ؾؼام امعرف اموفي :
احلوض ()Pelvis
ٍكون ؾؼام احلوض من الامام ومن اجلية اموحش َة مؽ ؾؼم امـجز وامـطـص من اخلوػ ىػَع ؾؼ ػي
ٌش بو احلوض بدون قـر مائل مالمام حبَر ان احلافة امـوَا مـؼم امـجز مػن اخلوػ اؿػ س موػ خواىا ر ػدار اربػؽ
اجنات ث رًب ًاؾن احلافة امـوَا ملفطل الارثفاق امـاين (متفطل ؾؼام امـانة من الامام وؾند املو خوى املنط نوجوم )س
حاةل اموقوف اجلدار الامايم نوحوض ٍكون مواز ًي موعح الارض ث رًب ًا وًبوف ىػذا املػَالن مالمػام حػوا 65-55
درخة مابني مدخل احلوض واخلط الاف ي .
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اموػَفة امرئُوة نوحوض يه ن ل وزن اجلوم من امـ ود امف ري اىل الاظراف اموف س حاةل اموقوف وثمت ىذه
اموػَفة من خالل اموضؽ املائل نوحوض مالمام ومتفطهل من اخلو جبانيب ؾؼم امـجز اي ابمـ ود امف ري رفطي
امـجزي احلرقفي وامزمَي كري املخحرك وامثابت وابالربعة ام وًة مما ًـعي املَالن والاس خ رار نوحوض وىو من
امرضوري من ل وزن اجلوم من امـ ود امف ري من امف رة ام عنَة اخلاموة اىل ؾؼم امـجز ؾػن ظرًػا املفطػل
امـجزي احلرقفي اىل امعرفني اموفوَني .
ان اموضؽ املائل نوحوض وزبات املفطل امـجزي احلرقفي ًـعي اجلوم انخطاب ام امة
ٍكون احلوض حزام ًا ٍمتفطل مـو من لك هجة ؾؼم امفخذ وىذا احلزام ٌش بو حزام املنكب س امعرف امـوػوي
ذلا ًـخرب واسعة مربط اجلذع ابالظراف اموف .
حكون ؾؼام احلوض املوعحة ضندوق ًا حيفغ بداخهل اؾضاء داخوَة س اجلوم من املؤثرات اخلارحِة
ًـعي اموعح اخلاريج مـؼام احلوض أض ًال جمل وؿة من امـضالت امكبرية والاربعة ام وًػة ثـ ػل ؿػ ثث ِػت
رأس ؾؼم امفخذ س حا احلوض مما ثث ت مفطل احلوض.

او ًال-ؾؼم احلوض :ؾؼم موعح كري منخؼم زويج ،حركَبو مذكِ نووػائ اميت ً وم هبا س اجلوم  ،رابؾي امشع ث رًب ًا
موخوي مؽ خترص س وسعو وًخكون من زالزة ؾؼام ثفطل بُهنا ضفاحئ قرضوفِة زخاحِة وثوخحم سوًة ؾند سن امبووغ (حوا
امو نة  .)17وىذه امـؼام يه ( احلرقفة وامورك و امـانة)
 .1احلرقفة :وىو ؾؼم مدوؽ ٍكون ام وم امـووي اموحيش من احلوض بطورة ؿامة وٍكون ام وم اموحيش نوحوض اماكذب،
اههناًة امـوَا نوـؼم حكون ؿ شع حرف ٌو ى ابحلرف احلرقفي ٍكون حاحز ؾؼ ي ما بني ؾضالت خدار امبعن و
ؾضالت امعرف اموفي ،ميكن حوو ؿ اجلوم بويوةل.
نوحرف شفذان خارحِة وداخوَة حرحكز ؿوهيا امـضالتً ،نهتيي احلرف من الامام بربوز ؾؼ ي ٌو ى ابمشوك احلرقفي
الامايم امـووي ،ومن اخلو ًنهتيي اًض ًا بشوك ٌو ى ابمشوك احلرقفي اخلوفي امـووي .اما اههناًة اموف فدشرتك س حكون
احلا.
