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ما بع َد الموت ..وما قب َل ال َمساق
فإ َّما َمسخ ..وإ َّما انعتاق!
فس حائرةً بعدَ ْ
ْ
فارقت جسد ًا واشتدَّ بينهُما
أن
هناكَ عندَ حدو ِد التَّ ِ
تقف ال َّن ُ
ماس ما بينَ حياةٍ وحياةٍُ ،
عن مآ ٍل فتُساءَ ُل ْ
عصف بها هل ٌع ،تَسأ ُل ْ
تقف هناكَ وحيدةً وق ْد
عن زاد .تمتدُّ منها يدُ رجاءٍ
البُعادُ .
َ
ُ
ُ
تبحث ْ
تبحث في الجعب ِة ْ
عن جنى ع ُم ٍر ضائع ٍ ال تَراه ُ أبد ًا يُعاد.
عن ثمي ٍن ينف ُع،
ب أراها تُ ُ
بواب ِة ال َّنعي ِم يكونُ
ي بعظي ِم
قرار ،وما بينَ ناج ٍ وخائ ٍ
ٌ
وهناكَ  ..على َّ
فرز العباد .فيفر ُح َمحظ ٌّ
ص ،وال أراه ُ ُ
ٌ
بغير
ب ما يفيدُ لسَداد.
حزون
ويخيب َم
فوزهِ،
ُ
فيعبر ُمخ َل ٌ
ُ
فليس في الجي ِ
يفوز ظالمُ نف ِس ِه ِ
ِ
َ
ً
ً
ُ
وكثير ارتعاد .يُمن ُع عبورا ويُثق ُل وعيدا ،ويُردُّ إلى حيث كانَ يهيمُ في البالد.
الحسرةِ وال َّندام ِة
ِ
َّ
فيقضي زمناً ه َو يجه ُلهُْ ،
ب باضطراد .ه َو ق ْد ع ِلم َ حا َلهُ في نشأتِ ِه األولى،
ق أراه ُ يتقل ُ
ق إلى خل ٍ
ومن خل ٍ
وال يدري على أي ِ حا ٍل ه َو يكونُ في التَّاليات .أتُراه ُ يُعادُ إلى جحي ِم الحياةِ الدُّنيا َّ
كرةً أخرى ،أ ْم تُراه ُ
من بيا ٍن ،فعسى اآلتي يحم ُل إلي ُك ْم ما قام َ ْ
من نعي ِمها ه َو يُزاد؟ هذا ما كانَ ْ
ْ
من دلي ٍل على جري ِء
اجتهاد.
ُمالحظة ها َّمة:
فاألو ُل كا َن ال ُملهم َ لوجو ِد ال َّثاني.
ق كفاتح ٍة لمقاليَ هذا قاصد ًا ُمتعمِد ًا؛
َّ
استعرتُ خاتم َة مقا ٍل لي ساب ٍ
َّ
الراب ِط التالي:
األو َل على َّ
وحتَّى تقيم َ الدَّلي َل على ما أدَّعي ِه ،اقرأ المقا َل َّ

َمجم ُع البحرين ..برزخ ما بينَ حَياتين
ع حوتَ ُه ..في المرامي والدَّالالت
قص َُّة موسى الذي أضا َ

األرض ،سأعمدُ التَّبسي َط ما استطعتُ إلى ذلكَ سبي ً
المرة.
ولكيال أق َع ضحيَّ َة ال ُمرجفينَ في
ال هذ ِه َّ
ِ
ُ
جردُ ويرى .فأنت ْم وق ْد علمتُ ْم
أبدأ بدلي ٍل جلي ٍ منَ القرآ ِن الكري ِم ،ثمَّ ُأتب ِعُهُ شرحاً على ما يعتقدُ العق ُل ال ُم ِ
اآلخر ْ
فبعض
من جدي ِد معنى.
َّاس ،فال ضي َر علي ُك ْم في جدي ِد ما وص َل إلي ِه
ُ
ُ
ما أفضى إلي ِه العق ُل القي ُ
من ُ
بل كثير ًا ما تراه ُ ق ْد بد َأ ْ
الكال ِم ال ينتهي بانتها ِء حرفِ ِهْ ،
حيث ه َو ق ِد انتهى.

َ
للا تعاىل:
قال ه
ذاب اجلحميِ*
*ل يذوقو َن فهيا َ
قاُه ع َ َ
املوت ا َل املوت ََة ا ألوىل َو َو ه ْ
ي ع َّما ينتهي إلي ِه ال ُمتَّقون بعدَ ْ
أن يقضيَ هللا ُ أمر ًا كانَ مفعو ًال .فهُناكَ الموتُ الذي
ه َو تصري ٌح إله ٌّ
ُ
فعجز اآلي ِة ال يعدمُ إليه ْم صري َح داللة.
كرور ،وهناكَ المحظيُّون الذينَ كذلكَ ه َو حا ُلهُم.
ليس لهُ َم
ٌ
َ
همُ ال ُمخ َلصون الذينَ صدَّ ُقوا إيمانَهُ ْم عم ً
ال صالحاً فما و ِه ُنواُ .همُ ال َّناجونَ الذينَ سعَوا إليها جاهدينَ ،
ير وال ُه ْم يحزنون..
ض ٌ
فاز ينتهونَ  ،ال يم ُّسهُ ْم َ
وبغير لقا ِء خال ِق ِه ْم ُه ْم أبد ًا ما ُفت ُنوا .هؤال ِء في عظي ِم َم ٍ
ِ
ً
يخلف أبدا الميعاد.
وعدَ هللاِ الذي ال
ُ

