
Mengenal Kandungan

Naskah & Ilustrasi: Nida



Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan
di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-
Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi
langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara

keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Adik-adik rahimakumullah, tahukah kalian ayat

kursi? Ayat kursi merupakan ayat ke 255 dari
surat Al-Baqarah.



Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam

mengabarkan bahwa ayat
ini merupakan ayat yang
paling agung di dalam Al-
Qur’an. Di dalamnya

terkandung makna tauhid,
keagungan, dan keluasan

sifat Allah Ta'ala.



Allah Ta'ala adalah Al-Ilah, yang
berarti Allah lah satu-satunya Dzat
yang berhak disembah. Tidak ada
yang berhak disembah selain Allah.
Penyembahan kepada selain Allah
adalah penyembahan yang batil.



Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu. Allah
Ta'ala memiliki makna kehidupan
yang sempurna. Allah adalah Al-

Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, tidak
membutuhkan makhluk-Nya. Oleh

karenanya, Allah Ta'ala tidak ditimpa
rasa kantuk dan tidur. Berbeda

dengan makhluk-Nya yang merasakan
kantuk dan membutuhkan tidur.

Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu. Allah
Ta'ala memiliki makna kehidupan
yang sempurna. Allah adalah Al-

Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, tidak
membutuhkan makhluk-Nya. Oleh

karenanya, Allah Ta'ala tidak ditimpa
rasa kantuk dan tidur. Berbeda

dengan makhluk-Nya yang merasakan
kantuk dan membutuhkan tidur.



Allah Ta'ala adalah penguasa
langit dan bumi, semua yang
ada di dalamnya adalah milik
Allah. Hanya Allah Ta'ala yang

dapat memberi syafa'at.
Hamba tidak dapat

memberikan syafa'at kecuali
dengan izin Allah.



Ilmu Allah sangatlah luas, baik
yang lalu, sekarang, maupun yang
akan datang. Tidak ada yang luput

dari ilmu-Nya.



Dan di dalam ayat Kursi, Allah
mengabarkan tentang bahwa kursi-
Nya yang lebih luas dari langit

dan bumi. Allah memelihara langit
dan bumi dengan aturan yang

Allah tetapkan. Allah tidak merasa
berat memeliharanya.



Allah Maha Tinggi, baik Dzat-Nya maupun
keagungan sifat-Nya. Allah Ta'ala juga Maha
Agung, betapapun tinggi dan agung makhluk,

pasti akan sirna jika dihadapkan pada
ketinggian dan keagungan Allah.

Alhamdulillah kita sudah belajar sedikit
tentang kandungan ayat kursi. Semoga

menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu
fikum.
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