
 ار ياسين منصور ــ عم  د. 

 

الع  قُل القي اُس الع   دُ المُ  قلُ و   جر ِّ
 ولٌ جريدِّ وصُ ت  الفي  وٌر، و  ياسِّ قصُ قِّ الفي  

 

بليَُّة العقِل منُذ نشأتِه العقلِ   .هيَ  الصاِت النَّتائج.  يَقيُس يَكيُل ومْن ثمَّ ينتقُل إلى الخُ   قيَّاُس،  فمعظمُ 

ينتظمُ  عندَهُ  أضَّداد.   مزدوجات  في    فالكلُّ  مزدوجات   أْم  العقلُ الكلمةُ ِت  تَّمتي  إنْ   أمثال   ضاعَ   ، 

ِ والتَّخميِن.  متاهاِت  في   ن  ها  في زحمِة المزدوجاِت تبحُث عْن شريكتِ   أبدا    فترى المفردةَ هائمة  الظَّ

د ِ  الض ِ أْم شريكتِها  تَها  أْن  لها    حدثَ .  المثِل  باال   ، هدأَ وجود    ثنائيَّةِ في    انتظمتْ وَ وجدْت ضالَّ العقُل   

ا    َواستراح. يُ أمَّ لهُ  دَ  أسقَطها  تْ إْن تأكَّ الُمفردةِ  على مهل  منها    تعملُ في خانِة الهرطقِة حيُث  يائسا   مُ 

   الن ِسيان. قواطعُ 

عليها، فيثقُلها  ها معان  غريبة  عنها. هَو يعتقدُ بسخائِه  والكلمُة متى استعصْت على العقِل القيَّاِس أقحمَ 

تُطيقُ  ال  يوثُقها  بما  هَو.  يقيمُ  حيُث  َوالُمتغي ِراِت  الن ِسبيَِّة  عالِم  إلى  يشدُّها  األشباه.  الُمرادفاِت   مْن 

يقيِن تسدُّ األفَق. وَ  لْت بِه، ويبقى  معهُ  إلى جباِل الوهِم وصخوِر الالَّ تبقى الُمفردةُ تئنُّ مْن وزِر ما ُحم ِ

دا  عْن جميِل قصِدها ما أثقَل عليها. َوتدوُر األي ِامُ شحيحة  على كليهما، فال هيَ تنعمُ  العقُل القيَّاُس بعي

 بالسَّكينِة وال يغنمُ المعنى األصيَل هَو.

ِقُ   بعضُ   وينجحُ  يخترُق  .   سحريَّة  في عوالمَ   الكلمةِ مَع    العقِل في االنعتاقِ، يركُب الخياَل جناحا  يُحل 

بيَن    الشَّفيفَ األفَق   ِ ما  ي  الماد ِ ماديَّةِ   العالِم  الالَّ َوالعوالِم  وراءَ  .  السَّخيَّة  الشَّرطي ِ  ما  أكوانا   يكتشُف 

َر مْن ثقِل المادَّةِ   .ماءفيها وال    زبدَ ال    َويخوُض في بحار  ،  األكوانِ  دُ الذي تحرَّ فانطلَق   هَو العقُل الُمجر ِ

دُ هَو العقُل  ال قوانيَن لها.  في فضاءات    َر    الُمجر ِ   . وحقِل الجاذبيَّةمْن طيِن األرِض    الكلمةَ الذي حرَّ

ة    فانطلقتْ  ضَ   القائدَ   ضحتِ أوَ   هَو.شغوفا     عاشقا  خلَفها  انطلَق  وَ   ،هيَ   جميلة    ُحرَّ  َوأمسى ،  هيَ   الُمفوَّ

 . هوَ  سليَب اإلرادةِ  العاشقَ 

دِ   العقلِ غوايتَها على  الكلمُة تحكمُ  و را  با   سْ كَ   إذعاُنهُ كوُن لها  يف  الُمجر ِ تُلقي عطَرها على أكتاِف   .مؤزَّ

دروب   على  سحرا   وردَها  تنثُر  َوُمستهِديا .  ُمستلِهما   ِر  الُمعطَّ األثيِر  بذيِل  فيمسُك  هاديا ،   النَّسيِم 

ِ عْن    شاغُلهُ تُ   .فيلتقُط رميَها النَّديَّ حاصدا  َوُمتَشِهيَّا    ،ال ضفاَف لها الهدِف بلوغِ  شياطيُن اإلنِس والجن 

هُ    فيأبى،  الجميلِ  َمغنما .الُمولَّ الوصوِل  المطاِف، وبعدَ    إالَّ حتميَة  نهايِة  ز  وطويِل   عظيمِ َوفي  تعزُّ

دُ منَ  يصيُب العقلُ  ،ُممانعة    منها  كوُن لهُ يو  ،ضيافة  كريمُ منها  يكوُن لهُ و.  عظيمَ الغاية  الكلمةِ الُمجر ِ

  .الوفادةِ حسُن 

ىالكلمِة األثيرُ   هُنالَك حيُث عالمُ ف ُق الُمفردةُ َوتتجلَّ على أجمِل ما    ، َوحيُث ال قيدَ يمنُع وال حجاب. تتألُّ

ِييكوُن عليِه   ِ  قيَّاس    عقل  فعَل    ثقال    مْن حواشيَ   اعتراها  كلَّ ماتُلقي عنها    .ألُق التَّجل  ِي .  النَّوايا   ظن 

َوتتلبَُّس معنى  واحدا  هَو حسبُها. هيَ ُخلقْت لقصد  مخصوص    ،تنِزعُ عنها كمَّ المعاني الدَّخيلِة عليها

الدُّخالء. ، وأكثرُ لنفِسِه  لمْن أرادَها    المعنى واحد    بعينِِه، والبواقي همُ  تلكمُ   مْن أْن تُحصى   خالصة 

معاني األشباه. وغنمَ العقُل   . دوَن المعنى وكثيرا  ما ضلَّ   ما  فبقيَ   ،وفرةِ ال انشغَل العقُل القيَّاُس ب  الالَّ

وحدانيَّةَ  دُ  كثيرا     ،المعنى  الُمجر ِ ل.  الغاللوبوفيِر    بكسبِهِ ففرَح  ِد  فهنيئا   الُمجر ِ َومقاُمهُ فوُزهُ لعقِل     ،

 حصيِد أدواتِه.  منيِف للعقِل القيَّاِس وفرةُ الزَّ َوتَعسا  

 



اً   فاختلفت  هُج، الن   اختلف    ؤىالر  جد 

كِر الكريِم بيانا ، وال أكثَر منها زخرا  بالمعاني. مل   اصطفَِّت الكلماُت في جُ   ال أجمَل مْن آياِت الذ ِ

مان. طاَف على السَّطحِ خفيُف   الزَّ قِت المعاني شالالِت نور  ال تنضُب أبدَ  لحنيَّة  وال أعذَب، وتدفَّ

حِن الجميل.   ِقاُل في ثنيَّاِت اللَّ ِ صنف  ولون     الِعطاشُ فتوافدَ  الوزِن أسهُلها، واختبأِت المعاني الث  مْن كل 

الَل مْن عذبِ الماءِ    راحُ   لهُ   وسعَ معرفة. كلٌّ يغرُف ما   بجليِل نور  وعظيِم اليتشبَّعونَ   ،يملؤوَن الس ِ

ا    الكلُّ هانئا  بنصيبهِ   ويغدو  ُمستوعباُت. ال  سمحْت بهِ ما    لراحِة نفِسهِ   َويختزنُ ،  الكفَّينِ  ، يحسُب ُمغترَّ

