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 الَمساق  .. وما قبَل ما بعَد الموت  

ا  ا .. َمسخ  فإمَّ  !انعتاق   وإمَّ

 

هناَك عندَ حدوِد التَّماِس ما بيَن حياةٍ وحياةٍ، تقُف النَّفُس حائرةً بعدَ أْن فارقْت جسدًا واشتدَّ بينهُما  

سأُل عْن مآٍل فتُساءَُل عْن زاد. تمتدُّ منها يدُ رجاٍء البُعاد. تقُف هناَك وحيدةً وقْد عصَف بها هلٌع، تَ 

  تبحُث في الجعبِة عْن ثميٍن ينفُع، تبحُث عْن جنى عُمٍر ضائعٍ ال تَراهُ أبدًا يُعاد.

ابِة   يكوُن قراٌر، وما بيَن ناجٍ وخائٍب أراها تُفرُز العباد. فيفرُح َمحظيٌّ بعظيِم   النَّعيمِ وهناَك.. على بوَّ

ويخيُب َمحزوٌن فليَس في الجيبِ ما يفيدُ لسَداد. فيعبُر ُمخَلٌص، وال أراهُ يفوُز ظالمُ نفِسِه بغيِر  فوِزِه،  

البالد.   في  يهيمُ  كاَن  حيُث  إلى  ويُردُّ  وعيدًا،  ويُثقُل  عبورًا  يُمنُع  ارتعاد.  وكثيِر  والنَّدامِة  الحسرةِ 

ُب باضطراد.فيقضي زمناً هَو يجهُلهُ، ومْن خلٍق إلى خلٍق أراهُ يتق األولى،    نشأتِهِ مَ حاَلهُ في  هَو قْد علِ   لَّ

ةً أخرى  الدُّنياالحياةِ    جحيمِ   إلىأتُراهُ يُعادُ    التَّاليات.  في  كونُ ي هَو  أي ِ حاٍل    على وال يدري   تُراهُ  ، أْم  كرَّ

جريِء  على  مْن دليٍل    قامَ ما    يحمُل إليُكمْ   اآلتي   عسىف؟ هذا ما كاَن مْن بياٍن،  يُزاد هَو  ها  مْن نعيمِ 

  .اجتهاد 

 

 : هامَّة   ُمالحظة  
 

داً لمقاليَ  مقاٍل لي سابٍق كفاتحةٍ خاتمَة  استعرتُ  ُل  ؛ هذا قاصدًا ُمتعم ِ  الثَّاني. لوجودِ  الُملهمَ  كانَ فاألوَّ

لَ المقاَل  اقرأ  ، على ما أدَّعيهِ  وحتَّى تقيمَ الدَّليلَ  ابِط التَّالي:  األوَّ  على الرَّ

.. جمعُ مَ   برزخ  ما بيَن َحياتين البحرين 

   في المرامي والدَّالالت  .. قصَُّة موسى الذي أضاَع حوتَهُ 

 

 

ة  الُمرجفيَن في األرِض، سأعمدُ التَّبسيَط ما استطعُت إلى ذلَك سبيالً ضحيََّة    ولكيال أقعَ  .  هذِه المرَّ

ٍ أبدُأ بدليٍل   دُ   العقلُ   يعتقدُ على ما  شرحاً    عُهُ ُأتبِ ثمَّ  القرآِن الكريِم،    منَ   جلي  وقْد علمتُْم  فأنتْم  .  ويرى  الُمجر ِ

فبعُض  .معنى جديدِ مْن  اآلخرُ  إليهِ  وصلَ   في جديِد مافال ضيَر عليُكْم ، العقُل القيَّاسُ ما أفضى إليِه 

 ى.انته  قدِ  هوَ  قْد بدَأ مْن حيثُ تراهُ كثيرًا ما بْل  ،بانتهاِء حرفِهِ الكالِم ال ينتهي  

  تعاىل: قاَل للاه 

َل   املوَت   فهيا   يذوقونَ   ل *  ْ عَذاَب اجلحميِ*  الأوىل   املوتَةَ   ا   َوَوقاُهه

فهُناَك الموُت الذي   . مفعوالً بعدَ أْن يقضيَ هللاُ أمرًا كاَن    ونينتهي إليِه الُمتَّق  عمَّاهَو تصريٌح إلهيٌّ  

  . داللة   صريحَ إليهْم  فعجُز اآليِة ال يعدمُ    حاُلهُم.هَو  كروٌر، وهناَك المحظيُّون الذيَن كذلَك  ليَس لهُ مَ 

، الذيَن سعَوا إليها جاهدينَ   ُهمُ النَّاجونَ   ُنوا.ما وهِ فعماًل صالحاً  هُْم  إيمانَ  صدَُّقوا  الذينَ همُ الُمخَلصون  

