
 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

Dry Cleaning: Establishing Purification via Alternate 
Washing Procedures 

Introduction 

Ensuring the purification of one’s clothing is an essential aspect of a Muslim’s life for 

multiple reasons, most important of which is the validity of one’s ritual prayers.  

Traditionally, one purifies clothing by washing it thrice with water, nowadays mostly in the 

washer.  However, water ruins certain types of fabric, and in order to wash them, one must 

dry clean the garment, a process in which clothes are washed with a solvent instead of 

water.  The dry cleaning machine reuses this solvent for multiple loads of clothes, meaning 

that the same liquid that came in contact with impurities in a previous load may come in 

contact with one’s clothes in the current load.  Due to this, many scholars opine that the 

dry cleaning process does not purify one’s clothes and, in fact, carries the potential to turn 

pure clothes into impure.  However, one finds this opinion disagreeable after a deeper 

understanding of Sharia’s requirement for purifying clothes and a more thorough analysis of 

the dry cleaning process. 

Purpose of Washing 

The standard and commonly known method of purifying impure clothing involves washing 

the entire clothing, or at least the area of impurity, thrice with water.  Contrary to the 

misconception that arises from its name, dry cleaning does involve washing in a (liquid) 

solvent, although not water.  While some scholars differed on the validity of purification 

through a solvent other than water, the dominant view deems permissible any liquid that 

contains the ability to remove impurity from the clothes.1   



 

One understands from the above, and the scholars explicitly mention, that washing serves 

the purpose of separating physical impurity from one’s clothes.2  Hence, hypothetically, 

even cutting out the impure area from the clothes will render the clothes pure, as the 

physical impurity has separated from the clothes.3  As such, according to the dominant 

view, one need not even wash the clothes thrice if one believes that washing once or twice 

served the purpose of separating the impurity from the clothes.4   

Solvent Reuse 

The dry clean process reuses its solvent, commonly tetrachloroethylene, as it is considered 

a carcinogen and a contaminant to the environment.  Although effective at separating 

impurities off clothes, the solvent is also rendered impure in the process.  However, after 

each washing, the solvent passes through a filtration step to separate any insoluble solids, 

such lint, buttons, or other objects from the solvent.  Next, the solvent, mixed with 

possible liquid impurities, proceeds to a distillation stage where a boiler converts the 

solvent into vapors, leaving behind other impurities, after which a condenser returns the 

vapors into liquid form.  This liquid comprises of the solvent, along with water, which is 

thereafter separated from the solvent based on the difference in the densities of the two 

liquids.   

Most of the common impurities on clothing, such as blood, urine, and semen, are water 

soluble.  Urine, for example, is a mixture of urea and other solids dissolved in water.  Upon 

distillation, the solvent and the water present in the urine evaporate, leaving behind all 

other components of what together comprises of urine.  In other words, the water present 

with the solvent post distillation is pure water, not urine.  Nonetheless, even this water 

separates out of the solvent in the next stage.  Hence, the solvent returns to its original 

condition, free of any other liquids and impurities, and ready for future washes.  

Although the above clearly establishes the purity of the solvent, the purity of the clothes 

does not depend upon it since the dry cleaning machine drains all the liquid from the 

washing chamber and engages an extraction process that removes 99.99% of the solvent in 

order to reuse it.  In other words, after the solvent separates impurities from the clothing, 

the solvent also separates, leaving the clothing without any original impurity or the solvent 

on it.  The clothing contains no impurities of any kind at this point, which, as discussed 

earlier, serves the Sharia’s purpose of washing clothes. 

Based upon this, experts in the dry cleaning industry and Muslim chemists confirm that, 

although the solvent is reused, it contains no impurities from any prior wash.  Moreover, 



 

even if one hypothetically assumes impurity of the solvent, the absence of such solvent on 

the clothes after dry cleaning would still render the clothes pure.5   

Conclusion 

The Sharia declares an item purified once the impurities separate from it, whether this 

occurs using water or another solvent, and even if accomplished in less than three washes.  

Despite the dry cleaning process reusing its solvent, the solvent contains no impurities 

from any prior wash, effectively separates any impurities from the clothes, and does not 

remain on the clothing after extraction and drying.  Hence, clothes washed via the current 

dry cleaning process, even if previously impure, are pure and suitable to wear during ritual 

prayer.6 

And Allah knows best.     
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املائعات فإنه قول أيب حنيفة وأيب يوسف وقال زفر وحممد بن احلسن وأما إزالة األجناس بغري املاء من سائر  ١

 ؛ البشائر)١/٣٦٠ال جيزئ إال �ملاء (شرح خمتصر الطحاوي، كتاب الطهارة، �ب االستطابة واحلدث: 

