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 قاعدة األمور بمقاصدىا و ال ثواب إال بنية  و ما يتفرع عن كل قاعدة

وما أمر (األمور جمع أمر و ىو لفظ عام لألفعال واألقوال كميا ومنو قولو تعالىاألمور بمقاصدىا . 1
أي أحكام األمور :والكالم عمى تقدير محذوف مقتضى.  أي ما ىو عميو من فعل وقول)فرعون برشيد 

بمقاصد الن عمم الفقو إنما يبحث عمى أحكام األشياء ال عن دواتيا والمراد بالقاعدة أن الحكم الذي 
 يترطب عمى أمر يكون عمى مقتضى  ما ىو المقصود من ذلك األمر

 "إنما األعمال  بالنيات "  قولو صمى اهلل عميو و سمم:أصل القاعدة
-المعاوضات والتمميكات المالية - 1: ىذه القاعدة تجري في كثير من األبواب الفقيية مثل:ما يفرع عنيا
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ىبة ( كالبيع والشراء و اإلجارة والصمح  و اليبة ما يتفرع عنيا في باب المعاوضات والتمميكات المالية
 تفيد كميا عند إطالقيا حكميا وىو األثر المترتب عمييا من التمميك و التممك ولكن إذا اقترن بيا )الثواب

ما يخرجيا عن إفادة ىذا الحكم كإرادة الزواج فانو يسمبيا إفادة حكميا المذكور فانو إذا أريد بيا زواجا 
 .كانت زواجا

 ولو باع إنسان أو شرى وىو ىازل فانو ال يترتب عمى عقده تمميك وال تممك

 قول الطالب لمكفيل برأت من المال الذي كفمت بو فانو يرجع إليو في البيان لما قصده من ىذا اإلبراء-
المفظ فان كان قصد براءة القبض واالستفاء منو كان لمكفيل أن يرجع المكفول عنو وان كان قصد من 

 .ذلك براءة اإلسقاط فال رجوع لمكفيل عن المكفول عنو 
 لو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين فاشترى الوكيل فرسا فان نوى شراءه لمموكل يقع :الوكاالت - 

 الشراء لمموكل وان نوى الشراء لنفسو يقع الشراء لنفسو

استمالك األشياء المباحة فان النية والقصد شرط في إفادتيا لمممك فل وقع الصيد :  و ىي االحرازات- 
فان كان نشر الشبكة وحفر الحفرة ألجل االصطياد بيما  فان :في شبكة إنسان أو حفرة من أرضو ينظر

 الصيد ممكو وليس ألحد أن يأخذه وان كان لغير االصطياد فانو ال يممكو ولغيره أن يستممكو باألخذ

كالمقطة فان التقطيا ممتقط بنية حفظيا لمالكيا كانت أمانة ال تضمن إال  : الضمانات واألمانات- 
بالتعدي وان التقطيا بنية أخذىا لنفسو  كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تمفت في يده بأي صورة كان 

 .           تمفيا والقول لمممتقط بيمينو في النية عند االختالف 

 :ال ثواب إال بنية. 2
وتكون النية في "   و إنما لكل امرئ ما نوى"بمعنى ارتباط الثواب بالنية لقولو صمى اهلل عميو و سمم 

 .العبادات والمعامالت والخصومات والمباحان والمنييات والمتروك
والمقصود في . وثواب األعمال نوعان أخروي مرجو عند اهلل تعالى ودنيوي يتعمق بالصحة والفساد

 .ىذه القاعدة الثواب األخروي
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.  إال اإلسالم فمو أسمم بغير نية صح و من فروعيا أنيا شرط صحة لجميع العبادات باإلجماع ؛
 فال تصح الزكاة إال بيا و كذا الصوم .[وأما الكفر فيشترط لو النية ألن كفر المكره غير صحيح

وسائر القرب ال بد فييا . وشرط صحة الكفارات وال بد في الجياد من خموص النية. والحج ك والعمرة
 من النية بمعنى توقف حصول الثواب عمى قصد التقرب بيا إلى اهلل تعالى

و من فروعيا النية في الزواج و ىو مستحب من حيث األصل  فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب، و 
 .قد تعتريو األحكام األخرى فيكون الثواب أو عدمو بحسب نية المتزوج 

وأما المباحان فإنيا تختمف صفتيا باعتبار ما قصدت ألجمو فإذا قصد بيا التقوى عمى الطاعات أو 
و إال ال ثواب و ال عقاب فتعد من العادات .التوصل إلييا كانت عبادة و نال المكمف الثواب األخروي

 التي تتحول إلى التقرب بالنية فينال عمييا األجر و الثواب األخروي   

 


