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Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak 

disebutkan dalam Al-Qur‘an Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman,  

 اْستَ َوىُاْلَعْرشَُُِعَلىُالرَّْْحَنُ 

"(yaitu) Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 

'Arsy." (QS. Thaha/20:5)  

 َخِبرياُ ُبِوُُِفَاْسَألُُْالرَّْْحَنُ ُاْلَعْرشَُُِعَلىُاْستَ َوىُث َّ

"Kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang 

Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) 

kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia" 

(QS. Al-Furqan/25:59)  

ُ  الرَّْْحَنُمِّنََُُعَذابُ ََُيَسَّكََُُأنَُخافُ َأُُِإّنِ

"Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa 

azab oleh Yang Maha Pemurah," (QS. Maryam/19:45)  

نَ ه َماَُوَماَُواْْلَْرضُُِالسََّماَواتَُُِربُِّ  الرْْحَنُُِبَ ي ْ

"Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang 

ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah." (QS. An-

Naba'/78:37)  

 اْلق ْرآنََُُعلَّمَُ.ُالرَّْْحَنُ 



 

"(Rabb) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-

Qur‘an." (QS. Ar-Rahmaan/55:1-2)  

Kebanyakan nama "Ar-Rahiim" disebutkan dalam Al-

Qur‘an dengan diikat oleh kata-kata lain, semisal firman 

Allah,  

 َرِحيماُ ُِِبْلم ْؤِمِنيَُُوََكانَُ

"Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 

yang beriman." (QS. Al-Ahzab/33:43)  

atau digandengkan dengan nama "Ar-Rahmaan" 

sebagaimana dalam surat Al-Fatihah dan basmalah, atau 

dengan digandengkan dengan nama yang lain semisal "Al-

'Aziz Ar-Rahiim" "Al-Ghafuur Ar-Rahiim", "Al-Barru Ar-

Rahiim" dan "At-Tawwaab Ar-Rahiim."  

Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi 

dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka 

induk Al-Qur‘an dan sebagai lambang petunjuk dan 

penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam suatu 

ucapan, yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi 

Sulaiman ‘alahissalam menjadikannya sebagai pembuka 

suratnya dan Jibril selalu turun dengannya kepada Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam setiap kali pembukaan surat 

dalam Al-Qur‘an.  



 

Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa 

tempat dalam Al-Qur‘an, dan keduanya menunjukkan akan 

sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan 

keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta 

yang berkaitan dengannya. Ar-Rahmaan memiliki sifat 

rahmat dan Ar-Rahiim adalah yang memberi rahmat kepada 

hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman,  

 َرِحيماُ ُِِبْلم ْؤِمِنيَُُوََكانَُ

"Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 

yang beriman." (QS. Al-Ahzab/33:43)  

 رَِّحيمُ َُرؤ وفُ ُِِبِمُُِْإنَّوُ 

"Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada mereka," (QS. At-Taubah/9:117)  

dan tidak pernah ada kata-kata: Ar-Rahmaan kepada 

hamba-hamba-Nya atau Rahman kepada orang-orang yang 

beriman. 

Ar-Rahmaan sesuai dengan wazan (rumus) فَ ْعال yang 

menunjukkan akan sifat yang tetap lagi sempurna. 

Maksudnya di antara sifat-Nya adalah Ar-Rahmah dan Ar-

Rahiim menunjukkan akan pengaruhnya terhadap obyeknya 

yaitu Dia merahmati dengan perbuatan-Nya. 



 

Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan 

rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa 

yang ada di bumi dan di langit dari kemashlahatan, 

kecintaan, kegembiraan, dan kebaikan, maka itu dari 

pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka 

dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal 

yang menakutkan, dan mara bahaya serta kemudharatan 

merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada 

yang bisa mendatangkan kebaikan, kecuali Dia dan tidak ada 

yang bisa menolak bahaya, kecuali Dia, Dialah Yang Maha 

Merahmati.  

Rahmat-Nya mendahului dan mengalahkan kemurkaan-

Nya dan selalu nampak pada makhluk-makhluk-Nya dengan 

jelas yang tidak bisa dipungkiri. Rahmat-Nya memenuhi 

seluruh penjuru langit dan bumi dan memenuhi hati-hati 

makhluk hingga sebagian mereka menyayangi sebagian yang 

lain karena pengaruh rahmat tersebut yang Dia tebarkan 

dalam hati mereka. Sampai-sampai hewan-hewan yang tidak 

mempunyai harapan dan tidak takut balasan (di akhirat) 

mereka merahmati anak-anak mereka. Dan jika diperhatikan 

rasa kasih sayang ini dalam diri mereka, hal ini menunjukkan 

akan dampak rahmat sang penciptanya yang amat luas. 

