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HUKUM SEPUTAR NAMA 
 

 

idalam Islam nama memiliki arti penting terhadap 

sesuatu yang dinamai. Dan Rasulullah a juga 

mengaitkan sesuatu dengan namanya. 

Sebagaimana sabda beliau; 

 

أَْسَلَم  ًَ ُ َلَيا  َلُو ِغَفاٌر َغَفَز اَّللَّ ٌْ َرُس ًَ  َ ُعَصيٌَّت َعَصٌا اَّللَّ
 ُ  َساِلَ َيا اَّللَّ

 

“Ushayyah ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-

Nya, Ghifar semoga Allah mengampunkannya, dan 

Aslam semoga Allah memberikan keselamatan.”
1
 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir t; 

 

ا َكْزَبََلُء َما اْسُم َىِذِه اْْلَْرَض  ٌْ اَْلُذَسْيُن ِدْيَن َنَشلُ
َبََلءٌ  ًَ ا َكْزَبََلُء َ اَا َكْزٌ   ٌْ  .َ الُ

 

Ketika Husain y sampai di Karbala, maka ia bertanya, 

“Apa nama kota ini?” Para sahabat menjawab, “Karbala.” 

Husain y pun berkata, “Karb wa Bala‟ (artinya musibah 

dan bencana).”
2
 

 

                                                 
1 HR. Muslim Juz 1 : 679. 
2 Bidayah wan Nihayah. 

D 
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Maka pada tahun 61 H terjadi musibah berupa 

peperangan sengit yang terjadi di kota tersebut antara 

Yazid y dan Husain y, yang mengakibatkan 

terbunuhnya Husain y.  

 

Nama yang disandang oleh seseorang ternyata –

dengan izin Allah q– memiliki pengaruh terhadap 

akhlak dan perilaku orang tersebut. Diriwayatkan dari 

Sa‟id bin Musayyab t dari bapaknya; 

 

َسلََّم َفَقاَا ماَ  ًَ ُ َعَلْيِو  أَنَّ أََباُه َجاَء ِإَلى النَِّبي ِ َصلَّى اَّللَّ
اْسُ َك َ اَا َدْشٌن َ اَا أَْنَت َسْيٌل َ اَا ََل أََغِي ُز اْسً ا 
َنَت ِفْيَنا  ًْ اِنْيِو أَِبْي َ اَا ْبُن اْلُ َسيَُّب َفَ ا َساَلِت اْلُذُش َس َّ

 .َبْ  ُ 
 

“Sesungguhnya bapaknya datang kepada Nabi a. Lalu 

beliau bersabda, “Siapakah namamu?” Bapaknya 

menjawab, “Hazn (hazn artinya keras). Nabi a bersabda, 

“(Namamu sekarang diganti) Sahl (sahl artinya mudah).” 

Hazn menjawab, “Aku tidak akan merubah nama yang 

diberikan bapakku kepadaku.” Said bin Musayyab t 

berkata, “Sesudah itu senantiasa ada kekerasan di tempat 

kami.”
3
 

 

 

 

                                                 
3 HR. Bukhari Juz 5 : 5836. 
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Demikian pula kejadian ketika perang Badar yang 

terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah. 

Ketika perang tanding (satu lawan satu) kaum Quraisy 

menampilkan tiga orang, yaitu; Utbah bin Rabi‟ah (utbah 

artinya loyo), Syaibah bin Rabi‟ah (syaibah artinya laki-

laki tua), dan Walid bin Utbah (walid artinya bayi). Dari 

kalangan kaun muslimin Rasulullah a menunjuk 

Hamzah bin Abdul Muththalib y (hamzah artinya 

singa), „Ali bin Abi Thalib y („ali artinya tinggi), dan 

„Ubaidah bin Harits y („ubaidah artinya ahli ibadah). 

 

Hamzah y berhadapan dengan Utbah (singa 

berhadapan dengan orang yang loyo), „Ali y berhadapan 

dengan Syaibah (yang tinggi berhadapan dengan laki-laki 

tua), dan „Ubaidah y berhadapan dengan Walid (ahli 

ibadah berhadapan dengan bayi). Maka Hamzah y 

berhasil menusuk Utbah, dan Utbah pun tewas. „Ali y 

juga berhasil melumpuhkan Syaibah. Namun terjadi duel 

yang cukup kuat antara „Ubaidah y dengan Walid. 