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اما احلافة الامامِة فمتخاز بوحود نخوء اسفل (امشوك احلرقفي الامايم امـووي) ٌو ى بػ(ابمشوك احلرقفي الامايم اموفي)،
اما احلافة اخلوفِة فِوخد فهيا اسفل (امشوك احلرقفي اخلوفي امـووي) نخوء اخر ٌو ى بػ(ابمشوك احلرقفي اخلوفي اموفي).
وزو ة كبرية يه امثو ة اموركَة امكربى .ث ؽ ىذه امثو ة حتت وس اجلية اموحش َة نو فطل امـجزي احلرقفي ،اذ ٍكون ؾؼم
احلرقفة احلافة امـوَا وام ة وحزء من احلافة اموف ميذه امثو ة.
نوـؼم سعحان  :سعح داخي ٌو ى ابموعح احلويض ميخاز بوحود جتوً حضل اسفل احلرف احلرف ي ٌو ى ابحلفرة
احلرف ِة ،اذ ًوخد س ام وم الانيس اخلوفي ميذا اموعح وحِو مفطي كبري نومتفطل مؽ اموعح اجلانيب املفطي مـؼم
امـجز مكو ًان املفطل امـجزي احلرقفي امزمَي امثابت.
ًوخد اسفل احلفرة احلرقفِة حرف اخر ٌو ى حبرف حافة احلوض وىو ؾبارة منع ة مثخنة مكونة حرساً قو ًي من امـؼم
ميخد من اموعح املفطي مـؼم احلرقفة اىل احلا ومن خالل خط ىذا احلرف ًنذ ل وزن اجلوم من امـ ود امف ري اىل
الاظراف اموف وحكون حافة احلوض مؽ ابرزة امـجز مدخل احلوض احل ِ ي وًدؾى ام وم امواسؽ من احلوض فوق حافة
احلوض ابحلوض اماكذب ،وام وم الاضَا وىو جتوً ؿ شع ام ؽ حتت حافة احلوض ٍكون احلوض احل ِ ي.
اما اموعح اخلاريج فُو ى ابموعح الاموي فيو سعح واسؽ حركز ؿوَو امـضالت الاموًة مذحددة بثالزة خعوط ويه:
اخلط الاموي اخلوفي و الامايم و اموفي.
 .2ؾؼم امـانة ً :ؽ ىذا امـؼم س ام وم الامايم من احلوض وٍرثبط مؽ نؼريه من اجلية امل ابةل ؾند اخلط املنط اموسعي من
الامام رفطل قرضوس اثنوي مكو ًان ما ٌو ى ابالرثفاق امـاين  ،وًخكون امـؼم من حوم وفرؿني ؿووي وسفي.
 اجلوم :رابؾي امشع حافذو الانو َة مؽ نؼريهتا نوـؼم امثاين حكون الارثفاق امـاين وًوخد ؿ ام وم امـووي من اجلوم
بروز ؾؼ ي ظوهل حوا الاجن ميخد مالمام ونوجية اموحش َة من اخلط املنط اموسعي وٌو ى حبرف امـانة وًنهتيي ىذا
احلرف بربوز ٌو ى بدرنة امـانة.
 امفرع امـووي :ميخد من ام وم اموحيش امـووي نوجوم وًخجو اىل الاؿ ونوجية اموحش َة ونوخو وٌشرتك س س حكوٍن
احلا ،اذ ًوخحم بـؼم احلرقفة وؾؼم امورك.
 امفرع اموفي :فميخد من ام وم اموفي اموحيش نوجوم وًخجو مالسفل ونوخو ونوجية اموحش َة  ،اذ ًوخ ي مؽ امفرع
اموريك.
