
 

 ل١ّخ ٘زٖ اٌّظطٍذبد صُ اٌزّبعٙب فٟ ّٔبرط ِٓ اٌشؼش اٌؼشثٟ

ِبدح اٌؼشٚع ثذش فٟ  
 

 أدّذ ِذّذ ػ١غٝ /ئػذاد
اٌٍغخ اٌؼشث١خ  لغُ  
جبِؼخ اٌّذ٠ٕخ اٌؼب١ٌّخ –و١ٍخ اٌٍغبد   

ِب١ٌض٠ب -شبٖ ػٍُ   

ahmed.mahdey@mediu.ws 

 

 

فٟ ّٔبرط ِٓ صُ اٌزّبعٙب  ،ل١ّخ ٘زٖ اٌّظطٍذبد فٟ ٘زا اٌجذش ٠جذش—خالطخ

.اٌشؼش اٌؼشثٟ  

 .اٌشؼش اٌؼشثٟاٌؼشٚع، ِظطٍذبد : اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

 

I.  المقدمة

 

ب ثبألٚربد وذجبي اٌخ١ّخ اٌزٟ رشذ ئٌٝ  ًّ َّْ األعجبة رشرجؾ دائ ِب ٠ٕجغٟ ِالدظزٗ أ

األٚربد ٌٚزا ٔشٜ اٌزفؼ١الد اٌؼشٚػ١خ ال رمَٛ ئال ػٍٝ عجت ٚٚرذ، فارا أفشد عجت 

 .ٌخ اٌخّبع١خ، ٚئْ رىشس اٌغجت ِغ اٌٛرذ وبٔذ اٌزفؼ١ٍخ اٌغجبػ١خٚٚرذ وبٔذ اٌزفؼٟ

 

II. المقالة موضوع 

 
 أٌمبة أجضاء األث١بد

اٌؼشٚع -1 اٌؼشة -2  اٌذشٛ -3  االثزذاء -4   
االػزّبد -5 اٌفظً -6  اٌغب٠خ -7  اٌّٛفٛس -8   
اٌغبٌُ -9 اٌظذ١خ -10  اٌّؼشٜ -11    

  

 :أٌمبة أجضاء األث١بد أدذ ػشش

 اٌؼشٚع، ٚاٌؼشة، ٚاٌذشٛ: أٟ ٚاٌضبٌشاألٚي ٚاٌش

 ١ًٌٚ وّٛط اٌجذش أسخٝ عذٌٚٗ    ػٍٟ ثأٔٛاع اٌَّٙٛ ١ٌجزٍٟ

 اٌؼشةاٌذــــشــــٛ اٌؼشٚع اٌذــــشـٛ  

 .اٌجضء األخ١ش ِٓ اٌّظشاع األٚي؛ ٟٚ٘ ِإٔضخ: اٌؼشٚع

 .اٌجضء األخ١ش ِٓ اٌّظشاع اٌضبٟٔ؛ ٚ٘ٛ ِزوش: ٚاٌؼشة

 .ِٓ أجضء اٌج١ذ ٚاٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ ِب ػذ اٌؼشع ٚاٌؼشة: ٚاٌذشٛ

 االثزذاء -4

أٚي أجضاء « فبػالرٓ»ٌىً رفؼ١ٍخ فٟ أٚي اٌج١ذ رجزذب ثٛرذ ِجّٛع، ثبإلػبفخ ئٌٝ 

 .ثذش اٌّذ٠ذ

 ثالدٞ ٚئْ جبسد ػٍٟ ػض٠ضح  ٚأٍٟ٘ ٚئْ ػٕٛا ػٍٝ وشاَ

 لذ وٕذ أػٍٛ اٌذت د١ًٕب فٍُ ٠ضي  ثٟ إٌمغ ٚاألثشاَ دزٝ ػال١ٔب

 .ؽ٠ًٛاٌج١زبْ ِٓ اي

االثزذاء اٌجضء األٚي ِٓ أجضاء اٌط٠ًٛ، ٚاٌّزمبسة، ٚاٌٛافش، ٚاٌٙضط، 

أٚي أجضاء اٌط٠ًٛ ٚاٌّزمبسة ( فؼٌٛٓ: )ٚاٌّؼبسع، ٚاٌّذ٠ذ، ٚثؼجبسح أٚػخ

( ِفبػٍزٓ)ٚ. وّب فٟ اٌج١ذ األٚي، أَ دزفذ وّب فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ" فبؤٖ"عٛاء ثم١ذ 