ة  قليلة  مَن العقوِل سريعا  ما  فقط  وَ وفيَر الحظ ِ والقسمة.    نفسَهُ المحظيَّ  الخطابِ   مجازاتِ   تدركُ قلَّ

َف   إالَّ الخوَض في السَّحيقِ العميقِ تفت ُِش عِن الدُّر ِ الكامِن والصَّدفات. فتتأبَّى، البيانِ وتكلُّ

وهَو  )   بي ُِن كيَف يمكُن للعقِل القيَّاِس أمْن هذِه النُّصوِص القرآنيَِّة.    اثنينِ أعرُض    ،وكيال أطيَل عليكمْ 

لِّ بـ  غالبا   إليِه    ما أشيرُ  دِ و   (األو  أْن يتمايزا عْن بعِضهما    (الث انيوهَو المخصوُص بكلمِة  )  العقِل الُمجر ِ

 .ةالدَّفين ين اكشفا  للمعوَ ألغواِر ل سبرا  

ِل تجدوَن   د.    تشابهَ في المثاِل األوَّ   فاالثنانِ الُخالصاِت وإِن اختلفِت القراءةُ بين عقل  قيَّاس  َوعقل  ُمجر ِ

ِل يتمُّ المعنى، ويصُل القصدُ ف  الخاصَّة.  هِ طريقتِ كلٌّ على    لكنْ   إلى النَّتيجِة ذاتِها،  سينتهيانِ  مَع األوَّ

األكيدةِ   المتعةِ   فضال  عنِ . ومَع الثَّاني،  أْم فتور  ال يعتوُرهُ ريب    إلى عقِل الُمتلق ِي سلسا  جميال  اإللهيُّ  

ا  أكبَر من فظيُّ   فيها التَّصريحُ   هيَ معان  غابَ   .المعاني  نكتشُف كمَّ  الُجملِ   ، ووشى بها مسرودُ اللَّ

االعبارةِ ومجاُز  وايِة اإللهيَّةعمقا  وُأبَّهة   أضافَ  ممَّ  . للر ِ

ةُ واختالُف االستداللِ  ا في المثاِل الثَّاني، فستكوُن الهوَّ سيعمدُ القيَّاُس  القراءتين.    بينَ ين  عظيم  وأمَّ

دُ أدواِت القيَّاِس ذاتَ  ليخلَص إلى ما هَو أبعدُ ا  هإلى ضبِط المعنى على مقاِس الكلماِت، وسيعتمدُ الُمجر ِ

دُ ينجُح في التَّحليقِ بعيدا  حتَّى مْع ادواِت العقِل القيَّاِس، فتأمَّْل! وأعمق.  ذلكَ  منْ   فالعقُل الُمجر ِ

 

لُ اثالمِّ   : ُل األو 

 قاَل هللُا تعاىل: 

اموإِت وإلأرِض َوليكوَن مَن إملوقنني* فلمَّا َجنَّ عليِه إللَّيُل رأأى كوكبًا قاَل هذإ  *   برإهميَ ملكوَت إلسَّ َوكذكَل نُري إ 

كوننَّ    ابزغًا قاَل هذإ رِّبِ   إلقمرَ فلمَّا رأأى  رِّبِ فلمَّا أأفََل قاَل ال أأحبُّ إلآفلني*   فلمَّا أأفََل قاَل لنئ مْل هيِدين رِّبِ لأ

الني* مَن إل يِنِ بريءٌ ممَّا    قومِ إلضَّ كرُب فلمَّا أأفَلْت قاَل اي قويم إ  مَس ابزغًة قاَل هذإ رِّبِ هذإ أأ فلمَّا رأأى إلشَّ

ُت وَّجي  ترُشكون*   يِنِ وَّجَّ اموإِت وإلأرَض حنيفًا وما أأان مَن إمُلرشكني* ل   إ  ي فطَر إلسَّ  َّلَّ

 

برإهميَ ملكوَت   اموإِت وإلأرِض َوليكوَن مَن إملوقنني* * َوكذكَل نُري إ   إلسَّ

دُ  والُمرسلينالنَّبي ِيَن  فالعقُل القيَّاُس يرى في إبراهيمَ نبيَّ هللاِ أبا   ، إنسان  عمومَ  . ويرى فيِه العقُل الُمجر ِ

المستقبِل   وإنساُن  الحاضِر  وإنساُن  األمِس  إنساُن  وأنَت،    .أيضا  هَو  أنا  السَّامعيَن  وهَو  جميُع  هَو 

مان.  هذا  والقارئيَن على امتدادِ  د    ومَع كليهما  الزَّ اإللهيُّ عرضا  للبراهيِن    الحديثُ ، يكوُن  قيَّاس  وُمجر ِ

ةِ  ويكوُن العرُض إخبارا     .الوجوِد جلَّ وعالعْن حتميَِّة    فضال  على وحدانيَِّة الخالقِ    والمواثيقِ الدَّالَّ

ويلِة بحثا  عْن خالِقِه موجِدهِ  .  ويكوُن اإلخباُر  هَو فيها الضَّعيُف األهشُّ   في دنيا   عْن رحلِة اإلنساِن الطَّ



ين كذلك. دَ لهُ ضعُف    تظهيرا  لحاجِة اإلنساِن الفطريَِّة للُمعتقِد َوالد ِ فاإلنساُن ُمْذ أْن أدرَك ذاتَهُ، وتأكَّ

حيلتِِه وعجُز أدواتِِه عِن البقاِء في عالم  شديِد الُمتغيَّراِت والتَّحديَّاِت، انطلَق محموما  يبحُث عْن سند  

 ماورائيَّات.لهُ في عالِم ال

ِيَ ، وال أجزَل. تجعُل  األخبارِ القصِص    لعظيم  قادم  منَ تعبيريَّة  ُمختزلة   كلُّ ذلَك في توطئة    الُمتلق 

حيرانَ  رواية     شغوفا   واية.  الر ِ ِة  وتتمَّ القوِل  تفسيِر  انتظاِر  ُل  في  األوَّ ،   ُمقيَّدة  يراها  النَّص ِ بحرفيَِّة 

بدالالتِ  الثَّاني طليقة   العبارة.  ا  ويراها  َورمزيَِّة  اختالِف  لمعنى  ِل  ورغمَ  األوَّ بيَن  والقراءةِ  النَّهجِ 

والدَّاللِة،  األساسُ الخبريَُّة  تبدو  ،  والثَّاني السَّرِد  ِل جميلَة  األوَّ للغرِض موضوعِ    عندَ  كما وخادمة  

،مْن ألوان   زاهية   لوحة   عندَ الثَّاني  تبدو  البحِث. و   وأحلى   أعمُّ   بما هوَ   تزخُر بالمعاني وتوحي   وضوء 

 . أْم محِض سرديَّة مْن منصوِص حكايةِ 

 اتُ الغاي تختبئُ هن  جازِّ ، وفي أع  الحكايةِّ في صدورِّ اآلياتِّ تفصيُل 

 : الحكايةِّ في صدورِّ اآلياتِّ تفصيُل  .1

 فلمَّا أأفََل قاَل ال أأحبُّ إلآفلني* فلمَّا َجنَّ عليِه إللَّيُل رأأى كوكبًا قاَل هذإ رِّبِ  

يُل ال ينجو منِ  يُل شقيُق   اختالِف القراءةِ وتباينِ   واللَّ د. فهَو اللَّ االستدالِل بيَن عقل  قيَّاس  وعقل  ُمجر ِ

لِ  يِل والنَّهاِر عندَ األوَّ ا ترزُح تحَت ثقِل األعباِء وزحاِم   ،النَّهاِر في مزدوجِة اللَّ وهَو ظلمُة النَّفِس لمَّ