Keduanya bergantian saling memukul dan menghindar, 

hingga suatu kesempatan berpihak kepada Walid, dan 

Ubaidah y sedang terluka, maka Hamzah dan „Ali p, 

menyerang Walid hingga Walid berhasil dibunuh. 

 

Pada kisah diatas dapat dilihat bahwa nama-nama 

kaum muslimin jauh lebih baik daripada nama-nama 

orang kafir Quraisy. Sehingga Allah q memberikan 

kemenangan kepada kaum muslimin. 
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Nama juga akan tetap digunakan ketika seorang 

telah memasuki alam Barzah. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y, tentang 

perjalanan ruh setelah kematian. Disebutkan dalam hadits 

yang panjang tersebut bahwa Rasulullah a menceritakan 

tentang ruh orang yang beriman, beliau bersabda; 

 

َن َيْ ِني ِبَيا َعَلى َمََلٍ ِمَن ...  ًْ َن ِبَيا َفََل َيُ زُّ ًْ َفَيْصَ ُ 
َن  ٌْ لُ ٌْ ُح الطَّي ُِب َفَيُق ًْ ا َما َىَذا الزُّ ٌْ اْلَ ََلِئَكِت ِإَلَّ َ الُ
َنُو  ٌْ ا يَُس ُّ ٌْ ُفََلٌن اْبِن ُفََلٍن ِبأَْدَسِن أَْسَ اِئِو الَِّتْي َكانُ
ْنَيا  َ اِء ال ُّ ا ِبَيا ِإَلى السَّ ٌْ ْنَيا َدتَّى َيْنَتَي  ...ِبَيا ِفي ال ُّ

 

“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke 

langit), dan tidaklah mereka melewati sekelompok 

malaikat, kecuali mereka berkata, “Ruh siapakah yang 

sangat baik ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin Fulan” 

(mereka menyebutnya) dengan nama terbaik yang 

dimilikinya di dunia, hingga mereka sampai ke langit 

dunia...” 
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Adapun tentang ruh orang kafir, maka beliau 

bersabda; 

 

َن ِبَيا َعَلى َمََلٍ ِمَن ...  ًْ َن ِبَيا َفََل َيُ زُّ ًْ َفَيْصَ ُ 
َن  ٌْ لُ ٌْ ُح اْلَخِبْيُث َفَيُق ًْ ا َما َىَذا الزُّ ٌْ اْلَ ََلِئَكِت ِإَلَّ َ الُ

ى ِبَيا ِفي  َفََلٌن ْبِن ُفََلٍن ِبأَْ َبِخ أَْسَ اِئِو الَِّتْي َكاَن يَُس َّ
ْنَيا  َ اِء ال ُّ ْنَيا َدتَّى َيْنَتِيَي ِبِو ِإَلى السَّ  ...ال ُّ

 

“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke 

langit), dan tidaklah mereka melewati sekelompok 

malaikat, kecuali mereka berkata, “Ruh siapakah yang 

sangat buruk ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin Fulan” 

(mereka menyebutnya) dengan nama terburuk yang 

dimilikinya di dunia, hingga mereka sampai ke langit 

dunia...”
4
 

 

Bahkan pada Hari Kiamat seorang juga akan 

dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, oleh 

karena itu hendaknya seorang memilihkan nama yang 

baik untuk dirinya dan anak-anaknya.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 HR. Ahmad. 
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YANG BERHAK MEMBERI NAMA 
 

 

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama‟ bahwa 

yang paling berhak memberi nama kepada seorang anak 

adalah bapak dari anak tersebut. Sebagaimana Allah q 

memerintahkan agar memanggil anak dengan 

menisbahkan kepada bapaknya. Ini merupakan isyarat 

bahwa hak memberi nama adalah hak bapak. Allah q 

berfirman; 

