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Doa yang masyhur yang dibaca ketika seseorang keluar dari kamar 

mandi adalah doa “Ghufronaak” (semoga Allah mengampuniku). Doa ini 

diriwayatkan hanya dari satu orang sahabat yang sekaligus istri Beliau � 

yang tercinta Ibu kita Aisyah �. Berikut takhrij dan penilaian ulama 

terhadap hadits ini : 

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama, namun semuanya berporos 

kepada riwayat Ismail bin Yunus dari Yusuf bin Abi Bardah dari Bapaknya 

(Amir bin Abdullah bin Qois Abu Bardah) dari Aisyah �, beliau � berkata : 

“Bahwa Rasulullah � jika keluar dari kamar mandi membaca doa 

“Ghufronaak”. Diantara mereka para pemilik kitab hadits yang mengoleksi 

riwayat ini adalah : 

1. Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrood” (no. 693) 

2. Imam Bukhori dalam “Tarikh Kabir” (no. 3418). 

3. Imam Ahmad dalam “Musnadnya” (no. 25220). 

4. Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 30). 

5. Imam Nasa’I dalam “Sunan Kubro” (no. 9907). 

6. Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 7). 

7. Imam Ibnu Majah dalam “Sunannya” (no. 318). 

8. Imam Darimi dalam “Sunannya” (no. 705). 

9. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonafnya” (1/12 & 7/149). 

10. Imam Ibnu Hibban dalam “Shahihnya” (no. 79 & 1465). 

11. Imam Al Hakim dalam “Mustadroknya” (no. 519 & 520). 

12. Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (no. 65). 

13. Imam Al Baghowi dalam “Syarhus Sunna” (1/56). 

14. Imam Ibnul Jarood dalam “Muntaqho” (no. 42). 

15. Imam Muhammad bin Ibrohim bin Ali dalam “Jabratul Ajza” (no. 18). 

16. Imam Ibnul Mundzir dalam “Al Ausath” (no. 313). 

17. Imam Thobroni dalam “Ad-Duaa’a” (no. 336). 

18. Imam Ibnu Suniy dalam “Amalul yaum wal Lailah” (no. 23). 

19. Imam Ibnul ‘Arobi dalam “Mu’jamnya” (no. 1639). 

Kedudukan sanad perowinya : 

A. Isroil bin Yusuf (w. > 160 H) salah seorang perowi Bukhori Muslim, 

ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, 



Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban (Tahdzibul Kamal Imam Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Imam Ibnu Hajar). 

B. Yusuf bin Abi Bardah, Imam Ibnu Hibban memasukannya dalam kitab 

Tsiqootnya (no. 11851), begitu juga Imam Al ‘Ijli dalam kitab Ats-

Tsiqootnya (no. 2056), distiqohkan juga oleh Imam Al Hakim dalam 

“Mustadroknya” lalu disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “At 

Talkhish”. Imam Ibnu Abu Hatim menyebutkan dalam kitabnya “Jarh wa 

Ta’dil” (no. 948) tanpa memberikan penilaian apapun. Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam “At Taqriib” (2/343) menilainya sebagai perowi maqbul yang 

berarti menurut beliau bahwa ia seorang perowi yang layyin (lunak) 

haditsnya dan dapat diterima haditsnya jika ada penguatnya. Penulis 

menduga Al Hafidz tidak merasa puas dengan penilaian tsiqoh dari Imam 

Ibnu Hibban, Imam Al’Ijli dan Imam Al Hakim yang sudah ma’ruf mereka 

adalah para ulama yang Mutasahilin (gampang) merekomendasikan 

perowi.  

C. Bapaknya Abu Bardah (w. 104 H) seorang Tabi’I wutsho, perowi yang 

dijadikan hujjah oleh Bukhori-Muslim, dinilai tsiqoh oleh Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

Sebagaimana dapat dilihat dalam sanad ini terdapat seorang perowi yaitu 

Yusuf yang hanya mendapatkan rekomendasi dari kalangan Imam 

Mutasahilin. Namun beliau diambil haditsnya oleh 2 orang rowi tsiqoh yaitu 

Isroil diatas dan Sa’id bin Masruq (w. 126 H) yang dinilai tsiqoh oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. Sehingga bisa jadi status beliau (Yusuf) ini naik 

menjadi rowi shoduuq yang dapat dijadikan hujjah. Karena seorang perowi 

yang diriwayatkan oleh sejumlah perowi tsiqoh dan mendapatkan 

rekomendasi dari Imam Ibnu Hibban serta tidak ada pengingkaran dari 

perowinya dapat menjadikannya sebagai perowi shoduq yang dapat 

dijadikan hujjah. Faedah ini didapat dari penelitian Imam Al Mu’alimi Al 

Yamani sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al Albani dalam Mukadimah 

kitabnya “Tamamul Minnah” : 
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“termasuk perkara yang wajib untuk diingat juga hendaknya menggabungkan perkataan 

