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Bab 9 Doa yang Diucapkan ketika ke Jamban 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini menjelaskan doa yang dibaca seorang Muslim ketika akan 

masuk ke jamban untuk buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air 

besar. Imam Bukhori akan menampilkan doa masuk jamban pada hadits 

yang dibawakan pada bab ini, adapun doa keluar jamban beliau tidak 

mencantumkannya, kemungkinan karena Imam Bukhori memandang hadits-

hadits yang berkaitan dengan doa keluar jamban tidak masuk kriterianya 

atau sebab lain. 

 

Doa keluar jamban telah diajarkan oleh Rasulullah � kepada umatnya, 

dan kami telah menguraikan status haditsnya pada tulisan kami “Takhrij 

hadits Ghufronaak” dan “Takhrij hadits doa keluar jamban”, silakan 

merujuknya bagi yang ingin penjelasan lebih. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib ia 

berkata, aku mendengar Anas � berkata : ‘adalah Nabi � jika akan masuk jamban berdoa : 

“Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari Al Khubuts dan Al Khobaits”’. 

Ibnu ‘Ar’aroh dari Syu’bah. Ghundar berkata dari Syu’bah : ‘jika mendatangi jamban’. Musa 

berkata dari Hammaad : ‘jika masuk’. Sa’id bin Zaid berkata, haddatsanaa Abdul Aziz ‘jika 

ingin masuk (ke jamban)’. 

Muslim meriwayatkannya pada no. 867 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkan membaca doa ini ketika akan masuk jamban, bukan setelah 

masuk berada di jamban, karena sekalipun dalam hadits ini 

menggunakan fi’il madhi “dakhola” (telah masuk), namun yang dimaksud 

adalah fi’il mudhori “idza arooda an yadkhula” (jika akan masuk jamban). 

Demikian penjelasan Imam Bukhori dari Imam Hammad dan Imam Abdul 

Aziz yang dinukil setelah membawakan hadits ini. 

2. Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” (1/232) mengatakan makna 

“Khubuts” dan “Khobaits”, kata beliau : 
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“(Khubuts) dengan didhomah ‘kho’-nya dan ‘ba’-nya boleh juga disukun ‘ba’-nya 

(sehingga dibaca “Khubtsun”-pent.) adalah jamak (bentuk plural) dari “Khobiits”. 

Sedangkan “Khobaits” adalah jamak dari “Khobiitsah”. Yang dimaksud adalah yang 

pertama (Khubuts) artinya syaithon laki-laki sedangkan yang kedua (Khobaits) 

adalah syathon perempuan”. 

3. Sebagian ulama mengatakan adanya tambahan mengucapkan basmalah 

ketika masuk ke jamban tersebut, seperti perkataan Imam Majdudin 

Taimiyah kakeknya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam “Al Muntaqo” : 
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“dalam riwayat Sa’id bin Manshur dalam sunnahnya, Nabi � berdoa : “Bismillah 

dst..”. 

Imam Al Albani telah menjelaskan status tambahan ini dalam kitabnya 

“Tamamul Minnah” : 
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“Adapun riwayat Sa’id dengan tambahan Basmalah telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi 

syaibah dalam “Al Mushonaf” (1/1) dari jalam Abi Ma’syar Nujaih dari Abdullah bin 

Abi Tholhah dari Anas semisalnya, demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu 

Abi Hatim dalam “Al ‘Ilaal” (1/64). Abu Ma’syar dhoif, maka tidak diterima tambahan 

ini. Yang nampak bagiku Al Hafidz Ibnu Hajar tidak mendapatkan tambahan ini, 

beliau berkata dalam “Al Fath” : ‘telah diriwayatkan oleh Al Ma’mariy hadits ini dari 

jalan Abdul Aziz ibnul Mukhtar dari Abdul Aziz bin Shuhaib –yakni dari Anas �- 

dengan lafadz perintah : ‘jika kalian mau masuk jamban berdoalah : Bismillah 

A’udzu billah minal Khubutsi wal khobaits’. Sanadnya atas persyaratan Muslim dan 

tambahan ini saya (Al Hafidz) tidak melihatnya selain dari riwayat ini. Aku (Al Albani) 

berkata : ‘tambahan ini menurutku syadz menyelisihi semua jalam hadits dari Abdul 

Aziz dari Anas � dalam Shahihain dan selainnya karena sebelumnya telah aku 

isyaratkan. Telah diriwayatkan juga hadits yang lain dari Anas � dari jalan Qotadah 

dari Anas � dengan lafadz : ‘ini adalah Khusyusy yang ada, maka jika salah seorang 

diantara kalian masuk jamban, berdoalah Bismillah. Namun ia dhoif dengan bentuk 

seperti ini, telah terjadi kegoncangan pada sebagian riwayat pada sanad dan 

matannya dan yang benar ia diriwayatkan dari Musnad Zaid bin Arqom secara 

marfu’ dengan lafadz : ‘sesungguhnya ini adalah , maka jika kalian hendak 

mendatangi jamban ucapkanlah : ‘A’udzu billah minal Khubutsi wal Khobaits’. 

Sanadnya shohih atas syarat Bukhori, sebagaimana aku telah jelaskan dalam 

“Shahih Sunan Abu Dawud” (no. 4). Kesimpulannya, Basmalah dalam hadits ini dari 

2 jalan dari Anas � adalah syadz dan mungkar, namum telah datang sesuatu yang 

disyariatkannya membaca Basmalah ketika hendak masuk jamban yaitu hadits Ali � 

secara marfu dengan lafadz : “penghalang antara mata jin dengan auratnya Nabi 

Adam, jika hendak masuk jamban membaca Bismillah” (dikeluarkan tirmidzi (2/504) 

cetakan Ahmad Syakir dan Ibnu Majah (1/127-128). Hadits ini didhoifkan oleh 



Tirmidzi, namun Al Mugholothi condong kepada keshahihannya, sebagaimana 

dikatakan oleh Al Munawiy dan ia memilki penguat dari hadits Anas � dalam riwayat 

Thobroni dari 2 jalan dari Anas �, maka haditsnya Hasan minimal derajatnya, 

kemudian aku telah mentakhrijnya dan menyempurnakannya yang terdiri dari 

beberapa jalan dan aku telah menjelaskan detailnya pada “Al Irwaa’ (50) maka 

silakan merujuknya bagi yang berkehendak. Kemudian ketahuilah bahwa tidak ada 

pendalilan sedikitpun dari hadits ini atau selainnya untuk  menyaringkan membaca 

doanya sebagaimana disebutkan oleh penulis Fiqhus Sunnah , maka jadikanlah 

catatan”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