ُىمْ  ٌْ ٌَ أَْ َسُ  ِعْنَ  اَّللَِّ  اُْ ُع  ِ َباِئِيْم ُى

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(menggunakan) nama bapak-bapak mereka, itulah yang 

lebih adil disisi Allah.”
5
  

 

Dan Rasulullah a sendiri (sebagai bapak) yang 

memberi nama untuk anak-anaknya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

ْيَلَت ُغََلٌ  َفَسَ ْيُتُو ِباْسِم أَِبْي ِإْبَزاِىْيمَ  ِلَ  ِلَي اللَّ ًُ 
“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama 

dengan nama bapakku; Ibrahim.”
6
 

 

Oleh karena itu jika terjadi perselisihan antara 

suami dan isteri tentang nama bagi anak mereka, maka 

yang lebih berhak memberi nama untuk anak tersebut 

adalah suami (bapak dari anak tersebut). 

                                                 
5 QS. Al-Ahzab : 5. 
6 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
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WAKTU PEMBERIAN NAMA 
 

 

Disunnahkan memberi nama anak pada salah satu 

diantara dua waktu berikut, yaitu : 

 

 Pada Hari Pertama 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْيَلَت ُغََلٌ  َفَسَ ْيُتُو ِباْسِم أَِبْي ِإْبَزاِىْيمَ  ِلَ  ِلَي اللَّ ًُ 
 

“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama 

dengan nama bapakku; Ibrahim.”
7
 

 

Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. 

Ini adalah pendapat madzhab Syafi‟i dan pendapat inilah 

yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
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 Pada Hari Ketujuh 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َ  َساِبِ ِو،  ٌْ ُكلُّ ُغََلٍ  ُمْزَتَيٌن ِبَ ِقيَقِتِو، تُْذَبُخ َعْنُو َي
ى يَُس َّ ًَ يُْذَلُق،  ًَ. 

 

“Setiap anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; ia 

disembelih hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan 

diberi nama.”
8
 

 

Namun jika seorang memberi nama bagi anaknya 

pada selain kedua waktu tersebut, maka hal itu 

diperbolehkan. Berkata Ibnul Qayyim t; 

“Memberi nama (anak) pada hari pertama (ia) dilahirkan, 

boleh juga ditunda sampai hari ketiga, atau sampai 

pelaksanaan hari „aqiqah (hari ketujuh). Boleh sebelum 

atau sesudah hari tersebut, tergantung kebutuhan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 

3165. 
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HUKUM SEBUAH NAMA 
 

 

Nama yang disandang oleh seseorang akan masuk 

pada salah satu diantara empat hukum berikut; termasuk 

nama yang diperbolehkan, disunnahkan, dimakruhkan, 

atau yang diharamkan. 

 

A. Nama yang Diperbolehkan 

Nama yang diperbolehkan adalah nama-nama yang 

tidak masuk pada ketegori; nama-nama yang 

disunnahkan, dimakruhkan, dan diharamkan. Dan hukum 

asal nama apapun adalah mubah (boleh), selama tidak 

termasuk nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan. 

 

B. Nama yang Disunnahkan 

Nama yang disunnahkan untuk digunakan bagi 

seseorang, antara lain:  

 

1. Nama ‘Abdullah atau ‘Abdurrahman 

 

Nama „Abdullah dan „Abdurahman adalah nama 

yang paling dicintai oleh Allah q. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi y, Rasulullah 

a bersabda; 

 

ِ َعْبُ   أََدبُّ اْْلَْسَ اِء ِإَلى اَّللَّ ًَ ا ِبأَْسَ اِء اْْلَْنِبَياِء،  ٌْ َتَس ُّ
ْدَ نِ  َعْبُ  الزَّ ًَ  

ِ  اَّللَّ
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“Nama yang paling dicintai Allah adalah „Abdullah dan 

„Abdurrahman.”
9
 

 

Terdapat sekitar 300(tiga ratus) orang sahabat yang 

menggunakan nama „Abdullah. Dan nama „Abdullah 

juga diberikan kepada bayi pertama kaum Muhajirin 

yang lahir di Madinah setelah hijrah dari Makkah, yaitu 

„Abdullah bin Zubair p. 

