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ما ال يقبل التطهير من األطعمة

ال يقبل التطهير على الراجح في المذهب األطعمة التالية وما في حكمها:

أوال: الزيت، وما يف معناه من مجيع األدهان، إذا خولط بنجس.

خالفــا البــن اللبــاد، الــذي قــال: إن الزيــت ميكــن تطهــره بصــب مــاء عليــه، وخضخضتــه، وثقــب اإلنــاء 
مــن أســفله، وصــب املــاء منــه، ويفعــل كذلــك مــرارا، حــى يغلــب علــى الظــن زواُل النجاســة.

وهــذا اخلــالف إمنــا وقــع يف األدهــان؛ ألن املــاء خيالطهــا مث ينفصــل عنهــا، خبــالف غرهــا مــن ســائر 
املائعــات، كاللــن، والعســل، وغــر ذلــك، إذا خالطهــا جنــس، فإهنــا ال تطهــر اتفاقــا؛ ألن املــاء ميازجهــا ولكــن 

ال ينعــزل عنهــا. كمــا قــال بنــاين.

ثانيا: اللحم إذا طبخ بنجس، من ماء، أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه، قبل نضجه.

أمــا إن وقعــت النجاســة يف اللحــم بعــد نضجــه، فإنــه يقبــل التطهــر، بــأن ُيغَســل مــا تعلــق بــه مــن املــرق. 
ولكــن بشــرط أال تطــول إقامــة النجاســة فيــه، حبيــث يظــن أهنــا ســرت فيــه. فــإن طالــت إقامــة النجاســة فيــه، 

حبيــث يظــن ســريان النجاســة فيــه، فــال يقبــل التطهــر.

عليــه،  املعــول  هــو  وانتهائــه،  طبخــه  ابتــداء  يف  النجاســة  حلــول  بــن  اللحــم  يف  التفصيــل  وهــذا 
يف املذهــب.

خالفــا ملــن قــال : يطهــر اللحــم الــذي يطبــخ مبــاء جنــس، أو تقــع فيــه جناســة، مطلقــا، ال فــرق بــن 
ابتــداء الطبــخ وانتهائــه.
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وخالفا ملن قال: إنه ال يطهر مطلقا.

والتقييــد يف اللحــم بالطبــخ، يفهــم منــه: أن مــا يفعلــه النســاء وباعــة الدجــاج، مــن أنــه بعــد ذبــح 
الدجاجــة، أو حنوهــا، وقبــل غســل مذحبهــا، وتنظيفهــا مــن الــدم، يصلقوهنــا؛ ألجــل نــزع ريشــها. فهــذا يقبــل 
التطهــر، فــإذا غســلت بعــد ذلــك مث طبخــت، فإهنــا طاهــرة تــؤكل، خالفــا البــن احلــاج صاحــب املدخــل، 

القائــل بعــدم أكلهــا؛ ألنــه ســرت النجاســة يف مجيــع أجزائهــا.

ثالثا:الزيتــون الــذي ُمِلــح ]بتخفيــف الــام[ بنجــس. بــأن جعــل عليــه ملــح جنــس إلصالحــه، 
إمــا وحــده، أو مــع مــاء. فهــذا ال يقبــل التطهــر؛ لســريان النجاســة فيــه.

 خالفا ملن قال : إنه يقبل التطهر بغسله باملطلق.

وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد متليحه واستوائه، فإنه يقبل التطهر، بغسله باملاء املطلق.

ومــا يقــال يف الزيتــون، يقــال مثلــه يف اجلــن، والليمــون، والنارنــج، والبصــل، واجلــزر، وســائر األشــياء 
ــل. الــي ُتلَّ

ويقيد عدم الضرر بأن ال متكث النجاسة مدة ُيظنُّ أهنا َسَرت فيه. وإال، فال يقبل التطهر.

رابعــا: بيــض ُصِلــق بنِجــس. وهــذا شــامل لبيــض النعــام ؛ ألن ِغَلــظ ِقشــِره ال ينــايف أن يكــون لــه 
مســامٌّ َيســِري منهــا املــاء.

وصلــق البيــض يف املــاء الــذي جنــس، يضــر بإطــالق، ال فــرق بــن أن يكــون املــاء املصلــوق فيــه البيــض 
متغــرا بالنجاســة، أم ال؛ ألنــه ملحــق بالطعــام، إمــا ألنــه مظنــة التغــر بالتســخن، وإمــا مراعــاة لقــول ابــن 

القاســم: إن قليــل املــاء ينجســه قليــل النجاســة وإن مل تغــره.