Demikian pula nampak jelas pengaruh rahmat-Nya dalam 

perintah dan syariat-Nya seperti yang nampak dalam 

penglihatan dan hati manusia serta diakui oleh setiap yang 

memiliki akal sehat. Syariat-Nya adalah cahaya, rahmat, dan 



 

petunjuk. Syariat-Nya mengandung rahmat dan 

menyampaikan kepada rahmat yang termulia, kemuliaan dan 

kebahagiaan serta kesuksesan. Allah mensyariatkan hal-hal 

yang penuh dengan kemudahan dan meniadakan dari 

syariatNya hal-hal yang menyusahkan dan memberatkan. 

Hal ini semuanya menunjukkan akan keluasan rahmat, 

kebaikan, kedermawanan, dan kemuliaan-Nya. Larangan-

larangan-Nya semuanya adalah rahmat, karena hal tersebut 

menjaga agama, akal, kehormatan, badan, akhlak, dan harta 

mereka dari kejelekan dan kemudharatan."1 

Pada hari kiamat, Allah Ta'ala mengkhususkan orang-

orang yang beriman kepada-Nya dan kepada rasul-rasul-Nya 

dengan rahmat, keutamaan, dan kebaikan. Allah memuliakan 

mereka dengan pengampunan dan pemaafan yang tidak bisa 

diungkapkan oleh lisan dan tidak bisa dibayangkan oleh akal 

pikiran. Di dalam hadits disebutkan, 

َهاُأَنْ َزلََُُرْْحَةُ ُِمائَةَُُلِلَُُِِّإنَُّ ْنسُُِاْلِْنُُِّبَ ْيََُُواِحَدةُ َُرْْحَةُ ُِمن ْ َُواْلبَ َهائِمَُُِواْْلِ

َُوَلِدَىاَُعَلىُاْلَوْحشُ ُتَ ْعِطفُ َُوِِبَاُيَ تَ َراَْح ونََُُوِِبَاُيَ تَ َعاطَف ونَُُفَِبَهاَُواْْلََوامُِّ

 اْلِقَياَمةُُِيَ ْومَُُِعَباَدهُ ُِِبَاُيَ ْرَحمُ ُةُ َرْحََُُْوِتْسِعيَُُِتْسع اُالِلَُّ َُوَأخَّرَُ

                                                           
1  Lihat Fathu Ar-Rahiim Al-Malik Al-'Allaam oleh Ibnu As-Sa’di hlm. 29-

30. 



 

"Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, Dia turunkan 

1 rahmat-Nya kepada jin, manusia, binatang ternak, dan 

serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling 

mengasihi, menyayangi dan dengannya binatang buas 

menyayangi anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmat Nya 

untuk merahmati hamba hamba-Nya pada hari kiamat." 

(Muttafaq 'Alaih) 

Ini adalah rahmat yang tidak bisa diungkapkan dengan 

lisan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang 

beriman.  

َُوالَِّذينَُُالزََّك اةََُُوي  ْؤت ونَُُيَ ت َّق ونَُُلِلَِّذينََُُفَسَأْكت  ب  َهاَُشْيءُ ُك لََُُّوِسَعتَُُْوَرْْحَِتُ

 ي  ْؤِمن ونَُُِِبََيتَِناُى م

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 

tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, 

yang menunaikan zakat dan orangorang yang beriman 

kepada ayat-ayat Kami." (QS. Al-A'raaf/7:156)  

Seorang hamba ketika ketaatannya sangat besar dan 

bertambah kedekatannya kepada Allah maka dia akan 

mendapatkan bagian yang lebih besar dari rahmat-Nya. Allah 

Ta 'ala berfirman,  

 ت  ْرَْح ونََُُلَعلَّك مَُُْوات َّق واُُْفَاتَِّبع وهُ ُم َباَركُ ُأَنَزْلَناهُ ُِكَتابُ َُوَى َذا



 

"Dan Al-Qur‘an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang 

diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu 

diberi rahmat." (QS. Al-An'aam/6:155) 

 ت  ْرَْح ونََُُلَعلَّك مُُْالرَّس ولََُُوَأِطيع واُالزََّكاةََُُوآت واُالصَّاَلةََُُوأَِقيم وا

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta 'atlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. " (QS. An-

Nuur/24:56)  

 اْلم ْحِسِنيَُُمِّنََُُقرِيبُ ُالِلَُُِّرْْحَتَُُِإنَُّ

"Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raaf: 56) dan ayat-

ayat semisal ini sangat banyak.  