ُِل المعالمَ، يحجبُها.   هاتينِ   والقاسمُ الجامُع بينَ   الهم ِ الوجودي ِ عندَ الثَّاني.   القراءتيِن سواد  كثيف  يُجل 

ل. وتكوُن    ..هيَ معالمُ ماديَّة  مْن ماء  وتراب ، جبال  ووديان، أرض  وسماء    فضاءات  المعالمُ  عندَ األوَّ

احاتِ وجوديَّة  تقضُّ المضاجَع وتنكُأ  وأفكار     فلسفيَّة  رؤى     منْ   أوسعَ   عندَ الثَّاني.  ..السَّكناتِ هدأةَ  و   الرَّ

دُهما   دُ   للنَّورِ شوق  محموم  وسعي  حثيث   أيضا   ويوح ِ وتلكمُ  المآقي    هذهِ   يكنُس الوحشَة منْ   العتمَة،  يبد ِ

مأنينةَ   الفرحَ ينثُر  نور     النُّفوس. لِ   ..للضَّوءِ   عطشىفي عيون     كما الطَّ األوَّ ُس  نور   وهَو  .  عندَ  يؤس ِ

 ..بالخالِص انعتاقا  تحلمُ  وتنشدُ الحقيقَة    ،ما انفكَّتْ وَ   ،فباتتْ   شفَّها الوجدُ نفوس   لجواب  وجودي   ُملح   في  

 . عندَ الثَّاني

َك  ل  هناتبحُث عِن النُّورِ غريزيَّا   المُ جميَع منافِذها األرضيَِّة، تقصدُ السَّماءَ  يوصدُ الظَّ والعيُن حيَن  

السَّحيقةِ في   هيَ    .المرتفعاِت  القلقُة  كذا  عْ   إنْ النَّفُس  وتجفَّ سبُل  بها    تتقطَّ  جداولُ لديها    الخالِص 

ؤى  العقلِ   مكتباتِ في    ثْ تبح،  المعرفةِ  تطمئنُّ بغيِر    ةُ الُمبصرِ فال العيُن  نجاة.    معراجِ   عنْ   وركاِم الرُّ

   .ُمؤنِسا   ةِ الفكريَّ  ومخرجاتِهِ تركُن لغيِر العقِل البصيرةُ ، وال النَّفُس شاهدا   الضَّوءِ 

ينساُب رقراقا  بهيَّا ، يمسُح عينا  ويُبهُج    .  شعاعُهوفي ليل  غاَب عنهُ قمُرهُ، يلمُع النَّجمُ الدُّريُّ ويحلو  

َق قلُب إبراهيمَ   ِ   الُمتعِب قلبا . تعلَّ السَّني  العِ  وجدَهُ عاليا  قويَّا  يقهُر    .، وانشغَل بِه عقُلهشغفا  بهذا الطَّ

يَ  عظَّ العتمَة،  وجدانِه.  وثيَر  فأجلسَهُ  ومقاِمِه،  بعِدِه  في  جميال  عظيما   وجدَهُ  النُّفوَس.  شأنَهُ، سلي  مَ 

جا  على عرِش الجاللِة والقدرة  ملكا  علنَهُ  أبعدَ مْن ذلَك حيَن  أذهَب  . ثمَّ  وقدََّس حضوَرهُ    هُ ، جعلَ متوَّ

لهإلهَ   . .. على ما يقوُل األوَّ

، وقَف اإلنساُن عاِت والقلقِ، وفي سديم  ُمطبق  مَن التَّساؤالِت الوجوديَّةِ وجِ وفي زحمِة الهموِم المُ 

ينطلُق  سبيال  ِمعراجا   يتلمَُّس خالَصهُ. يتحيَُّن بارقة  تلمُع هنا، أْم    الذَّاتِ بطيِن الواقعِ وقصوِر ُل  الُمثقَ 

ُر في مفرداِت الوجوِد،   اِن ال  يستدعيها منْ بِه بعيدا  وعاليا  هناك. وقَف يتفكَّ واحدة    يعرُضها  فكرِ خزَّ

  رُ أكثهيَ  ْن وقَع على ثالثة   لهُ أ   حدثَ . ثمَّ  َهيَت لكأْن    ِه أختُها تُمهُلهُ واحدة  للحظة ، فتغوياألخرى.    تلوَ 



والقلِب  العقِل  المكوثَ   .أخواتِها سحرا  وفعال  في  في ملكوتِها وحرِم جاللتِها زمنا  طويال ،   فيطيُل 

ُِجها إلهَهُ   يجيُب الثَّاني.  ..يتو 

الني* فلمَّا رأأى إلقمَر ابزغًا قاَل هذإ رِّبِ  *   كوننَّ مَن إلقومِ إلضَّ  فلمَّا أأفََل قاَل لنئ مْل هيِدين رِّبِ لأ

إذا ما   لنَجم  بعيد  أْن يصمدَ  أنَّى  النُّجومُ كسوفا ، .  هلَّ الوجوِد    ليلِ القريُب على    الجارُ لكْن   تحتجُب 

التَّابعِ    هُ حولَ هيَ  أو   اعَة وجوبا    .تحومُ تظلُّ  بخشوعِ  الطَّ تلقي   . إكليال  مْن نرجس  وفل   حوَلهُ   تنعقدُ 

  هوَ   ها  ُمكرَ راهُ  تُ   وأ دنة   هِ كوَن  َوالكلُّ مْن حوِلِه أفَل نورا  فآثَر السُّ   .سطَع نوُرهُ فاجتاَح األصقاعَ   لمنْ 

.قْد     فلَّ

ا يكلَّ   صغيرا ، وطلبَهُ شابَّا  وكهال  وإبراهيمُ النبيُّ عشَق النُّوَر  راعَهُ مشهدُ نجمِه المعبوِد يُهزمُ،   .ولمَّ

. اإللهُ ال يخسُر معركَة نور  أبدا ، ما فتَئ الصَّبيُّ الغرُّ  األجملِ أمامَ سطوةِ القمِر  يُلقي نوَرهُ كسيرا   

اي. يُحاكي النَّفَس يقولُ   . األجل ِ  للكريمِ ، والجليُل ال ينحني إالَّ ألقوىلعظيِم ا لإالَّ  ةَ فالقويُّ ال يُسلمُ الرَّ

أفوَل   النَّجِم  أفوِل  في  فيرى  دُ  الُمجر ِ العقُل  ا  بزوغَ عقيدة  وأمَّ الوليِد  القمِر  وفي   أقوى   أخرى  ، 

مِن. اختبَرها في    هَو عاشَ .  منها وألمع يَّاِم المحِن، وكثيرا   أمع عقيدتِِه القديمِة ردحا  طويال  مَن الزَّ

وكثيرا   اهتماِمِه  جلَّ  منَحها  خذلْتهُ.  ما  أفعاِلهِ من    ما  ودائما   البقاءِ   تترُكهُ كانْت  ،  معركِة  في   يتيما  

ُ فخبا    ،وكثيرا  عاشَرها طويال     .ذخيرةبال   تِها    عندَه ِقاء. عرَف حدودَ قوَّ ا  فرُح الوصاِل ونشوةُ الل  لمَّ

.القدرةِ طاَل عندَهُ شعاعُ     ، فمضى إلى غيِرها يبحُث.. يستدلُّ

يُّ اإلنساِن    كُ درَ مُ ف ِر  ال ينقطُع.  والمعرفيُّ   الحس ِ هَو خبَر الحياةَ، امتحَن مفرداِت الوجوِد فعلمَ    في تطو 

سهَل الوصوِل لي َِن    البنانِ طوعَ  اليومَ  وما كاَن مثيرا  لفضوِلِه فيما ما مضى، أضحى    الخصائص.

