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 ملُك اليمين  و..  وجات  تعدُّدُ الزَّ 
 صيرورة    نسوخُ الم   و  أ  اآلجلُ..  نسوخُ الم  

 

 اجُل، أو  المنسوُخ تصريحا  المنسوُخ الع  

ٍّ.  .الحق   إلهيٌّ   بيان    هُنسخ  إلهيٌّ سابق    بيان    المنسوُخ العاجلُ  النَّاسُخ صريح     هو المنسوُخ بنص ٍّ قرآني 

، وجودُهُ راسخ  جليٌّ في   أو تركهُ محفوظاً  ،الكريِم. والمنسوُخ أنساهُ للاُ جلَّ وعال كتابِ للاِ مباشر 

ِ ليكون  حِ  ًة وبي  .  نةً جَّ وال طاقة  لنا،   .فأمَّا ما أنساهُ للاُ فقد غاب  عن اإلدراِك كما عِن النَّظرِ  لما قد كان 

بُعِ األثِر. وأمَّا ما تركهُ لنا العليُّ القديُر فيبقى   ، بتتَّ  .ودلياًل لمن اعتبر    عبرةً نحُن البشر 

 المنسوُخ اآلجُل، أو  المنسوُخ صيرورة  

ربَّانيٌّ،  هو جواز   لى. وْ فعُله حالل ، وهجُرهُ أ  له.  مباشر  ال ناسخ  إْذ  ،  على الدَّوامِ هو بيان  إلهيٌّ نافذ  

الممكِن.  لكنَّهُ نطاِق  في  ذلك  مع  يبقى  لكنَّهُ  اإلعجاِز،  درجِة  إلى  يصُل  . شرط   مشروط   جواز  

مانُ ف  صيرورًة،  منسوخُ ال  هو   منسيٌّ   وهو  نزيِل،  ضرورة  في زمِن التَّ   وتغيُُّر األحواِل. هو   ناسُخه الزَّ

ماِن.في جُ  مستتر    هاسخُ ن  حيثُ ، نظورُ الم المنسوُخ   هواِم.  في قادماِت األيَّ  بَِّة الزَّ

 مات  حاك  اتُ العاد

نزيِل، كان  وأجداِدهم.  أخالقِ النَّاُس على    تِ في زمِن التَّ من    آبائهِم   القيِم األخالقيَّةِ مروحة  واسعة  

.    هاوتناقلُ   السُّلوِك،  ومناهجِ  جيلٍّ بعد   فأحكم    لبعِضها  حدث  جياًل  مقاِمه،  عهدُ  طال    هُ سيطرت   أْن 

.  بةً ي  ْع أم م   معصيةً   مفخرًة، وهجُرهُ  هِ على العقوِل كما النُّفوِس. أصبح  العمُل ب ِ تقديرٍّ    على أقل 

األخالقِ،    امنه  مكارم   وافق   عليأثن فما  وأبقاهُ   هِ ى  الكريِم  وقانوناً   القرآُن  ِ    ِشرعًة   .قيمٍّ مُ لُكل 

عليهِ   ،األ ِشرُ   فُ الُمخالِمنها  و وحزمٍّ فحمل   بضراوةٍّ  وتصريحاً   ألغاهُ و     الممجوجُ   منهاو.  عاجاًل 

ل هُ، فأمهل هُ الموقوُت إلى أجلِهِ     شُروطاً أثقااًل.  بعد  أْن حمَّ

مانِ  ،زحزحُة ناِس ذلك الزَّ ِ زمانٍّ كل  عمليَّة  شاقَّة   عمَّا اعتادُوا عليِه من عُْرفٍّ وأخالقٍّ هي    ، كما 

ِ حدبٍّ وصوبٍّ. فالعاداُت حاكم   وعسيرة . ، والخالُص  ات  وفي أحايين  كثيرةٍّ، محفوُفها الخطُر من ُكل 

.أُ جهادُ نفسٍّ وفعُل   من قبيِحها الشَّائنِ   ضحياتٍّ

   ٍة دائمةٍ في حركيَّ   اتُ العاد

فالواقُع ضاغط ، وحاجاُت النَّاِس  على حاجاِت النَّاِس النفسيَِّة والجسديَِّة.    كما األخالقُ  تربو العاداتُ 