++666+ .3ؾؼم اموركٍ :كون ام وم اموفي اخلوفي من احلوض شلكو مشابو نورمق (˅) ًخكون من حوم و فرع.
 اجلوم  :وىوام وم اخلوفي ميخاز بربوز ؾؼ ي خشن وكبري ٌو ى ابحلدبة اموركَة واميت ثخح ل ز ل اجلوم ازناء اجلووس ،
فضال ؾن امخطاق ؾضالت امفخذ اخلوفِة هبا.وًوخد ابم وم اخلوفي نوجوم زو ة جو ى ابمثو ة اموركَة امطلرى ويه اضلر
من امثو ة اموركَة امكربى ،اذ ًفطل بني ىاثني امثو خني بروز ؾؼ ي س ؾؼم امورك جو ى شوكة امورك اميت حكون
احلدود اموف نوثو ة امكربى .وٌشرتك لك من احلرقفة وؾؼم امورك س حكوٍن امثو ة امكربى واحلدود امـوَا نوثو ة
امطلرى اميت ٍكوهنا ؾؼم امورك .وٌشرتك ام وم امـووي نوجوم س حكوٍن احلا اذ ًوخحم مؽ ؾؼم احلرف ة و امـانة ،اما
امناحِة الانو َة نوجوم فذكون احلدود اموحش َة مفذحة امودادة.
 امفرع :وىو ام وم الامايم من امـؼم ميخد مالؿ ونوجية الانو َة و مالمام وًوخحم مؽ امفرع اموفي مـؼم امـانة  ،اذ ٍمكل
قو و اموحيش حدود فذحة امودادة  ،وقو و الانيس ٍمكل ام وس امـاين ابمخحاهما ابمفرع اموفي مـؼم امـانة.
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الارثباظات امدرشحية نوـؼام احلوض:
 .1احلا :ان امـؼام امثالزة جشرتك و ثوخحم س احلا اذلي ً ؽ س اموعح اموحيش من احلوض و احلا ىو ؾبارة ؾن حفرة
ش ِو بنط كرة ٌو خ ر هبا رأس ؾؼم امفخذ مكو ًان مفطل احلوض  .حتَط ابحلا من اخلارج حافة ابرزة انقطة من الاسفل
الن ام وم امـووي و الامايم و اخلوفي من احلا ًخح ل وزن اجلوم ذلا شلكيا ٌش بو اميالل.
 .2فذحة امودادة :فذحة كبرية ث ؽ اسفل وامام احلا حتاط جبوم وفرع ؾؼم امورك وحوم وفرؾي امـانة ثلوا ىذه امفذحة بلشاء
ٌو ى قشاء امودادة ما ؿدا ام وم امـووي مهنا ،اذ حكون ىذه امفذحة بَضوًة امشع ؾند امرخال ومثوثة ؾند امنواء.
 .3ام وس امـاين :ىو ام وس املخكون بني الامذدادًني اموفوَني مـؼم امـانة ؿ خانيب اخلط املنط اموسعي وٍكون ىذا ام وس
الامايم من خمرج احلوض احل ِ يٍ.كون ىذا ام وس زاوًة حادة ؾند امرخال وزاوًة قامئة ؾند امنواء.
 .4احلوض اماكذبٍ :كون ؾؼم احلرقفة ف ط قو و امـؼ ي وىو اجلزء اذلي ً ؽ فوق حافة مدخل احلوض احل ِ ي.
 .5احلوض احل ِ ي :ىو امخجوً اذلي حياط ابمـؼام اذ ٍكون ؾؼم امـانة اجلدار الامايم وؾؼم امورك اجلدار اموحيش وؾؼم
امـجز وامـطـص اجلدار اخلوفي.

امفرق بني حوض امرخل و املرأة:
 .1مدخل احلوض مو خدٍر أو بَضوي س املرأة وقويب امشع س امرخل.
 .2احلوض احل ِ ي ؾند املرأة اوسؽ ومكنو اقل مع ًا.