أٚي أجضاء اٌٙضط ( ِفبػ١ٍٓ. )أٚي أجضاء اٌٛافش عٛاء ثم١ذ ١ِّٗ أَ دزفذ

أٚي أجضاء اٌّذ٠ذ عٛاء خجٓ ( فبػالرٓ)ٚ: ٚاٌّؼبسع، عٛاء ثم١ذ ١ِّٗ أَ دزفذ

 .ٚاٌج١زبْ ِٓ اٌط٠ًٛ. أَ ال

 االػزّبد -5

 وً ٌٗ غشع ٠غؼٝ ١ٌذسوٗ  ٚاٌذش ٠جؼً ئدسان اٌؼال غشًػب

وً جضء ِٓ اٌشذٛ صٚدف ثضدبف غ١ش ِخزض ثبٌذشٛ وبٌخجٓ فٟ : االػزّبد

 .٠ذ اٌّزمذَ، ٚ٘ٛ ِٓ اٌجغ١ؾاٌت

ٚأِب اٌجضء اٌّضادف ثضدبف ِخزض ثبٌذشٛ وجضء اٌٛافش اٌّضادف ثبٌٕمض فال 

٠غّٝ اػزّبًدا؛ ألْ إٌمض خبص ثذشٛ اٌٛافش، ال ٠ذخً ػشٚػٗ ٚال ػشثٗ 

 :ِٚضبٌٗ لٌٛٗ، اٌّمطٛف١ٓ

 ثغٝ ثؼؼُٙ ثؼؼب             فٍُ ٠شػٛا ػٍٝ ثؼغ    

 اٌفظً -6

 فىٓ را ػض٠ّخ    فاْ فغبد اٌشأٞ أْ رزشددا ئرا وٕذ را سأٞ

 ال ٠ذسن اٌّجذ ئال ع١ذ فطٓ     ٌّب ٠شك ػٍٝ اٌغبداد فؼبي

 ٠ب ع١ًذا ِب رؼذ ِىشِخ         ئال ٚفٟ سادز١ه أوٍّٙب

 وً ػشٚع خبٌفذ اٌذشٛ طذخ ٚاػزالاًل : اٌفظً

 ػشٚع اٌط٠ًٛ فأٙب رخبٌف دشٖٛ؛ ألٔٙب اٌمجغ ف١ٙب الصَ ٚفٟ( ِفبػٍٓ)وـ

 .دشٖٛ غ١ش الصَ

ػشٚع اٌجغ١ؾ األٌٚٝ فأٙب رخبٌف دشٖٛ؛ ألْ اٌخجٓ ف١ٙب الصَ ٚفٟ ( فؼٍٓ)ٚوـ

 .دشٖٛ غ١ش الصَ

ف١ٙب ( ػذَ اٌخجً)ػشٚع إٌّغشح فأٙب رخبٌف دشٖٛ؛ ألْ اٌظذخ ( ِغزؼٍٓ)ٚوـ

 .الصِخ ٚفٟ دشٖٛ غ١ش الصِخ

 اٌغب٠خ -7

 ٌّٓ شىشاال ٠ذغٓ اٌذٍُ ئال فٟ ِٛاػؼٗ  ٚال ١ٍ٠ك إٌذٜ ئال 

 ال خ١ش ف١ّٓ وف ػٕب ششٖ      ئْ وبْ ال ٠شجٝ ١ٌَٛ اٌذبجٗ

 ٟ٘ اٌشّظ ِغىٕٙب فٟ اٌغّبء      فؼضِّ اٌفإاد ػضاًء ج١ّال

 وً ػشة خبٌف اٌذشٛ طذخ ٚاػزالاًل : اٌغب٠خ

اٌؼشة األٚي ِٓ أػشة اٌجغ١ؾ فأٗ ٠خبٌف دشٖٛ؛ ألْ اٌخجٓ ف١ٗ ( فؼٍٓ)وـ

 .الصَ ٚفٟ دشٖٛ ِّزٕغ

ًْل )ٚوـ اٌؼشة اٌضبٟٔ ِٓ أػشة اٌشجض فأٗ ٠خبٌف دشٖٛ؛ ألْ اٌمطغ ف١ٗ ( ِغزفؼ

 .الصَ ٚفٟ دشٖٛ ِّزٕغ

اٌؼشة األٚي ِٓ أػشة اٌّزمبسة فأئٔٗ ٠خبٌف دشٖٛ ألْ اٌظذخ ( فؼٌٛٓ)ٚوـ

 .ف١ٗ الصِخ ٚفٟ دشٖٛ غ١ش الصِخ

 اٌّٛفٛس -8

 رؼٍُ ِّٚٙب رىٓ ػٕذ اِشب ِٓ خ١ٍمخ     ٚئْ خبٌٙب رخفٝ ػٍٝ إٌبط

أٚي أجضاء اٌط٠ًٛ ٚاٌّزمبسة ئرا ٌُ رذزف ِٕٗ اٌفبء، ( فؼٌٛٓ: )اٌّٛفٛس

أٚي أجضاء ( ِفبػ١ٍٓ)أٚي أجضاء اٌٛافش ئرا ٌُ رذزف ِٕٗ ا١ٌُّ ٚ( ِٚفبػٍزٓ)

