
1 
 

Eligibility and its symptoms  (4) 

 وعوارضهااالهػية ( 4)

واألهػية معنا هػا يػا اغػ:ػةل اغيػ، يةا يفػاؿ يػ،ف أهػؿ غػناػر عػػ  اغو ػؼ 
 أي ياغح غه.

وأمػػا يػػا ايػػص،ل األيػػوغييف ياألهػيػػة قنفيػػـ إغػػ   يػػميفل أهػيػػة و ػػوبا وأهػيػػة 
 أداء.

 فػػوؽ وق ػػب عػيػػه يأهػيػػة اغو ػػوبل هػػا يػػ، ية ا نيػػاف ألف ق  ػػت غػػه 
وا  ػػاتا وأيايػػها اغ ايػػة اغقػػا  ػػػؽ ان عػيهػػا ا نيػػاف وا قيػػه  هػػا مػػف  ػػيف 
أنواع اغ يوافا و ها يػح ألف ق  ت غه  فوؽ وق ب عػيه وا  ػاتا وهػ ا اغ ايػة 
ها اغقا يماها اغففهاء اغ مةا ياغ مة ها اغيفة اغفصرية ا نيانية اغقا  ه   قػت 

   ت عػيه وا  ات غ:يرا.غإلنياف  فوؽ   ؿ غيراا وو 

وأمػػا أهػيػػة األداءل يهػػا يػػ، ية اغمعػػػؼ ألف قعق ػػر وػػرعا أ واغػػه وأيعاغػػها 
  يث إ ا يػدر منػه عفػد أو قيػرؼ عػاف معق ػرا وػرعا وقرق ػت عػيػه أ عامػها وا  ا 
يػػ  أو يػاـ أو  ػو أو يعػؿ أي وا ػب عػاف معق ػرا وػرعا وميػفصا عنػه اغوا ػػبا 

مػاؿ أو عػرأ أ ػ    نايقػه وعو ػب عػيهػا  ػدنيا وا  ا  ن  عػ  غيرا يػا نفػس أو 
 وماغيًا يأهػية األداء ها اغميئوغية وأيايها يا ا نياف اغقمييز  اغعفؿ.

  االت ا نياف  اغني ة ألهػية اغو وبل

 ا نياف  اغني ة ألهػية اغو وب غه  اغقاف ا نقاف يفصل

 ألف يفػػد قعػػوف غػػه أهػيػػة و ػػوب نا يػػة إ ا يػػػح ألف ق  ػػت غػػه  فػػوؽا ال
ق ب عػيه وا  اتا أو اغععسا وم ػوا غػووؿ  ػاغ نيف يػا  صػف أمػه يثنػه ق  ػت غػه 
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 فػػوؽ ألنػػه يػػرث ويويػػ  غػػه وييػػق ؽ يػػا ر ػػج اغو ػػؼ وغعػػف ال ق ػػب عػيػػه غ:يػػرا 
وا  اتا يأهػيػة اغو ػوب اغ ا قػة غػه نا يػةا وم ػػوا غػ ػانا  اغميػتا إ ا مػات مػدنيا 

أ اغففهػاء اعق ػر غػميػت  عػد موقػه أهػيػة يثنه ق ف  عػيه  فوؽ دائنيها  ؿ إف  ع
و وب عامػةا إ ا مػات دائنػا ومػدنيا يقعػوف غػه  فػوؽ عػػ  مدينيػها وعػيػه  فػوؽ 
غدائنيػػها وهػػ ا عػػ،ـ ال و ػػه غػػها واغ ػػؽ أف اغمػػوت  ضػػ  عػػػ   ايػػة ا نيػػافا 
يػييت غه  مة أو أهػيػة و ػوب عامػػة وال نا يػةا وأمػا مصاغ ػة مدينيػه  مػا عػػيهـ 

يونها يػارت  فػا غػور ػةا واغور ػة  ػفػوا مػور هـ ييمػا عػاف غػها وييمػا  مف اغديوف
عاف عػيه يا  دود ما قرعها و ع ارة أ رى ور وا ماغه مف ديوف عػ  غيرا ف وآغت 

 إغيهـ قرعقه مو:وغة  ديوف غ:يرا.

و د قعوف غه أهػية و وب عامػة إ ا يػح ألف ق  ت غػه  فػوؽ وق ػب عػيػه 
إنياف مف  يف والدقها يهػو يػا صفوغقػه ويػا يػف قمييػزا  وا  اتا وه ا ق  ت غعؿ

و عػػد  ػوغػػها عػػػ  أيػػة  ػػاؿ عػػاف يػػا أي صػػور مػػف أصػػوار  ياقػػه غػػه أهػيػػة و ػػوب 
 عامػة. وعما  دمنا ال يو د إنياف عديـ أهػية اغو وب.

