيله للبيضة السماوية االوىل

ملكية مساوية كل منها هلا معدpا اخلاص وعاملها اخلاص ورقمها اخلاص ونغمتها اخلاصة ولغتها اخلاصة كل 

 هذه املادة اجلامعة نسميها الكون أو مكتبة الكون الرمزية ..

نتجت لنا الدهر  وكل عامل من هذه وبتضاعف هذه العملية مرات ومرات أنتجت لنا ا�رات الكونية  وأ

يف الكون الواحد تعمل وفق تردد رنيين معّني ، هذا الرتدد أنتج نفسه من أعظم نقطة يف الكون  99العوامل الـ 

الكلي اىل أصغر جزيء ذري فيه  وحىت نفهم هذه العملية بشكل سليم وبسيط نقول استنسخ نفسه وأصبح 

ات ..جوهر الوجود موجود يف مجيع الكائن  

فعملية اخللق بدأت بنزوح آدي يف حركة لولبية أطلق االيزيديون عليها ايسف    

 ــ وعندما جتّسد يف دائرته األوىل أصبح هناك نور خملفاً وراءه ظالم ، فظهر النهار والليل ..

للكون ( املاء ــ وعندما جتّسد يف دائرته الثانية ظهرت االجتاهات األربعة  وظهرت القوى األربعة املؤسسة 

صوتية املقّدسة األربعة ، وظهرت النسبة االيزيدية الذهبية  واهلواء والرتاب والنار ) وظهرت النغمات ال

صول الكونية الرمزية األربعة ..  املقدسة ، وظهرت الف

( الروح ــ وعندما جتّسد يف دائرته الثالثة ، أكمل عملية اخللق \لثالوث املقّدس املؤسس لكل حياة يف الكون 

 والنفس واجلسد ) ..

 ــ وعندما جتّسد يف الدائرة السماوية الرابعة ، جتّسدت إرادته اجلبارة يف مسّو النفس ..

ــ وعندما جتّسد يف الدائرة السماوية اخلامسة اكمل كل أسس العلم النوعي اخلفي املقّدس ، وظهر معها النور 

حلّرة ، ويسميها العلم اليوم بطاقة الساطع الذي ميثل ( سلطان آدي ) أو نور آدي أ و طاقة الكون ا  
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حلّرة مساها االيزيديون نور آدي  األراغون لتكمل �سيس النور املطلق ( املاء واهلواء والرتاب والنار والطاقة ا

.. 

ة لذلك هناك مخسة طرق يف االيزيدية  وكل طريقة من هذه الطرق ( الطبيعية و التناظرية و التأملية و الفلكي

و الربخك ) تدرس عاملاً من العوامل اخلمس األوىل اليت نشأ عليها الكون ، وكل طريقة تقابلها دائرية مساوية ، 

ت هذه الدائرة امللكية  وطاقة مساوية ( ماء و ^ر و هواء وتراب و نور آدي ) وكل منها تدرس مك̂و

) ولكل دائرة مساوية نغماOا املوسيقية  السماوية عرب علم نوعي خفي هندسي ايزيدي مقّدس ( العلم الباطن

اخلاصة وعددها وسّرها وترددها الرنيين  وجماهلا املغناطيسي  وهلذا تعترب املوسيقى الدينية ملراسيم السماع يف 

اللش و\قي املناسبات مقّدسة وسّرية ألpا Oيؤ حواسنا لالنتقال اىل تلك العوامل أو تقبل ما Ãيت الينا منها 

آدي ، أو عرب تردد أفكا̂ر رنينياً وهذا األمر رمبا يفهمه أكثر الرجال والنساء الذين ميارسون طرق  عرب نور

الّرب يف االيزيدية ( الربخك ) ، أي أن نغمات املوسيقى الدينية بقيت خارج اطار النغمات اليت مت وضعها يف  

مر ( كنجي ) ، فتأثري هذه املوسيقى كل آلة موسيقية عند نشر املوسيقى يف آنوجكي وكيشي ( كشتو ) وسو 

صول  صول صغرية وسأتوقف عنده طويالً يف الف ( السماع ــ الدف والشّباب ) أبعد بكثري من شرحه يف ف

 القادمة ..

وبتجسيد الدائرة امللكية السماوية اخلامسة جتّسدت األشكال اهلندسية اخلمس املؤسسة للكون واليت منها  

 انبثقت مبادئ اهلندسة االيزيدية اخلفّية املقّدسة  ..

صفني وعاملني وطريقني  وبعد �سيس الدائرة امللكية السادسة �سست أعمدة الكون الستة وانقسمت اىل ن

عي املقّدس يف الولوج اىل األعماق املقّدسة وهي يف نفس الوقت جّسدت مجال و¸اء آدي ، مثال جتّسد الو 

 ^Ïوقوته وفتحت يف نفس الوقت بوا\ت الكون االخرى \حملبة بال أسباب ، بال حدود  وعندما حاولت أ

مت سّرها ( قّوة آد7 ) امللكة االيزيدية االوىل دراسة هذه البّوابة أدركت أpا تضم كل شيء يف الكينونة وعل

.. 

 ( قّوته اخلالقة .. وجوده املقّدس ، هالته املقّدسة حتيط كل شيء ) 
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وعندما اكتملت الدائرة السماوية السادسة ، جّسدت قوة آدي الدائرة السابعة ونيل املراد ، وأكملت 

حلياة الكونية ، ملكاً لل حلياة الكونية وبيضة ا ورة ومنه كون جتّسد فيها �روع صظهور العوامل السبع وزهرة ا

 انبثق كل شيء ..

ً ، فكل دائرة متثل عاملاً كامالً قائماً بذاته ، له  وبعد ظهور الدائرة السابعة أصبح الوعي ميلك شكًال ومضم̂و

صائص كونية وفيز7ئية وهندسية خيتلف فيه عن \قي العوامل ، ولكل عامل لونه اخلاص ومعدنه اخلاص  خ

اّصة ونغماته املوسيقية اخلاصة ولغته الكونية اخلاصة ..وحجارته اخل  

وميثل كل عامل جزءاً أساسياً من الوعي املقدس آلدي وعملية سرب أغوار العوامل السبعة هو بداية الدخول اىل 

حلياة املتكاملة وب وا\Oا بوابة اآلهلة يف اهلندسة االيزيدية اخلفية الكونية املقّدسة  وكل زهرة حياة تضم شجرة ا

العشرة العظيمة ومل تتوقف العملية بتجسيد آدي املقّدس لعظمته يف اخللق حىت الدائرة امللكية السماوية 

واليت توقف معها متدد الوعي الكوين املقّدس لُه عند تلك النقطة ليستأنفها يف عملية خلق  99األخرية 

 جديدة ال تتوقف وال تنتهي أبداً ..

صدرها األعظم ، لون الشعر ، والطول ، ولون  ففي هذه العوامل السبعة جتتمع صفاتنا اليت جاءت من م

العيون وحجمها وقياساOا اهلندسية وفق النسبة الذهبية وغريها ، فالعمل عمل خالق عظيم ومقّدس ( آدي ) 

 ، وفيها جند جوهر أسرا̂ر وأسباب وجود^ ..

والتجسيد واحد  وعّرفته اهلندسة االيزيدية الكونية من أصغر جزيء ذري اىل أعظم الكائنات اجلوهر واحد  

املقدسة \لعظيم الواحد ( آدي ) فقط ما حنتاج اليه هو البحث عن حواسنا املقفلة ، عن غدد^ املعطلة ، 

عن أفكا̂ر اليت تذهب يف الفراغ وفق ترددات معطلة ، كل هذا ال حيتاج سوى اىل برجمة صغرية لرتدد 

صدره األصلي وستنهمر مشاع̂ر وعقولنا وأ لفاظنا وما نقوم به على أرض الواقع ملالئمة هذا الرتدد مع م

 علينا كل العلوم النوعية اخلفية املقّدسة واليت أطلق عليها االيزيديون العلم الباطن ..

كل شيء خيضع لقياسات هندسية دقيقة ال ختطئ ، لعلم هندسي خفي ال خيطئ ، لربجمة هندسية اهلية 

ال ختطئ ، فآدي هو ا�ال السبيب لكل شيء ، وقياساته Åبتة وأبدية وتفوق استيعاب عقلنا البشري  ايزيدية

معد^ً ولكل منهم صفة ورقم ونغمة و�ثري ،  99يف البعد املادي الذي نعيش فيه ، فآدي أسس الكون من   
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عي الكوين املقّدس وهي ولكل منهم دور يف التأسيس ( آدي أسس ) ، وهذه العناصر هي اليت أسست الو 

الربجمة االهلية للخلق ، وتدخل هذه املعادن يف تكوين كل الكائنات يف الكون ، فعملية املوت واالنبعاث ، 

والتحلل ، وتناسخ األرواح وانتقاهلا يف ا�االت والعوامل واألكوان وا�ّرات كلها حتدث بفعل صفات الربجمة 

صفات ، فهي ختضع لقياس ال ميكن استيعابه أثناء اختبار الروح والنفس يف املعلوماتية هلذه العناصر ، هلذه  ال

حلساب )  ..  دورة الضرورة ( يوم ا

فكلها حتدث ذاتياً وفق تناغم كوين يعجز العقل عن استيعاب حركته وتردده وانبعاثه ، ويعجز عن وصف 

الوصول اىل النور األبدي ، بدءاً من نغمات حدوثه حىت العودة الثانية أو حىت اخلالص من دورة الضرورة و 

صغرية ووصوالً للبشر كلها مؤلفة من معادن هذه العناصر األساسية ، ما يفّرق االنسان عن غريه  الكائنات ال

هو أن كمية العناصر اليت تعمل بكامل طاقاOا مع صفاOا أكثر من \قي املخلوقات على األقل نسبياً يف 

 الُبعد األرضي ..

صال \لعقل  مع ذلك مت يف مرحلة من مراحل الوجود االيزيدي على األرض اقفال حواس وغدد وفك االت

الكوين بشكل متعمد كي ال يتم استخدامها ألغراض شريرة كما حدث يف أكثر من مرة وأكثر من حضارة  

 وكلما مت تفعيل قسماً إضافياً من هذه الربجمة كلما كان الكائن متطوراً ..

لكية السماوية السبع يف العلم االيزيدي اخلفي هي عوامل سبعة وأرقام سبعة ، ونغمات سبعة  هذه الدوائر امل

وجماالت مغناطيسية سبعة تعمل بتناغم من منظومتنا اجلينية ، صحيح أن هذه املنظومة مت تعطيل جزءاً واسعاً 

صليحها وجعلها تعود للتناغم مع  املنظومة الكلية الكربى للكون منها لكنه ال يبدو األمر صعباً على اعادة ت

صليح منظومتها عرب املراسيم والطقوس املتبعة أو  وقد عاىن االيزيديون الكهنة من جعل أجيال كثرية تعيد ت

عرب األكاسري اليت كانت توضع يف الطعام والشراب ، فقد ختلى اجليل األخري من الكهنة عن هذه املهمة 

صليحها وبرجمتها مع املنظومة وترك األمر للنشاطات الفردية البحتة  للوصول اىل طرق املعرفة هذه وإعادة ت

 الكونية ..

فمستوى درجة التحكم يف هذه املنظومة يعود للفرد \لدرجة االوىل  وهي نقطة البداية اليت جيب أن ينطلق 

كن املرء من منها إلعادة التفاعل والتناغم مع املنظومة الكربى ( آدي ) ، ومن خالل اعادة التناغم سيتم  
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فهم طريقة عمل القوانني الفيز7ئية يف البعد األرضي يف املرحلة االوىل وسيبدأ بفهم طريقة عمل وإدارة 

حلظة بداية الزمن السماوي وحىت آخر دورة فيه ..  املنظومة الكونية الكربى بدءاً من 

سة االيزيدية الكونية اخلفية املقّدسة ، فمضاعفة االحساس والشعور ¸ذه املنظومة ال يعد أمراً عابراً يف اهلند

صراً حامساً يف تطوير املنظومة الروحية والنفسية واجلسدية و�هيلها هلذا التحول اجلذري يف الوجود ،  بل عن

هلذا وبعد اكتمال املنظومة الكونية ظهرت ثالثة عشر بوابة للمعرفة  وهي نفسها جتمع االحساس \لشعور 

الندفاع حنو فهم عمل هذه املنظومة الكونية اليت تعمل بال انقطاع منذ اللحظة االوىل  \لرغبة يف التعلم و ا

وتعمل بعطاء مطلق وحمبة مطلقة فقط ما حنتاجه أن نفتح حواسنا ومشاع̂ر الستقبال هذين الرتددين وعندها 

صبح جزءاً من الكل الكوين املطلق .. صبح كل شيء يف داخلنا ون  سي



א�������و�و�א����א����מ�א��
د�س������  

 

116 

 

                  

 فلسفة املعرفة وبوا�ت العامل املقّدس ..

 

احلقيقة ... نظر االيزيديون قدمياً اىل احلضارة نظرة نوعية خمتلفة رمبا عن �قي الشعوب وهم من األد�ن اليت 
�بل  تؤمن بتناسخ األرواح وحدوث دورة الضرورة الكونية بعد دمار برج �بل ، فنظر9م لبلبلة األلسنة يف

تعين بكل وضوح الشيط اىل عامل املادة وفصل الوعي القائم يف ذلك الوقت واملتنور عن املصدر و�لتايل 
 حدوث إنتقالة نوعية يف األزمنة أي اهلبوط اىل عامل مادي ملموس ..

طيل لقدرات روحية وفكرية عظيمة وسجنها يف إطار زماين  هذا اهلبوط كان مبثابة إقفال حلواس كثرية وتع
ومكاين دفع اللغة املوحدة تتحول اىل لغات بفعل تشتت احلواس وإقفاهلا ، هذا التغيري مل يكن سهًال على 

طلب فهم احلقيقة لكن أي نوع من  األغلبية هلذا إعترب االيزيديون أن السّر يف العود اىل العامل السبيب يت
طلبها املعرفة املقدسة ؟   احلقيقة تت

قيقة يف مقدمة أبواب علمهم ألjا تؤمن هلم الفهم السليم ملا حدث و�لتايل املعرفة وضع االيزيديون كلمة احل
السليمة اليت جتعلهم حيددون مكامن اخللل يف اإلبتعاد عن كل ما هو إهلي واالحندار اىل عامل املادة ، فعندما 

طوا اليه حددوا األشكال الثالثة احملرّ  كة للوجود وهي الروح والنفس درسوا احلقيقة يف العامل املادي الذي هب
واجلسد ، وكشف مستوى وحقيقة وأسرار هذا الثالوث يعين عملياً االقرتاب من احلل وهو العبور اىل العامل 
السبيب الشمساين الذي ميثل �لنسبة لاليزيديني عامل األسرار الكربى يف الوجود قبل الذهاب للجنة اآلدانية 

طلقة للروح والنفس ..أو اىل العامل اآلداين القائم ع لى القداسة امل  

طهارة والنقاء واالستقامة عند االيزيدي ليعرب اىل عامل واسع يف  لذلك متثل احلقيقة الثالوث املقّدس احملّرك لل
صغر جزيء  الوجود ، هذا العبور يبدأ برؤية احلقيقة يف جوهر األشياء ورؤية اإلرادة اإلهلية يف كل شيء من أ

صده يف الوجود ، عندما يكتشف الكائن حقيقة وجوده وأهدافه وأسبابه ال بد اىل أكرب ما تتمك ن العني من ر
طلق يف بناء عامله اخلاص بعيداً قدر االمكان عن �ثريات احلياة املادية وواقعها املؤمل ، هذا الواقع  لُه أن ين

طيل حواسنا اليت كانت السبب فيما حنن نعيشه من بؤس ، إذاً هناك سبب وقف خلف  املؤمل هو نتيجة لتع  
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طيل احلواس ساهم يف ابعاد� عن  طيل ، تع املأساة البشرية امسه احلواس املقفلة ، وهناك نتيجة .. إمسها التع
 حقيقتنا والعودة لربجمة حواسنا من 

طوة االوىل يف طريق معرفتنا  جديد على تردد خمتلف يقوم بتقوية االحساس �لشيء واالندماج به هو اخل
يقتنا ، فالكثري منا رمبا ال يبدي اهتماماً بقضا� الكون ونشوءه ، أو بقضا� مصري� والقدر احملتوم الذي حلق

طي فيه   يكون �نتظار� ، وأغلبية تبدي استغرا�ً عن سبب الدمار والشر الذي حيل �لعامل يف الوقت الذي تع
طا ء واحملبة ..كل الكتب املقدسة نظرة خمتلفة وديعة عن اخلالق كرمز للع  

 وهذا االستغراب من النتيجة اليت تعيش يف ظلها البشرية اليوم مشروع .. لكن ..

صلت اليها البشرية ، فقول كل احلقيقة  مل يسأل أحداً نفسه عن حقيقته !! عن أسباب هذه النتيجة اليت و
صافياً ونقياً قد ال جيدي نفعاً طاملا أن اآلخرين ال يبدون رغبة أو  تناغم مع طرح احلقيقة بشكلها مهما كان 

الصحيح وهكذا هو احلال مع طبيعة تقبلنا هلذه احلقيقة الكونية ، فإعادة العمل حلواسنا ومشاعر�  وتفعيل 
طوة االوىل يف  طوعة بيننا وبني الكل يف املنظومة الكونية والذي هو العلة األوىل يف الوجود هو اخل طوط املق اخل

بب يف رفضنا للكثري من األحداث على أرض الواقع أو حىت فهم مصدرها فهم حقيقتنا  وهو نفسه الس
طاء  وسببها ، فمشاعر� وأحاسيسنا تربت على منظومة معلوماتية معاكسة متاماً للكل الكوين ( آدي ) رمز الع

طلق  طة نن يف واحملبة ، تربت هذه املشاعر واألحاسيس على األخذ والكراهية ، كل شيء مير يف حياتنا البسي
تناغمنا معه على أساس خمتلف متاماً لقواعد املنظومة الكونية ، أساس يقوم على األ�نية ( اىل أي درجة 

يفيدين هذا الشيء ــ مبدأ األخذ ) و ( اىل أي درجة يزعجين هذا الشيء ــ مبدأ الكراهية ) وهذا هو السبب 
 الرئيسي ملأساتنا وعنوا�ً �رزاً هلا ..

قتنا لكي نتمكن من خالهلا اىل سلوك طريق ونظام �بت ومتكامل كي يساعد� يف وضع حنن حباجة اىل حقي
صول اىل املستوى  طاق أكرب من الواقع املادي احملدود ، فالو األمور وما نواجهه يومياً يف حياتنا املادية يف ن

ار للعمل على اعادة برجمة الرفيع من فهم احلقيقة له أدواته كما لُه أسبابه ونتائجه  وهذا ما يدفعنا �ستمر 
طوة أوىل للتخلص من البؤس ..  مشاعر� وأحاسيسنا بشكل خيتلف عما نعيشه اآلن كخ
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حنن حباجة اىل ايقاظ كل شيء يف داخلنا ، اىل جعل عاملنا متحداً مع املنظومة الكونية ، اىل جعل حياتنا 
طلقني ، حينها سندرك أي مليئة �ملعاين املتناغمة اليت ال ميكن أن تكون خارجة عن اط طاء واحملبة امل ار الع

 حقيقة تلك اليت متثلنا ومنثلها ..
 والسؤال الذي ال جيب أن يغيب عن أنفسنا دائماً وأبداً هو .. ما هي حقيقتنا ؟

صة ، فإننا سنكو  صة  ولُه نوره اخلاص كما لُه ظلمته اخلا طاملا نعيش يف بُعد أرضي لُه قوانينه الفيز�ئية اخلا ن ف
طالق حنو معاين أخرى  حباجة ماسة يف احدى مراحل دورات الضرورة والتناسخ للبحث عن حقيقتنا واالن

تقّربنا من احلرية األبدية ، ورؤية واقعنا من هذا املنظور ستعمق وعينا الكوين وستعمق ارتباطنا �لوعي األكرب 
ت وبنفس احلقيقة ..املقّدس وسنعمل بنفس الرتدد وبنفس الوترية وسنتحلى بنفس الصفا  

طريقة اخللق  وحالة عدم ادراكنا لعمل املنظومة  طيع أن نفهم أن بقائنا يف حالة عدم ادراك ل حنن ال نست
طاطيان يبقيان نسبيان اىل األبد طاملا أبقينا  الكونية جتعل كل قياساتنا خاطئة ، فاالجيايب والسليب مفهومان م

حمبوسني يف عامل مادي غري متناغ م مع مصدره الكوين ، جيب علينا فهم طرق هذا اخللق ، أعمدة أنفسنا 
احلكمة فيه ، أسس هذا اخللق اهلندسية ، ونغماته املقّدسة وبرجمة مشاعر� وأحاسيسنا عليها ، بدًال من 

صر النجاح  الشعور �¤هول واإلحساس العميق به فيتحول واقعنا اىل ا¤هول ومستقبلنا اىل مظلم ، فكل عنا
فر �حلقيقة تتوقف على رغبتنا يف فهمها  ورغبتنا يف تقبلها  طاملا نعتقد أن آدي هو مصدر احملبة والظ

طاء فيجب أن ال يشك املرء ولو بذرة يف هذه احلقيقة وجيب أن نكون جزءاً منها إذا ما أرد� العودة اىل  والع
زيدية اخلفية املقّدسة مبادئها ..وضعنا السليم يف هذه املنظومة الكونية اليت شرحت لنا اهلندسة االي  

فكل شيء يف حياتنا املادية حيدث نتيجة برجمة ال واعية من قبلنا على تردد خمتلف عن الرتدد الرنيين حلقيقتنا 
وهلذا حنصد نتائج خمتلفة عن حقيقتنا ونصر على أن قياساتنا هي الصحيحة رغم أننا ال ندرك حىت اللحظة 

صلنا مبصدر� وحقيقتنا ، هذه البوابة من املعرفة أننا نعيش يف بُعد خمتلف ي صة للوعي  تو طلب برجمة خا ت
صاً ، ويف األزمنة القدمية كانت هذه البوا�ت تضم  صاً ورقماً خا صاً ومالكاً خا وضع هلا االيزيديون رقيباً خا

صاً للروح والنفس واجلسد  وحىت يومنا هذا ال تزال عملية فتح الكتاب ( امللك شيخ سن )  عالجاً خا
 وقراءة االسم كفيلة مبعرفة اخللل عند أية شخصية من خالل هذه البوا�ت ويتم وضع عالج هلا من تربة 
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طريقة يف العالج  املالك أو املزار الذي يشري اليه رقم البوابة واعتقد ان الكثري من االيزيديون اختربوا هذه ال
.. 

طوط فرقم احلقيقة ميثل الثالوث املقّدس لتأسيس  طريق األول يف خ الكون كما ذكرت ، امسها ميثل حقيقتنا وال
النور واملعرفة األبدية وال ميكن عبور هذا العامل دون عبور البوا�ت �لتسلسل ، أو أن العبور اىل النور خيضع 

 هلذا التسلسل بشكل دقيق ..

طوة تكم ن يف أن جيد االنسان نفسه فعند هذه احلقيقة تكتشف الذات املفردة نفسها وحقيقتها ، فأول خ
طوير وحتسني قدرات  طويرها حىت يصل مرحلة عظيمة من العلم متكنه من ت الضائعة ، ليبدأ �لعمل عليها وت
طوير نفسه وتقدمها يف �دئ األمر و�ندفاع   اآلخرين على سلوك دربه ، فالكل يعمل بوترية قوية من أجل ت

أنه حباجة للعقل اجلمعي لتسريع الوترية ، العمل مع الكل كبري لكنه يف حلظة من حلظات تقدمه سيكتشف 
ومن أجل الكل دائماً تكون نتائجه فعالة وقوية ومؤثرة وختتصر �ب احلقيقة وعلومها لذلك اختصر 

االيزيديون أعماق معرفتهم وهندستهم املقدسة وطرقها بعبارة واحدة ( اعرف حقيقة نفسك ) وبعدها تبدأ 
في املقّدس .. أعمق مراحل العلم اخل  

وعند دخول املرء ألعماق حقيقته الداخلية تفرش قيم اخلري أشرعتها على تلك العملية من خالل البحث 
واخلوض يف الغائية والسببية اليت تقف خلف نشأة الكون وتفسريها �لشكل السليم كما عن أسباب الوجود 

سباب ليست رحلة عابرة وعبثية بل هي تدخل شرحها العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، فرحلة البحث عن األ
طالق من هذه  صلب االنتقال اىل مستوى للوعي متفّوق للغاية يف عاملنا املادي املوضوعي  وعند االن يف 
املعرفة تبدأ عملية دراسة معمقة ملفهوم الثالوث املقّدس الذي حيكم كيان الكائن البشري  وهذه الدراسة 

مدة املعرفة بشكل متدرّج كلما متكن من تفسري وحتليل العلوم النوعية واألسباب جتعل املرء يدخل أبواب وأع
 اليت تقف خلف الولوج اىل دراسة الصورة الكونية الصغرى اليت ميثلها الكائن البشري ..

 هلذا السبب اعترب االيزيديون ان احلقيقة هي مقدمة واسعة ملا هو خّري يف كل العوامل واألبعاد فهي كيان كلي
لوجود وجزء من املنظومة اليت حتكم الوجود بقوانينها النوعية ، فرؤية اإلرادة اإلهلية يف األشياء جتعل املرء 

 ميتلك احلكمة والعدالة الكافيتني لصياغة مصريه مبا ينسجم مع القوانني املقّدسة للخالق واليت تعكس 
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مبصادر أوسع وأغىن عن اجلوانب السببية لألشياء �لضبط قدرتنا على العبور اىل عوامل فكرية وروحية تزود� 
 وحتيط عاملنا بنور املعرفة واحملبة اللتان تشكالن أساس العبور لعامل احلقيقة ..

الذات .. عندما درس اليزيديون القدماء املبدأ األول القائم على دراسة احلقيقة إكتشفوا أن الذات تشكل 
النسان للعبور اىل احلقائق السامية ، وهذه الذات تشكل الُبعد الثاين املدخل الفعلي اىل احلقيقة فهي مفتاح ا

ملا هو يف األعلى أي النور الذي يرزح حتت نري عاملي الروح واملادة ، وحىت يتمكن االنسان البسيط الذي 
طوة القوانني يف عامل املادة من فهم هذه اجلزئية يف العلم اخلفي املقّدس توّجب عليه فه م كينونة وقع أسري س

هذه الذات وبعدها اجلوهري يف الوجود ، لذلك وقع االختيار على الصعود �لذات اىل مستو�ت عليا 
طيات الواقع املادي املوضوعي من خالل  صول اىل حقيقتها من خالل السمو األخالقي والتعامل مع مع للو

طلقة لتعّرب عن جوهرها ..  االرتقاء �لوعي ورفد الذات مبحبة م

االيزيديون أن الدخول للذات يبدو ستحيًال دون طرق مخسة يف املعرفة تفرض نفسها على من يود  واعترب
طبيعية والتناظرية والتأملية والفلكية والّرب (  طرق هي .. ال تقّبل التعاليم اخلفية واملقدسة شكل عام ، وهذه ال

 الربخك ) ..

طريقة نوع طبيعة اجلوهرية لألشياء ورؤية اجلانب وحىت يتمكن املرء من دراسة الواقع امللموس ب ية عليه فهم ال
طبيعية يف الفهم واإلدراك طريقة ال  اإلهلي املشع فيها ، هذه مسيت ال

طمأنينة الداخلية والسناء الداخلي لصاحبه حيث يبدأ بدراسة نفسه ورغباته  فبداية هذه البوابة تعين ال
طاءه وحكمته وكل ما يتعلق �لذات ، هذه الرغبة �خذه اىل عامل أمسى هو عامل التأمل ، واكتشاف  وأخ

املعرفة من الداخل ، يرى فيها سلسلة وبرجمة كاملة من املعلومات يتلقاها دون أن يعلم مصدرها ، عندها 
طوعة مع املنظومة الكونية قد بدأت �لعمل من جديد لتنشر  صلية املق طاً من اخليوط التوا سيكتشف أن خي

له ، هذا اخليط هو أشعة من الكون كانت موجودة �ستمرار لكن تردد� كان خمتلفاً السرور العميق يف داخ
على طريقة تلقيها وعندما تبدأ هذه املرحلة تنهار العلوم واألسئلة واألجوبة والقياسات على الفكر دون 

ّساسة بعمق توقف أو دون سابق انذار ليس يف الواقع فحسب بل حىت يف األحالم تنهار علينا املواضيع احل  
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لتحتل مكاjا يف الشخصية اجلديدة وتبدأ بتأثريها عليه منذ اللحظة األوىل للشعور ®ا واإلحساس العميق 
 بتأثريها ..

صاحبها يشعر �متياز ال مثيل لُه ، فقد متكن من تلقي هذا العلم ، متكن من اعادة  هذه املعرفة االهلية جتعل 
ى الرتدد الصحيح ، فالعدالة جيب أن تبدأ من الذات االنسانية ، من برجمة مشاعره وعواطفه وأفكاره عل

طاء بال حدود ، من التمتع حبصيلة احلكمة واملعرفة  اجتثاث الكراهية ، من التمتع �حملبة بال حدود  و�لع
 األبديتني اللتني يصدران من آدي ومنظومته الكونية اجلبارة ..

طبيعة االهلية دون ر  توش جتعل من يسرب أغوارها ينعم �حلقيقة واحملبة واحلكمة الشاملة ، فااليزيدية هي ال
جتعله ينعم �ملعرفة السرمدية آلدي ، لذلك مثلت البوابة الثانية علماً كامًال يقوم بعد اكتشاف احلقيقة على 

أن هبط حمبة الذات اليت متثل جزءاً من الذات االهلية الكربى ومنظومتها  فهي مستودع كل احلقائق منذ 
 أنليل على جبال اللش ومنذ أن وضعت القباب املخروطية على تربتها املقّدسة ..

إن احلكمة يف دراسة و�مل هذا الباب العظيم من املعرفة يساهم اىل حد كبري يف برجمة كل شيء خالل 
اىل نورها  اجلسم على تردد جديد وكل األعمال يف العامل األرضي يصبح هلا أهداف ومعاين جديدة حىت تصل

طاب احلكمة واملعرفة من املنهل العظيم  األزيل الساطع ، ال شيء يقف يف طريقها بعد البدء �لتعلم واستق
 ومكتبته الكونية الرمزية العظيمة ..

صعوبة كبرية يف تفّهم الكثري من خفا� هذا العلم املقّدس بسبب تعقيداته وظواهره اليت ال  ورمبا جيد الكثريون 
صف  أغلبها يف عامل طبيعته تفرض علينا حجب الكثري من األشياء كحقائق ألjا تفوق قدرات العقل ميكن و

البشري بعد هبوطه اىل البعد األرضي ، ليس ذلك فحسب بل حىت الكثري من االجتاهات ترفض فكرة اخللق 
الصحيح إلعادة املعقدة ®ذه الصورة وهذا الرفض يبعدهم أكثر فأكثر على الرتدد الصحيح ، على الفعل 

 برجمة أنفسنا بشكل يتناغم مع الرتدد الكوين ..

لقد سامهت عملية ابقاء هذا العلم يف اخلفاء اىل اساءة فهم أكثر من دعم عملية ابقاءه دون تشويه وهذا 
 األمر أدى يف النهاية بسبب تقدم االنسان يف دورات الضرورة اىل كشف بعض من أجزاءه بشكل مشّوه 
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ة مصدره ، لذلك يتوجب علينا مجيعاً اليوم بعثه من جديد كما هو حقيقة أزلية ساطعة ال تشّوها دون مراعا
 تعاليم وجودية غري مفهومة املصدر ..

فالكثريون عرب التاريخ اعتربوا االيزيدية د�نة املبدأ املسترت الغري القابل للفهم  ورغم أن هذا الرأي قريب 
طة اليت حّولت هذا املبدأ ( آدي ) اىل بعض الشيء حلقيقة االيزيدية لك نه يفتقد اىل املعرفة �لظروف احملي

 مسترت وعصي على الفهم يف الُبعد األرضي ..

طرأ  من هنا ظهرت احلاجة امللحة لدراسة هذا العلم اهلندسي اخلفي املقّدس وتعريفه للجموع قبل أن ي
يدية تتحدث يف علمها اخلفي عن طبيعة أبدية غري التشويه على مضامينه العلمية النوعية السليمة ، فااليز 

صعباً للغاية ،  معروفة بعد لنا يف البعد األرضي لذلك يكون موضوع استيعاب علمها وهندستها اخلفية أمراً 
طبيعة حقائقها بل ترمجة سليمة  ليس للمبتدأين بدراستها بل رمبا ألعظم العقول ، وهذا ليس 9ويالً ل

علمية الكونية اخلفية املقّدسة ..لتعقيدات منظومتها ال  

طبيعة أبدية غري معروفة لدينا ؟  إذاً ما الذي يدفعنا لدراسة علم ل

القضاء على دورات الضرورة  وعلى البؤس واملرض واجلهل واالستغالل واجلشع وكل القيم اليت من شأjا 
طبيعة األبدية حتكمها قوانني فيز�ئية أبدية  ختلق عوامل أخرى أشد فتكاً وظلماً من عاملنا األرضي هذا ، هذه ال

صول اىل األرض ، هذه القوانني األبدية إذا ما متكنا من إعادة برجمة أنفسنا  آمن ®ا االيزيديون حىت قبل الو
على ترددا9ا ستقضي على الكراهية يف نفوسنا ومتسح نفا�ت هذا العامل من أعماقنا لتؤهلها الستقبال 

دون حدود وجتعل االنسان يعيش مرحلته األخرية يف دورات الضرورة إذا ما جنح يف  احلكمة واملعرفة والعلم
حمبته هلا كمحبته للذات العليا اليت حتكم منظومتنا املتكاملة اليت حنن جزءاً  معرفة حقيقته واكتشاف ذاته و

طئ اهلدف وحيتاج أل�س يؤمنون �ملعىن الدقيق للكلمة  جبدية اجلهود اليت منها ، فهذا العلم اخلفي ال خي
طوة اوىل  يبذلوjا من أجل ارتقائهم يف سلم احلياة والعلم واملعرفة واحلكمة ، يؤمنون حبقيقتهم وبذا9م كخ
صول اىل هذا العلم اخلفي املقّدس الذي من شأنه أن يقلب أوضاع البشر جذر�ً وينقلهم من واقع اىل  للو

صيله مبرارة دون رغبة منه .. آخر خمتلف متاماً عن السابق الذي ذاق تفا  
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طلة وتنتظر العمل واالندفاع لتلقيها االشارات الكونية وكذلك مشاعر� هي األخرى  فالكثري من حواسنا مع
طلة أو تعمل بقوة ضعيفة ال طريقة بعيدة كل الُبعد عن اهلدف أو املصدر الذي مع  متثل حقيقتها ، أو مربجمة ب

فنحن نعيش يف منظومات اجتماعية متنوعة متفاوتة يف ذكاءها وجهلها  حيركها بسالم حنو حقيقتها األبدية ،
حمبتها وتعّصبها  يف تعاليها وتواضعها ، هذه املنظومات تساهم هي االخرى يف ابقاء� بعيدون عن الرتدد  ويف 

حمبتنا ..  الصحيح لتلقي حقيقتنا واكتشاف ذاتنا و

صورة كونية كربى طوة اوىل  طنا اليها مرغمني ، الصورة الصغرى  هذا ما جيب ان ندركه كخ وأخرى أرضية هب
 هلا قوانينها وهلا حواجزها الكثرية اليت متنع عنا مشاهدة الصورة الكربى ، فقط ما حنتاجه هو التحرك ..

طلق من الذات يف هذا العامل من بؤرة تشكل احملور  لذلك اعترب االيزيديون ان دراسة الواقع املاي جيب ان تن
طيم حواجز اخلوف والشك واهلم الذي جيب ا طالق بسرعة كبرية لتح ن يتغذى �حملبة حىت يتمكن من االن

حمدودتني ..  والقلق والكراهية واستبداهلا �حملبة واملعرفة الال 

طبق فعليا  طاء أو الدفق واالحنسار يشمل ما فهمه االيزيديون من علم ين حمبة اآلخرين .. مبدأ األخذ والع
املوّجهة µجتاه العبور حنو العوامل النورانية هلذا ال ميكن أن تكون الذات منوذجية دون أن حىت على املشاعر 

حتقق التوازن يف احملبة بني نفسها وبني احمليط ، وهنا شّبهوا العملية �لدفق واالحنسار أي أن احملبة ال ميكن أن 
س البشر فحسب بل كل شيء يف يكون هلا �ثري فعلي على الوجود دون أن تكون موجهة لآلخرين ، لي

 الوجود ..

، وهو  8هي البوابة الثالثة يف املنظومة املعلوماتية للعلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقدس  وهلا رقمها املقدس 
صر األربعة اليت �سس منها الكون  واىل االجتاهات األربعة ، كما تشري اىل الدعامات  الذي يشري اىل العنا

رئية يف اجلسد الفيز�ئي للكائن البشري ( الشاكرات ) وهي البوابة اليت يعرب اليها املرء بعد أن العاملة الغري م
اكتشف ذاته ومارس الشعور واإلحساس العميق ®ا ويريد أن ينقلها وينقل معارفها ومعلوما9ا اىل اآلخرين 

حمبة الذات هلي  اىل الكل كي يشعروا بذوا9م وحيسوا ®ا ، كي حيصد عقًال مجعياً مؤثراً  حمبة اآلخرين مثل  ، و
صعب ر�ضة ميكن أن ميارسها املرء يف وسط منظومة اجتماعية متفاوتة العقول واألهواء والتوجهات وحتتاج  أ

صول اىل حد احلكمة فيها والبقاء على نفس الوترية من ممارسة   اىل جهود نفسية وروحية وذهنية جبارة للو
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العلم اهلندسي اخلفي املقدس ، فهي سلسلة متتالية لولبية الشكل واحلركة تسري فيها هذا الفن يف التعلم من 
صاحبها حبكمة يف التعلم وتكشف لُه عمق  الروح والنفس بنسق منسجم متناغم على وترية واحدة ، تزود 

 أسرار الذات االنسانية اليت تتوق اىل التحرر والنور ..

