
  

 

 

  :وما يتفرع عن كل قاعدة  قاعدة األمور مبقاصدها وال ثواب إال بنية
  :األمور مبقاصدها -  1

أي ما هو  ،﴾بِرشيد فرعونَ أَمر وما... ﴿: يف سورة هود وهو لفظ عام لألفعال واألقوال كلها ومنه قوله تعاىل ،مجع أمر :األمور
ن علم الفقه إمنا يبحث على أحكام األشياء ال عن أل ،أي أحكام األمور مبقاصد :والكالم على تقدير حمذوف مقتضى ،فعل وقولعليه من 
 إنّما«: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقوله   :أصل القاعدة، ما هو املقصود من ذلك األمر   ب على أمر يكون على مقتضىتراد بالقاعدة أن احلكم الذي يتردواا وامل

 – اإلبراء – املعاوضات والتمليكات املالية :مثل ،هذه القاعدة جتري يف كثري من األبواب الفقهية  :فرع عنهاتما ي، »بِالنِّيّات الْأَعمالُ
  .الضمانات واألمانات -  املباحات إحراز -  الوكاالت
تفيد كلها عند   ،)هبة الثواب( اهلبةو اإلجارة والصلحوالشراء وكالبيع   :ما يتفرع عنها يف باب املعاوضات والتمليكات املالية �

إفادة هذا احلكم كإرادة الزواج ولكن إذا اقترن ا ما خيرجها عن  ،التملكألثر املترتب عليها من التمليك وإطالقها حكمها وهو ا
نه ال يترتب على إرى وهو هازل فتشاإنسان أو ولو باع ، نه إذا أريد ا زواجا كانت زواجاإف ،نه يسلبها إفادة حكمها املذكورإف

  .عقده متليك وال متلك
ن كان قصد إف ،نه يرجع إليه يف البيان ملا قصده من هذا اللفظإف ،قول الطالب للكفيل برأت من املال الذي كفلت بهك :اإلبراء �

براءة اإلسقاط فال رجوع للكفيل عن ن كان قصد من ذلك إو ،ان للكفيل أن يرجع املكفول عنهبراءة القبض واالستفاء منه ك
  .ل عنهاملكفو

ن نوى إو ،ن نوى شراءه للموكل يقع الشراء للموكلإء فرس معني فاشترى الوكيل فرسا فلو وكل إنسان غريه بشرا  :الوكاالت �
  .الشراء لنفسه يقع الشراء لنفسه

وقع الصيد يف شبكة إنسان أو حفرة من  وفل ،إفادا للملكن النية والقصد شرط يف إوهي استمالك األشياء املباحة ف :االحرازات �
ن كان لغري إو ،الصيد ملكه وليس ألحد أن يأخذهن إف   ن كان نشر الشبكة وحفر احلفرة ألجل االصطياد ماإف :أرضه ينظر
  .نه ال ميلكه ولغريه أن يستملكه باألخذإاالصطياد ف

لتقطها بنية أخذها إن إو ،ملتقط بنية حفظها ملالكها كانت أمانة ال تضمن إال بالتعدي لتقطهاإن إكاللقطة ف: الضمانات واألمانات �
قط بيمينه يف النية عند والقول للملت ،فيضمن إذا تلفت يف يده بأي صورة كان تلفها ،كان يف حكم الغاصب  لنفسه

              .االختالف
  :ال ثواب إال بنية -  2

 نت واملعامالت واخلصومات واملباحاوتكون النية يف العبادا  ،»نوى ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنّما« :ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمبعىن ارتباط الثواب بالنية لقوله 
واملقصود يف هذه القاعدة  ،ودنيوي يتعلق بالصحة والفساد ،أخروي مرجو عند اهللا تعاىل :وثواب األعمال نوعان، واملنهيات واملتروك

وأما الكفر فيشترط له النية  ،فلو أسلم بغري نية صح إال اإلسالم  ،من فروعها أا شرط صحة جلميع العبادات باإلمجاعو، الثواب األخروي
والبد يف اجلهاد من خلوص  ،وشرط صحة الكفارات ،فال تصح الزكاة إال ا وكذا الصوم واحلج والعمرة  ،ألن كفر املكره غري صحيح

هو و ،ومن فروعها النية يف الزواج، مبعىن توقف حصول الثواب على قصد التقرب ا إىل اهللا تعاىل ،بد فيها من النيةوسائر القرب ال ،النية
وأما ، ب نية املتزوجالثواب أو عدمه حبسقد تعتريه األحكام األخرى فيكون حتاج إىل النية لتحصيل الثواب، وفي   مستحب من حيث األصل

التوصل إليها كانت عبادة ونال املكلف الثواب فإذا قصد ا التقوى على الطاعات أو  ،املباحان فإا ختتلف صفتها باعتبار ما قصدت ألجله
  .يالثواب األخروتقرب بالنية فينال عليها األجر وال عقاب فتعد من العادات اليت تتحول إىل الوإال ال ثواب و، األخروي
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