والضَّعفِ  ِز  الع و  في فضاءاِت  تعوي  تنفكُّ  غبةِ و  ال  اإلنسانُ .  الرَّ يعمُل  البقاِء،  بغريزةِ   محموماً 

عابِ ما أمكن هُ ذلك. يُفلُِح  ُثمَّ يكوُن له الفعُل.   ،أولويَّاتِهفي يُدق ُِق  .يُلملمُ جزئيَّاِت واقِعهِ  على قهِر الص ِ

 .  محرقُة فكرٍّ وطاقةٍّ ومجلبُة هم ٍّ وقلقٍّ   ،فعُل الفشلِ   اكم   ،فعُل النَّجاحِ ، وكثيرًا ما يفشُل.  كثيراً 

مِن، هي لهُ مفارقة  على الدَّواِم. فبعُض العاداِت   تبنَّى مسارًا هابطاً.  تال ُتحابي العاداُت كثيرًا خطَّ الزَّ

والمجتمع   اإلنساِن  ِِر  تطو  إيقاعِ  وهجتوعلى  أثرتو  اً خبو  األفراِد.  اً خفُّ  كما  المجتمعِ   على 



تعرفُ العاداِت    بعضُ المقابِل،  ب إْن    الوهن  أبدًا. فهي    ال   الميادينِ في    س  شر  ت   حتى  وجوداً   كُ تما 

 .غريباً زائداً  بعد  أْن كان ت فعالً  الزمة  حياةٍّ  صبح  فتُ   .استحواذاً في النُّفوِس    وغل  ت، واستعماراً 

مانِ  لتا على مر ِ العصورِ   ،لن أخوض  هنا بكثيِر العاداِت وجمعِ القيِم في ذلك الزَّ  بل سأكتفي باثنتين شكَّ

على العاداِت الُمتخامدةِ  كشاهدٍّ تفصياًل بحثاً واألولى   سأتناولُ   .محور  حياةٍّ وهاجس  تشريعٍّ  واأليَّامِ 

إلى الثَّانيِة ضمناً بالمقابل،  ذاتيَّاً.  بمروِر   الُمتعاظمةِ   العاداتِ أنَّها من  على    سأكتفي باإلشارةِ  فعاًل 

مِن. وجاتِ   اأمَّ ف  الزَّ  شرُب الخمرةِ.نيُة فاوملُك اليميِن، وأمَّا الثَّ   األولى فتعدُّدُ الزَّ

وجات    تعدُّدُ  سوُخ اآلجلُ ن.. الملُك اليمينومالزَّ

كما   وجاِت  الزَّ كثرةِ  على  ماِن  الزَّ رجاُل ذلك  جالُ الخليالتِ اعتاد   زالوا  . فالر ِ ما  الفطرةِ   ،على 

جاُل قليل  ُكنَّ قائماتٍّ   والن ِساءُ على النَّدهةِ   .رغبًة وقدرةً   ينضحون   وقرابيُن    حربٍّ وقودُ  ،   عديدُهُم. الر ِ

، فكان  أْن أصاب     .والميادين  السُّوح  يمألن  شاردات  ،  . والن ِساءُ كثيرات  طموحٍّ  قلَّ منسوُب مطالِبهِنَّ

جاُل ِمنهُنَّ م    غنماً.الر ِ

. هي مكاسبُ أوجزتُ جاء  اإلسالمُ والحاُل على ما  ، وبكثيِر أنيساتٍّ ذكوريَّة   . رجال  بعديِد زوجاتٍّ

الغريزُة ف. يطفئ  جذوت ها شرع نصٌّ أو  ع ها  أقسى من أن ي طو ِ   عبر أجيالٍّ وأجيال. هي حالة   موروثة  

،الجنسيَُّة   األمُر ف ،مقاربة  اليُحسن     على اإلسالِم أنْ كان    .ما تزال  في النُّفوِس صغيرةً  والعقيدةُ  حاكمة 

