
باب َمْن تـَبَـرَز َعَلى لَِبَنتَـْينِ  - 12  

Bab 12 Seorang yang Buang Hajat diantara 2 Tembok 

Penjelasan : 

Yakni berkaitan dengan seorang yang buang hajat disebuah bangunan 

yang tertutup, sekalipun mungkin atapnya terbuka. Karena Labinah kata Al 

Hafidz dalam “Al Fath” : 

 لَِبَنة َوِهَي َما ُيْصَنع ِمْن الطين َأْو َغْيره ِلْلِبَناِء قَـْبل َأْن ُيْحَرق
“yaitu apa yang dibuat dari tanah liat atau selainnya untuk bangunan, sebelum 

dibakar”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن  - 145 اَن َعْن َحدِد ْبِن َيْحَيى ْبِن َحب يُوُسَف َقاَل َأْخبَـَرنَا َماِلٌك َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحم
ِه َواِسِع ْبِن َحباَن َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر أَنُه َكاَن يـَُقوُل ِإن نَاًسا يـَُقوُلوَن ِإَذا قـََعْدَت عَ  َلى َحاَجِتَك ، َفَال َعم

َلَة َوَال بـَْيَت اْلَمْقِدِس تَ  فَـَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر َلَقِد اْرتـََقْيُت يـَْوًما َعَلى َظْهِر بـَْيٍت لََنا ، فـََرأَْيُت َرُسوَل . ْستَـْقِبِل اْلِقبـْ
َوَقاَل َلَعلَك ِمَن الِذيَن ُيَصلوَن . َعَلى َلِبَنتَـْيِن ُمْستَـْقِبًال بـَْيَت اْلَمْقِدِس ِلَحاَجِتِه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اللِه 

ُقْلُت َال َأْدِرى َواللِه  َقاَل َماِلٌك يـَْعِنى الِذى ُيَصلى َوَال يـَْرَتِفُع َعِن اَألْرِض ، َيْسُجُد َوُهَو َالِصٌق . َعَلى َأْورَاِكِهْم ، فـَ
 بِاَألْرضِ 

11111111). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 145145145145    

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Yahya bin Sa’id dari 

Muhammad bin Yahya bin Habbaan dari pamannya Waasi’ bin Habban dari Abdullah bin 

Umar � bahwa ia berkata : ‘sesungguhnya orang-orang mengatakan jika engkau duduk ketika 

buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan juga Baitul Maqdis’. Lalu lanjut Abdullah 

bin Umar � : ‘sungguh aku pernah  pada suatu hari naik diatas rumah kami, maka aku 

melihat Rasulullah � di dua tembok menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang hajat’. Lalu  

Ibnu Umar � berkata : ‘mungkin engkau termasuk orang yang sholat diatas pangkal 

pahanya’. Aku (Waasi’ bin Habbaan) berkata : ‘aku tidak tahu, demi Allah’”. 

Malik berkata : ‘yakni orang yang sholat tidak mengangkat badannya dari tanah, ia sujud 

sedangkan badannya menempel ke tanah’. 

Muslim meriwayatkannya no. 634 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Yahya bin Habbaan 

 Kelahiran : Lahir 47 H - Wafat 121 H 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Waasi’ bin Habban � adalah pamannya, sekaligus salah 

seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Waasi’ bin Habbaan bin Munqidz 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Imam Al Baghowi dalam “Ash-Shohabah” mengatakan 

bahwa status ia sebagai seorang sahabat masih 

diperbincangkan. Imam Al’ijli menilainya sebagai Tabi’I 

tsiqoh, juga ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah dan 

Imam Ibnu Hibban. Al Hafidz dalam Al Ishobah (no. 

9099) lebih merajihkan bahwa ia seorang tabi’I bukan 

sahabat. 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Umar � adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini datang setelah hadits sahabat Abu Ayyub � yang lafadznya 

secara umum melarang buang hajat menghadap atau membelakangi 

kiblat dan pengkompromian hadits Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa 

Nabi � buang hajat membelakangi kiblat dibawa kepada jika hal tersebut 

dilakukan di bangunan yang tertutup bukan di tempat terbuka atau 

padang pasir. Imam Syafi’I telah mengkompromikan kedua hadits ini 

dengan baik dan telah dinukil sebelumnya. 

2. Hadits ini menunjukkan bahwa terkadang para sahabat � berselisih 

pendapat tentang makna sebagian sunah Nabi � dan mereka beramal 

sesuai dengan keumuman lafadznya sesuai yang mereka dengar dari 

Nabi �, demikian faedah dari Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhori”. 



3. Sahabat Ibnu Umar � tidak sengaja melihat Nabi � yang sedang buang 

hajat dan dimungkinkan sahabat Ibnu Umar � hanya melihat kepalanya 

saja, tidak seluruh badannya, karena bangunan jambannya tidak 

terdapat atap, demikian penjelasan Imam Ibnu Bathol. 

4. Kesedarhanaan rumah para sahabat � dan juga tempat tinggal Nabi � 

yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang mencintai 

dunia dengan berlebihan. 

5. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” menyingkap keterkaitan dalam 

hadits ini setelah sahabat Ibnu Umar � berbicara mengenai buang hajat, 

kemudian dilanjutkan dengan berbicara masalah orang yang sholat yang 

merapatkan tubuhnya ke pahanya ketika sujud, kata beliau : 

َيْحَتِمل َأْن َيُكون َأرَاَد ِبَذِلَك َأن الِذي َخاطََبُه َال : َوَقْد ِاْسَتْشَكَلْت ُمَناَسَبة ِذْكر ِاْبن ُعَمر ِلَهَذا َمَع اْلَمْسأََلة الساِبَقة َفِقيَل 
َرَف اْلَفْرق بـَْين اْلَفَضاء َوَغْيره ، َأْو اْلَفْرق بـَْين ِاْسِتْقَبال اْلَكْعَبة َوبـَْيت اْلَمْقِدس ، يـَْعِرف السنة ؛ ِإْذ َلْو َكاَن َعارًِفا بَِها َلعَ 

ِة ، َوَهَذا اْلَجَواب ال َجاِهًال بِالسن َوِإنَما َكنى َعمْن َال يـَْعِرف السنة بِاَلِذي ُيَصلي َعَلى َورَِكْيِه ِألَن َمْن يـَْفَعل َذِلَك َال َيُكون إِ 
َمْسأََلة اْألُوَلى َحتى يـَْنِسبُه ِلْلَكْرَماِنّي ، َوَال َيْخَفى َما ِفيِه ِمْن التَكلف ، َولَْيَس ِفي السَياق َأن َواِسًعا َسَأَل ِاْبن ُعَمر َعْن الْ 

ُه َقْد َيْسُجد َعَلى َورَِكْيِه َمْن َيُكون َعارِفًا ِبُسَنِن اْلَخَالء ، َواَلِذي َيْظَهر ثُم اْلَحْصر اْألَِخير َمْرُدود ؛ ِألَن . ِإَلى َعَدم َمْعرَِفتَها 
ُكْنت ُأَصلي ِفي اْلَمْسِجد َفِإَذا َعْبد الله ْبن : " ِفي اْلُمَناَسَبة َما َدل َعَلْيِه ِسَياق ُمْسِلم ، َفِفي َأوله ِعْنده َعْن َواِسع َقاَل 

َفذََكَر اْلَحِديث ، َفَكَأن ِاْبن " يـَُقول الناس : س ، فَـَلما َقَضْيت َصَالِتي ِاْنَصَرْفت ِإلَْيِه ِمْن ِشقي ، فَـَقاَل َعْبد الله ُعَمر َجالِ 
 ُعَمر رََأى ِمْنُه ِفي َحال ُسُجوده َشْيًئا َلْم يـََتَحققُه َفَسأََلُه َعْنُه ِباْلِعَبارَِة اْلَمْذُكورَة 

“Terdapat kemusykilan keterkaitan antara yang disebutkan Ibnu Umar � ini 

(masalah sujud –pent.) dengan masalah sebelumnya (buang hajat-pent.) maka 

dikatakan, mungkin yang dimaksudkan bahwa obyek yang disebutkan oleh Ibnu 

Umar � tidak mengenal sunnah, yang mana seandainya mereka mengenal sunnah, 

niscaya mereka akan mengetahui perbedaan antara padang pasir dan selainnya, 

atau perbedaan antara menghadap kiblat dengan menghadap baitul maqdis, 

hanyalah disini diserupakan orang yang tidak mengenal sunnah dengan orang yang 

sholat diatas pangkal pahanya, karena biasanya orang yang melakukan hal tersebut 

tidaklah ia lakukan kecuali karena jahil terhadap sunnah, ini adalah jawaban Al 

Karmaaniy. Tidak tersembunyi lagi bahwa jawaban ini adalah terlalu memaksa dan 

tidak ada dalam konteks kalimat bahwa Waasi’ bertanya kepada Ibnu Umar � 

tentang masalah yang pertama (buang hajat-pent.) hingga ia menisbahkannya 

kepada ketidakmengertian terhadap sunnah, kemudian bagian akhir (penjelasan 

Karmaaniy-pent.) yang membatasi (bahwa orang yang sujud salah, tidak mengenal 

sunnah-pent.) adalah tertolak, karena orang yang sujud diatas pangkal paha ada 

orang-orang yang mengenal sunahnya khulafaur rasyidin. Yang jelas dalam 



keterkaitan dua masalah ini adalah apa yang ditunjukkan oleh konteks kalimat 

dalam Shahih Muslim, pada bagian awalnya dari Waasi’ ia berkata : ‘aku sholat 

dimasjid, ketika itu Abdullah bin Umar � sedang duduk, ketika selesai sholatku aku 

berpaling menuju kepadanya dan duduk disebelahnya, lalu Ibnu Umar � berkata : 

‘orang-orang mengatakan…dst’. Maka seolah-olah Ibnu Umar � melihat Waasi’ 

pada saat sujud ada sesuatu yang tidak benar, maka Ibnu Umar � mengkonfirmasi 

dengan ungkapan yang disebutkan dalam hadits ini (yaitu perkataan Ibnu Umar � : 

‘mungkin engkau termasuk orang yang sholat diatas pangkal pahanya’-pent.). 

 

 

 

 

 

 

 