. .هُْم َضيٌر وال ُهْم يحزنونيمسُّ ال    ،ينتهونَ   عظيِم َمفازٍ   فيهؤالِء    .ُفتُنواأبدًا ما  ُهْم  وبغيِر لقاِء خالِقِهْم  

  يخلُف أبدًا الميعاد.وعدَ هللاِ الذي ال  

https://drive.google.com/file/d/1AOp6ivvpecbsAHM5b12SWebCaS3KxJVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOp6ivvpecbsAHM5b12SWebCaS3KxJVP/view?usp=sharing
https://youtu.be/ik5qXq3TktU


حياةٍ    الُمتَّقونَ هؤالِء  ف..  إذا   موٌت  أولى،  إلى  بعِدها  موعدٍ   ثانيةٌ فحياةٌ  أكيدٌ  ومْن  على  ُهْم   حيُث 

األولى وبدءَ الثَّانيِة،  الحياةِ  يعلُن ختامَ  ال مكروَر له.    يتيماً   ،العقدِ   واسطةُ   ،الموتُ   يكونُ نا  هُ .  مَع النَّعيم

تحزُن   الموتِ ثانيًة    نفسٌ فال  مرارةَ  أخرى  وال  ةً  تُطعَ   كرَّ الموُت  م.  هيَ  يكوُن   عبورٍ   برزخَ وهنا 

 . ُمنعَّماً  القديرُ  العليُّ  إْن شاءَ  سيقضيها بيَن أخرى سرمديَّةٍ قضاها صالحاً و  حياةٍ قصيرةٍ ما بيَن 

العبارةِ، فما يكوُن في   ِ مَن  هذا ما يكوُن مْن صريحِ  ل  هَو المعنى الذي يطفو على  ؟  ضامينمَ الظ ِ

  الُمتَّقينَ   حالُ   إذا كاَن هذا هوَ طامير؟  مَ التلكمُ    في  يكوُن منهُ مستوراً ا  فم  ،دوَن تكلُّفٍ   سطحِ الصُّورةِ 

 أال يستحقُّ ذلَك منَّا كبيَر اهتمام؟!  ؟عساء جمهوِر التُّ  مْن غيِرِهمْ  حالُ فما يكوُن عليهُ ، السُّعداءِ 

والدةٌ فموٌت ومْن   .العليُّ القديرإلى ما شاءَ    حياةٍ وموتٍ في دورةٍ مكرورةٍ مْن    هؤالءِ   ال بُدَّ وأنَّ 

ايةَ مُ  تُسل ِ   السَّابقةُ ،  ال تنتهيوموٍت    حياةٍ دورةٌ مْن  .  ، وهكذا دواليكبعِدها والدةٌ أخرى فموتٌ  إلى   الرَّ

حقةِ   أشدَّ   يكوُن عذاُب اآلخرةِ في الحياةِ الدُّنيا  مكروٍر    ومْن بعِد عذابٍ   .داً أمَ   العذاِب    شعلةُ فال تأفلُ   الالَّ

ا أدَّعيهِ و ..وأدهى مْن ذلكَ      مَن القرآِن الكريم. ثاني دليلٍ ، فإليَك ُمرتاباً  إْن ُكنَت في شك ٍ ممَّ

 تعاىل:   للاه  قالَ 

َن   َ   هؤلءِ *ا  نْ   * قولونَ لي َل   هَ   ا   ََشين* نْ وما حننه ِبمه  الأوىل   تهنا موتَ   ا 

ولْم  . رحشَ أْم بمَ  بَمنَشرٍ يوماً  والْم يعتقدُ و أنفِسِهْم فظالمُ .  أحالُمهُمكذٌب هيَ دعواُهْم، ووهمٌ بوهٍم هيَ 

ُحوا    ُهْم لطاَلما  بلْ أْم بمآب.  قادٍم    يؤمُنوا أبدًا بحسابٍ  الدُّنيا نموُت ونحيا وما  إْن هيَ إالَّ حياتُنا  تبجَّ

  .األيَّام  منَ قادمٍ في ما قْد ُأعدَّ لهُْم  جليلُ  أثُموا، وغاَب عنهُمْ قْد  . وُهْم بذلكَ يهلُكنا إالَّ الدَّهر

ةَ كذبُ ُهْم  ،  عجِز اآليةِ في    بُواذ ِ فكُ كذبُوا    كماوُهْم   الكرَّ بُواف  واأعادُوا  ديُنهُْم ف.  صدِرهافي    ُكذ ِ الكذُب 

ِ والوهمِ ، وُهْم في  قْد أقاُموا قصورًا مْن وهمٍ   ُهمْ   يعودون.  أبداً   الكذِب عْن  وال أراُهْم    وديدُنهُْم، ن    الظَّ

