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وُح و  النَّفسُ الرُّ
 مخلوق  الَصنيعُة  و خالق  العَطيَُّة  

وُح من  * مِر رّبِ   الرُّ  *أ 

ِّ حائر   باترةً ها قاطعًة  أرادَ ال بوَح فيها وال إطناب.   المكيُن.ُمرتاب.  لُكل  هُ    هيَ  هي خاصَُّة هللاِّ وسُرُّ

" بعدِّ   من    الكونُ و  ،"كُْن"الـ    هيَ   نكون.  في أن    مشيئُتهُ  ..كلمُتهُ ُك الُمشترَ   هيَ   ."يكونُ "الفعلِّ    "فاء 

يُ  .جميعاً   هللاِّ  مخلوقاتِّ  بينَ   مُ القاسِّ  كائن    ،أم جسيم   دقيق    منها  ىستثنال  أقام وال يُحرمُ منها    هيَ   .ما 

حراكُ  ِّ   المِّ ِّ  السُّكونُ  هيَ و، ك  رِّ احَ   حي     لكل  نا  هيَ  .ك  بارِّ جماد    لكل  تحلُّ   د.وأساُس الوجو ،ُأسُّ وجودِّ

ائُر نبيل     وال تغيير. وديعًة وُتغادُر عزيزًة، ال تبديَل فيها َن الُمضيُف، والزَّ ُن. أحد تلوَّ  ال يتلوَّ

 * ونفٍس وما سوَّاها *

 . الخلقِّ   األشباهِّ فيسائرِّ   عن    اإلنسانُ  تمايزَ   ،النَّفسِّ . باألغلىرُزهُ  وحِّ  فخاصَُّة اإلنسانِّ   أمَّا النَّفسُ و

، وهيَ   .الوجودِّ في ركاءِّ  شُّ ال  باقي عن  النَّفُس    تِّ امتازَ  ،اإلنسانِّ وب . فالكلُّ خلق  هللاُ جلَّ وعال   صنيعة 

وأمَّا النَّفُس فإلى  جميُع المخلوقاتِّ تديُن إلى األحدِّ الدَّيَّان خالقِّها،راعيها.   اإلنساُن قلَّ قدُرهُ و  ،موالهُم

.مكانِّ الوأنيسُة   مانِّ زَّ الهي الفارقُة، رفيقُة    .تدينُ اإلنسانِّ   كما ال   . ال تجدُ نفساً إالَّ واإلنساُن بها قرين 

.  وهوَ إال    تجدُ إنساناً   .نفسُ األرُزهُ وحِّ   كيَف ال! وهي ُمنتُج اإلنسانِّ   بها ضنين 

 قوسين  بينَ )

، ُثمَّ أتبعَهُ اها"  بالجملةِّ الفعليَّةِّ "  لغًة، أقسمَ هللاُ جلَّ وعال بالنَّفسِّ البادئُة ها هنا قد   "" وَ   الـ  .وما سوَّ

.    ، وقد تكونُ استئنافيَّةً تكوُن   التاليُة    "ما"  عاطفًة، تُك الـ  استئنافيًَّة    " َو"لـ  ا  كانتِّ  متىإلنشاءِّ القسمِّ

مباشرًة نافيًة. حينَ النَّفسِّ عن ذاتِّهِّ جلَّ وعال، وألحَقها   خلقِّ نفى انتساَب فعلِّ    قد   هللاُ   ها، يكونُ لها 

لواحد  من مخلوقاتِّه. . فالنَّفُس خاصَُّتهُ،    عطيًَّة ومكُرمًة  تدبيرِّ هكذا فعل  واإلنساُن هو األنسُب في 

. وهو راعيها ما أقامت    فيهِّ

اها"البادئُة لجملةِّ   " َو"الـ    تكونُ   وقد  . عندَ   إلنشاءِّ   " وما سوَّ ابتدأ قسمَهُ   قدِّ ها، يكوُن هللاُ القسمِّ