Al Mualimi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh orang yang akan 

berkecimpung dalam ilmu hadits dimana sedikit sekali orang yang mengingatkannya 

dan dilalaikan oleh mayoritas penuntut ilmu yaitu, perowi yang direkomendasikan oleh 

Imam Ibnu Hibban, sedangkan ia juga diambil haditsnya oleh sejumlah perowi tsiqoh 



dan tidak ada pengingkaran dalam riwayatnya, maka ia adalah perowi shoduq yang 

dapat dijadikan hujjah”. 

Sebagian ulama kontemporer melemahkan hadits ini karena mereka 

menganggap rekomendasi dari Imam Al Hakim, Imam Ibnu Hibban dan 

Imam Al’Ijli tidak bisa dijadikan pegangan, terlebih lagi Al Hafidz Ibnu Hajar 

juga menilainya hanya sebagai perowi maqbul yang berarti Layyin (lunak) 

haditsnya. Pelemahan mereka terhadap hadits ini karena status perowi 

Yusuf ini tidak bisa dibenarkan secara mutlak, dengan pertimbangan : 

1. Tidak benar bahwa Al Hafidz Ibnu Hajar secara mutlak mengabaikan 

penilaian tsiqoh dari Imam Ibnu Hibban dan Imam Al’ijli, buktinya kami 

berikan beberapa contoh : 

A. Beliau mentsiqohkan “ ��� �� ��	 �� 
��	 ������� ������ ” (Hafsh bin Umar bin 

Ubaid) dalam “At Taqriib”. Padahal dalam kitab beliau “At Tahdziib” 

tidak ada yang men-tausiq Hafsh ini, kecuali Imam Al’Ijli. 

B. Beliau juga mentsioqohkan “ �� 
��� ��	����� ” (Ummul Aswad Al 

Khuzaa’iyah) dalam “At Taqriib”. Padahal dalam kitab beliau “At 

Tahdziib” tidak ada yang men-tausiq Ummul Aswad ini, kecuali Imam 

Al’Ijli. 

C. Beliau mentsiqohkan “ ������ �� ����� ������� ” (Al Baroo’ bin Naajiyyah) dalam 

“At Taqriib”. Padahal Imam Adz-Dzahabi dalam “Mizanul I’tidal” 

berkata tentangnya “  �� ���!� " # $�%� ” (ia majhul tidak dikenal). Lalu Al 

Hafidz dalam “At Tahdzib” membantahnya dengan berkata “ 
&  ��	 ���%�� 

� ��� ����  ����� ” (Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban telah mengenalnya, 

sehingga mencukupi). 

Kesimpulannya : tidak bisa dijadikan patokan bahwa ketika Al Hafidz 

Ibnu Hajar tidak mempergunakan tautsiq Imam Al’ijli atau Imam Ibnu 

Hibban atau keduanya, hal ini menunjukan bahwa tautsiqnya kedua 

Imam tersebut tidak diterima. Syaikh Hatim bin ‘Aarif dalam “Multaqo 

Ahlul Hadits” berkata : 
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 “Kami katakan tentang mereka para rowi yang ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli yang 

tidak dijadikan pegangan oleh Al Hafidz, seperti yang kami katakan tentang para 

perowi yang ditsiqohkan oleh Imam Yahya bin Ma’in, Imam Ibnul Madini, Imam 

Abu Hatim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I dan selainnya, dimana Al Hafidz dalam 

“At Tahdziib” telah menyebutkan penilaian semua ulama diatas atau yang semisal 

mereka, namun terkadang Al Hafidz hanya menilai perowi tersebut “Maqbul”. 

Apakah kita akan mengatakan juga bahwa Al Hafidz tidak berpegang dengan tautsiq 

dari para Aimah diatas? Ataukah kita mencarikan udzur buat beliau? Kami jawab, 

mungkin ini adalah ijtihad beliau atau kesalahan tulis atau kesalahan yang 

pelakunya (masih diberikan) pahala Insya Allah”.    

2. Imam Al’ijli bukanlah ulama sembarangan yang begitu saja diremehkan 

penilaian-penilaian beliau terhadap para perowi hadits. Berikut komentar 

ulama terhadap kepakaran beliau dalam bidang hadits : 

A. Imam Ibnu Ma’in berkata : “ @!I 0'� @!I 0'� @!I ”. 

B. Imam Abbas bin Muhammad –muridnya Imam Ibnu Ma’in- berkata : 

“ �7  ��< :�7 BM� �r6 0' B��, aU� 0' 
� ” (kami menganggapnya semisal dengan 

Imam Ahmad dan Imam Yahya). 

