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AL-GHALIB DAN AN-NASHIR 

(Allah Maha Menang dan Maha Penolong) 

Prof. DR. Abdur Razzaq bin Syaikh 'Abdul Muhsin al-Abbad خفظّ اهلل 

 

Diantara  nama-nama Allah عٓزوجّم adalah al-Ghalib   dan  

an-Nashir.   Nama al-Ghalib disebutkan dalam al-Qur'an 

pada satu tempat saja yaitu dalam firman-Nya : 

ُّ ِٔ َعَهى َغأنْة َوانهَّ ٍٖ َأِيِش ٌَ ال انُٖاِس َأْكَثَش َوَنٔك ًُى   ٌَِعَه

dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi 

kebanyakan manusia tiada mengetahuinya (QS. 

Yusuf/12:21) 

Sedangkan nama an-Nashir disebutkan pada empat tempat: 

ٌْ ًُىا َتَىنَِّىا َوِإ َّ َفاِعَه َّ َأ ًَِىَنى َِِعَى َيِىالُكِى انهَّ   انُٖٔصرُي َوَِِعَى اْن

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya 

Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan 

sebaik-baik penolong (QS. al-Anfal/8:40) 



Juga dalam surat an-Nisa'/4 ayat ke-45; Surat al-Hajj/22 

ayat ke-78 dan surat al-Furqan/25 ayat ke-31.1 

 

MAKNA AL-GHALIB DAN AN-NASHIR 

 

Al-Ghalib artinya yang bisa melakukan apa saja yang 

dikehendaki, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tidak ada 

yang bisa menolak hukum-Nya, tidak ada seorang pun yang 

memiliki kemampuan untuk menolak ketetapan-Nya, juga 

tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk 

menghalangi apa yang Allah عٓزوجّم tetapkan berjalan. 

                                                           

1  Yaitu: 

ُّ ّٔ َوَكَفى ِتَأِعَذأئُكِى َأِعَهُى َوانهَّ ّٔ َوَكَفى َؤنٍ٘ا ِتانهَّ   ََٔصرّيا ِتانهَّ

dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-

musuhmu. dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). dan 

cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). (QS. an-Nisa'/4:45) 

ًَِىَنى َفُِِعَى َيِىالُكِى َُْى   انُٖٔصرُي َوَِِعَى اْن

Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan 

sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj/22:78) 

ٍّ ٔنُكمِِّ َجَعْهَُا َوَكَزٔنَك ٍَ َعُذ٘وا ََِث ًُِجِشٔينَي ٔي   ََٔصرّياَو َْأدٌّا ِتَشتَِِّك َوَكَفى اْن

dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari 

orang-orang yang berdosa. dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi 

petunjuk dan penolong. (QS. al-Furqan/25:31) Ibnu Majjah 



Imam al-Qurthubi سمحّ اهلل mengatakan, "Wajib bagi setiap 

orang mukallaf mengetahui bahwa Allah عٓزوجّم itu al-Ghalib 

(Maha Menang, tidak akan terkalahkan) secara mutlak. 

Orang yang berpegang teguh dengan-Nya, maka dia juga 

akan menang, meskipun semua penduduk penduduk bumi 

melawannya. Allah عٓزوجّم berfirman : 

ُّ َكَتَة ٍٖ انهَّ   َوُسُسٔهً َأََا ألْغٔهَث

Allah Telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti 

menang". (QS. al-Mujadilah/58:21) 

Dan orang yang berpaling dari Allah عٓزوجّم lalu berpegang 

dengan selain Allah, maka dia akan kalah."2 

An-Nashir maknanya adalah yang menolong para hamba-

Nya, yang bisa memberikan jaminan bahwa Dia akan 

mendukung dan membela para wali-Nya. Semua pertolongan 

itu hanya datang dari Allah semata. Pertolongan 

(kemenangan) itu tidak akan terealisasi kecuali dengan 

karunia dari Allah  عّز وجّز . Jadi, orang yang akan menang 

adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah عٓزوجّم, karena 

tidak ada penolong dan penjaga bagi para hamba kecuali 

Allah. Allah عٓزوجّم berfirman : 

                                                           

2  al-Asna Fi Syarah Asma'illah al-Husna, 1/219 



ٍِ ِإال انُِٖصُش َوَيا ّٔ ٔعُِٔذ ٔي   اْنَحٔكٍِى اْنَعِزٌِز انهَّ

Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran/3:126)  

Allah  عّز وجّز  juga berfirman : 

ٌْ ُّ ٌَُُِصِشُكُى ِإ ٌْ َنُكِى َغأنَة َفال انهَّ ٍِ ٌَِخُزْنُكِى َوِإ ًَ  ٌَُُِصُشُكِى انَّٔزي َرا َف