 

2. Nama penghambaan kepada Allah q dengan 

Asma’ul Husna 

Misalnya; 

Abdul „Aziz : Hamba Dzat Yang Maha Mulia 

Abdul A‟la : Hamba Dzat Yang Maha Tinggi 

Abdul Ghafur : Hamba Dzat Yang Maha Pengampun 

Abdul Hakim : Hamba Dzat Yang Maha Bijaksana 

Abdul Halim : Hamba Dzat Yang Maha Penyabar 

Abdul Malik : Hamba Dzat Yang Maha Menguasai 

Abdul Wahhab : Hamba Dzat Yang Maha Pemberi 

Abdurrauf : Hamba Dzat Yang Maha Belas Kasih 

Abdussalam : Hamba Dzat Yang Maha Sejahtera 

Dan yang semisalnya. 

 

3. Nama Nabi dan Rasul 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-

Jasymi y, Rasulullah a bersabda; 

ا ِبأَْسَ اِء اْْلَْنِبَياءِ  ٌْ  َتَس ُّ

 

“Berilah nama dengan nama para Nabi.”
10

 

                                                 
9 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Shahihul Jami‟ : 161. 
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Nama para Nabi dan Rasul antara lain : 

1. Adam   14. Harun 

2. Idris    15. Dawud 

3. Nuh    16. Sulaiman 

4. Hud    17. Ayyub 

5. Shalih   18. Ilyas 

6. Luth    19. Ilyasa‟ 

7. Ibrahim    20. Yunus 

8. Ismail    21. Zakaria 

9. Ishaq    22. Yahya 

10. Ya‟qub   23. Dzul Kiffli 

11. Yusuf    24. Isa 

12. Syua‟ib    25. Muhammad 

13. Musa 

 

4. Nama orang yang shalih 

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

اِلِذْيَن َ ْبَلُيمْ  الصَّ ًَ َن ِبأَْنِبَياِئِيْم  ٌْ ا يَُس ُّ ٌْ  .ِإنَُّيْم َكانُ

“Sesungguhnya mereka biasa memberi nama (anak-anak 

mereka) dengan nama-nama para nabi mereka dan 

orang-orang yang shalih sebelum mereka.”
11

 

 

Yang termasuk golongan orang-orang shalih 

adalah; para sahabat, tabi‟in, atba‟ut tabi‟in, dan para 

ulama‟. Misalnya; Umar, Utsman, „Ali, „Abbas, Jabir, 

Muawiyah, Anas, Salman, „Aisyah, Hafshah, Sufyan, 

Fudhail, dan lain sebagianya. 

                                                                                              
10 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1977. 
11 HR. Muslim Juz 3 : 2135. 
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5. Nama sifat yang terpuji 

Nama sifat yang terpuji yang disunnahkan adalah 

harus memenuhi dua syarat, yaitu; berasal dari bahasa 

arab dan maknanya baik, jika ditinjau dari segi syari‟at 

dan bahasa. Berkata Syaikh Bakar Abu Zaid 2; 

“Bahwa nama bayi menumbuhkan sifat yang terpuji 

selama kedua syarat ini terpenuhi; berasal dari bahasa 

arab, dan konteks serta maknanya baik, jika ditinjau dari 

segi bahasa dan syari‟at.” 

 

Misalnya; 

„Irfan  : Kebaikan 

Hanif  : Yang lurus 

Hafizhah : Wanita yang memelihara diri 

Dan sebagainya. 

 

C. Nama yang dimakruhkan 

Nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan 

bagi seseorang, antara lain: 

 

1. Nama yang dilarang di dalam hadits dan yang 

semisal dengannya 

Diantara nama-nama yang dilarang melalui hadits 

Rasulullah a adalah : 

Aflah  : Yang menang 

Rabah  : Yang beruntung 

Yasar  : Kiri 

Nafi  : Yang bermanfaat 

Najih  : Yang sukses 
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Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, ia 

berkata; 

 