قةِ  جاِل األغلى.  زِ رحِ سٌّ بم    . إنَّهُبالُغ الد ِ  الر ِ

 العطايا اللَّبوسُ 

ِ لِ حقيقة     قاءُ شهوةٍّ في الوقت نفِسه.كما هو لِ ،ضرورةٍّ  ءُ قالِهو    .الن ِساءِ قاِء  النُّفوُس مفطورة  على حب 

تغيبُ  هْم فيِه. لكنْ  ال  على ما  الخلق  وفطرهُْم  خلق   عٍّ  رورةِ ضاعِت الحدودُ بين الضَّ،  عن مشر ِ

ٍّ   الخللُ  فكان  والشَّهوةِ،   .أزمة  تشريع

الشَّهوةِ؟ هل من سبيلٍّ    الضَّرورةِ ولِقاءِ   الفصِل بينهما لِقاءِ   السُّؤاُل الُمشكلُة، هل من سبيلٍّ إلىويبقى  

ِل،تعويِم   إلى ُل  أمَّا  ففي الوقِت عينِِه؟    الثَّاني  تثفيلِ و  األوَّ .  فالثَّاني  أمَّا لقٍّ، ووظيفُة خ  فاألوَّ دسيسُة إثمٍّ

ُل   ةٍّ لألوطاِن، والثَّاني معوُل هدمٍّ .  لمفسدةِ النَّوعِ دعوة  والثَّاني    وعٍّ،نَّ ال  حفظِ ل  وسيلة  األوَّ ُل فعُل قوَّ األوَّ

لِ للبنياِن.   لُ م  خْ ز    الثَّاني لألوَّ  .ة  وجودالزم   للثَّاني  ، دون  أْن يكون  األوَّ

، شديدُ ال ،الميزانُ  في تهميِش الشَّهوةِ .  عاقبةً ال يُحمدُ  قد   الوزنِ  أُ خطف  يَِّة.حساسكما ترون  فالُمغاالُة 

ِقاِء.   . فغفوُة الشَّهوةِ ممستقبُل النَّوعِ ما يُخشى عليِه في هكذا مقاقد يُلقي بظاللٍّ قاتمةٍّ على ضرورةِ الل 

هذا  مغبَّة  ، كما قد ال يحتمُل رجل  مرأةٍّاقد يعقبُها موُت المشروعِ بأكملِِه. فال يسعى رجل  إلى لقاِء 

ِقاِء.    أرضاً، الضَّرورةِ ب مي  الشَّهوُة فتر  نُ تحرُ وقد   لبلوغِ الهدِف.ركاباً  فالض رورُة تمتطي الشَّهوة الل 

 . مطايالها النُّفوُس   تكون  و

ةُ  ز  الُمعج   الحلولُ 

ال : خلُق فكٍر ُمضادٍ   أوَّ

ن ْهب  الغريزةِ. إْن تأمُ   يُِطْع، أو  كان  اإلنساُن  إلنساِن ذلك    ُمطلق  ال  حاكم  ال  كانتِ . تستبِْحهُ يُذِعنْ ْرهُ 

مانِ  الغريزةِ وإيجاِد الُمنافِس    على كسِر احتكارِ عمل  القرآُن  ف.  نانشريُك ع   قياِدهِ  فيها ال يُزاحمُ  ،الزَّ

  ةٍّ ثنائيَّ منتوج     يختبر   وعليِه اآلن  أنْ  .. لقد اختبر  اإلنساُن مغبَّة  توحُِّد الغريزةِ اإلنسانِ لها في وجداِن 

   .وغريزةٍّ  عليا جديدةٍّ من قيمٍّ حاكمةٍّ  



ُمضادةٍّ لغريزةِ اإلنساِن   قيمٍّ   مجموعة    خلق  ف  .هذا المنافِس وذلكم الشَّريكِ  تكثيفِ في  القرآُن اجتهد   

القيِم شرحاً   تلكمُ  في  عقالِها. وأوسع   ِش الغريزةِ.. بذر   وترغيباً الُمنفلتِة من  لتوح ِ الُمضاد    الفكر  

ةِ   هو   كاألشجاِر،لكنَّ األفكار    .األفكارِ يثُق بفعِل الفكِر وقوَّ م   ،  مانُ أمهل  متى  فُن.  اشمسُها الزَّ الزَّ  ،ها 

الوجداِن الفردي ِ كما الجمعي ِ جزءًا حميماً من تضاريِس   فغد تْ احتضنِت األرض  وعانقِت السَّماء .  