  لهُمْ ال أبا    الموتُ ففسوَف يعلُمون.    ،األملُ   يأكلوا ويلعبُوا ويُلِهِهمُ   فذْرُهمْ   يعمهون.دائمَ الدَّوِم    أراُهمْ 

ة  ومْن ثمَّ يُمِ ربُّهُْم  يُحييهُْم    حاصدُُهْم مرارًا وتكرارًا. ةً مْن بعِدها مرَّ حتَّى  في حلقاٍت مكرورةٍ  يتُهُْم، مرَّ

مان. دًا  األولى،    بموتَتِِهمْ هْم على درايٍة ُربَّما    آخِر الزَّ   هُ ما ينتظُرُهْم منْ وظن ِِهْم    عْن فكِرِهمْ   يغيبُ ومؤكَّ

ات عديِد  منْ   .مرَّ

 النَّتيجُة األولى: 

ة  يموُت الُمتَّقوَن  ه  أكثَر مْن  مرَّ ةواحدة ، ويموُت ظالمُ نفس   . مرَّ

 

 قاَل اَّلَله تعاىل: 

َ   أأحياكهْ *وهَو اََّلي   ْ   ثه هِميتهكه َ   ي ْ   ثه ييكه َن ال نساَن لكفوٌر*   ُيه  ا 

بينهُما  فهناَك حياتانِ  ابٌة  وبرزٌخ    موتٌ   يفصُل  ا  .  قائمون  عليها  وحرسٌ وبوَّ وأنَت تبدُأ  ف  األولىفأمَّ

ىً  ، وتنتهيتغوصُ   ثالثٍ ُظلماتٍ في  شرغوفٌ  ا الجسدُ ُمسجَّ ونَ   مَّاتٌ شُ ومن حولِه لمَّ  وأحبابٌ   يتسارُّ

ا و .نادبون ا المُ  ُمفارقٌة أبدًا،النَّفُس وأراها تبدُأ ف الثَّانيةُ أمَّ ال أبا   والجميُع لندائهِ نادي ينادي  وتنتهي لمَّ

 . ُمجيبون لهُمْ 



  على  نافجميعُ   ال يتمايُز فيِه تقيٌّ عْن ظالٍم لنفِسِه،  الكلُّ لهُ ُمطيعون.وحياتاِن بينهُما موٌت، قانوٌن إلهيٌّ  

  ال ريَب في أنَّها ثمَّ نموُت، ومْن بعِد موتِنا حياةٌ جديدةٌ    نحيا سائرون.    ِه الُخطى المرسومِة أزالً هذ 

ِهِ  تكون.س ا الكثرةُ مؤمناً،  قليالً تجدُ  وبعدَ ذلَك كل  ا جاءَُهْم  للحق ِ  على الدَّوامِ  فهُمْ  منَّا وأمَّ  منكرون. لمَّ

 : الثَّانيةُ النَّتيجُة 

  .، نظام  إلهيُّ ال ريَب نافذ  واحدة   وموتَة  حياتان  

 

 :األساسُ األحجيَُّة 

ُل إلى عقلَك،    في  ال شكَّ  أنَّ    ريبَ وال  .  ووجدانِك  كَ في فكرِ فوضًة عارمًة  يندسُّ  وأنَّ القلَق بدَأ يتسلَّ

ِها  أسئلًة كثيرةً بدأتْ  . عليك  تثريباً و خلطاً    البوحِ على حدوِد  بشراسٍة  تتزاحمُ  و،  خلِدكَ في    تعصفُ   لتو 

الً   انتهينامَع ما  فكيَف أْن يتَّفَق ثانياً     وثقيالً كما هَو طوياًل    ،هَو سؤاُل ال بُدَّ وأنَّهُ يشغُل باَلكَ   ؟إليِه أوَّ

 شغَل بالي.  ..خالَط فكري

الخلقِ  حياتاِن بينهُما موٌت وفي ذلَك انسجامٌ  ،  السَّماءِ   قانونَ وافَق المتَّقوَن  فقْد    وات ِساق. مع قاعدةِ 

اٍت   والميثاق.األساِس    القانونِ عِن  ويتعدَّدُ موُت ظالمي أنفِسِهْم، وفي ذلَك شذوٌذ   فالموُت وقْد وقَع مرَّ

األخرى. فال   تعدَّدْت هيَ  قْد  فذلَك ألنَّ حياتَهُ  نفِسِه،  ظالِم  عندَ  مْن غيِر مقدَّمِة   موتٌ يكوُن  كثيرةٍ 

 مَن دوراِت الحياةِ والموتِ   كمٌّ تأتي مْن غير ِسابقِة الموت. فكيَف يكوُن هكذا    حياةٌ ال    أنْ   الحياةِ، كما