وقَع    قاربة.المُ  أنَّهُ  يوم   وال شكَّ  تزال.  ذاَت  بغموِضها وسطوتِها ما  تحتفُظ  عقيدة   فكرة   فنبَذ على 

 طي ِعا  بَْذال  سخيَّا . للجديدةِ عبدا   القديمَة، وألزمَ نفسَهُ 

كرُب  *   مَس ابزغًة قاَل هذإ رِّبِ هذإ أأ يِنِ بريءٌ ممَّا ترُشكون* فلمَّا رأأى إلشَّ  فلمَّا أأفَلْت قاَل اي قويم إ 

الُمبيُن. وينحسُر الشَّكُّ القائمُ في النَّفِس منُذ حين.   ِل وتشرُق الشَّمُس، ويشرُق معَها الكالمُ  فمع أوَّ

ُح شعَرها شالَل نور  مْن ذهب  وحرير.  القديمسُل بماِء الجدوِل  تتغ  ، شعاع  مْن نور  تصحو الحياةُ  . تُسر ِ

يمتصُّ   األمِس  مْن غفوةِ  هُر  الزَّ يشتمُّ  وينتصُب  الشَّمِس،  والنَّحُل  دفءَ  العليل.  الصَّباحِ  وقْد نسيمَ 

ِ ب  الهوى  لواعجُ فيِه    هاجتْ  طيب.  نور    شعاع هِر الرَّ وأفاقِت الحركُة    ،وصحِت األلوانُ ، هامَ يقب ُِل فمَ الزَّ

كاُت   ِ شجرةِ جوز     طويل.  مْن بعِد سبات  والُمتحر ِ يمسُك بيمناهُ    .عتيقةونبيُّنا إبراهيمُ يستمسُك بظل 

 الجديد. إلههِ  معبدِ  هيكلَ يرسمُ على صفيحِة األرِض  ،ة  عصى  دقيق 

. تقيَّ   العتيقِ   فتنسََّك في محرابِهِ   ،األمِس لْم يصمْد في منازلة    فإلهُ  دهْم شعاعُ    والحرُس النُّجومُ   ة  شرَّ

ستِ . الكونيَّةالشَّمُس  طمسْتهمُ  ،النُّورِ  أحد    ملِكهايُنازعُها في ال  شمسا   ِء الوجودِ اآللهُة في سما وتكرَّ

السَّماويَّةمَن األ أْن    .جراِم  أقلَّ مْن  الصُّروَح    ُنعليَ فال  ا  احمَ لها  المُ   جَّ ريدين من شركاِء  للقاصدين 

ُس فيه.  اإلنسانيَّة .  .أرضيَّة  والُمكنَّاةِ هذِه المنكوبِة  على    علينا نورا  ودفئا  ما أقمنا  نعمُ جاللتَها، فتُ ا  نقد ِ

 ما انقطَع العقُل القيَّاُس يقول. 

دُ فرأى في الشَّمِس   ا العقُل الُمجر ِ ،فلسفة  ُمحدَ وأمَّ فالعقُل فكار  عقائدَ.  أمن    اما قبَلهْت  جبَّ ف  طغتْ   ثة 

  مْن ثلج  انزلقتْ رة  كُ كوأعمق.  منها   ويتبنَّى أخرى جديدة  أقوى  را  ينسُخ فلسفات  أفكا  ما انفكَّ   البشريُّ 

مِن المهيبِة  على مُ    ، يَهُ وع   نضجَ أوفي ناِر التَّجربِة والمحِن    .اإلنسانِ هذا  ُك  مدارِ   تعاظمتْ نعرجاِت الزَّ

يَّةَ   هُ ذائقتَ هذََّب  و ِ صحوةِ  هَو  و   .والجماليَّة  الحس ِ ِ القدسيَِّة   سقطُ يُ   كانَ   ووثبِة فكر    روح  مع كل  عن رف 



ِ ربيع ، بدَّل هذا اإلنساُن    أخرى.  ويرفعُ أيقونات    ُل كسوتَها عندَ كل  تماما  كما األشجاُر ال تنفكُّ تبد ِ

 . كسوة  العقائدَ 

ُت وَّجي   يِنِ وَّجَّ اموإِت وإلأرَض حنيفًا وما أأان مَن    * إ  ي فطَر إلسَّ  إمُلرشكني* لَّلَّ

دُ   والعقلُ   القيَّاسُ   العقلُ  عندَ خط ِ الن ِهايِة  أخيرا     التزما منهجين مختلفين، إالَّ أنَّهما اجتمعا   وإنِ الُمجرَّ

اإللهيُّ.   القصدُ  يقيمُ  افحيُث  الوجود. إبراهيمُ  معادلِة  في  الخلَل  أدرَك  ذاتَهُ  أدرَك  أْن  ُمْذ   إلنساُن 

والوجودُ   طرف   وكلكاِلِه  هَو  ِِه  ،  بكل  يستقيم.    فكيفَ طرف  أْن  من  للميزاِن  إذا   بدَّ  ضبط     عاملِ ال 

ِث الوجوِد،   هذِه، ما انفكَّ هذا اإلنساُن يقول.  لمعادلِة الوجودِ وتصحيح    ُل البعدَ الثَّالَث في مثلَّ عامل  يشك ِ

  الخاسُر األكيدُ.فيها  هوَ فناء  في معركة   عامل  يكوُن الضَّمانَة منْ 

دوَن أْن يستقرَّ  يرفُع إلها ، ويُسقُط إلها     .الوجودِ    لهذاعْن رافعة  محموما   ومْن يوِمها والعقُل يبحُث  

منِ   على فكر  معتقد. ا كاَن العقُل    بدا لهُ الكوكُب الدُّريُّ إلها  في حين  مَن الزَّ .  يحبوطفال   ما يزاُل  لمَّ

ا استوى العقُل واشتدَّ الفكُر.  الحقوب   اتِ في تالي  حارقة  شمسا   وقمرا  منيرا   اإللهُ  وغدا   انتهى    إلى أنِ   لمَّ

 خيرا  إلى التَّوحيِد وإلى التَّسليِم بعجِز العقِل عْن إدراِك الُمقدَّس. أبِه الُمطاُف 

الوجوِد   هذا  وبداللِة  اإلنساِن  بداللِة وجوِد  هيب فالُمقدَُّس موجود   هوَ الرَّ كمثِلِه    .  ليَس  لكْن  وجود ، 

إدراكِ  عْن  ويعجُز  ماِن،  الزَّ أصُل  هَو  لكنْ   حاسوبُ   هِ وجود.  المكاِن،  أصُل  هَو  مان.  يُحيُط    الزَّ ال 

. ،  بوجوِدِه مكان  ِ مكان  لهُ، و وجود   هَو    في غيِر مكان.  أيضا   وهَو    هَو في كل    كلُّ مع ذلَك  ال اسمَ 

دُ في دخيلتِهِ  ..أسماءاألسامي لهُ   اإلنسان. إبراهيمُ  ما انفكَّ يُرد ِ

هن   .2  :اتُ الغاي تختبئُ وفي أع جازِّ

دُ في   .    ةِ في قراءَ   أكثرَ ُصدوِر اآلياِت، اختلفا  تفسيِر  وكما اختلَف العقالن القيَّاُس والُمجر ِ أعجاِزِهنَّ

لُ   وإْن كانَ  ة  للر ِ  األوَّ ِ  فإنَّ الثَّاني يرى  وايِة،  ال يرى فيهنَّ أكثَر مْن تتمَّ وايِة وغايَة كل  فيهنَّ أصَل الر ِ

