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حكم االنتفاع بالنجس والمتنجس
يفــرق الفقهــاء بــن مــا كانــت ذاتــه جنســة، أي النَجــس، ومــا كان طاهــر وحلقتــه النجاســة، أي املتنجــس 

أو النِجس.
  أما النَجس، وهو ما كانت ذاته جنسة، كالبول والعذرة وحنومها، فهذا ال ينتفع به.

وأمــا املتنجــس أو النجــس، فيجــوز االنتفــاع باملتنجــس مــن الطعــام، وهــو مــا كان طاهــرا يف األصــل 
وأصابتــه جناســة. كمــا ينتفــع باملتنجــس مــن الشــراب، كالزيــت واللــن واخلــل، ومــن اللبــاس، كاجللبــاب.

وظاهــر هــذا: أن االنتفــاع باملتنجــس شــامل للبيــع، حبيــث جيــوز بيــع املتنجــس، وهــو قــول ابــن وهــب، 
بشــرط أن يبــن ذلــك.

ولكن مشهور املذهب: التفريق بن املتنجس الذي يقبل التطهري، والذي ال يقبل التطهري.
فأمــا املتنجــس الــذي يقبــل التطهــري ،كالثــوب املتنجــس، فيجــوز بيعــه، وأمــا مــا ال يقبــل التطهــري، 

كالزيــت املتنجــس، ال جيــوز بيعــه.
ويستثنى من المنع:

ويطرح السؤال هنا: ما هي الحاالت التي رخص الشرع فيها باالنتفاع بالنجس / المتنجس:

يرخص عند المالكية في استعمال النجس في ست حاالت عامة:

1ـ جلد امليتة املدبوغ، فقد سبق أنه ينتفع به بعد الدبغ يف اليابسات، ويف املاء، مثل استعماله قربة.

2ـ ميتــة تطــرح للــكالب، وال شــك أن طــرح الرجــل امليتــة لكالبــه، فيــه انتفــاع لــه؛ لتوفــري مــا كانــت 
تأكلــه الــكالب مــن عنــده.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الثالثة: تطهير المتنجس واالنتفاع به
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3ـ شحم ميتة، لدهن عجلة، وحنوها.

4ـ عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة؛ لتصري جريا مثال.

5ـ إذا دعــت الضــرورة، كإســاغة غصــة خبمــر عنــد عــَدم غــريه، وكأكل امليتــة للمضطــر، أو جعــل عــذرة 
باملــاء لســقي الــزرع، فهــذا أيضــا جيــوز.

6ـ ضرورة التداوي: فإذا جرب الكسر احلاصل للشخص بعظم ميتة مثال، فإنه يعفى عنه بعد االلتحام.

ولكن ال جيوز التداوي باخلمر، ولو تعن.

ويف التداوي بغريه من النجاسات إذا تعن خالف.

وأجازوا اخلمر لدفع الغصة كما سبق، ال لدفع العطش؛ ألن النجس يزيد العطش.

يقيد جواز االنتفاع بالنجس والمتنجس بأن يكون في غير المسجد وغير اآلدمي
إمنا جيوز االنتفاع باملتنجس / النِجس، كما تقرر، بشرطن:

الشرط األول: أن يكون االنتاع يف غري املسجد.

والشرط الثاين: أن يكون االنتفاع يف غري اآلدمي.

أما يف املسجد، فال جيوز أن يفرش بفراش متنجس، وال أن يوقد بزيت تنجس، إال إذا كان املصباح 
خارَج املســجد والضوء فيه، فيجوز.

وال جيــوز أن يبــى املســجد باملتنجــس، فــإن بــي بــه، فليــس بطاهــر، ولكــن ال يهــدم إذا بــي بــه،  بــل 
تلبــس حيطانــه ويصلــى فيــه.

ولو كتب املصحف مبداد متنجس، حمي مباء طهور، أو أحرق.

ــه، وهــذا  وأمــا اآلدمــي، فــال جيــوز لــه أكل النجــس، وال شــربه، ولــو كان غــري مكلــف، واخلطــاب لوليِّ
معــى منــع الفقهــاء مــن االنتفــاع لآلدمــي بالنجــس؛ ألنــه ال يصــح نفــي كل منافــع اآلدمــي؛ جلــواز اســتصباحه 
بالزيــت املتنجــس، وعملــه صابونــا، وعلفــه الطعــام املتنجــس للــدواب، وإطعامــه العســل للنحــل، ولبســه الثــوب 

املتنجــس يف غــري املســجد وغــري الصــالة، وهــو مــن منافعــه.

وأما ادهان اآلدمي بالنجس، فمكروه، على الراجح، إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة.

وقيل: إن الطالء بالنجاسة حرام.
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واخلالف يف الطالء بالنجاسة متعلق بغري اخلمر، أما هو، فالطالء به حرام، اتفاقا.

واملــراد باالنتفــاع باملتنجــس أو النجــس يف غــري املســجد واآلدمــي: أن ُيســتصَبح بالزيــت املتنجــس، 
ويعمــل بالزيــت املتنجــس صابــون، مث تغســل الثيــاب باملــاء املطلــق بعــد الغســل بــه، ويدهــن بالزيــت املتنجــس 

احلبــل، والعجلــة، والســاقية، ويســقى بــه، ويطعــم للــدواب.