يبةِ في    أنتَ ها    بثنائيَِّة الحياةِ ويُتِم الموت؟  أخبَرنا  جلَّ وعال قْد  ، وهللاُ عندَ ظالِم نفِسهِ  ما    الشَّك ِ والر ِ

  عوم.تَ خوُض.. تَ زلَت 

 األحجيَّة :   حل   مفتاُح  

 قاَل اَّلَله تعاىل: 

نفَس   يتوَّف   للاه *  همسكه اليت قىض علهيا املوَت   الأ هْت يف مناِمها في  حنَي موِِتا واليت مْل مت

خرى   هرسله الأ ىل أأ وي َن يف ذكَل لآايٍت لقومٍ يتفَكروَن* ا  سمَى ا   جٍل مه

جواب. فالموُت    ُمحكمُ حلُّ األحجيَِّة.. يكوُن    يكمنُ يكوُن المفتاُح في الموِت نفِسِه، ففي فقِه الموِت  

كات ما عداهُ مْن  كلُّ  ، ويُجنَّبُهُ  حصريَُّة إنسانٍ  فيموُت إنساٌن وينفُق حيواٌن، ويكوُن  .  ساكٍن ومتحر ِ

وإْن كاَن سارياً، فهَو مجاٌز   ،اليباُس مصيَر ثالٍث مْن جنِس النَّبات. فالقوُل بموِت الحيواِن والنَّباتِ 

مات. واألجدرُ    األلمَ فال يُقاسُمهُ    ،إنسانٍ خاصََّة  أْن يبقى    الموتِ ب  لغويٌّ اعتادتهُ األذُن فغدا مَن الُمسلَّ

  المخلوقات.آخُر مْن أحدٌ 

فاجلَّ وعال  والفاعُل َملٌك كريمٌ والمفعوُل بِه نفٌس خصَّها هللاُ  قدوٌر  مَ   فعلٌ الموُت  ف وقْد   ت.ببعِض الص ِ

اأنَّ النَّفَس صنيعُة إنساٍن،    ناُأعلمَ  . هَو صانٌع وهَو  في ُكتبِ الحكايات   لنفِسهِ   نعلْم سواهُ صانعاً   ولمَّ

 . برمجيَّات  محضُ ال يعدوَن عْن كونِهْم  ابتداًء وحيَن الفعِل وانتهاءً  واآلخرونَ مسؤوٌل، 

ومْن ثمَّ  لها فيحيا اإلنسانُ إذًا هيَ النَّفُس ذائقُة الموُت، وال تتطعُمهُ جميُع ما عداها مَن الموجودات. 

  كما كاُنواومْن ثمَّ    ،ويكوُن ما سواهُ .  هيَ تكوني ِ حاٍل  أ  فيوبعدَ موتِِه هَو ال يدري  يموُت،  بها هَو  

 . يُطعمونْم هُ في الن ِهايِة  موتاً وال  ،الحياةُ ابتداءً  تكوُن لهُمْ فال  .نتهونَ يَ  ُهمْ 



..نفس   ظالمُ   أيُّ ُمنقلٍب!  ه 

 قاَل اَّلَله تعاىل: 

لَ *حننه قَدران عليكه املوَت وما حننه مبس بوقني* عىل أأْن   هبد ِ ْ أأمثالَ   ن ه وَ   كه ْ ئَ نش ِ ن  * علمهونَ تَ   ل  فمي   كه

 * ذَكرونَ تَ  فلول   الأوىل   النَشأأةَ   علمته   ولقدْ 

نشأةٌ  .  ال يستثني أحدًا مؤمناً كاَن أْم ظالمَ نفِسِه هَو يكون  هَو قانوٌن إلهيٌّ   ،فبعدَ الموِت نشأةٌ أخرى

اف  نكون.فيها  نحُن  نعلمُ على أي ِ حاٍل  نشأةٌ ثانيٌة ال    لنا  ومْن بعِد الموِت تكونُ   أولى فموٌت،   النَّشأةُ   أمَّ

 لمْ   ةٌ نشأهيَ    .في البناِء والتَّكوينِ سواٌء  ، وُهْم جميعاً  صالِحهْم وطالِحهمْ   تنتظمُ جميَع البشرِ األولى ف

وعالنعتِ ِص جميَل  نسى  يأْن    لعاقلٍ فكيَف    .الفكر  تشغلُ ..  الخاطرِ في  تعبُث    تزلْ  جلَّ  نحُن    فينا  هُ 

لنا، وفي أحسِن صورةٍ  خلَقنا  خلَقنا فأحسنَ قْد  وهَو    ؟!البشر   ُح في بالِد هللاِ ي نس ذرأنا  ثمَّ    .وهيئٍة هَو شكَّ