 .اٌٙضط ٚاٌّؼبسع ئرا ٌُ رذزف ِٕٗ ا١ٌُّ

ا فال ٠غّٝ ِٛفٛسً ( ِفبػٍزٓ أٚ ِفبػ١ٍٓ)أٚ ا١ٌُّ ِٓ ( فؼٌٛٓ)فاْ دزفذ اٌفبء ِٓ 

 .ٚاٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ. ثً ٠غّٝ اثزذاًء وّب رمذَ

 اٌغبٌُ -9

 إٌبط ٌٍٕبط ِٓ ثذٚ ٚدبػشح     ثؼغ ٌجؼغ ٚئْ ٌُ ٠شؼشٚا خذَ

ٚاٌج١ذ ِٓ . وً جضء فٟ اٌذشٛ عٍُ ِٓ اٌضدبف وبٌخجٓ، ِغ جٛاصٖ ف١ٗ: اٌغبٌُ

 .اٌجغ١ؾ

 اٌظذ١خ -10

 ٠ب ١ًٌ ؽً ٠ب َٔٛ صي      ٠ب طجخ لف ال رطٍغ       

وً ػشٚع ٚػشة عٍُ ِٓ ػًٍ اٌض٠بدح وبٌزشف١ً ٚاٌزز١٠ً ِٚٓ ػًٍ : ٠خاٌظخ

 .إٌمض وبٌمطغ ٚاٌجزش، ٚاٌج١ذ ِٓ ِجضٚء اٌشجض

 اٌّؼشٜ -11

 ٍِه اٌٍّٛن ئرا ٚ٘ت            ال رغأٌٓ ػٓ اٌغجت      



 هللا ٠ؼطٟ ِٓ ٠شب           ء فمفْل ػٍٝ دذ األدة      

. ح ِغ جٛاص٘ب ف١ٗ، وبٌزشف١ً ٚاٌزز١٠ًوً ػشة عٍُ ِٓ ػًٍ اٌض٠بد: اٌّؼشٜ

 .ٚاٌج١زبْ ِٓ ِجضٚء اٌىبًِ

 :ِالدظبد

ِؼظُ ٘زٖ األٌمبة ٚاٌجذش ػٕٙب ٚاٌز١١ّض ث١ٕٙب ال فبئذح ِٕٙب، ٚال ٠ٕمض اٌجبً٘ ثٙب 

 .ِٓ ٘زا اٌؼٍُ ِب ٠زشرت ػ١ٍٗ خًٍ فٟ ٘زا اٌفٓ

ٔٗ ثأٔٗ اٌزفؼ١ٍخ ٚسثّب وبٔذ ٘زٖ األٌمبة غ١ش ِؼمٌٛخ اٌزغ١ّخ وبالثزذاء اٌزٞ ٠ؼشفٛ

األٌٚٝ ِٓ اٌجذٛس اٌزٟ أٌٚٙب ٚرذ ِجّٛع وبٌط٠ًٛ ٚاٌّؼبسع ٚاٌّزمبسة ٚاٌٛافش 

ب ... ٚاٌٙضط صائذ فبػالرٓ أٚي اٌّذ٠ذ دْٚ فبػالرٓ أٚي اٌشًِ ِضاًل  ًِ أ١ٌظ رٌه وال

غ١ش ِؼمٛي اٌّؼٕٝ؟ ٠ٚظٙش أْ ٘زٖ اططالدبد ِٓ اٌّزأخش٠ٓ اٌز٠ٓ شٛ٘ٛا ثٙب 

ثذٛس ال رزظً  -وّب رشٜ-ٌٖٛ صم١اًل ػٍٝ ِٓ ٠طٍجٗ، ٟٚ٘ ِؼبٌُ ٘زا اٌفٓ ٚجغ

 .ثبٌشؼش ِٓ ٔبد١خ ِٛع١مٝ ١ٍِئخ ثبٌزٚق األدثٟ اٌزٞ ٠شٚع ٠ٚشٚق

 

 اٌّشاجغ ٚاٌّظبدس
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