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Selah kita lewati bersama mukaddimah dan kaidah-

kaidah umum tentang fikih Asma'ul Husna (nama-nama Allah 

yang baik). Dan sekarang kita mulai untuk menjelaskan 

makna nama-nama Allah. Kita memohon kepada Allah 

pertolongan dan taufik.  

Sesungguhnya pokok-pokok nama Allah yang baik, yang 

mencakup semua makna nama-nama Allah ada tiga yaitu 

Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahmaan. Tiga nama ini 

mengumpulkan semua makna nama-nama Allah, dan 

semuanya kembali kepada tiga nama ini. Nama "Allah" 

mencakup sifat-sifat ilahiyah, nama "Ar-Rabb" mencakup 

sifat-sifat rububiyah, dan nama "Ar-Rahmaan" mencakup 

sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, dan kemuliaan. Makna 

nama-nama Allah kembali kepadanya dan tiga nama ini telah 

berkumpul dalam surat Al-Fatihah yang merupakan induk Al-

Qur‘an.  

Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa 

surat ini mencakup harapan-harapan yang tinggi. Surat ini 

mencakup pengenalan terhadap Dzat Yang Disembah dengan 

tiga nama-Nya, sebagai rujukan nama-nama Allah yang baik 

dan sifat-sifat yang mulia. Inti nama-nama Allah adalah 

"Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahmaan." Surat ini dibangun di atas 

ilahiyah, rububiyah, dan rahmat, ( كَُ نَ ْعبهدُهُِإَّيا ) dibangun di atas 

ilahiyah, ( كَُ َنْسَتِعيُهُِإَّيا ) dibangun di atas rububiyah. Memohon 



 

hidayah kepada jalan yang lurus dengan rahmat dan Al-

Hamdu mengandung tiga perkara, Dia dipuji karena sifat 

ilahiyah, rububiyah, dan rahmat-Nya."1  

Pertama kali kita memulai nama-nama Allah yang baik 

dengan nama "Allah" yang disebut oleh sekelompok ulama 

sebagai nama Allah yang paling agung, yang jika Dia 

diminta, Dia memberi dan jika Dia dimohon, Dia 

mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan 

keistimewaan tersendiri.  

Di antara kekhususan nama ini bahwa dia adalah asal 

bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah 

disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Ta'ala 

berfirman,  

 ِِبَاُفَاْدعهوهُهُاْْلهْسَنُُاأَلْْسَاءُلِلِاُِوَُ

"Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah 

kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu." (QS. 

Al-A'raaf/7:180)  

 اْْلهْسَنُُاءاأْلَْسََُُْلوُهُىهوَُُِإلاُُِإَلوََُُلُُالِلاُه

"Dialah Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 

melainkan Dia. Dia mempunyai asma‘ul husna (nama-

nama yang baik)." (QS. Thaha/20:8)  

                                                           
1  Madariju As-Salikin 1/7. 



 

ُاْلمهَهْيِمنُهُاْلمهْؤِمنُهُالساََلمُهُاْلقهدُّوسُهُاْلَمِلكُهُىهوَُُِإلاُُِإَلوََُُلُُالاِذيُالِلاُهُىهوَُ

ُهُاْْلَباارُهُاْلَعزِيزُه ُيهْشرِكهونََُُعمااُالِلاُُِسهْبَحانَُُاْلمهَتَكبِّ ُاْلَبارِئُهُاْْلَاِلقُهُالِلاُهُىهوَُ.

َُوىهوََُُواأْلَْرضُُِالساَماَواتُُِِفَُُماَُلوُهُيهَسبِّحُهُاْْلهْسَنُُاأْلَْْسَاءَُلوُهُاْلمهَصّوِرُه

 اْلَِْكيمُهُاْلَعزِيزُه

"Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak disembah) 

selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, 

Yang Mengaruniakan keamanan,Yang Maha Memelihara, 

Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki 

Segala Keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang 

mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, 

Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa. Yang 

Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih 

Kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-

lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-

Hasyr/59:23-24)  

Oleh karena itu, dikatakan Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim, Al-

Khaliq, Ar-Razaq, Al-Aziz, Al-Hakiim termasuk nama-nama 

Allah. Dan tidak boleh dikatakan Allah dari nama-nama Ar-

Rahmaan, Ar-Rahiim atau dari nama-nama Al-Aziz dan lain 

sebagainya.  



 

Di antara kekhususan nama ini bahwa dia mencakup 

semua makna nama-nama Allah yang baik, yang 

menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah 

yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua 

sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, 

kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang 

merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah 

yang baik dan sekaligus intinya.  

Di antara keistimewaan-keistimewaannya bahwa alif dan 

laam-nya tidak dihapus ketika dijadikan sebagai panggilan, 

contoh, "Ya Allah" Alif dan Laam-nya seperti satu kesatuan 

yang utama dalam nama tersebut. Adapun seluruh nama-

nama Allah yang baik apabila dijadikan sebagai panggilan, 

maka dihapus alif dan laam-nya. Tidak boleh dikatakan, "Ya 

Ar-Rahmaan, Ya Ar-Rahiim, Ya Al-Khaaliq." Akan tetapi, yang 

benar adalah, "Ya Rahman, Ya Rahiim, Ya Khaliq."  