حم بتها يستمد من الصورة الكربى للمنظومة الكونية أشكال جديدة من ومثلما تعلم االنسان واكتشف ذاته و
املشاعر العميقة املليئة �ألحاسيس الصادقة وحياول ترمجتها اىل أرض الواقع يف بُعده األرضي الذي يعيش 
فيه ، هذه املشاعر هي ترددات تدخل يف النمط االجيايب وتعكس حالة نفسية مرتقية وأفكار تتسع ®دوء 

طاء ، فعندما يتصور املرء أن البشر جزءاً عزيزاً منه وأنه جزءاً وتدر  يج حنو القمة لتصل مراحل متقدمة يف الع
حمة الغنية �ملعاين ميكنه ان ينشر بقوة هذا  منهم وأن أي حزن أو أمل يلحق ®م يلحق به ويتشبع �لنفس املتسا

  كل دائرة أو جمموعة بشرية يصادفها ..الشعور يف كل مكان حيل به ويرتك �ثرياً فعاالً وغنياً يف

فهذه احلاالت تدخل يف التكوين اجليين واملورو�ت األساسية للبشر وما حيتاجه املرء فقط �هيل هذه احلواس 
واملشاعر للعمل بشكل اجيايب وجعلها ترسل الرتددات املناسبة يف كل االجتاهات وتستقبل نفس الرتددات ، 

صحيح فالكون يربمج نفسه على  طئ يف كل جوانبها ،  هذا األمر والديناميكية اليت يعمل ®ا ال ميكن أن خت
أن اللش كانت وال تزال مكا�ً لتعليم البشر هذا النمط من السلوك و�هيل مشاعرهم وأحاسيسهم للعمل 

فردية ، وفق هذا الرتدد لكن انعدام توضيح الصورة ¹بعادها الكاملة للعامة ترك األمر يقتصر على حاالت 
طقوس اليت جتري  حاالت ال ميكنها حتقيق الكثري يف ظل غياب عقل مجعي متمكن جيعل الظاهرة شاملة يف ال

 يف اللش يف كل األعياد ..

ورغم أن هذا املبدأ يلتزم به عدد غري قليل من االيزيديني إالّ أن تصنيفه �لشكل الصحيح يف بوا�ت املعرفة 
 شرح يف ظل غياب الكتا�ت الدقيقة عنه ، فهذا الباب غين يف مبادئه لتصفية يبقى دائماً وأبداً حباجة اىل

صول اىل التناغم مع املنظومة الكونية الكربى آلدي ..  النفوس و�هيلها اىل دور أكرب يف جمال الو

د هذا التناغم ºخذ االنسان اىل مدى أكرب وأبعد يف التقدم الروحي والفكري والذهين وجيعله يفهم أبعا
حمبة اآلخرين  الصورتني الكربى للكون والصغرى للبعد األرضي الذي يعيش فيه ، عندها سيتمكن من جعل 

صلة يف نفسه فحسب بل جزءاً من كينونته ال ميكنه التخلي عنها أو التفريط ®ا بعد أن  صفة متأ  ليست 
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تنشر اهلدوء والسعادة يف نفسه اكتشف خفا� �ثريا9ا العميقة عليه لنقله اىل مستوى روحي وفكري أفضل و 
طور هذه الصفة كلما تقدم  صل واحدة من أكثر الصفات اليت تعيق تقدمه يف هذا ا¤ال  وتت بعد أن استأ

طبيقها على واقعه وجتعله مزوداً حبكمة يف ادارة األمور أكرب بكثري مما كان  االنسان يف جمال اتقان تنفيذها وت
ل الدائرة االوىل ( احلقيقة ) ومن مث التسلسل يف سلم املعرفة هذا وبوا�ته عليه األمر قبل أن يتمكن من دخو 

 املقّدسة ..

حمبة كل شيء من حوله ، األشجار واألحجار اجلميلة اليت تزيّن املكان واحليوا�ت  طور ºخذه اىل  هذا الت
لرنيين للكون وللصورة وحىت احلشرات ويبدأ عملياً بفهم التناغم الذي تعمل به كل الكائنات مع الرتدد ا

الكربى ويبدأ �كتشاف أمهية هذه الكائنات لدميومة الوجود يف كل األبعاد ، ليس يف البعد األرضي فحسب 
 بل يف العوامل الستة األخرى ..

ويبدأ عملياً بفهم أمهية التنّوع والتكاثر لألحياء على وجه األرض وأمهية طاقا9ا اخلالقة �لنسبة للمنظومة 
ة الكربى ، فنحن نقوم جبعل تردد� ينسجم مع الرتدد الكوين أوالً من خالل مشاعر� وعواطفنا ومن الكوني

طلقها وكلما كانت مدروسة بعناية ودقة ونظافة كانت النتائج أفضل وأعمق  خالل الكلمات واأللفاظ اليت ن
رات تنتج لنا أحالماً مستقبلية بكثري مما نتصّور ومن مث من خالل أفكار� وتصوراتنا ، هذه األفكار والتصوّ 

وكلما كانت هذه األفكار والتصورات اجيابية كانت ردود األفعال عليها من الرتدد الكوين اجيابية أكثر  
وهكذا حىت يصبح التفاؤل جزءاً أساسياً من شخصيتنا لعبور هذه البوابة اليت جتعل من الكائن يدخل مرحلة 

، وذهين ، وجيعل من برامج حياته املستقبلية عبارة عن ورشة عمل النقاء بقوة ، نقاء روحي ، وفكري 
متكاملة الجناز مهامه يف فهم �قي أبواب املعرفة ألنه سيدرك كلما تقدم أمهية ما يقوم به وجيعله يقرتب عملياً 

لم واملعرفة من jاية دورة الضرورة اليت تعيشها الروح اليت تسكنه وجيعل من النفس مليئة اىل حد الكفاية �لع
 الشاملني اللذين يقودانه حنو احلرية ونور آدي ..

ان الرقم الذي متثله هذه البوابة يشري بال أدىن شك اىل الشمولية ، اىل االجتاهات األربعة للنور املتمدد واىل 
طان الع صر األربعة اليت بدأ الكون ®ا نبضه ، هذه الشمولية فسر9ا االيزيدية على أjا السل ظيم آلدي العنا

 ومنظومته الكونية املتناغمة ، وميكن ان متثل يف نفس الوقت االجتاهات كافة واليت عددها أيضاً مثانية إذا ما 
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أضفنا التفرعات ( الشمال الشرقي ، الشمال الغريب ، اجلنوب الشرقي ، واجلنوب الغريب ) وهكذا كما أjا 
صر أخرى كاملة متكاملة من النغمات  صر الكيميائية وا¤االت املغناطيسية تشمل عنا املوسيقية والعنا

واألشعة النابضة للكينونة , هلذا ميكن تبسيط كل بوابة من بوا�ت املعرفة االيزيدية يف البعد األرضي مبا 
طاقة االستيعابية لدماغ الكائن البشري  وترك الكثري من األجزاء ملراحل متقدمة عليا حيصل عليها  ينسجم وال

صل مع عوامل جتاوزية أخرى متقدمة كالعامل النجمي أو العقلي أو العاطفي أو السبيب ، حينها عندم ا يتوا
سيدرك أية نوع من احلكمة تكمن يف برجمة هذه العلوم اخلفية املقدسة اىل مقاسات تناسب كل بعد كوين مبا 

طبيعة عمل هذه املنظومة املعلوماتية يتالئم وقوانينه الفيز�ئية اليت حتكمه وكذلك قدرة الكائنات االستيعاب ية ل
 اليت تعمل وفق أرقى درجات الدقة والتنظيم يف الكون ..

ان لدينا قدرة هائلة على التناغم مع الرتدد الرنيين للكون جنهل متام اجلهل مصدر قو9ا فبإمكان االنسان يف 
طل علينا �ملاليني دون سابق حواسه استقبال كميات مذهلة من املعلومات من املكتبة الكونية الرمز  ية 9

صابع اليد الواحدة تكون  انذار يف الثانية الواحدة وخالل هذه الثانية وما يتبعها من ثواين ال تتجاوز عدد ا
حواسنا ومشاعر� وأفكار� قامت �لتناوب على حتليلها وترمجتها وتوزيعها بدقة ال ميكن لنا ختيلها ، لذلك أن 

نا يف إحدى مراحل تقدمنا الروحي أن نبدأ بصياغة جديدة لكل حواسنا ومشاعر� هذه القدرة تفرض علي
 وأفكار� مبا يتالئم والوضع اجلديد الذي يبدأ �لعمل يف دواخلنا ..

طاقة  فحىت ردود أفعالنا على هذه املعلومات اليت تصلنا وحىت دون أن ننبس بكلمة واحدة ميكن أن تنبعث ك
طاقة املنبعثة منا لكنهم قد ال يدركون أسباب من وجوهنا يدركها اآلخرو  ن ال شعور�ً ، يشعرون بتلك ال

طلق عليه  انبعاثها ، فكل التصورات واألفكار واملشاعر تنتقل عرب الرتدد الرنيين للكون والذي ميكن ان ن
هي اليت  األثري الكوين على شكل ذبذ�ت يشعر ®ا اآلخرون  وعندما نقول رمز� أن مكتبة الكون الرمزية

متّد� �ملعلومات من األبعاد األخرى فهذا يعين سلفاً أننا نشبه هذه املكتبة الكونية بشبكة عمالقة من 
األفكار متعددة األبعاد وترسل معلوما9ا لكل بُعد مبا يتناسب وقوانينه الفيز�ئية ويف بعض األحيان وعندما 

فإjا تبدأ بتزويده معلومات عن العامل الذي يليه حىت ولو  يصل املرء مراحل متقدمة من عبوره بوا�ت املعرفة 
صعوبة يف فك شفر9ا العلمية الكونية .. صعباً عليه ، أو يرى   كان ذلك 

طلبة الصفوف املنتهية من   وحىت يقرتب القارئ من الفكرة بشكل أكرب فهي تشبه عملية تقدمي املعلومات ل
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مية بلغات أخرى كي 9ّيئه للدراسة اجلامعية وطرق التدريس االعدادية على شكل كلمات مع معانيها العل
طريقة موجودة يف مناهج التعليم املنهجي الكمي منذ عهد سالالت اور  فيها وتلقي احملاضرات وهذه ال

 الثالث ..

اجلمال ... تدخل عملية تسمية الشكل اهلندسي األول للخلق يف االيزيدية املكون من مثلثني معكوسني 
طهما صف واجلمال  تتوس صلب فلسفة املعرفة املقّدسة عند االيزيديني فتدخل آلية الو العني البيضاء يف 

طلق من أعماق روحية تنبض وتنري الوجود مثلما ينبض اخلالق وينري  ضمن آليات املعرفة ، فهذا اجلمال ين
نتمكن حنن البشر من الوجود ®يكلية عظيمة للقوانني جتعل من مفردة اجلمال عميقة اىل أبعاد وحدود ال 

إستيعاب كل مفردا9ا ونغما9ا بعمق ، هلذا وضع االيزيديون اجلمال يف البوابة الرابعة ملعرفتهم املقّدسة ، هي 
البوابة الرابعة يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقدس  وهي اليت تشري اىل أعمدة الكون الستة واىل 

، كما تشري اىل الصورتني الكونيتني الصغرى  6ياة وهلا الرقم املقدس النجمة السداسية اليت حتتضن زهرة احل
 والكربى ، وللعاملني العلوي والسفلي يف الذهن الكوين األكرب ..

طع شوطاً كبرياً يف  حمبة اآلخرين سيكون قد ق حمبة الذات و فمن يقرتب من هذه البوابة ويعرب احلقيقة و
صول اىل الشعور العميق �جلمال الر  وحي والفكري والذهين ليس لذاته فحسب بل لكل املنظومة الكونية الو

طر9ا العناية اإلهلية ، فاجلمال هو البوابة اليت يقف عند علومها  وتفرعا9ا مبا فيها آلية القوانني العظيمة اليت س
ي يف نفس املرء طويالً كي يتعلم منها االحساس العميق بكمال الصورة الكونية ودقة هندستها املقدسة  وه

طريقة سلسة ومجيلة للغاية ،  الوقت توق عميق للبشر حنو فهم هذه املنظومة بشكل يقّر®ا اىل أذهاjم ب
صغر جسيم ذري تشكل الصورة املنبعثة منه بعد تسليط �ثري معّني عليه أشكاالً هندسية خمتلفة  فبدءاً من أ

ط عليها �ثري معني ختتلف األشكال اهلندسية حبسب قوة أو طاقة التأثري ، وحىت جزيئات املاء عندما نسل
صلة فيها  اليت تتشكل حبسب اختالف التأثري وشكله وطاقته واىل أعظم جمرة كونية حيث ترتك التأثريات احلا
صوراً على  أثراً يف طبيعة األشكال اهلندسية اليت ترسلها ، فمجّرة درب التبانة اليت نعيش فيها ، Âرة تبعث 

طوانية شكل مثلثني معكو  سني ، وÂرة على شكل مثلثني جبانب بعضهما البعض وÂرة تبعث لنا ¹شكال اس
 وÂرة تظهر لولبيتها وهكذا الغرض من احلديث عن هذه األشكال هو االحساس جبمال اهلندسة الكونية 
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م اهلندسي ومنظومتها ، اإلحساس والشعور العميق ®ا ، وجبمال األشكال املنبعثة اليت تؤكد لنا عمق العل
 االيزيدي اخلفي يف فهم منظومة الكون ومجاهلا وهندستها بشكل عميق ..

صغر ذرة اىل أعظم جمّرة هي اليت متثل جتسيد هندسي دقيق ليس لتلك األجزاء  فهذه اجلمالية اليت تبدأ من أ
طريقة ال بد لنا وأن نستوعب مجاليتها ذات يو  م ، هذا اجلمال بل للكل ، فنحن جزء منها وهي متخللة فينا ب

عند االحساس والشعور به جيعل املرء ميتلك طاقات خالقة يف جماالت عديدة وترسل كل من روحه ونفسه 
 ذبذ�ت وترددات مؤثرة للغاية جتعل كل من حييط به يشعر �ألمان العميق ..

لبعد األرضي الذي نعيش وعند دراسة العلم اخلفي هلذه البوابة ال بد من االشارة أjا متثل بوابة اجلمال يف ا
فيه ، ألن هذه البوابة تتجّسد يف كل العوامل األخرى لكن وفق قوانني فيز�ئية وأنظمة ختتلف عن املوجود يف 

صفه وشرحه ، لكن اإلحساس العميق  عاملنا وهلا سعة يف كل عامل ال تكفي كل جملدات املكتبات من و
لنفس واجلسد يهيأ املرء لتقريب فكرة اجلمال اليه يف العوامل والشعور الدائم ®ذا اجلمال يف أعماق الروح وا

طلق احلي ( آدي ) الذي ميثل أمسى املعاين جمتمعة  األكثر رقياً من عاملنا اىل أن نصل اىل العقل الكوين امل
 ورمبا ال توجد منظومة لغوية يف هذا العامل لشرح طريقة عمله وهندسته للكون ..

عل كل ذرة يف اجلسد وكل شعاع يف الروح وكل جزيء يف النفس ترتدد برتدد خمتلف التشبع ®ذه اجلمالية جي
عن السابق 9يؤ القوة الروحية والفكرية والذهنية للعمل بشكل خيتلف جذرً� عن السابق ويبدأ بتلقي العلوم 

ارس واجلامعات يف الكونية بشكل خمتلف أيضاً يتجاوز العلم األكادميي املنهجي الذي نتلقى أجبد�ته يف املد
 حياتنا األرضية ..

وتعترب بوابة اجلمال مبثابة املقّدمة الفعلية لفهم منظومة من القوانني املتعلقة �جلوانب الروحية اليت ختص 
طور الواسع الذي تشهده املنظومة الروحية يف الوجود بشكل عام ويتسلل للكائنات  صلب عملية الت

تعرب بنا اىل عامل واسع من املعرفة وهي البوابة التالية للجمال .. وامللوقات واألشياء فآلية اجلمال  
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املعرفة ... عندما فّسر االيزيديون الوجود فهموا من خالل تقسيما9م أن الوجود يقوم على عمودين أطلقوا 
وقوانني الكون ملّريب هو عمود الظالم عليهما عمودي البري واملريب .. البري هو عمود النور والشعلة املضيئة وا

الصارمة اليت تشكل اجلانب الذي نراه حنن البشر يف مستوى وعينا املادي j¹ا قوانني مظلمة أو سلبية ، 
صلب عملية اخللق والنشوء  وهذه التقسيمات ال تقوم على أساس جمّرد بل على أساس نوعي يدخل يف 

سوعة ..واليت سأتناوهلا بتفصيل أوسع يف األجزاء القادمة من هذه املو   

املعرفة هي البوابة احلامسة اليت يصل اليها املرء واليت تقوده يف النهاية اىل اخلروج من دورة الضرورة ( توقف 
صول اىل النور ( األبدية ) ذلك املستوى الذي يعيش فيه عظماء االيزيديون ، هذه  تناسخ األرواح ) والو

مكان حاسم من بوا�ت املعرفة الكونية يف العلم  البوابة سأتوقف عندها طويًال ألjا كما قلت تقع يف
االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس ، وكانت آلالف السنني مصدراً يشع ألجيالنا حنو احلقيقة دون أن ننتبه 

 لذلك ..

، والذي يرمز اىل الثنائية يف املبادئ اهلندسية الكونية ، يرمز اىل اجلانب  2هذه البوابة هلا رقمها املقّدس 
ملنري من الكون واجلانب اخلفي منه ، اىل الذكر واألنثى واىل الليل والنهار واىل العلم النوعي والعلم الكمي ا

 واىل األبيض واألسود واىل اخلري والشر ، واىل كل ثنائية موجودة يف عاملنا األرضي ..

حمبة الذ طع شوطاً يف معرفة احلقيقة و حمبة اآلخرين واإلحساس عندما يصل املرء هذه املرحلة يكون قد ق ات و
طريقة نوعية ختتلف جذرً� عن طرق تعلمه السابقة بوسائلها وأدوا9ا ، فكل  العميق �جلمال ، يبدأ �لتعلم ب
شيء يف هذه املرحلة من املعرفة جيب أن حيدد موقعه يف املنظومة الكونية الشاملة للعلم اهلندسي االيزيدي 

حدة تلو األخرى يف العلم ليصل اىل الكل والشكل الكلي الشامل ويبدأ اخلفي  ويبدأ بربط األجزاء الوا
صورها لينزل تدرجيياً اىل األجزاء ..  بتخيل هذه املنظومة ¹عظم 

صغر جسيم ذري ، ويبدأ بتلقي  يف هذه املرحلة ميكن للمرء أن يتخيل التكوين اللوليب للكون وكذلك أل
ونية الشاملة اليت ال تقتصر على تلك اليت ترىب عليها يف عاملنا املعرفة والبحث عنها من خالل املبادئ الك

املادي ( التجربة والبحث واالستنتاج ) فهذه البوابة تبدأ بقيادته اىل اليقني العلمي يف كل األجزاء ، هذا 
كر�ً اليقني يبدأ ¹خذ موقعه يف كل خلية من خال� اجلسم كذلك يف املنظومة اليت تعمل يف داخله روحياً وف  
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وذهنياً ، ففي هذه املرحلة يبدأ املرء بفهم املنظومة الكونية بكل أبعادها ال يدرس فقط العوامل السبعة وألواjا 
 ونغما9ا والقوانني اليت حتكمها بل حىت املبادئ اليت تتحكم يف كل عامل من العوامل السبع ..

ة من خالل تعريف هذه العوامل ( املادي و النجمي فقد يبدأ االنسان بشرح هذه املنظومة كما فعلت يف البداي
و العقلي و العاطفي و السبيب و احلدسي و آدي ) لكنه ينتقل يف هذه البوابة لفهم طبيعة عمل هذه العوامل 
طهارة والنقاء واالستقامة األبدية ، يبدأ بفهم طبيعة الرتدد الذي يعمل به  صول اىل ال وأسباب مرور� ®ا للو

مل ، فيبدأ �لكشف عن كل نغمة ختص كل عامل من العوامل ، عن كل لون ميثل تلك العوامل عن  الكون الشا
 كل مبدأ حيكم تلك العوامل ، عن كل معدن مقدس او حجر كرمي ميثل كل عامل من تلك العوامل ..

تبدأ معارفه فتصبح كل أجزاء اهلندسة االيزيدية الكونية املقدسة متسلسلة الرتتيب يف فكره وذهنه وروحه و 
تدرجيياً �لقولبة وفق هذا الرتدد اجلديد الذي جيب أن يعمل به ، شوطاً كبرياً مير به يقّيم من خالله كل معرفته 

السابقة وحياول إعادة برجمتها من جديد ويبدأ �لبحث عن املعرفة على أسس جديدة ختتلف كلياً عن تلك 
ي املنهجي احملدود يف قياساته وأبعاده ..السابقة اليت كانت تقوم على مبادئ العلم الكم  

طريق املستقيم للحكمة والتنّور ألن املنظومة الكونية  لذلك اعتربت االيزيدية وهندستها أن املعرفة هي ال
صة لكل عامل  الشاملة تعتمد يف وجودها وظواهرها على أشكاهلا اهلندسية املتبادلة الفعل وعلى قوانينها اخلا

وبكالم آخر اعتربت ان املعرفة هي البوابة اليت تصلنا �ملقّدس آدي الالjائي والكلي  من العوامل السبع ،
طاقاته ونوره األبديني عواملنا مبعرفته وهندسته  االنبعاث ، ومبا أن هذا الالjائي وكلي االنبعاث يغدق ب

طابه ونبضاته على هذا الرتدد للت شبع �ملعرفة الكونية املقدسة ..الكونية إذاً ال بد للمرء أن يبدأ بربجمة استق  
صل األبواب  صعوبة يف طريقة البدء بفهم هذه البوابة ألjم رمبا مل يدخلوا من األ ورغم أن الكثريون سيجدون 

حمبة اآلخرين و اجلمال ) إالّ أن فهم هذه املبادئ ®ذا الشكل املبّسط  حمبة الذات و  السابقة ( احلقيقة و 
حقيقتهم مهما كانت الظروف اليت يعيشون حتت ظلها يف عاملنا األرضي ، هذه سيقودهم بال أدىن شك اىل 

احلقيقة هي اليت ستقودهم اىل بوا�ت العلم األخرى من بوا�ت اآلهلة ، وعندما يصل االنسان مراحل 
 متقدمة من علمه ومعرفته سيدرك ملاذا أقدم أنليل من خالل ابنه نينورÂ على تدمري برج �بل يف بداية 
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أحداث نشوء احلضارة االيزيدية ، ألن الشكل الذي اختاره مردوخ مأخوذ من بُعد آخر خمتلف عن الُبعد 
 األرضي وكذلك ألنه مأخوذ من أقدس فصول اهلندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

ة تتعلق ®ذا هلذا ال ينتبه الكثريون أن األشكال اهلندسية ألي بناء جيب أن خيضع لقوانني هندسية فيز�ئي
الُبعد وليس �ألبعاد األخرى من الكون ، فالشكل اهلندسي يلعب دوراً حامساً يف التأثري على األرواح 
صغرية أو كبرية يف جمّرتنا ، وهلذه األشكال اهلندسية قياسات  طاقات الكونية للكائنات مهما كانت  وال

، هلذا وجدت املعرفة من املصدر لتشع اىل  ونبضات وتتلقى �ثريات من املصدر حاهلا كحال كل الكائنات
 األجزاء املتبقية اليت منثل حنن يف العامل جانباً من جوانبها ..

ومتثل بوابة املعرفة بكل أبعادها تلك الثنائية العظيمة يف الكون واجلامعة لكل شيء يف العوامل ، فهي �خذ 
رى ، هذا املبدأ اجلامع هلذه البوابة العظيمة من أشكاالً سامية وخمتلفة يف كل بعد من األبعاد الستة األخ

املعرفة واليت شرح فصوهلا أول �� جاويش وقف أمام بوابة املعرفة األبدية يف اللش ( بوابة القا�خ ) 
طلحات الثالث اليت قصدها البا� جاويش األول حارس (   ويسميها اليوم االيزيديون �ب القايب اختصارا ملص

وسأتوقف طويًال عند شرح ظاهرة القا�خ عند االيزيدية ألjا كانت متثل النقلة النوعية النتقال كا ـ � ـ أخ ) 
 األرواح اىل األبدية ووقف دورة الضرورة ( تناسخ األرواح ) ..

صر هو نتاج عملية  ومتثل هذه الثنائية كذلك العلمان الكمي والنوعي ، العلم الكمي املنهجي املوضوعي املعا
ندسة االيزيدية اخلفية املقّدسة واليت بدأت قبل عشرات اآلالف من األعوام واليت أنتجت العلوم تشفري اهل

طوة اوىل للعبور  صرة من فيز�ء وكيمياء ور�ضيات وفلك وموسيقى ، هذا العلم الكمي ورغم أمهيته كخ املعا
للكثري من التحد�ت اليت تواجه  اىل العلم النوعي يف هذه اهلندسة إالّ أنه يعجز عن اجياد التفسري الدقيق

 البشر ..

يعجز ألن أدواته القياسية ضعيفة ال ترتقي اىل الشمول يف قياس الظواهر واألشياء بشكل دقيق ، ألنه 
طبيعة يف أربعة أساسية ال غري ( اجلاذبية ، النووية الضعيفة ، النووية الشديدة ،  اختصر كل قوى ال

طق املوضوعي ضعيف الكهرومغناطيسية ) فهي ببساطة جت علنا نعتقد أjا كل ما يف العلم من قوى وهذا املن
 للغاية بسبب جهلنا �ملنظومة الكونية الشاملة وما تشملها من قوى يف كل عامل من العوامل السبعة ، فهي 
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طع االتصال حبواسنا من قب صف مشاعر� وأحاسيسنا هلذا نقول مت إقفال بعض الغدد لدينا وق ل عاجزة عن و
صغر وأدق األشياء يف  صف أ الوعي الكوين الشامل الذي ينقلنا اىل عامل العلم النوعي األوسع القادر على و

 املنظومة اهلندسية للكون ..

أما العلم النوعي فهو أساس اهلندسة االيزيدية اخلفية الكونية وعلمها اخلفي وهو ينظر اىل املنظومة الكونية 
طور من مستوى بوحدة شاملة نوعية متناغمة بني  األجزاء واملصدر و�لعكس وشرحت تسلسل اخللق والت

ألف عام هو  370آدي هبوطاً اىل البعد األرضي الذي نعيش فيه ، فقد كان هذا العلم طوال أكثر من 
املتسيد على احلضارة االنسانية بعد هبوط أول اثنا عشر شخصية ايزيدية مرموقة على أرض هذا الكوكب 

عليه .. وبناء احلضارة  

طيع  طيع أن يدرس حواسنا ويعّرب عنها �ألعداد والنغمات واملعادن واألشعة وغريها ويست فهذا العلم يست
حتديد طبيعة انبعاث هذه املشاعر واألحاسيس ومدى تناغمها مع الكل الكوين الشامل يف هندسة متناسقة 

طأ  وتشفري هذا العلم حدث بسبب استخدامه الوحشي وا لسليب والذي أدى اىل دمار مناطق ال تقبل اخل
واسعة من األرض  وكذلك أدى اىل خلل يف املنظومة الفيز�ئية وقوانينها يف إحدى املراحل احلضارية على 
طح هذا الكوكب ، هلذا كان العلم الكمي املنهجي هو البديل للدخول اىل املعرفة تدرجيياً وحىت يتمكن  س

طهارة والنقاء املرء من امتالك منظومة سليمة من ال طور الروحي والفكري والذهين تؤهله اىل ال وعي والت
واالستقامة حينها سيسمح لُه بدراسة أسس هذا العلم النوعي الستخدامه بشكل سليم يضمن نقاءه وسالمة 

 استخدامه .. 

هلذا   كما أن العلم النوعي هو العلم الشامل القادر على سرب أغوار أعمق األسرار الكونية دون حواجز ،
حمصناً من االستخدامات الغري  طريقة جيعل منه  كانت احلاجة ملحة بعد تدمري برج �بل يف جعله مشفراً ب

سلمية والغري أخالقية ، هلذا السبب لعب التشفري الدور األكرب يف فصل الوعي عن املنظومة الكونية وإعادة 
صيل هذا الوعي �ملنظومة الكونية الشاملة كي تتمك ن من دخول بوا�ت املعرفة ودراستها وفق العمل بتو

طق النوعي أو العلم  طق جديد مل يسبق هلذا الوعي من قبل أن مارس جتربة التعلم عن طريقه وهو املن من
 النوعي يف دراسة األشياء وتناغمها مع املنظومة الكونية الشاملة وحىت نفهم مغزى هذا األمر جيب أن نفهم 
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طبيعة الكونية وهذه احلواس أن هذا الوعي الذي منتلكه  صل مع ال حباجة اىل حواس فعالة تعمل �نتظام للتوا
طوة اوىل  طبيعة وتعميق احساسنا ®ا كخ طيلها وما علينا هو اعادة العمل ®ا من خالل تعميق شعور� �ل مت تع

املعرفة هذه  وتعميق احساسنا بكل ما حييط بنا بعمق حىت نصل اىل تلك املرحلة اليت جتعلنا ندخل بوا�ت
طق جديد ..  وبداية دراسة الكون مبن

صل معه ، وخيلصنا  طق اجلديد يعتمد على إرادتنا يف تقوية الشعور واإلحساس �لكون وإعادة التوا هذا املن
من الكسل املعنوي املتمثل يف حتويل اهلندسة االيزيدية املقدسة اىل جمموعة من العادات والتقاليد اليت جتعلنا 

طهارة  نعمل بعكس صول اىل أقصى درجات التحكم �لعقل والعاطفة وكذلك خلق ال االجتاه متاماً يف الو
 والنقاء واالستقامة يف �لوثنا املقدس لتجاوز دورة الضرورة ..

فالعادات والتقاليد هي ابتكارات ذهنية وموضوعية لتبسيط العلم اهلندسي اخلفي وما أن يتقنها املرء حىت 
صنام يبدأ بفهم ودراسة  هذا العلم من جوانبه الواسعة ، لكن األجيال حّولت هذه العادات والتقاليد اىل أ

طريق السليم يف نيل املعرفة وتعلم مبادئ العلم اهلندسي اخلفي  لعباد9ا والتمسك ®ا مما أبعدهم عن سلوك ال
وممارسة النمط األرفع   االيزيدي املقّدس ، كما أبعدهم عن ممارسة التحكم يف مشاعرهم وعواطفهم وأذهاjم

واألنبل من العلم الذي يقودهم اىل بوابة نور آد� بدًال من اليأس الذهين الذي أحاطهم نتيجة التكرار 
صل لاللتزام �لعادات والتقاليد دون أسس علمية راسخة جتعل من حتكمهم بعاطفتهم وعقلهم مفتاحاً  املتوا

طهارة والنقاء واالستقامة ..  لل

علم االيزيدي اخلفي أن الثالوث املقّدس هو يف وحدة كاملة مع املنظومة الكونية  ويف حالة من لقد وّضح ال
التناغم مع الضرورات الدورية واملتوالية هلذه املنظومة ، من املرتبة العليا ( نور آد� ) اىل العامل املادي 

تقريب الصورة من خالل احلديث عن املوضوعي الذي نعيش فيه والذي نسميه الُبعد األرضي ، ورمبا ميكننا 
صلة لتشكل jاراً طويًال على  طب الشمايل  فالشمس تشرق طوال ستة أشهر متوا السنة الشمسية يف الق

طول ليلها اىل ستة أشهر ، يف ظاهرة شروق  طقة  ويعقبها ستة أشهر من الظالم وغياب الشمس لي تلك املن
طويلة هذه يسميها العلم االيزيدي اخل في بظاهرة األ�م اآلدية ( آدي ) ففيها يشرق الكون بنوره الشمس ال  
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يف دورة احلياة ويف ظالمه جنون الليل الكوين حيث يصبح كما قال البا� جاويش الكل يف الكل وتعيش 
صغر ذرة يف الكون مع أكرب جمراته حالة انسجام عظيمة وتناغم ال ميكن التعبري عن صفه ..أ ه أو و  

طرح عربها انعكاساً دور� هذه الظاهرة شخصه ا العلم االيزيدي اخلفي j¹ا أعظم جتليات حق آدي الذي ي
لذاته يف أعماق الفضاء الال متناهي ويف وحدة وانسجام مع ذاته ، ورغم أن العلم احلديث الذي يدرس هذا 

يزيدية مسته �لوهم اجلانب من �ب العلم الكمي املنهجي على أنه جتسيد للكون املادي املوضوعي إالّ أن اال
طلق واألزيل الوجود وال غريه ..  الوقيت يف سبقا9ا ألن آدي هو امل

طلق وسرمدي يشع يف النور كما يشع يف الظالم ومل  إن بوابة املعرفة هذه تقود� اىل دراسة جتلي نور آدي كم
طلق لكل طلق الذي نسميه آدي هو أيضاً القانون امل  واألبعاد ، سواء العوامل تدركه الظلمات ، هذا النور امل

طيع  بنوره أو اشعاعه أو فيضه ، عندما خرج آدي الوعي املقدس من مكانه ترك هذه الظلمة اليت ال تست
ادراكه ، وخلق العوامل االيزيدية السبعة ( سبعة طبقات السماء ) ويف كل عامل من العوامل تكون كينونته أكثف 

لتأكيد ال ميكن أن ندركه إالّ من خالل العلمني النوعي والكمي  وأكثر مادية حىت يصل بُعد� األرضي  و�
طهارة والنقاء واالستقامة إالّ أن العلم الكمي  حمصوراً بيد من ميلك ال ومبا أن العلم النوعي مت حضره وجعله 

حمدودة يف أدوات قياسا9ا هلذا النور العظيم ، هلذا حن ن حباجة املنهجي يعرفنا به من خالل قوانني فيز�ئية 
ماسة اىل إعادة التحكم بعاطفتنا وأذهاننا كي نتمكن من عبور حاجز العلم الكمي اىل مدار أوسع جيعلنا 

 نفهم املعرفة �لشكل الذي يعنيها بصدق ..

طلق من احلكم على  حمدودة للغاية وتن فالقوانني الفيز�ئية يف البعد األرضي كما ذكرت هلا أدوات قياس 
¹سرها من خالل كوكبنا األرضي دون النظر اىل املستو�ت واألبعاد األخرى على أjا عوامل املنظومة الكونية 

حماولة لتصوير هذا االختالف جيعلوه يصب يف  هلا قوانني فيز�ئية ختتلف جذر�ً عن تلك اليت حتكمنا وأي 
 خانة اخلرافات واألساطري ..

صد والتحليل والقياس واخلربة لذلك بدأت االيزيدية علمها الباطن يف البداية على  املعرفة املؤسسة على الر
طلق عليها العلم الباطن أو علم الصدر الذي يتم تناقله عرب  لتشكل منوذج هلندسة كونية خفية مقدسة ن

صل ، فهي ال تقوم   العصور شفهياً خوفاً من تشويه هذا العلم وتوجيهه بشكل معاكس ملا يقوم عليه يف األ
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صوابه من خالل التجربة ، فال خيتلف أحد على على فرضيات بل ت قوم على علم نوعي أثبتت العقول دقته و
صغر ذرّة اىل أكرب جمّرة يف الكون  وال  أن النسبة الذهبية هي اليت تتحكم يف كل قياسات الكون بدءاً من أ

طة فاهلندسة االيزيدية مشلت حىت جسد االنسان وخارطته اجلي نية وحىت قواه يتوقف األمر عند هذه النق
صحيح أننا نرى الكثري من الكواكب  الروحية والفكرية والذهنية  وكذلك مشلت املنظومة الكونية برمتها ، 

طيع أن نرى العوامل الستة األخرى ألن وسائلنا االدراكية من حواس وغدد  والنجوم يف الليل !! لكننا ال نست
طاهلا وشرحت األسباب اليت تقف خلف ذلك ، فهي  تقع يف طبقة فضائية قريبة للغاية وميكننا من خالل ال ت

طلب كما  تشغيل احساسنا العميق وتعميق مشاعر� ®ا االتصال ®ا أو رؤيتها عن قرب لكن هذا األمر يت
 قلت أعلى درجات التحكم �لعقل والعاطفة ..

تتناغم مع أسسه  فالعلم النوعي هذا ال ميكن أن يكون مسمار جاهز نعلق عليه حجج معاكسة ، بل حجج
طئ ، فهذه العوامل السبعة بدءاً من البعد األرضي هلا سبعة  ، مع منظومته الفيز�ئية احلية اليت ال ميكن أن خت
صل معها وهنا يكمن جوهر احلديث ، هذه احلاالت السبعة  طبقات من الوعي ميكننا العيش فيها أو التوا

طلب تشغيل الغدد السبعة املوازية هلا ، تشغي صول تت ل الشاكرات اليت متثل آالت اتصال ®ا من خالل الو
صول ألقصى حاالت  ألقصى حاالت التحكم يف العقل والعاطفة  واعترب االيزيديون عرب التاريخ أن الو

حمّرمة ليس لقدسيتها فحسب بل ألن األغلبية  صيل اعتربوها  طرق اىل تفا صاحبها احلق يف الت طي  الوعي ال تع
طة من البشر كانوا يفت قدون للتأهيل الذهين والروحي الذي يؤهلهم لفهمها �لشكل السليم  وكانت تلك النق

حمل نقاشات على اعتبار أن من يصلوا أقصى حاالت التحكم �لعقل والعاطفة والقريبني من اخلالص  دائماً 
صحا®ا وأبقت تلك احمل ّرمات حصناً من دورة الضرورة أقلية يف كل زمان ومكان لكن هذه احلجة مل تنفع أ

منيعاً ال ميكن �لفعل حىت يومنا هذا ألحد ال ميلك تلك املؤهالت من االطالع عليها والتشبع بقيمها 
صيل  صول اىل تلك التفا طور الروحي والفكري والذهين كفيل لصاحبه �لو ودراستها على أكمل وجه ، فالت

حمرمة على العامة لكن ..  اليت اعتربوها 

بقى الوترية نفسها يف نشر مبادئ أولية على األقل كي تقود العامة لسلوك هذا كان من الضروري أن ت
صحيح أن االيزيديون هم أكثر شعب تعّرض حلمالت اال�دة بسبب هندستهم  صول اىل jايته ،  طريق والو  ال



א�������و�و�א����א����מ�א��
د�س������  

 

136 

 

 

ية اخلفية املقدسة وأسرار علومهم العظيمة لكن أغلب تلك احلمالت من حيث ال يعلمون كانت تقود أغلب
 األرواح اىل عامل احلقيقة بشكل ال ميكن ألحد تصّوره ..

