
  طرز قرار گرفتن کاسه دستشویی
 

  با سالم.

در مورد دستشویی هاي عمومی در سطح شهر مثال در ترمینالها،گاها مشاهده می شود که شکل 
تطیل می باشد ور در نتیجه ساختمان داراي چهار ضلع ساختمان به صورت مکعب مربع یا مس

شمالی ،جنوبی ،شرقی ،و غربی خواهد بود.و در هر چهار ضلع ساختمان مشاهده می کنیم که 
کاسه دستشویی وجود دارد. یعنی هم در راستاي شرقی غربی و هم در راستاي شمالی 

ري کاسه توالت نباید در جنوبی.همچنین ما شنیده ایم که طبق مسایل شرع ،سمت قرار گی
راستاي قبله قرار گیرد.با این اوصاف ،دستشویی عمومی در مملکت مسلمان و در نظام اسالمی و با 

  شکل توصیف شده ،چگونه توجیه می شود .؟
این سوال به این دلیل براي بنده ایجاد شد که مثال اگر شخصی در منزلش ،براي گذاشتن کاسه 

ه موجود ،محدودیت مکانی داشته باشد طوري که نتواند سمت قبله دستشویی در مکان سر پوشید
را رعایت کند،اشکال دارد؟و حتما باید مکان دیگري بسازد(از لحاظ صرف هزینه و ... )تا سمت 

قبله قرار نگیرد ؟ و همچنین اگرراستاي قرارگیري کاسه دستشویی با راستاي قبله ،عمود نباشند و 
  زند ،آیا باز هم اشکال دارد؟زاویه چهل و پنج درجه بسا

  به نام خدا
  پرسشگر گرامی با سالم و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی

  :1پاسخ شماره 
از کیفیت دستشویی هاي عمومی در ترمینال هاي مورد سؤال، اطالعی نداریم؛ ولی در دستشویی 

) اگر 1ها موقع تخلى نباید طرف جلوى بدن، یعنى شکم و سینه، رو به قبله و پشت به قبله باشد. (
  در این دستشویی ها این آداب شرعی رعایت نشود، اشکال دارد.

لت رو به قبله و پشت به قبله جایز نیست؛ ولی انحراف از قبله به : در خانه هم توا2پاسخ شماره 
مقدارى که انحراف از قبله بر آن صدق کند و موقع نشستن رو به قبله و پشت به قبله محسوب 



  )2نشود، کافى است و اشکال ندارد. (
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 رو به قبله نباشد 

 رو به قبله نباشد


