
ذرغِص  شغ  غسغُر  تغَظ  التغاِة  شغ  باإلظساِن  اإلظساَن 
شغ  اإلظساِن  َبِظغ  ِلَرْبِط  الَختغتُئ  والرابطُئ  الُظععِض. 
سْظعا  غظئبُص  الَّاغ  السصطغَِّئ  السصغثِة  رابطُئ  عَغ  التغاِة 

ظزاٌم. وعثِه عَغ الرابطُئ الَمْئَثِئغَُّئ.

ا السصغثُة  والمئثُأ سصغثٌة سصطغٌَّئ غظئبُص سظعا ظزاٌم. أطَّ
ا  وسمَّ والتغاِة،  واإلظساِن  الضعِن  سِظ  ضطَِّغٌئ  شضرٌة  شعَغ 
ا بسَثَعا، وسْظ سقَصِاَعا بما  صئَض عثِه التغاِة الُثْظغا وسمَّ
ا الظزاُم المظئبُص سْظ عثِه السصغثِة  صئَطَعا وطا بسَثَعا. وأطَّ
شعَع ُطسالةاٌت لمحاضِض اإلظساِن، وبغاٌن لضغِفغَِّئ َتْظِفغِث 
المئثِأ.  وتمـِض  السصغـثِة،  سطى  والمتاشزِئ  المسالةاِت، 
شضـاَن بغاُن الضغفغَِّئ لطاظفغِث ولطمتاشزِئ ولتمِض الثسعِة 
والمسـالةاُت  السصـغـثُة  وعَع  ذلَك  سثا  وطا  ذـرغصًئ، 

شضـرًة، وِطْظ ُعظا ضاَن المئثُأ ِشضرًة وذرغصًئ.

المخثر: ضااب ظزام اإلجقم خفتئ ٢٥/٢٣

بغَظ الظاِس الرابطُئ الَمْخَطِتغَُّئ، والرابطُئ الُروِتغَُّئ الَّاغ 
المخطتغَُّئ  الرابطُئ  ا  أطَّ سْظَعا.  غظئِبُص  ِظزاٌم  لعا  لغَج 
َاٌئ وق تخطُح فْن تربَط بظغ اإلظساِن،  شعَغ رابطٌئ ُطَآصَّ
فظَّعا ُسْرَضٌئ ِلطُمساَوَطِئ سطى َطَخاِلَح أضئَر ِطْظعا، َشَاْفِصُث 
الَمْخَطَتِئ. وفظََّعا إذا تئاَغَظِئ  وجعَدَعا شغ تالِئ َتْرِجغحِ 
المخطتُئ تظاعغ، وَتْفِخُض الظاَس سْظ بسِدِعْط، وفظَّعا 
رابطًئ  ضاظْئ  ولثلَك  المخالُح،  عثِه  َتِاطُّ  تغَظ  تظاعغ 

َخِطَرًة سطى أعِطَعا. 

شإظََّعا  سْظَعا،  غظئبُص  ظزاٍم  بق  الُروِتغَُّئ  الرابطُئ  ا  وأطَّ
َتْزَعُر شغ تالِئ الَاَثغُِّظ، وق َتْزَعُر شغ ُطْسَاَرِك التغاِة. 
ولثلَك ضاظْئ رابطًئ ُجْجِئغًَّئ غغَر َسَمِطغٍَّئ، وق تخـطُح فْن 
تضعَن رابطًئ بغَظ الظاِس شغ ُحُآوِن التغاِة، وطْظ ُعَظا 
بغَظ  رابطًئ  تضعَن  فْن  الَظْخراِظغَُّئ  السصغثُة  َتْخـُطح  لْط 
الُحُسعِب افوروبِّغَِّئ طَع أظَّعا ُضطَّعا َتْسَاِظُصَعا، فظَّعا رابطٌئ 

روِتغٌَّئ ق ظزاَم لعا.

تربَط  فْن  الساِبَصِئ  الروابِط  َجِمغُع  تخُطُح  ق  ولـثلَك 
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الَعَذِظ،  راِبَطُئ  الِفضُر  اْظَتطَّ  ُضطَّما  الظاِس  بغَظ  َتـْظَحأُ 
وذلَك ِبُتضِط سغِحِعْط شغ أرٍض واتثٍة والاخاِصِعْط بعا، 
سِظ الظفِج، وَتْتِمُطُعْط  شاأُخُثُعْط غرغجُة الَئصاِء بالثشاعِ 
سطى الثشاعِ سِظ الئطِث الَّثي َغِسغحعَن شغه، وافرِض الَّاغ 
غسغحعَن سطغعا، وطْظ عظا َتْأتغ الرابطُئ العذظغَُّئ، وعَغ 
أصضُّ الروابِط ُصعًَّة وأضَبُرَعا اْظِثفاضاً، وعَغ طعجعدٌة شغ 
التغعاِن والطغِر ضما عَغ طعجعدٌة شغ اإلظساِن، وتْأُخُث 
اساثاٍء  تالِئ  شغ  َتْطَجُم  وعغ   . الساِذِفغَّ الَمْزَعَر  داِئماً 
وق  َسَطْغِه،  اقْجاغقِء  أو  ِبُمعاَجَمِاِه  العذِظ  سطى  َأْجَظِئغٍ 
حْأَن لعا شغ تالِئ َجقطِئ العذِظ طَظ اقساثاِء. وإذا ُردَّ 
اَفْجَظِئغُّ سِظ العذِظ أْو ُأْخِرَج ِطْظُه اظاَعى سمُطَعا، ولثلَك 

ضاظْئ رابطًئ طظثفدًئ.