َي  َسلََّم أَْن نَُسِ   ًَ ُ َعَلْيِو  ِ َصلَّى اَّللَّ َا اَّللَّ ٌْ َنَياَنا َرُس
َناِف ٍ  ًَ َيَساٍر  ًَ َرَباٍح  ًَ  .َرِ ْيَقَنا ِبأَْرَبَ ِت أَْسَ اٍء أَْفَلَخ 

 

“Rasulullah a melarang kami memberi nama kepada 

hamba sahaya kami dengan empat nama; Aflah, Rabah, 

Yasar, dan Nafi‟.”
12

  

 

Hikmah tidak diperbolehkannya menggunakan 

nama-nama tersebut adalah agar tidak menimbulkan 

pesimisme. Hal ini sebagainana diriwayatkan dari 

Samurah bin Jundub y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ََل  ًَ ََل َنِجْيًذا  ًَ ََل َرَباًدا  ًَ َينَّ ُغََلَمَك َيَساًرا  ََل تَُس  ِ
ُا ََل  ٌْ ُن َفَيُق ٌْ ٌَ َفََل َيُك ُا أََ مَّ ُى ٌْ  أَْفَلَخ َفِ نََّك َتُق

 

“Janganlah engkau namakan anakmu dengan Yasar, 

Rabah, Najih, dan Aflah. Karena sesungguhnya jika 

engkau bertanya, “Apakah disana ada dia?” Padahal ia 

tidak ada  disana, maka orang akan menjawab, “Tidak 

ada.”
13

  

 

                                                 
12 HR. Muslim Juz 3 : 2136. 
13 HR. Muslim Juz 3 : 2137. 
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Nama-nama yang semisal dengan nama-nama yang 

dilarang pada hadits diatas, adalah : 

Mubarak : Penuh barakah 

Muflih  : Selalu menang 

Khair  : Selalu baik 

Surur  : Selalu bahagia 

Ni‟mah : Kenikmatan 

 

Berkata Ibnul Qayyim t; 

“Nama-nama berikut juga termasuk kategori nama-nama 

diatas; Mubarak, Muflih, Khair, Surur, Ni‟mah, dan 

semisalnya. Karena muatan makna yang tidak disukai 

oleh Rasulullah a dalam keempat nama diatas (Aflah, 

Rabah, Yasar, dan Nafi‟) terdapat pula dalam nama-nama 

tersebut. Karena dapat pula ditanyakan, “Apakah Khair 

(kebaikan) ada padamu?” “Apakah Surur (kebahagian) 

ada padamu?” “Apakah Ni‟mah (kenikmatan) ada 

padamu?” Seorang mungkin menjawab, “Tidak.” Maka 

hati orang pun akan merasa tidak berkenan dengan hal 

tersebut dan dapat menyimpan pesimisme. Sehingga 

menjadi bentuk ucapan yang tidak baik.”
14

 

 

2. Nama yang memiliki makna yang buruk 

Seperti; 

Harb  : Perang 

Murrah : Pahit) 

Zhalim  : Yang zhalim 

Dan yang semisalnya. 

 

 

                                                 
14 Tuhfatul Maudud. 
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3. Nama hewan yang dikenal dengan sifat jelek 

Seperti; 

Kalb  : Anjing 

Himar  : Keledai 

Hayyah : Ular 

Dan semisalnya. 

 

4. Nama orang-orang yang sombong 

Seperti; Fir‟aun, Qarun, Haman. Dan lain 

sebagainya. 

 

5. Nama malaikat 

Seperti; Jibril, Mikail, Israfil, dan selainnya. 

Berkata Asyhab t; 

“Imam Malik t pernah ditanya tentang seorang yang 

memberi nama anaknya dengan Jibril. Beliau tidak 

menyukainya dan tidak tertarik sama sekali.” 

 

Kecuali nama Malik, karena nama ini bersekutu 

antara nama manusia dengan nama malaikat. Dan banyak 

sahabat Rasulullah a yang namanya Malik. 

 

6. Nama surat dalam Al-Qur’an 

Misalnya; Furqan, Hamim, Thaha, Yasin, dan 

semisalnya. 