عليها فاستكاَن، ومنَّا مْن أرادَ اآلخرةَ   فمنَّا مْن طاَب لهُ المقامُ   .رزقنَا ومعاَشنانبتغي فيها    الواسعةِ 

 . قْد توانى تراهُ وقلياًل ما  فسعى إليها جاهداً لهُ  حرثاً 

ا قْد  نكون.  فيها  نحُن    تشكيلٍ لكنَّنا ال نعلمُ في أي ِ واٍد أْم بأي ِ    ،الحتميَّةَ منها  منا  لِ فقْد عَ   النَّشأةُ الثَّانيةُ   وأمَّ

عبروَن،  يَ   برزَخ الموتِ أراُهْم  مْن فوِرِهْم  هُْم  ف.  عندَُهمُ الباُل واستراُحوافطاَب  ،  سعيدَ مآلٍ   علمَ الُمتَّقونَ 

بعدَ  ُهْم    ،ألجِلهِ  نعيٍم موقوتٍ بعِد  نعمون. ومْن  النَّعيِم العاجِل ُهْم يَ ي  أراُهْم ف  السَّاعةِ قياِم  وفي انتظاِر  

   .يُساقونُهْم  الدَّائمِ  النَّعيمُ حيُث  إلى جنَّاِت الُخلدِ أراُهْم  حشرِ المَ مْن ثمَّ و الَمنَشرِ 

ومْن  واستكبَر،   جحدَ فق. سَ أْم نَ ال أَب لهُ بْل ظنَّهُ خلقاً يتيماً  ،خلقٍ  مْن جديدِ وجهَل ظالمُ نفِسِه نصيبَهُ 

ماتراهُ    واالستكبارِ جحوِد  البعِد   يغبُّ .  قسَ فَ   قدْ   هوَ   كثيرًا  حياتَهُ  راِط    وعلى،  روراً شُ   فقضى  الص ِ

ما    تراهُ الُمستقيِم   نفِسِه  فإليِه    .قسَ اتَّ أبدًا  تالي  ظالِم   المآلِ فجيَع    هُ عُ قشِ يُ   القولُ فعسى  ،  القولِ يكوُن 

 .قلق ببعِض ولو بعدَهُ يشعُر   تراهُ  أمْ  ..فيحتسبَ 

 : الثَّالثةُ النَّتيجُة 
 

 أمثال. وجديد   مثلٍ  هَو الموُت ما يفصُل بيَن قديم  

 مْن صورٍة وأفعال. عليه  أنفسَنا ال نكوُن أبدا  على ما ألفنا  فبعَد الموت   

 

 قاَل اَّلَله تعاىل: 

ه املوته قاَل رّب ِ ارِجعهوِن*لعّل ِ أأمعله صاحلًا فمي تركته  ذا جاءَ أأحَدُهه  *حََّت ا 

ها   ََّنا لكمٌة هَو قائله ىل   برزخٌ   وراِِئمْ  وِمنْ َّلَك ا  هبعثهون   يَومِ   ا   * ي

  ُقوا عشِ سيكون.  قريباً  لقاًء ال ريَب في أنَّهُ    وأنكُروابعثاً مْن بعِد الموِت،    أنكُرواقْد    مْ نفِسه أ  وفظالمُ 

وإثماً الحياةَ   منهُْم  له  جهاًل  يتوهَّمون.  الحياةُ،    مُ فدامْت  كاُنوا  كالتي  ليسَْت  حياةٌ  الحياةِ لكنَّها  فبدَل 

 ،أبداً   وسيبقى البرزُخ حلماً ال يُطالُ صوالٌت وجوالت.  في الموِت  ستكوُن لهُْم  ويواٌت،  ستكوُن لهُْم حَ 

ات.  يُردُّونَ عنهُ بالحياةِ و إليِه  الموُت يُدنيهمْ  اٍت وكرَّ  كرَّ

 



 قاَل اَّلَله تعاىل: 

وا عىل رب َِك صَفًا لقْد   رضه هوان *وعه مت ْ موِعدًا*  بلْ  مَرةٍ  أأَولَ   خلقناكهْ   كام  جئ ْ أأَلْن جنعَل لكه  زمعته

ِد في تغيُِّر الحاِل   واألحواِل. فظالُمو أنفِسِهْم لْن يكوُنوا أبدًا على الحاِل أِم الصَّورةِ وفيها تأكيدُ الُمؤكَّ

قْت صورةُ األولى وتلكمُ األخيرةِ، فكما كانَْت نشأتُهُمُ األولى نشأتُهُمُ األخيرةُ  سالتي كاُنوا يظنُّون. اتَّ 

ما   والصُّوُر  فاُت  الص ِ تتغيَُّر  واألخيرةِ،  األولى  بيَن  وما  ستكون.  البرزخِ هيَ  دوَن  هْم   داُموا 

كُر الكريمُ والقائُل هَو ربُّ العالميَن، فهْل بعدَ فصِل الخطاب خطاٌب  في البالِد يَهيمون. هذا هَو الذ ِ

 يكون؟! 