، .    بالنَّفسِّ بخالقِّ هذه النَّفسِّ وصل  بمعنى اسمَ    واوِّ القسمِّ اليُة لـالتَّ  " ما"الـ   تكونُ وُثمَّ اتبعَهُ قسَماً 

  جميعُ  . وأمَّا خالُق النَّفسِّ فهَو هللاُ تعالى على ما يجمُع عليهِّ الَّذي، وهيَ إلى خالقِّ هذهِّ النَّفسِّ تعودُ

أرىن، وهَو  يالمؤتمر ما  النَّفسِّ على  هذهِّ  مالُك  اختالفِّ  ُمنفرداً   اإلنساُن  في  ؤى .  والرُّ القراءةِّ 

أيِّ الجديدرفض  أكيد  كما الخاصَّةِّ من  العامَّةِّ  عندَ   هُسأخوُض بحثاً لما وجدتُ  غُة العربيَُّة كما ف .للرَّ اللُّ

، تؤثُِّر التَّوريَةَ   وتعشُق المجاَز.  علمُتها مطواعة  مرنة 

وهذا ما ليس يُعرُف عنهُ   كنايًة.  جلَّ وعال بذاتِّهِّ إلى هللاِّ، يكوُن هللاُ قد أقسمَ  " ما"إذا ُأرجعتِّ الـ 

إذًا، ال .  كنايةً   يواريبديعاً أو   يستعيرُ  فال  ،(1)  بذاتِّه مباشرًة إذا شاَء القسمَ ه وتعالى. فاهللُ يُقسمُ  سبحانَ

دائماً، يتصدَّ  خالُق النَّفسِّ هوَ   يكونَ   بُدَّ والحالُة هذهِّ أن    ةَ ُر اإلنساُن قائم غيَر هللاِّ جلَّ وعال. وكما 

من خالِّقِّهِّ جلَّ وعال. فيكوُن هللاُ قد أقسمَ بالنَّفسِّ  المَ  ِّين القابضين على فعلِّ خلقِّ النَّفسِّ َمكُرمًة  حظي 

ُح وأرغبُ  ، على ما ُأرج ِّ  .وباإلنسانِّ خالقِّ هذه النَّفسِّ



هاة  لم   هي حصريَّ ز  هِّ يُجِّ بمخلوقاتِّ هللاِّ.   هللاُ لغيرِّ بمخلوقاتِّهِّ فاهللُ  جلَّ وعال؛ القسمُ  ، إذا شاءَ، يُقسمُ 

فافَ تفيُض  ذاُت الدَّاللةِّ الشَّواهدُ القرآنيَُّة  و  َمكُرمًة منه وتعظيماً.  .ذكراً  أجملُتها ما اإذ مقالِّ الهذا   ضِّ

َ   أرادت    هيَ  إن   مُ باهللِّ خالقِّهاوأمَّا المخلوقاُت فُتقسِّ  .  ،القسم  أو فلتصُمت 

اها"في    " سوَّى"أمَّا الفعُل   نميةُ   " وما سوَّ هذيُب والتَّ لهُما التَّقويمُ والتَّ هو و  ،فيحتمُل معنيين لغًة. أوَّ

، كما وجودُهُ . أساسُهُ راسخ  في الوجدانِّ   وال تضعيفمعنى ال ُلبَس فيهِّ  ِّ للعامَّةِّ والخاصَّةِّ معي  الجَّ

. هو    واإليجادُ  وثانيهُما الخلقُ  قاطع  جليٌّ في معاجمِّ لغتِّهم. ُحهُ ،معنًى أصيل  لغةً من العدمِّ  كثرةُ   يُرج ِّ

ِّ  االستعمالِّ   . على مر ِّ األحقابِّ والعصور  في الحياة اليوميَّةِّ للنَّاسِّ   للفعلِّ   الفطري 

دُّ ففأمَّا الثَّاني   ُل فُموهُنهُ.  لهذهِّ اآلياتِّ   الفلسفيَّ  والمجازَ   تَّسِّق  مُ جِّ لِّ   معَ ف، وأمَّا األوَّ   تصبحُ ،  المعنى األوَّ