ٍِ ِٔ ٔي ّٔ َوَعَهى َتِعٔذ ٌَ َفْهٍََتَىكَِّم انهَّ ًُِؤٔيُُى   اْن

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang 

dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu 

tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan 

yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah 

itu ? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang 

Mukinin bertawakkal. (QS. Ali Imran/3:160) 

ٍِ َأِو ٍِ ٌَُُِصُشُكِى َنُكِى ُجُِْذ َُْى انَّٔزي ََْزا َي ٌٔ ٔي ٍِ ُدو ًَ ٌٔ انٖشِح  ِإ

ٌَ   ُغُشوٍس ٔفً ِإال اْنَكأفُشو

Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang 

akan menolongmu selain Allah yang Maha Pemurah? 

orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) 

tertipu. (QS. al-Mulk/67:20) 



Allah عٓزوجّم juga berfirman : 

ٍِ َنُكِى َوَيا ٌٔ ٔي ّٔ ُدو ٍِ انهَّ ًٍّ ٔي   ََٔصرٍي َوال َؤن

dan  tiada  bagimu  selain  Allah seorang pelindung 

maupun seorang penolong. (QS. al-Baqarah/2:107) 

ٌَ ًُِؤٔيُِنَي ََِصُش َعَهٍَُِا َحقًّا َوَكا   اْن

Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang 

yang beriman. (QS. ar-Rum/30:47) 

 

 

PERTOLONGAN HANYA DARI ALLAH 

 

Dalam banyak ayat, Allah عٓزوجّم menyebutkan karunia-Nya 

kepada para nabi-Nya berupa kemenangan dan dukungan. 

Allah  عٓزوجّم  berfirman : 

ٍَ ُسُسَهَُا َنَُُُِصُش ِإَٖا   األِشَهاُد ٌَُقىُو َوٌَِىَو انٗذٍََِا اْنَحٍَأج ٔفً آَيُُىا َوانَّٔزٌ

Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan 

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan 



pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). (QS. al-

Ghafir/40:51) 

Juga dalam firman-Nya : 

ُّ َََصَشُكُى َنَقِذ ٍَ ٔفً انهَّ   َكٔثرَيٕج َيَىأط

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para 

Mukminin) di medan peperangan yang banyak (QS. at-

Taubah/9:25) 

Juga dalam firman-Nya : 

ٌَ ُيىَسى َعَهى َيَُُٖا َوَنَقِذ َْاُسو ًَا. َو ُْ ًَا َوََٖجٍَُِا ٍَ َوَقِىَيُه  اْنَكِشِب ٔي

ُِْى. اْنَعٔظٍِى  اْنَغأنِثنَي ُُْى َفَكاَُىا َوَََصِشََا

Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas 

Musa dan Harun. Dan Kami selamatkan keduanya dan 

kaumnya dari bencana yang besar. Dan Kami tolong 

mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. 

(QS. as-Shaffat/37:114-116) 

Allah عٓزوجّم juga memberitahukan bahwa pertolongan itu 

hanya diminta kepada-Nya dan hanya bisa diperoleh dengan 

bersandar kepada-Nya. Dalam doa Nabi Nuh عهٍّ انسالو : 

ًَا اَُِصِشًَِ َسبِِّ َقاَل ٌٔ ِت   َكزَُّتى



Nabi Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena 

mereka mendustakan aku." (QS. al-Mukminun/ 23:26) 

Dan dalam doa Nabi Luth  عهٍّ انسالو : 

ٍَ اْنَقِىِو َعَهى اَُِصِشًَِ َسبِِّ َقاَل ًُْفِسٔذٌ   اْن

Nabi Luth berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku (dengan 

menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan 

itu." (QS. al-Ankabut/29:30) 

Dan dalam doa Nabi Muhammad صهى اهلل عهٍّ وسهى: 

ٍَ اْنَقِىِو َعَهى َفاَُِصِشََا َيِىالََا َأََِت   اْنَكأفِشٌ

Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir (QS. al-Baqarah/2:286) 

Dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya 

diriwayatkan dari Anas bin Malik ُّسضً اهلل ع, dia mengatakan 

bahwa Rasulullah صهى اهلل عهٍّ وسهى apabila memasuki peperangan, 

maka beliau berdoa : 

 َوِتَك َأُصىُل َوِتَك َأُجىُل ِتَك َو َأََِت ََٔصرِيي َعُضٔذي َأََِت انهَُّهٖى

 ُأَقأتُم



Wahai Allah , Engkau adalah penguatku dan Penolongku, 

Dengan (nama)-Mu aku menyerang dan membela. 