 .3خمرج احلوض احل ِ ي ؾند املرأة اوسؽ.
 .4زاوًة ام وس امـاين ؾند املرأة  65درخة وحادة ؾند امرخل.
 .5متَل احلدبة وامشوك اموريك نوخارج ؾند املرأة.
 .6امبارزة امـجزًة اكرب واكرث بروزاً ؾند امرخال.
 .7امثو ة نووركَة امكربى ذات زاوًة منفرخة ؾند امنواء وذات زاوًة ضلرية ؾند امرخال.

ؾؼم امفخذ :ىو اظول واقوى ؾؼم س اجلوم ميخد ما بني مفطل احلوض و مفطل امركبة بوضؽ مائل ورحور ظو حنو الاسفل
ونوناحِة الانو َة وىذا املَالن اكرثوضوح ًا ؾند املرأة بو ب امزيدة س سـة احلوض اجلان ِة ،حي ل ىذا امـؼم وزن اجلوم من
خالل احلا وًن هل اىل ؾؼم امؼنبوب كام هل دور كبري س حركة اجلوم.
ًخأم امـؼم من الاحزاء امخامَة:
 .1اههناًة امـوَا وثخأم من :
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.A
.B

.C

.D
.E
.2
.3

امرأس :مدور امشع اكرث ب وَل من نط كرة ًربز من امناحِة الانو َة نوـؼم وًخجو مالؿ والامام ونوجية الانو َة ،
ٌو خ ر ابحاكم وثوافا س احلا مكو ًان مفطل احلوض ،هل حفرة س قو و امـووي.
امرقبة :وًبوف ظوميا حوا ( 5مس) قوًة ثخجو نوجية اموحش َة ومالسفل مخخطل جبوم امـؼم بزاوًة م دارىا ( ، )°125واهنا
مؽ امزاوًة حكون ذراؿ ًا حلركة امـؼم باكمهل .نورقبة حافذان ؿوَا وسف  ،جو متر الاوىل اىل املدور امكبريوامثانَة جو متر اىل
املدور امطلري.
املدور امكبري وامطلريً :وخد س منع ة اثطال امرقبة ابجلوم حدبخان احدىام كبرية مربـة امشع وجو ى ابملدور امكبري وً ؽ
س امناحِة اموحش َة ابرزاً من اجلوم اىل الاؿ ومع ًال ؿ امرقبة  ،اما احلدبة امطلرية فدو ى ابملدور امطلري ويه حدبة
موواء مدورة ثربز نوخو ونوجية الانو َة ؿ ام وم امـووي من اجلوم.
اخلط بني املدورٍن :وىو خط واقؽ ؿ ام وم الامايم من اههناًة امـوَا ًطل مابني املدور امكبري واىل الاسفل املدور
امطلري.
احلرف بني املدورٍن :وىو بروز ًطل ما بني املدورٍن من اخلو ًوخد بداخهل جفوة ؾند بداًة اجلوم.
اجلوم :ىو اظول اقوام امـؼم منحين قوَ ُال مالمام ًضَا س وسعو وًدوؽ س زوثو اموفي اكرث من اجواؿو س زوثو
امـووي.اموس س مؼيره الامايم وخشن س مؼيره اخلوفي.
اههناًة اموف  :ثدوؽ اههناًة اموف نوـؼم وثخكون من م خني مدورثني كبريثني مذوازًخني احدىام انو َة والاخرى وحش َة
لك م ة حمدبة من مجَؽ اجلوانب .ثخطل انو خان من الامام اذ ًوخد ؿوهيام سعح مفطي نومتفطل مؽ ؾؼم امرضفة ،اما من
اخلو فذكون ابرزثني الهنام ثنفطالن امواحدة ؾن الاخرى بثو ة كبرية جو ى ابمثو ة بني انو خني .اذ ٍمتفطل ؾؼم امفخذ مؽ
امؼنبوب مكو ًان مفطل امركبة .ان اموعح املفطي نو ة الانو َة بَضوي امشع واوسؽ من اموعح املفطي ادلائري
امشع ؿ انو ة اموحش َة وىذا الاخذالف بوـة الاسعح املفطوَة امهَة س معوَة قفل مفطل امركبة ازناء ام وط امخام.