وهنــاك رأي ثــان اســتظهره بنــاين، قــال: الظاهــر: أن املــاء إذا حلتــه جناســة ومل تغــره، مث ُصِلــق فيــه 
البيــض، فإنــه ال ينجســه؛ اعتمــادا علــى املشــهور يف املذهــب: أن املــاء إذا حلتــه النجاســة ومل تغــره، طهــور  

ولــو قــل.

وكذلك إذا وجدت فيه بيضة واحدة َمِذرة ومل يتغر املاء، فإن الباقي طهور.

ولــو طــرأت النجاســة للبيــض بعــد صلقــه، واســتوائه، فإنــه ال يتنجــس؛ كمــا أنــه لــو شــوى البيــض 
املتنجــس قشــُره، فإنــه ال ينجــس.
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ما ال يقبل التطهير من غير األطعمة
يلحق بالطعام يف عدم قبوله التطهر:

 1. الفخار إذا تنجس بشيء غواص، أي: سريع النفوذ يف أجزاء اإلناء.

وذلــك مثــل اخلمــر إذا مل يتحجــر يف اإلنــاء. أمــا لــو حتجــر اخلمــر يف الفخــار، فإنــه يطهــر، ويطهــر 
الوعاء؛ تبعا له؛ ألن الظرف تابع للمظروف، فاخلمر إذا حتجرت، صار هلا حكم الطهارة، ومل تبق جنسة.

ومثــل اخلمــر يف تنجيــس الفخــار: البــول، واملــاء املتنجــس، إذا مكــث يف اإلنــاء مــدة ُيَظــن أهنــا قــد 
ســرت يف مجيــع أجزائــه، أو بعضهــا، فإنــه ال يقبــل التطهــر.

تنبيــه: اختلــف احملشــون يف الفخــار الــذي يتنجــس بالنَجــس الغــواص، هــل كل فخــار ولــو مســتعمال، 
أو فقــط الفخــار غــر املســتعمل:

فقــال بنــاين، اعتمــادا علــى مــا عنــد عبــد القــادر الفاســي يف نوازلــه: الظاهــر أن الفخــار البــايل إذا حلــت 
فيــه جناســة غوَّاصــة، يقبــل التطهــر. فيحمــل كالم املذهــب علــى فخــار مل يســتعمل قبــل حلــول النَجــس 

الغــواص فيــه، أو اســتعمل قليــال. 

 وقــال العــدوي، اعتمــادا علــى مــا ُنقــل عــن اللقــاين: الفخــار ينجــس إذا تنجــس بغــواص، مطلقــا، ســواء 
مل يستعمل قبل، أو بعد االستعمال؛ ألن الفخار يقبل الغوص دائما.

ورجح الدسوقي األول، وقال: وهو أوىل.

وعــدم قبــول إنــاء الفخــار للتطهــر هنــا، إمنــا هــو باعتبــار أنــه ال يصلــى بــه مثــال. وأمــا الطعــام يوضــع فيــه 
بعــد غســله، أو املــاء، فإنــه ال ينجــس بــه؛ ألنــه مل يبــق فيــه أجــزاء للنجاســة. كمــا نقلــه بنــاين.

أمــا إن تنجــس إنــاء الفخــار بشــيء غــر غــواص، كالعــذرة، واللحــم النجــس، أو إن مل ميكــث فيــه 
النجــس، بــأن أزيــل يف احلــال، فإنــه يطهــر.

2 ـ أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله. هي مثل الفخار، فيما ما ذكر.

وأمــا مــا ال يشــبه الفخــار، كالنحــاس، والزجــاج، واملدهــون الــذي مينــع دهانــه الغــوص، كالصيــي، 
واملزفَّــت، فإهنــا تقبــل التطهــر.

بــل إن احلديــد، أو النحــاس، إذا محــي، أو أطفــئ يف النجاســة؛ لدفعــه باحلــرارة والقــوة، فــال يكــون لــه 
حكــم الفخــار املذكــور. كمــا قالــه األمــر.
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وذكــر الدســوقي أن مــا دهــن مبــادة ال متنــع الغــوص، كاملدهــون باخلضــرة، أو الصفــرة، كأواين مصــر، 
فإنــه ال يطهــر إن طــال إقامــة الشــيء النجــس الغــواص فيــه؛ قــال: ألن أواين مصــر املدهونــة َتْشــَرب قطعــا، 

فهــي داخلــة يف حكــم الفخــار.

ما صبغ بصبغ نجس
مــا صبــغ بصبــغ جنــس يقبــل التطهــر، بــأن ُيغَســل حــى يــزول طعمــه، فمــى زال طعمــه فقــد طهــر، ولــو 

بقــي شــيء مــن لونــه ورحيــه.