ُ
ْ
حيث ُه ْم على موع ٍد
ومن بعدِها موتٌ أكيدٌ فحياةٌ ثاني ٌة
إذا ..فهؤال ِء ال ُمتَّقونَ إلى حياةٍ أولى،
م َع ال َّنعيمُ .هنا يكونُ الموتُ  ،واسط ُة العق ِد ،يتيماً ال مكرو َر له .يعلنُ ختام َ الحياةِ األولى وبدءَ ال َّثاني ِة،
فال تحزنُ
عبور
كرةً أخرى هيَ تُطع َم .وهنا يكونُ الموتُ برز َخ
نفس ثاني ًة وال مرارةَ المو ِ
ت َّ
ٌ
ٍ
ما بينَ حياةٍ قصيرةٍ قضاها صالحاً وبينَ أخرى سرمديَّ ٍة سيقضيها ْ
القدير ُمنعَّماً.
ي
ُ
إن شاءَ العل ُّ
هذا ما يكونُ ْ
الظ ِل منَ َمضامين؟ ه َو المعنى الذي يطفو على
من صريح ِ العبارةِ ،فما يكونُ في ِ
صورةِ دونَ تك ُّلفٍ  ،فما يكونُ منهُ مستور ًا في تلكمُ ال َمطامير؟ إذا كانَ هذا ه َو حا ُل ال ُمتَّقينَ
سطح ِ ال ُّ
ُّ
غير ِه ْم ْ
ُّ
يستحق ذلكَ م َّنا كبي َر اهتمام؟!
جمهور التعساء؟ أال
من
ِ
السُّعدا ِء ،فما يكونُ عليهُ حا ُل ِ
ْ
وأن هؤال ِء في دورةٍ مكرورةٍ ْ
ال بُدَّ َّ
ي القدير .والدةٌ فموتٌ
من حياةٍ ومو ٍ
ومن
ت إلى ما شاءَ العل ُّ
بعدِها والدةٌ أخرى فموتٌ  ،وهكذا دواليك .دورةٌ ْ
من حياةٍ ومو ٍ
الراي َة إلى
ت ال تنتهي ،السَّابق ُة تُ ِ
سلمُ َّ
َّ
ب أ َمد ًاْ .
مكرور في الحياةِ الدُّنيا يكونُ
عذاب اآلخرةِ أشدَّ
ب
ُ
ومن بع ِد عذا ٍ
الالحق ِة فال تأف ُل شعل ُة العذا ِ
ٍ
من ذلكَ وأدهى ..و ْ
ْ
شك م َّما أدَّعي ِه ُمرتاباً ،فإليكَ ثاني دلي ٍل منَ القرآ ِن الكريم.
إن ُكنتَ في ٍ

َ
للا تعاىل:
قال ه
*ا َن ِ
حنن ِب همنْ ََشين*
ه ا َل موت َتهنا ا ألوىل وما ه
هؤلء لي َقولو َن* ا ْن َ
كذبٌ هيَ دعوا ُه ْم ،ووهمٌ بوه ٍم هيَ أحال ُمهُم .فظال ُمو أنف ِس ِه ْم ل ْم يعتقدُوا يوماً ب َمنش ٍَر أ ْم ب َمح َشر .ول ْم
بل ُه ْم لطا َلما تب َّج ُحوا ْ
ب قاد ٍم أ ْم بمآبْ .
إن هيَ َّإال حياتُنا الدُّنيا نموتُ ونحيا وما
يؤم ُنوا أبد ًا بحسا ٍ
ُ
وغاب عنهُ ْم جلي ُل ما ق ْد أعدَّ لهُ ْم في قاد ٍم منَ األيَّام.
يهل ُكنا َّإال الدَّهر .و ُه ْم بذلكَ ق ْد أث ُموا،
َ
الكذب دي ُنهُ ْم
صدرها .ف
الكرةَ كذبُوا ف ُك ِذبُوا في
و ُه ْم كما كذبُوا ف ُك ِذبُوا في
ُ
عجز اآلي ِةُ ،ه ْم أعادُوا َّ
ِ
ِ
ب أبد ًا يعودونُ .ه ْم ق ْد أقا ُموا قصور ًا ْ
وديد ُنهُ ْم ،وال أرا ُه ْم ْ
من وه ٍم ،و ُه ْم في ال َّظ ِن والوه ِم
عن الكذ ِ
فسوف يعل ُمون .فالموتُ ال أبا لهُ ْم
فذر ُه ْم يأكلوا ويلعبُوا ويُل ِه ِهمُ األم ُل،
أرا ُه ْم دائم َ الدَّو ِم يعمهونْ .
َ
مرةً ْ
حاصدُ ُه ْم مرار ًا وتكرار ًا .يُحييهُ ْم ربُّهُ ْم ْ
مرة في حلقا ٍ
ت مكرورةٍ حتَّى
من بعدِها َّ
ومن ثمَّ يُ ِميتُهُ ْمَّ ،
آخر َّ
يغيب ْ
ينتظر ُه ْم م ْنهُ
فكر ِه ْم وظنِ ِه ْم ما
الزمان .ه ْم على دراي ٍة ُربَّما بموتَتِ ِه ْم األولى ،ومؤ َّكد ًا
ُ
ُ
عن ِ
ِ
ْ
مرات.
د
عدي
من
ِ َّ

ال َّن ُ
تيجة األولى:
يموتُ ال ُمتَّقونَ م َّرة واحدة ،ويموتُ ظالمُ نفسه أكث َر من م َّرة.

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
*وه َو َاَّلي أأ ه ْ
حياك ه َث ي ه ِميته ه ْك ه َث هُي ه ْ
ييك ا َن النسا َن لكفو ٌر*
وحرس عليها قائمون .فأ َّما األولى ف ُ
وبواب ٌة
تبدأ وأنتَ
ٌ
فهناكَ حياتا ِن يفص ُل بينهُما موتٌ وبرز ٌخ َّ
ى ومن حول ِه ُش َّماتٌ
ت ثال ٍ
شرغوف في ُظلما ٍ
ث
يتسارونَ وأحبابٌ
ُّ
ُ
ٌ
تغوص ،وتنتهي ل َّما الجسدُ ُمس َّج ً
نادبون .وأ َّما ال َّثاني ُة فأراها ُ
فس ُمفارق ٌة أبد ًا ،وتنتهي ل َّما ال ُمنادي ينادي والجمي ُع لندائ ِه ال أبا
تبدأ وال َّن ُ
لهُ ْم ُمجيبون.

ي ْ
ُ
ٌ
عن ظال ٍم لنف ِس ِه ،فجميع ُنا على
ي والك ُّل لهُ ُمطيعون .ال
حياتا ِن بينهُما موتٌ ،
يتمايز في ِه تق ٌّ
قانون إله ٌّ
هذ ِه ال ُخطى المرسوم ِة أز ًال سائرون .نحيا ثمَّ نموتُ ْ ،
ريب في أ َّنها
ومن بع ِد موتِنا حياةٌ جديدةٌ ال
َ
كل ِه تجدُ قلي ً
للحق ل َّما جاءَ ُه ْم منكرون.
ال مؤمناً ،وأ َّما الكثرةُ م َّنا فهُ ْم على الدَّوا ِم
ستكون .وبعدَ ذلكَ ِ
ِ