ِ زمانٍّ و .في للنَّاِس في كل  ِ مكانٍّ  ُكل 

ل   سخ  م نأ  مشروط    از  جو  :ثانيا    ؟مؤجَّ

في ماِن.  لبابِ جِ   النُّجعُة، كما دوماً،  مازالتْ   الزَّ نزيلِ   في المهِد صغيرةً   فالعقيدُة  التَّ  والنَّاسُ .  زمن  

الكُ  أمضتْ قدْ   .   افِر عهودًا طويلًة، وعهدُهمعِ  غييِر القادمِ معِ اإلسالِم قصير   النَّاُس تشتمُّ رائحة  التَّ

احة ،من غيِر مكانٍّ  ، واإليماُن مخافُة . ما تزالُ   دون  اليقينِ بيد  أنَّها  . هي تستشعُر الرَّ للاِ فعُل إيمانٍّ

 .ما يزالُ  هُ الشَّكُّ يُخالطُ 

عُ على حديثي ِ اإليماِن.هذهِ أن يُثقِ والحالةُ  ال يُمكنُ  ستهدُف حرز  نفيس  ترخُص دونهُ فالم  ل  الُمشر ِ

 ،الجسامةِ لخوِض معركةٍّ باكرةٍّ مادامِت المخاطُر بهذهِ    فال موجب    .بعدُ  اإيماُنه   يصحَّ لمَّا    نفوُس رجالٍّ 

الفعلُ   الحلَّ الُمعِجز    ه بالشُّروطِ الجواِز وتثقيلُ   تقييدُ  كان  ف.   الجرمِ   شائنةِ دون     الموصوفُ   ومادام  

ماُن   كان  موقوتاً.  ن سْخاً حتى يقضي  الزَّ

وجاِت، كما أجاز  ُملك  اليميِن.   هو جواز  شرُطهُ العدُل أساساً. أمَّا القدرُة أجاز  للاُ جلَّ وعال تعدُّد  الزَّ

ِ زمانٍّ   ارتكابِ على   جاِل باختالِف األزماِن واألحواِل، فلكل  هذا الجواِز فدون  ذلك. إْذ تختلُف همَُّة الر ِ

فمن ملك  اإلْرب     بعاِتتدبُُّر التَّ  وحيداً   هذا شأُنهُ، وعليهِ أراد .    هو   المال  فليفعْل إنْ كما  رجاالُته.  

 ورسم . الشَّرعُأقرَّ  على ما  

العدُل فثابُت الُمحيَّ تناُلهُ شِ وأمَّا  . ا ال   ثابت  ال يتبدَُّل بتبدُِّل الفصوِل وتعاقبِ األيَّاِم.يَّة  وال غموض 

السَّماِء. العدُل حصريَّ  تنوءُ  عظيم ، .  بحملِِه جبابرُة األرِض كما نجومُ  ، وفعُل إلهٍّ فأين  اإلنساُن ُة إلهٍّ

ِهِ  بشرِط العدِل ووجوِد مٍّ بمعنى العدِل وأوصافِه. هُ أهوال  ومشقَّات  لعالِشرط  دون  العدلُ   !من هذا كل 

جاِل،  اً عصيَّ هذا  جوازِ يكوُن فعُل ال، القدرةِ   كادُ.يأو   على الر ِ

 المنسوُخ صيرورة    ثالثا : 

ماُن، فعل   هُ. فها الزَّ .  عبيرًا  وفاض   امتشق  عوداً   قد  ُتربةٍّ  قاحلِ ذات  يومٍّ في  ُنثر  فهذا الَّذي أوفى نذور 

رفيعاً في وجداِن    حجز   الغريزُة الحاكم   اإلنسانِ لنفِسه مقاماً  مانِ إل  األوحد  . لم تعُِد  . نساِن هذا الزَّ