Di antara kekhususan-kekhususannya adalah bahwa 

nama ini selalu digandengkan dengan kebanyakan dzikir-

dzikir yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. At-Tahlil (Lailaha illaallhu), At-Takbir (Allahu Akbar), 

At-Tahmiid (Al-Hamdulillah), At-Tasbiih (Subhanallahu), Al-

Hauqalah (La haula wa laa quwwata illa billahi), Al-Hasbalah 

(Hasbiyallahu wa ni'ma al-wakiil), Al-Istirja' (Inna lillahi wa 

inna ilaihi raaji'uun), Al-Basmalah (Bismillahi Ar-Rahmaan 

Ar-Rahiim) dan dzikir-dzikir lainnya yang ada selalu 

digandengkan dengan nama tersebut dan tidak bisa 



 

dipisahkan darinya. Apabila seorang muslim bertakbir, maka 

dia menyebut nama "Allah", apabila dia memuji-Nya, maka 

dia menyebut nama-Nya dan apabila dia bertahlil, maka dia 

menyebut nama-Nya, begitupun juga dengan dzikir-dzikir 

yang lain.  

Di antara kekhususan-kekhususannya adalah bahwa dia 

"Allah" adalah nama Allah yang baik dan sering disebut 

dalam Al-Qur‘an. Nama ini disebut dalam Al-Qur‘an lebih dari 

2.200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama yang lain, dan 

Allah memulai ayat dengan lafazh "Allah" dalam 33 ayat.  

Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 

keistimewaan secara lafazhnya dalam nama ini, kemudian 

beliau berkata, ”Adapun keistimewaan-keistimewaannya 

secara maknawi, maka telah dikatakan oleh makhluk yang 

paling paham tentang-Nya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

"Aku tidak dapat memuji-Mu dengan sebenarnya,  Engkau 

sebagaimana yang Engkau puji diri-Mu." Bagaimana mungkin 

keistimewaan-keistimewaan nama-Nya bisa disebutkan 

semuanya sedangkan dzat-Nya memiliki semua 

kesempurnaan secara mutlak Setiap pujian, sanjungan, 

kebesaran, kemuliaan, kebaikan, keindahan, kedermawanan, 

dan keutamaan itu bagi-Nya dan dari-Nya. Tidaklah nama ini 

disebut dalam kondisi sempit (sedikit), kecuali dia akan 

memperbanyak, tidaklah disebutkan ketika ketakutan, 

melainkan akan menghilangkannya, dan tidak pula 

disebutkan ketika kesusahan kecuali akan mengentaskannya 



 

dan tidaklah disebutkan pada saat sedih dan duka, 

melainkan akan menguraikannya. Selain itu, tidaklah nama 

ini disebut pada saat kesempitan, kecuali akan 

melapangkannya dan tidaklah disebutkan pada waktu 

kelemahan, melainkan akan menguatkannya dan tidaklah 

disebutkan pada waktu kehinaan, melainkan akan 

memuliakannya. Selain itu, tidaklah disebutkan pada saat 

kefakiran, melainkan akan menjadikannya kaya dan tidak 

pula disebutkan ketika ditimpa gundah gulana, melainkan 

akan menenteramkannya, tidaklah disebutkan ketika 

kekalahan, melainkan akan menguatkan dan menolongnya. 

Tidaklah nama ini disebutkan ketika ditimpa musibah, 

melainkan akan menyingkapkannya dan tidak pula 

disebutkan ketika diusir, kecuali akan melindunginya. Dia 

adalah nama yang dengannya akan tersingkap semua 

kesusahan, akan diturunkan dengannya semua keberkahan 

dan doa, akan dimaafkan semua kesalahan, dicegah semua 

kejelekan, dan didatangkan semua kebaikan..."2 

Adapun makna nama ini berasal dari kata "Al-Ilah" yang 

bermakna Al-Ma'bud (Yang disembah) dan Al-Ilah 

merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik, yang 

dicantumkan dalam Al-Qur‘an Al-Karim. Allah Ta’ala 

berfirman,  

                                                           
2  1/121 cet. At-Turki. 