   قاَل اَّلَله تعاىل:

هنص  ْ ي ْ شيئًا ول ُهه ُهه هْم كيده هغين عهن هصعقون*يوَم ل ي هالقهوا يوَمهَمه اََّلي فيِه ي ْ حََّت ي  ون* *فذرُهه

َ و   ذكَل   دونَ  عذابً   ظلمهوا   لََّلينَ   وا نَ  ْ ل ي كرَثُهه  علمون* لكَن أأ

، وفي اآلخرةِ عذاٌب فوَق ذلَك خوضونَ يَ   في دوراٍت مَن العذابِ الخالِص   تراُهمْ نى في الحيواِت الدُّ 

فال .  وأدهىمنها    أمرَّ لها    اً تسحُب في أذياِلها أخت  كلُّ دورةٍ و،  أخرىدورةٌ مْن بعِدها    ُهْم حاصدون.

ُثَك عِن الخاتمِة فهيَ في المرارةِ  ينقطُع سلسالُ   قسى.أو مْن ذلكَ  أشدُّ العذابِ أَمدًا، وال أحد ِ

   قاَل اَّلَله تعاىل:

ه اََّليَن  *  ْ  اعتََدوا ولقْد عِلمته لنَا لههْم    الَسبِت   يف   منكه  * خاس ئنيَ   ِقردةً   كونهوا فقه

ِ إنسان. ! حدَث ذلَك ذاَت زماٍن، فكاَن عُصاةُ  عمْ نَ يُح بصيرةً لكل  تلَك القريِة الشَّاطئيَِّة خبرًا حملْتهُ الر ِ

السَّبِت   بِهْم، ففُمكِ كُروا  مَ قْد  ُهْم يهودُ  ًة قائمًة  أصبُحوا  َر  َصوا قانوَن  عَ .  بذيوٍل ونيوٍب وأسنانحجَّ

تسرمدُوا فيها، وفي  قْد  العذابِ    فهُْم في.  إلى أْن يقومَ الميزانالسَّماِء، فحلَّ عليهُْم غضٌب ال رادَّ لهُ  

 الدَّيَّان. العظيمُ إذا ما شاءَ اآلخرةِ لهُْم عذاٌب فوَق ذلَك 

   قاَل اَّلَله تعاىل:

هوا عنهه قهلنا لههْم   َعتَوا فَلام *   * خاس ئني   قردةً   كونهوا مَعا َّنه

ال ريَب    !؟هِ هذِه.. ظالمَ نفسِ إطالقِ  فماذا تقوُل في    ،إْن كانِت اآليُة السَّابقُة قْد أخطأتَك لتقييِد المعنى

ال  ففي السَّابقِة،    الخبرَ قِد استوفى  والخالُق جلَّ وعال  ف  فيك.  َصميماً   قْد أصابَ   ها هنا  طالقَ اإل  أنَّ 

 أخبَرنا العليُّ القديُر وأخبَرك. بذلَك  فأحسُن الحديِث ُمتشابهٌ مثاٍن،    يَخزيك.إالَّ لِ   التَّاليةِ في  هُ  أعادَ   قدْ   أراهُ 

ُل المعنى إْن هَو أخطأكَ   أوجعَك.أصاَب ف قدْ وإالَّ   هِ ثانيال أجدُ ف، فأوَّ

   قاَل اَّلَله تعاىل:

ٍ مْن ذكَل َمثوبًة عنَد للِا َمْن لعَنَهه للاه وَغِضَب عليِه    قهْل هلْ *  ْ بَش  ئهكه همه   وجعَلَ ُأنب ِ  واخلنازيرَ  القردةَ   مهن

 عْن َسواِء الَسبيِل. لُّ  وعبََد الَطاغوَت أأولئَك رشٌّ ماكاًن وأأضَ 

ة. فيهودُ السَّبِت  ةٍ، فهَو ال ريَب حدَث ويحدُث وسيحدُث ألَف ألَف مرَّ فالفعُل إْن كاَن قْد وقَع ذاَت مرَّ

ا ينتهوا،   ِ مكاٍن.. أورُقوا.    غرٌس خبيثٌ بزَغ لهْم  لمَّ   أعادُوا   .فعَلهُْم.  فعُلواُهْم قْد  رُ غي  ونَ فكثيرفي كل 



ا. قردةً وخنازيَر وربَّما في غيِر خلقٍة وصورةٍ   ة. ُهْم هناَك وهنا، وُهْم في األمِس واليوِم وهُلمَّ جرَّ الكرَّ