Dalam ayat lain, Allah عٓزوجّم juga memberitahukan bahwa 

kaum kafir itu tidak memiliki penolong. 

Allah عٓزوجّم  berfirman: 

ٍَ َفَأٖيا  َنُهِى َوَيا َوأَخَشٔج انٗذٍََِا ٔفً َشٔذٌّذا َعَزاّتا َفُأَعزُِّٔتُهِى َكَفُشوا انَّٔزٌ

ٍِ ٍَ ٔي   ََأصِشٌ

Adapun orang-orang yang kafir, maka Aku akan siksa 

mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di 

akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. (QS. Ali 

Imran/3:56) 

Allah عٓزوجّم juga berfirman : 

ٍَ اٖتَثَع َتِم ًُىا انَّٔزٌ ُِْى َظَه َِْىاَء ٍِ ٔعْهٍى ِتَغٍِِش َأ ًَ ٍِ ٌَِهٔذي َف ُّ َأَضمَّ َي  َوَيا انهَّ

ٍِ َنُهِى ٍَ ٔي   ََأصِشٌ

Tetapi orang-orang yang zhalim, mengikuti hawa 

nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang 

akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan 

tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. (QS. ar-

Rum/30:29) 



Juga firman-Nya : 

ٍِ ٍِ َوَكَأٌِِّ ًَ َقِشٌَٕح ٔي ٍِ ُقٖىًج َأَشٗذ ْٔ ُِْى َأِخَشَجِتَك انَّٔتً َقِشٌَٔتَك ٔي َِْهْكَُا  َفال َأ

  َنُهِى ََأصَش

Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih 

kuat daripada (penduduk) negerimu (Muhammad) yang 

telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, 

maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. (QS. 

Muhammad/47:13) 

Allah عٓزوجّم juga berfirman buat kaum Mukminin: 

ٍَ َقاَتَهُكُى َوَنِى ٌَ ال ُثٖى األِدَتاَس َنَىنَُّىا َكَفُشوا انَّٔزٌ . ََٔصرّيا َوال َؤنٍ٘ا ٌَِجُذو

ّٔ ُسَُٖح ٍِ َخَهِت َقِذ انَّٔتً انهَّ ٍِ َقِثُم ٔي ّٔ ٔنُسُٖٔح َتِجَذ َوَن   َتِثٔذٌاًل انهَّ

Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu 

pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang 

(kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung 

dan tidak (pula) penolong. Sebagai suatu sunnatullah 

yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali  tiada  

akan   menemukan  peubahan  bagi sunnatullah itu. (QS. 

al-Fath/48:22-23) 



Firman Allah عٓزوجّم ini ditujukan kepada kaum Muslimin 

yang sudah merealisasikan tuntutan iman mereka, baik yang 

zhahir maupun yang bathin. Orang-orang yang seperti ini 

akan mendapatkan pertolongan dari Allah عٓزوجّم dan akan 

mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, selama kaum 

Muslimin tidak melawan nafsu mereka dalam rangka 

merealisasikan tuntutan keimanan mereka dan faktor-faktor 

yang bisa mendatangkan kemenangan, maka kemenangan 

itu tidak akan pernah menghampiri mereka. Bahkan 

sebaliknya, mereka akan senantiasa berada dalam 

penjajahan dan bayang-bayang kekuasaan musuh-musuh 

mereka akibat dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah سمحّ اهلل mengatakan, 

"Dimanapun kaum kafir mendapatkan kemenangan, maka itu 

disebabkan oleh dosa kaum Muslimin yang mengisyaratkan 

iman mereka kurang. Jika mereka bertaubat dengan 

menyempurnakan keimanan mereka, maka Allah akan 

menolong mereka, sebagaimana firman Allah  عٓزوجّم: 

ٌَ َوَأَُِتُى َتِحَزَُىا َوال َتِهُُىا َوال ٌْ األِعَهِى   ُيِؤٔيُِنَي ُكُُِتِى ِإ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan ]anganlah (pula) 

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 

paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman. (QS. Ali Imran/3:139) 



Juga berfirman :  

ًٖا ٍِ َُْى ُقْم ََْزا َأَٖى ُقْهُتِى ٔيْثَهٍَِها َأَصِثُتِى َقِذ ُئصٍَثٌح َأَصاَتِتُكِى َأَوَن  ٔعُِٔذ ٔي

  َأَُِفِسُكِى

Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada 

peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan 

kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada 

peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya 

(kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu 

sendiri". (QS. Ali Imran/3:165)3 

Maka untuk mendapatkan kemenangan dalam 

menghadapi para musuh yang terlihat, para hamba terlebih 

dahulu harus memerangi dan mengalahkan musuh-musuh 

yang tidak terlihat berupa nafsu yang selalu mengajak 

kepada perbuatan buruk dan syaitan. Selama peperangan 

melawan musuh-musuh yang tidak terlihat ini belum 

dimenangkan, maka kemenangan dalam melawan musuh 

yang terlihat itu akan tetap menjadi angan-angan belaka. 