تيجة ال َّث ُ
ال َّن ُ
انية:
ريب نافذ.
ي ال َ
حياتان وموتَة واحدة ،نظام إله ُّ

األساس:
األحجيَّ ُة
ُ
ريب َّ
ال شكَّ في َّ
أن
فكركَ ووجدانِك .وال
أن القلقَ بد َأ يتس َّل ُل إلى عقلكَ  ،و ُّ
َ
يندس فوض ًة عارم ًة في ِ
أسئل ًة كثيرةً ْ
تعصف في خلدِكَ  ،وتتزاحمُ بشراس ٍة على حدو ِد البوح ِ خلطاً وتثريباً عليك.
لتوها
ُ
بدأت ِ
ال وثقي ً
أن يتَّفقَ ثانياً م َع ما انتهينا إلي ِه َّأو ًال؟ ه َو سؤا ُل ال بُدَّ وأ َّنهُ يشغ ُل با َلكَ  ،كما ه َو طوي ً
فكيف ْ
ال
َ
خال َط فكري ..شغ َل بالي.
ق واتِساق.
فق ْد وافقَ المتَّقونَ قانونَ السَّما ِء ،حياتا ِن بينهُما موتٌ وفي ذلكَ انسجامٌ مع قاعدةِ الخل ِ
مرا ٍ
ت
ويتعدَّدُ موتُ ظالمي أنف ِس ِه ْم ،وفي ذلكَ شذو ٌذ ع ِن القانو ِن
األساس والميثاق .فالموتُ وق ْد وق َع َّ
ِ
َّدت هيَ األخرى .فال يكونُ موتٌ ْ
ألن حياتَهُ ق ْد تعد ْ
كثيرةٍ عندَ ظال ِم نف ِس ِه ،فذلكَ َّ
غير مقدَّم ِة
من ِ
أن ال حياةٌ تأتي ْ
الحياةِ ،كما ْ
ت
من غير ِسابق ِة الموت.
ت الحياةِ والمو ِ
فكيف يكونُ هكذا كمٌّ منَ دورا ِ
َ
والريب ِة ما
عندَ ظال ِم نف ِس ِه ،وهللا ُ ج َّل وعال ق ْد أخب َرنا بثنائيَّ ِة الحياةِ ويُت ِم الموت؟ ها أنتَ في ال َّش ِك ِ
زلتَ تَ
خوض ..تَعوم.
ُ

مفتا ُح حل األحجيَّة:
َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
نفس ح َني موِتِ ا واليت ْمل مت ْهت يف ِ
للا َ
منامها في ه ه
املوت
مسك اليت قىض علهيا َ
* ه
يتوّف ا أل َ
ذكل آل ٍ
جل همسمَى ا َن يف َ
وي ه ه
ايت لقومٍ يتف َكرو َن*
رسل ا ألخرى اىل أأ ٍ
ت يكمنُ ح ُّل األحجيَّ ِة ..يكونُ ُمحكمُ جواب .فالموتُ
ت نف ِس ِه ،ففي فق ِه المو ِ
يكونُ المفتا ُح في المو ِ
حصريَّ ُة إنسا ٍن ،ويُج َّنبُهُ ك ُّل ما عداه ُ ْ
ٌ
ٌ
ُ
حيوان ،ويكونُ
ومتحركات .فيموتُ
وينفق
إنسان
من ساك ٍن
ِ
ٌ
تْ ،
ث ْ
اليباس مصي َر ثال ٍ
مجاز
وإن كانَ سارياً ،فه َو
ت الحيوا ِن وال َّنبا ِ
جنس ال َّنبات .فالقو ُل بمو ِ
من ِ
ُ
َّ
َ
ت ْ
ي اعتادتهُ األذنُ فغدا منَ ال ُمسلمات.
واألجدر بالمو ِ
أن يبقى خا َّ
ُ
لغو ٌّ
صة إنسا ٍن ،فال يُقاس ُمهُ األلم َ
آخر ْ
من المخلوقات.
أحدٌ ُ
الصفات .وق ْد
صها هللا ُ ج َّل وعال
نفس خ َّ
فالموتُ فع ٌل َم ٌ
ِ
قدور والفاع ُل َملكٌ كريمٌ والمفعو ُل ب ِه ٌ
ببعض ِ
ُأعل َمنا َّ
ب الحكايات .ه َو صان ٌع وه َو
فس صنيع ُة إنسا ٍن ،ول َّما نعل ْم سواه ُ صانعاً لنف ِس ِه في ُكت ِ
أن ال َّن َ
مسؤولٌ ،واآلخرونَ ابتدا ًء وحينَ الفع ِل وانتها ًء ال يعدونَ ْ
محض برمجيَّات.
عن كونِه ْم
ُ
فس ذائق ُة الموتُ  ،وال تتطع ُمهُ جمي ُع ما عداها منَ الموجودات .فيحيا اإلنسانُ لها ْ
إذ ًا هيَ ال َّن ُ
ومن ثمَّ
بها ه َو يموتُ  ،وبعدَ موتِ ِه ه َو ال يدري في أي ِ حا ٍل هيَ تكون .ويكونُ ما سواه ُْ ،
ومن ثمَّ كما كا ُنوا
ُه ْم يَنتهونَ  .فال تكونُ لهُ ْم الحياةُ ابتدا ًء ،وال موتاً في النِهاي ِة ُه ْم يُطعمون.

ب!
أي ُمنقل ٍ
ظالمُ نفسهُّ ..
َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
حنن مبس بوقني* عىل أأ ْن ن ِهبد َل أأ َ
مثال ه ْك َونه ِنش ئَ ه ْك فمي ل ت َعل همو َن*
*حنن قدَران علي هك ا َ
ملوت وما ه
ه
ولقدْ علم هت النَش أأ َة ا ألوىل فلول ت َذ َكرو َن*
ي ال يستثني أحد ًا مؤمناً كانَ أ ْم ظالم َ نف ِس ِه ه َو يكون .نشأةٌ
ٌ
ت نشأةٌ أخرى ،ه َو
فبعدَ المو ِ
قانون إله ٌّ
أولى فموتٌ ْ ،
ت تكونُ لنا نشأةٌ ثاني ٌة ال نعلمُ على أي ِ حا ٍل نحنُ فيها نكون .فأ َّما ال َّنشأةُ
ومن بع ِد المو ِ
وطالحه ْم ،و ُه ْم جميعاً سوا ٌء في البنا ِء والتَّكوي ِن .هيَ نشأةٌ ل ْم
صالحه ْم
البشر
األولى فتنتظمُ جمي َع
ِ
ِ
ِ
ُ
فكيف لعاق ٍل ْ
ْ
صنعتِهُ ج َّل وعال فينا نحنُ
الخاطر ..تشغ ُل الفكر.
تعبث في
تزل
أن ينسى جمي َل ِ
ِ
َ
البشر؟! وه َو ق ْد خل َقنا فأحسنَ خل َقنا ،وفي أحس ِن صورةٍ وهيئ ٍة ه َو ش َّكلنا .ثمَّ ذرأنا نسي ُح في بال ِد هللاِ
طاب لهُ المقامُ عليها فاستكانَ ،وم َّنا ْ
الواسع ِة نبتغي فيها رزقنَا ومعاشَنا .فم َّنا ْ
من أرادَ اآلخرةَ
من
َ
حرثاً لهُ فسعى إليها جاهد ًا وقلي ً
ال ما تراه ُ ق ْد توانى.
وأ َّما ال َّنشأةُ ال َّثاني ُة فق ْد عَ ِلمنا منها الحتميَّ َة ،لك َّننا ال نعلمُ في أي ِ وا ٍد أ ْم بأي ِ تشكي ٍل نحنُ فيها نكون .ق ْد
فطاب عندَ ُهمُ البا ُل واسترا ُحوا .فهُ ْم ْ
ت يَعبرونَ،
علم َ ال ُمتَّقونَ سعيدَ مآ ٍل،
فور ِه ْم أرا ُه ْم برز َخ المو ِ
َ
من ِ
انتظار قيا ِم السَّاع ِة أرا ُه ْم في ال َّنعي ِم العاج ِل ُه ْم يَنعمونْ .
ومن بع ِد نعي ٍم موقو ٍ
وفي
ت ألج ِل ِهُ ،ه ْم بعدَ
ِ
ت ال ُخل ِد ُ
ال َمنش َِر و ْ
حيث ال َّنعيمُ الدَّائ ِم ُه ْم يُساقون.
حشر أرا ُه ْم إلى ج َّنا ِ
من ثمَّ ال َم ِ
أب لهُ أ ْم نَسَق .فجحدَ واستكب َرْ ،
وجه َل ظالمُ نف ِس ِه نصيبَهُ ْ
قْ ،
ومن
بل ظ َّنهُ خلقاً يتيماً ال َ
من جدي ِد خل ٍ
الصرا ِط
بع ِد الجحو ِد
واالستكبار تراه ُ كثير ًا ما ه َو ق ْد َفسَق .فقضى حياتَهُ يغبُّ ُشرور ًا ،وعلى ِ
ِ
ال ُمستقي ِم تراه ُ أبد ًا ما اتَّسَق .فإلي ِه ظال ِم نف ِس ِه يكونُ تالي القو ِل ،فعسى القو ُل يُق ِشع ُهُ فجي َع المآ ِل
ببعض قلق.
يشعر بعدَه ُ ولو
ِ
ُ
فيحتسب ..أ ْم تراه ُ
َ