ؾندما ٍكون ؾؼم امفخذ شاقومَ ًا فان انو ة الانو َة ثربز اسفل انو ة اموحش َة.

ؾؼم امرضفة:
وىو اكرب ؾؼم مسو ي مذودل س وثد امـضةل امفخذًة ذات امرؤوس الاربـة ام رًبة من مفطل امركبةٌ ،شرتك س حكوٍن مفطل
امركبة بمتفطهل مؽ ام وم امـووي نووعح املفطي نوهناًة اموف مـؼم امفخذ.
مزياثو:
 .1وىو ؾؼم ضلري موعح مثور امشع قاؿدثو اىل الاؿ ومقخو املدببة اىل الاسفل ً ،ؽ امام مفطل امركبة.
 .2هل سعحان ،امايم :حمدب ؿوَو فذحة امرشين امللذي ،والاخر خوفي:ؿوَو وحِو مفطي م ووم خبط شاقو اىل
قو ني انيس ووحيش ٍكون اموحيش اكرب وامعا واز ل من ام وم الانيس.
مالحؼة :ان خط حسب امـضةل امفخذًة ذات امرؤوس الاربـة املائل بو ب مِالن ؾؼم امفخذ امعبَـي مما ًـ ل ؿ ازاحة
ؾؼم امرضفة نوجية اموحش َة ومكن بروز انو ة اموحش َة مـؼم امفخذ اىل الامام اكرثمن انو ة الانو َة مما مينؽ ازاحة وحترك ؾؼم
امرضفة نوجية اموحش َة مؽ خط حسب امـضةل ذات امرؤوس الاربـة.
وػَفة ؾؼم امرضفة:
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 ً وي وحر امـضةل امفخذًة ذات امرؤوس الاربـة.
 ثوحِو وحرامـضةل اىل امللرز.
 مينؽ احذاكك ابمـؼام اجملاورة.
ً ـ ل كدرع وايق نووعح الامايم ملفطل امركبة.
 ذو امهَة قوَةل س زبات واس خ رار مفطل امركبة.

ؾؼام امواق :
بمتفطل امـؼامن مؽ بـضيام امبـظ رفطل زمَي ؾند اههناًة امـوَا ومفطل مَفي ؾند اههناًة اموف وحمتفطل اههناًة امـوَا
مـؼم امؼنبوب ف ط مؽ اههناًة اموف مـؼم امفخذ رفطل امركبة اما من الاسفل فالك امـؼ ني ٍكوانن ث ـراً حيرص بداخهل بثبات
ومتاسك اموعح امـووي املدور نوـؼم امكـيب وىو احد ؾؼام ام دم مكو ًان مفطل اماكحل.
ؾؼم امؼنبوب:
ىو امـؼم امكبري من ؾؼ ي امواق وىو اثين ؾؼم س امعول بني ؾؼام اجلوم وً وم بن ل وزن اجلوم اذ ًنذ ل امَو
من اههناًة اموف مـؼم امفخذ وً وم بدوره بن هل اىل ؾؼام ام دم  ً .ؽ ؾؼم امؼنبوب س ام وم الامايم الانيس مـؼم امشؼَة
وًخكون من:
 .Aاههناًة امـوَا:وجو ى ابمرأس ثدوؽ من هجة الخرى اكرث من اجواؾيا الامايم اخلوفي ومتخاز بوحود بروزٍن كبريٍن ٌو َان
ابنو ة الانو َة و انو ة اموحش َة مشاهبة نو يت اههناًة اموف مـؼم امفخذ ومكهنام اقل وضوح ًا مهنام وً ومان ابس ناد م يت
ؾؼم امفخذ (اههناًة اموف ) ازناء اموقوف.