C. Imam Ali bin Ahmad bin Zakariya (w. 370) berkata : “ *  0'� 
� �r�� 0' B��, �C 
�7�< *�A�O/ 0� 8�^�� ” (Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ahmad mengambil 

darinya). 

D. Imam Al Khothib mengomentari : “ *�< _��/c ����s ” (agamnya bagus). 

E. Imam Adz-Dzhabi menilainya : “ ���t� \?��� �,�i� �>�u�� ”. 

3. Kesalahan yang paling mendasar adalah penilaian para ulama 

kontemporer yang menganggap bahwa Imam Al’ijli adalah termasuk 

ulama yang Mutasahil (longgar) dalam memberikan Tautsiq. Syaikh 

Hatim telah menulis sebuah klarifikasi dalam masalah ini, kata beliau : 
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“Oleh karena itu, saya tidak mendapatkan satu orang pun ulama Mutaqodimin yang 

menganggap Imam Al’ijli Tasahul dalam tautsiq, dimana tidak bisa dijadikan 

tautsiqnya ketika bersendirian terhadap penilaian seorang rowi yang tidak didapati 

ulama lain yang menilainya demikian. Yang pertama kali yang saya tahu ulama yang 

mensifati Imam Al’ijli sebagai Mutasahil dalam Tautsiq adalah Imam Al Mu’alimi 

(w. 1386 H) yang mana beliau berkata dalam “At Tankiil” : “Imam Al’ijli mendekati 

Imam Ibnu Hibban dalam memberikan tautsiq kepada perowi terdahulu yang 

majhul”. Beliau dalam kitabnya yang lain “Anwarul Kasyifah” berkata : “Tautsiq 

Imam Al’ijli aku mendepatinya setelah mengadakan penelitian mirip dengan 

tautsiqnya Imam Ibnu Hibban atau lebih longgar lagi”. Kemudian pendapat Imam Al 

Mu’alimi diikuti oleh Muhadits zaman ini Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya, 

diantaranya dalam “Ash-Shohihah” beliau berkata : “Imam Al’ijli telah diketahui 

Tasahul dalam Tautsiq seperti Imam Ibnu Hibban. Maka tautsiqnya tertolak jika 

menyelisi komentar ulama yang sudah dipercaya dalam menjarh”. Kemudian ucapan 

ini menyebar dikalangan penuntut ilmu dan para penulis. Engkau tidak akan 

melihat orang yang menentang atau menyelisihinya dan berdiskusi dengan dalil dan 

bukti, sehingga perkara ini menjadi konsesus dikalangan mereka, yang tidak perlu 

dimintai dalil (kenapa Imam Al’ijli dikatakan Mutasahil), bahkan terkadang tidak 

boleh untuk diperdebatkan lagi masalah ini. Kekeliruan para ulama yang mulia 

seperti Imam Al Mu’alimi dan Imam Al Albani tetap akan mendapatkan satu pahala 

karena mereka para ulama Mujtahid yang mendapatkan udzur ditimbang dari 

aktivitas mereka sebelumnya –semoga Allah � menerima amal mereka- namun 

sikap taqlid dan fanatik berlandaskan kebodohan dan kesombongan adalah sesuatu 

yang akan mendapatkan dosa”. 

4. Pendapat Imam Al Albani dalam “Tamamul Minnah” yang menjelaskan 

bahwa status perowi yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama tsiqoh dan 

mendapatkan tautsiq dari ulama Mutasahil adalah menunjukan bahwa 

rowi tersebut shoduq dan dapat dijadikan hujjah. 

5. Sejumlah ulama telah berhujjah dengan hadits ini, berikut komentar para 

ulama tentang hadits ini : 

1. Imam Tirmidzi dalam sunannya berkata : 
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“ini adalah hadits Hasan Ghorib kami tidak mengetahui kecuali berasal dari 

haditsnya Isroil dari Yusuf bin Abi Bardah. Abu Burdah bin Abi Musa 

namanua adalah ‘Aamir bin Abdullah bin Qois Al Asy’ariy. Kami tidak mengenal 

hadits ini kecuali dari haditsnya Aisyah � dari Nabi �. 