.حكاية.   ، وال تُستخلُص العبُر الغاياُت إالَّ بِهنَّ ألعجازِهنَّ    اآلياتِ   ُصدورُ ف  فال يقومُ المعنى بدونِهنَّ

مات    . واشيات  ِر العميِم  يبالخالُمزُن كما تكوُن  ،ُمقد ِ

ُمرتابينَ  أقوُل  ا  ممَّ كنتُْم في شك    العقِل  وإْن  ُأبي ُِن روايَة  البراهين.  الدَّالئَل  أسوُق  يلي  فيما  فإليكْم   ،

ْت بهُ   ِد في أعجاِز اآلياِت. أكشُف ما وشى بِه سياُق الكلماِت، وما عجَّ البطوُن مَن الغاياِت  الُمجر ِ

 والُخالصات.  تِ الجليال

 * فلمَّا أأفََل قاَل ال أأحبُّ إلآفلني * فلمَّا َجنَّ عليِه إللَّيُل رأأى كوكبًا قاَل هذإ رِّبِ  

الُمقدَِّس.   لكشِف  العقُل  تصدَّى   ، أكيد  بداية  عناِدِه  على  ثابت   والعقُل  آخَر،  ويُسقُط  مقدَّسا    يرفُع 

.    الموادِ   كمثلِه مْن مادَّة ، وكمثلِ   الُمقدَّسَ   ظنَّ في البحِث واالستدالل.    مهاراتِِه وقدراتِهِ مْن   يُقشُع ويُجسُّ

مقامُ  حيُث  الوجوِد  مفرداِت  في  السَّواكِن ف  ه.ومعاشُ   هُ ظنَّهُ  في  والشَّجِر،  الحجِر  في  عنهُ  بحَث 

كاتِ  .  والُمتحر ِ ا يملَّ يرميها  ومْن ثمَّ سريعا  ما    يُداوُر الموجوداِت، يقدُّسُها زمنا  انطلَق محموما   ، ولمَّ

 .فاِت والخواصَّ ص ِ منها الجانبا  بعدَ أْن يخبَر 

جاءِ  الرَّ وسقطاُت  األمِل  خيباُت  ُر  يزاُل  والعقُل    ،وتتكرَّ بأدواتِه  بقدراتِهِ ا   واهمما  ا   ِبُ   .مزهوَّ  يُنق 

الُمالزمِ   هوَ و  ،يفترُ   مقدَِّسِه فالفي األرجاِء عْن   فشِلِه  الُمتوهَّماتِ يتَّهمُ    يغتمُّ.  الأبدا     رغمَ    ُمقدَّساتِِه 

إْن    هوَ ف  .تلكمُ التُّهمجميعِ    عنْ   ويَعِصُمها  ، عْن ذاتِِه كلَّ قصور    َودائما  ما يرفعُ   .خرىاأللَو  تِ واحدة   

م  ،فشَل مْع هذا الُمقدَِّس  أَفَل  ي  الذ الدُّريُّ    الكوكبُ ون.  افالقادمُ وال شكَّ عظيمُ المقاِم عصيٌّ على الزَّ



قَ قْد    الُمنيرَ   القمرَ ألنَّ  ف يِل البهيمِ عتمِة  في    تألَّ   ،الُنفوسَ   استعمرَ ف  عرِش القلوِب عْن    أزاَح الصَّغيرَ   .اللَّ

ِء  عْن سماهَو  وال    ما حيينا  يخبو وهجا  فال هَو س،  يفعُلها  القمرَ   ال أظنُّ وَ   .حلَّ   قدْ   عزيزا    مكانَهُ هَو  وَ 

 هذا اإلنسان.  . ما فتَئ يُلهي النَّفسَ يرحل.سأراهُ  ناأيَّامِ 

كوننَّ مَن إلقومِ  فلمَّا رأأى إلقمَر ابزغًا قاَل هذإ رِّبِ  *   الني فلمَّا أأفََل قاَل لنئ مْل هيِدين رِّبِ لأ  * إلضَّ

تمسُح جفَن السَّماِء   ،عتَهاأش ِ   نشرتْ   فشمُس الصَّباحِ   بعدَ أفوِل قمِرِه الغالي.  لإلنسانِ لكنَّ األمَر لْم يطْب  

نورا   األرَض  ُِل  وايا  .  وبهجة  تُجل  الزَّ كما  المخفيَّةِ وفي  األمِس  إلهُ  السَّاهرة.   اختبأتْ   اختبأ   نجوُمهُ 

َر الفشُل في  وَ  ةِ األلف.معهُ تكرَّ  ،تُمحىمْن أْن  أصعَب    لة  لجِ ُمجَ الخسارةُ  غدِت  و  كشِف الُمقدَِّس للمرَّ

 وأثقَل مْن أْن تُرفع.

لُ القلُق  عندَها بدَأ   َن منهُ وأسََّس لهُ القواعدَ عقِل اإلنسانِ إلى    يتسلَّ ، وهيهاَت لهُ أْن يبرَحهُ إذا ما هَو تمكَّ

. ما انفكَّ العقُل يُحاوُر النَّفَس   ؛وأنَّهُ يشي بقصوِر األدواِت وبطالِن النَّهجِ فدوامُ الفشِل ال شكَّ    واستقرَّ

دُ لها الهُ ناتسقُط تباعا . نبذُل لها العطايا كما الحشايا، فتخذلُ   انقطعتْ ما    وهوماتُ مَ ال  يُجادُلها. دَب  . نوط ِ

فتترُكنا ُمنعطف   عندَ  حائريَن    معبدا ،  ِل  بسجايا  وترحل.  أوَّ هذِه  تلكُ   ُمقدَّس  ليسْت    بأفعال    مْ وليسْت 

 .ُث النُّفَس هذا اإلنسانيحد ِ ما زاَل  ؛قدسيَّة  

را    شعَر العقلُ  ة    قْد طلبَهُ هَو  فبقصوِر أدواتِِه عْن إدراِك الُمقدَّس.    ُمتأخ ِ ِ مرَّ كثيرا  وطويال ، لكنَّهُ في كل 

إذا ما المقدَُّس  يَّاِمِه  أالقادماِت مْن    والفشُل وال شيءَ سوى الفشِل سيكوُن حصيدَ كاَن نصيبُهُ الفشل.  

سموعا ، وتوسُّلي بقربِ الُمكاشفِة فليَت رجائي إليِه يغدو مَ تمنَّع.  هَو     قصد  منهُ وعنْ   توارىعامدا   

أخيرا   مَ   لجاللتِهِ يُمسي   ؛ ضارعا  الفضلِ    ونعيمَ المعرفةِ   فيضَ رفوعا . فأنعمَ فضائَل الكشِف وأغنمَ 

  ُمستكينا  جأَر هذا اإلنسان.