حت ل لك م ة ؿ سعحيا امـووي سعح ًا مفطوَ ًا نومتفطل مؽ اموعح املفطي امل ابل ميا ابموعح اموفي نوهناًة اموف مـؼم
امفخذ.
حت ل انو ة الانو َة سعح ًا بَضوي امشع ًخكون حمَعو من اؾخالء موعح ىال امشع ٌو خ ر فِو امـرضوف اميال
الانيس .اما انو ة اموحش َة فوعحيا املفطي دائري امشع وٍكون اكرب من اموعح املفطي نو ة الانو َة وجو خ ر ؿ
حوانبو امـرضوفة امبَضوًة اموحش َة.
ثوخد فوحخان بني سعحي اهمتفطل احداىام من الامام فذدؾى ابمفوحة الامامِة والاخرى من اخلو وثدؾى ابمفوحة اخلوفِة
بفطل بُهنام اؾخالء ؾؼ ي ٌو ى ابالؾخالء بني انو خني.
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 .Bاجلوم :ىو اظول اقوام امـؼم ًدوؽ س قو و امـووي واموفي اكرث من قو و اموسعي وىو ادق من اههناًخني هل حافة
امامِة واحضة ميكن ملويا حتت اجلدل س ام وم الامايم من امواق وسعح انيس ملعى ابجلدل وانوفافة ؿ ظول امواق .اما
اموعح اموحيش فرتحكزؿوَو ؾضالت امواق الامامِة وسعح خوفي س قو و امـووي ميخد بروز ؿ شع خط ًخجو من
الاؿ اىل الاسفل بطورة مائةل ٌو ى ابخلط الامخيص ،اذ حرحكزؿ اموعح اخلوفي ؾضالت امواق امـ َ ة.
 .Cاههناًة اموف  :متخاز بوحود بروز مدور ًربز حنو الاسفل ونوجية الانو َة ٌو ى امكـب الانيس  .وس اموعح اموفي
نوهناًة اموف سعح مربؽ امشع م ـر ٌو متر مؽ اموعح املفطي نوكـب الانيس وٍمتفطل مؽ امـؼم امكـيبٍ .متفطل لك
من امكـب الانيس واموعح املفطي املوحود ؿ اموعح اموفي نوهناًة اموف مـؼم امؼنبوب و اموعح املفطي ؿ
انس امكـب اموحيش مـؼم امشؼَة ابموعح امـووي نوـؼم امكـيب مكو ًان مفطل اماكحلً .وخد ؿ امناحِة اموحش َة من
اههناًة اموف سعح مفطي ضلري مثور امشع نومتفطل مؽ اههناًة اموف مـؼم امشؼَة برابط قوي ٍربط امـؼ ني
سوًة.
ؾؼم امشؼَة:
ىو امـؼم امثاين من ؾؼ ي امواق وىو ؾؼم ظوًل ومكنو ادق من ؾؼم امؼنبوب  ،الٌشرتك ىذا امـؼم س حت ل والن ل وزن
اجلوم النو الٍمتفطل مؽ ؾؼم امفخذ بل ًضَ ارحاكزات مـضالت امواق واربعة مفطل امركبة وٌو ند ؾؼم امؼنبوب ً .ؽ اىل
اجلية اخلوفِة اموحش َة من ؾؼم امؼنبوب  ،اذ الٌشرتك س حكوٍن مفطل امركبة ومكنو ٌشرتك مؽ ؾؼم امؼنبوب س حكوٍن
مفطل اماكحل بواسعة امكـب اموحيش.