 

  االت ا نياف  اغني ة ألهػية األداءل

 ا نياف  اغني ة ألهػية األداء غه  االت  ،ثل

يعوف عديـ األهػية غػوداء أيػ،ا أو يا ػدها أيػ،. وهػ ا هػو اغصفػؿ   د -1
يا زمف صفوغقها واغم نوف يا أي يف عاف. يعؿ منهما غعوف ال عفؿ غػه ال أهػيػة 
أداء غها وغؾ منهما ال ققرقب عػيه آ ار ورعية عػ  أ واغه وال عػ  أيعاغها يعفػودا 

  نفػػس أو مػػاؿ يؤا ػػ  ماغيػػا ال وقيػػرياقه  اصػػػةا غايػػة األمػػر إ ا  نػػ  أ ػػدهما عػػػ
 دنياا يثف  قؿ اغصفؿ أو اغم نوف أو أقػؼ ماؿ غيرا ضمف دية اغفقيؿ أو ما أقػفػها 
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وغعنػػه ال يفػػقه منػػها وهػػ ا معنػػ   ػػوؿ اغففهػػاءل اعمػػد اغصفػػؿ أو اغم نػػوف  صػػأاا 
 ألنه ماداـ ال يو د اغعفؿ ال يو د اغفيد ي، يو د اغعمد.

وداءل وهو اغمميز اغ ي غـ ي ػػ  اغ ػػـا وهػ ا و د يعوف نا ه األهػية غ -2
ييدؽ عػ  اغي ا يا دور اغقمييز   ؿ اغ ػوغا وييدؽ عػ  اغمعقواا يثف اغمعقػوا 
غػػيس م قػػؿ اغعفػػػؿ وال يا ػػدا وغعنػػه ضػػػعيؼ اغعفػػؿ نا يػػةا ي عمػػػه  عػػـ اغيػػػ ا 

 اغمميز.

وعػػؿ منهمػػا غو ػػود و ػػوب أيػػؿ أهػيػػة األداء غػػه  ػػاغقمييز قيػػح قيػػرياقه 
 عة غه نفعا م ضاا عف وغه اغه ات واغيد ات  دوف إ ف وغيه.اغناي

يػػفاصاقها يػػ، قيػػح  وأمػػا قيػػرياقه اغضػػارة غػػه ضػػررا م ضػػاا عق رعاقػػها وا 
عقا ػه عػؿ هػ ا  اصػػة وال  أي، وغو أ ارها وغيها يه قها وويػيقه وو فػه وص، ػه وا 

يقيػػح منػػه قػ فهػػا إ ػػازة وغيػػه. وأمػػا قيػػرياقه اغػػدائرة  ػػيف اغنفػػج غػػه واغضػػرر  ػػها 
ف  وغعنها قعوف مو وية عػ  إ ف وغيه  هاا يثف  از وغيه اغعفد أو اغقيرؼ نفػ ا وا 

 غـ ي زا  صؿ.

يي ة أيؿ ه ا اغعفود واغقيريات مف اغمميز أو اغمعقوا م ينة عػ    ػوت 
أيؿ أهػية األداء غها وعػها مو وية عػ  إ ف أوغا م ن  عػ  نفه هػ ا األهػيػةا 

أو إ ازقػػه إغػػ  اغقيػػرؼ   ػػر هػػ ا اغػػنفه يػػاعق ر اغعفػػد أو يػػث ا انضػػـ إ ف اغػػوغا 
 اغقيرؼ مف  ي أهػية عامػة.

و د يعوف عامؿ األهػية غوداءل وهو مف  ػ  اغ ػـ عا ،. يأهػيػة األداء  -3
 اغعامػة قق فؽ   ػوغ ا نياف عفاال.
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واأليػػػؿ أف أهػيػػػة األداء  اغعفػػػؿ وغعنهػػػا ر صػػػت  ػػػاغ ػوغ ألف اغ ػػػػوغ مانػػػة 
واأل عػػاـ قػػر ص  عػػػؿ اػػاهرة منضػػ صةا ياغ ػػاغ  يػػواء عػػاف  ػوغػػه  اغيػػف أو اغعفػػؿا 

 اغع،مات يعق ر عا ، وأه، غوداء عامػؿ األهػيػة مػا غػـ يو ػد مػا يػدؿ عػػ  ا ػق،ؿ 
 عفػه أو أنفيه.

 عوارأ األهػية

 ّدمنا أف أهػية اغو وب ق  ت غإلنيافا وأنه وهو  نػيف يػا  صػف أمػه ق  ػت 
نا يةا و عد والدقه ق  ت غه أهػيػة و ػوب عامػػة يػا صفوغقػه ويػا غه أهػية و وب 

يا قها ويػا روػدا ويػفهها  يف قمييزا و عد  ػوغه ويا نومه ويفاقه ويا  نونه وا 
 وما داـ  يا ال يعرأ غه ا األهػية ما يزيػها أو ينفياف.