! فاليومَ أنَت إنساٌن، هِ ال يكوُن إالَّ عندَ العلي ِ صاحبِ القدرة. فاحتِسْب ظالمَ نفسِ   فالغيبُ ُهْم قْد ُمِسخوا،  

 أْم تكوَن بأي ِ صورة. وغدًا ال تدري على أي ِ حاٍل تكوَن 

تَاق:  ا ا نع  ا َمْسخ  َوإمَّ  ما بعَد الموت  وما قبَل الَمسَاق.. فإمَّ

  ! ه  لْن تُنسَخ ِمْن عليها، بْل ستمكُث فيها طوياًل حتَّى حين. ولْن تُنسَخ على الصُّورةِ التي ظالمَ نفس 

َل نشأةٍ، بْل ستكوُن على غيِر حاٍل وفي غيِر تكوين.   القراَر فال  ثانيًة لنفِسَك  لْن تملَك  ُكنَت فيها أوَّ

ِل  عندَ زمُن الفعِل  انقضى فقدِ تعي. كيما عذابََك الكافي لكنََّك ستمتلُك الوعيَ  ،أْن تختارَ  يكوُن لكَ  أوَّ

صاٍص  في حلقاٍت ال تنتهي مْن عذاٍب قَ   .دَينِ رهناً لحساٍب عسيٍر وسداِد    القادماتِ جميُع  ، وتكوُن  نشأةٍ 

قْد آَن   األوانُ   يكونَ أو    ..العليُّ القديرُ   نَّ لهُ   أْن يأذنَ   إالَّ   قنَكَ يعتِ أْن    لهُنَّ ردحاً، فال يكوُن    ستخوضُ 

ا يدعي الُمنادي للعذابِ األكبِر  ين. يومِ في لمَّ    الد ِ

واثنتينإالَّ في  ثوَب اآلدميَِّة    لبسَ ت  لنْ  ة.    ثوَب ما عداها  لبسُ ت،  ِ مرَّ ةِ    إنسانٌ   فأنتَ في كل  المرَّ في 

ةآخِر  فيحيَن الحشِر  إنسانٌ  وأنتَ ، األولى ِل  كوُن تفي غفلٍة رًا ُمنكِ  جاحداً . مرَّ ةٍ في أوَّ ويُكشُف  ، مرَّ

ةفي آخِر    حديداً   كَ بصرُ   فيُصبحُ   الغطاءُ   كَ عنْ  ن ِ تَ   .مرَّ ةٍ في  والوهِم    خوُض في الظَّ ِل مرَّ حصدُ  ت، فال  أوَّ

ا جاءَ والحسرةِ غيَر النَّدامِة  ةفي آخِر  اليقينُ  كَ لمَّ   . مرَّ

ةٍ وبيَن  ِل مرَّ ةٍ   أوَّ  أنتَ  في غيِر تركيبٍة وفي غيِر صورة.كوُن ت ،كونُ تفي غيِر تشكيٍل   أنتَ  وآخِر مرَّ

ةرغبُ تَ حبُّ وتفيها لكْن على غيِر ما    تَ الحياةَ فُأخلدْ   أحبَْبتَ قْد    الوجودَ   تَ بدأ  قدْ و  فأنتَ   .  هذِه المرَّ

ًا    لكنْ ،  بشرًا سويَّاً  أْم شيئاً آخَر    ،أْم بهيمةً   ،أْم شجراً   ،حجراً   . فيهاستمرُّ  تَ   راكَ أبدًا ال أمسؤواًل  وحرَّ

 . عظيمُ القدرة ..صاحُب الشَّأنِ إلى ما شاءَ  أنَت فيهامقيمٌ  ،ممَّا ال أعلمُ 

ةٍ   لكَ فالحريَُّة وقْد ُمنحْت   ات منْ   بقيَ لكَ فيما    ثانيةً   كَ تُمنُح لس، فال أراها  ذاَت مرَّ وقْد   والعقلُ .   مرَّ

ِل  في    إلى المعصيِة والعصيانِ   كَ ب  أودى ُل  يُ   هُ فال أرا،  حياةٍ أوَّ ينَ   فعَلهُ بد ِ  .حيوات القادِم مْن    فيفيَك    الش ِ

داً   واعياً العوَج    تَ فاختر  تَ ُخي ِرْ  ِل دورةٍ   ُمتعم ِ .  دورات ختاَر فيما يأتي منْ ت أْن    كَ ، فال يكوُن لفي أوَّ

ِل نشأةٍ، فما عسا  تَ وقْد كفرْ   وأنتَ  البصائَر    تَ أنكرْ نشآت.    عديدِ   منْ   كَ ل  جترُح فيما سيكونُ ت  كَ في أوَّ

ُل نوٍر دافٍق، فما ينفُع البصُر إذا ما البصيرةُ تاهْت عْن   بي ِنات.  جليلِ وهيَ شالَّ