طيه حقه يف الشرح لكنه اآلن جيب أن ال يُبعد� عن الرتكيز  هذا األمر يف الفصول القادمة سأتوقف عنده ألع
حكيماً قديراً ، فقد ركزت هذه املعرفة �ألساس على بوابة املعرفة وأسرارها اخلفية اليت جتعل من تشبع ®ا 

على الكائن نفسه كجزء من املنظومة الكونية الكربى ، كجزء مصغر عنها شبيه هلا يف كل شيء هلذا كانت 
 تضع هذا االنسان يف مدارين أو مثلثني أعلى ( كرامة ) وأسفل ( ذل ) .. 

فلو وضعت مثلثني على الشجرة أحدمها يتجه لألسفل واآلخر يتجه لألعلى ، ثنائية أيضاً الليل والنهار 
والظلمة والنور والكرامة والذل والنفس العلّية والنفس الدنيئة والعقل املظلم واآلخر املتفتح وهكذا فكانت 
بوابة املعرفة هذه تضع االنسان منذ اللحظة االوىل موضع القياس ملعرفة مدى �هله لتلقي هذا العلم  وال 

طأ االنسان  تزال الكثري من طرق التعبري اللفظية عند االيزيديني تصف هذه طريقة ساخرة عندما خي احلالة ب
خطءاً كبري فيعربون عن حالته �لقول ( ان تفكريه يف مؤخرته ) وهذا التعبري يرمز فعلياً اىل تفكري مظلم 

 مقصود منه اجلانب األسفل من املثلث ..

بة يف أعماق النفس ، احلكمة ... عّرفة االيزيديون القدماء احلكمة على أjا املعرفة اليت تالمس عتبة احمل
طبيعة الفردية يف الوجود ، فأعلى درجات املعرفة تقود اىل  و�لتايل هي حالة قبل أن تكون كيان حيّرك ال

صة تلك اليت تكون مرتافقة مع الشعور µرتقاء الوعي اىل مستو�ت عليا يف  احلكمة يف أغلب احلاالت وخا
ما هو سليب يف النفس .. الوجود تنبذ اهلّم والشك والقلق والكراهية وكل  

قدمياً مل تكن هناك مكتبات يف أعايل اجلبال ليتثقف ®ا أجداد� ويصلوا عتبة احلكمة هذه ، لكن التأمل 
طرق  طريقة لولبية كانت تعّوض الفرد فيهم هذه املكتبات ، هذه ال وممارسة طرق الّرب وحتريك العيون واألذان ب

صل حلقيقته  يف التأمل كانت كفيلة µخراج الكنوز من اعماقنا فالكائن البشري حبد ذاته مكتبة كونية إذا ما و
طور ليس إالّ جزء من أعماق تؤلف تشكيلتنا سواء الروحية أو  طح ، فكل ما يفرزه الت وبدأ ُخيرِج طاقاته للس

طريق كي  النفسية أو اجلسدية ، هلذا اعترب االيزيديون احلكمة البوابة الرئيسية يف العبور اىل النور وشق ال
 ينتقل البشر اىل مرحلة اإلنسانية احلّقة اليت تسمو على كل ما هو سليب وشرير يف عاملنا املادي املوضوعي ..
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طاف حنو الدورة األخرية يف  البوابة السادسة يف العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقدس واليت تسبق االنع
اىل الدائرة امللكية القريبة من احلرية ورقمها املقدس هو  احلركة اللولبية للروح والنفس واجلسد يف الدخول

، وهو رمز العدالة واحلكمة رمز القياس الدقيق واحلكيم لألمور ، وهو رمز امليزان األبدي يف التعبري  11
طئ وال  الصحيح واللفظ الصحيح والتصّرف الصحيح ، هذه البوابة ترمز أيضاً اىل املقارنة الصائبة اليت ال خت

طأ ، كما ترمز اىل االدراك الدقيق للحصول على املعاين الصحيحة لدقة اخللق وسرب أغوار تع رف امليل اىل اخل
صوله هذه املرحلة  أعمق األسرار يف البوا�ت األخرى من بوا�ت العلم االيزيدي ، رمبا ال يتمكن املرء عند و

طع الدورة االوىل من دورات بوا�ت من التعبري عن كل املظاهر اليت يعيشها لكنه يف jاية األمر  يكون قد ق
 املعرفة االيزيدية وهي أيضاً مثلما هلا ظواهر موضوعية تعّرب عنها هلا أعماق ال ميكن االقرتاب منها ..

صة تلك اليت حافظت على علم الصدر املتناقل لكتاب امللك  كانت طبقات الشيوخ يف العصور القدمية وخا
طبقات ا صل اليها أبناءها هذه البوابة ، بينما بقيت فيما بعد حكراً على من متكن شيخ سن هي أكثر ال ليت و

طبقات األخرى  وألن  طبقة أو ال صول اىل أقصى درجات التحكم بعقله وعاطفته سواء من هذه ال من اىل الو
صيلها الغنية �خلري والشر أخذت أغلب طبقات االيزيدية اليها متكن أبناء و  بنات من احلياة املادية بتفا

طريق عرب تزويدهم  صل والتخاطب مع عوامل أخرى مّهدت هلم ال املريدين اىل عبور هذه البوابة عرب التوا
¹سرار البوا�ت الغنية �لعلم اهلندسي  وقسما منهم فقد رشده أو مل يتمكن من تكملة املسرية بسبب عدم 

ز�ئية ، هلذا يتوجب على املرء أن حيصل قبل العبور أهليته لفهم املنظومة اهلندسية لتلك األبعاد وقوانينها الفي
اىل هذه البوابة التزود العميق �ملعرفة بكل أشكاهلا كي يتمكن من جتاوز االختالفات الفيز�ئية بني األبعاد 

 وشد9ا ..

صورة مما يتوجب على املرء التهيؤ  فهذه البوابة متّهد لإلطالع على أسرار وخفا� العلم اهلندسي اخلفي ¹عمق 
طبيق ، فهي بشكل آخر تعين الدخول اىل بوابة العلم  صر احلكمة يف التحليل موضع ت هلا ووضع كل عنا

صة ومستو�ت من الوعي أعلى بكثري من مستو�ت الوعي الذي حنمله  النوعي وهذه البوابة هلا قوانينها اخلا
 أو منثله يف بُعد� األرضي ..
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وعملية فهم املستو�ت واألبعاد الروحية والذهنية لكل عامل حباجة اىل حكمة  فالكون حييا فينا وحنن حنيا فيه
طئ من يظن أن احلكمة هي ذلك التعبري اللفظي  وقياس يف حتليل الظواهر عند تلقيها بشكل مباشر وخي

رح كل العادي الذي نستخدمه مراراً وتكراراً يف حياتنا اليومية ، فاألمر أبعد من ذلك بكثري وسأتوقف عند ش
بوابة من بوا�ت املعرفة و�ثريها على االنسان يف مراحله اخلمس اليت قّسمه االيزيديون اليها ، فاحلكمة هي 

صعود العاطفة والعقل عند الشخص اىل مستو�ت عليا قادرة على التمييز بني األشياء كما أjا  تعين هنا 
ها ، تتمتع �هلدوء والصفاء الذهنيني ال يعكرمها أي تنظر هلا نظرة ختتلف جذرً� عن نظرة البشر العاديني الي

طاء بال اسباب وال حدود قلة قليلة من  حدث مهما كان عظيماً ، كما تتمتع بعاطفة قوية من احملبة والع
صلت اىل هذا املستوى ..  البشر قادرين على فهم طبيعة تفكري شخصية و

ة يف بوا�ت املعرفة وتتفوق على اجلنس البشري يف والذي يدفعها هلذا األمر أjا تسرب أغوار أسرار كثري 
قدر9ا على اكتشاف العوامل العليا وليس عاملنا األرضي فحسب ، فعاملنا األرضي وعلمه الكمي علمنا منذ 

صلبة وغازية ) لكن أبواب املعرفة االيزيدية تقود� اىل  الِصغر على أن للمادة ثالث حاالت ال غري ( سائلة و
صاغية من أحد هلذا اكتشاف حاال ت جديدة للمادة مل ºلفها العقل البشري وحىت لو شرحها ملا وجد آذا�ً 

حيتفظ أغلب احلكماء االيزيديون مبساحة واسعة من علومهم كأسرار ال ميكن التعبري عنها أو اإلفصاح عنها 
صلوا اىل نفس املستوى من الوعي املعريف �لعلم اهل ندسي االيزيدي اخلفي ببساطة ألjا ستحتاج أ�س و

 املقّدس .. 

هذا أحد أمثلة األسباب اليت دفعت االيزيديون اىل اعتبار علومهم خفية ومقّدسة ، كما فعلوا عندما أخفوا 
تفسري حالة املوت ، فقبل هبوط قسماً منهم اىل عاملنا األرضي كانوا يعيشون حياة أبدية وكل جتديد يف 

طة جبسدهم اىل هالة جديدة وروح جديد متتلك برجمة معلوماتية جديدة بناءاً طوقهم يعين تغيري حالة اهلالة احمل ي
على تراكم التجارب واخلربات عند تلك اهلالة آلالف السنني وهلذا يرفض االيزيديون اطالق تسمية املوت 

طوق االهلي األبيض ..  على حكمائهم بل يقولون لقد استبدلوا طوقهم ( طوق ايزيد ) أو ال

طبق األمر على حالة الوعي ، فالعلم الكمي ينفي امكانية عمل الوعي أو العقل مبعزل عن املادة وكذلك ي ن
 لكن كما ذكرت أن االيزيديون يعلمون متام العلم أن هناك حاالت أخرى للمادة ال يدركها العلم الكمي 
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طلقون على خالق الكون آدي ألنه وعي  مقدس ال يُدرك إالّ �لعلم يعمل فيها الوعي يف أبعاد أخرى ، هلذا ي
طاق العظيم يف أسراره وخفا�ه ، أو غري القابل للعلم أبداً إالّ من خالل الوحدة األبدية  النوعي الواسع الن
طة الذهنية العظيمة اليت جتعله يدرك متام االدراك أن  صاحبها اىل الغب معه والدخول يف مرحلة احلكمة يقود 

، هلذا جتده يضاعف من تركيزه على تلك العوامل وأسرارها وليس على عاملنا مسريته تقرتب اىل موطن اآلهلة 
 الفاين ..

طهارة والنقاء  إن دراسة احلكمة من منظور نوعي شكلت العتبة الرئيسية ألجداد� من أجل التحلي �ل
طبيقاً عملياً على ما يتلقونه من تعاليم ايزيدية جتعلهم قريب ملعاين السليمة يف ون من ااإلستقامة كي يعكسوا ت

 الوجود وكذلك قريبون اىل أعماق احلقيقة املتمثلة بوحدة الوجود ..

العافية ... تعلمنا املعرفة االيزيدية أن الدورة اللولبية ال تشمل طبيعة اخللق والنشوء يف الكون بل وتشمل  
طان ايزيد ) كل آلية تعمل فيها حواسنا ، ومن خالل دراستنا للثالوث املقدس ( آدي وطاوسي م لك وسل

الذي نشأ عليه الوجود ، وكذلك مستو�ت الوعي األربعة اليت أفرزها ( اآلداين والشمساين والقاÂين واملادي 
) وكذلك العوامل السبعة يف االيزيدية وبوا�ت املعرفة االثنا عشر اليت نتناوهلا يف هذا اجلزء كلها تعلمنا 

بيعتنا يف الوجود وحتركها µجتاه عود9ا اىل سببها النهائي ..االنتقال اىل فهم اآللية اليت حتكم ط  

انتهت الدورة االوىل من بوا�ت املعرفة يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس عند بوابة احلكمة ، 
صوالً  حمبة اآلخرين  واجلمال واملعرفة و حمبة الذات و صول اىل هذه البوابة يكون املرء قد عرب احلقيقة  و  �لو

 اىل التمتع ¹قصى حاالت احلكمة ليعرب يف مسريته اللولبية اىل بوابة العافية ..

، وهو يرمز يف نفس  9هذه البوابة تعين كل شيء ورقمها املقّدس هو نفسه رقم آدي املقدس وهو الرقم 
صبح معاىف ليس جسد�ً بل روحياً   وذهنياً وينتقل الوقت لعبور املرء مراحل املرض واملعا�ة والبؤس واألمل وأ

تدرجيياً اىل أن يكون إنسا�ً شامًال متكامًال ة لنشوءه ، وتبدأ حاالته الفكرية والنظر اىل األمور �لتبّدل الكلي 
فيصبح يرى األشياء بصور9ا الشاملة كل شيء يف الوجود جيعله ُمدركاً لألسباب احلقيقية اليت تقف خلف 

طبيعة احلّية صوًال اىل نيل العلوم اهلندسية اخلفية املقّدسة ،  أدركت االيزيدية أjا   حركة الشيء ونسقه يف ال و
 تسري بنفس احلركة اليت انبعثت عند اخللق يف اللحظات األوىل للتكوين ، هلذا تدخل بوابة العافية املرحلة 
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طوة اليت ال ميكن العود ة اىل الوراء بعدها ، األخرية من نيل النور األبدي املقّدس للعلوم االيزيدية وهي اخل
صاحبها يعيش حياة ختتلف جذر�ً عن حياته السابقة وتدخلُه يف عامل من النقاء اجلسدي مل يعشه  فهي جتعل 

صدق معانيها فهو يعلم متام العلم اىل أين تنتهي به  من قبل ، كما أنه يعيش �ستمرارية حالة التفاؤل ¹
صل اىل هذه املراحل املتقد مة من نيل العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..املسرية بعد أن و  

ويف كل دائرة ينتقل اليها املرء يعيش حاالت من التجديد يف �لوثه املقدس ( الروح و النفس و اجلسد ) مل 
ºلفها من قبل ويبدأ بربجمة هذا الثالوث على تلقي هذه النغمات اجلديدة من املنظومة الكونية تقّربه منها 

طه ومدركاً لشمولية كل ذرة من الكون وتفاعلها معه ، كما يدرك أكثر فأ كثر ، هذه العافية جتعله مدركاً حملي
 أنه دخل عاملاً مل يعد �إلمكان العيش فيه µفراط ..

هذه البوابة العظيمة من العلم االيزيدي اخلفي املقّدس جتعل كل جهاز عضوي يف جسد االنسان يعمل 
طريقة متناغمة مع األ صاحبها �لقدرات املذهلة على ب جهزة األخرى وجتعلها تعمل ¹على طاقا9ا لتزّود 

التفكري والرؤية والتذّوق والشم واللمس والشعور واإلحساس بكل عمق بنغمات العامل من حوله ، فهو يرى  
صبحت سندًا حصيناً لهُ  طريقة ، فاحلكمة أ وكذلك  كل شيء بصورة سداسية األبعاد ويقّيم األمور ®ذه ال

طوراً من �قي نظرائه البشر ..  العافية اليت جتعل منه خملوق أكثر ت

فهذه االجهزة العضوية تتلقى اوامر �لعمل بشكل منتظم من األعلى وتعمل بشكل منسجم متناغم ينبض 
س �حليوية والنشاط وجتعل من طاقة املرء يف االبداع يف قمتها ومثلما ºخذ القمر ويستعري ضوءه من الشم
ونبض حياته من األرض يستعري هذا االنسان نوره من القمر والشمس معاً وتنبض حياته من األرض من 

طبيعة تكوينها من حركتها من طاقتها من منظومتها الفيز�ئية املتناغمة مع الكون ¹بعاد ال يسرب أغوارها إالّ 
ال يقبل النقض ..املتعافني الذين ينظرون لكل أجزاء الكون بشمولية موحدة توحيداً   

لقد �سست االيزيدية بكل فروع معرفتها على العلوم اخلفية الباطنية اليت ميكن الدخول اليها من بوا�ت 
جيب أن يتحلى من يريد الدخول اليها �لتأهيل الروحي والفكري والذهين ليتمكن من نيل املعارف من 

طأ ، ودون كلل ذهين أو تعب نفسي ، فهذه املقوما طلبها كل بوابة من منهلها العظيم هذا دون خ ت تت  
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البوا�ت إلحداث التناغم مع املنظومة الكونية اليت تعمل بوحدة منسجمة كي ينخرط ®ا ويصبح جزءاً 
 أساسياً منها ..

هلذا بقي هذا العلم خمتصاً �لصفوة من البشرة سواء أكانوا شيوخاً أو بياراً أو مريدين ، وبقي حكراً على من 
املعرفة اخلفية للعلم الباطن االيزيدي وال بد من القول أن انتشارها يف �دئ األمر يف متكن من دخول بوا�ت 

 احلضارات األرضية ساهم يف حتسني وضع البشرية ككل قبل ان يتم استخدامها لغا�ت وأهداف شّريرة ..

لكون ومنظومته لقد جّسد االيزيديون واحدة من أعظم العلوم اهلندسية اخلفية املقدسة اليت سربت أغوار ا
طوطاً رئيسية لكل فصل من فصول اخللق والبعث والتنور وحىت االحندار اىل املستو�ت  وجمّراته ووضعت خ
الدنيا من العليا ، فهذا األمر ليس سهالً التعبري عن كل خفا�ه فالكثري من علومها شئنا أم أبينا ستبقى اىل 

ل الروحي والفكري والذهين لتقبل فروع معرفتها وحتليلها األبد خمفية عن الغالبية ألjا ال متتلك التأهي
طق ينسجم مع تدرجات الوعي وعظمته من األسفل اىل األعلى  وهذا كما ذكرت سيبقى  وتفسريها وفق من
صادقة وذهن نقي عن احلقيقة لدخول هذه البوا�ت  صفوة من البشر من الذين يبحثون بعاطفة  حمصوراً بيد 

صيلة . .من املعرفة األ  

فقد يصبح املرء عند هذه البوابة قريباً اىل حاالت ختتلف جذرً� عن �قي البشر يف بعث احليوية يف نشاط 
صلة حصوله على العلوم اخلفية ، هذا البعث حيتاج اىل معرفة كل معدن يشرتك يف تكوين  الغدد وشاكرا9ا ملوا

ن ال خيتلف عن املنظومة الكونية يف �سيس معد�ً فإن جسد االنسا 99البنية اجلسدية ومثلما الكون �سس 
أعضاءه ، فيبقى يبحث دون كلل على عصري تلك املعادن لتعزيز طاقاته احليوية وتقويتها كي متكنه من 

طيع أن يدرك أن انسا�ً  العبور اىل بوابة أخرى بسالم ، قد جيد القارئ استحالة يف هذا اجلهد لكنه ال يست
ط صبح يعمل ب طاقة العادية عند اآلخرون ¹لفي مرة تقريبًا من هذا النوع أ اقة ذهنية وروحية وفكرية تتجاوز ال

 لذلك يصبح عاملاً ويعلم متام العلم أين يبحث وكيف جيد ما يبحث عنه ..

طور املنظومة الروحية والفكرية والذهنية عند البشر عند عبورهم بوا�ت املعرفة االيزيدية بعلومها  وهكذا تت
طهارة وعادة ما جيد  النوعية اليت صول اىل أعلى درجات العفة وال تتناغم من املنظومة الكونية الكربى ، للو
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املرء يف هذا املستوى ضالته يف العيش مع احليوا�ت األليفة ، لذلك متثل بوابة العافية الواحة الواسعة 
 الفعالة 

 

يدي اخلفي املقّدس وهي بوابة النجاة �لروح لعبور الدورة األخرية من بوا�ت املعرفة يف العلم اهلندسي االيز 
حنو الالعودة من دورة الضرورة حنو التحرر  وقد أدرك االيزيديون عمق هذا املستوى من التقدم يف البنية 

صول حنو اهلدف ..  الروحية و�ثريا9ا على مراحل الو

الداخلية واىل أعماق السالم فعبور اجلزء األول من بوا�ت املعرفة يُدخل اإلنسان اىل أعماق السعادة 
حمتوى عقلي نشيط يؤّسس لوعي  طريقة مل تكن معهودة لدى املرء سابقاً ، هذا الدخول خيلق  األبدي للنفس ب

طبيعة الكونية  متفوق يصل اليه املرء µندماجه بذاته بقدراته على معرفة طبيعة القوانني اليت تتحكم بنا يف ال
ما نسميها ¹بواب املعرفة املقّدسة عملية إيقاظ الوعي الكلي يف أعماقنا ، يف  احلّية ، وتشبه عملية الدخول في

كل إنسان تكمن هناك طاقات خالقة يقف خلفها الوعي لكنه عند الكثري من البشر يكون ضامراً أو مسترتاً 
ليم بل مصدره خفّياً تنقصه احلركة وتنقصه اليقظة ، ومصدر هذا الوعي ليس غيبّياً كما تريد لنا مناهج التع

طبيعة الكونية ..  قوة رهيبة موجودة أوًال يف أعماقنا و�نياً يف القوانني احلّية لل

طة هي طرق الّرب أو  لذلك وعرب أبواب املعرفة املقّدسة إختصر اإليزيديون الكثري من تعاليمهم يف عملية بسي
طهارة والنقاء واإلستقامة وت وسيع دائرة الوعي لكي تتمكن من جتاوز تنشيط الوعي يف األعماق عرب ممارسة ال

طوف يف رحاب ما هو كوين وشامل أي ما هو إهلي �ملعىن الدقيق للكلمة ..  مثالب العامل املادي وت

طريق عند االنسان لعبور عامل أوسع قبل أن يكون خارجي هو داخلي  هذه األبواب الستة األوىل متّهد ال
صول الوعي اىل مرتبة سامية تكفل يتعلق �حلّس واحلدس يف أعماق هذا اإلن سان ، وهذا العبور يرتافق مع و

طة وإنتهاءاً �لبحث عن اجلوهر  لإلنسان االختيار الدقيق ملا يبحث عنه يف الوجود بدءاً من حاجاته البسي
السبيب للوجود ، وهي عملية ليست سهلة ألjا 9دم ل ما رتّرىب عليه وكل ما مسعه من حقائق نسبية 

ا ¹خرى جوهرية تعكس فهمه اجلديد للصورة الشاملة يف األشياء ..ويستبدهل  
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الشمولية ... الدخول ملفهوم الرؤية الشمولية لألشياء يقود االنسان اىل إمتالك نظرة واسعة متتلئ �حلكمة 
طبيعة وللكائنات واملخلوقات على كوكبنا أو يف عوامل موازية تعين عملياً أخرى ، وتعريف الشمولية  املقدسة لل

صورة شاملة واسعة تربط األجزاء ببعضها البعض  االنتقال من الفردية والنسبية يف النظر اىل الوجود اىل 
وتضعها يف موضعها الصحيح ، لذلك كان من يصل عتبة الشمولية يف االيزيدية من شيوخ او بيار او مريدين 

طبيعة احلياة االجتماعية يف ينعزلون يف �دئ األمر عن اجلموع بسبب قدر9م على فهم ا لصورة الشاملة ل
طوير حاالت الوعي الداخلي يف أعماقهم اىل  طهم ، وهذه العزلة كانت جتعلهم يتفرغون بعض الشيء لت حمي

مدى أوسع وأمشل يتضمن النظرة العامة للوجود بشكل خمتلف عن السابق .. هلذا متثل الشمولية البوابة 
، الكون واحد بكل منظومته من  1بوا�ت املعرفة اخلفية ، رقمها املقّدس هو  الثانية يف الدورة الثانية من

صغر جسّيم ذري اىل أعظم جمّرة كونية ، يعمل برتدد رنيين واحد  وانسجام واحد  والبعد أو املستوى  أ
ولية وترابط العظيم فيه للنور واحد ، يتحلى املرء عند دخوله هلذه البوابة من املعرفة �لنظر اىل كل شيء بشم

 وتناسق ال ميكن جتزئته ، وهي درجة عالية من درجات الرقي املعريف يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

طة ( الكل يف الكل ) ويبدأ معها املرء بدراسة هذه املبادئ  فهي بوابة املبادئ الكونية الشاملة املتناغمة املرتاب
صول اىل اللوحة الكونية الشاملة يف مسلّ  ة العلم االيزيدي اخلفي واليت عّربت بعمق عن كل ظواهر للو

صورة يف لوحة مسّيت  صّورت الكينونة املادية والكونية للوعي املقّدس آدي ¹عظم  املنظومة مبقاطع ذهبية 
 بلوحة احلياة اخلالدة ..

طاً مباشراً  طها رب صغر يف بوابة الشمولية يفهم املرء هذه اللوحة اخلالدة ¹عمق معانيها ويرب  بكل تفصيل من أ
جزئية يف الكون اىل اعظمها ، فهي بوابة العلم الشامل النوعي الذي ال يقبل التأويل  ويعلم به من يصل 

اعماقه ، فهذه البوابة تنهي مراحل احلكمة والعافية وتنهي مراحل التفكري ا¤ّرد والتأويل ا¤ّرد لتجعل من 
االيزيدية الكونية اخلفّية املقّدسة .. صاحبها عاملاً ضليعاً يف أسرار اهلندسة  
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صيلها املقدسة تعين الدخول اىل عامل النور يف بدايته ، وتعين دخول بوابة ممو للعلوم املقّدسة  الشمولية يف تفا
صحيح أن البعض طرق متعددة ،  طرق العشرة للحصول على هذه  واألخذ منها ب صعوبة يف فهم ال سريى 

طو  طرق والتعلم منها املعرفة لكين أعّول على ت ر القدرات الذهنية بصدق عند القارئ لفهم واستيعاب هذه ال  

 

طريقة العنكبوتية اجلامعة هلا وما الذي يعنيه  ، يف هذه البوابة هي البداية لفهم مشولية املعرفة وبوابتها وفهم ال
أعماق عظيمة من طاوس املالئكة هنا ، عند هذه البوابة سيتعّرف القارئ على رمز طاوسي ملك بصدق و 

طلقني ..  العلم والتفهم امل

فهي حتوي على منظومة معلوماتية أساسية شاملة لكل املنظومة الكونية بكل أجزاءها وتفرعا9ا وكذلك 
صعوبة ، يف  صل اليها من سرب أغوار أعمق األسرار العلمية يف الكون دون  بوحد9ا الشاملة وستمكن الذي و

تالك الصفات العظيمة اليت جتعل منه مؤهًال لدخول النور األبدي فهو µتقانه الشمولية سيتمكن املرء من ام
طاهرة والفكر املتفتح والبصرية الروحية الصافية والنقية والعقل املتشّوق للعلم  لكل فصوهلا سيتمتع �حلياة ال

حمبة البشر والكائنات بكل أشكاهلا وألواjا بال أسباب صاٍف �حلقيقة و وال حدود ودخول  األبدي واميان 
طوراً ونوعية من  النور األبدي هنا أعين به التأهيل الذهين النقي الذي ميكنه من تقبل العلوم األخرى األكثر ت

علوم بُعد� األرضي وسيتمكن من فهم أشكال املادة األخرى يف العوامل الستة اليت تفوق بعد� األرضي 
صفاء والدقة ..وحتوله اىل منظومة ختزن هذه العلوم مبنتهى ال  

فمن خالل بوابة الشمولية يبدأ املرء µدراك موقعه ليس يف عاملنا املادي فحسب بل يف املنظومة الكونية 
صفا9ا احلميدة اليت تعّمق من هالته اإلهلية  الشاملة ويبدأ �لكشف عن خبا� املعادن املقدسة يف الكون و

طه  وليس املعادن فح حمي سب بل األحجار الكرمية وتركيبة كل كوكب من كواكب وجتعل منه قوة فعالة يف 
ا¤موعة الشمسية ويبدأ µدراك نوعية التأثريات اليت حتدث على هالة االنسان وعلى منظومته اجلينية و�لوثه 

املقّدس عند حركة هذه الكواكب وأخذها ملواقع خمتلفة يف املنظومة الكونية وما تعنيه هذه احلركة وإنعكاسا9ا 
األشكال اهلندسية املختلفة اليت يظهر ®ا كوننا وجمرتنا بني الفرتة واألخرى  ويبدأ بفهم كيف تقّسم على 

 األزمنة يف األبعاد الكونية والعوامل الستة األخرى ..
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اjا ببساطة حتّوله اىل عامل من نوع آخر يف الدراسة والتبّحر يف أعماق العلوم اهلندسية االيزيدية اخلفية 
صول اىل احلد املقّدس آلدي ، فهو سريى تلك الروح املتخللة لكل شيء يف الوجود حىت يف  املقّدسة حىت الو

صغرية ودقيقة ، سيفهم أسباب وجود كون مرئي وكون غري   األحجار العادية واملياه والكائنات مهما كانت 

 

 

الكونية العمالقة اليت تشكل وحدة مرئي ويعلم طريقة الربجمة على كل أنواع الرتددات الرنينية هلذه املنظومة 
 مقدسة بني آدي وهذه املنظومة بكل خملوقا9ا ..

وسيعلم كيف يتحكم يف جماله السبيب ، تكبريه أو تصغريه عند الضرورة ، سيعلم كيف ميكن لُه أن يدرس 
صيل هذا ا¤ال السبيب دون مواربة ودون تكلف ودون خوف ، ويكتشف كيف يتكثف الوعي املقدّ  س يف تفا

حمورية ليشكل ذاته ( األ� ) مثلما يتكف الوعي املقدس يف البيضة الكونية ليشكل  طة مركزية  هالته عند نق
أ�ه ( آدي ) ، وهذه اهلالة البيضاء أو طوق ايزيد كما مسته االيزيدية منذ بدايتها تبقى مع املرء ال تفارقه يف  

طوق Óخر كل دورات الضرورة والتناسخ اىل أن يصل عتبة �ب آ د� ( عتبة نور آدي ) حينها سُيغّري هذا ال
 جديد يضم منظومة معلوماتية جديدة بعد عبوره كل بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة ..

فااليزيدية منذ البداية أدركت أن اجلوهر يف الوجود الكوين أو البشري أو �قي املخلوقات هو الثالوث 
د و النفس ) وعملت على فهم املنظومة املعلوماتية لكل منهم وسرب أغوار أعمق املقّدس ( الروح و اجلس

أسراره وأمثر هذا اإلدراك عن ظهور أعظم هندسة معلوماتية خفية مقدسة ال تتوقف عند حد بسبب استمرار 
سنني اخللق حىت هذه اللحظة اىل ما ال jاية ، لذلك وضعت أسس املبادئ الكونية منذ مئات اآلالف من ال

طريقة عمل هذه املنظومة بكل تعقيدا9ا واختصرت األمر بعبارة هي من العمق حبيث أjا  لتمثل فهم سليم ل
تعرب عن جوهر هذه املبادئ ( كما يف األعلى كذلك يف األسفل ) ، هذه املبادئ الكونية العظيمة اليت كانت 

ص ورة يف عاملنا املادي هلذا العلم تزيّن جدران اللش طوال عشرات اآلالف من السنني جسّدت أعمق 
 االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ففي هذه البوابة الشاملة يعيش املرء حالتني من وجوده ، حالته املرئية واملادية وحالته الغري مرئية ( الربخك ) 
صل مع عوامل وأبعاد جتاوزية تزّوه بسالح معريف نوعي عظيم يتجاوز يف بعض األحيان قدراتن ا فيها يتوا
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صوات وكل شيء ،  االستيعابية ، فهو يتعامل مع عوامل متعددة األبعاد والرتددات والنغمات واملعادن واأل
صافية ونقية تؤهله للتزود بكل علوم هذه املنظومة  هلذا فهو يكون دائماً وأبداً حباجة اىل بصرية روحية 

 وبرجمتها ..

 

 

صول اىل الوعي املقّدس سالكة من خالل فهمنا  يف هذه البوابة الشاملة للعلم املعريف تبدو عملية الو
ملنظومتنا املعلوماتية ومن خالل مقارنتها �ملنظومة املعلوماتية الكربى لكشف أسرار طريقة عملها والتناغم 
معها واالندماج ®ا ، هذه املنظومة اليت منتلكها هي جزء من املنظومة الكونية الكربى ، فتارة ينسجم مع 

ع يف البعد األرضي من خالل جسدة وينسجم مع الوعي املقدس من خالل طوقه األبيض نغمات الواق
 النجمي احمليط به ، يكون جزءاً منه كما املنظومة الكونية نفسها حتتويه وتشمل كل أجزاء هذا اجلسد ..

جتسيد موضوعي ملا هذا العلم املعريف الشامل مشل أيضاً دراسة كل ظواهر الكون املرئية وغري املرئية على أjا 
هو غري موضوعي وعندما حاول االيزيديون القدماء تعليم هذا النمط من املعرفة واجهوا مجلة من التعقيدات 
اليت وقفت يف طريقهم يف مقدمتها تفاوت يف مستوى الوعي والتأهيل الروحي والفكري والذهين عند طالب 

بقات كي تتمكن العامة من جتاوز كل طبقة اىل أخرى هذا النوع من املعرفة ، فحىت املدارس قّسموها اىل ط
طوير هذه اجلوانب عندهم وسأشرح ذلك �لتفصيل يف الفصول القادمة وما الذي أعنيه �لتحديد  من خالل ت

يف تقسيم املدارس اىل طبقات تتجاووب والقدرات الروحية والفكرية والذهنية عند أفراد كل طبقة دراسية 
لم ®ذه الصيغة كي ال خيرج عن جمرى أهدافه يف نقلهم اىل مستو�ت عليا من الوعي وأمهية تدرّج هذا الع

 متكنهم ممن سرب أغوار هذه املعرفة بسهولة ..

صفها  طاقة واملادة ، واملادة و صارم بني ال فاملنظومة الكونية بكل جتسيدا9ا هي عبارة عن تفاعل حقيقي و
صرها األربعة يف الُبعد املادي ( ماء وهواء وتراب و�ر .. يضاف اليها نور  االيزيديون منذ آالف السنني بعنا

صفوا حاالت املادة يف البُ  طاقة احليوية للكون ) وو عد األرضي حباالت ثالث أو �لوث مقّدس آدي أو ال
صفات أخرى  طاقة أشكاالً و حيكمها ( الصلبة والسائلة والغازية ) أما يف األبعاد األخرى فقد �خذ هذه ال
طوراً وبدارسة العلم اخلفي االيزيدي  أمسى وأكثر تشعباً ، وكذلك توجد حاالت أخرى للمادة أمسى وأكثر ت
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طاقة يف العوامل السبعة املقّدس وبوا�ت املعرفه اإل صول اىل حقيقة هذه األشكال للمادة وال هلية فيه ميكن الو
.. 

فالشمولية تدفع املرء لدراسة شاملة لكل جمر�ت العلم النوعي اخلفي املقّدس ، فبدًال من دراسته للروح 
طاقة يف الكون وك ثافتها وطريقة واجلسد والنفس ، ºخذ يف هذه املرحلة على عاتقه دراسة كل أشكال ال  

 

طبق على املادة على األورا على كل شكل هندسي ينجم عن حتول يف الربجمة  أداءها وكذلك احلال ين
صفها العلم  طاقة هي تلك اليت تنبعث من الروح كما و املعلوماتية للمنظومة الكونية ، فأفضل أنواع ال

طاقة املنبعثة من األحجار الكرمية يف الكون على شكل أشعة وتلك  االيزيدي اخلفي املقدس ومن مث تلك ال
طاقة املنبعثة من املعادن واملستخلصة منها لتعميق البصرية الروحية النقية وأخرياً تلك الناجتة من نور آد�  ال

طا®ا ( اللش ) ليتزود ®ا املرء من قدميه ، هلذا فرض على االيزيديون  طاقة األرض يف مركز استق وهي تلتقي ب
مركز القدسية األرضية ..املشي حفاة يف   

وترمز هذه البوابة بال أدىن شك لوحدة ومشولية الكون بقانون واحد ونظام واحد ووعي مقدس واحد ومصدر 
طور حنو  للنور واحد وكل شيء ، فهي شاملة متكاملة يف معانيها ، فتنقل النفس بني الوجود املادي وبني الت

طة jايتها لتشكل معها العبور اىل العوامل األمسى �خذها اىل أن تكون يف حال ة من الشمولية حىت تصل نق
 بوا�ت املعرفة األخرى من العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ..

طابع والذي ال يتجزأ �خذ الشخصية مرحلة عليا من العبور اىل  الوفرة ...  بعد عبور عامل املعرفة الشمويل ال
العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ، هذه البوابة هي الوفرة  بوابة جديدة من بوا�ت املعرفة األبدية يف

، وهو رمز القوى األربعة املؤسسة للكون ، املاء واهلواء والرتاب والنار ،  4واليت ترمز اىل الرقم املقّدس 
نوب ورمز لإلجتاهات األربعة يف جتسيد الوعي املقدس لُبعد مكاين يف الكون ( الشرق والغرب والشمال واجل

) وكذلك رمز ملستو�ت الوعي األربعة وتدرس هذه البوابة علوماً نوعية خمتلفة تتحدد يف تشعبات كل قوة 
طاقة بكل تشعبا9ا  وعندما  من القوى املؤسسة للكون ، فهي عندما تدرس النار فهي تدرس أشكال ال

طبق على اهلواء والرتاب ودور هذه تدرس املاء فهي تدرس هذا النوع من القوة بكل تشعبا9ا واألمر نفسه ين
القوى يف املنظومة الكونية وحركة مسارا9ا وتشكيلها ألجسام هندسية خمتلفة ختتلف µختالف متدد هذه 
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املنظومة يف االجتاهات األربعة اليت ولد9ا هي نفسها أثناء عملية اخللق ، فاحليز املادي الذي نعيش فيه 
لكونية وجزءاً ال ميكن إنكاره ، لكن هذا احليز املادي وشكل املادة فيه يشكل جزءاً حامساً من املنظومة ا

تتحرر من قيودها وترتك مكاjا يف التحوالت النوعية للتحول اىل طاقة تتعدى حدود الزمان واملكان ، وإذا 
صلت هذه املادة اىل سرعة معينة تتخلى عن شكلها لتتحول اىل طاقة واملقصود هنا �لسرعة املع ّينة ما ما و

 يسميها العلم األكادميي املنهجي الكمي بسرعة الضوء ..