تيجة ال َّث ُ
ال َّن ُ
الثة:
هو الموتُ ما يفص ُل بينَ قديم مث ٍل وجديد أمثال.
َ
فبع َد الموت ال نكونُ أبدا على ما ألفنا عليه أنفسَنا من صور ٍة وأفعال.

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
ملوت َ
*لعّل أأ ه
حدَُه ا ه
َ
معل صاحل ًا فمي تر هكت
ون ِ
قال ِرّب ارجِ هع ِ
*حَّت اذا جاءَ أأ ه ه
ََّلك اَّنَ ا ٌ
لكمة ه َو قائ هلها ِوم ْن وراِئِ ْم برز ٌخ اىل يَومِ يهبعثهون*
أنكروا بعثاً ْ
ريب في أ َّنهُ قريباً سيكون .ع ِش ُقوا
وأنكروا لقا ًء ال
من بع ِد الموتِ،
ُ
فظال ُمو أنفسِه ْم ق ْد ُ
َ
ال منهُ ْم وإثماً
الحياةَ جه ً
ْ
فدامت لهمُ الحياةُ ،لك َّنها حياةٌ ليسَ ْت كالتي كا ُنوا يتو َّهمون .فبد َل الحياةِ
ت صوالتٌ وجوالت .وسيبقى البرز ُخ حلماً ال يُطا ُل أبد ًا،
ستكونُ لهُ ْم َحيواتٌ  ،وستكونُ لهُ ْم في المو ِ
كرا ٍ
وكرات.
ت َّ
الموتُ يُدنيه ْم إلي ِه وبالحياةِ عنهُ يُردُّونَ َّ

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه

*و هعرضه وا عىل رب َِك ص َف ًا لقدْ جئ متهوان كام ه ْ
زمعت أأ َل ْن جنع َل ه ْلك مو ِعد ًا*
خلقناك أأ َو َل م َرٍة ْبل ه ْ
وفيها تأكيدُ ال ُمؤ َّك ِد في تغي ُِّر الحا ِل واألحوا ِل .فظال ُمو أنف ِس ِه ْم ْ
صورةِ
لن يكو ُنوا أبد ًا على الحا ِل أ ِم ال َّ
َت نشأتُهُمُ األولى نشأتُهُمُ األخيرةُ
قت صورةُ األولى وتلكمُ األخيرةِ ،فكما كان ْ
التي كا ُنوا يظ ُّنون .اتَّس ْ
الصفاتُ وال ُّ
ص ُ
هيَ ستكون .وما بينَ األولى واألخيرةِ ،تتغي َُّر ِ
ور ما دا ُموا ه ْم دونَ البرزخ ِ
ِكر الكريمُ والقائ ُل ه َو ربُّ العالمينَْ ،
فهل بعدَ فص ِل الخطاب خطابٌ
في البال ِد يَهيمون .هذا ه َو الذ ُ
يكون؟!

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
*فذرُه َ
حَّت يهال هقوا يو َمهَ هم َاَّلي ِفيه يهصعقون*يو َم ل يهغين عهن ه ْم كيده ه ُْه شيئ ًا ول ه ُْه يهنرصون*
هْ
وا َن َلَّلي َن ظل هموا عذا ًب دو َن َ
كرث ه ُْه ل ي َعلمون*
ذكل ولك َن أأ َ
ت الدُّنى ترا ُه ْم في دورا ٍ
ب
في الحيوا ِ
الخالص يَخوضونَ  ،وفي اآلخرةِ عذابٌ فوقَ ذلكَ
ِ
ت منَ العذا ِ
ُه ْم حاصدون .دورةٌ ْ
أمر منها وأدهى .فال
من بعدِها أخرى ،وك ُّل دورةٍ
ُ
تسحب في أذيا ِلها أختاً لها َّ
أحد ُثكَ ع ِن الخاتم ِة فهيَ في المرارةِ أشدُّ ْ
من ذلكَ وأقسى.
ب أ َمد ًا ،وال ِ
ينقط ُع سلسا َل العذا ِ

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
مت َاَّلي َن اعتَدَ وا ه ْ
منك يف ا َلس ِ
بت ف هقلنَا لهه ْم كونهوا ِقرد ًة خاس ئ َني*
*ولقدْ ع ِل ه ه
َ
لكل إنسان.
نَع ْم!
الري ُح بصيرةً ِ
حدث ذلكَ ذاتَ زما ٍن ،فكانَ عُصاةُ تلكَ القري ِة ال َّشاطئيَّ ِة خبر ًا حمل ْتهُ ِ
صوا قانونَ
ُه ْم يهودُ السَّب ِ
كروا ف ُم ِك َر ب ِه ْم ،فأصب ُحوا ح َّج ًة قائم ًة بذيو ٍل ونيو ٍ
ت ق ْد َم ُ
ب وأسنان .عَ َ
السَّما ِء ،فح َّل عليهُ ْم غضبٌ ال رادَّ لهُ إلى ْ
ب ق ْد تسرمدُوا فيها ،وفي
أن يقوم َ الميزان .فهُ ْم في العذا ِ
اآلخرةِ لهُ ْم عذابٌ فوقَ ذلكَ إذا ما شاءَ العظيمُ الدَّيَّان.

