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الثالث والخمسون ضمن سلسلة علوم"حقائق وكشوفات في مطلق الوجود"      هو الكتاب 
ج ب ماليزوتيريللك، بقلللم  )د جوزيججف مجججدلني  ) .، منشللورات أصللدقاء المعرفللة البيضللاء، بيللروت.

ممن الكتللاب   صللفحة مللن الحجللم الوسللط، كمللا ينطللوي علللى حقللائق غللائرة فللي أصللل الكللون96يتضلل
وولللد الللوقت والنظام ليكشف علللى المل ماهيللة الوجللود المطلللق وكيللف انبثللق منلله الوجللود النسللاني و

...والزمن، ولماذا

مرة الولللى يكشللفها ... فهللذا الكتللاب جريللء بمعرفتلله السللامية إذ يكشللف حقللائق وجوديللة للملل

مصللر مللن أجللل الجابللة عللن تسللاؤلت لطالمللا أغللوت كللل بللاحث رصللين ...بثقللة العللارف وحكمللة المتب

الوجللود بأسللره كلان وليللد "فيستنير عقله بمعللارف جديللدة تميللط اللثللام عللن حكمللة الوجللود حيللث أن 

ضضا ليس الوجود المادي فحسب، بل الوجلود الكللي المطللق اللذي أفلاق الرواح -الحكمة والرادة أي - .



، واستمرت تلك الرواح الكبرى ضمن وجود أو اللهة في عرف مخطوطات الشرق القصى )الكبرى  )

ددم وجود خالق الكون السرمدي قق !".جديد، هو في الحقيقة قديم 

منلله ل يكشللف حقللائق وجوديللة فحسللب، بللل يأخللذ القللارئ فللي رحلللة ويقال في الكتاب أ  أقل ما 
مرف إلى أسرار الخلق والكللون والنظلام الشمسللي حيللث أن  مية استكشافية ليتع "الكللون مجموعللةجوف

...كواكب وأنظمة ومجرات منها التي اكتملت بالحياة، ومنها التي خلعت عنها الحياة حتى انطفللأت

ضل "وصارت ذكرى في تاريللخ الفضلاء ومنهللا اللتي ل تللزال علذراء بتلو مللة الوجلود... مملا النظلام فهلو ع . أ
وولد الكون، ومن ثناياه انبثلق الوجلود المطللق،  "مللن ثنايللا نظلام حلوى الللولدات الوللى فليالذي منه 

...".أكوان سبقت وشهدت التبدلت والتغيرات الكونية التي حصلت منذ ولدة الكون الولى

"حقجججائق وكشجججوفات فجججي مطلجججق الوججججود مي بمواضللليعه وأبعلللاده، شلللامل بآفاقلللة"  كتلللاب غنللل
...ومغازيه، سلس في طروحاته، ونادر في مضمونه ندرة الماس السود فهو موسللوعة كونيللة تفسللر

مر الحياة، وتغور في خصللائص طبيعللة الوجللود الحيللوي الحيللاتي فللي الكللون لتوضللح مر الوجود وس -س

ضضللا كيللف تختلللف ...نواحي الختلف بين نظام كوكبي وآخر ليس هذا فحسب، بل يشرح الكتللاب أي

ضنا أوجه التقارب والتباين بينهما ...تدرجات المادة بين كوكب وآخر مبي

مر الحيللاة والمللوت، يجيللب الكتللاب ببلغللة دمللن يللزال يبحللث عللن سلل وولللدتولكللل  مللن أجللل النسللان   " :
ووجلد المللوت ومللا المللوت سللوى انتقللال مللن عللالم إلللى آخللر يختلللف مللن حيللث ...الحياة، وفي المقابللل 

المبنللى والللتركيب، بللل هللو عللالم يقسللم درجللات متنوعللة، فللي عللوالم مختلفللة، ومجموعهللا، مللع عللالم
وون النظام المطلق !".الرض أو عالم الحياة، يك

"حقججائق وكشججوفات فججي مطلججق الوجججود فللي ثنايللا صللفحات كتللاب  ، سلليعثر القللارئ علللى"
ملل إللى وملل ض علن وعيهللا وتسل مك رموزهللا ملن معنلى غ مل وثاقها ويف تعابير تحتاج إلى إعمال الفكر ليح
صصللل إلللى حقللائق ...ظلمات لوجودية ومن خلل استيعاب القارئ لفحوى العمق في العبللارات، سيتو

منهللا حقلائق إنسلانية غللابت فللي ...أغرب من تصديقها، وأثمن من تقديرها، وأبسط من شللرحها ذلللك ل

ومللق دمن يشاء أن يشحذ وعيه، ويصقل تفكيره، ويع ضيا فإلى كل  ضئا منس ...طوايا الوعي حتى باتت شي

ووق ...نظرته في الحياة، ليقرأ هذا الكتاب الكاشف والمش



 