 

وعندما يصل املرء بوابة الوفرة العلمية يف اهلندسة االيزيدية فانه يعلم أن دراسته ستتجاوز العلم ا¤ّرد الذي 
صوتية وضوئية وكهر�ئية ومغناطيسية طاقة على أjا أشكال معّينة متعددة كاليت نعرفها (  وحرارية  ينظر لل

طاقة يبدأ �لتعّرف عليها يف هذه البوابة ، أشكال ال ميكن لعقلنا  وميكانيكية ونووية ) فهناك أشكال عليا لل
يف ظل البعد األرضي أن يستوعب مبادئها مهما بلغ من النبوغ ألنه سيكون حباجة اىل عبور البوا�ت املعرفية 

طبق عليه عندما يدرس �لتسلسل يف هذا العلم اخلفي اهلندسي املقدس ،  بدءاً من احلقيقة وهذا األمر سين
صر جديدة يتعرف عليها من خالل  األمر من البداية هذه املرة تتوفر لُه أدوات جديدة وطاقة جديدة وعنا
احباره يف تعلم هذه البوابة من البعد املعريف الدقيق القائم على الوفرة املعلوماتية والوفرة يف احلجج اهلندسية 

اهلا وتصورا9ا ونغما9ا الصوتية اليت ترافق كل شكل هندسي واملوضوع هنا يكرب كلما تعمق يف التعلم وأشك
اىل أن يصل اىل شاطئ يشعر بنفسه أنه بعيداً كل البعد عنها ولكنه يف أعماق أعماقها ، حتتويه وحيتويها 

طريقة يبدأ معها إدراكه الواعي للسعة والوفرة اليت متتلكها املنظوم ة الكونية الشاملة وبوا�ت علمها املقدس ب
.. 

رمبا اعتقد بعضنا ان الوفرة هنا يف العامل املادي قد تعين األموال وجوانب روحية اخرى كالسعادة والشعور 
العميق �حملبة واأللفة اإلجتماعية وغريها نعم هذه اجلوانب عند هذه الشخصية تصبح مسائل أشبه ما تكون 

طحية اليت ال ق صحيح أنه يؤمن �حملبة لكل املخلوقات بال أسباب أو �لس يمة هلا بعد عبوره هذه البوا�ت ، 
صبح ال ميكن عليه  صل اىل مرحلة أ طحية والالقيمة هلا �لنسبة له هو أنه و حدود لكن املقصود هنا �لس

لكثري من األجوبة الرتاجع عن هذه املبادئ كقيم أساسية ال مساومة عليها ، ورمبا سيأيت من خالل الشرح ا
على أسئلة تراود� يف هذا الصدد و�ألخص أثناء شرح املستو�ت اخلمسة ملسرية اإلنسان يف البعد األرضي 

طر ببال من قبل ..  اليت قسمها االيزيديون وهذا الشرح سيأخذ يف نظر االعتبار جوانب كثرية رمبا مل خت



א�������و�و�א����א����מ�א��
د�س������  

 

149 

 

املعرفة اليت ال تنتهي عند حدود ، فكل شيء فيها يقود اىل فالوفرة هي بوابة العلوم اليت ال تنضب  وعامل من 
صحا®ا علماء ال ميلون الشرب من منهل هذا العلم العظيم وجتعل  آخر جديد ، دورة داخل دورة جتعل من أ

صة للمادة ال  صر خا منهم أقرب اىل اآلهلة من البشر ، ففي كل بُعْد من األبعاد الستة أخرى أشكال وعنا
يش يف بُعد� األرضي ووجدت أغلب األلواح السومرية تصور االيزيديون ¹جنحة وتصور يفهمها من يع  

 

أشكاالً اخرى برؤوس بشرية وأجساد حيوانية جمنحة ال يدرك مغزاها إالّ من تلقى العلم يف بوا�ت املعرفة 
 االيزيدية اليت ختص العلم اهلندسي اخلفي االيزيدي املقّدس ..

صر وأ طاقة وبقية املنظومة املعلوماتية اليت تتحكم يف كل عامل من وكما للمادة عنا شكال أخرى كذلك لل
صل روحه مع الروح الكلية آلدي  وهي  صة بو العوامل الستة األخرى ، لذلك ميارس املرء هنا طرق الّرب اخلا

طريق وقد ينجح يف االحتاد ®ذه الروح الكلية حىت قبل تغيري طوقه املادي األبيض يف  عاملنا وشرحت بداية ال
طرق االسليمة ملمارسة الّرب  ( الربخك ) كي يتجنب املرء هنا االستخدامات السلبية اليت ال  هذه البوا�ت ال

صول اىل االحتاد �لروح املقّدسة ..  تعينه على الو

دسي االيزيدي لذلك اعترب االيزيديون الوفرة احلقيقية تتمثل يف العلوم النوعية املقّدسة هلذا العلم اخلفي اهلن
صل املرء شواطئه يكون قد امتلك أسبا�ً كثرية للتقدم بال عودة يف عامل التحول  العظيم ، هذا العلم إذا ما و
الكامل الشامل يف طوقه املقّدس حنو الوعي الكوين املقدس ( آدي ) ودائرته وعندما أخفوا جوانب معّينة يف 

ميكن فك طالمسها مبفتاح واحد فحسب وهو مفتاح التقدم الروحي بوابة الوفرة فإjم كانوا يدركون اjا شفرة 
صول املرء لتلك احلالة يثبت بال أدىن شك أن عملية إخفاء جوانب   والفكري والذهين اىل أعلى مستو�ته وو

 كثرية من العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس له ما يربّرُه ..

فهم ما أقصده يف هذا اجلانب من خالل التسلسل يف الشرح  وسيتمكن املرء الباحث عن أبواب املعرفة من
للمستو�ت اخلمس للبشر يف تلقي هذه العلوم وكيفية التعامل معها من قبل الشخصية يف كل مستوى منها ، 

صلة يف  طة معّينة لكنه ال ينتهي أبداً مثلما ال تنتهي األعداد ألن عملية اخللق متوا فهذا العلم يبدأ عند نق
ا ..مسري9  
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وعندما نتمّعن يف مفردة الوفرة سنجد أن أغلب الشخصيات االيزيدية تقبلت هذه الوفرة من خالل تفتح 
طاقا9ا احليوية وعبورها اىل الثراء الروحي والفكري بكل ما حتمله الكلمة للمعَنيني ، فقسماً منهم تتفتح 

قه بشيء من العناية اإلهلية اليت متكنه من األفعى الروحية لديه لتلتف حول نوره ووعيه الداخلي وتشعل أعما
طلق لبناء عامل ليس  رؤية الوجود مبنظور أوسع وأمشل حتقق له هذه الرؤية الوفرة احلقيقية يف البحث وجتعله ين

طبيعة احلّية ، عامل جديد يقوم على فهم جديد ..  يف اخليال بل يف ال

 

هم يفشلون يف ترمجة احلّس واحلدس يف أعماقهم هذا النوع من الوعي يصل اليه الكثري من الشيوخ لكن
ولألسف هناك من يستخدم هذا التقدم يف الوعي ألغراض أ�نية ضّيقة يف �دئ األمر لكنه يعود ويرتاجع 

 بعد أن ميّر حبالة من القلق الروحي جتعله يعود لوعيه الصايف يف الفهم السليم لبوا�ت املعرفة ..

صلباً يف البحث وخيط لنفسه طريق طويل التقنية ... كل من يعرب عامل  الوفرة يف بوا�ت املعرفة ميتلك أساساً 
من اإلطالع والقراءة والفهم اىل غريها من األسس اليت تساهم يف تقدمه الروحي والفكري معاً ، وهذا العبور 

فهم تقنية عمل العقل جيعل املرء قادراً على إمتالك الرغبة العميقة يف فهم كل تقنيات الوجود ويف مقدمتها 
 البشري أو الدماغ البشري وآلياته اليت حنّول قسماً منها اىل آالت على أرض الواقع تعمل خلدمتنا ..

كما أن بوابة التقنية متنح اإلنسان فهم تلك اإلرادة احملرّكة للوجود ، فالدافع أو احملّفز احليوي اخلفي يكمن 
حمتوى عقلي لنا ككائنات ال ميكنه أن يتحّرك أو ينتج دون يف كل شيء يتحرك µيقاع متوازن يف كونن ا ، وكل 

تلك اإلرادة اليت نصل عتبتها يف هذه البوابة من بوا�ت املعرفة ، لذلك متثل حالة االندفاع يف اخللق 
من  والنشوء جزءاً من آلية أو تقنية عظيمة ينبغي فهمها إذا ما أرد� الغوص يف سرب أغوار أسرار هذه املعرفة
جوانب نوعية للغاية ، والتقنية متثل البوابة الرابعة يف الدائرة السماوية الثانية من بوا�ت املعرفة االيزيدية 

صني ورقمها املقدس هو  وهو يرمز اىل عظماء  12اخلفية املقّدسة ، وهي بوابة العلوم اجلامعة والعلم الر
بوا�ت املعرفة االثنا عشر واىل منظومات املعرفة  االيزيديون االثنا عشر واىل الكواكب االثناعشر واىل

طاقة االثنا عشر ، يف هذه البوابة يعرب املرء اىل عامل ميكنه فيه  الكمية والنوعية االثنا عشر واىل مسارات ال
تصور كل األشكال اهلندسية للكون ومنظومته ، وميكنه تصور الشكل اهلندسي لكل نغمة موسيقية ويعيد 

والنغمات واألشعة الكونية وكل ظواهر املنظومة الكونية يف وحدة جامعة ال ميكن جتزئتها  ترتيب األشكال
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وتنقله اىل عامل االبتكار واالبداع يف كل هذه ا¤االت وجتعل منه شامًال يف معرفته العلمية الكمية والنوعية 
وفق مراحل تقدمه يف تلقي العلم  وجتعله قادراً على امتالك كل القدرة على حتويل األشياء وقولبتها من جديد

 من هذه البوابة ..

 

 

 

يف هذه املرحلة وعند هذه البوابة ينتقل املرء من النظام القدمي الذي كان حيكم شخصيته املؤلفة من الوعي 
واجلسد اىل نظام جديد موحد يتناغم فيه كل شيء يف وحدة شاملة يف كينونته األرضية ويف احتاده �لوعي 

ي يقرتب منه تدرجيياً يف هذه البوابة العظيمة للعلم اهلنددسي االيزيدي اخلفي املقّدس .. املقدس الذ  

بوابة املعرفة هذه جتعل املرء عاملاً ومبتكراً بكل ما حتمله الكلمة من معىن عاملاً يتمكن من تصّور كل شيء 
طبيقه ، فيها يصل اىل  مراحل جتمع بني العظمة والتواضع ، مبنتهى الدقة والنقاء قبل نقله اىل أرض الواقع وت

فهو يبدأ بفهم طريقة عمل املنظومة الفكرية بشكل متناغم مع املنظومة الكونية ويفهم تلك ا¤سمات 
صل معها يف العوامل األخرى ، فأن تعيش حالة الوعي السرمدية �إلندماج لفرتات  الفكرية والعقلية اليت يتوا

طعة �لوعي األقدس يف الكون ي بدو هذا األمر مذهًال ويدفع بصاحبه لإلبتعاد عن عاملنا املادي قدر متق
صلة طريقه بعد أن تذّوق عذوبة العيش يف تناغم مع هذا الوعي األقدس وسرمديّته ، فتبدأ  اإلمكان ملوا

عملية اإلرتقاء والسمو �حلياة الروحية والفكرية واجلسدية اىل مستو�ت من الوعي أكرب وأعظم من تلك 
 كان يتحلى ®ا يف الفرتات السابقة  وتنتهي هنا ظاهرة التناقضات اليت يعشيها املرء ويصبح على طرف اليت

واحد مع املنظومة الكونية ويصبح تردده كامًال مكتمًال معها ال يشّوهه شيء على اإلطالق ، فاملنظومة 
العامل املادي أو الُبعد األرضي الذي العقلية لديه تبدأ �لتغيري اجلذري ويصبح من الصعب عليه إعاد9ا اىل 

نعيش عليه ألسباب كثرية ال جمال لذكرها لكنه ينفصل متاماً عن هذا العامل بسبب تذّوقه طعم اإلندماج مع 
املنظومة الكونية وترددا9ا ، ففي هذه املرحلة يصبح كل شيء لديه يفوق التصّور �لنسبة لعاملنا ولو أعرب 

طور الروحي والفكري والذهين ، ألنه عن قدراته أمام العامل  طة من الت وهذا ما ال يفعلُه أحد يصل هلذه النق
سيواجه بسبب اجلهل وعدم القدرة على االستيعاب عند اآلخرين بسيل من التهم الفوضوية اليت ال 
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®ا  تستوعب املستوى العظيم من الوعي الذي يعيشه وقد عاشت الكثري من الشخصيات هذه املعا�ة أدت
طها �لوعي املقدس بر�ط ذهيب ..  اىل اإلبتعاد عن احلياة املادية متاماً وانغمست يف عاملها اخلاص الذي يرب

طّور طاقاته  يف هذه البوابة يعرب املرء عبوراً كاسحاً حنو النور ال يوقفه شيء مهما كان عظيماً يف مسريته فهو ي
فعل املعجزات ، أو على األقل هذا ما يسميه العامل األرضي دائماً و�ستمرار اىل أمام اىل عامل يتمكن فيه من 

�ملعجزات , لكنها ليست �ملعجزات عندما يدرك القدرات احلية احلقيقية اليت ميتلكها الكائن البشري واليت 
صقلها وإعادة بث الروح فيها من خالل تصويب الرتدد  طيب أغلبها ، تلك القدرات الفذة اليت ميكن   مت تع

 

املوجة الصحيحة اليت تعمل ®ا منظومتنا الكونية ، فقد كان االيزيديون القدماء أول شعب عّلم العامل على 
صل على املبادئ  صل مع العوامل االخرى ومراقبة النجوم والكواكب وأسسوا علومهم يف األ مبادئ التوا

ى ..الكونية املتناغمة مع املنظومة الكربى وراحوا يعلموjا لشعوب األرض األخر   

وكذلك عدد عظام اهليكل الصدري لالنسان هو إثنا عشر ، كما أن هناك جهاز اإلثين عشر يف اجهزة 
اجلسم املادي العضوية العاملة وعندما يصل املرء اىل هذا املستوى من الوعي يبدأ µدراك األسباب اليت تقف 

يدرك معها اجتاه السمة األبدية خلف وجود كل عضو من األعضاء الفاعلة يف الكائن البشري ، كما أنه س
للشعاع الروحي الذي يسكنه ، هذا الشعور ال ميكن التعبري عنه يف لغتنا مهما حاولنا ، ألن من يعيش يف 
طيع التعبري عن احلقيقة هلم  هذا العامل عادة ما يتهم شيوخ وعلماء يف هذا املستوى �هللوسة ، لكنه ال يست

صيغة من الصيغ وهذه أيضاً إ حدى اخلصائص العظيمة اليت تسمو ®ا العلوم اخلفية للهندسة االيزيدية ¹ي 
طوط عريضة ال يتمكن أحد من  اخلفية املقّدسة ، يف رغم كل مبادئها يف العامل احملدود هذا لكنها تبقى هلا خ

طوط هي اليت طهارة الروحية واجلسدية ، هذه اخل تعرب به اىل عامل  اإلقرتاب هلا ما مل تتوفر لُه الذهنية النقية وال
 أمشل من البوا�ت املعرفية هلذا العلم العظيم ..

طهارة االقرتاب من هذه البوابة لكنهم كانوا  حماوالت الكثري من شيوخ ورجال دين حتلوا �لنقاء وال ورغم 
القوى  يقفون عند حٍد معّني وهو أjم مل يتمكنوا من تفسري حاالت املادة األخرى يف العوامل الستة أو طبيعة

طاقات اليت حتكم تلك العوامل بسبب نقص إطالعهم على العلم األكادميي املنهجي يف العامل املادي الذي  وال
نعيش فيه والذي رغم كل نقصه وقصور أدوات قياسه إالّ أنه يشكل اجلسر الذي ميكنهم من فهم تلك 
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صورة وختيل كل التغيريات الفيز�ئية اليت حتدث من ع امل اىل آخر يف تلك العوامل العليا واليت العوامل ¹وسع 
 تبدو عصية الفهم عليهم ..

طاً حياتياً يبدو  التمكني ... متثل عملية االنتقال من الفهم الواسع والشامل لبوا�ت املعرفة يف االيزيدية من
ء اىل حاالت معقداً ي بدا�ته لكنه يتحّول بسرعة اىل منط سهل وبسيط للغاية كلما تعمق الوعي وانتقل املر 

طبيعة الوعي الذي ميتلكه ، واالنتقال من فهم بوابة التقنية اىل التمكني يعين العبور عملياً   متفوقة يف فهمه ل

 

 

طبيعة الكونية ويف مقدمتها قانون اجلذب الذي حيّول احلاالت واألفكار الذهنية  اىل استخدام سليم لقوانني ال
 اىل واقع مادي ملموس ..

طه املادي وخيتلف يتمكن املرء م حمي ن خالل التأمل ودراسة هذه البوابة وعلمها الدقيق من التأثري لعميق يف 
طبيعة املرء الروحية والفكرية وكذلك تبعاً لشكل الرسالة اليت يُريد أن يرتكها يف احلياة  شكل التأثري هذا تبعاً ل

ية للعلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ورقمها .. هلذا متثل التمكني البوابة اخلامسة يف الدائرة امللكية الثان
حمدود يف  10املقّدس هو  ، فهي بوابة املركبة العظيمة حنو النور ، بوابة التمكن والقوة والنفوذ والتأثري الال

طاقة والتأثري  صحا®ا أقرب اىل اآلهلة من البشر وفيها تتناغم القوة وال العامل املادي ، فهي اليت جتعل من أ
طاقة يف جسده بل وحىت وال عافية بشكل رهيب ال ميكن للعقل ختّيله ، ففيها يتحكم املرء بسر�ن تلك ال

صنع اخلري أو العالج أو إحداث تغيري نوعي على العامل املادي املوضوعي  طاقات أخرى لغرض  اإلستعانة ب
 الذي نعيش فيه ..

طا�ً وإنبعا�ً يف هذه البوابة يتعلم املرء كيف تسّري املنظومة الكونية  طاقات فيها استق نفسها وطريقة حتول ال
عندها لن يكون هناك عائقاً أمامه سوى الدرجات السبعة يف التحكم واليت يتعلمها ويتقنها يف هذه البوابة 

صر املادة فيها ، ¹شكال  �لتحديد ، هذه الدرجات السبعة تتعلق مبستو�ت الوعي يف العوامل السبعة ، بعنا
طاقة و  صاحبها اىل أعلى مراحل العلم ال حتوال9ا فيها ، فهي بوابة ال تقف عند حدود معّينة قبل أن �خذ 

طهارة الروحية السامية واىل أعلى ذهن نقي خالص يتمتع بقدرات  النوعي اخلفي املقّدس ، اىل اعلى مراحل ال
 اهلية ..



א�������و�و�א����א����מ�א��
د�س������  

 

154 

 

صرها وعامل يف هذه البوابة تبحر الشخصية اىل أعماق عوامل أربعة يف نفس الو  قت ، عامل املادة امللموسة وعنا
صعوداً  صغر جسّيم ذري  التشكل والتكوين اهلندسي اخلفي للمنظومة الكونية ولكل أشكال احلياة بدءاً من أ

اىل أكرب جمّرة يف الكون وعامل اإلبداع واإلبتكار واإلخرتاع وهو الذي تتسيد فيه ما نسميه يف العلم الباطن 
طة فيه اىل الوعي املالئكة وعامل األ مساء العظيمة املقّدسة ، ذلك العامل الالمتناهي والذي يصل أبعد نق

 األقدس ( آدي ) ..

 

 

طون ، فهذه الشخصية تشع نوراً ابيضاً وتبدو عدسات  عندما تصل الشخصية بوابة التمكني يشعر ®ا احملي
طيع  صعة البياض وبؤبئها يستكني على لونه بعذوبة ال يست حمبة ، ويشعر عيوjا � املرء حتديد دقتها ، تشع 

من يرافقها بسالم عظيم وطمأنينة ال حدود هلا ، فكل شيء فيها يبدو نوعياً للغاية بكل ما حتمله الكلمة من 
 معىن ..

وما نعيشه يف هذه البوابة ال ميثل العلم بشكله ا¤ّرد لكنه يضم يف ثنا�ه أعظم أسرار املعرفة اخلفية االيزيدية 
قّدسة ، ففي كل دائرة ملكية مساوية فيه تعيش دورات الضرورة بوا�ت املعرفة الثالث عشر ورمبا يصعب امل

ختيل هذا األمر يف البداية لكنك عندما تتذكر ان احلياة مبجملها يف املنظومة الكونية هي عبارة عن دورات 
كني ستكتشف طبيعة عمل هذه داخل دورات ستتمكن من إستيعاب القصد ، يف هذه البوابة من علم التم

املنظومة داخل هذه العشرية املقّدسة اليت يفهمها بشكل دقيق من يصل مرحلة التمكني سواء أكان شيخاً 
طعها يف سرب أغوار أسرار هذه املراحل  أو برياً أو مريداً ، لكن طبيعة فهمه هلا يتوقف على املرحلة اليت ق

وحية وفكرية وذهنية عالية ومستوى عظيم من الوعي يصل به بعمق ، فهي كما ذكرت حباجة اىل قدرات ر 
اىل املرحلة اليت أعنيها بال رتوش ، حنن عملياً نسمي من يصل هذه املرحلة يف البعد األرضي �ألنبياء لكن 
احلقيقة هلا معىن آخر هلذا ال تعرتف االيزيدية ®كذا تعريف ال من قريب وال من بعيد ألjا تفهم متام الفهم 

طة وتؤمن إمياً� ط صغر نق طة فيها وهو الوعي املقّدس ( آدي ) اىل أ بيعة عمل املنظومة الكونية من أعلى نق
صادقاً �لقدرات احلية للكائنات البشرية �لصعود يف بوا�ت املعرفة إذا ما متكنوا من التحلي �لصفات 

طلوبة يف إحدى مراحل دورات الضرورة ( تناسخ األرواح ) اليت ي عيشوjا يف هذا الُبعد األرضي ..امل  
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طرق اخلمسة يف الدخول اىل أعماق العلم اخلفي االيزيدي املقدس وهي  فمن يصل هذه املرحلة يتقن ال
طة األوىل وجتسيد الوعي املقّدس لكينونته فيها والتناظرية  طبيعية اليت تدرس نشوء الكون وتكوينه منذ النق ال

لظواهر يف الكون  وكذلك بني الدوائر امللكية السماوية وجمّرات الكون اليت تدرس العالقة بني األشياء وا
وأشكاهلا اهلندسية ونغما9ا املقّدسة  والتأملية اليت تدرس كل العوامل جمتمعة ( العوامل السبعة ) وأشكال املادة 

طاقة وحتوال9ا يف كل بُعد والقوانني الفيز�ئية اليت حتكم كل بُعد وكذلك صرها وال ا¤االت املغناطيسية  وعنا
اليت تتحكم يف كل بُعد والفلكية اليت تدرس الُبنية الروحية للكون وا¤ّرات واألشكال اهلندسية اليت يشكلها 

طفاف للكواكب يف الدوائر امللكية السماوية  وكذلك كيفية حدوث الزمن السماوي وبدايته  ص عند كل إ
 من 

 

صلية عرب طرق الّرب ( الربخك ) واليت تزوده بكل العلوم يف خمتلف jايته اىل ظهور ا¤د السماوي  والتو  ا
طرق اليت  طبيق يف العوامل اليت يعيش فيها ، فهي آخر وأرقى ال املستو�ت لإلستفادة منها عند الضرورة للت

صاحبها مدركاً للغة الكون الرمزية املوحدة اليت جتمع العوامل السبعة ..  جتعل من 

طرق اخلمسة كما  نعلم يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس له داللته يف رسم وبناء القباب وال
املخروطية ( أشكال هندسية مخسة مؤسسة للكون ) و( طرق معرفة مخسة لسرب أغوار أسرار الكون ) ويبدأ 

ا املوسيقية هنا بفك طالسم أغلب أسرار العلم اخلفي ااملقّدس من خالل لغة الكون الرمزية ¹عدادها ونغما9
طفاف اىل أن يصل لفك شفرة املستوى  ص وموقعها يف الدوائر امللكية السماوية وأشكاهلا اهلندسية عند كل إ

 العظيم ..

طلق موقعه يف الدوائر امللكية السماوية ، سواء أكان  يف هذا املستوى العظيم من املعرفة يدرك املرء بوضوح م
موقعها فيه ، أو على مستوى املنظومة الكونية الشاملة ويبدأ على كوكب األرض وروحها ونبضها الكوين و 

طريقة قد ال ينفع معها احلديث حىت �ألمثال للتعبري عنها ، فهي  µدراك واجبه فيها على أكمل وجه ب
طابع يعيشه بعمق بعاطفته وعقله وجسده ، لقد حافظ االيزيديون على سّرية هذه  ملكوت متكامل مساوي ال

األجيال اليت مّرت من هنا خمافة من تدنيسها وإستخدامها ألغراض شريرة كما حدث يف أكثر  اهلندسة ملئات
حمصورة بيد كوكبة من  من عهد من عهود سياد9ا العلنية يف العامل القدمي ، فاملعرفة السّرية األمسى بقيت 
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صيانة سّريتها وقدسيتها يف آن واحد صحاب اهلامات من الذين متكنوا من  معاً ، لذلك وضعوا  الشيوخ وأ
صيلها ،  طابقة متامًا هلندستهم السرية املقّدسة ، كي تكون متهيداً للدخول يف أعمق تفا عادات وأعراف م
طبيق  صول اىل أسرار اهلندسة االيزيدية املقّدسة ال ميكن أن حيدث من خالل الدراسة فقط ، فهناك ت فالو

صقل اجلانبني الروحي على أرض هذا الواقع جيب أن يسبق هذه الدراسة وهذ طبيق جيب أن يعمل على  ا الت
طهارة والنقاء  والفكري للتهيؤ اىل تلك املرحلة اليت تقوده اىل إكتساب مبادئها والغوص يف أسرارها ، فال

صول اليهم هكذا دون عناء ، فاحملبة بال حدود ، بال أسباب تشكل املفتاح  واإلستقامة ال ميكن للمرء الو
صف  األول للدخول اىل هذا الثالوث املقّدس قبل الشروع يف دراسة العلم اخلفي لإليزيدية ، لقد و

صول اليه من خالل العادات والتقاليد الظاهرية العلنية قبل  االيزيديون آدي �لالمتناهي وال ميكن الو
صول اىل  صول حلالة الوجد القصوى وحالة الَوْجْد هي حالة حترر العقل من الوعي احملدود للو حالة الوعي الو  

 

الكلي والتوحد معها وإعادة لربط الوعي �ملنظومة الكونية ودخول البوابة الثالثة عشر واليت تسميها اهلندسة 
 االيزيدية املقّدسة �لبوابة العنكبوتية يف الكون ..

اليت تسمى واإلرتباط �لبوابة العنكبوتية يعين عملية الدخول اىل اهليكلية العظيمة للكون ، هذه اهليكلية 
امللكوت األعظم لكل العلوم واألسرار واليت فّسر االيزيديون وفقها وإستناداً لعلمها النوعي أول حلظة 

للخليقة وبداية الزمن السماوي وحىت املرور �لتشكيل الدوري لألكوان وا¤ّرات والكواكب وكذلك الدوائر 
ل اىل هذه اهليكلية ال ميكن أن حيدث دون عقل السماوية امللكية اليت تتحكم بكل فرع من فروعها والدخو 

طلقة  فنحن نشكل يف هاالتنا جزءاً من هذين  وعاطفة متساميتني ، ليس من أجل هدف سوى اخلري واحملبة امل
احلالتني وما ينبغي القيام به هو تفعيلهما فقط وجعلهما يتواز�ن مع املستوى العظيم من النور ( آدي ) الذي 

اهي به واإلندماج معه ..تتوق النفس للتم  

طاء بوابة التمكني حقها يف التعبري مهما بلغت اللغة املستخدمة ¹لفاظها النقية من دقة وتعبري ،  ال ميكن إع
فهي تفوق قدراتنا يف التعبري عنها بصدق أو حىت تفوق القدرة اإلستيعابية لعقولنا على فهم طبيعة عملها يف 

يزيدي اخلفي املقّدس ، ويف هذه البوابة توجد كل أنواع وألوان العالج ليس بوا�ت املعرفة اخلفية للعلم اال
لألمراض اجلسدية العادية عند الكائنات يف الُبعد األرضي بل حىت للكوكب ومشاكله البيئية والفيز�ئية 
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ليت مس والتحكم يف مقدار هذه السرعة وأمهيتها يف إطالة أعمار الكائنات اوحركته حول نفسه وحول الش
 تعيش عليه حىت تصل اىل األبدية ..

صول اىل التحّول العظيم النوعي يف الكائن  طوة احلامسة يف الو والتمكني بكل ما تعنيه الكلمة من معىن هو اخل
خراً خمتلفاً متاماً عن الكائن البشري الذي يعيش يف هذا البعد البشري ، هذا التحول جيعل منه كائناً آ

حول عظيم حنو النور احلقيقي لكل ما هو مظلم وبداية فك طالسم وأسرار الكون األرضي ، فهو بداية لت
طوق اىل آخر نوعي أبدي ال يضاهيه نقاء أو طهارة أو إستقامة يف بعد� األرضي هذا  مبجمله بتبديل ال

طهارة األبدية والذي شكل منذ البداية وعند عتبة البّوابة األوىل ( احلقيقة ) طريقاً لإلستقامة والنقاء ينتهي � ل
.. 

 

 

فعندها يفهم ما الذي يعنيه خلق الشيء من الالشي ، يفهم ما الذي يعنيه اإلستعارة من عوامل أمسى لقيم 
 ومبادئ وحىت مواد أمسى ...

التحّول ... بعد دخول أبواب املعرفة املقدسة واليت قد تستغرق رحلة سنوات طويلة من التقدمني الروحي 
التحّول من مستوى للوعي اىل مستوى آخر خمتلف متاماً عن السابق ، كل رجال العلم والفكري تبدأ رحلة 

املقّدس الذين يدخلون بيت األربعني ( جلخانة ) يف اللش النورانية عاشوا شيئاً من طبيعة التحول اليت تفرزها 
طيات العبور اىل أبواب العلم املقدس وأعمدته ، وذكرت يف أكثر من مرة أن االيزي دية هي علم قبل أن مع

طقوس والشعائر املقدسة أو النصوص اجلامدة ..  تكون جمموعة من ال

طرة على احلياة الروحية والفكرية بشكل شبه متكامل يف مستوى وعينا  والعبور اىل التحّول يعين عملياً السي
تب سامية يف املادي ، و�لتايل ضبط الذات ¹على درجات اليقظة وجعل اإلدراك اخلفي يتحول اىل مرا

الوجود ، فكل جتارب احلياة تتحول اىل تراكمات كمّية ترتك أثرها على الوعي عرب حتّول نوعي للغاية يقود 
طبيعة الكونية احلّية اليت جتعله ُمدركاً لألسباب يف كل الظواهر  املرء اىل االندماج بذاته واالندماج بقوانني ال

طق  واألحداث من حوله ، وهذا النمط من احلياة على الرغم من أنه يُثقل كاهل املرء مبسؤولية واسعة يف الن
والتعبري والفكري لكنه يف النهاية جيعل املرء عابراً ملرحلة التفكري العقلي ا¤ّرد الذي يعتمد على التفسري 
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باط والتحليل واحلواس اخلمس لينتقل اىل احلّس واحلدس والتفكري الذهين الداخلي العميق القادر على إستن
 احلقائق من جوهر األشياء ..

فللروح أيضاً ضمرياً حياً �طقاً معّرباً عن احلقيقة لكنه ضامر عند� وبعد دخول أبواب املعرفة يتفتح تدرجيياً 
طريق �لتدريج  هذا الضمري ليصل مراحل عليا من التعبري عن نفسه عرب دوامات تتحرك يف أعماقنا لتنري ل

حمدود ال يتجاوز احلواس اخلمس يف بصريته اىل كائن ميتلك وعياً حنول التحّول النهائي من   كائن بشري بوعي 
طة متكنه  طلة لديه و�لتايل حتريك احلّس واحلدس الداخليني اىل أبعد نق متفوقاً قادراً على تشغيل احلواس املع

 منها عملية التحول اليت يعرب بوا�9ا يف العلم املقّدس ..

صرخة الصحوة يف الوعي اىل مداه األعلى  لذلك اعترب االيزيديون مرحلة التحّول و�®ا اخلفي مبثابة إطالق 
طلقة يف الوجود تذهب مباشرة اىل اجلوانب السببية لألشياء   و�لتايل تنّور البصرية الروحية على حقائق م

 

طابع ، طبعاً قّلة قليلة من الشخصيات االيزيدية اليت متارس طرق ا لّرب والتأمل يف اجللخانة وجوهرها اإلهلي ال
صلوا اليها من خالل لقائي بقسٍم منهم ال  صول اىل مرحلة التحّول يف الوعي وحىت الذين و متكن من الو

 يتمكن من التعبري عن تلك املنارة اليت متت إضاء9ا يف أعماقه وال جييد التعامل جيداً مع نورها ..

ي قائم على قياسات نسبية وعامل إهلي روحاين قائم على ويصبح االنسان هنا معلقاً بني عاملني عامل ماد
طلقة ال يتمكن املرء من إستيعاب رموزها وقوانينها ببساطة هلذا متثل بوابة التحّول البوابة املا قبل  قياسات م

 7األخرية يف الدائرة امللكية السماوية الثانية لبوا�ت العلم االيزيدي اخلفي املقّدس ، ورقمها املقّدس هو 
ويرمز اىل العوامل السبعة اليت �سس منها الكون ( املادي و النجمي و العاطفي والعقلي والسبيب و احلدسي 
و آدي ) كما يرمز لزهرة احلياة أو زهرة نيسان  وكذلك يرمز اىل الكمال يف الدائرة امللكية الثانية لبوا�ت 

فس الوقت اىل املعادن السبعة املقّدسة اليت تعمل املعرفة يف العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ويف ن
طيف الشمسي اليت سامهت يف �سيس الكون واىل  عليها طاقاتنا الذهنية يف العوامل السبعة  واىل ألوان ال

ألوان العوامل السبعة حيث لكل عامل لونه اخلاص واىل نغمات األوكتافات يف العوامل السبعة حيث لكل عامل 
صة ..نغماته املوسيقي ة اخلا  
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صل مع العوامل الستة األخرى  صاحبها من إتقان التوا بوا�ت التحول هي بوابة العلم العظيم الذي ميكن 
صوالً اىل التحول ، فهذه البوابة متنحه علماً  وكذلك من إتقان بوا�ت املعرفة السابقة اليت عربها بنجاح و

ف فيها املرء عند شاطئ انتظار نوره وحتّوله نوعياً اىل  يفوق العقول  علماً جيمع كل علوم العوامل الستة ، يق
صبحت جتيد  طّور متفّوق للغاية ال ميكن ألحد أن يفهم ما تعيشه هذه الشخصية اليت أ كائن خمتلف مت

صل مع الوعي األقدس يف الكون ( آدي ) ..  التوا

ذي يتجسد ¹شكال وظواهر لقد اعتربت االيزيدية منذ نشوءها أن الثالوث املقدس الذي حيكم الكون وال
طالق منه لتحديد مسريته يف الرحلة حنو اخللود ،  خمتلفة يف كل عامل من العوامل السبعة األساس الذي جيب االن

صورة مكربة لألشياء الصغرية وكذلك األمر على هذا الثالوث املصغر يف جسد  فكل شيء يف الكون ميثل 
لوعي األقدس فيه ( آدي ) ، فالعمل على هذا األساس االنسان الذي هو نسخة من الصورة املكربة ل

 �لتحديد هو ما خلق علماً هندسياً ايزيد�ً شامًال متكامًال ال يلوثه شيء يف كل املنظومة الكونية املتناغمة 

 

صوهلم شاطئ املعرفة األبدية يف العلم اهلندسي اخلفي  املتناسقة فيما بينها وبني أجزاءها الصغرى وعند و
ا عظمة عمل هذه املنظومة املقدسة وحدسها وسبب وجودها ، وأدركوا أن هناك ال jاية حبكم طريقة أدركو 

 عمل هذه املنظومة ..