  منْ   ضجَّ إثماً وقْد  فكتابَُك  ك.  لُ .. لْن تجدَ مْن يُسائِ يَسطُر فعَلكَ ولْن تجدَ أحدًا    ،أبداً   ستغادُرَك المالئكةُ 

ِل نشأةٍ   دَ ، وأصاَب قعيسأمٌ هُ منَك  أصابَ فقعيدُ اليميِن  ك.  تبعَ يَ ل  رقيبٍ إلى    حاجُة التَّالياتِ فما تكوُن    ،أوَّ

مالِ    لعذابٍ   األرِض في  وحيدًا  يقصداِن سماًء، وتركاَك    َك االثنانِ فهجرَ   ما كتبَك.  كثرةِ مْن    التَّعبُ   الش ِ

 ..الشَّوكَ إالَّ  ظالمَ نفِسَك  في التَّالياِت    تحصدَ لْن  ففالغرُس وقْد مضى زماُنهُ ُمدبِرًا،  ك.  وجعُ سيُ   ال ريبَ 

 . لعلَّ الشَّوَك ينفعُك

ي النَّفَس والذُّنوُب   قِردةً وخنازيَر أسالٌف لنا باتُوا، وغدًا ال تدري نفٌس في أي ِ واٍد تموُء. وأنا ال ُأزك ِ

فال أدري أيُسعدُ ُت،  قْد رمتُها انعتاقاً فأخلصْ وقناطيُر، والمتُن قِد ازورَّ مْن هوِل األحماِل ينوُء. لكن ِي  

بأي ِ خذالٍن  تدري    لوالحاُل في غدي أْم هَو يسوُء. فارأْف بنفِسَك ظالمَ نفِسِه! فاليومَ مسروٌر وغدًا  

    .تبوء

 ...................................................................................... 

 

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:



 
 باستخدام اإلصبع الثَّانيِة للقدم  تصنيُع إبهام اليد

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ِك العلوي ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

 pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابَل  

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخِل التَّقليدي ِ 

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَِّة العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق 

 
 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 Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 ائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ وظ

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

 
 ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَُّة، تحديُث المفاهيم المنعكساُت الشَّ 
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جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والداَلالت 

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قٍة وأرملٍة ذواتَي عفاف الِعدَّةُ  ُة االختالف بين ُمطلَّ   وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر! صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ   تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyرةِ العضديَِّة الوالديُّ شلُل الضَّفي 

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ُح الجراحيُّ ( التَّدبيُر واإلصال3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري ِ 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافٍر! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة الُمنعكِس الشَّ  

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 
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(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اُء  اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 

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

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
 َكْشُف الَمستُوِر.. َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ خلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن ِطاِف الـ 

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقٌة هيَ أْم هيَ محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تلِ   دُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدَل أحياناً! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 َهَذياُن االقتصاد (: 1َهَذياُن المفاهيم )

https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cghdn8JGsPdviH6OKcJFo-SRxNP6igGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ


 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عيُنهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 كادَِت الَمرأةُ أْن تَِلدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهٍَة عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
دُ َمفازةً ال محَض َقراٍر! الذ ِ   ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

 
د؟  ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليِة اليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب 

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://youtu.be/2U-e3pRM4lg
https://youtu.be/4CZQPqvRyZo


 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

 
ي ِ )داُء بيرغر( ض ِ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري ِ الحاد ِ غيِر الرَّ

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
ياعاِت العظميَِّة الُمختلطِة بذاِت   النَّقي ِ  العظِم والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّ

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionحَت األخرِم الحقُن ت تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروَضاِت الِجنَاِن؟ 

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 

 
   (FDS Arc)حي ةقوُس العضلِة قابضة األصابع الس ط 

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قِة واألرملة؟   ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ

 
 ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
َن.. تكيََّف.. وكاَن عروقاً متباينةً   بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن َمكيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس َمهينٍ 

 بحٌث في األسبابِ.. بحٌث في وظيفِة الشَّكلِ 

 
قبِة ) قبيُّ(1تدبيُر آالِم الرَّ بيعي ِ )القعُس الرَّ قبي ِ الطَّ  Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناِء الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقِة الستعادةِ    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامِة بعدَ شلل الوجهِ  نقُل قِطعٍة مَن العضلِة الرَّ

Transfer for Smile 

 
ِ العامليَن عليها   peripheral nerves injurieأذيَُّة األعصابِ المحيطيَِّة: معلوماٌت ال غنى عنها لكل 
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ُن الفقراِت.. خراُج بوت   Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ

 
 األطواُر الثَّالثُة للنَّقِل العصبي ِ.. رؤيٌة جديدةٌ 
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