ُ قد  خلَق النَّفَس ولمَّا يتعهد ها  نافيًة.    " ما"الـ  تكوُن  استئنافيًَّة، و  " َو"الـ   ،  بالتَّسويةِّ وتمامِّ الصَّالحِّ فاّلل 

اإلنسان.  بل  ترَك مسؤوليَّةَ  قايةِّ والتَّربيةِّ لحاملِّها  يبقى خالُق هذهِّ النَّفسِّ على ما   وبهذا المعنى  الس ِّ

هوا هُ هللاُ جلَّ وعال.  وهوَ  ؛أزالً  اعتادَ عليهِّ البشُر وتفقَّ راُتهُ لغًة وفقهاً.  وهذا التوجُّ  قويٌّ له مبر ِّ

مَع المعنى   قراءتين.الثَّانيوأمَّا  نفسي أمامَ  "يصحُّ أن     حيثُ  ، فأجدُ   " إلنشاءِّ القسمِّ وَ تصبَح الـ 

.امالـ "و . و  " اسمَ وصلِّ تعودُ لخالقِّ هذهِّ النَّفسِّ نفسِّ وخالقِّ هذهِّ النَّفسِّ عندَها،  ويكوُن هللاُ قد  أقسمَ بالَّ

يكوُن  " نافيًة. وما" استئنافيًَّة والـ "وَ . كما ويصحُّ أن  تبقى الـ "اً قائم   يبقى الجدُل في هويَّةِّ خالقِّ النَّفسِّ 

، نافي  هللاُ قد  بالنَّفسِّ وتركهُ عطيًَّة   فعَل خلقِّ هذهِّ النَّفسِّ عن ذاتِّهِّ جلَّ وعال    ذاتِّهِّ   في الوقتِّ اً  أقسمَ 

ُح عندي. فإن ِّي أرى هللاَ عزَّ وجلَّ قد  ترَك لإلنسانِّ عطيََّة   لمخلوقِّهِّ اإلنسان. وهذا المقاُل هَو الُمرجَّ

ِّ بها. وهذا منطق  يتَّسُق ومسؤوليَّةَ  هِّ وزَر تهذيبِّها والسُّمو  لهُ في الوقتِّ نفسِّ ، وحمَّ  خلقِّ ربيبتِّهِّ النَّفسِّ

 . (خالق هاإلنسانِّ أمامَ  

منا بَنِ   ولقد  *  * أ دمَ   كرَّ

مَ هللاُ جلَّ وعال اإلنسانَ  على  هوَ   وحرَمها جميَع خلقِّه. ،َة الخلقِّ . منَحه حصريَّهفأعلى من شأنِّ كرَّ

ِّ   وهو على غيرِّ صورة  في  ،هذا خلقِّ ال فعلِّ في    صورةِّ خالقهِّ   ُمقيَّد   خلق  فعُل هو   .اما عداهجميع

  .عقُل، وعنواُنه اللنَّفسُ ااهُ سمَّ مُ   خلق    .من فكر  وعقيدة   لإلنسانِّ   ةُ الدَّاخليَّ  مُ العوال  ميداُنهُخلق   .  وحصريٌّ 

 !مكُرمةً   فعَل الخلقِّ  تعلوفهل من عطيَّة   

الواصلةِّ  اعتمادِّ    ، حرٌّ في سلوكِّ الصَّاعدةِّ أمِّ الهابطةِّ طريقاً. وهو حرٌّ فيأيضاً  هُ مناعلِّواإلنساُن، كما  

؛ النَّفسُ صنيعتَه ومنتوَج حريَّ  واصاًل أم قاطعاً من كانت   أمِّ القاطعةِّ منهجاً  ه   .تِّهِّ هي حريَّة  لم تُك لغيرِّ

؛ أروعَ  وال  في الكراماتِّ واحدة  يُزادُ  وبذلك    أكثُر من أن ُتعدَّ أو ُتحصى.  واألخيرةُ   ،من مخلوقاتِّ هللاِّ 