طريقة خمتلفة متاماً فهي يف كل حلظة يغمرها الوعي املقّدس والشعور  تبدأ الشخصية يف هذه املرحلة �لعمل ب
صلة من الربخك وطرقها  لتعميق فهمها ®ذه املنظومة وتصبح جزءاً من الشخصية املقّدس ، تبدأ حباالت متوا

طر على الروح والنفس واجلسد يف  طاهرة النقية اليت تتسيد وتسي ، حالة الّرب هذه هي احلالة القصوى للروح ال
هذه احلالة وعند هذه البوابة العظيمة من العلم اخلفي املقّدس وتصبح متجاوزة حدود شخصيتها يف العامل 

يف الُبعد األرضي ، هذا التجاوز هو يف جوهره الشكل اجلديد املتمدد هلا يف العوامل األخرى  املوضوع أو
األمسى من عاملنا وعندها متاماً يبدأ بفهم كامل لنشاط الدوائر السماوية امللكية واملنظومة الكونية ¹سرها ، 

وين للذات وللكينونة ويفهم فحالة العبور هنا حامسة حنو الدخول يف عمق جديد من أعماق الوجود الك
طيع التعبري عنها يف عاملنا األرضي ليس لصعوبتها فحسب ، بل ألن  طريقة عمل هذه املنظومة ولكنه ال يست

صول الشخصية اىل هذا املستوى العظيم من  البشر العاديني ال يتمكنون من فهم املراحل اليت سبقت و
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طلحات اليت قد يستخدمها  يف التعبري ال تسعفه كثرياً يف نقل احلقيقة كاملة اىل عاملنا التبّحر ، كما أن املص
األرضي ، مع ذلك فشل البعض من عبور هذه البوابة أو حىت إدراك مستو�ت عمل املنظومة الكونية يف 
صله  املراحل السبعة ، هذا الفشل عند البعض حوهلم اىل دراسة أخرى خمتلفة نوعياً عن املستوى الذي و

حماكاته صلوا اليها ال يتحدثون سوى �ألمثال  وحاول  يف تلك العوامل ، لذلك نرى الكثريين من الذين و
واحلكم ، مثل كونفوشوس ، وبوذا ، وابراهيم اخلليل ، وموسى ، ويسوع ، وعلي بن أيب طالب وغريهم ، 

فيه ، فاجلزم يف  لكن أن يعربوا هذه البوابة فذلك يعين التحول النوعي للكائن �لفعل والذي ال ميكن اجلزم
صفت عبورها اىل  طلب الدليل والربهان ¹شكال خمتلفة ال ميكن لنا تصورها ، لكن االيزيدية و هذه احلالة يت

طوة اليت تسبق العيش يف احلالة األبدية  ..  النور األبدي ( آدي ) هو اخل

طهارة واإلستقامة وهذه احلياة  طلب أعلى درجات النقاء وال تبدو يف عاملنا األرضي للوهلة فاحلياة اإلهلية تت
صعبة للغاية ، فهذه الشخصية بعد عبورها بوا�ت  صيل احلياة اليومية  طيات املادية وتفا األوىل يف ظل املع
 املعرفة اليت سبقت بوابة التحول تبدأ �لنظر اىل العامل املادي املوضوعي الذي نعيش فيه على أنه السجن 

 

طرة على الذي جيب اخلروج منه يف أسرع و  قت ممكن اىل عامل احلرية والنور وهنا تبدو احلاجة ملحة للسي
العاطفة والعقل بقوة يف حلظة ويف كل �نية يعيشها املرء حىت يصل ®ا اىل أقصى درجات التحكم وهي اليت 

طة به ، كائناً يتمتع مبزا� ال يدركها أحد أو يسرب أغ وارها ، لقد ستجعل منه كائناً أكرب من كل الكائنات احملي
طيل أجزاء واسعة منه  صفات كاملة متكاملة قبل أن يتحول اىل هذا البعد ، وقبل أن يتم تع خلق االنسان مبوا

وقبل أن يتم حتوير عمره الفعلي مرات عديدة اىل هذا الشكل الصغري البسيط الذي ال يؤهله اىل استيعاب 
عرفة وإتقان طرق تعلمها واخلوض يف األبراج العشر طبيعة عمل املنظومة الكونية دون الدخول يف بوا�ت امل

العاتية اليت تنقله يف رحلة كونية ملكية مساوية خالدة تصل به اىل شاطئ األبدية األخري ، فخوضه غمار هذه 
طهارة والنقاء واالستقامة كي ال يعود أدراجه يف هذه السلسلة كما  التجربة �لتحديد جتعله يتشبث بقيم ال

ة السّلم واحلّي ..حيدث يف لعب  

طت االيزيدية مفردة اخللق  طأ ، هلذا بس فكل شيء يف هذه املنظومة الكونية متناغم متناسق ال يقبل اخل
صورته ) هذه العبارة تبدو للوهلة األوىل يف أذهاننا سهلة جداً للغاية  طاء بعبارة ( خلق هللا البشر على  للبس
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صغرياً من الربجمة إلستيعاب مضامينها لكن احلقيقة هي أن الرب  جمة املعلوماتية للكائن البشري الذي ميثل جزءاً 
املعلوماتية العظيمة للوعي املقّدس ( آدي ) هي اليت تفسّر لنا كيف بّسط االيزيديون علمهم للكائن الذي 

وا ميثل الصورة الصغرى عن الكائن الذي ميثل الصورة الكربى الالمتناهية األبعاد يف مقاييسها وكيف أدرك
منذ البداية نقاط اخللل يف منظومتنا بعد وقوعها يف البعد األرضي وبدأوا بتعليم األجيال مصادر اخللل عرب 

علم هندسي ايزيدي مقّدس ºخذ الشخصية يف رحلة كونية علمية عظيمة حىت تصل به شاطئ النور األبدي 
 قّسموا ®ا هذا الكائن الذي يريد اإلنتقال وتقوده اىل احلرية ، تبدأ هذه الرحلة من نقاط التقسيم األوىل اليت

طمح اىل التغيري اجلذري يف حياته بعيداً عن املرض الشيخوخة واملوت ..  اىل مراحل أفضل وي

وحىت ندرك طبيعة عمل هذه الدورات واليت نسميها يف العلم الباطن أو العلم االيزيدي اخلفي املقدس 
ن نفهم أن املراحل اخلمسة لإلنسان واليت شرحتها االيزيدية بتناسخ األرواح أو دورات الضرورة جيب أ

مجيعها تعرب بوا�ت املعرفة هذه حىت وإن كان العبور بدرجات من الوعي متفاوتة وخمتلفة يف درجة عّلوها ، 
طريقة تقرتب  فاإلنسان احليوان الذي يعيش ليأكل يتحلى ¹دىن درجات الوعي والشعور مير ®ذه البوا�ت ب

طح ية ويكاد خيرج منها �لكاد اىل عامل رمبا أفضل لينتقل اىل عامل االنسان ا¤رد العادي ، ورمبا يفشل يف للس  

 

حمدوداً يف دائرة ضيقة ال يقبل هذا الوعي مفارقتها  وكما  حمتمل يف ظل بقاء الوعي  العبور هذا األمر أيضاً 
صنفته  صنفت هذا النوع من البشر  على أساس قربه من الصفة احليوانية يف طريقة ذكرت أن االيزيدية عندما 

صنفته على أساس خارطته اجلينية ووعية ال خيتلفان كثرياً على النمط احليواين  صاً من كرامته   أداءه وليس إنتقا
يف البعد األرضي هلذا الوجود واالنسان ا¤رد الذي يبدأ للتو µمتالك آراء سلبية يف احلياة كانت أم اجيابية ال 

لف عبوره هلذه البوا�ت كثرياً عن سابقه فهو أيضاً يعاين من العبور ويبقى على األغلب يدور يف هذه خيت
الدوامة آالف األعوام ال يتمكن من العبور يفىن وميوت ويعود حلياة جديدة وميوت ويعود دون فائدة ويف كل 

طوير قدراته الروحية والفكرية والذهنية للعب ور اىل العامل األفضل من الذي يعيش فيه جتربة جديدة ال حياول ت
.. 

وعندما ينجح االنسان ا¤ّرد يف عبور بوا�ت املعرفة خيلق من جديد يف حياة أخرى �حثاً عن العدالة يف 
�دئ األمر ، �حثاً عن احلرية ، كارها للظلم والقهر واالستعباد ، ورمبا يبقى يف هذه الدّوامة دورات كثرية 
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طوير قدراته الروحية اليت تساعده على العبور بسرعة كبرية ، بسبب فشله يف ت طوير قدراته الذهنية ومعارفه وت
طوير قدراته ºخذه تدرجيياً اىل البحث هذه املرة يف أسباب الوجود ،  لكن عبوره السلس بسالم وبتناغم مع ت

لضرورة والعودة واملوت لكنه يف أهداف الوجود ، يف معانيه ورغم انه يفشل يف دورتني أو ثالث من دورات ا
ينجح يف إحداها للعبور اىل مرحلة اإلله االنسان والذي يبدأ بصدق بربط السلسلة الكونية تدرجيياً ببعضها 

طلق يف  طريقة ال يستوعبها احمليط الذي يعيش فيه ، بل ين البعض ويبدأ µدراك موقعه فيها ويبدأ �لبحث ب
صول ا ىل أبعد مرحلة يف بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة ، هذه �سيس عامل خاص به من أجل الو

املرحلة �لتحديد ميكن أن نسميها �لعامل املتحّضر املتمّدن ، العامل الذي تعيش فيه شعوب بعقول تقرتب من 
صحيح أن هذا العامل  يعيش معه اجلمعية يف السري حنو األمام حنو القيم الروحية والفكرية السامية والنبيلة ، 

ويف نفس املستوى والواقع عقول تنتمي اىل املراحل املتخلفة اليت ذكر9ا لكن هذا ال يعيق تقّدم تلك العقول 
 اجلمعية يف البحث عن بوا�ت املعرفة السرمدية اليت تقود اىل النور احلقيقي واحلرية احلقيقية ..

ة حىت وإن كانت ال تنتمي لاليزيدية رمسياً على وتنجح الكثري من هذه العقول يف العبور اىل بوابة احلري
طرق طاهرة ونقية ومستقيمة  األوراق والو�ئق لكنها تنتمي روحياً من خالل سريها يف بوا�ت معرفتها ب

 وعندما تصل مراحل متقدمة كالتقنية والتمكني والتحول فإjا يف هذه املراحل ومن خالل إكتشافها ألكاسري 

 

طة اجلينية عندها لتالئم التقسيمات اليت وضعتها االيزيدية للعبور اىل  احلياة تقوم بتعديال ت واسعة على اخلري
كوكب العلوم املقّدسة يف ممو ، فاكسري زيت الذهب والفضة ومياه األملاس كافية لتحقيق التحول النوعي هلا 

م لإلندماج �ملنظومة الكونية اىل االجتاهات السليمة يف خلق البنية الروحية والفكرية والذهنية اليت تؤهله
 وطبيعة عملها مبا ينسجم ومبادئ العلم اهلندسي االيزيدي اخلفي املقّدس ..

ففي املراحل البدائية للدخول اىل بوا�ت املعرفة يبدأ املرء µجراء مراجعات واسعة للكثري من األفكار واآلراء 
صل اليه يف الكثري من املواض يع ويكتشف أنه ال يزال يف البداية ، ما أقصده يف والتقييمات واليقني الذي و

البداية هنا هو أنه سيشعر �لفعل حباجة ماّسة إلمتالك احلكمة يف التقييم أو اليقني يف أي قضية جتا®ه ، من 
طرأ على حياته وتتصاعد �لتدريج حىت يصل مرحلة عظيمة ، هذه  هنا تبدأ مجلة من التحوالت الفكرية اليت ت

ؤثر اجيابياً �لفعل على قوته الروحية وجتعلها متجددة µستمرار وهذا ما ينعكس أيضاً على قوته املرحلة ت
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طمح اليه احلكمة  صحته وسالمته ، كل هذه األمر ºخذ معه منحاً تصاعد�ً يقّربه �لتدريج اىل ما ي اجلسدية و
طية حىت يف غذاءه فهذا األمر �لفعل ومنها ينتقل اىل املراحل العليا  وعندما نقول أنه يبدأ µجراء تغيري  ات من

يدركه من يقرتب اىل هذه احلالة من املعرفة النوعية ، فااليزيديون قدمياً كانوا يقومون ®ذه املهمة يف اللش من 
طريقة فلكية تدخل فيها  طبخ �لفعل ب خالل املياه والوجبة املقّدسة ( السماط ) هذه الوجبة اليت كانت ت

معّينة كالذهب والفضة ورمبا جيهل الكثريون أن اجلرار الفخارية املوجودة يف اللش مل تصنع أكاسري ملعادن 
طريقة إالّ لسببني أوهلما أن االيزيديون يعلمون أن الرحم الكوين هو بنفس شكل اجلّرة املقّدسة  ®ذه ال

سري الذهب والفضة اليت  املوجودة عندهم وهلا �ثري فلكي وهندسي عظيم على املاء الذي خيزن فيها أو أكا
طع الذهب على فتحة اجلرة وتوضع يف  كانت تعد يف اللش لألعياد واملناسبات ، حيث كانت توضع ق

الثلث األخري من القبة املخروطية ، وتوضع كل جرة مع معدjا ( الذهب والفضة والنحاس ) يف كل قبة من 
وخ اللش يقدروjا ( ستة أشهر أو تسعة ) كانت القباب املخروطية الثالث وبعد فرتة فلكية معّينة كان شي

طى لزّوار اللش كما   هذه املعادن تفرز زيو9ا يف اجلّرة فيقوم الشيوخ بوضع كمية معينة منها على اخلبز ويع
كان يفعل كل من أنكي وأنليل ونينماه ، أو يضعون كميات منها يف وجبة السماط املقّدسة لتساهم يف نقاء 

طاقة اخلارطة اجلينية هل م وتفّعل عمل احلواس اىل أقصى سرعة وكانت تضاعف تركيز الدماغ للقيام بوظائفة ب
طون ®م ميتلكوjا ..  مضاعفة مئات املّرات عن تلك اليت كان البشر احملي

 

طقوس تساهم يف إرسال العديد من أبناء االيزيدية اىل عامل احلرية والنور ، ومنعوا التزاوج  كانت هذه ال
األخرى ليس تعصبًا أو كراهية بل خوفاً على تلوث اخلارطة اجلينية هذه اليت كانت تعاجل �ستمرار �ألقوام 

طبيعية ..  إلعاد9ا اىل حالتها ال

طقوس على الروح والنفس واجلسد يف الفصول القادمة لتعميق فهم  وسأتوقف طويالً عند فوائد هذه ال
طقوس يف القرون الفكرة بشكل أفضل وبسبب احلروب واألطماع من قب ل األقوام ا¤اورة توقفت هذه ال

طقوس مشا®ة ملواد أخرى ، مثًال بدًال من رش زيوت الذهب والفضة واألملاس  اخلمسة األخرية واستبدلت ب
صبحوا يرشون زيت الزيتون على اخلبز وبدًال من وضع مياه األحواض والعيون املقّدسة حتت القباب  أ

طبخ فقط �ملاء دون إضافات كاليت   املخروطية أل�م قبل العيد صبح السماط املقّدس ي تركت هذه العادة وأ
 كانت سابقاً تساهم يف تقدمهم الروحي والفكري والذهين ..
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لذلك متثل العودة لدراسة بوا�ت املعرفة من جديد عند العامة حجراً أساساً يف تقدمهم الروحي والفكري 
عوامل اليت كان أجداد� العظماء يعيشوjا بعمق وإحساس عظيمني غري والذهين وتنقلهم تدرجيياً اىل تلك ال

صيل احلياة اليومية ، فحىت الزراعة كأشجار الزيتون والقمح والشعري واحلّمص والعدس كانت تزرع  مبالني بتفا
طفاف الدوائر  ص طرق فلكية مجيع جداول طريقة زرعها موجودة يف مصحف رش الذي يبّني طرق إ ب

واقع النجوم والكواكب يف كل فصل للبدء يف يوم معّني وساعة معّينة لفالحة األرض وزراعتها السماوية وم
طلت مفعول هذه الفوائد اليوم طرق الزراعة  صيل هلا فوائد عظيمة للغاية أب حما �لبذور فكانت النتائج دائماً 

طرق احلديثة املشبعة �ملواد الكيميائية اليت تبقي حواسنا مقفلة اىل أجل غري  صيل تزرع ب مسمى ، فمحا
طفاف للدوائر  ص صيل كانت تكمن يف أن اإل فلكية ختتلف متاماً عن تلك اليت تزرع اليوم ، ففائدة تلك احملا

صيل ستمتص  امللكية السماوية والنجوم يف مواقع معينة يف أوقات زراعة البذور كانت تعين أن تلك احملا
ا و�لتايل متتص أكاسري املعادن حىت وإن مل تكن بتلك الكمية اليت زيوت املعادن املوجودة يف الرتبة وتتشبع ®

يتم استخراجها من املعادن كما هو احلال يف اللش لكنها كانت تكفي ملد اجلسم بتلك املعادن لتساهم يف 
 تعديل خارطته اجلينية وتقدمه يف ا¤االت الروحية ..

 

 

 كبرياً ملرحلة ما قبلة إنشاء احلضارة وامتداد لعظمة االيزيديون لقد كانت هذه اهلندسة اخلفية املقّدسة امتداداً 
الذين افتتحوا هذا الكوكب العظيم وجتّسدت يف هذا العلم العظيم الذي خلفوه لنا يف فهم املنظومة الكونية 

�دئ بكامل تفّرعا9ا ، فالشعور واإلحساس العميقني يبدوان األساسان اللذان تقوم عليهما هذه املعرفة يف 
طالق اىل أعماق أبوا®ا والتشبع بقيمها العلمية لتغيري حياة املرء نوعياً ..  األمر لإلن

هذه البوابة تعين للمرء احلياة النوعية اجلديدة اليت تسبق حتّوله الفعلى اىل مستوى أعظم يف الكون وتقوده اىل 
ذه اهلندسة اخلفية دراستها على تصورات وعوامل أخرى أكثر سعة وغىن يف قوانينه وحركته ومل ختتصر ه

طة األجزاء ال تقبل  االنسان و�لوثه املقّدس أو الكائنات األخرى بل مشلت كل املنظومة الكونية كوحدة مرتاب
التجزئة وعندما هبط البشر اىل الُبعد األرضي �ت من الضروري إخراج هذا الفصل للعلن وتقدميه للعامة من 

جه التحديد ؟ وملاذا مت فصل الوعي الكوين للكائن البشري عن الوعي أجل معرفة ما الذي حدث على و 
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طويل للكائن  طيل احلواس واملشاعر واألحاسيس ؟ وأين توقفت عجلة العمر ال الكوين املقّدس ؟ وملاذا مت تع
صل عرب  البشري ؟ كل هذه التربيرات قدمت االيزيدية يف فصلوها تفسرياً دقيقاً وسليماً عرب العصور و

صفتها الت طيات كما و شفري اىل أد�ن وثنية يف �دئ األمر واىل أد�ن أخرى مل جتد التعامل مع هذه املع
االيزيدية وبقي الفشل يلقى تربيراً يف كل زمان ومكان ويتم تعليقه على مشاعات خاطئة ال تقدم أو تؤخر يف 

طوع الشمس ..  نبض احلقيقة االيزيدية الساطعة س

طوير القدرات الروحية والفكرية والذهنية عند البشر لذلك كان هدف االيزيد يون من شرح هذا الفصل هو ت
ملعرفة أين يكمن اخللل الذي حلق �ملنظومة الروحية والنفسية واجلسدية عند هذا الكائن جلعله يعمل من 

صلة طريقه حنو احلياة اخلالية من املوت واألمراض والبؤس ،  جديد حىت يتمكن من العبور اىل احلرية وموا
وعندما يصل االنسان بوابة التحول فإنه حييا من أجل اآلخرين حىت مغادرته العامل األرضي ، يبقى يعمل 

طيع حتت أي  ألجلهم ومن أجل خريهم وهناءهم وسعاد9م , ألنه يدرك أين يكمن بؤسهم وجهلهم وال يست
اجة اىل لغة يفهموjا ولكنه ال جيد يف ظرف ختليصهم منه ، ألنه ببساطة يدرك متاما اإلدراك أنه سيكون حب

املنظومة الكونية تلك اللغة اليت جتعله خياطب مستو�ت مخسة من الوعي يف نفس الوقت ، تلك املستو�ت 
اليت قسمت االيزيدية فيها مسرية الكائن البشري ( االنسان احليوان ، االنسان ا¤ّرد ، االنسان اإلله ، االله 

حىت يصل عتبة التحول حنو النور واحلرية وعبور عتبة آد� ..االنسان ، اإلله )    

 

فهذا العامل الصغري الذي يعيشه االنسان وميثله قياساً للمنظومة الكونية اجلبارة تبقى عاجزة متاماً على فهم ما 
الكوين حيدث معها دون أن تبدأ دورة الضرورة احلقيقية �لعبور اىل بوا�ت العلم اخلفي االيزيدي اهلندسي 

طيع هذا املخلوق عبور هذه البوا�ت فإنه يبقي نفسه يبعث برتددات رنينية يف الفراغ  املقّدس  وطاملا ال يست
ال قيمة هلا وال قيمة حىت حلياته يف دورات الضرورة الكونية املفروضة علينا للعودة اىل العمل من جديد على 

لكوين والعمل بتناغم وانسجام معه ملضاعفة علومنا يف أسس خمتلفة نوعياً حىت نتمكن من االرتباط �لكل ا
البحث عن دورة احلياة األبدية ، هذه الدورة القريبة إلينا وحناول إبعادها عّنا µرتباطنا ®ذا البعد الذي 

 يشكل يف األساس بُعد انتقايل مؤقت جيب جتاوزه ..
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صعوبة �لغ ة يف إختيار األلفاظ اليت تناسب األفكار املراد عندما شّفر االيزيديون علومهم عرب التاريخ وجدوا 
التعبري عنها لنقلها اىل البشر ، فإختاروا كلمات تناسب مستوى العقل البشري بعد هبوطه اىل الُبعد األرضي 
، فسموا العوامل السبعة العظيمة بزهرة احلياة أو زهرة نيسان  وّمسوا بوا�ت املعرفة الثالثة عشر بفاكهة احلياة 

صيل أفكارهم للبشر ببساطة ألن مستوى الوعي لدى البشر ال يعمل  ومع ذلك فشلوا فشًال ذريعاً يف تو
على تردد رنيين قادر على التقاط األفكار وتفسريها �لشكل السليم ، بل قابل هذا اجلهد االيزيدي النقي يف 

طع النظري حىت أن البعض �لفعل راح يبحث عن تلك ال طيه احلياة توعية البشر غباء منق فاكهة اليت ستع
 األبدية وتقوده اىل عامل النور ..

وحىت يومنا هذا مل يتوقف التنبؤ على طبيعة الفاكهة اليت ستنقلنا اىل عامل النور حىت عند أفضل علماء العصر 
الستار  ، فالغباء يف هذا الُبعد ال حدود لُه ، لذلك عبور بوا�ت هذه املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة يزيح

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 قامت على األشكال اهلندسية اخلمسة املؤسسة للكون 

طأ ، فكل ضلع يف أضالع أي شكل فيها متساوي ليس مع الشكل  فحسب بل حىت مع ال تقبل اخل
األضالع يف األشكال ااهلندسية األخرى ونفس األمر يف زوا� هذه األشكال فجميعها متساوي وفقط من 

يصل بوابة التحّول يدرك مغزى هذا التساوي ويدرك عظمة آدي املقّدس اليت ال تقبل التشكيك والتأويل ، 
هو الوعي املقّدس الذي تصّوره العوامل السبعة كل  ( ال خيضع للتقدير والتخمني فقياساته �بته وأبدية ) هكذا

صة ونسبة اىل مستو�ت الوعي املوجودة فيها ، فااليزيديون القدماء كانوا يتحلون   منها على طريقتها اخلا

 

�لدقة عندما قّسموا مستو�ت الوعي يف البعد األرضي اىل درجات ، ألjم يدركون أjا ختضع هلذا املستوى 
صورها ¹عمق أشكاهلا ..يف التصّور  واإلحساس والشعور وحىت يف الرتدد الرنيين القادر على فهم   

هذا التقسيم للوعي البشري كان لُه �لفعل ما ُيربّره مبرور األزمنة ، فاهلبوط اىل الُبعد األرضي ترك تداعيات  
طرية حىت على مستو�ت الوعي يف الُبعد األرضي اجلديد ، فهو اآلخر مث لما لُه عجالت للتقدم اىل كثرية وخ

األمام يف املنظومة الروحية والنفسية واجلسدية عند البشر له عجالت تتداعى اىل اخللفية احليوانية وتسبب 
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طرية يبدو فيها العمل على إعادة بث القوة والنشاط فيه ( يف الوعي )  تراجع هذا الوعي اىل مستو�ت خ
للفظية واألمثلة احلية من الوجود كأدوات للتعبري عن الفكرة ..صعب للغاية أو حىت تفشل كل اإلستعارات ا  

صغرى للكون  وعندما يفهم املرء أن اجلانب السبيب لوجوده يكمن يف مظهره الروحي املتجّسد ماد�ً كصورة 
حينها سيكون µمكانه فهم عمل املنظومة الكونية اليت تشكل اجلانب السبيب لوجود آدي والصورة الكربى 

طلق على هذا األساس يف البحث ومبا أن شرارة للكون  ومنظومته ، هكذا ببساطة جيب أن نفهم األمر ونن
اخللق اليت تشرحها سبقات االيزيدية اليت تبدأ �ألزل ( إيسف ) والذي عّرفته على أنه روح غامرة جّسدت 

امرة تشمل كل ما هو الحق نفسها يف الدائرة األوىل للكينونة وبدأت معها شرارة اخللق فإن هذه الروح الغ
فيما بعد أي بصورة واضحة فإن الروح السابقة تشمل كل الكينونة الالحقة من نفس وجسد ومظومة كونية  
كاملة متكاملة نشأت وقامت على هذه الصورة ، أي جتسيد موضوعي لفكرة غري موضوعية ، هي ليست 

فتقد لربط الظواهر واألفكار بشكلها عصية على الفهم لكنها عصية عند بعض مستو�ت الوعي اليت ت
 السليم لفهم الفكرة بشكل كلي ..

صيل أفكارهم يف بعض األحيان بشكل دقيق ألجياهلم جنحوا اىل حد كبري يف  ومثلما فشل االيزيديون يف تو
إبقاء علمهم اخلفي املقّدس موضع تقدير ، ففي أغلب احلضارات اليت تلت تدمري األرض قبل امليالد ذهب 

سباب الوجود وأهدافه على البشر لتقديس األشخاص الذين كانوا حياولون إيصال الفكرة اىل البشر عن أ
أjم آهلة وأنبياء ، عبدوا البشر العاديني ونسيوا الفكرة اليت جاء من أجلها هؤالء ، هلذا مل تنجب اإليزيدية 
 األنبياء ألjا تؤمن ¹ن كل من يدرك حقيقته يتحول تدرجيياً اىل مرتبة عليا يف الكون تفوق التنبؤ ، كل من 

 

 

دي اهلندسي اخلفي املقّدس فإjا ستقوده اىل حّريته الكاملة وحياته األبدية اليت ال يدرك بوا�ت العلم االيزي
صول اليها إذا ما إفتقدوا لعلومها ..  ميكن للمتنبئني الو

طوق املقدس ، فهم يعلمون  لذا كان االيزيديون القدماء يكّرمون من يعرب بوا�ت معرفتهم �خلرقة املقّدسة وال
طيع عبورها  صبح طاهراً أن من يست صبح متناغماً مع عمل املنظومة الكونية وأ متكن من تغيري تردده الرنيين وأ

ونقّياً ومستقيماً ، فكل تغيري يف الرتدد ينتج عنه تغيري يف تركيبة املادة اليت متثل جتسيده على األرض وكل 
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املة وطوق جديد ومعرفة تناغم بني الكائن البشري واملنظومة الكونية ينتج عنه نبض جديد وحياة جديدة ك
جديدة وعميقة أبعد بكثري من املعرفة اليت نتلقاها يف بُعد� األرضي ، فالنبض اجلديد لُه أيضاً أسبابه وأسراره 

طة والسلسة هلذه الكلمة نعلم أjا متثل نبضات  يف احلالة اجلديدة اليت تعقب التحّول ، ففي نظرتنا البسي
ع �لدم يف األوردة والشرايني يف جسد الكائن البشري ، لكن احلديث القلب وهذه النبضات هي اليت تدف

هنا يدور عن نبض خمتلف نوعياً عن تعريفنا للنبض يف لغاتنا املتعارف عليها ، هذا النبض يكشف العامل 
طيل حواسنا أمامنا ومن يعرب بوابة التحول يف العلم االيزيدي اهلندسي  طيع إدراكه بسبب تع الذي ال نست

طوق املقّدس ويبدأ بنقل علومه اىل عاملنا ¹شكال اخل صلني على ال في املقّدس فإنه كما ذكرت يصبح من احلا
صغرية فقط هلا القدرة على فك طالسم هذا التشفري  مشفرة ومرّمزة ال يفهمها سوى شيوخ اللش وأقلية 

حمّرمة املتعلق �لعلم اجلديد ، لكن هذه العلوم كانت دائماً وأبداً بعيدة عن تنا ول عامة البشر هلا ليس ألjا 
صلون عتبات العلم  ألسباب تقوم على اجلهل ، بل ألjا مقّدسة وال جيب أن يقرتب اليها جاهل ، فالوا

طة �خذهم اىل عامل أبعد  النوعي يبدأون �إلندماج مع الوعي املقّدس واإلدراك الكلي للوجود وهذه النق
طوير اإلدراك والوعي وأمسى أطلقت عليها االيزيدية منذ ن شوءها �لعوامل األفضل وكانت بوا�ت املعرفة وت

صل امللموس مع الوعي األقدس يف الكون , فالتقدم يف هذا ا¤ال ال ميكن  الكوين داخلنا هي من أجل التوا
صل ..  دون وسائل ملموسة للتوا

طة جوهرية يف الوجود ويف منظومته  طة يبدأ الكائن بفهم نق الروحية والفكرية والذهنية وهذه عند هذه النق
طة اجلوهرية تكمن يف الرابط املقّدس بني املنظومة الكونية بكل أجزاءها وتفرعا9ا مبا فيها العالقة بني  النق

الكائن نفسه ووعيه الصغري �لوعي األقدس يف الكون ، هذا الرتابط هو الذي جيعل الكائن شامًال وأبد�ً  
اهر يف املنظومة الكونية قابلة للفهم والتفسري �لشكل السليم الصحيح  ولو و�لنسبة له تصبح كل الظو   

 

طرين األمين واأليسر ، اجلانب األيسر  عد� لرتكيبة دماغ الكائن البشري البيولوجية لوجد� أjا تتألف من ش
طبيقا صيل و النمط و الت طق  واحلقائق و التفا ت الفعلية على مسؤول على التعامل مع الوجود من خالل املن

أرض الواقع ، أما اجلانب األمين فإنه يتعامل مع الواقع من خالل املشاعر واألحاسيس والصور ومن خالل 
فلسفة العلوم ، هذين اجلانبني من الدماغ البشري إذا ما متكنا من إحداث تناغم يف طبيعة عملها فإننا 

ذا التوحيد عرفتها االيزيدية ببوا�ت املعرفة اليت سنقودمها اىل توحيد ترددمها الرنيين مع الكون وأدوات ه
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شرحتها واليت تقود هذا الكائن اىل تفتح يف بصريته الروحية والنفسية واجلسدية وبدًال من كتلتني يفصلهما 
طة يف طبيعة تعاطيها مع  صل بفعل فاعل تعود هاتني الكتلتني للتوّحد والعمل بقوة واحدة مرتاب جدار فا

ْك �لنسبة لُه يف املنظومة الكونية ، أو مع الوعي الكوين املقّدس ويبدأ بتلقي العلوم من خالل الواقع املُدرَ 
صله بفعل عبوره لبوا�ت العلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس  طوق اجلديد الذي و هذا الرتدد اجلديد وال

.. 

صبح فاقداً للحواس وهنا توضح لنا الصورة يف العلم االيزيدي أن االنسان منذ هبوطه اىل  الُبعد األرضي أ
صل بني فّصي الدماغ جلعله يفكر  صبح فاقدًا للتفكري الشامل من خالل وضع اجلدار الفا الفّعالة  وكذلك أ

¹حدمها دون اآلخر وال يدرك أن احلقيقة كل احلقيقة تكمن يف توحيدمها بعد أن مت التالعب ®ا جينياً ، 
أي شكل الدماغ ) ويصبح موحداً ويشبه عالمة النصر أو الرحم الكوين ( حينها يتغّري حىت شكل املادة ( 

طري الدماغ يتوّحد ا¤ال السبيب للكائن �ملنظومة الكونية أي  اجلّرة كما نسميها ) ويف حالة االحتاد هذه لش
دورة هالته البيضاء أو طوقه األبيض وحيدث التحّول النوعي الذي ينقله اىل عوامل أفضل وتكون jاية 

الضرورة �لنسبة هلذا الكائن الذي عرب هذه املراحل وهو يعلم متام العلم أن منظومته إحتدت مع الوعي 
 املقّدس وأن هناك علوماً نوعية كبرية µنتظاره لتعلمها يف احلياة الشاملة اجلديدة ..

فاجلزء الغري امللموس يف عاملنا مثل األحاسيس واملشاعر هي الواقع الفعلي إلدراك أعلى للوعي املقّدس ورمبا 
يعتقد البعض أن أحاسيسنا احلالية يف الُبعد األرضي هي كل شيء ومتثل أعلى مستو�ت اإلدراك لكن .. 

ثل الغضب والعنف وردود األفعال هذا الرأي خاطئ ، فما نشعر به ليس سوى املظهر الفيز�ئي هلا ، م
طيع  السلبية أو االجيابية على ما نتلقاه يف عاملنا املوضوعي يف الُبعد األرضي ، مظهر فيز�ئي ألشياء ال نست
 ملسها ، أو غري ملموسة �لفعل وعندما عّرفت االيزيدية املشاعر واألحاسيس فصلت ما بني ما هو �نوي 

 

يت من مفردتني اخلوف واحملبة ( رئيسية ) و�قي املشاعر واألحاسيس كلها �نوية وما هو رئيسي فيها ، كلها �
 وتتفرع من هاتني املفردتني ..

و�لعودة ملوضوع تناغم الرتدد الرنيين للكائن البشري مع املنظومة الكونية نقف عند عتبة تعريف الشعور 
طلق فهما ترددين أيضاً اخلوف هو تردد طيء , أما احملبة فهي تردد عايل  واألحساس من هذا املن طويل وب
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وسريع  وحنن نعلم أن الذبذ�ت هي اليت تشكل جوهر الرتدد الرنيين لذلك عندما يصل املرء بوابة التحّول 
يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس فإنه ينحو منحى آخر خمتلف متاماً عما نقوم به يف عاملنا األرضي من دراسة  

صيلنا اىل العمق ، أي نعتمد على علم كمي ¹دواته القياسية كمية ومنهجية تقوم  صرة لتو على القياسات القا
طلق اىل أعماق العلم النوعي الذي جيعله يشاهد الكون ومنظومته  احملدودة ، بينما من يصل عتبة التحّول ين

صور وخياالت أفكار� ، يبدأ من فهم ا لذبذبة اىل الرتدد اىل بشكل خمتلف نوعياً عن ذلك الذي حنمله لُه يف 
طة وينتهي عند تعقيدات هندسة أسرار الكون وشكلها  صوات اىل األعداد اىل األشكال اهلندسية البسي األ

 اهلندسي ااجلامع ..

هلذا تقول العلوم اخلفية لاليزيدية يف سبقا9ا أنه كلما إرتفع الرتدد يصبح النمط لفهم املنظومة الكونية أكثر 
طبق على الكائن البشري أيضاً ، تعقيداً ( آدي هو  التجسيد املعقد هلندسة أسرار الكون ) وهذا األمر ين

فالذي يصل مرحلة التحّول يدرك قبل كل شيء حقيقته ، ليس السببية فحسب بل بكل تفرعا9ا ، فيبدأ 
سباب اليت بدراسة مستفيضة خلارطته اجلينية ، بدراسة مستفيضة خلارطة الكون اجلينية ويبدأ بفهم جوهر األ

أدت اىل خلق العوامل السبعة بقوانني فيز�ئية تصاعدية ال ميكن سرب أغوارها دون املرور ®ا جمتمعة ومتسلسلة 
صّوروا الوعي املقّدس آلدي على أنه شعاع من األملاس وعندما خلف وراءه الظلمة يف أول  ، فااليزيديون 

وها �لكربون ( األسود واألبيض ) (قوانينه تسري على النور نزوح لُه أثناء تشكيل الدائرة السماوية األوىل مس
وتشع .. قوانينه تسري على العدم وتشع ) فهو االملاس املشع وهو الكربون املشع ولُه أعمدته الستة يف 

..  6التأسيس والرقم الذري للكاربون يف اجلدول الدوري هو   

م األكادميي الكمي الذي عّرفنا بشفراتنا الوراثية وعندما يدرس املرء خارطته اجلينية حىت من خالل العل
طنا اىل العامل األرضي هذا  األربعة واخلمسني واليت إذا ما متكنا من فهمها جيداً سندرك متام اإلدراك كيف هب

 ، 

 

طنا �ملنظومة الكونية و�لوعي املقّدس وتركنا نعي 44فقد مت إقفال  ش شفرة تتعلق �لرتددات الرنينية اليت ترب
تناقضات اخلوف واحملبة يف هذا البعد , ولو متكنا من طرد اخلوف من الساحة سنتمكن من فهم موضوع 

التحول هنا يف البوابة املعرفية للعلم االيزيدي اهلندسي اخلفي املقّدس ، ليس اخلوف �ملعىن ا¤ّرد بل مبعناه 
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الوقت لتفعيل قوي لرتدد وذبذبة احملبة يف الفيز�ئي القائم على الرتدد والذبذبة وهذا ما حيتاج يف نفس 
 أعماقنا كي نقضي على اخلوف اىل األبد وحيدث معنا التحّول ..

صل بني جيناتنا املادية وبني  صغر جسيم ذري اىل أكرب جمّرة كونية والرتابط احلا فكل شيء متناغم مرتابط من أ
. فأحاسيسنا ومشاعر� عرب ترددا9ا الرنينية تؤثر يف  ترددا9ا الرنينية وذبذ�9ا ال ينفصل عن هذا التناغم ابداً 

جيناتنا وهذا يكشف بعمق طبيعة التناغم ما بني الروحي واملادي يف تركيبتنا وطبيعة التأثري املتنبادل بينهما 
طبق األمر على الكواكب وا¤ّرات واليت خلفها االيزيديون كأرث للحضارة البشرية منذ عهد أول  وكذلك ين

على األرض ( كيشي ) وعلوم الفلك اليت درست التأثريات املتبادلة بني الكائنات يف الدورات  حضارة
 امللكية السماوية بشكل عام ..

فالتحوالت النوعية يف تركيبتنا تلقي بظالهلا على املنظومة الكونية وحتّسن من أداءها وبرجمتها , وتكون مبثابة 
ثله والصورة الكربى الذي ميثلها الكون وهذه التحوالت تبدأ مرآة بني الصورة الصغرى للكون الذي من

�لفعل من خارطتنا اجلينية وليس مكان آخر لقد كان االيزيديون القدماء �رعون يف حتديد أسباب اخللل ، 
طاقة هرمية وخمروطية ال ميكن لنا اإلحساس بقو9ا  حماطة ب فحىت هذه اخلارطة ورغم أjا تبدو ملتوية لكنها 

ريها إالّ مع بداية التحول اجلذري فيها وتصبح امللتوية مستقيمة ..و�ث  

وحىت يصبح هذا امللتوي مستقيماً ال بد من دخول بوا�ت املعرفة يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس وال بد 
طوير البنية الروحية والنفسية واجلسدية كي تعمل بتناغم مع املنظومة الكونية وكي تعّدل هذا اإل حنراف من ت

صول اىل هذه احلالة يتخلص االنسان  طان مستقيمان وعند الو طان امللتو�ن اىل خ اجليين عند� لتحويل اخل
من دورة الضرورة ( تناسخ األرواح ) ويستأنف حياته األبدبة بدراسة موسعة ألسرار اهلندسة االيزيدية اخلفية 

عقل البشري بصورته احلالية استيعا®ا ..املقّدسة لكن هذه املرة بعمق أكرب وتعقيدات ال ميكن لل  

 

 

صفاً تربير�ً لصعوبتها بل تعبري دقيق عن تعقيدا9ا ، فهذه اهلندسة تبلغ من السعة  هذا ليس ختويفاً أو و
والعمق جتعلنا ندرسها يف كل عامل من العوامل السبعة إستناداً اىل قوانني فيز�ئية ختتلف µختالف األبعاد 
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طاقة ختتلف µختالف وكذلك أشكال للم علينا سوى 9يئة أذهاننا على هذا الرتدد  هذه األبعاد وماادة وال
 لتمكينها من تقبل احلقائق كما هي يف كل بُعد من هذه األبعاد السبعة اليت تتناوهلا علوم االيزيدية ..