2. Imam Al Hakim berkata dalam “Mustadrok” : 

�A> x/�, ��&� 	 *-? z�$/ 0' £6 Zc;' 0� L�!I #% £6 ��$� N� �y ��,6 0H/ ��? 	 �C� ;<= ��¤ ��'6 
0� @�d�� 8 � �� �R��  

“Ini hadits Sahih, karena Yusuf bin Abi Bardah termasuk perowi tsiqot keluarga 

Abu Musa, kami tidak mendapatkan seorang ulama yang menilainya cacat, ia 

telah menyebutkan bahwa ia mendengar dari Bapaknya  dari Aisyah”. 

3.  Penilaian Imam Al Hakim ini juga disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi 

dalam “At Talkhis”. 

4. Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil dalam “’Aunul Maubud” beliau 

berkata tentang hadits ini : “ �����6 ��� ����? x/���, @���d��� ” (yang paling shohih 

dalam masalah (doa keluar WC-pent.) adalah hadits Aisyah � ini). 

5. Imam Ibnu Hibban 

6. Imam Ibnu Khuzaimah, penshahihan keduanya dinukil oleh Imam 

Syaukani dalam “Nailul Author” (1/185) kata beliau : 

C�#� 8�? ��������� �F�������  :�:������� �8�����¢��� ���&¢&���� �0�'� �@���/�u�� �0�'��� *�¢��,  
“berkata penulis Badrul Munir : ‘diriwayatkan oleh Imam Darimi dan 

dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban”. 

7. Imam Ibnul Jaruud, penukilan pensahihannya oleh Imam Al Albani 

dalam “Irwaul Gholiil” (no. 52). 

8. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Bulughul Marom” setelah menyebutkan 

hadits ini berkata :  

���p�;���6 �@�+���¥���� .���&¢&���� $�'�6 �(����, 	(�<��&�����  
“dikeluarkan oleh lima ahli hadis dan dishahihkan oleh Imam Abu Hatim dan 

Imam Al Hakim”. 

9. Imam Ibnu Abidin Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Roddul Mukhtar” (1/373). 

10. Imam Thohawi Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hasiyah ‘alaal Marooqiy” (2/49). 

11. Imam Hasan bin ‘Amaar Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini 

ketika keluar WC dalam kitabnya “Marooqil Falaah” (1/22). 

12. Imam Abul Barokat Al Maliki mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Syaroh Kabir” (1/106). 



13. Imam Al Khorosiy Al Maliki mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Syaroh Mukhtashor Kholiil” (2/189). 

14. Imam Ibnu Abdil Bar mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar 

WC dalam kitabnya “Al Kafi”. 

15. Imam Dimyathi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “I’anatut Tholibin” (1/132). 

16. Imam Syarwani Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hawasiynya” (1/173). 

17. Imam Nawawi dalam “Al Majmu” (2/75) berkata : “ ��6� x/�, @�d�� ��&w? ” 

(adapun hadits Aisyah –Ghufroonak- adalah shahih). 

18. Imam Al Milyabaari Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini 

ketika keluar WC dalam kitabnya “Fathul Mu’in” (1/132). 

19. Imam Al Baghowi sebagaimana dinukil oleh Imam Zakariya Al Anshori 

Asy-Syafi’I dalam “Asanul Matholib” berkata : 

�;�w�"�C��� 8� ��!��� �[�$�9������� ����� e�7��;�D�E �����¡������ �:����� �0�'� �*�¢��, 	 �:�;���E�� 	 �:$�&¢&����  
“Al Qodhi dan Imam Al Baghowi meringkas hanya dengan mengatakan 

Ghuroonak karena mengikuti riwayat Imam Ibnu Hibban dan selainnya yang 

mereka menshahihkan haditsnya”. 

20. Imam Al Qoluubi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hasiyah” (1/179). 

21. Imam Al Mawardi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Al Iqnaa” (1/4). 

22. Imam Syaukani mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar WC 

dalam kitabnya “Ad-Durooril Madhiyah” (hal. 39). 

23. Imam Shidiq Hasan Khoon mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Roudhun Nadhiyah” (1/27). 

24. Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya menshahihkan hadits ini. 

25. Imam bin Baz dan Anggotanya dalam Lajnah Daimah mensyariatkan 

membaca doa ini ketika keluar WC dalam fatwanya no. 1900. 

26. Imam Ibnul Utsaimin dalam syaroh Mumti’ mensyariatkan membaca 

doa ini ketika keluar WC. 

27. Imam As-Sa’di mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar WC 

dalam kitabnya “Mihajus Salikin” (hal. 7). 

28. Syaikh Syu’aib Arnauth mengatakan hadits ini Hasan dalam “Ta’liq 

Musnad Ahmad”. 

29. Syaikh Sayyid Sabiq mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar 

WC dalam kitabnya “Fiqhus Sunnah” (1/37). 

30. Dll 