 

7. Nama yang dikaitkan dengan agama 

Misalnya; Dhiyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, 

Nashiruddin, Nuruddin, Qamaruddin, Syamsuddin, Nurul 

Islam, Saiful Islam, dan semisalnya. 
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8. Nama-nama yang merangsang syahwat 

Seperti; 

Nuhad  : Wanita yang montok payudaranya. 

Ghadat  : Wanita yang halus, lunak, gemulai. 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

t; 

 

َناِصُز  ًَ ْيِن  ُمْذِي ال َّ ًَ ْيِن  ُس التَّْسِ َيُت ِبـ ِعشُّ ال  ِ ٌْ َفََل َيُج
ْيِن  ِسَياٌ  . . . ال  ِ ًَ َصاٌا  ًِ َكَذِلَك ِمْثُل  ًَ ُه  ٌَ َنْذ ًَ

ِفْتَنٌت  ًَ َغاَ ةٌ  ًَ نَُياٌ   ٌَ َ ِلَك . . . . ًَ َنْذ ًَ. 

 

“Maka tidak diperbolahkan memberi nama dengan; 

Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, dan semisalnya. Dan 

termasuk juga didalamnya seperti; Wishal, Siham, 

Nuhad, Ghadat, Fitnah, dan semisalnya.”
15

 

 

9. Nama asing dari orang kafir, yang nama tersebut 

khusus untuk mereka 

Karena diantara bentuk Bara‟ (berlepas diri) 

terhadap orang kafir adalah dengan tidak memberi nama 

dengan nama-nama orang kafir. Hal ini berdasarkan 

keumuman hadits dari Ibnu „Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَ ِمْنُيمْ  ٍ  َفُي ٌْ َو ِبَق  .َمْن َتَ بَّ

                                                 
15 As-SilsilahAsh-Shahihah Juz 1 : 216. 
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“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia 

termasuk golongan mereka.”
16

 

 

Diantara nama orang kafir, antara lain; Cruz, Diego, 

Franciscus, George, Tom, Victor, Xaverius, Margaretha, 

Suzan, dan semisalnya. 

 

10. Nama yang tersusun (Ganda) 

Misalnya; Muhammad Ahmad, Muhamad Sa‟id, 

Muhammad Haris, dan semisalnya. 

 

D. Nama yang Diharamkan 

Seorang tidak diperbolehkan menggunakan nama-

nama yang diharamkan, nama-nama tersebut antara lain : 

 

1. Nama yang mengandung penghambaan kepada 

selain Allah q 

Telah bersepakat para ulama‟ tentang 

diharamkannya nama-nama yang  mengandung 

penghambaan kepada selain Allah q. Misalnya; 

Abdul Ka‟bah : Hamba Ka‟bah 

„Abdul Uzza : Hamba Uzza  

Abdun Nabi : Hamba Nabi 

Abdurrasul : Hamba Rasul 

Addussyamsi : Hamba Matahari 

Dan sebagainya. 

 

 

 

 

                                                 
16 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil : 1269. 
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2. Nama yang khusus untuk Allah q 

Seperti; Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan 

semisalnya. Diperbolehkan menggunakan nama-nama 

tersebut dengan ditambah dengan kata „Abdul. Misalnya; 

„Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdurrahman, Abdurrahim, 

dan semisalnya. 

 

3. Nama berhala atau sesuatu yang disembah selain 

Allah q 

Misalnya; Lata, Uzza, Isaf, Nailah, Hubal, Brahma, 

Siwa, Wisnu, dan sebagainya. 

 

4. Nama setan 

Seperti; Khinzab, Walhan, Al-A‟war, Al-Ajda‟, dan 

semisalnya. 

 

5. Nama Rajanya para raja dan yang semisal 

dengannya 

Karena Rajanya para raja adalah Allah q. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ى َمِلُك اْْلَْمََل ِ   َرَجٌل تَُس َّ
ِ  ََل ،ِإنَّ أَْ َنَ  اْسٍم ِعْنَ  اَّللَّ
َجلَّ  ًَ ُ َعشَّ   .َماِلَك ِإَلَّ اَّللَّ

“Sesungguhnya serendah-rendah nama disisi Allah 

adalah seorang yang bernama raja diraja, (padahal) 

tidak ada raja (diraja) kecuali Allah r.”
17

 

                                                 
17 HR. Bukhari Juz 5 : 5852 dan Muslim Juz 3 : 2143, lafazh ini 

miliknya. 
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Adapun nama yang semisal dengan Rajanya para 

raja adalah :  

Syahansah  : Raja Diraja 

Sulthanus Salathin : Raja Diraja 

Hakamul Hukkam : Hakim dari seluruh hakim 

Qadhil Qudhat  : Hakim segala hakim 

Dan yang lainnya. 