كرُب  *   مَس ابزغًة قاَل هذإ رِّبِ هذإ أأ يِنِ بريءٌ ممَّا ترُشكون فلمَّا رأأى إلشَّ  * فلمَّا أأفَلْت قاَل اي قويم إ 

ِ تجربة  عَ  ة ، فالعقُل تطوريٌّ في فطرتِِه وهذِه العقُل ينتهي إلى خُ قديَّة  كاَن مع كل  الصات  فلسفيَّة  هامَّ

، اعتدَّ العقُل بقدرتِِه على الكشِف َوكثيرا  ما غالى. اغترَّ بمهاراتِِه في كشِف  مْن أجمِل السَّجايا. بداية 

عنهُ في الشَّجرةِ، في الحجرةِ، في النَّاِر في العالِم المادي ِ حيُث يقيمُ. بحَث    الُمقدَِّس، اعتقدَ بوجوِدهِ 

ودائما  ما كاَن   ،وفي الشَّمِس الحارقةِ   ،القمِر المنيرِ في    ،. بحَث عنهُ في النَّجِم البعيدِ حيَن يقوى اللَّهبُ 

لب   علىيمتنُع    الُمقدَّسُ  ُب ألَق النَّجِم البعيِد.  القمُر يُذهِ كما  ،  فالشَّمُس تجبُّ ضوءَ القمِر الخفيتَ   .الطَّ

  جديد. والكلُّ يغدو جرما  كالحا  إذا ما العقُل اتَّقدَ بنوِر فكر  

أدواتِ  قصوَر  خبَر  أْن  بعدَ  وحِ    هِ والعقُل  الرُّ إلى  عمدَ  القديمِة،  البحِث  مناهجِ  فشِل  مْن  أكيدا   وباَت 

را  عيستفتيها. هَو أدرَك   أدرَك    كما.  لبلوغِ غيِر تلكمُ األهدافذاتِها  بثيََّة الخوِض في المساربِ  ُمتأخ ِ

ا يدَّعون.    أنَّ البعدَ الثَّالثَ  أنَّى لهُ أْن    هَو يخوُض في غمرةِ نوِرِه، ولكنْ للوجوِد ليس كمثِلِه شيء  ممَّ

ُِل  إليه.    تنتهيَ في أْن    . كلُّ البصائِر تشيُر إليِه، وتفشُل الحواسُّ هيدرَك ذاتَ  ك  وكلُّ ساكن  يُدل  كلُّ ُمتحر ِ

 عليِه، ويبقى العقُل حائرا  يدوُر في فلِكِه وال يقُع أبدا  عليه.

أدرَك قصوَر البصِر، فأعمَل البصيرةَ    .عبثيََّة التَّأطيِر، فانطلَق مَن التَّقييِد إلى التَّجريد العقُل    ركَ د أ

العتيقَة،  .  هَو ارتحل  وعاليا  وبعيدا    أدواتِِه  األصيلِة  وألقى  القيادَ وحدَها هَو  بالفطرةِ  أسلمَ   اعتصم. 

وحِ تحمُلهُ    تنقُلهُ مْن طبق  إلى طبق  وصوال  بِه إلى سدرةِ اليقينِ الصَّاعدةِ.    التَّسليمِ   تيَّاراتِ   على  إلى الرُّ

قُ هناَك، تذوُب األسماُء    حيُث القصدُ والُمشتهى. فيُض المسِك    األثيرِ في  ، ويتمازُج  الصُّورُ   وتتحرَّ



وحُ .  العنبرعبقِ    مع العقُل بتماِم الكشِف  األزليَِّة    لحنِ على    وتغفو الرُّ ، وينعمُ  ويقيِن  هانئة  ُمطمئنَّة 

 .الُمكاشفة

ُت وَّجي   يِنِ وَّجَّ ي فطَر    * إ  اموإِت وإلأرَض حنيفًا وما أأان مَن إمُلرشكني* لَّلَّ  إلسَّ

العقُل بوحدانيِة   ِ   القدسيََّة عنْ سقَط  أ، فُمقدَِّس الآمَن  المادَّةِ .  األشباهتلكمُ    جميع  وقبَلها هَو آمَن بعجِز 

القياِس عْن سبِر مْن ال قراَر له. فالعقُل منسوُج    عْن إدراكِ  لهُ، وعجِز  مادَّة ، والفكُر مْن ال مادَّةَ 

صرح  مداميُكهُ مْن صخِر الواقعِ ورمِل األيَّام. فال يمكُن للعقِل أْن يُصيَب المعنى، والمعنى ال نظيَر  

فاِت، وعلى أعتابِ عرِش الجاللِة انصهرْت جميُع تلكمُ    .لهُ في الوجوِد وال ضدَّ  وال أْن يُحيَط بالص ِ

فات الثُّنائيَّاتِ   .   الص ِ

ا يُبقِ منها إالَّ على  و  ،سماءِ تلكمُ األ  جميعَ سقَط عنهُ  أف  الُمقدَِّس آمَن العقُل بوحدانيَِّة   مَن الدَّاللِة   لهُ   اسم  لمَّ

ا تعذََّر عليِه    بهِ ناداهُ  هَو    ما يُغيث. ِة الدَّاللِة   بهِ سما . ناداهُ  اسما  ورَ   الُمقدَّسُ لمَّ ا باَت أكيدا  مْن صحَّ لمَّ

ِة اإلشارة.  وبغيِر الفاطِر ما كاَن ليُناديه. ناداهُ بالفاطِر، هَو  ودقَّ

ا  فطَر المخلوقاِت    ألنَّهُ   الفاطرُ هَو   الفاطُر ألنَّهُ األصلُ   .فطرة    مْن خلِقه  أحدا    يحرمْ جميعا  ولمَّ  هَو 

ِ فطرة ، ِ صحيحِ فطرة.    وهَو الغايةُ   في كل  عمل     أنظمةَ    ومناُمهمْ على الفطرةِ قياُمهمْ   الخلقِ جميُع  لكل 

 تِ أسلمَ   يَ ه إْن    اتُ والمخلوق  .هداية  ةَ نور  ومنار  معراجَ   بالفطرةِ خالُصهم  الخلقِ . وجميُع  وبرمجيَّات 

ا إْن  ورجاء.    في عاجل  أْم في آجل    اله   بْ ، ولْم يخِ تْ نج   أصيلة  القيادَ لفطرة     ضيَّعِت الفطرةَ   يَ ه أمَّ

عليِه، لكْن يبقى   تدلُّ جميُع األسماِء الُحسنى  .وضيَّعْت معها سُبَل األرِض ودروَب السَّماء، تْ ضاعَ 

، واختاَر إبراهيمُ اإلنساُن  هِ تُناديبهُنَّ  مخلوقاُت هللاِ    .الدَّاللةأخلَصها في  و  الُحسنِ في    أجمَلهاالفاطُر  

 . واكتفى بهالفاطَر اسما  ُلمقدَِّسِه 

ؤية   الن تيجُة الر 

 ِ نيِن مضْت والعقُل يبحُث عْن معنى  للبُعِد الثَّالِث للوجود، واختزلهُنَّ في ثالِث آيات  بي    نات  مالييُن الس ِ

قى األثريَِّة  . مالييُن البُرديَّاِت والالقرآنهذا   جاءَ    مل  قصار  قْت، وفي ثالِث جُ ُنبشْت ومْن ثمَّ استُنطِ لُّ

..عظيمُ   قدي ِ، وأجزَل في الوصِف  مالييُن العقوِل قضْت تبحُث في تاريخِ اإلنساِن العَ   البيان.  جاءَ   خبر 

 ُمحكمُ كتاب  وكريمُ قرآن.والبياِن 

على   أخيرا   واستقرَّ  ُمقدَّسَهُ،  َل  نقَّ آفل   إلى  آفل   اإلنسان. مْن  إبراهيمُ  واألرِض  السَّماواِت   فاطِر 

ؤى وكثيِر    احتجَب المعنىما  ، وطويال   تنتهي إليهِ كلُّ األسماِء تُشيُر إليِه، كلُّ البصائِر   في زحمِة الرَّ

ِ يقظِة روح     أوهام. ومعَ   إلى خالِصهِ   بعدُ    العقلُ ولمَّا يصلِ   ،فكر  سقَط رمز  وتبدَّدَ وهم    وصحوةِ كل 

، أرادَهُ طباَق رغبة  وأمنيات  وهوى  .  واألمان فذهَب في الضَّاللِة بعيدا    قاَس ُمقدَّسَهُ على قياِسِه فضلَّ