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
*ف َلام َعتَوا َمعا َّنه هوا عن هه هقلنا لهه ْم كونهوا قرد ًة خاس ئني*
ْ
ريب
ق هذهِ ..ظالم َ نف ِس ِه؟! ال
إن كان ِ
َ
ت اآلي ُة السَّابق ُة ق ْد أخطأتكَ لتقيي ِد المعنى ،فماذا تقو ُل في إطال ِ
َّ
ُ
الخالق ج َّل وعال وق ِد استوفى الخب َر في السَّابق ِة ،فال
صميماً فيك .ف
أن اإلطالقَ ها هنا ق ْد
َ
أصاب َ
القدير وأخب َرك.
ي
أراه ُ ق ْد أعادَه ُ في التَّالي ِة َّإال ِليَخزيك .فأحسنُ الحدي ِ
ُ
ث ُمتشابهٌ مثا ٍن ،بذلكَ أخب َرنا العل ُّ
فأو ُل المعنى ْ
أصاب فأوجعَك.
إن ه َو أخطأكَ  ،فال أجدُ ثاني ِه َّإال وق ْد
َ
َّ

َ
اَّلل تعاىل:
قال َ ه
للا و َغ ِض َب ِ
ذكل َمثو ًبة عندَ ِ
بَش ْمن َ
* هق ْل ْ
عليه وجعَ َل مهن ه هم القرد َة واخلناز َير
هل ُأ ِنبئ ه ْهك ٍ
للا َم ْن لعَن َ هه ه
اغوت أأو َ
بيل.
وعبَدَ َالط َ
عن َسو ِاء ا َلس ِ
رش ماك ًان و أأضَ ُّل ْ
لئك ٌّ
ُ
ُ
فالفع ُل ْ
َ
ت
ويحدث
حدث
ريب
مرةٍ ،فه َو ال
مرة .فيهودُ السَّب ِ
ألف َّ
إن كانَ ق ْد وق َع ذاتَ َّ
َ
ألف َ
وسيحدث َ
ٌ
كل مكا ٍن ..أور ُقوا .فكثيرونَ غي ُر ُه ْم ق ْد فع ُلوا فع َلهُ ْم ..أعادُوا
غرس
ل َّما ينتهوا ،بز َغ له ْم
ٌ
خبيث في ِ
الكرةُ .ه ْم هناكَ وهنا ،و ُه ْم في
غير خلق ٍة وصورةٍ
األمس واليو ِم وه ُلمَّ َّ
َّ
ِ
جرا .قردةً وخنازي َر وربَّما في ِ

ٌ
إنسان،
ُه ْم ق ْد ُمسِخوا،
ب القدرة .فاحتسِبْ ظالم َ نف ِس ِه! فاليوم َ أنتَ
ُ
فالغيب ال يكونُ َّإال عندَ العلي ِ صاح ِ
وغد ًا ال تدري على أي ِ حا ٍل تكونَ أ ْم تكونَ بأي ِ صورة.

ما بع َد الموت وما قب َل ال َمسَاق ..فإ َّما َمسخ َوإ َّما انعتَاق:
ستمكث فيها طوي ً
ُ
ال حتَّى حينْ .
ظالمَ نفسه! ْ
لن تُنس َخ ِم ْن عليهاْ ،
صورةِ التي
بل
ولن تُنس َخ على ال ُّ
غير تكوينْ .
ُكنتَ فيها َّأو َل نشأةٍْ ،
لن تملكَ ثاني ًة لنفسِكَ القرا َر فال
غير حا ٍل وفي ِ
بل ستكونُ على ِ
يكونُ لكَ ْ
أن تختا َر ،لك َّنكَ ستمتلكُ الوعيَ الكافي كيما عذابَكَ تعي .فق ِد انقضى زمنُ الفع ِل عندَ َّأو ِل
ت ال تنتهي ْ
عسير وسدا ِد دَي ِن .في حلقا ٍ
صاص
ب َق
ب
نشأةٍ ،وتكونُ جمي ُع القادما ِ
ٍ
من عذا ٍ
ت رهناً لحسا ٍ
ٍ
أن يعتِقنَكَ َّإال ْ
ستخوض ردحاً ،فال يكونُ لهُ َّن ْ
ي
القدير ..أو يكونَ األوانُ ق ْد آنَ
ُ
ُ
أن يأذنَ لهُ َّن العل ُّ
األكبر ل َّما يدعي ال ُمنادي في يو ِم الدِين.
ب
للعذا ِ
ِ
ْ
ٌ
لبس
لبس
مرة .فأنتَ
المرةِ
إنسان في َّ
كل َّ
ثوب اآلدميَّ ِة َّإال في اثنتين ،وت ُ
َ
َ
ثوب ما عداها في ِ
لن ت َ
ٌ
ُكشف
إنسان حينَ
األولى ،وأنتَ
مرة .جاحد ًا ُمن ِكر ًا في غفل ٍة تكونُ في َّأو ِل َّ
آخر َّ
مرةٍ ،وي ُ
الحشر في ِ
ِ
َّ
مرة .تَ
مرةٍ ،فال تحصدُ
ع ْنكَ الغطا ُء فيُصب ُح
خوض في الظ ِن والوه ِم في َّأو ِل َّ
آخر َّ
ُ
ُ
بصركَ حديد ًا في ِ
مرة.
آخر َّ
غي َر ال َّندام ِة والحسرةِ ل َّما جاءَكَ اليقينُ في ِ
مرةٍ
غير صورة .أنتَ
وآخر َّ
وبينَ َّأو ِل َّ
غير تركيب ٍة وفي ِ
غير تشكي ٍل تكونُ  ،تكونُ في ِ
مرةٍ أنتَ في ِ
ِ
ُ
ق ْد أحبَبْتَ الحياةَ فأخل ْدتَ فيها ْ
غير ما تحبُّ وتَ
ُ
المرة .فأنتَ وق ْد بدأتَ الوجودَ
رغب هذ ِه َّ
لكن على ِ
بشر ًا سويَّاًْ ،
ستمر فيها .حجر ًا ،أ ْم شجر ًا ،أ ْم بهيم ًة ،أ ْم شيئاً آخ َر
حر ًا ومسؤو ًال أبد ًا ال أراكَ تَ ُّ
لكن َّ
صاحب ال َّشأ ِن ..عظيمُ القدرة.
ُ
م َّما ال أعلمُ ،مقيمٌ أنتَ فيها إلى ما شاءَ
مرةٍ ،فال أراها ستُمن ُح لكَ ثاني ًة فيما بقيَ لكَ ْ
فالحريَّ ُة وق ْد ُم ْ
مرات .والعق ُل وق ْد
من َّ
نحت لكَ ذاتَ َّ
أودى بكَ إلى المعصي ِة والعصيا ِن في َّأو ِل حياةٍ ،فال أراه ُ يُ ِبد ُل فع َلهُ الشِينَ فيكَ في القاد ِم ْ
من حيوات.
أن تختا َر فيما يأتي ْ
تعمد ًا في َّأو ِل دورةٍ ،فال يكونُ لكَ ْ
من دورات.
ُخي ِ ْرتَ فاخترتَ العو َج واعياً ُم ِ
كفرتَ في َّأو ِل نشأةٍ ،فما عساكَ تجتر ُح فيما سيكونُ لكَ ْ
أنكرتَ البصائ َر
من عدي ِد نشآتْ .
وأنتَ وق ْد ْ
وهيَ َّ
تاهت ْ
البصر إذا ما البصيرةُ
ْ
عن جلي ِل بيِنات.
ق ،فما ينف ُع
ُ
شال ُل ٍ
نور داف ٍ
من يُسائِ ُلك .فكتابُكَ وق ْد ض َّج إثماً ْ
لن تجدَ ْ
سطر فع َلكَ ْ ..
ستغادركَ المالئك ُة أبد ًاْ ،
من
ولن تجدَ أحد ًا يَ ُ
ُ
ب ليَتبع َك .فقعيدُ اليمي ِن أصابَهُ منكَ سأمٌ،
َّأو ِل نشأةٍ ،فما تكونُ حاج ُة التَّاليا ِ
وأصاب قعيدَ
ت إلى رقي ٍ
َ
عب ْ
ب
من كثرةِ ما كتبَك .فهج َركَ االثنا ِن يقصدا ِن سما ًء ،وتركاكَ وحيد ًا في
الشِما ِل التَّ ُ
األرض لعذا ٍ
ِ
فالغرس وق ْد مضى زما ُنهُ ُمدبِر ًا ،ف ْ
ت ظالم َ نفسِكَ َّإال ال َّشوكَ ..
ريب سيُوجع ُك.
لن تحصدَ في التَّاليا ِ
ُ
ال َ
لع َّل ال َّشوكَ ينفعُك.
نوب
قِردةً وخنازي َر
فس وال ُّذ ُ
نفس في أي ِ وا ٍد تمو ُء .وأنا ال ُأ ِ
أسالف لنا باتُوا ،وغد ًا ال تدري ٌ
ٌ
زكي ال َّن َ
ازور ْ
صتُ  ،فال أدري أيُسعدُ
قناطير ،والمتنُ ق ِد
من هو ِل األحما ِل ينو ُء .لكنِي وق ْد رمتُها انعتاقاً فأخل ْ
َّ
ُ
مسرور وغد ًا لو تدري بأي ِ خذال ٍن
الحا ُل في غدي أ ْم ه َو يسو ُء.
ٌ
ْ
فارأف بنفسِكَ ظالم َ نف ِس ِه! فاليوم َ
تبوء.
......................................................................................
في سياقا ٍ
ت أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:

ت السَّرير َّي ِة
حركِ العلويِ ،الفيزيولوجيا المرض َّي ُة
لألعراض والعالما ِ
ِ
أذيَّاتُ العصبو ِن ال ُم ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ض َّي ِة لل ُّنخاع ِ ال َّشوكيِ ،خبايا
في األذيَّا ِ
ت َّ
ِ
الر ِ
الكيس السُّحائيِ ..كثي ُرها طي ِ ٌع وقلي ُلها عص ٌّ
ي على اإلصالح ِ
الجراحي ِ Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine
مقارب ُة العصبِ الوركي ِ جراح َّياً في ال َّناحي ِة اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر أليافِ العضل ِة اإلليو َّي ِة العظمى مقاب َل
المدخ ِل ال َّتقليدي ِ Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional
Approaches

النقل العصبي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
في النقل العصبي ،موجاتُ الضَّغ ِط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي ،كموناتُ العمل Action Potentials

ت الكهربائ َّي ِة العاملة
ت العمل والتيَّارا ِ
وظيف ُة كمونا ِ
في النقل العصبي ،التيَّاراتُ الكهربائية العاملة Action Electrical Currents

األطوا ُر ال َّثالث ُة للنقل العصبي ِ
المستقبالت الحسية ،عبقرية الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبية The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائف عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier
ُ

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموج ِة العامل ِة
ُ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموج ِة العامل ِة
ُ
ت العمل
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كمونا ِ
ُ
في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم
الصدمة النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوكي ،األعراض والعالمات السريريةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرمع Clonus
اشتدادُ المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتِساعُ باح ِة المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحرك َّي ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

التنكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبية الحركية للعصب المحيطي ..ويعف عن محاوره الحسية
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
س الفاليري ،رؤي ٌة جديدةٌ )Wallerian Degeneration (Innovated View
ال َّتن ُّك ُ
ي ،رؤي ٌة جديدةٌ )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتجدُّدُ العصب ُّ
المنعكساتُ الشوك َّي ُة ،المفاهيمُ القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions

ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكساتُ ال َّشوك َّي ُة،
والمجاز العلمي
ت المرأةُ من ضلع الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسفي
ُخلق ِ
ِ

جنس وليدها ،والرجل يدعي!
تقر ُر
المرأةُ ِ
َ

ق
ُّ
الرو ُح وال َّن ُ
ق وصَنيع ُة مخلو ٍ
فس ..عَط َّي ُة خال ٍ
واألرض أكب ُر من خلقِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خلقُ السَّماوا ِ
ِ
وضل ُع آدمَ ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
تُ َّفاحة آدم ِ
ــــــــــوا ُء ..هذه
ح
َّ
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة ألفِ عام
هكذا تكلم ابراهيمُ الخليل
الفكر
القوةِ
قوةِ
وفكر َّ
فقهُ الحضاراتِ ،بين َّ
ِ
ِ
ال ِعدَّةُ و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلق ٍة وأرمل ٍة ذواتَي عفاف
تعدُّدُ َّ
ت وملكُ اليمين ..المنسو ُخ اآلج ُل
الزوجا ِ
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرض َّي ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط
ُجسيمُ بار ،مفتا ُح أحج َّي ِة الخلقِ
قر ُر!
ي أم بنتٌ  ،األمُّ تُ ِ
صب ٌّ
القدمُ الهابطة ،حال ٌة سرير َّي ٌة
حواءَ من ضلع ِ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطورةٌ؟
خلقُ َّ
ي Obstetrical Brachial Plexus Palsy
شل ُل الضَّفيرةِ العضد َّي ِة الوالد ُّ

ي
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ي والوظيف ُّ
ض َّي ُة لألعصابِ المحيط َّي ِة ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّ
ض َّي ُة لألعصابِ المحيط َّي ِة ( )2تقييمُ األذ َّي ِة العصب َّي ِة
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ي
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ض َّي ُة لألعصابِ المحيط َّي ِة ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّ
تصنيف األذ َّي ِة العصب َّي ِة
ض َّي ُة لألعصابِ المحيط َّي ِة ()4
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ُ
دورةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ُ
قوس العضل ِة الكا َّب ِة ال ُم َّ
شبيهُ ربا ِط Struthers- like Ligament ...Struthers
عمليَّاتُ ال َّنق ِل الوتري ِ في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري ِ Tendon Transfers for Radial Palsy