وجيوز تطهري النجاسة �ملاء وبكل مائع طاهر ميكن إزالتها به (املختصر للقدوري، كتاب الطهارة، �ب 

 ؛ قدميي)١٤ص األجناس: 

وأما ما سوى املاء من املائعات الطاهرة فال خالف يف أنه ال حتصل �ا الطهارة احلكمية وهو زوال احلدث 

وهل حتصل �ا الطهارة احلقيقية وهو زوال النجاسة احلقيقية عن الثوب والبدن اختلف فيه فقال أبو حنيفة 

وي عن أيب يوسف أنه فرق بني الثوب والبدن وأبو يوسف حتصل وقال حممد وزفر والشافعي ال حتصل ور 

فقال يف الثوب حتصل ويف البدن ال حتصل إال �ملاء (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل فيما يقع به 

  ؛ العلمية)١/٤٣٧التطهري: 

يطهر بدن املصلي وثوبه من النجس احلقيقي �ملاء وبكل مائع طاهر مزيل كاخلل وماء الورد ال الدهن وعند 

  ؛ البريويت)٤٨-٤٧حممد ال يطهر إال �ملاء (ملتقى األحبر، كتاب الطهارة، �ب األجناس: ص 

                                              



 

                                                                                                                                       

[وتطهريها �ملاء وبكل مائع طاهر ميكن إزالتها به...] وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف...وهلما أن املائع  ٢

؛ مكتبة ٧٢-١/٧١وتطهريها:  قالع والطهورية بعلة القلع واإلزالة (اهلداية، كتاب الطهارة، �ب األجناس

  شركة علمية)

وتطهري الثوب إزالة النجاسة عنه وقد وجد يف اخلل حقيقة...كما يف املاء الستوائهما يف املوجب للزوال من 

ترقيق النجاسة واختالطها �ملائع...فاملقصود إزالة النجاسة وقد زالت (االختيار، كتاب الطهارة، �ب 

  ؛ القباء)١/٥٢ما جيوز به إزالة النجاسة: األجناس وتطهريها، فصل في

[ويطهر البدن والثوب �ملاء...ومبائع مزيل كاخلل وماء الورد] قياسا على إزالتها �ملاء على أن الطهارة �ملاء 

معلولة بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة واملائع قالع فهو حمصل ذلك املقصود فتحصل به الطهارة (البحر 

  ؛ الرشيدية)٢٨٥-١/٣٨٤هارة، �ب األجناس: الرائق، كتاب الط

لو قطع موضع النجاسة من الثوب جاز أن يصلي فيه وال فرق بني إزالتها �لقطع أو بغري القطع (شرح  ٣

  ؛ البشائر)١/٣٦٢خمتصر الطحاوي، كتاب الطهارة، �ب االستطابة واحلدث: 

الغاسل أنه قد طهر (املختصر للقدوري،  وما ليس له عني مرئية فطهار�ا أن يغسل حىت يغلب على ظن ٤

  ؛ قدميي)١٥ص: 

 عنده حتصل الظن غلبة ألن �لثالث وقدر� الظن غلبة إىل موكولة فالطهارة مرئية تكن مل وما القدوري ويف

 غسله يف وقت وال يطهر حىت يغسله ذلك وأشباه كالبول  مرئية غري النجاسة كانت  وإن الطحاوي شرح ويف

  )القرآن إدارة ؛١/٣٧٧: الثامن الفصل الطهارات، كتاب  الربهاين، احمليط( إليه قلبه سكون ووقته

 �لتقدير النص ورد وإمنا ظنه وأكرب رأيه غالب إىل مفوض هو بل بالزم ليس عند� �لثالث التقدير مث

 العذر إلبالء الفاصل احلد هو الثالث ألن �لثالث تزول أ�ا الغالب فإن العادات غالب على بناء �لثالث

 )العلمية ؛٤٥٠-١/٤٤٩: �ملاء التطهري شرائط فصل الطهارة، كتاب  الصنائع، بدائع(

 حبديث ذلك ويتأيد تيسريا مقامه الظاهر السبب فأقيم عنده حيصل الظن غالب ألن �لثالث قدروا إمنا

  )علمية شركة مكتبة ؛١/٧٨: وتطهريها األجناس �ب الصالة، كتاب  اهلداية،( منامه من املستيقظ

 ال الشرعيات يف دليل الظن غالب ألن] طهارته ظنه على يغلب حىت يغسل أن فطهار�ا مبرئية ليس وما[

 �ب الطهارة، كتاب  االختيار،] (للوسوسة قطعا السبع أو �لثالث ويقدر[ قال اليقني تعذر عند سيما

  )القباء ؛١/٥٢: النجاسة إزالة به جيوز فيما فصل وتطهريها، األجناس



 

                                                                                                                                       

