
باب ُخُروِج النَساِء ِإَلى اْلبـََرازِ  - 13  

Bab 13 Keluarnya Wanita menuju ke Jamban di Area Luas 

Penjelasan : 

 

Yakni maksudnya adalah diperbolehkannya bagi wanita untuk buang 

hajat di area luar, tentu saja selama aman dari fitnah. Namun agaknya pada 

zaman ini jamban telah dibuat didalam rumah secara umumnya yang terjadi 

di masyarakat. Namun mungkin terdapat daerah tertentu yang rumah-

rumahnya tidak terdapat jamban, sehingga ketika mereka buang hajat 

dilakukan di WC umum misalnya. Keluarnya wanita disini dipersyaratkan 

juga dalam keadaan berhijab, sehingga aman dari fitnah.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا اللْيُث َقاَل َحدثَِنى ُعَقْيٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن عَ  - 146 ثـََنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر َقاَل َحد َحد اِئَشَة َأن
 ِبىْزَن ِإَلى اْلَمَناِصِع   -عليه وسلم  صلى اهللا - َأْزَواَج النْيِل ِإَذا تـَبَـرَيْخُرْجَن بِالل َيُح  -ُكن َفَكاَن  - َوُهَو َصِعيٌد َأفـْ

 ِبىِه . اْحُجْب ِنَساَءَك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُعَمُر يـَُقوُل ِللنَلْم َيُكْن َرُسوُل الل  -صلى اهللا عليه وسلم  - فـَ
َلًة ِمَن اللَياِلى ِعَشاًء ، وََكاَنِت اْمَرَأًة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ْت َسْوَدُة بِْنُت َزْمَعَة َزْوُج النِبى يـَْفَعُل ، َفَخَرجَ  لَيـْ

َناِك يَا َسْوَدُة  َناَداَها ُعَمُر َأَال َقْد َعَرفـْ .يََة اْلِحَجاِب ِحْرًصا َعَلى َأْن يـَْنِزَل اْلِحَجاُب ، َفَأنـَْزَل اللُه آ. َطِويَلًة ، فـَ  
 

12121212). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 146146146146    

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits ia berkata,  haddatsanii 

‘Uqoil dari Ibnu Syihaab dari ‘Urwah dari Aisyah � bahwa istri-istri Nabi � keluar pada 

malam hari untuk buang hajat ke tanah yang lapang. Adalah Umar � berkata kepada Nabi � 

: ‘Hijabilah istri-istri anda’. Rasulullah � belum melakukannya. Pada suatu malam pada 

malam Isya Saudah binti Zam’ah istri Nabi � keluar untuk buang hajat dan beliau � adalah 

wanita yang posturnya tinggi. Maka Umar � memanggilnya : ‘kami sungguh mengenalimu 

wahai Saudah’. Umar � berharap turun ayat Hijab, maka kemudian Allah � menurunkan 

ayat tentang hijab”. 

Muslim meriwayatkannya no. 5799 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Diperbolehkannya wanita keluar untuk buang hajat di area umum 

dengan syarat aman dari fitnah dan berhijab. 

2. Hal ini menunjukkan juga diperbolehkannya mereka keluar dari rumah 

untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekalipun pada asalnya wanita 

menetap di rumah, sebagaimana firman Allah � : 

ِفي بـُُيوِتُكن َوقـَْرَن   

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” (QS. Al Ahzab (33) : 33). 

Berkata Tim penerjemah Depag RI : “[1215]. Maksudnya: Isteri-isteri Rasul 

agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh 

syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat.” 

3. Keutamaan sahabat Umar � yang perkataannya mencocoki Kitabullah �. 

4. Bolehnya seorang laki-laki berbicara dengan wanita di jalan, tentunya 

dengan syarat ada manfaat dalam pembicaraannya dan aman dari fitnah. 

5. Bolehnya seorang menasehati ibunya dalam kebaikan, karena 

shohabiyah Saudah � adalah Ummul Mukmin yang berarti adalah 

Ibundanya mereka. Dua faedah ini dari Imam Ibnu Bathol. 

 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

147 -  ِبىثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَِبيِه َعْن َعاِئَشَة َعِن الن اُء َقاَل َحدثـََنا زََكرِي صلى اهللا عليه  - َحد
َقاَل ِهَشاٌم يـَْعِنى اْلبَـَرازَ . » َقْد ُأِذَن َأْن َتْخُرْجَن ِفى َحاَجِتُكن « َقاَل  - وسلم    

 

13131313). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 147147147147    

“Haddatsanaa Zakariyaa ia berkata, haddatsanaa Abu Usamah dari Hisyaam bin Urwah dari 

Bapaknya dari Aisyah � dari Nabi � bahwa Beliau � bersabda : “telah diijinkan kalian 

keluar untuk buang hajat”. 

Hisyaam berkata : yakni Al Barooz (buang hajat di area luas). 

Muslim meriwayatkannya no. 5769 

 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Yahya Zakariyaa bin Abi Zakariyaa Yahya 

 Kelahiran : Wafat 230 atau 232 H 

 Negeri tinggal :  - 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abu Usamah adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Penegasan ijin dari syar’I tentang bolehnya wanita keluar untuk buang 

hajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