رابطٌئ  الظاِس  بغَظ  َتْظَحأُ  َضغَِّصاً  الفضُر  غضعُن  وتغَظ 
صعِطغٌَّئ، وعَغ الرابطُئ السائطغَُّئ ولضْظ ِبَحْضٍض َأْوَجَع، وذلَك 
ُض شغِه غرغجُة الئصاِء َشغعَجُث سظَثُه ُتإُّ  أنَّ اإلظساَن َتَاَأخَّ
َشْرِدغٌَّئ،  ِشْضِرغَّاً  الُمْظَثِفِخ  اإلظساِن  شغ  وعَغ  الِسغاَدِة، 

وإذا َظَما َوْسُغُه َغاَِّسُع تإُّ الِسَغاَدِة َلَثْغِه، شغرى جغادَة 
افُُشِص وُظُمعِّ اإلدراِك  ساِئَطِاِه وُأْجَرِتِه، ُبطَّ َغاَّسُع باتَِّساعِ 
ِص  شغرى جغادَة َصْعِطِه شغ َوَذِظِه َأوَّقً، ُبطَّ غرى سظَث َتَتصُّ
جغادِة صعِطِه شغ وذظِه جغاَدَتُعْط سطى غغِرِعْط، ولثلَك 
افشراِد  بغَظ  َطَتطِّغٌَّئ  ُطثاخماٌت  الظاِتَغِئ  عثِه  سْظ  َتْظَحأُ 
السغادُة  اجاصرِت  إذا  تاَّى  جغاِدِتَعا،  سطى  اُفجرِة  شغ 
اْظَاَصَطْئ  غغِرِه  سطى  باظاخارِه  فَتِثَعا  افجرِة  عثه  شغ 
إلى طثاخماٍت بغَظ عثِه اُفجرِة وبغظ غِغرَعا طَظ اُفَجِر 
ُفجرٍة  الصعِم  سطى  السغادُة  َتْسَاِصرَّ  تاَّى  السغادِة،  سطى 
َتْظَحُأ  ُبطَّ  ُطْثَاِطَفٍئ،  ُأَجٍر  طْظ  الظاِس  طَظ  ِلَمْةُمعَسٍئ  َأْو 
السغادِة  سطى  وغغِرِعْط  الصعِم  عآقِء  بغَظ  المثاخماُت 
الَسَخِئغَُّئ  َتْشِطُإ  ولثلَك  التغاِة.  ُطْسَاَرِك  شغ  واقْرِتَفاعِ 
الععى  سطغِعُط  وَغْشِطُإ  الرابطِئ،  عثِه  أْختاِب  سطى 
رابطًئ  ضاظْئ  ولثلَك  غغِرِعْط.  سطى  َبْسِدـِعْط  وُظْخـَرُة 
غغَر إْظساِظغٍَّئ، وَتَزضُّ عثِه الرابطُئ ُسْرَضًئ ِلْطُمثاخماِت 

الثاِخِطغَِّئ ِإْن لْط ُتْحَشْض َسْظعا بالمثاخماِت الثارِجغَِّئ.

ِلَبقَبِئ  شاِجَثٌة  رابطٌئ  العذظغَُّئ  شالرابطُئ  ذلَك  وسطى 
أْجَئاٍب: َأوَّقً: فظَّعا رابطٌئ ُطْظَثِفَدٌئ ق َتْظَفُع فْن َترُبَط 

اإلظساَن باإلظساِن تغَظ غسغُر شغ ذرغِص الظععِض. وباِظغاً: 
فظََّعا رابطٌئ ساذفغٌَّئ تظحأُ سْظ غرغجِة الئصاِء بالثشاعِ سِظ 
الظفِج، والرابطُئ الساذفغَُّئ ُسْرَضٌئ لطاشغِر والائثِل، شق 
وباِلَباً:  واإلظساِن.  اإلظساِن  بغَظ  الثائمغ  لطربِط  تخُطُح 
ا شغ تالِئ  َاٌئ ُتعَجُث شغ تالِئ الثشاعِ، أطَّ فظََّعا رابطٌئ ُطَآصَّ
اقْجِاْصراِرـ  وعَغ التالُئ افْخِطغَُّئ ِلقظساِنـ  شق وجعَد لعا، 

ولثلَك ق تخطُح فْن تضعَن رابطًئ بغَظ َبظغ اإلظساِن.

أجئاٍب:  لبقبِئ  شاجثٌة  الصعطغَُّئ  الرابطُئ  وضثلَك 
اإلظساَن  ترُبَط  فْن  تخطُح  وق  َصَئِطغٌَّئ  رابطٌئ  فظَّعا  أوَّقً: 
باإلظساِن تغظ غسغُر شغ ذرغِص الظععِض. وباِظغاً: فظَّعا 
رابطٌئ ساذفغٌَّئ تظحأُ سْظ غرغجِة الئصاِء، شغعَجُث طْظَعا تإُّ 
ُتَسئُِّإ  إْذ  إظساِظغٍَّئ،  غْغُر  رابطٌئ  فظََّعا  وباِلَباً:  السغادِة. 
الثخعطاِت بغَظ الظاِس سطى السغادِة، ولثلَك ق تخطُح 

فْن تضعَن رابطًئ بغَظ بظغ اإلظساِن.

ُط وجعُدَعا رابطًئ  وطَظ الروابِط الفاجثِة الَّاغ صْث ُغَاَععَّ
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