. عليها اآلن  أْن أحادية  حُ ، لكنَّها فقدْت حريقاً لْم تخُب  صحيح  أنَّها  القيِم الجديدةِ  ةُ منظوم و قاسم  تتكمٍّ

 .اإلنسانِ  قياد  

يتحاوران حيناً  هما على تماسٍّ مباشر،    جنباً إلى جنبٍّ.  نسانِ اإلالعليا عقل   القيمُ وتسكُن الغريزُة  

ِ  فويتصارعان أحياناً.   تنتصُر الغريزُة حيناً،  .  ة  قرارٍّ حتميَّبينهما   االحتكاكُ   يكونُ   ،شاردةِ حياةٍّعند  كل 

حيناً آخر.   تصوُغ  وتفوز القيمُ  مخرجاُتها  لها،  هدأة    .فكِره  ومرتكزاتِ اإلنساِن    وجدان  جدليَّة  ال 

   معاِشه.  شكل  كما  اإلنساِن    أولويَّاتِ على الدَّواِم ، تغيُُّر  اً كونتعرُف سُ ة  ال  حركيَّ

جاِل، فكان  أن تغي ِرتْ   تبدَّلتْ  ماِن هي  غيرُ أحواُل الن ِساء.    أحواُل الر ِ ماِن.   هافامرأُة هذا الزَّ في ذلك  الزَّ

مؤانِساً.   فبعد  أنْ  جليساً  ولودًا أْم  انتفخْت    لقدِ .  ما شئت  وشاء، ُقْل  ...  اآلن    هي  كان  حسبُها رحماً 

مْت ذاتُ   ،ِكبْراً أوداُجها  ها ها غوىً وتضخَّ جالِ   بقلبِ . أدركْت فعل   أكثُر.  بما هو    طِمعتْ   أنْ لها ، فكان  الر ِ



  .حضورِ الوتمكيِن    اتِ ذَّ الإلثباِت   أداُتهااآلن     و  هضرورةٍّ وحسب.   غنم  م  أْم  شهوةٍّ فاز  م  لم يعُدْ لقاؤها  ف

 اً.ُل األثير  من بوِحها أمانيَّوُتثقِ  ،تتمنَّى  هي  ف.  أفعالٍّ   كثيرُ و  أثمانٍّ   هُ عظيمُ دون   ،عزيزاً   ؤهاأصبح  لقالقد  

إذ ؛حارقتينِ  بين  فهو  أمَّا   ، رجال  أرصدُهاوالنتيجُة كما   .ِعفَّةٍّ محتومُ  ف  ثورة  وإمَّا    ،غنم  فم    ان  عفإمَّا 

.  ،ونساء  بكثيِر مطلبٍّ   .بكثيِر ادَّعاءٍّ وقليِل حيلةٍّ   وقليِل تضحياتٍّ

ماُن وتغيُُّر األحواِل فعل ه فيك   جُل.أ،  الموهومةِ   وفي مملكتِك   لقد فعل  الزَّ ماُن  انقضى ذلك    يُّها الرَّ الزَّ

ِ  ال ذي حباك   ضاً سي  ك، الواحدة  بعد  األخرى. .  دًا مفوَّ ضيَّق  عليك  فضاءاِت  ضيَّع  مفاخر ك، كما امتياز 

و  ، أشواكاً  أروِضك  ها  إذا م نكالً   كف ِك    ضعيفِ في  وحيدُتها    تْ فأضح.  أنياباً كسب  زهور  فكيف    ،

 !تنكيالً اجتمعن  عليك  

مُ   ي عل   وأنتُمْ ال ت علُمون""وهللاُ 

اإلنساِن. يبدؤها توعيًة بخلِق   أفعالِ مقاربِة المسائِل الهامَِّة ذاِت الدَّاللِة على   حين  النَّهُج القرآنيُّ    هو  

للغريزةِ   ُمضادٍّ  الفعِل    ِمحراكِ فكرٍّ  الوجدان    استوطنتِ متى    .العادةِ   تلكمُ وذاك   الجديدُة   األفكاُر 

