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السؤال

 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يعتبر ما يعرف ب DRY CLEAN لغسيل المالبس مطهراً لها؟ وجزاكم الله عنا وعنكم خير الجزاء

اإلجابــة

 
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من األحناف محمد بن الحسن وزفر

 
َماءِ َماءً طَهُوراً [الفرقان:48]. َنَْزلْنَا ِمَن الس� أنه ال يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إال بالماء المطلق، لقوله تعالى: وَأ

 
َماءِ َماءً لِيُطَه�َركُْم بِه [األنفال:11]. ُل عَلَيْكُْم ِمَن الس� وقوله تعالى: وَيُنَز�

 
قال النووي رحمه الله: ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل االمتنان به. انتهى. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد

ونحوهما مما إذا عصر انعصر، بخالف الدهن والسمن ونحوهما، وهذا هو ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في

 
الفتاوى الكبرى: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل: كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية. انتهى

وقال المرداوي في اإلنصاف: وعنه -أي اإلمام أحمد - ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه، اختاره ابن عقيل

 
والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. انتهى.

ً لتلك النجاسة، والمائع قالع، فهو ودليل القائلين بالجواز القياس على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معللة بعلة كونه قالعا

محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه

 
قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. رواه أبو داود وصححه األلباني. 

 
ووجه الداللة من هذا الحديث، أن إزالة النجاسة الحاصلة هنا، طهارة بغير الماء، فدل ذلك على عدم اشتراطه.

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته، وموافقته لقواعد الشريعة وأصولها العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج، والسير

على مقتضى القياس الصحيح، وإن كنا نرى أن األحوط هو القول األول خروجاً من الخالف، فالخروج من الخالف مستحب كما قرر ذلك

الفقهاء، وبناءً على ذلك فإن السائل المذكور يزيل النجاسة ويطهر الثوب بذلك بشرط أن يكون طاهراً في نفسه، مزيالً لعين النجاسة،
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واألولى استخدام الماء خروجاً من الخالف، كما تقدم.

 
والله أعلم.
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