وأما أهػية األداء يفد  دمنا أنهػا ال ق  ػت غإلنيػاف وهػو  نػيف   ػؿ أف يوغػدا 
ال هو صفؿ غـ ي ػ  اغيا عةا وأنه مف يف اغقمييز أي  عد اغيا عة إغ  يػف اغ ػػوغ و 

أي  مس عورة ينة ق  ت غه أهػيػة أداء نا يػةا وغهػ ا قيػح  عػأ قيػرياقه وال 
نػػه مػػف يػػف  ػوغػػه  ييػػح  عضػػهاا ويقو ػػؼ  عضػػها عػػػ  إ ف اغػػوغا أو إ ازقػػه. وا 

ية  د قعػرأ غهػا عػوارأا منهػا اغ ػـ ق  ت غه أهػية أداء عامػة غير أف ه ا األهػ
ما هو عارأ يماوي ال عيب غإلنياف ييه وال ا قيارا عاغ نوف واغعقػه واغنيػيافا 
 ومنها ما هوف عارأ عي ا يفج  عيب ا نياف وا قيارا عاغيعر واغيفه واغديف.

 وه ا اغعوارأ اغقا قعرأ ألهػية األداءل

اغ نوف واغنػػػـو منهػػػا مػػػا يعػػػرأ غإلنيػػػاف ييزيػػػؿ أهػيقػػػه غػػػوداء أيػػػ، عػػػ
وا غماءا ياغم نوف واغنائـ واغم:ما عػيػه غػيس غوا ػد مػنهـ أهػيػة أداء أيػ،ا وال 
ققرقػػب عػػػ  قيػػرياقه آ ارهػػا اغوػػرعيةا ومػػا و ػػب عػػػ  اغم نػػوف  مفقضػػ  أهػيقػػه 
غػو وب مف وا  ات ماغية يؤديها عنه وغيػها ومػا و ػب عػػ  اغنػائـ واغم:مػ  عػيػه 
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وا  ات  دنية أو ماغية يؤديها عؿ منهمػا  عػد يفاقػه  مفقض  أهػيقهما غػو وب مف 
 أو إيا قه.

ومنهػػا مػػا يعػػرأ غإلنيػػاف يػػيفأ أهػيقػػه غػػوداء وال يزيػهػػا عاغعقػػها وغهػػ ا 
 ي ت  عأ قيريات اغمعقوا دوف  عضها عاغي ا اغمميز.

ومنها ما يعرأ غإلنياف ي، يؤّ ر يػا أهػيقػه ال  ثزاغقهػا وال  نفيػهاا وغعػف 
امه العق ارات ومياغح  ضت  ه ا اغق:ييرا ال غففد أهػية أو نفيػها ي:ير  عأ أ ع

عاغيػػفها واغ:فػػػةا واغػػديفا يعػػؿ مػػف اغيػػفيه و ي اغ:فػػػة  ػػاغ  عا ػػؿ غػػه أهػيػػة أداء 
عامػػػةا وغعػػف م اياػػة عػػػ  مػػاؿ عػػؿ منهمػػا مػػف اغضػػياعا ومنعػػا مػػف أف يعػػوف عػػؿ 

 قيح معاوضة ماغيػة منهما عاغة عػ  غيرا   ر عػيهما يا اغقيريات اغماغية ي،
 منهماا وال ق رعات ماغيةا ال غففد أهػيقهماا أو نفيهاا وغعف م اياة عػ  ماغهما.

وع غؾ اغمػديف  ػاغ  عا ػؿ غػه أهػيػة أداء عامػػةا وغعػف م اياػة عػػ  دائنيػه 
   ر عػيه أف يقيرؼ يا ماغه  ما يضر   فوؽ اغدائنيف عاغق رعات.

فػؿا وأمػارة اغعفػؿ اغ ػػوغا يمػف  ػػ  عػا ، يأهػية األداء أيايػها اغقمييػز  اغع
 يأهػيقه غوداء عامػة.

وا  ا صرأ عػيه صارئ  هػب  عفػػه عػاغ نوفا أو أضػعفه عاغعقػها أو  ػاؿ دوف 
يهمه عػاغنوـ وا غمػاءا يهػ ا اغصػارئ عػارأ غػه قػأ ير يػا أهػيػة األداء  ثزاغقهػا أو 

  نفيها.

وا  ا صػػرأ عػػػ  ا نيػػاف صػػارئ غػػـ يػػ هب  عفػػػه وغػػـ يضػػعفه وغػػـ ي ػػؿ دوف 
ف عػػاف  يهمػػها يهػػ ا اغصػػارئ ال قػػأ ير غػػه يػػا أهػيػػة األداء ال  ثزاغػػة وال  ػػنفها وا 
يفضا  ق:يػر  عػأ األ عػاـ غميػاغح ا قضػت هػ ا اغق:يػرا عاغيػفه واغ:فػػة واغػديف. 
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اغ ، ػةا ألنػه ال قػأ ير غوا ػد وغه ا ال يرى ا ماـ أ و  نيفػة اغ  ػر  وا ػد مػف هػ ا 
منها يا أهػية ا نيافا ويرى أف اغميػاغح اغقػا ققرقػب عػػ  اغ  ػر  هػا ال قػوازف 

  اغضرر اغ ي يػ ؽ ا نياف مف اغ  ر عػيه واعق ارا غير أهؿ.
 