Ketika menjelaskan firman Allah عٓزوجّم: 

ٍَ َُْذوا َوانَّٔزٌ َّ ُسُثَهَُا َنَُِهٔذٌَُُٖهِى ٔفٍَُا َجا َّ َوِإ ًََع انهَّ ًُِحِسُِنَي َن   اْن
                                                           

3  al-Jawabus Shahih, 6/450 



Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 

jalan-jalan Kami, dan Sesungguhnya Allah benar-benar 

beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-

Ankabut/29:69), Ibnul Qayyim سمحّ اهلل mengatakan, "Allah عٓزوجّم 

mengaitkan hidayah dengan jihad, jadi orang yang paling 

sempurna hidayahnya adalah orang yang paling keras 

jihadnya. Jihad yang paling wajib adalah jihad (melawan) 

nafsu, jihad (melawan) hawa, jihad (melawan) syaitan dan 

jihad (melawan) dunia. Barangsiapa berjihad (melawan) 

empat perkara ini karena Allah, maka Allah عٓزوجّم pasti 

menunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk meraih ridha-Nya 

yang bisa menghantarkannya ke surga-Nya. Dan orang yang 

meninggalkan jihad, maka dia kehilangan hidayah seukuran 

jihad yang ditinggalkannya. ... dan tidak mungkin berjihad 

melawan musuh yang zhahir kecuali oleh orang-orang yang 

sudah berjihad melawan musuh-musuh secara bathin. Orang 

yang mendapatkan pertolongan dalam menghadapi musuh-

musuh (yang bersifat abstrak) ini, maka dia akan 

mendapatkan pertolongan dalam menghadapi musuhnya. 

Barangsiapa terkalahkan oleh musuh-musuh (yang empat 

ini), maka dia akan dikalahkan oleh musuhnya yang zhahir."4 

                                                           

4  al-Fawaid, hlm. 109 



Ibnul Qayyim سمحّ اهلل juga mengatakan, "Jika keimanan 

(kaum Muslimin) itu lemah, maka para musuh mereka akan 

mendapatkan peluang seukuran dengan kurangnya iman 

mereka. Jadi kaum Muslimin membuka celah jalan bagi para 

musuh mereka dengan sebab perbuatan taat yang mereka 

tinggalkan. Seorang Mukmin itu perkasa, tinggi, ditolong, 

tercukupi, dibela dimanapun mereka berada, meskipun 

semua penduduk dunia menyerangnya, jika dia 

merealisasikan hakikat dan kewajiban iman, baik secara 

zhahir dan bathin. Allah  عّز وجّز  berfirman buat kaum Mukminin 

: 

ٌَ َوَأَُِتُى انٖسْهِى ِإَنى َوَتِذُعىا َتِهُُىا َفال ُّ األِعَهِى ٍِ َيَعُكِى َوانهَّ  ٌَٔتَشُكِى َوَن

ًَاَنُكِى   َأِع

Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal 

kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan dia 

sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amahnu. 

(QS. Muhammad/47:35) 

Jaminan dari Allah عٓزوجّم hanya akan terwujud dengan 

sebab keimanan dan amal perbuatan kaum Muslimin yang itu 



merupakan salah satu dari tentara-tentara Allah yang 

dipergunakan untuk melindungi kaum Muslimin."5 

Demikian pembahasan singkat tentang al-Ghalib dan an-

Nashir, kita memohon kepada Allah عٓزوجّم agar memperbaiki 

keadaan kaum Muslimin; agar melindungi mereka dari 

kejahatan para musuh mereka; agar menjaga keamanan dan 

keimanan kaum Muslimin; agar menahan kejahatan orang-

orang kafir, sesungguhnya Allah amat besar kekuatan dan 

amat keras siksaan(Nya). Kita juga memohon kepada Allah 

agar Allah عٓزوجّم memenangkan agama-Nya, meninggikan 

kalimat-Nya, dan agar menolong kaum Muslimin dalam 

mengahadapi orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah  عّز وجّز  

pasti menjaga yang bersandar kepada-Nya, mencukupi orang 

yang berpergang teguh dengan-Nya dan sesungguhnya Allah 

adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. [] 

                                                           

5  Ighatsatul Lahfan, 2/913-914 