الفعِل.    ُمقي ِداتٍّ وُمثق اِلتٍّ    اً شروط  ألحق ها  ،الجمعيَّ  اثنين.   ُثمَّ   ومنْ لجواِز  من  ناسخٍّ  أمام    نكوُن 

ن ، سخ  افإمَّا  ، مباشر  ن  .ل بس  فيه وال تأويل  ال   ،صريح   عاجل   ضمنيٌّ، ،غيُر مباشرٍّ ،  آجل  سخ  اوإمَّا 

 .للعادةِ الهدفِ للفعِل الُمشكلِة وِر العفوي ِ طوُّ منوط  بالتَّ   في شكِل النَّسخِ واالختالُف   موقوت  ألجلِه.

د األفعالِ بعُض ف م   اُتهامخم ِ ومادامِت النُّجعُة خبيئة  األيَّاِم،  .ها األيَّامُ وتغيُُّر األحوالِ تُ ومحرق  ،نُ االزَّ

داِم المباشرِ لإذًا   موجب   فال باكرةٍّاوافتعاِل مع  معِ اإلنسانِ  لص ِ ماُن،  فيُمه لُ  .قباهاال ُتحمدُ عُ  رك   الزَّ

  خاتمِة الحكايِة.  كْتبُ   لهيُتركُ و

ماُن  هابعضِ في و ةً ، يصبُح الزَّ الفردُ  لبُة، ويكون  له الغ  . فتكون  سطوةً ويزيدُه   شريك  الفعِل. يمدُّه قوَّ

المجتمُع أسارى   فردٍّ المباشُر مطلوب   النَّسُخ العاجُل  عندها، يصبُح   .الشَّاذ ِ   هذا الفعلِ كما  سالمِة 

  وصوِن مجتمعاِت.

ماِن وتغيُِّر األحواِل في إطفاِء شغ   لقدِ  ِقُة بالزَّ . فكان  مثالً   ِف النَّاِس واعتماِدهم على الخمرةِ انعدمِت الث 

عُ بناصيِة   هُ على طريقتِهِ ، وتدبَّالفعلِ أْن أمسك  الُمشر ِ ،  توعويَّةٍّ فبعد  توطئةٍّ فكريَّةٍّ  .الخاصَّةِ   ر  نسخ 

،ُثمَّ جوازٍّ مشروطٍّ مؤقَّ   ومنْ  ٍّ  و  مباِشراً شربِ الخمرةِ سُخ  جاء  آخرًا ن  تٍّ ال يحتمُل    صريحٍّ بنص ٍّ قرآني 

الكريِم  ُتركْت  و  .تأويالً  كِر  شاء  للاُ قائمًة إلى  ذاُت الدَّاللِة  آياُت الذ ِ  وعبقريَِّة أسلوبٍّ   دليل  نهجٍّ   ما 

مانِ  ما استعصى منهاموِر النَّاِس  أفي تدب ِِر    على اإلنساِن.  هُوأشكل  حلُّ  على الزَّ

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

 المقاالت  التَّالية:في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة   (  *) 

  

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

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

  ِ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيًَّا في النَّاحيةِ اإلليويَّة..  المدخُل عبر  ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابل   

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

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o


 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ

 
 ضبِط مسار الموجةِ العاملةِوظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

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

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

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

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

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

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

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

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

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة   

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

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

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
والنَّفُس.. ع طيَُّة خالقٍّ وص نيعُة مخلوقٍّ  وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والد الالتخلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان.  

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص 

https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4


 
نفيذ رحلة ألِف عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قةٍّ وأرملةٍّ ذوات ي عفافالِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ  

 
ُر! ، األمُّ ُتقر ِ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تقييمُ األذيَّةِ العصبيَّة2ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّة4ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط  

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

 
) ُر جنس  الوليد )ُمختصر   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِ ! الذَّ كاِء.. زادُ مسافرٍّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة    

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِالرَّ

 
اءُ   اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة  
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https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://drive.google.com/open?id=16etwDKMk2fzBWRxF5p_lcCLC1aPcThXQ
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
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://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
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https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
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https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
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https://youtu.be/_NPGc18ybNo