ختصر)
جنس الوليد ( ُم
ُقر ُر
ٌ
من ي ِ
َ
يٌ ..
ُ
ت
ثالوث ال َّذكاءِ ..زادُ
ت والمآال ِ
الصفا ِ
بحث في ِ
ٍ
مسافر! ال َّذكا ُء الفطر ُّ
ي ،واالصطناع ُّ
ي ،اإلنسان ُّ
الصفر َّي ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
المعادالتُ ِ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديدةٌ Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُم ِ
نعكس ال َّشوك ُّ
ي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
لقوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ال ُم ِ
ي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجاب ِة ثنائ َّي ِة الجانبِ للمنعكس
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي ( ،)3الفيزيولوجيا المرض َّي ُة التِساع ِ ساح ِة العمل Extended Hyperreflex,
ال ُم
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology

للمنعكس عدي ِد اإلستجاب ِة الحرك َّي ِة
ي ( ،)4الفيزيولوجيا المرض َّي ُة
ال ُم
ِ
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرمع ( ،)1الفرض َّي ُة األولى في الفيزيولوجيا المرض َّي ِة
َّ
الرمع ( ،)2الفرض َّي ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرض َّي ِة
َّ
حوا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِه كانت َّ
خلقُ آدم َ وخلقُ َّ
جسيمُ بار ،ال َّشاهدُ والبصيرةُ Barr Body, The Witness

جدل َّي ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
االنقسامُ الخلو ُّ
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
ي ،الجسمُ ِ
الصبغيَّةِ ،
المادَّةُ ِ
الصبغ ُّ
الصبغ ُّ

تمماتُ الغذائ َّي ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّقاً مفيدةٌ ألجسامنا؟
ال ُم ِ
نصف الـ Meiosis
ي ال ُم ِ
االنقسام الخلو ُّ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ الدَّائم
ضار جدَّ ًا
ٌّ
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيدٌ ..وكثي ُره ُ
قصص البطول ِة والفداء
َوالمهن ُة ..شهيدٌ ،من
ِ
ال َّثقبُ األسودُ وال َّنجمُ ا َّلذي هوى
واألرض ،فرض َّي ُة الكو ِن السَّديمي ِ ال ُم َّتص ِل
ت
خلقُ السَّماوا ِ
ِ
س الـ Circulating Sweepers
الجواري ال ُك َّن ُ
ينفصمُ المجتم ُع ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما
ِ
ال َّتصني ُع ال َّذاتي لمفص ِل المرفقِ Elbow Auto- Arthroplasty

ال ُّطوفانُ األخي ُر ،طوفانُ بال سفين ِة
ورَ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاي ُة ،فتَكونُ الهَو َّي ُة خَاتِم َة الحِ كاي ِة
َك ْش ُ
ف ال َمستُ ِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتماعُ فطرة ،أ ِم اجتماعُ ضرورة ،أم اِجتماعُ مصلحةٍ؟
ي Pneumatic Petrous
عظمُ ال َّ
صخرةِ الهوائ ُّ

ي الجانبِ للعصبِ َّ
الزندي ِ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
خل ٌع والد ٌّ
ي ُثنائ ُّ
حوا ُء
حقيقتان ال تقب ُل بهُ َّن َّ
غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج البُويضا ِ
ت ِ
ج النِطافِ الـ Spermatogenesis
إنتا ُ

محض تُ َّرهات؟!
ُ
أمُّ البنات ،حقيق ٌة هيَ أ ْم هيَ
األولين
أمُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َظننتُها من هفوا ِ
ت َّ
ت وقلي َل بنين
حوا ُء هذ ِه ت ِلدُ كثي َر بنا ٍ
غلب ُة البناتَّ ،
حوا ُء هذ ِه ت ِلدُ كثي َر بني َن وقلي َل بنات
َغ َلبَ ُة البنينَّ ،
ئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها
حوا ُء هذه يكاف ُ
وال أنفي عنها العد َل أحياناً! َّ
المغنيزيوم با ٍن للعظا ِم! يدعمُ وظيف َة الكالسيوم ،وال يطيقُ مشاركتَه
ولحواءَ حف ُظ ال َّتكوين!
آلدم َ فع ُل ال َّتمكين،
َّ
َه َذيانُ المفاهيم (َ :)1ه َذيانُ االقتصاد
المغنيزيوم ( ،)2معلوماتٌ ال غنى عنها

تناذر العضل ِة الكمثر َّي ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخص َّي ٌة)
ُمعالج ُة
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

عرض مو َّس ٌع)
تناذر العضل ِة الكمثر َّي ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخص َّي ٌة)(
ُمعالج ُة
ٌ
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
الصفا ِ
فيروس كورونا ال ُمستجدُّ ..من بع ِد السُّلوكِ  ،عي ُنهُ على ِ
ُ
َه َذيانُ المفاهيم (َ :)2ه َذيانُ ال َّلي ِل وال َّنهار
أن تَ ِلدَ أخاهَا ،قو ٌل صَحي ٌح ْ
ت ال َمرأةُ ْ
لكن بنكهَ ٍة عَربيَّة
كادَ ِ
متالزم ُة ال َّتعبِ المزمن Fibromyalgia
ليس أفض َل ال ُممك ِن
طف ُل األنبوبَِ ،
الحُروبُ العبث َّي ُة ..عَذابٌ دائمٌ أ ْم اِمتحانٌ ُمستدامٌ؟

صو ٌل
ص ٌ
ورَ ،وفي ال َّتجري ِد و ُ
ِياس ق ُ
جردُ ..في الق ِ
العَق ُل القي ُ
َّاس َوالعَق ُل ال ُم ِ
رار!
الذِئبُ ال ُمنفردُ ،حي َن يُصب ُح ال َّتو ُّحدُ َمفازةً ال
محض َق ٍ
َ
عال ُج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِن الكورتيزون موضع َّياً
األرض وما يزالُ ،وأ َّما الجديدُ فمنكوبُهُ أنتَ أساساً أيُّها اإلنسان!
ب
وحش فرانكنشتاين الجديدُ ..القديمُ نك َ
ُ
َ
ي (عمل َّي ُة براند))Claw Hand (Brand Operation
اليدُ المخلب َّي ُة ،اإلصال ُح الجراح ُّ
سعاةُ بري ٍد حقيقيُّون ..ال هواةُ ترحا ٍل وهجرةٍ
فيروس كو ُرونَا ال ُمست َِجدُّ (كوفيد ْ :)19-
ت
الصفا ِ
من بَع ِد السُّلوكِ  ،عَي ُنهُ عَلى ِ
ُ
عالمة هوفمان Hoffman Sign