 

 الراِحيمُهُالراْْحَنُهُىهوَُُِإلُاُِإَلوَُُلُاَُواِحدُ ُإَِلوُ ُكهمُِْإلَ هُهوَُ

"Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa; Tidak ada 

Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang." (QS. Al-Baqarah/2:163)   

 يهْشرِكهونََُُعمااُسهْبَحانَوُهُىهوَُُِإلُاُِإلَ وَُُلُاَُواِحداُ ُِإلَ هاُ ُلِيَ ْعبهدهواُُِْإلُاُأهِمرهواَُُْوَما

"Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang 

Mahaesa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari 

apa yang mereka persekutukan.” (QS. At-Taubah/9:31)  

َاُقهلُْ َاُِإَلُاُيهوَحىُِإَّنا  مُّْسِلمهونَُُأَنتهمُفَ َهلَُُْواِحدُ ُِإَلوُ ُِإََلهكهمُُْأَّنا

"Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku 

adalah: "Bahwasanya Ilahmu adalah Ilah Yang Esa, maka 

hendaklah kamu berserah diri kepada-Nya" (QS. Al-

Anbiya'/21:108)  

Dan yang paling lengkap dan bagus dalam memaknai 

nama "Allah" adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu 

‘anhuma, beliau berkata,  

"Allah adalah dzat yang berhak untuk disembah dan 

diibadahi oleh semua makhluk-Nya" (HR. Ibnu Jarir dalam 

tafsirnya)3 

                                                           
3  Dinukil dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid hlm. 30. 



 

Beliau telah mengumpulkan dua hal dalam tafsirnya ini:  

1). Penyifatan bagi Allah yang berkaitan dengan nama-

Nya tersebut yaitu sifat uluhiyah (peribadahan) yang 

ditunjukkan oleh nama "Allah", sebagaimana nama "Al-Alim" 

menunjukkan akan sifat ilmu, sebagaimana pula nama Al-

Aziz menunjukkan akan sifat kemuliaan, Al-Hakim 

menunjukkan akan sifat hikmah, Ar-Rahiim menunjukkan 

sifat rahmat dan lain sebagainya dari nama-nama yang 

menunjukkan akan dzat dan sifat.  

Demikian pula dengan nama "Allah" yaitu dzat yang 

memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat 

yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi 

sesembahan (yang haq) dan tidak ada yang berhak 

menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala 

segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala 

bentuk sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan 

keindahan serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan 

dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Dia berhak 

untuk disembah dan diibadahi. Dia disembah karena Dia 

memiliki sifat-sifat keagungan dan kebesaran dan Dia 

diibadahi karena Dia esa dengan sifat kemandirian dan 

rububiyah-Nya, kekuasaan, dan kerajaan-Nya. Dia disembah 

karena Dia esa dengan sifat rahmat dan mampu untuk 

memberikan kenikmatan secara lahir maupun batin kepada 

semua makhluk-Nya. Dia diibadahi karena Dia Maha Meliputi 

segala sesuatu dengan ilmu, hukum, hikmah, kebaikan, 



 

rahmat, kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan-Nya. Dia 

disembah karena Dia esa dengan kekayaan yang mutlak dan 

sempurna dari segala segi. Sebagaimana selain-Nya selalu 

membutuhkan kepada-Nya setiap saat dari segala segi, 

membutuhkan-Nya dalam hal penciptaan dan pengaturan, 

dalam pertolongan dan rezeki, dalam setiap kebutuhan dan 

keadaan darurat, dan selalu membutuhkan untuk beribadah 

dan menyembah-Nya saja. Sifat ilahiyah mencakup segala 

nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat-Nya yang mulia.  

2) Penyifatan yang berkaitan dengan hamba dari nama 

tersebut yaitu sifat penghambaan. Manusia menyembah dan 

beribadah kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman, 

 ِإلَوُ ُاأْلَْرضَُُِوِفُُِإلَوُ ُالساَماءُِفُُالاِذيَُوىهوَُ

"Dan Dia-lah Ilah (Yang disembah) di langit dan Ilah 

(Yang disembah) di bumi." (QS. Az-Zukhruf/43:84)  

maksudnya penduduk langit dan penduduk bumi 

menyembah-Nya dengan senang atau terpaksa. Semuanya 

tunduk kepada keagungan-Nya, patuh kepada kehendak dan 

keinginan-Nya, pasrah kepada kemuliaan dan kemandirian-

Nya. Hamba-hamba Allah beribadah kepada-Nya, 

mengerahkan semua kemampuan mereka, baik hati, rohani, 

ucapan maupun perbuatan untuk beribadah kepada-Nya 

sesuai dengan kedudukan dan tingkatan mereka. Allah telah 



 

mengumpulkan dua makna ini dalam beberapa ayat Al-

Qur‘an, seperti dalam firman-Nya,  

 ِلذِْكرِيُالصاََلةََُُوأَِقمُُِفَاْعبهْدِنَُُأنَُُِإلاُُِإَلوََُُلُُالِلاُهَُأنَُُِإناِنُ

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang 

hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah 

shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha/20:14)  

َُأنَُُِإلاُُِإَلوََُُلُُأَناوُهُإِلَْيوُُِنهوِحيُِإلاُُراسهولُ ُِمنُقَ ْبِلكَُُِمنُأَْرَسْلَناَُوَما

 فَاْعبهدهونُِ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, 

melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya 

tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku; maka 

sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al-

Anbiya'/21:25)  

يّاُ َُلوُهُتَ ْعَلمُهَُىلُُْلِِعَباَدتِوَُُِواْصَطِبُُْفَاْعبهْدهُه  ْسَِ

"Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam 

beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada 

seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)." 

(QS. Maryam/19:65) 