اإلنسانِّ   العقيدة  االختيارِّ وحريَّةُ   حريَّةُ الُحريَُّة.   هومصدُر    حكُر  تِّهِّ واعتزازِّ انَّها حريَّ.  عزَّ ة  بيدَ 

 .  ، وفي غيرِّ مكانعنها ذاَت زمان    سيُساَءلُ  مسؤولة  

هلَمها فُجوَرها وتقواَها *  * فأ 

اإلنساُن فضعيف  بالفطرةِّ، صُ الخالُق عظيمُ القدرةِّ، خَ  . وأمَّا  .نحول  مُ نعُهُ مَ لُقه جميل  ُمكتمل    لتبس 

،    ، صنيعةُ والنَّفسُ  الضَّعفِّ والقصورِّ اإلنسانِّ ياقِّ من  ُثنائيَّاتُ   ال تحيدُ.  تنساُق في هذا الس ِّ ُِّلها    ُتجل 

ها مُذ    الضَّعفِّ والقلقِّ  ُب حائرًة تعبًة بيَن كفَّي قدرِّ  .هاشمسِّ   مغيبِّ وحتَّى    فجرِّ ،   ها.تتقلَّ ال يهدُأ لها موج 

ِّ السَّفينِّ عابثًة الهيًة، شِّراع .وال يُطوى لها  يُح تتالعُب بدف  ُمها يابساً وُترسيها أهوااًل.  والر ِّ  تَحرِّ



.  ليسَ عنها  رُّ  ، والشَّ هادَيدنُ   الخيرُ  غيُر عنيد  ُتهافِّطر  دقُ الص ِّ ببعيد  . تقواها  ، والكذُب سهُل المطايا 

ها ضربُة الزب ، لكن  للُفجورِّ  .اع  بَّحشود  وتُ  لخالصِّ دُّ شديد   بأسُهُمُ جِّ

فلَح من    قد  * ها وقد  خاَب من    أ  اها  زَّكَّ  * دسَّ

 كلَّ صباح  في سجود  وخشوع .  جميُع المخلوقاتِّ تعرُف طوعاً أم ُكرهاً خالَقها جلَّ وعال. تصبو إليهِّ 

، فدوَن هذا     العلمِّ وذاك اليقين.هو خالُقها، وهي على هذا اليقينِّ مفطورة . وأمَّا النَّفُس، ربيبُة اإلنسانِّ

اإلنسانِّ دونَ  لحاملِّها وراعيها  ه ومعتقدِّه.  هي وفيَّة   لفكرِّ ه. حاضنة  موثوقة   ُب  يلَقم  إن     غيرِّ تَر  ها 

ةَم  يحرِّ أو  مشرقًة،   قوَّ وِّ ناحلًة ال حوَل وال  تَز  على النَّحو. فلهُ وحدَ ها  ُحريَُّة تشكيلِّها  الَّذي يريدُ  ه 

 .ُمفارقًة ال محالةَ   وإن  هو فارَق، تُك هيَ   وصلت  هي.ويرغُب. إن  هو وصَل،  

   الُحريَُّة المسؤولةُ 

  ..فسُ نَّ ال  .األثرُ   ي قتفىهي أثُره حين  صنيعُة اإلنسانِّ الخالدُة أبدًا. هي الباقيُة لمَّا يفنى الجسدُ.    ..النَّفسُ 

ذاتِّهِّ من فكر  وعقيدة  اإلنسانِّ  ربيبةُ  .  .هاوميداُن فعلِّحريَّتِّهِّ   ساحُ هي . ومرآُة  استقاَمت  َمها  سلَك  َقوَّ

العوَج خذَلتهُ حي . هي زخُر اإلنسانِّ  نَ معها  ذالن  أم خِّ غ     يُفتقدُ  لمَّاوذخيرُته ليومِّ الدَّين   ال ينفُع َزو 

.  األيَّامُ،هي الباقيُة، ما بقيت    .مانُ األ زُّ ُع ويَ   األمنُ  نَة أفعال  هي الحافظُة الجَّامعُة لِّما   شريَط حياة  ومدوَّ

 .حال  قد كانَهُ من 

عاُلها أمَّا    ،ُح سابح  ب الَقهَقرى سَ نَّ الشَّيطاَن على الدُّروبِّ غرور  عِّربيد .  لك ،  هادُالبَرُّ قص  هي النَّفُس..  