 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

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

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

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
بابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

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

 
المهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولةِ والفداء  و 

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
ِ الُمتَّصلِ   خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصِل المرفقِ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  الطُّ

 
اتِمة  الِحكايةِ  ك ْشُف الم سُتوِر..  م ع  االسِم ت كوُن البِد ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم اِجتماعُ مصلحةٍّ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ  

 
  ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقة  هي  أْم هي  محُض تُرَّ

 
لين ننُتها من هفواِت األوَّ  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثير  بناتٍّ وقليل  بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثير  بنين  وقليل  بنات ب ُة البنين، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديد  بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدل  أحيانًا! حوَّ

 
 المغنيزيوم بانٍّ للعظاِم! يدعمُ وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه

 
اء  حفُظ التَّكوين!  آلدم  فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
ياُن المفاهيم ) ياُن االقتصاد1ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
(ُمعالجُة تناذِر العض  لةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
(ُمعالجُة تناذِر العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون ) () عرض  موسَّع   مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
ياُن المفاهيم ) يِل والنَّهار2ه ذ  ياُن اللَّ  (: ه ذ 

 
 الم رأةُ أْن ت لِد  أخاه ا، قول  ص حيح  لكْن بنكه ةٍّ ع ربيَّة   كاد تِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن  

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
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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
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https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
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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
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https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
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https://youtu.be/79uzMW6z5xg
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 أفضل  الُممكنِ   طفُل األنبوبِ، ليس  

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. ع ذاب  دائم  أْم اِمتحان  ُمستدام ؟

 
في التَّجريِد وصُول   ، و  دُ.. في القِياِس قصُور  الع قُل الُمجر ِ  الع قُل القيَّاُس و 

 
! دُ م فازةً ال محض  ق رارٍّ وحُّ ئُب الُمنفردُ، حين  يُصبُح التَّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكب  األرض  وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنت  أساسًا أيُّها اإلنسان!

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

 
  سعاةُ بريدٍّ حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحالٍّ وهجرةٍّ

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرون ا الُمست ِجدُّ )كوفيد    (: مْن ب عِد السُّلوِك، ع ينُهُ ع لى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  قِيق ُة اله ِرم  ةُ الح   األُسْطور 

 
 ِ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّ

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

 
ٍّ عرطلٍّ بسببِ نزفٍّ داخل     الورمُ الوعائيُّ في الكبِد: ٍّ كبدي  االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورمٍّ وعائي 

 كتلةِ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

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

 
نِد    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
ٍّ تام ٍّ للعصبِ المتوس ِط سغِ تنهي التزام ها بقطع  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
ِ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة   

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِ ا

 
أسين الفخذيَّةِ   ويِل للعضلةِ ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَّةِ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميَّز  بظهوِر حلقةٍّ جلديَّةٍّ خانقةٍّ عند  الحدوِد القريبةِ للوذمةِ    Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِ

 الجلديَّةِ

 
ة ِ باستخداِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك ِ السُّفلي 

Fibula Flap 

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

 
مفيَّةِ اإلبطيَّةِ   ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِسل 

 
ِ  العظِم و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاِت    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ٍّ هام ٍّ في السَّاعدِ  ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ض ياعٍّ جلدي   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَّةِ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ
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 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربةٍّ أكثر  حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحول  سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربةٍّ أكثر  حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حول  سن 

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحت  األخرِم  تدبيُر آالِم الكتِف:  

 
ياتين  البحريِن..  مجمعُ   برزخ  ما بين  ح 

 
وض اِت الِجن انِ؟ ى أْم ر   ما بعد  الموِت.. وما قبل  النَّاِر الُكبر 

 
فافةِ األخمصيَّةِ الُمزمِن بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون    -حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد   21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

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

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِ المعصميَّةِ، السَّهُل الُممت نِعِ  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِ قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قةِ واألرملة؟  ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بين  الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركةِ الكتِف  

 
.. وكان  عروقًا متباينةً  .. تكيَّف   بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّن 
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