ا هَو ألقى   ا يصْل. ولمَّ مَ الفطرةَ    دواتِ مسطرتَهُ واألولمَّ ومْن عذبِ   .اهتدى والعقِل    قيادَ النَّفِس وسلَّ

 ل.ايز يخوُض الهَو  العظيمِ  الكشفِ  نورِ في  و ،المعنى ارتوى

 

 مالحظٌة هام ةٌ 
 كتبُت سابقا  في تفصيِل هذِه اآلياِت الكريمِة مقاال  بعنوان:

م  إبراهيمُ الخليلُ  ُِّل".. "هكذا تكل   الث ابُت والمتحو 

ابِط التَّالي:  المقاَل أيضا  نَ تجدو    على الرَّ

 

https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
http://drammarmansour.com/mat/arabic/halat/Ibraheem%20said.pdf


 ُل الث اني: اثالمِّ 

 

 تعاىل: قاَل هللُا  

ذإ أأرإَد شيئًا أأْن يقوَل لُ *  َّام أأمُرُه إ  ن  * ُكْن فيكونُ   إ 

 

ا تزْل    هِ فعلِ ونوُن  يرى العقُل القيَّاُس األمَر وقْد أصبَح واقعا    ا تُنطْق بعدُ.  لمَّ فأنَّى للفعِل طيَّ مشيئة  ولمَّ

َر واآلمُر   ا    وال تسويفَ   ، فال إبطاءَ الفعلُ   كلمح  بالبصِر يكونُ ال يُردُّ.    أمُرهُ   جبَّار  أْن يتأخَّ  األمرُ لمَّ

ِد يعودُ. هَو قِ القديِر إلى   . آخُر جديدُ  رأي  ياس  يحتمُل الصَّواَب، وإْن كاَن للعقِل الُمجرَّ

دُ  .  الجوهر في  أمرا  واجَب التَّنفيِذ أيضا ، وهَو بذلَك يتَّفُق مَع العقِل القيَّاِس   المشيئَة اإللهيَّةَ يرى    فالُمجر ِ

دُ    ترَكهُ   المشيئاتِ بيدَ أنَّ زمَن تحقيقِ   مِن القادِم، وفي هذا  الُمجر ِ خالُفهُ    يكونُ في عهدةِ الُمستقبِل والزَّ

 "فاءِ "بعدَ    المشيئاتِ   تظهيرَ فإنَّ    ،ْن""كُ   فعِل األمرِ في  وإذا كانِت المشيئُة اإللهيَُّة  .  عظيما    معِ القيَّاِس 

  سُكونا    جواَب األمرِ ألزمَ  و،  فاءَ الُمستقبلِ التَّنفيِذ لحذَف    فوريَّةَ ولو أرادَ الخالُق    ."كونُ "ي  االستقبال

تِ    ةِ يَّ للفوريَِّة وآن   يُكْن "خدمة    الـ "ُكنْ   فال أصلَح منها جملة    ." يكوُن"فعِل  ال  مكانَ "  يُكنْ "  الـ   فحلَّ

دُ . يردُف العقُل  وجميَع قواعِده.  مَ بديعَهُ لِ الكريمُ وعَ والبالغُة فنٌّ اختصَّ فيِه القرآُن    ؛التَّنفيذِ  ،  الُمجر ِ

 .ما يزاُل يزودُ  الُحر ِ وعْن رأيِه 

السَّماءَ بنيناها بأيد  وإنَّا  وَ *    جلَّ وعال  تصريِحهِ القيَّاِس في    العقلِ   وإْن لْم يُك األمُر كذلَك، فما قولُ 

، واألدواُت    أدواتُ   األيديو  .*عونلموسِ  دوِن  والفاعُل ال يأتي مْن    .لفاععامل   ال تكوُن إالَّ لفعل 

اقةِ   مانِ  للزَّ ة  د  مستهلكوجه  واألفعالُ .  أفعال على اختالِف صنعتِها    دواتِ األ   فطري   فيقصور  ل   والطَّ

  األدواتِ أليدي  ا  تلكمُ جميَع  لما احتاجْت    فوريَّة  التَّنفيِذ    ذاتيَّةَ   المشيئاُت اإللهيَّةُ لو كانِت  ف  .واإلتقان

 . واقعا   أمُرها كونَ يحتَّى 

 ى التَّصريحِ فيكوُن مقتض  ومهارة.أيد     فعلُ   السَّماءِ   بناءَ أنَّ    األمَر قْد ُحسمَ، وباَت واضحا  بما أنَّ  و

ضينَ   للبنَّائينَ   األيدي   أْن تكوَن تلكمُ اإللهيَّ   ا   هؤالِء خلق  ؛ وببناِء السَّماءِ   المفوَّ حمِن ممَّ مْن جنوِد الرَّ

نعلمُ.  نعلمُ  ال  ما    وهمْ   وممَّا  حُ على  األولى  أرج ِ الخلقِ   المادَّةُ  تنفيِذ   تسهرُ التي  تلَك    ؛بواكيُر  على 

 .وتحرصُ  المشيئاِت اإللهيَّةِ 

السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاِس َولكنَّ أكثَر * لَخلُق    تعالىفي قولِه    كذلكَ   القيَّاِس   ما قولُ و

يعلمون* ال  الوصوف  ؟النَّاِس  كامُل  القدرةِ  عظيمُ  والخالُق  الخلقِ  في  تفاوَت  التَّفاوُت    .فال  ويقُع 

تحقيُق  أكيدا     ويصبحُ  يصبُح  ا  مخلوقاتِ   المشيئاتِ لمَّ دُ   ..ِه جلَّ وعالاختصاَص  الُمجر ِ فخلُق    .يقوُل 

اإلنساُن، أيُّها  خلِقَك  مْن  بكثير   أعظمُ  واألرِض  الغيوبِ.   السَّماواِت  مُ  عالَّ جليَّا   بذلَك  َح  صرَّ  كما 

 عْن زمِن تحقيقِ المشيئات. وعمال   منطقا  تنتفي الفوريَُّة  ومع هكذا تصريح  إلهي   

مانِ ل  ُمستهلكة  أفعاُلها   هللاِ  مخلوقاتُ ف فيكوُن    . في القدرةِ أصلي   محدوديَّة  لور  في الذَّاِت فطري    لقصو  لزَّ

ِ فعل  نصيبُهُ  منِ عدَّاِد  مَن    لكل  ولو كانِت المشيئاُت  هذا الفعِل وقدِره.    حجمِ تبعا  ل يزيدُ أو ينقُص    . هوَ الزَّ

دُ مازاَل العقُل  .  .قتِهوطا  زمِن الحدوثِ الستوْت جميُع األفعاِل في    فوريَّة    اإللهيَُّة ذاتيََّة التَّنفيذِ    الُمجر ِ

ُث النَّفسَ يُ     .من ثمَّ يزيدُ و، حد ِ



السَّماواِت واألرَض وما  نا  لقْ * َولقْد خَ   تعالى  هُ قول  هوَ ويبقى التَّصريُح اإللهيُّ األكثُر وضوحا  وداللة   

أيَّام     بينهما ستِة  لُ في  مْن  مسَّنا  أسماُؤهُ .  *غوب  وما  تقدَّسْت  ُِر  الُمصو  البارُئ  الخالُق  هَو  والقائُل 

ِِه، ، ويوُمنا قصيُر الباعِ هزيل. أفبعدَ هذا كل  األمُر  يحتاُج    الُحسنى. واليومُ اإللهيُّ عظيمُ االمتداِد طويل 

الِت  من ِي    !؟تفصيلأْم ُمسهباِت  شرح  ومنُكْم مطوَّ

د. لكنَّ األفعاَل  إذا  تبقى المشيئاُت   اإللهيَُّة أوامَر عُليا واجبَة التَّحقيقِ والنَّفاِذ عندَ االثنين القيَّاِس والُمجر ِ

ولمنْ  ِل،  األوَّ عندَ  القدرةِ  ُمطلقِ   ِ َّللَّ تعودُ  المشيئاِت  لتلكمُ  ِقَة  دونَ  الُمحق  فاتِ   هُ هْم  والص ِ القدرةِ   في 

ُل، وآجال  ُمتمه ِال  عندَ الثَّاني. وبذلَك يكوُن تحقيُق المشيئا دُه األوَّ ِت فعال  نافذا  مْن فوِرِه على ما يؤك ِ

 على ما يقوُل الثَّاني. 