 يكن مل وما القدروي وي...مرات ثالث يغسلها وقال األصل يف ذكر واخلمر كالبول]  مرئية غري كانت  وإن[

 التقدير مث اخلالصة ويف عنده حيصل الظن غلبة ألن �لثالث وقدر� الظن غلبة إىل موكولة فالطهارة مرئية

 حيكم الثالث دون مبا تزول أ�ا ظنه غالب كان  إن اجتهاده إىل مفوض هو بل �لثالث عند� بالزم ليس

 ووقته غسله يف وقت وال يطهر حىت يغسله...مرئية غري النجاسة كانت  وإن الطحاوي شرح ويف بطهارته

 إحياء ؛١/٢٣٠: النجاسات تطهري يف الثامن الفصل الطهارة، كتاب  التا�رخانية، الفتاوى( إليه قلبه سكون

  )الرتاث

 ما ألن الغسل بذلك أي] به الزوال الظن على يغلب الذي �لغسل يطهر[ واخلمر كالبول]  املرئية وغري[

 عنده ختصل أل�ا الثالث �لغسل مقدرة الظن وغلبة...الغاسل ظن واملعترب الظن غلبة فيه يعترب �حلس يدرك

  )ألفا ؛١/٤٢٨: النجاسة إزالة يف فصل الطهارة، كتاب  امللوك، حتفة كتاب  شرح( غالبا

 الظن غلبة ألنه �لثالث قدروه وإمنا الظن غلبة فيه املعترب]...مرة كل  يف وعصره ثال� بغسله ير مل وعما[

 مثة يكن مل وإن جاز طهر قد أنه ظنه على وغلب جنس ثوب على املاء جرى لو حىت غالبا عنده حتصل

  )العلمية ؛١/٧٨: األجناس �ب الطهارات، كتاب  اإليضاح،( عصر

 كل  يف و�لعصر غسالت بثالث يطهر النجاسة من املرئي غري أي] مرة كل  يف و�لعصر ثال� �لغسل وغريه[

 قدروا وإمنا القبلة أمر يف كما  الظن غالب فاعترب بزواله يقطع وال لالستخراج منه بد ال التكرار ألن مرة

 التقدير أن البيان غاية ويف...تيسريا مقامه الظاهر السبب فأقيم عنده حيصل الظن غالب ألن �لثالث

 أنه أوال اهلداية يف ما وظاهر يكفي ال مرتني أو مبرة زواهلا ظنه على غلب لو أنه وظاهره الرواية ظاهر �لثالث

 لالستخراج منه بد ال التكرار ألن قال حيث الواحدة الز�دة من بد ال أنه وآخرا الظن غلبة اعترب ألنه يكفي

 يف الكرخي اإلمام وصرح املصلي منية يف به صرح كما  بعدد تقدير غري من الظن غلبة اعتبار به واملفىت

 التقدير أن البدائع يف وذكر اإلسبيجايب اإلمام واختاره أجزأه مبرة زالت قد أ�ا ظنه على غلب لو �نه خمتصره

 �لثالث والتقدير العراقيني خمتار الظن غلبة اعتبار السراج ويف رأيه إىل مفوض هو بل بالزم ليس �لثالث

 الطهارة، كتاب  الرائق، البحر( اه فالثاين موسوسا كان  وإن موسوسا يكن مل إن األول والظاهر البخاريني خمتار

  )الرشيدية ؛٤١٠-١/٤٠٩: األجناس �ب

 به عدد بال] حملها طهارة[ فمستعمل وإال مكلفا لو] غاسل ظن بغلبة[ مرئية غري أي] غريها[ حمل يطهر]و[

 احملتار، برد املطبوع املختار الدر] (ينعصر فيما[ سبعا أو] ثال� وعصر بغسل[ ملوسوس ذلك] وقدر[ يفىت

  )سعيد ؛١/٣٣١: األجناس �ب الطهارة، كتاب



 

                                                                                                                                       

 اإلمام صرح وبه أجزأه مبرة زواهلما ظنه على غلب لو أنه وظاهره املنية يف كذا]  يفىت به عدد بال قوله[

 السراج ويف الرواية ظاهر �لثالث التقدير أن البيان غاية ويف اإلسبيجايب اإلمام واختاره خمتصره يف الكرخي

 وإن موسوسا يكن مل إن األول والظاهر البخاريني خمتار �لثالث والتقدير العراقيني خمتار الظن غلبة اعتبار

 أن وهو اخلالف حتقق على مبين وهذا أقول...اه حسن توفيق وهو النهر يف قال حبر اه فالثاين موسوسا كان

  ؛ سعيد)١/٣٣١الطهارة، �ب األجناس:  كتاب  احملتار، رد( �لثالث القول غري الظن بغلبة القول
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