 

Termasuk yang diharamkan pula adalah nama 

khusus untuk Rasulullah a, seperti; 

Sayyidun Nas  : Pemimpin manusia 

Sayyid Walad Adam : Pemimpin anak cucu Adam 

Dan yang lainnya. 

 

Berkata Ibnul Qayyim t; 

“Demikian pula haramnya menggunakan nama Sayyidun 

Nas (pemimpin manusia), Sayyidul Kul, begitu pula 

haramnya menggunakan nama dengan Sayyid Walad 

Adam (pemimpin anak cucu Adam), karena nama ini 

khusus untuk Rasulullah q. Beliau adalah Sayyid Walad 

Adam, sehingga tidak diperbolehkan seorang pun 

memberi nama kepada orang lain dengan nama ini.” 
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MENGGANTI NAMA 
 

 

Mengganti nama yang jelek dengan yang baik 

disyari‟atkan di dalam Islam. Sebagaimana diriwayatkan 

dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ْسَم  ُز اَْلِ َسلََّم َكاَن يَُغي ِ ًَ ُ َعَلْيِو  أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَقِبْيخَ 

 

“Sesungguhnya Nabi a mengubah nama-nama yang 

jelek (menjadi nama yang baik).”
18

 

 

Dan Nabi a pernah mengganti : 

„Ashiyah (Maksiyat) dengan  Jamilah (indah) 

Ashram (tandus) dengan  Zur‟ah  (subur) 

Harb (perang)  dengan  Aslam (damai) 

Tanah Qafrah (tandus)dengan Khudrah (hijau) 

Yatsrib (celaan) dengan  Thabah (suci) 

Dan yang lainnya. 

 

Sehingga untuk nama yang termasuk pada kategori 

nama-nama yang dimakruhkan, maka dianjurkan untuk 

diganti. Adapun untuk nama yang termasuk pada 

kategori nama-nama yang diharamkan, maka wajib untuk 

diganti dengan yang lebih baik. 

 

 

                                                 
18 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2839. 
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KUNYAH 
 

 

Kunyah adalah setiap nama yang dimulai dengan 

Abu atau Ummu. Misalnya Abu „Abdillah, Abu 

Hafizhah, Ummu Aufa, dan semisalnya. Kunyah 

merupakan Sunnah Nabi a dan kunyah juga merupakan 

kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan. 

 

 

 

 

HUKUM SEPUTAR KUNYAH 
 

 

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan 

kunyah, antara lain : 

 

1. Diperbolehkan seorang berkunyah meskipun ia belum 

menikah. Seperti Abu Hurairah y yang nama aslinya 

adalah „Abdurrahman bin Shakhr, beliau berkunyah 

dengan Abu Hurairah padahal beliau belum menikah. 

 

2. Diperbolehkan bagi seorang yang telah menikah 

tetapi belum mempunyai anak atau tidak mempunyai 

anak untuk berkunyah. Seperti „Aisyah i beliau 

berkunyah dengan Ummu „Abdillah, padahal beliau 

tidak mempunyai anak. 

 

3. Diperbolehkan berkunyah dengan anak laki-laki 

maupun anak perempuan. 
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4. Dipebolehkan berkunyah dengan selain nama anak 

tertua. 

 

5. Diperbolehkan seorang berkunyah dengan selain 

nama anaknya. Seperti Abu Bakar y, padahal beliau 

tidak memiliki anak yang bernama Bakar. „Umar y 

yang berkunyah dengan Abu Hafs, padahal beliau 

tidak mempunyai anak yang bernama Hafs. Dan Abu 

Dzar y, padahal beliau tidak memiliki anak yang 

bernama Dzar. 