وئيد .  سير  م وكَد ُح  ف اس  و ، والباطُل قلعُة ليل  الحقُّ نَجمُة صُبح   خطُوهُ    تاجُ حديد . العدُل    باب  وُحرَّ

ُ غِّالظ    ُجن د لمِّ ، وللظُ ُملك    .ديد س  سهُمهُم

 

 مالحظٌة هامَّةٌ 

ياقِّ ذاتِّهِّ  كتبُت مقااًل أشمَل وأعمَق؛ وهَو بعنوان:،  في الس ِّ

دُ.. في الق ياس  قصُوٌر، َوفي التَّجريد  وصُولٌ  العَقلُ القيَّاُس َوالعَقلُ الُمجر  

ابطِّ التَّالي:   تجدوَن المقاَل أيضًا على الرَّ

  

 بعنوان:ومقااًل ثان   

ابُت والمتحو  لُ"  "هكذا تكلَّمَ إبراهيمُ الخليلُ.. الثَّ

ابطِّ التَّالي:   تجدوَن المقاَل أيضًا على الرَّ

 

 بعنوان: ثاً ثال ومقاالً 

 "الالتخلُق السَّماوات  واألرض  أكبُر من خلق  النَّاس.. في المرامي والدَّ" 

ابطِّ التَّالي:   تجدوَن المقاَل أيضًا على الرَّ

 

 بعنوان: وآخرَ 

، فرضيَُّة الكون  السَّديمي   الُمتَّصل    خلُق السَّماوات  واألرض 

ابطِّ التَّالي:  تجدوَن المقاَل أيضًا على الرَّ
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https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
http://drammarmansour.com/mat/arabic/halat/Ibraheem%20said.pdf
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Soul_%20Brain.pdf
http://drammarmansour.com/mat/arabic/halat/Autocontrol%20World.pdf


ِّة   (1) ِّ آيات  قرآني  هللاُ بذاتِّهِّ في سبع هِّ مباشرًة فيها جميعاً    أقسمَ فقط.    أقسمَ  .  أم تورية  دون كناية من جلَّ وعال باسمِّ

 واآلياُت القرآنيَُّة هي:  

ا قضيتَ   أنفسِّهم  وا في  ُثمَّ ال يجدُ فيما شجَر بينهم    حتَّى يُحك ِّموكَ  ال يؤمنونَ  ورب  كَ " فال   -1 ِّمُ   حرجاً ممَّ وا  ويُسل 

 (65-النساء) تسليماً" 
 (52  -)يونس  نتُم  بُمعجزيَن" أإنَّهُ لحقٌّ وَما   ورب  ي" َويستنبئونَك أحقٌّ هَو قل  إِّي    -2

 (92  -)حجر  جمعيَن" ألنسألنَّهُم   فورب  كَ "    -3

ُثمَّ لنُ فورب  كَ "    -4 والشَّياطيَن  ثيَّاً"  لنَحُشرنَّهُم   جِّ رنَّهُم حوَل جهنَّمَ   (68  -مريم)حضِّ

ُقون"   فورب     "   -5  (23  -)الذارياتالسَّماءِّ واألرضِّ إنَّهُ لحقٌّ مثَلما أنَّكُم  تنطِّ

"  ورب  يزعمَ الَّذيَن كفُروا أن  لن يُبعُثوا قل  بلى    "   -6 ُثمَّ لُتنبَّؤنَّ بما عملتُم وذلَك على هللاِّ يسير   (7  -)التغابنلُتبعُثنَّ 

ا لقاد  أقسمُ برب   فال   "   -7  (40 -)المعارجروَن" المشارقِّ والمغاربِّ إنَّ

 

 أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية: في سياقات  

 
ِّ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِّ والعالماتِّ السَّريريَّةِّ كِّ العلوي   أذيَّاُت العصبونِّ الُمحر ِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِّع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِّ   ِّ.. كثيُرها طي  ِّ، خبايا الكيسِّ السُّحائي  يَّةِّ للنُّخاعِّ الشَّوكي  ض ِّ في األذيَّاتِّ الرَّ

  ِّ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
ِّ جراحيًَّا في النَّاحيةِّ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقابَل   مقاربُة العصبِّ الوركي 

  ِّ h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخلِّ التَّقليدي 
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغطِّ العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِّ العاملةوظيفُة كموناتِّ العمل والتيَّاراتِّ الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِّ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierةِّ رانفيه  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبطِّ معايير الموجةِّ العاملةِّ

 
 ضبطِّ مسار الموجةِّ العاملةِّوظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليدِّ كموناتِّ العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد(  

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  
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https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
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https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
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https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
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https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
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https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
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 Extended Reflex Sectorات ِّساعُ باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 
ensory Axonsits S 

 
نكُُّس الفاليري، رؤية  جديدة     w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة   

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجازِّ العلمي    ُخلقتِّ المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِّ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق   وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواتِّ واألرضِّ أكبُر من خلقِّ 

 
لُع آدمَ، وجهان لصورةِّ اإلنسان.    ُتفَّاحة آدم وضِّ

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألفِّ عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريدِّ والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِّ ةِّ الفكرِّ وفكرِّ القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضاراتِّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ  لَّ دَّةُ وعِّ  قة  وأرملة  ذواتَي عفافالعِّ

 
وجاتِّ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجمِّ السَّاقطِّ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِّ الخلقِّ  

 
ُر! ، األمُّ ُتقر ِّ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
ِّ آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟ اءَ من ضلع  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِّ العضديَّةِّ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تقييمُ األذيَّةِّ العصبيَّة2ِّ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تصنيُف األذيَّةِّ العصبيَّة4ِّ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِّ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِّ الكابَّةِّ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباطِّ  

 
  ِّ ِّ في تدبير شللِّ العصبِّ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقلِّ الوتري 

 
) ُر جنَس الوليد )ُمختصر   من يُقر ِّ
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فاتِّ والمآالتِّ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِّ ! الذَّ .. زادُ مسافر  كاءِّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِّ الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة    

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ةِّ المنعكس  1الُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِّ ثنائيَّةِّ الجانبِّ للمنعكس  2الُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِّساعِّ ساحةِّ العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِّ عديدِّ اإلستجابةِّ الحركيَّةِّ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِّالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِّالرَّ

 
اءُ   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلعِّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليدِّ المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص ِّ بغيَّة، الص ِّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِّ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِّ

 
بابِّ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيد .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصصِّ البطولةِّ والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
ِّ الُمتَّصلِّ  ، فرضيَُّة الكونِّ السَّديمي   خلُق السَّماواتِّ واألرضِّ

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟  عندما ينفصِّ

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصلِّ المرفقِّ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِّ  الطُّ

 
.. كايةِّ  كَش ُف الَمسُتورِّ  َمَع االسمِّ تَكوُن البِّدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِّمَة الحِّ

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أمِّ اجتماعُ ضرورة، أم اِّجتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِّ الهوائيُّ  

 
  ِّ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِّ للعصبِّ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحات الـ  
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 Spermatogenesisُج الن ِّطافِّ الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقة  هَي أم  هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما َظننُتها من هفواتِّ األوَّ

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بنات  وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِّها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم بان  للعظامِّ

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
(ُمعالجُة تناذرِّ العض  لةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
(ُمعالجُة تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون ) () عرض  موسَّع   مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِّ  ، عينُهُ على الص ِّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعدِّ السُّلوكِّ

 
يلِّ والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 المَرأةُ أن  تَلِّدَ أخاهَا، قول  صَحيح  لكن  بنكهَة  عَربيَّة   كادَتِّ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِّ المزمن  

 
 أفضَل الُممكنِّ   طفُل األنبوبِّ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاب  دائم  أم  اِّمتحان  ُمستدام ؟