ُ
وسيزيف اإلنسانُ
األسْطو َرةُ ال َحقِي َق ُة الهَ ِر َم ُة ..شمشونُ الحكاي ُة،
ُ
ال َّتن ُّك ُ
س الفاليري ال َّتالي لألذ َّي ِة العصب َّيةِ ،وعمل َّي ُة ال َّتجدُّ ِد العصبي ِ
َّار الغلفاني ِ وال َّتص ُّلبِ ال ُّلويحي ِ ال ُمتعدِد؟
ي ال ُم ِ
تعددُ :العالق ُة السَّبب َّي ُة ،بين ال َّتي ِ
ال َّتص ُّلبُ ال ُّلويح ُّ
ي لور ٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرط ٍل بسببِ نزفٍ داخ َل
ي اإلسعاف ُّ
ي في الكبدِ :االستئصا ُل الجراح ُّ
الورمُ الوعائ ُّ
كتل ِة الورم
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
ُمتالزم ُة العضل ِة الكا َّب ِة
َّ
ض َّي ُة ،مقارب ٌة جراح َّي ٌة جديدةٌ
أذيَّاتُ ذي ِل
الفرس َّ
ِ
الر ِ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

ي ..موجباتُ
طوراتُ ال َّتالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سرير َّي ٌة وشعاع َّي ٌة
ال َّشل ُل ُّ
ُ
وأهداف العالج ِ الجراحيِ ..ال َّت ُّ
الرباع ُّ
والزن ِد Ulnar Dimelia or Mirror Hand
ُ
تضاعف الي ِد ِ

تام للعصبِ المتوسِط
الرسغ ِ تنهي التزا َمها بقطع ٍ ٍ
ُمتالزم ُة نفقِ ِ
ورمُ شوان في العصبِ ال َّظنبوبي ِ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورمُ شوان أمام َ الع ُجز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلد َّي ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ي معزو ٌل ثنائ ُّ
ضمو ُر إلي ِة الي ِد بالجهتين ،غيابٌ خلق ٌّ
الرأسين الفخذ َّي ِة The Syndrome of the Long Head of Biceps
أس ال َّطوي ِل للعضل ِة ذا ِ
ت َّ
ُمتالزم ُة َّ
الر ِ
Femoris
مرضيَّاتُ
ؤوس العضد َّي ِة Pathologies of Distal Tendon of Biceps
الوتر البعي ِد للعضل ِة ثنائ َّي ِة ُّ
الر ِ
ِ
Brachii Muscle
بظهور حلق ٍة جلد َّي ٍة خانق ٍة عندَ الحدو ِد القريب ِة للوذم ِة
ي  Algodystrophy Syndromeتميَّزَ
حث ٌل ِ
ِ
ود ٌّ
ي انعكاس ٌّ

الجلد َّي ِة

الفك السُّفلي ِ باستخدا ِم ال َّشريح ِة ال َّشظو َّي ِة ال ُح َّرة Mandible Reconstruction Using Free
تصني ُع ِ
Fibula Flap

ضي ِ (دا ُء بيرغر)
ِ
غير َّ
الر ِ
الحاد ِ
انسدادُ ال َّشريا ِن الكعبري ِ
إصاب ٌة س ِِل َّي ٌة معزول ٌة في العق ِد ال َّلمف َّي ِة اإلبط َّي ِة Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis
ال َّشريح ُة ال َّشظو َّي ُة ال ُموعَّاةُ في
ت العظم َّي ِة ال ُمختلط ِة بذا ِ
تعويض الضَّياعا ِ
ِ
ت العظ ِم وال َّنقي ِ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis

هام في السَّاع ِد
ال َّشريح ُة ال ُح َّرةُ جانبُ الكتفِ في
ضياع ٍ جلدي ٍ ٍ
ِ
تعويض َ
الرض َّي ُة للضَّفيرةِ العضد َّي ِة Injuries of Brachial Plexus
األذيَّاتُ َّ
دورةِ Rotator Cuff Injury
أذ َّي ُة
ِ
أوتار الك َّف ِة ال ُم ِ
كيس ُة القناةِ الجامع ِة Choledochal Cyst

اليأس ..نح َو ُمقارب ٍة أكث َر حزماً Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفاتُ ال َّثدي ما حو َل ِ
ت ال َّثدي ال َّشائع ِة Evaluation of Breast Problems
تقييمُ آفا ِ
اليأس ..نح َو ُمقارب ٍة أكث َر حسماً Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفاتُ ال َّثدي ما حو َل ِ
تدبي ُر آال ِم الكتفِ  :الحقنُ تحتَ األخر ِم Subacromial Injection

مجم ُع البحري ِن ..برز ٌخ ما بي َن َحياتين
الجنَا ِن؟
ضا ِ
ار ال ُكب َرى أ ْم َرو َ
ت ِ
ما بعدَ الموتِ ..وما قب َل ال َّن ِ
تدبي ُر التهابِ ال ُّلفاف ِة األخمص َّي ِة ال ُمزم ِن بحقنُ الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection
صدر َّي ِة -لوح ِ الكتفِ بالكورتيزون
حقن الكيس ِة المصل َّي ِة ال َّ

Scapulo-Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
ختصر ُمفيدٌ Vitamin B12
فيتامين ب ُ ..12م
ٌ
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظمومُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورمُ العظم ُّ

الزند َّي ِة
ٌ
( )1قص ُر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
الزند َّي ِة
ٌ
( )2قص ُر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
الكتف ال ُمتجمِدة ،حقنُ الكورتيزون داخ َل مفص ِل الكتف Frozen Shoulder, Intraarticular
ُ
Cortisone Injection
مرفق التنس ،حقن الكورتيزون Tennis Elbow, Cortisone injection
ألمُ المفص ِل العجزي ِ الحرقفي :حقنُ الكورتيزونSacro-Iliac Joint Pain, Cortisone Injection
استئصا ُل الكيس ِة المعصم َّيةِ ،السَّه ُل ال ُممتَنِع ِ )Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy
قوس العضل ِة قابضة األصابع السطحية )(FDS Arc
ُ
توس ِط في السَّاع ِدMedian Nerve Surgical Anatomy
ي للعصبِ ال ُم ِ
ال َّتشري ُح الجراح ُّ

ما قو ُل العل ِم في اختالفِ العدَّةِ ما بي َن ال ُمط َّلق ِة واألرملة؟
عمل َّي ُة ال َّنق ِل الوتري ِ الستعادةِ حرك ِة الكتفِ Tendon Transfer to Restore Shoulder Movement
َّف ..وكا َن عروقاً متباين ًة
بفضلكِ آدمُ!
َّ
استمر هذا اإلنسانُ  ..تم َّكنَ ..تكي َ
ِيس َمهي ٍن
المِبيضا ِن في ِرك ٍن َمكي ٍن ..والخِ صيتا ِن في ك ٍ
بحث في األسبابٌِ ..
ٌ
بحث في وظيف ِة ال َّشك ِل
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