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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan:
 ﻓﻤﺎذا ﻳﺼﻨﻊ ؟،  إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻣﺮاﺣﻴﻀﻪ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻠﺔ: ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ
Jika ada orang yang berkata: Jika seorang terlanjur memasang posisi wc-nya menghadap ke
kiblat, apa yg mesti dia lakukan?
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻘﻀﻬﺎ و ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ: ﻧﻘﻮل
Kita katakan: Dia wajib membongkarnya dan mengarahkan kepada selain kiblat.
 أﻧﺎ أﻧﺤﺮف: ﻓﺈن ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ
Jika pemilik rumah mengatakan: Saya akan menyerong (ketika buang hajat-pent).
 ﻓﺘﻜﻮن أﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻧﻘﻮل إذا اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻨﺤﺮف ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺨﻠﻔﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺤﺮف
Kita katakan: Jika engkau mampu untuk duduk menyerong, terkadang ada orang menyelisihi
dirimu, dia tidak menyerong. Maka engkau menjadi sebab tercabiknya kehormatan Ka’bah.
و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻤﻦ ﺑﻨﻰ ﻣﺮاﺣﻴﻀﻪ ﻣﺘﺠﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺒﻠﺔ أن ﻳﻨﻘﻀﻬﺎ و ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى.
Atas dasar ini, maka orang yang terlanjur membangun wc menghadap kiblat harus
membongkarnya dan mengarahkannya ke arah lain.
(Fath Dzi Al-Jalaal wa Al-Ikraam Syarh Bulugh Al-Maram 1/530)
http://telegram.me/faqah_almraah
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