طلع عليه للوهلة األوىل ي طريقة جتعل من ي طه ب عتقد ¹نه سبقات ( أقوال فاحلقيقة أن هذا العلم اخلفي مت تبسي
طأه  لفظية دينية كباقي األلفاظ اليت يستخدمها املتدينون يف كل أحناء العامل ) لكن هذا اإلعتقاد سيتبّني خ

�لتعمق يف هذا العلم وتفسرياته واستعاراته الرمزية الدقيقة لعلوم واسعة ومعّقدة وسع وتعقيد املنظومة الكونية 
طرأ على املكو�ت نفسها ، فجهاز احلمض النوو  ي الذي يستخدم كجهاز استشعار عن بُعد للتغريات اليت ت

اخللوية ، مرسل ومستقبل للفوتو�ت وللضوء والصوت وعندما رسم االيزيديون لوحة القرص املقّدس اليت  
كانت ترمز هلذا اجلهاز كما ترمز لكوكب نيبريو عبارة عن جهاز حتيط كل ذرة فيه قوة هرمية غري مرئية 

حتيط نفسها بشارات أربعة حتول ما تستقبله حلقل كمي حىت يتم فرزه كمادة فيز�ئية للجسم عرب ترددات و 
معّينة وحنن إذ ندرك هذا األمر سنكتشف أن االيزيديون القدماء جاؤوا �ملوسيقى من خالل طبيعة عمل هذا 

الرنيين آلال9م ، فهي مستودع لفهم  اجلهاز ، فالكثري من املوسيقيون يعتمدون عليها يف ضبط الرتدد الصويت
 املنظومة الكونية ¹سرها إذا ما متكنا من سرب أغوار خارطتنا اجلينية لوحدها ..

طيع أن نتبّني أن هذه اإلستعارات اللفظية واليت نسميها �لسبقات ما هي إالّ إستعارات لسرب أغوار  وهنا نست
علم به أجداد� على مدى قرون طويلة لكن طبيعة تفسريا9م أسرار أعمق العلوم الكونية ، هذا اجلانب كان ي

لتلك السبقات بقيت مقتضبة ال تشبع تشوق املرء يف البحث عن أعماق أسرار هندستنا اخلفية املقّدسة ، 
فرتدداتنا املنخفضة تعين هبوطنا اىل أسفل اهلرم وتعين إمكانية تسليم أنفسنا للتحكم ®ا كما يشاء اآلخرون 

صحيح ، فإن إمتلكنا الرتددات العالية الناجتة من فهمنا وعمق نظرتنا للعلم االيزيدي اخلفي والعكس 
املقّدس فهذا يعين إمتالكنا للقدرة الكلية على التحكم يف مشاعر� وعواطفنا وهو ما يقود� للكشف عن 

يزيدي اخلفي املقّدس ..ذاتنا احلقيقية ، أي للكشف عن احلقيقة وبداية عبور بوا�ت املعرفة يف العلم اال  

 

 

من الصعب أن حيدث التحول النوعي دفعة واحدة بل هو حباجة اىل ر�ضة روحية عميقة ، تقوم يف أساسها 
على احملبة بال أسباب بال حدود لكل املخلوقات والكائنات ، احملبة اليت جيب أن تسود لتقفل األبواب على 
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طوق الروحي املقّدس الذي حييط بنا والذي الشّر وجتعل منه خارج إطار املنظومة الكو  نية وخارج إطار ال
طوق ايزيد ( طوق اإلله ) ..  نسميه يف االيزيدية ب

وعندما نعيش هذه احلالة ( احملبة بال أسباب وبال حدود لكل املخلوقات ) فإننا نربمج هالتنا وطوقنا 
ا�ت علمنا العظيم ، وجيعل خارطتنا اجلينية املقّدَسْني على تردد عايل وهو ذلك الرتدد الذي يدخلنا اىل بو 

تفتح األبواب املقفلة وتعمل بكل طاقتها ، فكل شيء يف الكون وحىت يف داخل منظومتنا اجلسدية يعمل 
بتناغم ويعكس كل شعور وإحساس نعيشه ، أعتقد أن الفكرة �تت أكثر وضوحاً اآلن ، شفراتنا املقفلة 

قيامنا �لعمل على الرتدد املنخفض وهو الرتدد الذي جيلب اخلوف شفرة ال تعمل بسبب  44والبالغة 
واحلقد والكراهية واحلسد وكل اجلوانب السلبية يف املنظومة الروحية والذهنية وحىت يف املنظومة الكونية ، 

القوة  بينما تردد� العايل يعمل على احملبة واليت يتم من خالهلا فتح األبواب األربعة وأربعني مشفرة وتتبدأ
طاقات مضاعفة ال ميكنه هو نفسه تصديق القدرات املتولدة  الروحية والفكرية والذهنية عند البشر تعمل ب

 عنها ..

لذلك اعترب االيزيديون بوابة التحّول يف كل عامل من العوامل السبعة هي اليت تسبق النور ، وهي اليت تسبق 
تسبق اإللتحاق بنور آدي املقّدس املنبثق من النزوح  التحول النوعي يف دورات الضرورة نفسها  وهي اليت

اىل دائرة كينونته األوىل وهي البوابة العظيمة لشخصية املتنّور العامل اجلليل اليت عربها العظماء عرب العصور 
وحىت نفهم طبيعة عمل املنظومة اجلسدية والروحية والنفسية وعالقتها �ملنظومة الكونية وطبيعة التناغم 

صل يف ترددا9ا ما علينا إالّ بفهم بوا�ت املعرفة من البداية اىل النهاية بشكل سليم خيلو من اإللتواء احلا
صحيح أن األغلبية تعيش يف هذا السجن املسمى �لعامل املوضوعي أو الُبعد  على احلقائق الساطعة ، 

قلية الكافية إلستيعا®ا أو أjا ال األرضي وترفض هكذا حقائق وعلوم من األساس ألjا ال متتلك القدرات الع
متتلك املبادرة لدخول بوا�ت املعرفة هذه وتفضل التمسك مبا قدمه هلا العلم الكمي ¹دواته القياسية 

طأها لكن تبقى املهمة األعظم هي الدخول  صحتها من خ احملدودة ومعلوماته اليت مل يسأل أساساً عن مدى 
طبيعة عمل لبوابة احلقيقة األوىل عندها سيدر  ك املرء طبيعة وواقعية هذا العلم يف تقدميه التفسري الكامل ل  
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منظومتنا الروحية والفكرية واجلسدية وطبيعة تناغمها مع املنظومة الكونية اجلبارة اليت تشكل الصورة الكربى 
 لنا يف الكون ..

اىل جمدها والعودة اىل جانبها السبيب يف  احلرية ( نور آدي ) .. احلرية والتحّرر مها مفردة واحدة للروح التّواقة
الوجود أي تعّرب عن ذا9ا العظمى اليت تتجاوز سجن عاملنا املادي املوضوعي ، فعاملنا الداخلي هو عبارة عن 

صراع بني الروح والنفس وكل منهما حتاول جّر األخرى اىل مستواها يف الوجود ، والوعي كما شرحته يف 
طور سابقة هو اجلزء ال طلقة املتنورة اليت تبقى ضامرة طاملا بقي س صل بني عقل النسان ا¤ّرد وبني روحه امل وا

صول اىل مداه املتفوق الذي يالمس عتبة اإلهلية يف اإلحبار .. صراً يف الو  الوعي متدنياً وقا

يدرها مستوى الوعي هنا يتخذ شكًال خمتلفاً عن السابق حيث يتحد االنسان املتحرر بكل املواضيع اليت 
وعيه يف هذه املرحلة من خالل قدرات تفوق التصّور إذا ما أرد� التعبري عنها بصدق ، هلذا تنتهي احلركة 

اللولبية للمنظومة الروحية والنفسية واجلسدية املتناسقة مع منظومتها الكونية عند بوا�ت احلرية والتحرر ، 
وهو الرقم الذي يشري اىل الكمال املقّدس واىل املالك  31عند بوابة نور آد� ، وهي البوابة اليت حتمل الرقم 

العنكبوت أو املنظومة العنكبوتية الكاملة اليت تتحكم يف �قي بوا�ت العلم واملعرفة يف اهلندسة االيزيدية 
اخلفية املقّدسة  واىل البوابة األخرية يف العلم اهلندسي اخلفي املقّدس واىل أعظم من إنبثق من النور وله 

دالالت رمزية كبرية عند االيزيديون ، فهو املالك احلاكم للكون ( طاوسي ملك ) وهو النور العظيم املنبثق 
من آدي  ومن الصعب جداً أن يفهم الكثريون العالقة املتشابكة املتناغمة بني املستوى العظيم للوعي 

ومة ¹سرها ..املقّدس آدي وبني املستوى العظيم للنور الذي إنبثق منه وحيكم املنظ  

يف هذا املستوى تتفتح ينابيع املعرفة العظيمة وينابيع الروح النقية البيضاء القريبة من اآلهلة ، تتفتح شفرات 
اجلسد املقفلة بكل فروعها املقّدسة وتنبلج اىل النور كل ظلمات النفس وتتفتح عيون الكون املقفلة يف 

طيع الكلمات واأللفاظ يف لغاتنا األرضية اجلسد يف الروح ويف النفس وتنقل املرء اىل ع امل أفضل ال تست
طلق عن عذوبتها السرمدية األبدية الراسخة يف النفس ويف الروح ، تنقله اىل عامل خال  التعبريعن سناءها امل

 من الكالم فاألفعال ا¤يدة املقّدسة هي اللغة املتعارف عليها يف تلك العوامل ..
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املرء أقرانه من العظماء والقّديسني من الذين عربوا هذه البوا�ت من قبل حيث ال زمان ففي هذا العامل يرى 
وال مكان يف خلودهم ، عربوا البوا�ت بنبل اإلرادة اخلرية والرتدد السليم على احملبة مفتاح األبدية هلذه 

طاهرة اليت تعلو على كل  نغمات الكون يف قدسيتها ، العوامل ، تستقبل اجلموع مبوسيقى السماع املقّدسة ال
 ًÂصو عاملاً جليًال يضاف اىل كوكبة العلماء واألجالء يف املنظومة الكونية لتضيف اليها رقماً ونغمة ولو�ً و

وقدسية وشعور وإحساس وكل معاين النبل املقّدسة ، إjا بوابة احلرية اآلدية اليت ال تقبل إالّ األطهار 
اآلهلة املقّدسة ¹فعاهلم .. واألنقياء واملستقيمني ، بوابة  

ففي هذه البوابة العظيمة للمستوى العظيم من النور ومن املستوى العظيم للوعي املقّدس تندمج الروح 
�لروح الكونية الكربى وتندمج النفس �لنفس الكونية الكربى ويعود اجلسد اىل دورته الكونية كمعادن تنقل 

ن جديد فكل شيء متناغم ، كل شيء لُه وظيفته السرمدية اخلالدة يف أجياالً جديدة اىل املستوى املقّدس م
طاهر النقي املستقيم املقّدس ، تبدأ املعاين �لتشكيل يف  صفته ولُه علمه اخلفي االيزيدي ال هذا الكون ولُه 

و األعظم عامل األبدية وال يعود لدورة الضرورة من وجود إالّ يف مستو�ت عليا من تغيري اهلاالت املقّدسة حن
املقّدس ، هذا اجلانب جيب أن يبقى خفياً على البشر ليس لشيء إالّ ألنه أقدس بكثري من أن تشّوهه معاين 

لفظية للغات أرضية قد ال تفي احلاجة يف التعبري عن املعاين السامية والنبيلة والسرمدية لتلك املستو�ت 
 العظيمة من القدسية ..

نور يتخلل النفس والروح كل أسرار املنظومة الكونية وعلمها املقّدس ، لكن يف هذا املستوى العظيم من ال
صبحت كل من الروح والنفس واجلسد هي الرتدد وهي  هذه املرة µنسيابية ال حاجة لضبط الرتدد بعد أن أ

ستوى املندجمة �لرتدد األعلى وهي املصدر وهي املتقبل ، وكثرياً ما يفضل االبتعاد عن الغوض يف هذا امل
العظيم من النور خوفاً من التعريف والتدنيس ( ليس ذكراً وال أنثى .. وتعريفه يعين تدنيسه ) واملقصود هنا 

صول اليها يعين أفضل حاالت العلم به دون  مستوى آدي العظيم احملاط �لقدسية اليت ال جمال لتعريفها فالو
 احلاجة �لتعريف ..

طويل واملشّرف فّضل  االيزيديون عدم اإلقرتاب من هذا الفصل املقّدس سوى بشرح خمتصر عرب Âرخيهم ال
صيل فكان شيوخ اللش القدماء واألجالء يعلمون متام العلم أن من يصل هذه   يعرب عن اجلوهر أما التفا
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املرحلة أو حىت املرحلة اليت تسبقها بباب قادر على فهم منظومة املستوى العظيم من الوعي املقّدس ، هذا 
توى الذي ال ينبغي اإلقرتاب منه يف شرح قد يفتقد للدقة واإلستعارة سواء اللفظية أو الصوتية أو املس

طة جينية كاملة متكاملة للكون وفيها معادن ال ميكن التعبري  الصورية اليت تعّرب عنه ، كما أنه يضم خري
طاقة فيه صفا9ا ومسا9ا ، كما ال ميكن التعبري عن مستو�ت ال ا ألنه كما ذكرت يفوق ذلك الدقيق عن 

طاقة ختتلف عن عاملنا وكذلك أشكال املادة ، هلذا  قدرات العقل البشري على االستيعاب ، فمستو�ت ال
تركوا األمر ملن ميارس طرق الّرب ( الربخك ) ليسرب أغوار أسرار هذه البوابة وبوا�ت املعرفة األخرى وال 

طور من عامل اىل آخر لتصل عتبة نور آد� ، فهي على سبيل ميكن أن أتالىف التذكري ¹ن طرق الّرب ن فسها تت
صلها مع العوامل  املثال وأقصد هنا طرق الّرب ( الربخك ) يف العامل األرضي ختتلف يف درجة ترددها وتوا

صاحبها على أسرار  طوراً وحيصل  طرق يف العامل النجمي تكون أكثر ت األخرى األفضل وعندما متارس هذه ال
طاقات يف جماالت واسعة يف ذلك للمعر  فة اخلفية أكرب وعندما يصل اىل املستوى السبيب فإنه سيتحكم �ل

طاقة اىل  العامل والعوامل األدىن من العامل السبيب ، هلذا قسمت االيزيدية العوامل وأشكال املادة وأشكال ال
عينة من القدرات الروحية مستو�ت كي تتمكن الروح والنفس من التعاطي معها يف كل مستوى بدرجة م

طور الشخصية يف كل عامل من العوامل السبعة ..  والفكرية والذهنية مبا يالئم ت

لذلك ال نستغرب وحنن نرى ¹م أعيننا شواهد على عظمة احلضارة االيزيدية وهندستها الكونية اخلفية 
فيها يعكس تقدمهم الروحي  املقّدسة يف سومر أو مصر أو املكسيك أو الصني أو أية بقعة تركوا أثراً 

والفكري والذهين فيه مستفيدين من طرق الرب ( الربخك ) يف احلصول على أعلى درجات العلم اخلفي 
 املقدس من عوامل أمسى ..

حمبذاً قبل أن يتمكن املرء من فهم املنظومة  صيل هذه البوابة املقّدسة أمراً  هلذا ال يبدو االستغراق يف سرد تفا
¹سرها عرب استيعابه لدورات املعرفة اخلفية املتداخلة ، بني بوا�ت املعرفة وبني مركبا9ا العشرة اليت الكاملة 

مير ®ا يشعر وحيس ®ا ويعيشها يف كل دورة عرب املركبة وهذا ما سأقوم بشرحه �لتفصيل حىت يتمكن القارئ 
وع التداخل الروحي والفكري واجلسدي بينهما ما الذي أعنيه �ملركبة ؟ وما الذي أعنيه �لدورة ؟ وما هو ن

عند املرور بكل بوابة من بوا�ت املعرفة االيزيدية اخلفية املقّدسة وملاذا أطلقوا على أول بقعة على كوكب 
 األرض نزلوا فيها �جلنة اآلدانية ؟ ...
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 قدرات االنسان احلّية الغائبة ...

 

تعترب احلياة االيزيدية الروحية أهم جانب عند االنسان االيزيدي الذي يرغب يف االندماج بتلك العادات 

والتقاليد اليت <سره اىل اجلوانب الروحية دون أن يدرك أسباب ذلك األسر الروحي ، هويتنا التارخيية مل خترج 

التعلق بكل القيم الروحية اليت جتسدها العادات والتقاليد والطقوس والشرائع املقّدسة يف ذات يوم من إطار 

 اللش أو يف املناسبات الدينية املهّمة ..

وتقوم تلك احلياة الروحية يف أعماقها على االنضباط الداخلي العميق والتحلي Rلقيم اإلنسانية النبيلة اليت 

صغائر  عامل املادة املوضوعي ، وRلتايل تعترب هذه املمارسة الروحية مبثابة والدة تعلو على كل ما ميت صلة ب

روح جديدة ووعي جديد قائم على التفوق على النفس أوالً وعلى كل مغرaت العامل املادي من جوانب 

g ًaصلة لكائن متفوق روحياً وفكر نياً مادية اىل طمع اىل جشع اىل هم وشك وقلق وممارسات شائنة ال متت ب

.. 

فرتاكم الثقافة الكمية والتأمل الروحي العميق بقيم احلياة يقود االنسان يف النهاية اىل تطوير قدراته الداخلية 

اليت تسميها التعاليم االيزيدية Rلقدرات اليت متكنه من إمتالك القدرة على تقبل العلم الباطن وأسرار 

صامتة عادة ما تك صّية على الفهم لكن حالة الوعي املتفّوقة جتعل املرء االيزيدية الكربى ، فالرموز ال ون ع

 قادراً على حتريك احلدس واحلّس اىل أبعاد واسعة إذا ما متكن من الوصول للقمم الشاهقة يف الوعي ..

وهذا الوعي تعّرض للتشتيت للضياع ولعدم القدرة على <دية دوره يف الطبيعة البشرية منذ أزمنة طويلة على 

وجوده عند االنسان بغض النظر عن مستوى جهله أو علمِه على السواء فهو يبقى احملّرك الفعلي  الرغم من

لنظام حياتنا بشكل عام ، وعملية إعادة بعث احلياة يف تتطلب الكثري من القيم والشروط الروحية 

لروحية وكذلك خيدم واألخالقية اليت تساهم يف جعله فّعاالً نشيطاً خيدم عملية تطور املنظومة الفكرية وا

 التطور يف الوجود بشكل عام ..
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صل أهدافه دون حتقيق أعلى درجات الوعي والعمل على  والتوق اىل احلرية الروحية والفكرية ال ميكن أن ي

ص وحدة وجودها ، لذلك يكشف لنا مفهوم  جعله يرى األشياء ومسببا�ا بشكل سليم ، بشكل يشّخ

خلطوات اليت تقود� حلياة حّرة عليا يف قيمها ومبادئها جتعل من الكائن الوعي مدى إنضباطنا يف حتقيق ا

 البشري عابراً ملستوى الوعي ا�ّرد وتنقله اىل الوعي اإلنساين السليم ..

لذلك علمنا أجداد� أن احلياة العليا املليئة Rملعاين حتتاج إلنضباط روحي وأخالقي يشكالن املقدمة للولوج 

العليا يف تفّهم معاين القيم اإلنسانية ، فالتحلي Rلوعي إلهلي يتطلب يف أدىن درجاته شيئاً  اىل تلك املراحل

 من هذا اإلنضباط قبل اخلوض يف أعماق احلقائق وتفسري الوجود وقيم الطبيعة الكونية احلّية ..

صوصهم املقدسة أو يف طبيعة الطقوس اليت ميارسو�ا وكذلك من  خالل نقاشا�م ان واعترب االيزيديون يف ن

الدخول اىل الطبيعة الروحية احلّقة مير عرب الوعي السليم املؤمن بقوة اليقني Rلعناية اإلهلية اليت جتعل من تلك 

صور ، واملدخل الفعلي  احلياة الروحية مفعمة Rلوعي اإلهلي القادر على إخرتاق أسرار املعرفة السليمة عرب الع

على درجات التحكم Rلعقل والعاطفة ، أي التحلي Rلقيم واملثل العليا اليت هلذه املعرفة يتمثل مبمارسة أ

متكن الفرد من بلوغ حالة الوعي اليت تؤهله إلمتالك احلكمة الرصينة يف احلياة ، وهذه القيم متثل Rلفعل 

.اجلانب الروحي لإلنسان بينما سلوكه الرصني ميثل جتسيد فعلي هلذه القيم يف عاملنا املادي .  

صدر الذي متثله  ودون امتالك املرء لثقافة واسعة ال يتمكن بسهولة من فهم تلك املعرفة بشكلها السليم وامل

، ومثل احلقيقة اليت متثل كيان قائم بذاته متثل األفكار احملتوى املوضوعي للمادة لكن ال تتمثل �شكال مادية 

الة الروحية املتقدمة اليت تتطلبها عملية الدخول للمعرفة بل ذهنية حبتة وتلعب دوراً كبرياً يف تقدم الوعي واحل

يف االيزيدية ، هذا التمثل Rألشكال املادية يشكل جتليًا سببياً لتلك األفكار ، ان التجريد املثايل لألفكار 

صب يف خدمة الفكرة القائمة على ان الكون هو انعكاس ذهين لروح اخلالق ، ومن األزلية اىل احلالة  ت

نة يف عاملنا املادي املوضوعي نقف هنا أمام عتبة كبرية من عتبات املعرفة تقود� اىل فهم تلك اآللية الكام

اليت جتعلنا كيف تتحكم الروح املطلقة بكل حركة وتغيري يف الكون والوجود ، لذلك متثل السبقات 

صوص املقّدسة يف االيزيدية نوعاً من العلم الرقمي الذي ينتمي للعلوم ا صفر األعداد والن لنوعية والذي بدأ ب  
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صفر ، ويستند أغلب رجال الدين  أو الدائرة املركزية اليت شبهتها املعرفة االيزيدية �يسف أو دائرة ال

 االيزيدي يف حتديد �ريخ األعياد اىل علم األرقام رغم إمهالنا هلذا العلم طويالً ..

صفر تبدأ االيزيدية Rإلهتمام Rلد ائرة األوىل للواحد األحد الذي نزح من مكانه ليشكل دائرة وبعد دائرة ال

صادي والروحي  صر أساس من عناصر التكوين االجتماعي ـ االقت اخللق األوىل يف الوجود ، وهو ما يشكل عن

للمجتمع البشري ، لكن احداً منا مل يعد يويل إهتماماً موضوعياً لألمر Rلشكل السليم الذي تتطلبه احلقيقة 

صل اىل مفرتق طرق يقود� اىل فهم املوضو  عية ، وعند دراسة أمهية األعداد يف املعرفة املقدسة يف االيزيدية ن

صوص تقّدس الرقم  صوص اليت متت صياغتها وفقاً هلذه القواعد ، فأغلب الن واضح اىل أعداد السبقات والن

7 aصلب لكل ما أتى من فلسفات وأد ن بعد االيزيدية كاملندائية والذي ميثل النقطة األم واإلرتكاز ال

واملانوية واملثرائية واهلندوسية والبوذية والشنتوية والطاودية وغريها ، هذا األمر أدى اىل فهم كامل ملا تعنيه 

رمزية األرقام يف االيزيدية ، كما ميثل الرقم أربعة وكذلك الرقم أربعني وأيضاً رقم أربعة الكثري من املبادئ 

على أساسها معرفتنا املقّدسة ..احلّية اليت قامت   

لذلك تعترب األفكار املوضوعية واليت نتداوهلا يف املعرفة االيزيدية هي املقدمة لفهم أبدية األفكار احلّية ، 

عليها رموز� تعد مطلقة من حيث نشأ�ا ووجودها ، فكل شيء ميوت  فحىت األشكال اهلندسية اليت نشأت

مطلقة يف مكتبة الكون الرمزية اليت نتلقى علومنا منها ، هذه األفكار ال ميكن أن إالّ األفكار اليت تبقى حّية و 

نبحث عنها يف أشياء غري دائمة مثلما ال ميكن رؤية ما هو غري مادي يف صورة مادية متجّسدة أمامنا ، 

صل على األفكار املطلقة يف الوجود فإننا سنكون حباجة اىل أسئلة كربى ومعها أج وبة كربى عن لذلك حىت حن

 الوجود لإلرتقاء اىل ستوى وعي أكرب يتحمل وزر تلك األسئلة على عاتقه ..

يف هذا املستوى األعلى للوعي يف الوجود ينتقل االنسان اىل مرتبة سامية يف أفكاره من حيث نضجها ومن 

تتحلى بقدر واسع حيث نظرته الشاملة للوجود واليت تبدأ بتقييم كل جديد بنظرة جديدة خمتلفة عن السابق 

 من الدقة يف التعابري اىل االنسجام مع الذات ومع الطبيعة الكونية ..

والعودة يف كل مرة لدراسة املاضي الذي إنطلقت منه املعرفة االيزيدية يقود� اىل فهم تلك األسس اليت 

ادي الرافدين ومنه اىل قامت عليها املعرفة من خالل دراسة اجلوانب السببية لنشوءها وانتشارها قدمياً يف و   
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مناطق أخرى يف عاملنا ، فأي حبث عن االيزيدية إذا ما أرد� له أن يكون شامالً جيب أن يعود لتلك النقطة 

ر أو تلك اليت إنطلق منها العلم املقّدس يف اللش ، كما أن جتنب الرتكيز يف اليت شكلت البداية يف سوم

حث ضحًال وغري هادفاً وبال قيمة مادية أو فكرية مؤثرة يف البحث عن املاضي االيزيدي سيجعل من الب

 الوعي ..

لذلك ميثل أي تناول هزيل للفكرة االيزيدية من خالل تسليط الضوء على فرتة حمددة فيها أمراً سطحياً ال 

دراستنا  ينبغي التعويل عليه للوصول اىل احلقائق النوعية يف االيزيدية واملتمثلة �سرارها الكربى ، ومن خالل

ألبواب املعرفة املقدسة نستطيع استناج شيء حاسم وجذري وهو أن عاملنا حمكوم ¥يكلية عظيمة للقوانني 

الكونية احلّية اليت جتعل احلركة والتغيري والوالدة مستمرين اىل األبد بطريقة نوعية متثل جوهر الدفق واالحنسار 

 هذه احلضارة يف نقطة البداية اليت أوجدت الفكرة النبيلة يف الوجود ، و ما يهمنا هنا هو اجلانب الروحي يف

يف اخللق والنشوء ودراستها بشكل جيعلنا نقرتب من عتبة احلقيقة يف فهم أسباب وجود� يف عامل املادة قبل 

وا ان نفهم طبيعة الوجود والقوانني اليت تتحكم به يف العوامل العليا ، فالقول ان اآلهلة افتتحوا كوكبنا ووضع

احداثياته يكون صعب التقّبل عند البعض لكن ما ان يفهم ان تسمية اآلهلة تطلق على كائنات تنتمي اىل 

مستوى الوعي السبيب الشمساين سيفهم ا�ا ليس مرادفة لكلمة االله املعروفة عند� يف مستوى وعينا املادي 

ستوى الوعي الذي متتلكه تلك بل هلا تعبري او شكل خمتلف بعض الشيء عن الشكل الذي نتخّيله مل

 الكائنات ..

هلذا عرفت احلضارة السومرية املستوaت الروحية للوعي قبل ان تبدأ رحلتها يف <سيس دولة على النمط 

صى درجات الوعي اجلمعي عند البشر تقود إلنشاء كيان مادي هلا على االرض على الرغم من  احلديث فأق

يف تدريس البشر آنذاك ..ا�ا كانت تستخدم العلوم النوعية   

وقبل ان تبدأ رحلة احلضارة يف سومر كانت الوالaت كلها تسمى جبنة عدن أو جنة آدان أي اجلنة اإلهلية 

على األرض أل�ا كانت عبارة عن فردوس هندسي بكل ما حتمله الكلمة من معىن ، وهذه الكلمة اليت حتمل 

انت تعين األرض املقدسة اليت مل تتلوث بعد بشرور النفس اسم املستوى الروحي األعلى للخالق يف آدان ك

صفهم املخطوطات السومرية  صيات اليت سامهت يف بناء أسس احلضارة البشرية ت  البشرية ، هلذا كانت الشخ
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Rآلهلة االثنا عشر أو العظماء االثنا عشر والذين اطلق عليهم مرتمجوا املخطوطات اكثر من اسم �رة 

االيزيديني ( اإلهليني ) و�رة الذين هبطوا من السماء اىل األرض ..انو�كي و�رة   

وحىت يفهم القارئ طبيعة الكائنات اليت أسست احلضارة ال بد أن يكتشف ذلك من خالل الزقورات اليت  

بوضع قباب خمروطية ايزيدية يف كانت تبىن على شكل متدرّج ألربعة مستوaت من الوعي وأخرى كانت تبىن 

وأخرى كانت توضع فوقها أهرامات ثالث من معادن مثينة وأحجار كرمية �درة يف الوجود لكي حتافظ  أعالها

 على طاقا�م الروحية وتواصلهم مع العوامل العليا اليت قِدموا منها ..

هذه املستوaت الروحية كانت جتمع حتت أجنحتها أغلب العلوم الكونية أل�ا ببساطة كانت تنتمي ملستوى 

ي السبيب وعندما نعود ملطالعة مستوaت الوعي األربعة يف االيزيدية ( مادي وقا�ين ومشساين وآداين ) الوع

سنفهم ما الذي يعنيه كائنات تنتمي فعليا يف مستواها الروحي والفكري هلذا املستوى الشمساين األعلى من 

جنزوها للبدء �نشاء احلضارة احلّية يف  الوعي الكوين ؟  وهذا اإلنتماء هو الذي يربر طبيعة األعمال اليت أ

صر� احلايل  كوكبنا اجلميل ، كما ان طبيعة احلياة عند مستوaت الوعي هذه كانت ختتلف عما هو سائد يف ع

،  كما ان االطالع مراحل عملية اخللق ختتلف عما ندرسه اليوم يف عاملنا املادي بسبب سطوة اخلرافة 

صده بسطوة  والنميمة الدينية الضيقة اليت ابعدتنا عن دراسة العلوم االيزيدية يف سومر بعقلية متفتحة ، ما أق

صّور لنا اخلالق جيلس على   صر احلديث واليت ت اخلرافة هو تلك األفكار اليت سادت على شكل أدaن يف الع

يقة واملنطق يف كرسي ويرسل مبعوثيه إلهداء البشر لكن كما نعلم أ�ا تبقى أفكار رمبا أبعد ما تكون اىل احلق

صورون اخلليقة فإ�م خيرتقون كل أسرار املعرفة بدرجا�ا اإلثنني وسبعني يف  القبول ¥ا فااليزيديون عندما ي

 العوامل السبعة ومستوaت الوعي األربعة ..

نعم هكذا كانت العلوم النوعية االيزيدية تدّرس يف سومر ومت تقسيم املدارس اىل مستوaت كي يتمكن 

القائمون عليها من جعل ا�اميع من الطلبة تفهم كل جزء يف هذه املعرفة من خالل مستوى الوعي الذي 

ة اليت نشأت يف معابد ايزيدا يف ميتلكه الطالب ، هلذا يعترب دراسة املوضوع االيزيدي للوجود من خالل البداي

أور واريدو والوركاء ولكاش وسيبار كلها متثل نقطة البداية يف نبش احلضارة العلمية اليت امتلكها االيزيديون 

صور ..   عرب الع
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وعندما نبدأ بدراسة اللغات اليت عرفها االيزيديون واليت تسميها الدراسات األكادميية Rللغة املسمارية بينما 

صًال ألعمدة اللغة هذه يف يط صفري اليت تنتمي لعوامل عليا ، وقد قدمت شرحاً مف لق عليها االيزيديون بلغة ال

 أجزاء سابقة من هذا البحث واليت تشكل نقطة البداية يف انتشار اللغات احلّية على كوكبنا ..

االيزيديون كل هذه العلوم اىل  أما اللغات اآلرامية والسرaنية فكانت امتداد لتلك اللغة ويف النهاية شفر

صعب على البشر يف ذلك احلني  اللغة الكردية حينها كانت لغة منطوقة فقط وهي من اللغات اليت كان من ال

 اخرتاقها ..

رغم ذلك مل ينظر االيزيديون اىل هذا املوضوع على انه جوهري فهو Rلنسبة هلم كان gنوaً قياساً للعلوم 

ا واليت كانت تشكل حجر األساس يف كل مرحلة من مراحل وجودهم وتعاملهم مع النوعية اليت يتعلمو�

احلياة يف العامل املادي املوضوعي ، ففي بداaت ظهور احلضارة البشرية كانت االيزيدية علم يتناوله الكبار 

اللش واور فقط من الذين هبطوا اىل عاملنا ، أي انه علم سبق ظهور الناس اليت ظهرت عليه فيما بعد يف 

 واريدو والوركاء وغريها من مدن وممالك امللكة السومرية ..

هذا العلم النوعي الذي شكل العقيدة احلّية للدولة السومرية مل يكن علماً عادaً او ديناً بطقوس ومراسيم بل  

ي تؤهله كان اقرب اىل العلوم اليت ال ميكن للبشر العادي تناوهلا قبل ان يعرب مراحل يف مستوaت الوع

صول سابقة أن كلمة دين جاءت من األكدية على  صول عليه والبدء برحلة فك الغازه ، وذكرت يف ف للح

شكل دين ـ جر أي اخلط األمحر أو اخلطر او اجلنون يف اشارة اىل عبور األبعاد الزمانية واملكانية دون <هيل 

رء هلذا العبور ..روحي وفكري وتطبيق الشروط األخالقية والروحية اليت تؤهل امل  

فالكثري من الكلمات االيزيدية يف األكدية متت ترمجتها بشكل خاطئ متاماً سواء أكانت هذه الرتمجات 

صد لكنها يف مجيع األحوال حّولت الكثري من احلقائق اىل اساطري ال ميكن القبول متعمدة يف ذلك أم د ون ق

ر الدور العظيم الذي كان ميثله يف سلسلة األحداث اليت ¥ا ، فكلمة آنو أو إله النور حتولت اىل آن دون ذك

صد ¥ا  صيات اإلهلية يف اور واريدو ، وعندما أذكر هنا مفردة اإلهلية فإنين أق بدأت من هبوط الشخ

صيات الشمسانية االثنا عشر اليت بدأت ببناء احلضارة يف كوكبنا انطالقاً من اريدو واور ، ومن الغريب  الشخ

صطلح حبيث ان ان يتم ترمجة   كلمة دين جر اىل اله ايضاً مع العلم ان السومريني وضعوا رمساً رمزaً لكل م  
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من ºيت لرتمجتها ميكنه ببساطة ان ميّيز بني الكلمات من خالل رموزها فنجمة بيضاء كانت تشري اىل آن 

يون عىن ، فالسومر وجنمة محراء كانت تشري اىل دين جر يف إشارة واضحة ملا كانت تعكسه الكلمة من م

Rالضافة لتسميتهم كمملكة إالّ ان االسم املتداول األهم كان اململكة املتحدة ( كي ـ إن ـ جي ) Rإلضافة 

اىل أ�م كانوا يطلقون على هذه اململكة Rململكة اآلدانية أي اململكة اإلهلية ( عدن أو آدان ) أل�م أي 

اململكة ووضعوا أسس الدراسات النوعية كعلوم يف اململكة  العظماء هم من وضعوا قوانني العيش يف هذه

 قبل ظهور العلم األكادميي املادي بعد ا�يار سالالت اور الثالث ..

وحىت يفهم القارئ طبيعة البداية اليت قادت اىل <سيس احلضارة البشرية األوىل يف اور واريدو واليت أطلقوا 

ات السومرية اليت حتدثت عن تلك الفرتة و«خذ مقتطفات منها  عليها بـ سومر ال بد من العودة للمخطوط

صية  كي تقرتب الفكرة لذهن القارئ بشكل سلس للغاية ، فبالعودة لتلك األلواح يتضح لنا دور كل شخ

صيات العظيمة اليت وصلت لألرض وتقامست األدوار يف انشاء احلضارة ..  من الشخ

صوص ا ملقدسة يف االيزيدية وحّولت الكثري من العلوم السرية اىل الغاز لقد شكلت الرمزية اإلطار العام للن

صرية الروحية والفكرية املتنّورة وعند امتالكها فإن االنسان يعرب اىل مرحلة  صعب حلها قبل امتالك الب ي

صرفات أبناء الشمس أو اإلله فيحاول من  الوعي املتفّوق وهي مرحلة جتعله يبدأ بتنظيم حياته مبا يتالئم وت

صرفات املستقيمة االقتداء Rإلله وحده ويتحول اىل كائن مبدع خالق يتمكن من  خالل االفعال ا�يدة والت

بعث القيم النبيلة الواحدة تلو األخرى يف جوهره ويبثعها من جديد حبّلة تتناسب ووعيه املتفوق الذي حاز 

  جتعل منه كتلة من النور ..عليه عرب املعرفة املستمرة اليت ال تتوقف وكذلك عرب احملبة اليت

فالعلوم السرية يف املعرفة االيزيدية تضم كل القوانني اليت من شأ�ا جعلنا قادرين على امتالك �صية النور 

والفهم السليم للوجود وأشكاله وعوامله ، وتضم ايضا قوانني الطبيعة الكونية احلّية اليت مت تشفريها على 

ط احملدود الوعي فهمها أو ادراكها قبل أن يقطع شوطاً طويالً يف املعرفة ..أشكال ال ميكن لإلنسان البسي  

وRلعودة لنظام العوامل السبعة يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقدسة نرى ان العرش املقّدس لسلطان آدي أو ما 

صوص االيزيدية على أ نه الروح اخلالدة نسميه بيت آدa ما هو إالّ مساحة شاسعة من النقاء عربت عنه الن

صرت دائرته Rحلرف آ وهي يف نفس   املطلقة وأطلقت عليه يف نفس الوقت العني البيضاء الكونية واخت
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الوقت تعّرب عن رمزية النغمة الكونية اليت ال ميكن شرح تفاصيلها أبداً أل�ا تشكل جزءاً من األسرار الكربى 

 يف املعرفة املقدسة ..