 

6. Diperbolehkan memberi kunyah kepada seseorang 

dengan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Seperti 

„Ali bin Abi Thalib y dikunyahkan oleh Rasulullah 

a dengan Abu Turab (bapak tanah).  

 

7. Diperbolehkan memberi kunyah kepada anak yang 

masih kecil. Sebagaimana Rasulullah a memberi 

kunyah Abu „Umair kepada saudara Anas bin Malik 

y yang masih kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

َسلََّم أَْدَسَن النَّاِص  ًَ ُ َعَلْيِو  َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَّ
ٌْ ُعَ ْيٍز َ اَا أَْدِسُبُو  َكاَن ِلْي أٌَر يَُقاُا َلُو أَبُ ًَ ُ ُلًقا 

َكاَن ِإَ ا َجاَء َ اَا َيا أََبا ُعَ ْيٍز َما َفَ َل النَُّغْيُز  ًَ َفِطْيًم 
 ٌر َكاَن َيْلَ ُب ِبوِ ْ  نُ َ 
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“Nabi a adalah orang yang paling baik akhlaknya. 

Dan aku mempunyai saudara laki-laki yang dipanggil 

(dengan kunyah) Abu Umair –dan ia sudah disapih, 

masih kecil.– Apabila beliau datang ke rumah(ku), 

beliau berkata, “Wahai Abu „Umair, apa yang telah 

diperbuat oleh Nughair?” Nughair (adalah seekor 

burung kecil) yang dipakai bermain oleh Abu 

‟Umair.”
19

 

 

8. Diperbolehkan seorang mempunyai kunyah lebih dari 

satu kunyah. Seperti „Ali bin Abu Thalib y selain ia 

berkunyah dengan Abu Turab, ia juga berkunyah 

dengan Abu Hasan, mengambil nama anaknya yang 

pertama yaitu Hasan y. 

 

9. Tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Nabi 

a, yaitu Abul Qasim. Diriwayatkan dari Jabir bin 

„Abdillah p, ia berkata; 

 

ا ِبُكْنَيِتْي َفِ نََّ ا بُِ ْثُت  ٌْ َلَ َتَكنُّ ًَ ا ِباْسِ ْي  ٌْ َس ُّ
 .َ اِسً ا أَْ ِسُم َبْيَنُكمْ 

 

“Namakanlah (anakmu) dengan namaku dan 

janganlah berkunyah dengan kunyahku, karena aku 

diutus pembagi (Qasim) yang aku akan membagi 

diantara kalian.”
20

 

                                                 
19 HR. Bukhari Juz 5 : 5850, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 

333, Abu Dawud : 4969, dan Ibnu Majah : 3720. 
20 HR. Bukhari Juz 3 : 2947 dan Muslim Juz 3 : 2133, lafazh ini 

miliknya. 
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10. Hendaknya seorang muslim ia tidak menghilangkan 

namanya karena ia berkunyah, kecuali jika ia telah 

masyhur dengan kunyahnya sehingga namanya 

hampir-hampir tidak dikenal. Seperti Abu Hurairah 

atau Abu Bakar p. 

 

11. Karena kunyah merupakan kemuliaan bagi orang 

yang dikunyahkan, maka tidak ada kunyah untuk 

orang kafir, kecuali mereka yang tidak dikenal 

kecuali dengan kunyahnya.  

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

 

 
***** 
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MARAJI’ 
 

 

1. Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthahharah, Salim 

bin Rasyid Asy-Syubli, Muhammad bin Khalifah bin 

Muhammad Ar-Rabah. 

2. Al-Bidayah wan Nihayah, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi. 

5. Al-Mufashshal fi Ahkamil ‘Aqiqah, Hasamuddin bin 

Musa „Afanah. 

6. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, „Abdul 

„Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

7. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 

8. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

9. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad Abdurrahim. 
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10. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

11. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

12. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

13. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

14. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

15. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

16. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

17. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Syamsuddin 

Abu „Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-

Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah. 

18. Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk yang 

Dinanti, „Abdul Hakim bin Amir Abdat. 