ًخكون ىذا امـؼم من:
 .Aاههناًة امـوَا :متثل امرأس اذلي ًدوؽ س مجَؽ امنوايح ؿدا امناحِة الانو َة اذ حي ل سعح ًا مفطوَ ًا نومتفطل مؽ انو ة
اموحش َة مـؼم امؼنبوب وس اجلية اموحش َة حي ل بروزاً ميثل مقة امرأس وٌو ى ابمنخوء الابري.
 .Bاجلوم :ىو اظول اقوام امـؼم وبو زالث حواف وزالث سعوح
 .Cاههناًة اموف  :فييي اوظأ س مو خواىا من اههناًة اموف مـؼم امؼنبوب ثربز ؿ شع بروز ٌو ى ابمكـب اموحيش
اذلي ميكن رؤًخو س امناحِة اموحش َة ملفطل اماكحل مذجو مالسفل وٌشرتك مؽ ؾؼم امؼنبوب س حكوٍن سعح م ـرحيرص
بداخهل بثبات ومتاسك اموعح امـووي نوـؼم امكـيب مكو ًان مفطل اماكحل.
مالحؼة:الًوخد متفطل ح ِ ي بني اههناًة اموف مـؼم امشؼَة وامؼنبوب ومكن ٍربعيام رابط مَفي قوي .

امـؼام امرضف(الارضاغ) :حكون ؾؼام الارضاغ امنط اخلوفي ميَع ام دم امـؼ ي وؿددىا س بـة ؾؼام قطرية و خمخوفة احلجوم
و كري منخؼ ة امشع ومع ؾؼم س خة سعوح ثنذؼم س ضفني ض خوفي واخر امايم ًخوسط بني ىذٍن امطفني س اجلية
الانو َة ؾؼم اخر ٌو ى امزوريق ً ،فطل ما بني امط اخلوفي املخكون من ؾؼ ي امـ ب و امكـب وب ِة ؾؼام الارضاغ
الامامِة مفطل مركب من مفطوني ٌو ى ابملفطل امرضلي املو خـرض .جشلل ؾؼام الارضاغ س ام دم مواحة اكرب مما جشلهل
ؾؼام امرسف س امَد ويه اكرب واقوى من ؾؼام امرسف الهنا ثخح ل ثوزًؽ وزن اجلوم ابمجـو س حاةل اموقوف.
6

 .1امط اخلوفي:
 .Aؾؼم امـ ب:وىو اكرب ؾؼام امرضف ،ظو امشع ،مضلوط من خانب الخر ،ثدوؽ هناًخو اخلوفِة ؿ شع حدبة
مدورة جو ى احلدبة امـ بَة متثل سعح ًا مخح ل وزن اجلوم وميكن حويا س ام وم اخلوفي من ام دم وًفطل اجلدل
امو َك ومفافة امـ ب ىذا امـؼم ؾن الارض س حاةل اموقوف ،ام وم اموسعي خشن  ،وام وم اموفي ملعى ابدلىن
وامنو َج انوَفي ً .وخد س امناحِة الانو َة نوـؼم بروز ؾؼ ي ؿ شع امرف ميكن ملوو حتت هناًة امكـب الانيس
مـؼم امؼنبوب وىذا امرف ٌواؿد ابس ناد واس خ رار ؾؼم امكـب.
 .Bؾؼم امكـيب :وىو امـؼم امثاين من حِر احلجم ً ؽ فوق امـ ب(اؿ ؾؼام ام دم) وىو امـؼم اموحِد من ؾؼام امرضف
اذلي ٌو خمل وزن اجلوم من امؼنبوب وٍرثبط مـو رفطل اماكحل  ،اذ ً فل بثبات ما بني امكـب الانيس واموحيش
وٌو ح نوحركة ف ط مالؿ ومالسفلٍ .متفطل من الامام مؽ امـؼم امزوريق اذ ً ؽ ما بني اههناًة اموف مع من
امؼنبوب وامشؼَة واموعح امـووي مـؼم امـ ب .سعحو امـووي ٌش بو امبكرة ًدور ؿوَو ؾؼام امواق اما اموعح
اموفي فِمتفطل مؽ ؾؼم امـ ب من اخلو ،ومن الامام نومتفطل مؽ رف ؾؼم امـ ب .الحرثبط اي ؾضالت او اواتر
ابمـؼم امكـيب.