 
، َوفي التَّجريدِّ وصُول   دُ.. في القِّياسِّ قصُور   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِّ

 
! دُ َمفازةً ال محَض قَرار  وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ ِّ

 
 بحقنِّ الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة 

 
دُّ )كوفيد   فاتِّ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَجِّ ، عَينُهُ عَلى الص ِّ  (: من  بَعدِّ السُّلوكِّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   األُس طوَرةُ الَحقِّيقَُة الهَرِّ

 
 ِّ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِّ العصبيَّةِّ، وعمليَُّة التَّجدُّدِّ العصبي   التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد ِّ ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ِّ الُمتعد ِّ ويحي  بِّ اللُّ ِّ والتَّصلُّ يَّارِّ الغلفاني   ُة، بين التَّ

 
: االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِّ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبدِّ

 كتلةِّ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِّ الكابَّةِّ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِّ  أذيَّاُت ذيلِّ الفرسِّ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ ِّ.. التَّطوُّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة    -موجباُت وأهداُف العالجِّ الجراحي 

 
ندِّ    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليدِّ والز ِّ
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ِّ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِّ المتوس ِّط سغ  ُمتالزمُة نفقِّ الر ِّ

 
ِّ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِّ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة   

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليدِّ بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِّ ا

 
أسين الفخذيَّةِّ   ويلِّ للعضلةِّ ذاتِّ الرَّ أسِّ الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوسِّ العضديَّةِّ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوترِّ البعيدِّ للعضلةِّ ثنائيَّةِّ الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهورِّ حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدودِّ القريبةِّ للوذمةِّ    Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِّ

 الجلديَّةِّ

 
ة ِّ باستخدامِّ الشَّريحةِّ الشَّظويَّةِّ الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك ِّ السُّفلي 

Fibula Flap 

 
ِّ )داءُ بيرغر( ي  ض ِّ ِّ الحاد ِّ غيرِّ الرَّ  انسدادُ الشَّريانِّ الكعبري 

 
مفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ   ِّيَّة  معزولة  في العقدِّ اللَّ ل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  سِّ

 
ِّ  العظمِّ و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويضِّ الضَّياعاتِّ العظميَّةِّ الُمختلطةِّ بذاتِّ    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتفِّ في تعويضِّ ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعدِّ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِّرةِّ  ةِّ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتارِّ الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِّ الجامعةِّ  

 
.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما  ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاتِّ الثَّدي الشَّائعةِّ  

 
.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسمًا   ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
  :  Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرمِّ  تدبيُر آالمِّ الكتفِّ

 
 برزخ  ما بيَن َحياتين  البحرينِّ..  مجمعُ 

 
نَانِّ؟ .. وما قبَل النَّارِّ الُكبَرى أم  َروضَاتِّ الجِّ  ما بعدَ الموتِّ

 
فافةِّ األخمصيَّةِّ الُمزمنِّ بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِّ اللُّ

 
 لوحِّ الكتفِّ بالكورتيزون    -حقن الكيسةِّ المصليَّةِّ الصَّدريَّةِّ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد   21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِّ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاطِّ اليدِّ ( ق1) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظر  لألصابع

 
نديَّةِّ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاطِّ اليدِّ ( ق2) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظر  لألصابع

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصلِّ الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتُف الُمتجم ِّ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
ِّ الحرقفي : حقُن الكورتيزون   Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصلِّ العجزي 

 
  ِّ  ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِّ المعصميَّةِّ، السَّهُل الُممتَنِّع

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِّ قابضة األصابع الس طحي ة
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طِّ في السَّاعدِّ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِّ الُمتوس ِّ

 
قةِّ واألرملة؟  ما قوُل العلمِّ في اختالفِّ العدَّةِّ ما بيَن الُمطلَّ

 
ِّ الستعادةِّ حركةِّ الكتفِّ    Transfer to Restore Shoulder MovementTendon  عمليَُّة النَّقلِّ الوتري 
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