Allah Ta'ala lebih menyayangi hamba-hamba-Nya 

daripada kasih sayang sebagian mereka terhadap sebagian 

yang lain, meski sangat besar kasih sayang mereka tersebut. 

Di dalam Ash-Shahihain dari Umar bin Al-Khaththab 

radhiyallahu ‘anhu bahwasanya beliau pernah berkata,  

ََُتْل بُ َُقدُُْالسَّْبُُِِمنُُْاْمَرأَةُ ُفَِإَذاَُسْبُ َُوَسلَّمََُُعَلْيوُُِالِلَُّ َُصلَّىُالنَِّبَُُِّعَلىَُقِدمَُ

ُبَِبْطِنَهاُفَأَْلَصَقْتوُ َُأَخَذْتوُ ُالسَّْبُُِِفَُُصِبيًّاَُوَجَدتُُْاِإذََُُتْسِقيَُثْديَ َها

َُوَلَدَىاُطَارَِحةُ َُىِذهُُِأَت  َرْونََُُوَسلَّمََُُعَلْيوُُِالِلَُّ َُصلَّىُالنَِّبُيُلََناُفَ َقالََُُوأَْرَضَعْتوُ 



 

ُِمنُُْبِِعَباِدهُُِأَْرَحمُ ُلِلَُّ ُالَُفَ قََُُتْطَرَحوُ َُلَُُأنَُُْعَلىُتَ ْقِدرُ َُوِىيََُُلُُق  ْلَناُالنَّارُُِِفُ

 ِبَوَلِدَىاَُىِذهُِ

"Pernah didatangkan para tawanan kepada Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau dapati seorang wanita 

dari tawanan tersebut, jika menemukan bayi yang 

ditawan, wanita tersebut mengambilnya dan 

mendekapnya dengan erat serta menyusuinya. Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, 

"Apakah kalian mengira bahwa wanita tersebut akan 

melemparkan anaknya ke dalam api?" Mereka menjawab; 

"Tidak, demi Allah, dia tidak akan melemparkannya ke 

dalam api." Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun 

bersabda, "Sungguh Allah Ta'ala lebih mengasihi hamba-

hamba-Nya daripada wanita tersebut terhadap anaknya." 

Manusia yang paling menyayangi orang lain adalah 

seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah rahmat yang tidak 

tertandingi oleh rahmat apa-pun dari manusia. Akan tetapi, 

Allah Ta'ala lebih merahmati hamba-hamba-Nya daripada 

seorang ibu kepada anaknya. Seandainya Anda 

mengumpulkan semua rahmat manusia yang paling kasih 

sayang, maka hal tersebut masih sangat jauh dari rahmat 

Allah. 



 

Perlu untuk diperhatikan bahwa rahmat yang disandarkan 

kepada Allah ada dua macam, yaitu rahmat yang umum 

yang digandengkan dengan ilmu seperti dalam firman-Nya,  

 َوِعْلماُ ُرَّْْحَةُ َُشْيءُ ُك لََُُّوِسْعتَُُرَب ََّنا

"Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 

sesuatu,” (QS. Ghafir/40:7) 

Segala sesuatu yang telah sampai ilmu-Nya kepadanya, 

maka rahmat-Nya telah sampai kepadanya karena Allah 

menggandengkan rahmat-Nya dengan ilmu. Ini adalah 

rahmat yang mencakup semua makhluk-Nya hingga orang 

kafir mendapat rahmat berupa rahmat badan seperti 

makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain 

sebagainya.  

Selain itu, rahmat khusus yang dikhususkan bagi hamba-

hamba-Nya yang beriman, yaitu rahmat imaniyah, diiniyah 

ukhrawiyah yang berupa taufik kepada ketaatan, kemudahan 

dalam berbuat kebaikan, ketetapan dalam iman dan 

petunjuk kepada jalan yang lurus, pemuliaan untuk masuk 

surga dan diselamatkan dari api neraka. 

Kita memohon kepada Allah untuk memasukkan kita 

dengan rahmat-Nya ke dalam golongan hamba-hamba-Nya 

yang shalih dan untuk menganugerahkan kepada kita 

rahmat-Nya yang Dia peruntukkan kepada wali-wali-Nya 



 

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Dia Maha 

Dermawan dan Mahamulia serta Dia Maha Merahmati. 

 

 