 القولِّ   جوهرُ 

نَ الثَّاني حلما ،    حيد. ولطالما ابتدأَ يقيُس وثان  عِن القياِس يَ   واحد    ؛مَ اإلنساُن فضائَل عقلينِ عِ لطالما 

لُ   فسعى الُمقتدِر يُ   الثَّاني   إلى حلمِ   األوَّ ُِق ويُ بكفاءةِ  ،ف  شيد.حق  تَر   متى يرسِم الثَّاني مالمَح أفق  بعيد 

َل إلى ذلَك األفقِ يَ  ُل مْن كنانتِِه بسهم   العديد. و  حشدِ األوَّ ما إْن يرِم الثَّاني في الفضاِء طبقا ، يرِمِه األوَّ

  ال يهدُأ يرميَ و يرمي في الفضاءاِت أطباقا  و  بعيدا  وعاليا ، سقوَف الحلمِ وال ينفكُّ الثَّاني يدفُع   ديد.سَ 

ُل  يتعُب  وال    د.المزي يملُّ   صيدا  األوَّ الثَّاني، وال هَو  فيتكامُل   .الجديد   للسَّقفِ   وصوال    عيا  سَ   أطباَق 

  العنيد.الجاحِد اختصَّهُ الخالُق وصفا  بالفعالِن خدمة  لمخلوق  لطالما 

كاَن   ما  الوجوِد!  يطأ سطَح جاِرنا  لإلنسانِ نعْم شركاءَ  اآللةَ   القريِب   أْن  قيَّاس  يصنُع    ، بغيِر عقل  

  لوال فوما كاَن لهُ أْن يقتحمَ تخومَ شمس  حارقة  بغيِر الحسابِ وفعِل الحاسوبِ العتيد.   يصهُر الحديد.

، وال اب  العقُل القيَّاسُ  فليَس بغيِر الصَّخِر  ذلَك المجدَ التَّليد.    لنفِسهِ تنى  ما أقامَ اإلنساُن يوما  عرَش ملك 

 يكوُن العديد. يتسامُق البُنيان، وليَس بغيِر العددِ 

 الغيِب والهدُف طيُّ  صيَب هدفا   يُ أْن  . وأنَّى لهُ  سكونمَ   وحالم  حلما  بغيِر حلم     يبلغَ لكْن أنَّى لإلنساِن أْن  

قُ . وال  رصين  عارف    عليِه بصيرةُ   تقدرْ  لْم  أفقا    البصرُ فال يرصدُ    بين.غيُر مَ   عرجا  مَ   النَّفسُ   تتسلَّ

قبال  روحُ  تستكشْفها  عاشق  لْم  األصلِ فهيمُ.  تَ     ُمتيَّم  كاَن    األصيلِ   في  كماوَ   القمُر عشَق  كانِت   له ، 

قُ الشَّمُس   حلِم    . شجون  تُلهبُ عابدا     تؤر ِ على  عمَل  مْن  جاءَ  بكثير   ادِ الرُّ وبعدَها  ِقُ   السُّهَّادِ   وَّ  يُحق 

ريق. يُ  بلوغِ الحلِم،في إمكاناِت   عب ِدُ الطَّ

ليقِ. وال ترِم غاضبا    الطَّ  هامتْ   روحا  فال تجزْع شريَك الوجوِد مْن عقل  شردَ، فحادَ عْن الس ِربِ 

الشَّاردُ  يهدي  قْد  كما  ُمجِدب ،  يحمُل غيَث  الُمحدََث  فلعلَّ  قبُل طريق.  مْن  لهُ  يُعلْم  لْم  ربَ   فيما   الس ِ

 وثيق.  فاز  مَ إلى 

 

 

 مالحظٌة هام ٌة: 
 

 الكريِم،  آياِت القرآنِ  منَ  لبعض  سبَق لي وفصَّلُت في مقاالت  سابقات  عظيمَ الدَّالالِت وجليَل المرامي 

د  ذلكَ كلُّ و  العناوينسأكتفي هنا بذكِر وتسهيال  عليكْم وتخفيفا  عليَّ، .  لذلك على طريقِة العقِل الُمجر ِ

وابِط الموصلِة لتلكمُ المقاالتِ   . كما والرَّ

 

 



ل  : المقاُل األو 
 " الالتخلُق الس ماواتِّ واألرضِّ أكبُر من خلقِّ الن اس.. في المرامي والد  " 

ابِط التَّالي:    تجدوَن المقاَل أيضا  على الرَّ

 

 

 :المقاُل الث اني
وُح والن فُس.. ع طي ُة خالقٍ وص نيعُة مخلوقٍ "   "الر 

" والكوُن بعد  فاءِّ الفعلِّ "يكوُن"(  وُح هي  الـ "ُكن   )الر 

   ابِط التَّالي:تجدوَن المقاَل أيضا  على الرَّ 

 

 

 : الث الثالمقاُل 

 أولم ير  ال ذين  كفُروا أن  الس ماواتِّ واألرض  كانتا رتقاً ففتقناهما**

ِّ الُمت صلِّ  )  ( في خلقِّ الس ماواتِّ واألرض  فرضي ُة الكونِّ الس ديمي 

ابِط التَّالي:   تجدوَن المقاَل أيضا  على الرَّ

 

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

 في سياقاٍت أخرى، يمكُن قراءُة المقاالتِّ الت الية:

 

 
 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 ِ جراحيَّا  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 
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 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 أوال  

 
 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، بحث  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، رؤية  جديدة     w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَُّة، تحديُث المفاهيم المنعكساُت الشَّ 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق    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

 
قة  وأرملة  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  

 
، األمُّ  ُر! صبيٌّ أم بنت   تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  
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اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟   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 )ُمختصر   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  ! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِ  ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافر 

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 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 

 
(، 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  ا  مفيدة  ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 
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 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 مصلحة ؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ خلع  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، حقيقة  هيَ أْم هيَ محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنات  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 أحيانا ! حوَّ

 
 المغنيزيوم بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 َهَذياُن االقتصاد (: 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 )  ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( 

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، قول  صَحيح  لكْن بنكهَة  عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاب  دائم  أْم ِامتحان  ُمستدام ؟

 
، َوفي التَّجريِد وُصول   دُ.. في الِقياِس قُصور   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
! الذ ِ  دُ َمفازة  ال محَض َقرار   ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّا   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ
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 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 لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليِة اليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  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 حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
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  ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِ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 َضياع  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 ُمقاربة  أكثَر حزما    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسما    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionحَت األخرِم الحقُن ت تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
 برزخ  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 
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 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  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 عروقا  متباينة    بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
.. والِخصيتاِن في ِكيس  َمهين    الِمبيضاِن في ِركن  َمكين 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  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 قِطعة  مَن العضلِة الرَّ

Transfer for Smile 

 
ِ العامليَن عليها   peripheral nerves injurieأذيَُّة األعصابِ المحيطيَِّة: معلومات  ال غنى عنها لكل 

 
ُن الفقراِت.. خراُج بوت   Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ
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