 العرش املقدس متثل الروح املطلقة مث يتفرع منها انبعاث لدائرة اخرى اكرب حتيط ¥ا هذه الدائرة املركزية يف

اعطت املعرفة االيزيدية هلا رمزية حرف الدال ( د )  لتكون مركزاً للوعي املطلق ويعكس نور الروح اخلالدة 

صدرها ويتفرع من هذه الدائرة جتسيد أوسع تعطيه معرفتنا املقدسة رمزية اليا ء الال �ائية ( ي ) والسر يف م

املقدس يف كل العلوم السرية االيزيدية وحىت ان هذا  9األكرب الذي حتمله هذه الدوائر الثالث هو الرقم 

صور ، ومتثل الدائرة الثالثة ساحة  الرقم انتقل مع املعرفة االيزيدية اىل تراث الكثري من شعوب األرض عرب الع

لكونية احلّية املطلقة واليت حيكمها نظام مشساين سبيب يقوم يف جوهره على جتسيد الروح والوعي يف املادة ا

 الدفق واالحنسار ..

ولو عد� للتسمية األكدية للنظام اآلداين ومركزه نرى أن االيزيديون كانوا يطلقون على بيت آدa كلمة أور 

الد الرافدين قبل أن يتوسع آدa أي بيت والكلمة األخرية ظهرت مع انتشار اآلرامية والسرaنية يف ب

 aاستعمال اللغة اآلرامية اىل مساحات جغرافية شاسعة يف عاملنا ، وهذه الدوائر الثالث اليت تشكل عرش آد

تركت ظالً هلا ونوراً عربت ساحة وجودها الفعلي وأصبحت املادة فيها أكثر تركيزاً هلذا نقول أ�ا دوائر أربعة 

ة يف كل دائرة عشرة مستوaت لتشكل أربعني عاملاً ..النتشار الوعي أو عوامل أربع  

ومن يقرأ دعاء البسك يف االيزيدية سيفهم ملاذا نطلب للطفل الربكة يف عوامله األربعني ، فهذا التفسري يكفي 

صوصنا املقدسة ومنها دعاء البسك ..  لنعلم شكل الرتميز يف ن

 بسكا .. بسكا� ... بسكا شيخادي مشسانه 

بو جو عه زما� كاف بلند   

 بـ شه هده a شيخادي ومريانه

 وىل �قدا شيخي شيخانه

 ئينانه خوار لـه يلون
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 له يله ت له قه در .. سوره ت لـ ره محانه 

 شيخ سه عيد يب دده ت نيشانه

 شيخو به كر سه ر مه كا� 

 a شيخادي ومه لك شيخ سن 

 زمه ده ست و زته دوعا� .. تو  ز قى بسكا بكا جل بسكا� .. 

 فتوىي يف بسكا َكاa آن به رانه ...

 

ومن الدائرة األوىل للعرش املقّدس تنبعث األنوار بطريقة تشبه ضرRت القلب إذا ما أرد� تقريب الفكرة 

على اإلشعاع والغروب ، يف هذه لذهن القارئ فهي قائمة على اإلنبعاث واخلفوت وعلى الدفق واإلحنسار و 

صوى للنور أو قوانني نوعيه له ، ينعكس  الدائرة اليت نسميها العني البيضاء الكونية هناك عشرة درجات ق

هذا النور يف الدائرة الثانية ليشكالً جوهر احلّس واحلدس يف الوجود وهذا النور يف الدائرة الثانية له عشرة 

الطريقة يف الدائرة األوىل ليعكس ظله يف الدائرة الثالثة ويشكل عامل دوائر ينبعث فيها الوعي بنفس 

املسببات أو السبب ، وهذه الدوائر الثالث اليت تشكل بيت آدa يف املعرفة االيزيدية اخلفّية املقدسة نطلق 

زيدية عليها الثالوث املقدس ( سلطان آدي وطاوسي ملك وسلطان ايزيد ) او �ج الوجود والذي شبهته االي

 بتاج الطاوس كتقريب للفكرة ..

وهذه الدوائر الثالث مستها االيزيدية ايضاً Rلدرّة او جوهرة اخللق والنشوء ، وكذلك أطلقت عليها كلمة 

عني سوفين أي األزل اخلالد ، هلذا اعتربت هذه البداية مقّدسة وأزلية وخالدة يف املعرفة االيزيدية السيما 

خللق والنشوء ، وعندما نركز يف طبيعة البحث عن املفردات املستخدمة يف املعرفة وأ�ا شكل جوهر عملية ا

صوص جاءت على شكلني العني  االيزيدية لإلشارة اىل احلقائق نرى أن كلمة عني يف كل املخطوطات والن

ني حبد البيضاء اليت تشري اىل جوهر بيت آدa وهيكلية قوانينه وكذلك عني سوفين األزيل ، وهاتني الكلمت
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ذا�ما ومن خالل املعىن النوعي حيمالن النور يف جوهرمها ، هلذا أخذت مفردة اإلله يف االيزيدية تركيبة 

 ثالثية 

 

صدرها األم املعرفة االيزيدية ،  لذلك من الضروري  مل تتمكن الكثري من الفلسفات فهمها كما جاءت من م

يف مضمو�ا ..ان نفهم ان أن الدوائر الثالث تشكل تركيبة موحدة   

وحىت تقرتب فكرة التشكيل األوىل يف الدائرة املقدسة األوىل واليت نسميها العني البيضاء الكونية أو األزلية 

أو النور األبدي والذي يشكل جوهر الدوائر الثالث يف العرش املقدس نرى أن هذا التكاثف للنور أو الروح 

خالل سلسلة هرمية من القوانني اليت انبلجت من النور أو  األزلية هو الذي خلق الوعي األقدس كونياً من

من العني البيضاء وأوهلا املبادئ السبعة يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ،  وحىت نتمكن من فهم طبيعة 

جتلي النور يف الدائرة األوىل للعرش ال بد من فهم موضوع الدفق واالحنسار والذي شبهته يف سطور سابقة 

Rت القلب املستمرة اليت ال تتوقف واليت من خالل فهمها جنعل الفكرة تقرتب اىل أذهاننا بعمق فهذا بضر

الدفق خيلف خلفه الظالم وهي تستمر طوال فرتة استمرار العملية واليت رمبا تستغرق مليارات السنني لكننا 

السوداء يف املنظومة الكاملة ال نستطيع رؤيتها Rلشكل الساطع إالّ من خالل الليل أو ظاهرة الثقوب 

 للوجود ..

هذا الثالوث املقدس يف دائرة العرش األعظم يرتك <ثريه بقوة من خالل هذه الظاهرة خللق العدم األعظم 

صورة الشاملة ملوضوع اخلليقة يف االيزيدية ، وفكرة  والذي يشكل جانباً ال نستطيع فهم أمهيته دون فهم ال

رفة االيزيدية فكرة أوسع بكثري مما ميكن لنا ختّيلها أل�ا تتطلب قدرات عالية يف خلق اخلالق لنفسه يف املع

صورة الكاملة ، هذا التذّهن يسهل علينا معرفة زراعة الفكرة وحتويلها اىل جتسيد على أرض الواقع  تذّهن ال

صور فه م مجلة ( أ� أكون ــ أو جتسيدها مادaً يف درجات أخرى للوجود ، وقلة قليلة من االيزيديني عرب الع

سلطان آدي ) أل�ا تتطلب منا ممارسة عميقة لليقني ولألفعال ا�يدة اليت تعكس روح إهلية تكمن يف أعماقنا 

صّر على كبتها وإبعادها عن جوهرها النوراين ..  ون
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اث األوىل للروح هلذا تسمى نقطة اإلضاءة األوىل للنور يف معرفتنا املقدسة Rلعني البيضاء أل�ا نقطة اإلنبع

صافية العظمى يف اخللق والنشوء ، وال تستطيع أي فلسفة أو فكرة جاءت بعد االيزيدية نفي هذا  املطلقة ال

 األمر ألنه كان يشكل عمود العلوم النوعية اليت كانت تدّرس يف معابد ايزيدا يف أور واريدو وغريها من مدن 

 

 

دية العني البيضاء مركز القدسية يف الوجود واليت منها جاءت كل اململكة اآلدانية ، وتعترب املعرفة االيزي

 االنبعاgت األخرى ..

هذا الظهور للعني البيضاء الكونية كان يشبه التاج ومسته االيزيدية Rلفعل �ج سلطان آدa أو �ج اخللق 

ة احلياة األزلية اليت املقّدس ، هذا التاج خلق تسعة دوائر ملكية حتكم الوجود املقّدس نطلق عليها بشجر 

تشكل جوهر اخلرائط اجلينية للكائنات واملخلوقات منذ بدا�aا يف العرش املقدس ، وقد أشرت يف األجزاء 

السابقة اىل التسلسل العميق لشجرة احلياة االيزيدية وأعمد�ا العشر ورمز�aا يف علومنا السرية واملقدسة  

بت Rلفعل ذكرها أل�ا تشكل مقامات مقدسة لكائنات عليا يف كما جيب أن أذكر أن أغلب التسميات جتن

 النور حتكم عاملنا والعوامل الستة األخرى واليت نسميها Rلطبقات السبعة للطوق املقدس الكوين ..

وشجرة احلياة االيزيدية األوىل اليت إنبعث يف العني البيضاء كانت محراء اللون هلذا تشكل جوهر العامل اآلداين 

هذا اجلوهر تكائف اىل درجة أكرب ليخلف شجرة احلياة االيزيدية يف مستوى أصفر نطلق عليه املستوى ، و 

صنيف الشمساين يشكل عامل السبب  صنيف اآلداين للشجرة يشكل عامل احلّس واحلدس والت الشمساين ، الت

صني صنيف الثالث الذي انبثق Rللون السماوي أو األزرق يسمى Rلت ف القا�ين وانتهت واملسببات والت

صعب علينا دراسة العوامل األربعة جمتمعة أل�ا حتتاج  صنيفه األخضر ، من ال تشكيلة اخللق بظهور عامل املادة بت

آلالف السنني هلذا كان االيزيديون القدماء يسخرون من الذي حياول أن يعرب اىل أسرار اخللق الكربى وكانوا 

صارها برسومات هندسية تعك س تلك العلوم كانت تلك الرسومات تشكل مناهج دراسية لطلبة يفضلون اخت

العلم النوعي االيزيدي يف اور واريدو وRقي معابد اململكة السومرية يف مشاهلا وجنو¥ا ، فنحن اليوم ال منتلك 

دون أعماراً تؤهلنا لإلطالع على كل العلوم املنهجية يف عامل املادة  .. فكيف لنا اخلوض يف مستوaت عليا 

 امتالك وعي متفوق تسميه االيزيدية Rلوعي اإلهلي ( االيزيدي ) ؟؟
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 هلذا كان شرط امتالك املعرفة املقدسة يف االيزيدية يقوم على أساسني مها ..

.. aحلقيقة االيزيدية وبـ بيت آدR ــ اليقني املطلق 

..ــ الوصول ملفاتيح املعرفة من خالل تطوير قدراتنا الروحية والفكرية   

 

دورة من  49الشرطني للوهلة األوىل سهلني من الناحية النظرية لكنهما من �حية التطبيق الفعلي قد حنتاج لـ 

دورات التناسخ ( احلياة واملوت والعودة من جديد وجتربة كل شيء يف عامل املادة ) ، فاليقني Rحلقيقة 

من خالل دراسة عملية اخللق والنشوء  االيزيدية يبدأ بفهم حقائقها بشكل متسلسل وقابل لإلستيعاب

 وتدرّجها حىت وصلت عاملنا املادي املوضوعي الذي نعيش فيه اليوم ..

وعندما نغوص يف هذه احلقائق االيزيدية فإننا نقف أمام عملية اخللق الذاتية الطابع واليت عربت عنها 

ّص ، فإنبعاث الشيء من  صوص االيزيدية يف أكثر من قول ون األعماق قد ال يبدو أمراً سهًال علينا كبشر الن

فكيف مبوضوع التشبيه Rملستوaت العليا واليت نسميها إهلية ، ويتوجب هنا أن نذكر أن النور األعظم يف 

العرش املقدس أو الروح األزلية يف العني البيضاء هي اليت حتلت بيقني الوجود ( أ� أكون ) قبل كل شيء 

يف الوجود وهنا نتوقف عند قول أن البداية كانت من نور خملفاً وراءه الظالم والعدم لتنتج الفكرة األوىل 

ولكل منهما قوانينهما اخلاصة اليت حتكم هذا الوجود املطلق بوجهيه ، وحىت ال تكون عملية الشرح معقدة 

للوجود من نور وواسعة ال بد من التذكري هنا أننا نتحدث عن بداaت أول هيكلية جينية انطلقت وانبثقت 

 وجوهر اخلالق اآلداين وبدأت بتاجه املقدس والذي نسميه بتاج سلطان آدي ..

احندر نور سلطان آدي من التاج اىل عشرة مقامات يف الوجود لتتشكل هيكلية عظيمة بدأت من إكتماهلا 

صدرها عملية اخللق وحىت ال نغوص يف أعماق األسرار االيزيدية بطريقة قد ال تعكس احلقائق كم ا هي يف م

سنتوقف عند شرح املبادئ العامة للخلق واليت وقفت خلف تسمية االيزيدي Rإلهلي ، وكما تشرق 

إشعاعات الشمس األوىل لتغطي مكان وجود عاملنا املادي ختللت تلك الطبيعة النورانية الوجود املطلق 

تبعث نبضات احلياة فيه بطريقة قد تبدو لتشكل عاملها األعلى ، هذا العامل هو النار اليت اجتاحت الوجود ل

معقدة للغاية إلخرتاق جوهر السّر األعظم الذي وقف خلف انبثاق النور من العني البيضاء لتشكيل مملكة 

 الوجود اإلهلية اليت نطلق عليها اململكة اآلدانية ..
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يف أعماقه وتعيش حالة لذلك متثل هذه الدراسة مقدمة موضوعية لدراسة قدرات االنسان احلية اليت تكمن 

سبوت شبه دائمية بفعل وقوعه أسري <ثريات ومثالب عامل املادة وميكن من خالل فهمه السليم ألمناط الوعي 

 يف الوجود من الوصول ملرحلة الوعي املتفوقة اليت متنحه احلكمة والوصول لشاطئ املعرفة اإلهلية املقدسة ..

 

صوص االيزيدية يتخيل صوص وسبقات ال ترتبط Rلفلسفة  ومن يطلع على الن يف أول األمر أ�ا عبارة عن ن

أو العلم النوعي لكن ما أن يتمكن من فك ألغازها حىت يشعر خبطأ اعتقاده ، صحيح أن البعض يرى يف 

االيزيدية جمموعة دينية صغرية لكنه ال يعلم أ�ا تشبه حّبة األملاس اليت حتمل أغلب أسرار الوجود يف الكون ، 

ّص مقّدس يف  ص الروح والوعي يف األجساد املادية واليت أشار ويشري اليها ن مقدمة هذه األشياء عجلة تقم

ص الرتقيين يف حلظة املوت واالنبعاث اجلديد يف االيزيدية وعلمها املقدس ..  هو ن

صوص وتفسريها بشكل س ليم كي والرتبية الدينية يف االيزيدية بقيت لعقود وقرون طويلة مرتبطة حبفظ الن

صغرى  يتمكن من فهمها طالب العلم االيزيدي اخلفي املقدس من الذين كانوا حياولون العبور لفهم االسرار ال

واالنطالق لتعلم االسرار الكربى يف معرفتنا املقدسة ، وعندما درس االيزيديون بعمق طبيعة تسلسل القوانني 

ادمة عرب الطيف البايوكهرومغناطيسي القادم من الشمس وجدوا أن الطاقة الق 72الكونية الثابتة واألبدية الـ 

صريه لينتظر قدره ، فهذه  ميثل حمور الربجمة الكونية والتحكم ¥ا ، واليت من خالهلا ينظم الكائن البشري م

األشعة شبهت Rلقدر احلتمي الذي ال خيطيء ، لكن يف مراحل الحقة أدركوا أن الربجمة اآللية هلذا النظام 

تداخل مع الربجمة اآللية للمنظومة النفسية والروحية واجلسدية عند الكائن البشري ..الشمسي م  

صل وعينا األرضي عن الوعي الكوين حتكمت االنفعاالت الغريزية يف مستوaت الوعي عند  لذلك عندما مت ف

لضرورة أو الكائن البشري وقادته اىل االحندار يف مستوaت الوعي حىت وصلت مراحل من تفعيل دورات ا

تناسخ األرواح يف العلم االيزيدي اخلفي املقّدس  وحىت نفهم هذه اآللية بشكل جيد جيب أن نعود اىل 

البداية يف الدائرة امللكية السماوية األوىل لتجلي سلطان آدa ، ففي الدائرة امللكية السماوية هذه جتلى 

يون بشعاع األملاس ، وتكثف هذا الوعي أدى اىل الوعي املقّدس ¥الة من النور األبيض الذي شبهه االيزيد

ص ، هاتني القوتني الوعي  صفراء يف الوسط أو ما نسميه Rحملاح األصفر أو الذهب اخلال خلق النقطة ال

صفراء املتمركزة بعمق أحاطت نفسها ¥رم رRعي كنتيجة حتمية لعملية التجلي  األبيض بنوره املشع والطاقة ال
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بعداً معيناً من الوقت أو األزل حتول اللون األصفر تدرجيياً اىل أمحر ، ونتج عن هذه  وعندما أخذت العملية

العملية خلق جّرة املادة الكونية احلية ، وبتفاعل هذا الثالثي أحبرت عملية اخللق اىل مستوaت عميقة من 

أعمدة التجلي يف التجلي فخلقت يف اليوم األول القمر من شعاع األملاس ، وخلقت املريخ القاسي من 

 اهليكل الكوين الذي ميثله اهلرم الكوين املقّدس ، وخلقت الشمس يف اليوم الثالث لربجمة العملية وحتديد نذر 

 

اخلري والشؤم يف تسلسل عملية التجلي  وحتديد األقدار لتسلسل عملية التجلي  وخلق كوكب الزهرة يف 

مسارات العاطفة الكونية املشعة Rحملبة واملعرفة وخلق  اليوم الرابع من عملية جتلي سلطان آدa ليشكل 

كوكب عطارد ودائرته امللكية يف اليوم اخلامس لتنري منظومة التجلي Rلعمق الدقيق ودائرة التحليل السليم ، 

صحيحة يف الدائرة امللكية السماوية اخلاضعة له   وخلق زحل يف اليوم السادس ليشكل مطلق األحكام ال

ة التجلي املقّدسة عند <سيس كوكب الظفر والنجاح واحلظوظ والقدرة على التأسيس لتتشكل وانتهت عملي

 زهرة احلياة الكونية املقّدسة األوىل يف املنظومة الكونية بقوانيها الثابتة واألبدية اال وهو كوكب املشرتي ..

لشمسية يف كل بعد من األبعاد يف هذه العملية تدرّجت من الدهر اىل ا�ّرات اىل األكوان اىل املنظومات ا

هذه اهليكلية العظيمة اليت حتكمنا ، وحىت يفهم القارئ هذه اآللية بشكل مبسط جيب أن نتذكر أن عملية 

معد�ً أفرز�م عملية التجلي وكونت الدائرة الكونية املقدسة األوىل  99التجلي لتأسيس الكون قامت على 

صل بعد� األرضي  وهلذه املعادن الدور احلاسم يف منظومتنا حتيط ¥ا عشرة لألمساء املقدسة وتت سلسل حىت ت

صانة بغالف مسيك ال ميكن االقرتاب اليه ألنه كما  صول م النفسية والروحية وأبقت االيزيدية على هذه الف

صل سابق أن متكن عقل مقتدر منه سيحّول هذا العلم ألغراض تتناىف وقيمه املقّدسة ..  ذكرت يف ف

الدائرة امللكية السماوية األوىل لتجلي سلطان آدa قاد االيزيديون اىل فهم اآللية الثابتة اليت تفرزها  ودراسة

الدورات الشمسية على منظومتنا الروحية والنفسية واجلسدية وطبيعة التأثريات االجيابية والسلبية هلا علينا ، 

ات تفرز األقدار إذا ما أرد� التعبري بدقة عن هذه اآللية الثابتة هي عبارة عن دورات منتظمة من التأثري 

احلقيقة اليت وقفت خلف دراستها واخراجها من اخلفاء اىل العلن ، بعضها ºيت يف دورات زمنية متفاوتة بني 

عاماً والقسم  117عاماً وبعضها ºيت كل 234عام وبعضها ºيت يف  3600عاماً وبعضها ºيت يف  4455

صرية ترتك <ثريها الفعلي على املنظومة الروحية والنفسية واجلسدية للكائن  األعظم ºيت يف دورات حمدودة وق
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عاما  واألكثر أمهية يف هذه الدورات تلك اليت تسمى  45ــ  81البشري وتتحكم �قداره ترتاوح بني 

عاماً .. 52بدورات نذر الشؤم التسعة يف أقدار البشر واليت مد�ا   

املقدس وّضح لنا ان املدة الفعلية للدورة الشمسية اليت جتعل الكائن املتفّوق حاكمًا  والعلم االيزيدي اخلفي

عاماً ، هذا  512549للمنظومة الشمسية وحاصًال على اخلرقة املقّدسة والتاج امللكي السماوي مد�ا   

 

ن يعرب أبواب العلم العدد بطبيعة احلال ملستوى الوعي الذي نعيش فيه ميثل عدداً كبرياً من األعوام لكن م

صل اىل مستوى الوعي السبيب أو الشمسي سيدرك أنه عمر عادي ، وقد  االيزيدي اخلفي املقدس وي

جّسدت هذه اجلزئية من العلم االيزيدي يف عادات وتقاليد وضعية الزالت سارية يف اللش املقّدسة حىت 

يف هذا العلم ..يومنا هذا مع استعارات لفظية ورمزية ال يفهمها سوى املتبحرون   

صل وعينا األرضي عن الوعي الكوين ذهبوا مباشرة لدراسة املنظومة  هلذا عندما حدد االيزيديون أسباب ف

الشمسية ومسارات الطاقة القادمة منها والغدد واألعضاء اليت ترتك فيها <ثرياً مباشراً ووضعوا لوحات من 

حوالت اليت حدثت رغم أن هذه اللوحات مت استبداهلا األملاس ولالزورد على معبدهم لتشري اىل طبيعة الت

�لواح من الغرانيت واملرمر لكنها بقيت تضيء طريق من يعرب أبواب وأعمدة العلم االيزيدي اخلفي املقدس 

 اىل نور احلقيقة الساطعة ..

م املقدس والذي  واعترب االيزيديون أن التأمل العقلي يف األشياء املطلقة يف الكون ميثل حمور فهمهم لعلمه

صاعب  صاعب احلياة يف العامل املادي وكذلك م صنون به يف مواجهة م كان مبثابة العلم النوعي الذي يتح

 البقاء يف سجنه ..

هلذا وضع االيزيديون برجمة متكاملة لعناصر الوعي بدأت هذه الربجمة بفهم األعداد يف اللغة الكونية الرمزية 

واعيد االنتظام يف الدورات الشمسية و<ثريا�ا على منظومة الكائن البشري  املقدسة كي يتمكنوا من حتديد م

صورة  ودراسة <ثري أعمد�ا على مسارات الطاقة املنبعثة منها وانتقلوا لوضع مبدأ نوعي للوصول اىل ال

ق هذا الكونية الكربى من خالل طرق الّرب ( الربخك ) ووضعوا �اية هلذا الطريق بظاهرة القاRخ ، يراف

املشروع النغمة الكونية املقّدسة اليت تعمل على تعميق املنظومة النفسية والروحية حبقيقتها من خالل طقس 

 السماع وشاص ايزيد ..
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هذا األمر يقود� اىل الفهم املتكامل ملوضوع الرموز والتشفري يف العلم االيزيدي الباطن الذي يشكل حمور 

صر ألصحاب الوعي املتدّين ، فقد عقيدتنا ، وهذا احملور أساسه اآل راء القائمة على التزهد وترك مغرaت الع

 أّصر االيزيديون على التطهري الكامل حليا�م من شذوذ حتدaت عامل املادة الذي وقعوا ضحية له ، وهذا 

 

 

دت الطابع الديين للتزهد وقع يف حقيقة األمر كعامل زمين وليس جوهر فكري أي أن األحداث هي من قا

صبغة دينية ..  اىل ان <خذ صيغة الطابع الديين شكلها احلايل لكنها يف احلقيقة كانت أكرب من أن تكون ب

لقد اعتقد االيزيديون القدماء أن اجلسد البشري ليس سوى سجن للنفس جيب أن تتحرر منه بطرق النقاء 

لى أساس التناغم مع منظومة القوانني والطهارة واالستقامة وبسالحي احملبة واملعرفة ، وان احلياة قائمة ع

صيب األكرب يف  الكونية اليت حتكم الوجود فكلما اتسعت معارفنا كان للتبادل والتفاعل مع تلك القوانني الن

صب على العامل املادي  التأثري على انتقال الفرد اىل مستوى الوعي املتفّوق ، وكلما كان <ثري� وتفكري� ين

لقوانني الكونية على تناغمنا وRلتايل نبقى يف تلك احللقة املفرغة اىل أن جند طريقنا السليم فإننا نبعد <ثريات ا

 يف فهم التناغم مع الكون ومنظومته ..

ولو عد� اىل تلك الطرق اليت اتبعها االيزيديون القدماء يف فهمهم لرمزية الوجود سنرى �م حددوا سببًا 

لسبب هو السبب ) هلذا تبدو عملية التعمق يف هذه الرمزية <خذ� اىل للخلق لكنهم أطلقوا عليه السبب ( ا

أبعاد واسعة من حتديد شكل املادة األوىل لعملية اخللق والتجلي يف املعرفة االيزيدية اخلفية املقدسة ، فاملادة 

شكل درّة  األوىل تبدو هالمية وال شكل وال لون وال طعم وال رائحة لكنها مادة انطلق منها الوجود على

صعب حتديد الشكل األول هلا عملياً ، فهي غري معروفة نوعياً كي تكون  حسب السبقات االيزيدية ، لذلك ي

معروفة كمّياً ، وعندما انطلقت فكرة نشوء الوجود من هذه الدرة جيب ان نفهم ا�ا فكرة قامت على االحاد 

صدر هو الذي ولد الثنائ صدر واحد وهذا امل ية وبقية املبادئ السبعة اليت تولدت منها ..الكوين أي من م  

وفكرة وجود النار او الشعلة اليت انطلقت منها العملية �سرها هلا رمزية مقدسة كما ذكرت يف سطور سابقة 

عند االيزيديني لكن تلك املدارس اليت درست مكو�ت النار والعامل املسبب للشرارة كلها ، كما أ�ا 

صب يف خانة دراسة وفهم عملية اخللق يف املعرفة االيزيدية درست تلك اآللية اليت ا نبلجت منها ، وكلها ت
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صوى والذي <سست معه مستوaت  اخلفية املقدسة ، والنار يف معرفتنا متثل املركز الذي ميثل احلقيقة الق

 الوعي اآلدانية اليت متثل أعلى مستوaت الوعي يف العلم االيزيدي ..

 فهم ظهور الشمس ومنظومتها يف الوجود واليت شكل هي األخرى اجلانب املهم يف وهذا األمر يقود� اىل

املعرفة االيزيدية واليت تكون متجسدة يف مستوaت للوعي نطلق عليها املستوى الشمساين أو السبيب 

 للوعي 

 

ص يف ظهور  صل لفهم النسق الذي يقوم عليه الوجود يف االيزيدية والذي يتلخ املستوaت ، وRلتدريج ن

 األربعة للوعي من خالل العناصر األربعة املؤسسة للخلق ..

صل  صل املركز يف الوجود مع Rقي األجزاء ، فاالنسان يت واملعروف ان فهم هذه اآللية جيعلنا نفهم كيف يت

صنوبرية أو العني الثالثة اليت مت اقفاهلا عند البشر بفعل فاعل لكنن ا ال زلنا ¥ذا الكل الكوين عرب الغدة ال

نبحث عن مفاتيح متكننا من إعادة فتحا والعودة لطبيعتنا احلقيقية ، ومن خالل هذه العني نرى احلقائق ولن 

نكون يف حاجة اىل فك ألغاز ورموز يف املعرفة أي أن الرمزية يف املعرفة االيزيدية ستختفي مع تفتح العني 

صرية الروحية عند األف راد ..الثالثة اليت تسمى أيضا Rلب  

صرية الروحية تتفتح Rلفعل مع تفتح هذه الطاقات وتلهم االنسان Rلكثري من العلوم واملعارف  هذه الب

ومبساعد�ا يتمكن االنسان يف هذه املرحلة من تلقي علوم من مستوaت عليا يف الوعي وهي املكان الذي 

ة ، لكن ابتعاد االيزيديون عن علومهم يف الفرتة يتلقى االنسان منها ابتكاراته وابداعاته ويضيفها اىل عامل املاد

 األخرية دفعهم لعدم االهتمام ¥ذا اجلانب الروحي املهم من تكويننا ..

لقد نظرت االيزيدية عرب منظومة معرفتها اليت نطلق عليها Rلعلم الباطن على احلقائق املطلقة يف الوجود على 

صل اليها العقول إالّ  صور بال أدىن شك ال أ�ا حقائق عليا ال ت عرب جتاوز احملدودية يف العامل املادي وهذا الق

يتحمله االنسان العادي الذي ºيت اىل هذه احلياة وأمامه جتربة شاقة لطرح أسئلة جوهرية والبحث عن 

 أجوبتها عرب جتارب حياته أو عرب ما يتلقاه من علوم يف السنوات اليت يعيشها ..



 �د�א��א���ن�א��
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بعد االيزيدية ما هي إالّ نتاج تلك العلوم النوعية عند االيزيديني األوائل ونتاج فأغلب األدaن اليت برزت 

لفلسفتهم العميقة يف احلياة واليت متثل كوزمولوجيا الوجود ، لذلك مثلت علومنا تلك النظرة الذكية لتفسري 

صوص مقدسة تشري للحقائق بشكل يفهمه من يتلقى العلم ا لباطن بشكل الوجود واقرتن هذا التفسري بن

سليم ، هذه العلوم عند االيزيديني كانت موجودة منذ البداية لكن طرق استخدامها اختلف من جيل جليل 

صعب وضعها يف متناول أaدي ال جتيد استخدامها يف صناعة اخلري واحملبة أل�ا يف األساس تقوم  وأصبح من ال

صي ة ينتفع ¥ا البعض جيعل منها عرضة للمخاطر يف على هذين األساسني وأية حماولة لتحوليها اىل منفعة شخ

 النشر ..



194 
 

 بعض النصوص املقّدسة يف االيزيدية ..

 

Dua Dirozê 

  

S.1 

1) Amîn, bi hîmeta Şemsedîn Nasirdîn Sicadîn, Şêşimse qeweta dîn 

2) Siltan Şîxadî Tance ji Ewil heta bi axirîn 

3) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.2 

1) Mehderekê dixwazîn bi rehmeta Şîxadî, 

2) bi reda Melik Şêxsin ber kerema Şêşims 

3) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.3 

1) Bi qedrê berê Şêx Hemd, Hesin dina, 

2) Hesin Pîrik, Îdrîsî xeyat li suka merîfetê 

3) kirasêt malêt Adîya biqedrê malêt xelîfet kî 

4) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.4 

1) Bi qedrê Celis û Riwaqêt Şîxadî, 

2) kaf û mixarêt Şîxadî qûb û hilêlêt Şîxadî, 

3) dergeh û dîwanêt Şîxadî bi qedir û qîmet 

4) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.5 

1) Bi qedrê Şêx berkat, Şêx Misafir, 

2) Şêx Mûsê enzelî,Şêx Simaylê enzelî, 

3) Şêxûbekrê feqîr, Şêx Ebdilqadir, Sitiya Ês, 

4) dîwana berê Şibakê, 

5) xasêt li ber Şîxadî biqedir û qîmet 

6) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.6 

1) Bi qedrê Melik Şêxsin Melik Şerfedîn, 

2) Şêx Birahîmê Xetmî, kaniya kulava, 

3) pîr şerefê mêravî-Hene û merhene, 
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4) biqedrê Mendê mal ava kî 

5) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.7 

1) Bi qedrê çilê kaniya Spî, 

2) Êzdîne mîr, Qubêt li bidor, Sicadînê Êzdîna, 

3) Nasirdînê Êzdîna, Şêx Mendê fexra, 

4) Xatûna Fexra, Fexrê Adîya, 

5) çil Mêrêt axa Şîxadî, 

6) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet 

7) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.8 

1) Bi qedrê Şêxalê Şemsa Şêxhevindê Şemsa, 

2) Şêx Hesinê Şemsa Şêx Babkê Şemsa, 

3) Amadîn û babadînê Şemsa, 

4) Şêx Xidir û Şêx tokilê Şemsa, 

5) Şems û Fexrêt Mîra, li dîwanêt feqîra, 

6) yê li dahirê yê li Batinê, 

7) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet 

8) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.9 

1) Bi qedrê mêrê Mergeha Şîxadî, 

2) Hesil Meman, Mamed Reşan Hesin pîrik, 

3) Hecî Mamed, Gavanê zerza, 

4) çilê Şîxadî, çilê Melik Şêxsin, 

5) xasêt li ber Şîxadî bi qedir û qîmet 

6) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.10 

1) Bi qedrê xasêt Bêbanê, Hecî Elî li Baedirê, 

2) Hecî Recebê bêristekî, Şêx Mişeleh xefûrê rêya,Şêx Hesen li Heseniyê, 

3) ber kerema Şêx mamedî Doxatî, bi Hegî fêris kî 

4) Ya Şîxadî Eleykelselam. 

S.11 

1) Bi qedrê mêrê Tebeka, şamê Şêx Rûmî, 

2) şingarî Boqedar, Baba Şêx Misrî Sirûgî, 

3) Şêx aqilê Babî, Şêx Cemalidînê Ebrî, 

4) Seydî Henan, Şêx kiras, Şêx qesab lugmedîn, 

5) Şêx cemalidînê Baba, Hebîbî necar, 

6) pîrê libina, ber kerema Siltan Êzîdê şirîn 

7) Ya Şîxadî Eleykelselam. 
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S.12 

1) Bi qedrê dîwana Omer xala, 

2) Zêwa Hesin Çinarî, Hecî Mamed li kifir zemanî, 

3) Haciyalê momina, Hesnalika pîra, Hêşm pîra, 

4) Mine bapîrê Moxdar, 

5) Bi qedrê guhar zêr kî 

6) Ya Şîxadî eleykelselam. 

S.13 

1) Bi qedrê çîyayê Mişetê, çîyayê Hizretê, 

2) çîyayê Erefatê, dar û berê gelyê Lalişê, 

3) ya Şîxadî çirêt te di gurrî bin, 

4) simat û bisatêt te di dayîm bin, 

5) rêya te û edewîyêt şerq û şamê, 

6) di ekber bin dewletî û xelîftî bin 

7) hamû zemana dayîm bê qedem û qidumêt, 

8) Tawisa Şîxadî, def û sibabêt Şîxadî, 

9) ev duwa, ev diroze, li vî cî, li Êzdîyêt şerqû şamê di vekirî bin, 

10) haweke sunetê, guh li bangê rehmetê 

11) Sela yar û birêt axretê 

12) Em di kêmîn Xwedê yî temam e 

 

 

 

 

 

Dua Êvarê 

 

  

S.1 

1. Ya siwarê rojhilatê, rojava yê 

2. Hûn bidene xatira dotê û dayê 

3. Hûn me xilas kin ji qedayê, ji bela yê 
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4. Hûn bidene xatira kaniya sipî yê 

5. Ya Şêşims tu halê mala xwe bipirsî û me jî vê care 

 

S.2 

1. Hûn bidene xatira erş û kursî 

2. Gay û masî 

3. Heyat li kursî 

4. Ya Şeşims tu li halê me û hazira bipirsî 

  

S.3 

1. Hûn bidene xatira lewh û qelem e 

2. Hewa û Adem e 

3. ya rabî tu li bang û hawara me were 

4. Li hemû çaxa û li hemû dem a 

5. Ya Şêşims tu pirsiyarekê li halê me û hazira bik e 

  

S.4 

1. Hûn bidene xatira çerxan û felekan 

2. Horiyan û melekan 
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3. Sira Tawsî Melek û çarde tebeqan 

4. Ya Şêşims tu pirsiyareke xêrê li me û hazira bike 

  

S.5 

1. Hûn bidine xatira buhiştê û dar ê 

2. Kafê û mixar ê 

3. Sira Êzî û Bêtil Far ê 

4. Ya Şêşims tu pirsiyareke xêrê li me û hazira bike vê car ê 

  

S.6 

1. Hûn bidene xatira dira spî ye 

2. Melekê bêrî ye 

3. Sira Êzî ye 

4. Ya Şêşims li dîwana siltan Şêxadî 

5. Tu bo mala xwe û me jî bikî hêvî ye 

  

S.7 

1. Hûn bidene xatira dira sor e 

2. Êzdîne mîr e 
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3. Qubletil bidor e 

4. Ya Şêşims bang û hawarên me bi melekê jor e 

  

S.8 

1. Hûn bidene xatira dira zer e 

2. Ax û av û agir e 

3. Erd û ezman û ber e 

4. Êzdîne mîr û her çar sir e 

5. Ya Şêşims tu li banga mala xwe û me jî wer e 

  

S.9 

1. Hûn bidene xatira sûka marîfet ê 

2. Mêrê li ber bedlê diket xilmet ê 

3. Derwêşê şev û roj diket ebadet ê 

4. Şêx û pîr, hosta û merebî, yar û birayên axiret ê 

5. Ya Şêşims tu meferiyeke mala xwe û me jî bike vê carê 

  

S.10 

1. Hûn bidene xatira kursiya rehman a 
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2. Melekî can a 

3. Behra qudsî suphana,nefesê cana bin can a 

4. Ya Şêşims me ji te divê dîn û îmana 

  

S.11 

1. Hûn bidene xatira Cibrayîl, Ezrayîl, Mîkayîl Şifqayîl, Derdayîl, Ezafîl, Ezazîl 

2. Her heft melekên mezin, di destî de mifte û kilîl 

3. Ew jî wê li ber hizreta melekê celîl 

  

S.12 

1. Hûn bidine xatira cebrayîl,Ezrayîl,Mîkayîl, Şifqayîl, 

2. Derdayîl, Ezafîl, Ezazîl 

3. Her heft melekên mezin, xasê berê çiqasî bedîl 

4. Di destên wan de, mifte û kilîl 

5. Li hizreta melekê celîl 

  

S.13 

1. Ya Şêşims tu meferî,tu xaliqê meyî her û herî 

2. Ti risqa didî û risqa dibî 
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3. Ya Şêşims ji te dixwazim sebir û nas 

4. Me yek heya dereca îman ê 

5. Tu me xilas bike ji bêbextî yê. 

6. Ji me Êzdiyan re kilîl û mifte bîn e 

  

S.14 

1. Li me veke dergehê xezîn ê 

2. Hawara me ve bê, vê carê xwedanê Hekar ê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua Heyvê 

 

1.  