 .Cامـؼم امزوريق ً :ؽ مبارشة امام امـؼم امكـيب سعحو اخلوفي م ـر ٌو خ ر فِو رأس ؾؼم امكـيب احملدب وبو ب اجتاه
امرأس وامرقبة مـؼم امكـيب املائل ذلا ً ؽ امـؼم امزوريق س اجلية الانو َة نو دم ،اما سعحو الامايم فيوحمدب بو اوخو
مفطوَة نومتفطل مؽ امـؼام الاسفِنَة امثالزة ،اذن ً ؽ ىذا امـؼم ما بني امط اخلوفي وامط الامايم مـؼام امرضف.

 .2امط الامايم:
وًخكون من اربـة ؾؼام ويه:
 .Aامـؼام امثالزة الاسفِنَة :ويه الانيس و املخوسط واموحيشٍ ،كون الانيس اكربىا وث ؽ ىذه امـؼام امثالزة ما بني امـؼم
امزوريق وقواؿد الامشاط امثالزة الانو َة.
 .Bامـؼم املكـب :وىوؾؼم مو ى بشلكو ً ؽ امام اموعح الامايم مـؼم امـ ب س اجلية اموحش َة نو دمٍ.رثبط امـؼم املكـيب
من اجلية الانو َة مؽ امـؼم الاسفِين اموحيش وامزوريق اما من الامام فريثبط مؽ ؾؼم املشط امرابؽ واخلامس.
مالحؼة ىامة خداًٍ :كون مو خوى امـؼم املكـيب واظئ ًا س حاةل اموقوف اي انو قرًب اىل سعح الارض اكرث من امـؼم
امزوريق او الاسفِين الانيس وان ميذه اموضـَة امهَة س حكوٍن اقواس ىَع ام دم.
الامشاط:
ثخام من مخوة ؾؼام حكون ام وم الامايم من اميَع امـؼ ي نو دم ويه اظول من امشاط امَد ثندرشوثخفرق من قواؿدىا
اىل الامام كام س امَد ،الاخبس امكبري ىو الاول من اجلية الانو َة وؾؼم الاخبس امطلري ىو اخلامس من اجلية اموحش َة.
حرثبط قواؿد الامشاط مؽ بـضيا امبـظ كام ًي :
7

.1
.2
.3
.4
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الاسفِين الانيس ٍرثبط مؽ الاخبس امكبري.
الاسفِين املخوسط ٍمتفطل مؽ املشط امثاين.
الاسفِين اموحيش ٍمتفطل مؽ املشط امثامر.
ؾؼم املكـب ٍمتفطل ابملشط امرابؽ و اخلامس.
بُامن روؤس الامشاط حمتفطل ابموالمِات.
مزيات الاخبس امكبري:

 مشط الاخبس امكبري ىو اقرص الامشاط مكنو اقواىا واؾرضيا .
ً خح ل ام وم الاؾؼم من وزن اجلوم ازناء امليش.
ٍ رثبط ابربعة جشده ابمـؼام اجملاورة ذلا فأن حتركو حمدود م ارنة مؽ اهبام امَد ،كام ان خاضَة املوك س امَد مف ودة س
ام دم الن مشط الاخبس الاول س مو خوى واحد مؽ ب ِة الامشاط وىذا مما ٌو ب ف دان قابوَة نو بظ والامواك
مـدم اس خعاؾخو ابمخ رًب وم ابةل ب ِة الاضابؽ.
اموالمِات :جشابو سالمِات امَد مكهنا اقل حركة ،ؿددىا ازنان س الاخبس امكبري وزالث سالمِات س ب ِة الاابخس.
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