Me heyveke xwe ye nû dî ye 

2. Dûreke qîmetî ye 

3. Ser tanceke reşnuranî di îsî ye 

4. şehdê min Şîxadî ye 
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5. Qubleta min kanîya Sipî ye 

6. Mesebê min Şêşimsê teterî ye 

S.2 

1. Fexro tû Fexrekî di cîda Xudanê ilmê be´îde 

2. Tu wê liber kerema Sultan êzîda 

3. Ez êziyê cidê xwe me 

4. Medeha jê di dime 

5. Şêxek rabû ji şam ê Avakir(Laliş) meqam ê 

S.3 

1. Ya melek Fexredîn te em xundîne lihizret ê 

2. Tu me bisitrînî ji dirba xerq ê 

3. Ji, şerî´etê ji terîqet ê 

4. şikir te em havêtine ser pişka sinet ê 

S.4 

1. Ya melek Fexredîn me ji te divêt 

2. Fira dest û ol û terîqet 

3. Em barek ya pîroz 

4. Êt hesûd çav sipê diboz 

S.5 

1. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin 

2. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin 
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3. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin 

 

 Dua li ser gîyanê mirî 

 

 

 

S.1 

  

1)      Ya Xwedê her tû yî û her tû yê hey û her dê hebî 

2)      Ya Xwedê ne tû ji kesî û ne kes ji te ye 

3)      Êk firwarî, bê şirîkî,bê hevalî 

4)      Ya Xwedê te ne wekîle û ne kefîl e 

5)      tû wê ligel hemû dem û heyam û bedîl 

6)      Ya Xwedê tû dişkînî û tû dicebirînî tû behrêt giran di meyînî 

7)      Vê dinyayê bi kartînî Vî ezmanî bê stûn radwestînî 

8)      Tû bo me meseb û dînî 

9)      Sed xwezma bi wî giyanê bideyê û jê nestînî 

10)   Dê bi zor dereca gehînî 

11)   Tû vî mirî bi rehmînî 

12)   Em dikêmîn Xwedê yî temame 
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Dua Mehrê 

 

 

  Bi navê Ezdanî pak î dil bi xêr 

  Ezdayê dil bi rehm 

  Bi navê Tawisî Melek, berpirsiyarê dîn û diyanetê 

  Li ba Xwedê, li ba Xwedê û careke din li ba Xwedê, li ba Xwedê 

  Yeke evd, yek musteheq. 

  Li ser reya rast. 

  Bi şehada Şêxsims, Melek Fexredîn 

  Û Melek Şêx Hisin. 

  Şukir ji te re ey Xwedayê cîhanê. 

  Bi selamet li ser zîn, bi selamet li ser zîn. 

  Bi şah û rizayiya te, bi şah û rizayiya min. 

  Mexdur li diyarê amîn lê, lê, lê. 

  Mahr bi destê Melek Sêx Hisin. 

  Pîroz be bi navê ezdayê mezin. 

 

 

 

 

 

 

Dua Nîvro 

 

  



205 
 

S.1 

1. Ya rebî tu bidî xatirê sitûna erd û ezman 

2. Leyl û leyletil qedrê suretil rahman 

3. Û sunetê virêkey han 

S.2 

1. Ya rebî tu bidî xatirê gayê binê dinê 

2. Û masiyê bi tenê kerema xwedanê xîveta vedayî 

3. Ser girê kela dengizê 

S.3 

1. Ya rebî tu bo me û sunetê bi rêkî 

2. Dewrêşê runiştî li kafa zimzimê 

S.4 

1. Ya rebî tu bidî xatriê sira çêbuyî li nav mêra 

2. Li xewlexanê de 

3. Yê xwe kiriye pisê Şêxadî di mixarê de 

4. Ya rebî tu me û sinetxanê xilas bikî 

5. Ji guhenê me kirî, li gel dê û bavê de 

S.5 

1. Ya rebî tu bidî xatirê melek Şêxsinê adiya 

2. Yê serê xwe daye pêxama sinetê ye 

3. Ya rebî tu bo me û sinetê bi rêkî risqekî 

4. Ji xizna xwe ye jorî ye 

S.6 

5. Ya rebî tu bidî xatirê Şêxê sunetê 

6. Û çend xas û mominê bo te dikin xizmetê 

7. Ya rebî tu bo me û sinetê bi rêkî risqekî 

8. Ji xezîna xwe ye qudretê 

9. Ya rebî tu pirsiyareke xêrê li halê me û sinetê bikî ye 
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S.7 

1. Ya rebî tu bidî xatirea mêrê bi duhayê 

2. Kerema berê reş li kabeyê 

3. Ya rebî tu me û sinetxanê xelaskî ji 

4. Qeda û belayê 

S.8 

1. Ya rebî tu bidî xatirê siwarê 

2. Bûyî nîveka rojê 

3. Hatî ji şerqê çûye bo xerbê 

4. Ya rebî tu me ji guneha xilas bikî û çendî sinetê 

S.9 

1. Ya rebî tu bidî xatirê sira her çar gila 

1. Kerema her heft meleka 

3. Ya rebî tiştê ji te dixwazim dîn û îmane û dewlete 

S.10 

1. Ya rebî tu bidî xatirê şev û rojê û buhuştê û dojê 

2. Ya rebî tu me û sinetê vexwînî 

3. Dîwana xas û mominetê jorê 

4. Ya rebî her û her her tuyî 
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Dua Oxirê 

 

 

S.1 

1. Çi sibeyek hoye kubar e 

2. Derê Bihustê li ber min vebû 

3. Her çar yara 

4. Ez çûme silavê biran û yara 

S.2 

1. Min silav li yar û biran kirî 

2. Horî hatin û bihurîn 

3. Zintar û qewsên ji hev kirî 

S.3 

1. Çûme ser riya heqî 
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2. Xam û enkar leng û berleng pêsiyê 

3. Banga min e xwedê û melekê ber kursiyê 

S.4 

1. Riya heqiyê qendîla tijî xêr û bereket û nûr e 

2. Banga min e xwedê û melekê xefûr e 

S.5 

1. Riya heqî xefûrê rê ye 

2. Heke çiya ye û heke berî ye 

3. Destê me li dang û damana Sêxadî û Melek Sêxsinê Adiya 

4. Em bi saxî û silametî ji van ciya 

5. Biçine wan ciya 

S.6 

1. Banga min Sêsemsê Babzêr e 

2. Li ber sekinîn heftê hezar xas û qelender e 

3. Kemberdest xerq hilezer e 

4. Li vê seferê li ê oxirê 

5. Tu li min û hevalê min bike xêr her û her e 

S.7 

1. Ya Sêsims tu meferî 

2. Ya Tawisî Melek tu îmana minî 

3. Ya Melek Fexredîn tu rêberî 
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4. Ya xaliqê minî her û herî 

S.8 

1. Em duhayê bikin li ber pîrê kar û xafûrê rêya 

2. Li me, hazir û guhdaran li hemû wexta û hemû deran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua Piştgirêdanê 

 

 

 

S.1 

                                1) Ya rebî mehderekê ji te dixwazim 
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    2) Mehdereke xêrê 

S.2 

1)      Yek kerem e 

2)      Yek neder e 

3)      Yek şefqet e 

4)      Yek dewlet e 

S.3 

1)      Yek zar e,yek ziman e 

2)      Yek dîn e,yek îman e 

3)      Yek aqil e yek fam e 

S.4 

1)      Ya rebî tu aqil û fam di serê me bike 

2)      Tu pirsyareke xêrê li halê me û vî miletî bike 

S.5 

1)      Ya rebî tu bide xatirê delîlê xweda 

2)      Axir zeman 

3)      Ji xas û saliha 
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4)      Saf û milyaketa 

5)      Derwêşê qelendera 

6)      Xasê qelendera 

7)      Li pey pira selatê dikira 

8)      Xwedê temam e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua Razanê 

 

 

 

S.1 

1. Ya rebî tu xwedayî, tu ezdayî 

2. Ti xaliqê medh û senayî, ejqenderî bê gunahî 

3. Hezar û yek nav li xwe danayî, 

4. navê şêrîn her xwedayî 

  

S.2 
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1. Ya rebî tu dayîmî tu qedîmî 

2. Tu xaliqê erşê ezîmî 

3. Ya rebî tu mihrî 

4. Tuxaliqê erd û ezmanî 

5. Rahma te heye li hemû erdan 

6. Tuyî dermanê hemû derdan 

  

S.3 

1. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêsims û Şemsaniyê, 

2. Ya rebî tu me bidî xatir ê Melek Şîxisin û Adaniyê. 

3. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxûbekir û Qataniyê. 

4. Ya rebî tu me bidî xatir ê mîr Hesin Meman û Pîraniyê. 

5. Ya rebî tu me bidî xatir ê Şêxadî û Mirîdaniyê. 

6. Deryekî xêrê li me û vî dînî vekê 

  

S.4 

1. Mefera min Şêsims atqata min Êzî. 

2. Derdê min, duhayê min, Ezdayê min. 

3. Pîrê min, hostayê min, xwedê heq xwedayê min 

  

S.5 

1. Tawisî Melek îmana min, kaniya sipî mora mine. 
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2. Çumaye û qub li dor e, mekanê siltan Êzî ye sore. 

3. Sinetxane lê dibe more 

  

S.6 

1. Meqlûb û mergeh selav. 

2. Selavên min li meqlûbê li mergehê. 

3. Li Lalişê li xwedanê qubehê 

  

S.7 

1. Şêxadî nûre melik Şêxsin mişûre. 

2. Me şahda û îmana xwe bi navê 

3. Tawisî Melek û bi xerqê Şêxadî qebûle 

  

S.8 

1. Ez minetkarim ji mala bava 

2. Xafilî korin ji herdo çava 

3. Ku tim û dayîm hilnadin van nava 

  

S.9 

1. Laliş ciyê bi nûr e 
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2. Ewe mekanê Siltan Êzîdê sore 

3. Êzîdxane lê dibe mor e 

  

S.10 

1. Mekan ê siltan Êzî ye, 

2. Êzîdxane lê tiwaf dibî ye? 

  

S.11 

1. Ezdayî me, ji direke enzelîme. 

2. Bendeyî kaniya sipî me 

3. Berxê koza siltan Êzî me. 

4. Şikir ji xwedê ji vî dînî û îmanî, 

5. ji vî ol û erkanî razî me. 

S.12 

1. Çûme Laliş a nûranî, 

2. min serê we li ber cotê qubeha danî. 

3. Min îman bi navê Tawisî Melek û xerqê Şêxadî anî 
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 Dua Sibê 

 

S.1 

1. Amîn, amîn 

2. Tebarek el-dîn 

3. Ellah ehsen el-xaliqîn 

4. Bi hîmeta Şemsedîn 

5. Fexredîn, Secadîn 

6. Nasirdîn, Babadîn 

7. Şêşims qeweta dîn 

8. Siltan Şîxadî tac el-ewelîn heta axirîn. 

9. Heqq hemd-illah y rebb el-alemîn 
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10. Xêra bike, Şerran wergerîn 

11. Mehderekê dixwazîn. 

S.2 

1. Bi rehma Şîxadî 

2. Rezay Melek Şêxsin 

3. Kerema Şêşims. 

S.3 

1. Nûr ji nûrê şifiqî 

2. Sibhane ji te xaliqî ! 

3. Melekan li ber tifqî. 

S.4 

1. Ji malê heta malê 

2. Şêşims Xudanê sîqalê 

3. Em li Şêşims nabirrîn xiyalê. 

S.5 

1. Ji derecê heta deracê 

2. Şêşims Xudanê ferecê 

3. Em dê dest û damanêd Şêşims Tawaf keyn 

4. Şuna Ke`betullahê û hecê 

S.6 

1. Ji sitûnê heta sitûnê 

2. Şêşims Xudanê me`rîfet û erkan û nasînê 

S.7 

1. Ji çavî heta devî 

2. Mora Şêşims lê dikevî 

3. Meydana menzna germe nahêlin binivî 

S.8 

1. Ji serî heta piyan 
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2. Ya Şêşims, te neqşandin danayne serêd rêyan 

3. Em ji Şêşims nabirrîn hîviyan. 

S.9 

1. Ya Şêşims tu li me vekî dergehê rehmetê 

2. Te em îna bûyine ser vê xilmetê 

S.10 

1. Sunîk ku sinîn e 

2. Zebûn in di-mandîn e 

3. Em ji Şêşims bi hêvî ne. 

S.11 

1. Sinetik û sinet e 

2. Zebûn e kêm-taqet e 

3. Me bi Şêşims eynet e 

S.12 

1. Çî du`aya extiyarê Mirgehhê kirî 

2. Cêşê Melek Fexredîn, qewlê Şîxadî 

3. Du`a-qebûl Pîrê Libna 

4. Wan çî Du`a kirî 

5. Me ew du`a kirî. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 

 

 

 

 

Dua Sifrê 

 

 

 

Xwedêo, tu daîmî, tu kerîmî 

Tu rehîmî, tu melkê erşê ezîmî 

Xwedêo, ji ezelda tu qedîmî 

Xwedêo, tu heftê û du mletî bêyî rehmê 

Serê ser belgîya, girtîyê hebsîya 

Rêwîyê riya, kesîb, belengaz û êxsîra, 

Me jî pêra. 

Hûn bi maş bin, bi berat bin, bi xelat bin 

Bi kur û qîz û mal û dewlet bin 

Bi îman û erkan û axret bin 

Xem nebî, dem nebî 

Rizqê we û hadir-guhdêra kêm nebî 

Siyar bûyî peya nebî 

Ya dîtî merûm nebe 

Şîn û şaîya kêm nebe 

Ji dost u dijmina şermîn nebe 

Xanî bê derî nebe, mêr bê serî nebe 

Çîya bê kerî nebe 

Avê gelîya û Kanîya ziha nebe 

Bi her buhişt hebe 

Derê dojê li we venebe 

Nan ji xezna Xwedê û Şîxadî be 

Havênî ji Kanîya Sipî be 

Ew sifre ji sifrê celîl be 

Bereket bi gotina Birahîm Xelîl b 
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Dua Tokê 

 

 

1. Toke û meftûle 

2. Xelatekî meqbûle 

3. Bi sere me qebûle 

4. Şîxadî xefûre 

5. Melek Şêxîsin mişûre 

6. Şêşims nûre 

7. Xwedê nur e´la nûre 

8. Xidir Îlyas xewase bahrê kûre 

9. Şehda min, heq bi navê Siltan Êzîd û Tawisî Melek qebûle. 

 

 

 

Şahda dînî 

 

 

S.1 

1) Şehda dînêmin yek xweda ye 

2) Emîn Cebraîl evîniya Ezdaye ye 

3) Bergeha min roj û mergeh e 

S.2 

1) Silavên min li mergehê li Lalişê 

2) Û li xwedanê qubêyê 

3) Şêxadî Şêxê min e, ji nûra padşa ye 

4) Şemsê Êzdînê çira ye 

S.3 

1) Pîrê min Hesin Meman e 

2) Hoste û merebî ji mala Baban e 
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3) Kaniya Sipî mora min e 

4) Kaf û mixar û zimzim Heca min e 

5) Tawisî Melek şahda îmana min e 

 

Beyta Çarșembûyê 

 

 

 

S. 1 

çarşembû rojeka fadile 

Melik fexredîn afrandibû ji eşiq û dile 

Nasnedikir ruhêt çû xafile 

S. 2 

çarşembû rojeke bi hisabe 

Ji ba wan meleka hatî ev cewabe 

Derîyêt xêra divekirîne ji rojhelat heta rojave 

S.3 

çarşembû perî kirase 

Ji mera dana esase 

Nabî xo ji tokê bikî xilase 

S.4 

çarşembû rojeke xase 

Hincî mêrê sê rukina bo xo ji îmanê biket esase 

Tawisî Melek yî qadire wê ruhê ji agirê dojê biket xilase 

S.5 

çarşembûyê xoşkir jîyan 

Kesik kir deşit û çîya û zevî û zozan 

Ew jî bi kerema pedşê minê êzdan 

S.6 

çarşembû ji mera geleke 

cendî heyne si’ûd û feleke 

Hemû bi destê Tawisî Meleke 

S.7 

Dema çarşembû têt ji sipêde 

Ebadetê bike ji Xudêra bi ta’et û zêde 

Tawisî Melek li te diête fêde 

S.8 

Dema çarşembû roj hiltêye 
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Hincî mêrê zû rabit ji xewa berê subêye 

Medih û sena bi ket bo navê Xûdêye 

Du’a Tawisî Melek ye lêye 

S.9 

Tawisî Melek yî rêbere yî serwere 

Ew melekê her û here 

Ew dizanit li vê dinyayê çend qender ax û av û agir û bay û bere 

S.10 

Ya Tawisî Melek tu melekê axretê û dunyayê 

Tû bideye xatira çarşembûyêt her duwazide mehayê 

Tû me li fecrê rakey ji xewê da bikeyin ebadetê û du’ayê 

S. 11 

Ebadet li me ye fere 

Piris biken ji derwêşan û qelendere 

Ka çarşembû çend bi xatire 

S.12 

Derwêş û qelenderêt safîne 

Ji îmanê bi ronahîne 

Li çarşembûya di serdayîne 

S.13 

Hatin serdayîn li çarşembûyan 

Daxiwaz kirin ji maleke rehman 

Ruhêt zalima bêxne dojê û devê maran 

S.14 

hincîyê navê Tawisî Melek bîne 

yefere çarşembûyê bisediqîne 

TawisîMelek dê wê ruhê ji qeda û bela sitirîne 

S.15 

Hincîyê wacibê çarşembûyê bînte cîye 

Borê xo hefsarket li hemû cîye 

insallah TawisîMelek jê razîye 

S.16 

Wacibêt çarşêmbûyê li me fere 

Neken li çarşembûyê çu zîyan û zerere 

Dê cehwer den li dîwan û mehdere 

S.17 

li mehderê deng bi ke 

çarşmbûya serê nîsanê reng bike 

Emelê xo safî bike 
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S.18 

çarşembûyê emel xoş tê 

Ji xêrê ji xilmetê ji xîretê ji ebadetê 

Xozka wê ruhê bi cî bînit vê nisîhetê 

S.19 

Hat çarşembûya sore 

Nîsan xemilandibû bi xorra 

Ji batinda ye bi more 

S.20 

Hat çarşembûya sor û zere 

Behar xemilandibû ji kesik û sor û sipî û zere 

Me pê xemilandibû seredere 

S. 21 

Hincîyê serederê bi xemilîne 

Bila pisyar ket ev ji ber çîne 

Eve xelatêt Tawisîmelek û sultan êzîne 

TawisîMelek ewê malê ji qeda û bela di sitirîne 

S.22 

Bêjime we gelî sûnîye 

Hîvîya li çarşembûyê zor hîvîye 

Hincîyê ferzêt heqîqetê bînte cîye 

S.23 

Bêjme we gelî sûnetê 

Li şeva çarşembûyê nefsê nebe şehwetê 

Ji ber xatira axretê 

S.24 

Heke hûn digirin axretê 

Li çarşembûyê neken xeletê 

Da we bixûnin li baxê cinetê 

S.25 

Dibêjme we ji heqîqetê 

Hûn sist nebin li ebadet û me’rîfet 

TawisîMelek dê dete we qewetê 

S.26 

Qewete ji îmanê , îmane bi nîşane 

Tok û meftûl ,simbêl û girîvane 

Evne di ferin bo mêrane 

S.27 

Hincîyê bi îmanê xo nas kir 
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Li çarşembûya serê nîsanê daxiwaz kir 

TawisîMelek ew ruh xelat kir 

S.28 

Hat çarşembûya ewilî 

Durr bi renga xemilî 

Ev dinya pê di kemilî 

S.29 

Hat çarşembûya faxirî 

Ya TawisîMelek her tû yî qadirî 

Te pîranî dahir kir û kire rukin ji ewilî 

S.30 

Ya Tawisî Melek te ev dinya bi pîranî kir 

Karê pîranî te qebûl kir 

Karê bê pîranî te hez ne di kir . 

S.31 

Hat çarşembûya qere 

Du’a ji melekê ekbere 

Karê pîranî bi çite sere 

S.32 

hat qere çarşembûya qere 

Hincîyê girîvanê heqîyê li bere 

Tawisî Melek jêra mefere 

S.33 

Hat çarşembûya qere 

Xelat ji melekê ekbere 

Bo ruhê , ji îmanê gurrî diken çira 

S.34 

çarşembû rojeke xuyane 

Ev dinya temam bila pê bizane 

TawisîMelek ji merra şehde û îmane 

S.35 

çarşembû rojeke pake 

Hincîyê farîqe bû ji make 

Xaliq hemûya dê wefake 

S.36 

çarşembû rojeke bi nîşane 

Hîncîyê bi girit qedrê dayik û babane 

Dayim dayim merkeba wî li behrêt giran ye melevane 
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S.37 

çarşembû rojeke emîne 

Ezîz Tawisîmelekê min nav şirîne 

Bi navê melik Şerfedîn , ji merra bûye dîne 

S.38 

dîne û şik tê nîne 

kesê di bêjit we nîne 

melik Şerfedîn surra enîya wî distîne 

S.39 

ya melik Şerfedînê minê her û herî 

Tû bi deye xatira erid û ezman û dar û berî 

Tû li me nekeye tengavî , zû li banga me werî 

S.40 

Tû li banga me werî Lalişê 

Li çar şembûya serê nîsanê 

Melek li adî ( Hadî) diqarit enkara bînte ser rêya îmanê 

S.41 

Enkar di şikdarin 

Xafil di kifarin 

Li axretê di bê zarin 

Cîyê bo wan vejwartî li axretê dojeye û narin 

S.42 

Enkar çendî bi enkirit 

u xafil çendî bi kifirit 

Li axretê cor û ezaba wî zêde di kitirit 

S.43 

Hûn birênine heqîqetê 

Ye tijîye ji ebadetê û me’rîfetê 

Mixabin hûn xo bidene alî ji ber navê we tê 

S.44 

çarşembû roja sulhetê 

Hincîyê bo xo bibîne edretê 

Her çarşembû roja şefaetê 

S.45 

Heke te bivêt ser xo rakey core 

Zadekî li çarşembûyê bide dore 

TawisîMelek yî xefûre , ew nûre li ser nûre 

S.46 

çarşembû rojeke girane 
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Hincî ruha bi ol û edeb û erkane 

Ew dê hola xo bete ser holane 

S.47 

Di bêjme we gelî êzidîyane 

Xelatêt TawisîMelek bi gelek rengane 

Xîreta dînî serê hemûwane 

Temametî li navê Xudê û Tawisî Melekê mêrane 

  

 

 

 

 

 

Qesîda Şerfedîn 

 

 

 

S.1 

1. Şerfedîn xerazê gulê 

2. Dê bi xemilî dê bi xemilî 

3. Ew suneta sotî dilî 

S.2 

1. Xiveta melik Şerfedîne 

2. Min vedayî li nisêbîne 

3. Serê terfa ço´ezminê 
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S.3 

1. Ciwabê bidne Êzîdxanê 

2. Bila qayîmken Îmanê 

3. Şerfedîn mîre li dîwanê 

S.4 

1. Şerfedîn ji mixarê hate dere 

2. Sed hezar qewşen yî li bere 

3. Nûrî´elem hey li sere 

S.5 

1. Şerfedîn ji mixarê derkefit 

2. Sed hezar qewşen yî vêra 

3. Hesip di bozin zîn zêre 

S.6 

1. Şerfedîn wê têt ji xerbe 

2. Rast û cep di hingêvit dirbe 

3. Xafil dê mirin ji kerbe 

S.7 



227 
 

1. Şerfedîn ji xerbiêve têye 

2. Rast û çep di hingêvit dirbêye 

3. Xafil dê mirin ji kerbêye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şêxûbekir 

 

S.1 

Distrêm Şêxûbekir 

Şixadî kerem li gel te kir 

Lew ciyê te li baxokir 

S.2 

Şêxekî kibîre 

Dikarê wî li nav Feqîre 

Şêxûbekir rêya Şixadîye 

S.3 

Şêxo ji heqîqetê 

Xudanê marîfetê 

Şêxûbekir rabûye bi xilmetê 
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S.4 

Şêxûbekir nave 

Irkane bin tebabe 

Li Şîxadi di kir silave 

 

 

 

 

 

Qewlê afirandina dinyayê 

 

 

 

 

S.1 

1. Yarebî dinya hebû tarî 

2. Tê da tunebûn mişik û marî 

3. Te zindî kir taze halî 

4. Çû nema gul jê barî 

5. Ya Rebî tu hostayê kerîmî 

6. Te vekir rê û derba tarî 

7. Tu hostayê her tiştî 

8. Bihuşt çêkir renge bî 

S.2 

1. Erd û ezman tunebûn 

2. Dinya fireh bê bin bû 

3. Însan û heywan jî tunebûn 

4. Te xak saz kir 

S.3 
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1. Di behran de tenê hebû dur 

2. Ne dimeşiya,ne dipeşiya 

3. Te xweşruh anî ber 

4. Nûra xakê peyda kir 

S.4 

1. Goşt û ruh hatine ber 

2. Nûra çavan lê hate der 

3. Dest û pê kire leş 

4. Lê şêrîn kir got û bêj 

S.5 

1. Xwedawendê me hostayê rehmanî 

2. Rê û dergeyê dinyayê vekir 

3. Her tişt ji me re deranî 

4. Bû buheşt erd û avanî 

S.6 

1. Xwedawendê me tiştî dinas e 

2. Dura kasê jêre kir esas e 

3. Jê peyda kir mêrê xas e 

4. Got:“Eve heq nebes e“ 

S.7 

1. Dur ji heybeta Êzdan hincinî 

2. Taqet nekir hilgirî 

3. Ji rengê însan xemilî 

4. Sor û sipî lê hêwirî 

5. Êzdanê me bi rehmanî 

6. Hisin û cemal ji me re anî 

7. Destûr da qelemê qudretê 

8. Em avêtin nav sira muhbetê 
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S.8 

1. Hêvên havête behrê,behir pê meyanî 

2. Dûmanek jê derxwenî 

3. Çardeh tebeqên erd û ezman pê nijinî 

4. Êzdanê me dur deranî 

S.9 

1. Muhbet avête nav e 

2. Jê peyda kir du çav e 

3. Jê herikî pir av e 

4. Av ji durrê herikî 

5. Bû rê û bê derî 

S.10 

1. Êzdanê me ser behrê gerî 

2. Êzdanê me gemî çêkir 

S.11 

1. Însan,heywan,teyir û tû 

2. Cot bi cot li sefînê siwar kir 

S.12 

1. Xwedawendê me sefîne ser e 

2. Serekî digere çar kinar e 

3. Sefîne qul bû, av kete ser e 

4. Marî dûvê xwe dana ber e 

S.13 

1. Xwedawendê me gemî ajot 

2. Ji kinar ço ber kinar e 

3. Ajote Lalişe got.“heq war e“ 

4. Siltan Êzî xweşrêber e 

5. Lalişkurkî beşer e 
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6. Niha êzdî jê xeber e 

S.14 

1. Ya Rebî bang dikim şêxê mezin 

2. Çavkanî av jê dizên 

S.15 

1. Ya Rebî te dinya çêkir, dinya bixêr 

2. Însan têda dijîn bi têr 

3. şevên reş,şevên tarî 

4. Cî nema gul jê barî 

S.16 

1. Xwedawendê me kerîm û rehman 

2. Kire rikin erd û ezman 

3. Da berme ruh û ziman 

S.17 

1. Xwedawendê me rebil semed 

2. Afirandin heft milyaket 

3. Cuda kir dojeh û buheşt 

S.18 

1. Xwedawendê me erd çêkir,ezman guhastin 

2. Micalê erdê birastin, 

3. Nobeta qeza guhastin 

4. Li guneh baran bû ruhistin 

S.19 

1. Çiqas xwedawendê me dinya kir sefer e 

2. Sixir dikir dar û ber e 

3. Pê nijinî riknê mexiber e 

4. Lalişjor de anî xwar e 

5. Lalişbû xweşcî û war e 
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6. Li erdê şîn bû nebat e 

7. Pê zeyinî,zendî kinyat e 

S.20 

1. Xwedawendê me rehmanî 

2. Çar qisim ji me re danî 

3. Pê dilovan Adem nijinî 

S.21 

1. Xwedawendê me rehmanî 

2. Çar qisim li rûyê dinê danî 

3. Yek ave,yek nûre 

4. Yek axe,yek jî Agire 

S.22 

1. Xwedawendê me bi rehm e 

2. Diyar kir şaz û qidum e 

3. Hêvênê Adem hevsûr zor tixûm e 

4. Hevsûr geriya,hat hindave 

S.23 

1. Qalibê Adem mabû bê gav e 

2. Go:“Ruho çima naçî nav e“ 

S.24 

1. Xwedawendê me qudret e 

2. Zeyandî çiqas xuliyaqet e 

3. Jêra çêkir doje û cinet e 

S.25 

1. Xwedawendê me erd çêkir,ezman guhastin 

2. Mecalê erdê birastin,nebeta qeza rastin 

3. Ji însan qencîtî xwestin 

4. Lalişji ezman dihat e 
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5. Li Erdê şîn dibû nebat e 

6. Pê cêyiran çiqas qinyat e 

7.  

S.26 

1. Xwedawendê me înê kir esas e 

2. şemiyê biriye kiras e 

3. Çarşemê kir xilase 

S.27 

1. Heft sed sal paşhevsûr hat dira nikase 

2. Heft sed salî berî Adem jimar e 

3. Erdê xiyare negirtî şiyar e 

4. Heta Lalişa nûrîn di nav de hinar e 

5. Û bang da ruh hedirî 

6. Hat û ço buhirî 

7. Nûra muhbetê hingivte serî 

8. Hat û di qalibê Adem de hêwirî 

S.28 

1. Xwedawendê me rehmanî 

2. Kasa sirê ji Adem re anî 

3. Av ji kasê vexwar,vejiya 

4. Cîda mest bû hejiya 

S.29 

1. Goşt jê xuwest wê ruhê 

2. Xîret kete nav serî 

3. Xwîn li canê wî gerî 

S.30 

1. Adem Xwar ji wê kasê 

2. Sira kasê xweş lê tê 
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3. Kerameta kasê gehişte buheştê 

4. Milyaketan bi milê wî girt û avêtin buheştê 

S.31 

1. Adem ji kasê vedixwar e 

2. Kerameta kasê pê ve diyar e 

3. Xak pê nijinî,bû hişiyar e 

4. Got:“Ev erd çî xweşe“ 

5. Giyayê şîn sergeşe 

6. Roj roja mêrê keleşe 

S.32 

1. Xwedawendê me rehmanî 

2. Ji me re keremek anî 

3. Dem û dezgehê başdanî 

S.33 

1. Hey Ademo rûdinê 

2. Her dem bike îmanê 

3. Xwedawendî em xilas kirin ji tofanê 

S.34 

1. Gelî mirîdan bikin karî 

2. Xêra qudretê ji jor barî 

3. Xwe dûr bikin ji neyarî 

S.35 

1. Kerameta xwedawendê me hate xwarê 

2. Erd û ezman didinn xêrê 

3. Hûn jî bibin xwedanê xêrê 

4. Qet ji bîr neken vê xeberê 
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Jandila Rebiyê 

S.1 

Ha werne beyta Rebiyê 

Ha werne beyta rebiyê 

Ay hayê, werne beyta rebiyê 

 

S.2 

Kerem, kerema mêran e 

Siro, sira mêran e 

 

S.3 

Wê cem me bûye Nevî ye 

Wê cem me bûye Welî ye 

Sêx buhistê Siblî ye 

Sêx Merifê Kehxî ye 
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S.4 

Herça yarê qîmetiye 

Derê siratxanê fitîliye 

Wê dîtine Rebiya edebiye 

 

S.5 

Rebiya min cameke seng e 

Rebiyê got: Xwe meynin deng e 

Hetanî hûn dibînine reng e 

 

S.6 

Rebî ji wê rabû ye, 

Daye ber xwe çiya û banî ye 

Ser sivanekî we hilbû ye 

S.7 

Got: Sivano, ha sivano 

Te malik nebe wêrano 

Te ne diye heyranî siltan Êzdiye 

 

S.8 

Ew sivanê li ber pez e 

Dêdebanê bilind dibez e 

 

S.9 

Got: Heyranê rebiyê 

Min ne dîtiye heyranî siltan Êzdiye 

 

S.10 

Sivan got: Heyranê rebiyê 

Eva heye bedêlî çil saliye 

Sêresyarekî hêlîva diçûye 

 

S.11 

Hulekî resî nûranî nav mila bûye 

Min nas kir, ew Siltan Êzdiye 

Dilê min rebiya edebî tevî dûye 
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S.12 

Siven got: Heyranê rebiyê 

Min gelekî divê te hirmetê 

Îsal çil salê min e, 

Ez vî pezîra dibînim zorî zehmetê 

Nedeke nola ya te ber dilê min netê 

 

S.13 

Rebî ji wê rabiye 

Daye ber xwe berî û bêriye 

Ser bîrekêve hil biye 

 

S.14 

Heywanetek ser wê bîrê diye, 

Rebiyê got: Xêra mala xwedê ra 

Mi zanibiya, gelo te heywanetî çiye 

 

S.15 

Ew qudreta semsê zerbav e, 

Ewe heywanetê dav û çav e, 

Got: Heyranê Rebiyê, 

Bîr a kûr e, hisreta min qurtek av e. 

 

S.16 

Rebî ji wê rabiye 

Dest di berîka xwe kiriye 

Sikrîm ji berîka xwe deraniye 

Avîtiye cote gûliyê xwe, cote gûlyê xwe weraniye 

 

S.17 

Hûnaye kiriye sirîteke rese, nûraniye, 

Avîtiye simka xwe, av simka xwe birê deraniye, 

Nevsa heywanata tînî kir rediye 

 

S.18 

Rebiyê av da dêl e 
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Berî xwedê, berî qubêl e, 

Kursiya ber sekinî, kursiya cebêl e 

S.19 

Rebiyê dêl av daye, 

Bê mexsûse û bê rêdaye 

 

S.20 

Rebî fêza xweda nihêrî 

Pê ve xan kir ers û kursî 

Berjêr nihêrî, pê ve xan kir ga û masî 

 

S.20 

Xêra xêr ciza ye, 

Sera ser ciza ye 

 

S.21 

Deng bela bûye çiqas welata 

Deng bela bûye ber bi welata 

Got, hay, hayê, Rebîbiye sereka çiqas kerameta 

 

S.22 

Çawa li me herçar biran e 

Got: Em siwar bin merzê avan e 

Em herne silavekî bidine Rebiyê edebiyê 

Silava elêl ve daye 

 

S.23 

Rebî got: Hûn hatine ser serî, herdu çavan e 

Hûn werne hundur bira derva bimîne zevan e 

 

S.24 

Sêx Bazîd got: Rebiya minî cîdî 

Eme sêxin, tu mirîdî 

 

S.25 

Rebiyê got: Ez mirîdê sêxê xwe me, 



239 
 

Sêxê min heye ew siltan e 

Çiqas mas û beretê mêra heye, 

Hemû kefa destê wî de ne 

 

S.26 

Got: Sêxê min heye ew hewask e, 

Rimeke keske li dest e 

Rojê sedî nonanî we, Nebî Memed, tê ber min dadiwaste 

 

S.27 

Sêx Bazîd got: Rebiya mine sermeste, 

Hela tu jî binêre, çikas kerameta mêra, kiye, kî bi deste 

 

S.28 

Sêx Bazîd sêxekî kar e, 

Wekaz hildabû dar e, 

Selbikekî avê hil avîtiye, 

Lêda selbik diskeste, 

Av, selbik, tev dihatine xwar e 

 

S.29 

Rabû rebiya mine cîdê, 

Hildaye wekaz û tîrê 

Selbikekî avê hil avîtiyê 

Lêdixist selbik diskestê, 

Av hewa ma qendîlê. 

S.30 

Rabiye Rebiya mine sermestê 

Dîsa wekazek hildabû destê, 

Redê xwe dîwanê feqîra, mêra dixwastê 

Pista xwe îlanî dibestê 

Selbikekê avê hil avîtiyê 

Lêdixist serbik diskestê 

Av maliq meye qendîlê, 

Sê cara dadiwestê 

 

S.31 

Rebiyê got: Wekî mi wêrîbûya cobêr e, 
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Minê derê dojê girêda berwêr e, 

Min nedihist gunehkara pêstir kesek biçya li hêre. 

 

S.32 

Wekî mi cebêr wêrî biya 

Minê derê dojê hiljeniya 

Min xênjî gunekara pêstir 

Min nedihist kes pêve biçiya 

 

S.33 

Xana, xanane mezin e 

Têda runistiye Rebiya edebî, komek jin e, 

Sêxadî xwe lutfê xweyî sîrin, 

Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê, xêrane mestir e 

 

S.34 

Xana, xanane wêda, 

Têda rûnistiye Rebiya edebî, komek jinê tê da, 

Sêxadî, xwe lutfê xweyî sîrin, 

Kire gaziyê got: Medhek xêra Rebiyê da 

S.35 

Xana, xanane tek e 

Têda rûnistiye Rebiya erebî, komek hirmetê 

Sêxadî, xwe lutfê xweyî sîrin, 

Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê, gelekî qebûl dike 

 

S.34 

Xana, xanane çûk e, 

Têda rûnistiye Rebiya edebî, komek bûk e 

Sêxadî xwe lutfê xweyî sîrin 

Kire gaziyê got: Xêra Rebiyê gelekî qebûl dike 

 

S.35 

Xelibiye, Celibiye 

Cemale, qulibiye 

Hemû, ser kefa destê Siltan Êzîd nivîsiye 

Remel dê bavê te cimaetê ve 

Xêra we qebûl be 




