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(Penetapan Sifat Mata bagi Allah) 

Dan firman-Nya :  

                       

“Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam 
penglihatan Kami, “  (QS Thur :48) 

                                

“Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku. Yang berlayar dengan 
Penglihatan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).” (QS Al-Qamar : 13 – 14) 

                         

“Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku, dan supaya kamu diasuh 
di bawah Penglihatan-Ku,” (QS Thaha : 39) 

 

(Penetapan Pendengaran dan Penglihatan bagi Allah) 

Dan firman-Nya : 

                                    

        

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu 
tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara 
kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS Al-Mujadilah : 1). 

Dan firman-Nya: 

                                 

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: "Sesunguhnya Allah 
miskin dan Kami kaya".”  (QS Ali ‘Imran :181). 

 

 



Terjemah Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah 
 

Dipakai untuk Kajian Sabtu pagi  12  

Dan firman-Nya: 

                                  

“Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? 
Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi 
mereka.” (QS Az-Zukhruf : 80). 

                

“Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, Aku Mendengar dan Melihat". (QS Thaha : 46) 

                 

“Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Melihat segala perbuatannya?”  
(QS Al ‘Alaq : 14) 

                                     

“Dia (Allah) yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat), Dan (melihat pula) perubahan 
gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Asy-Syu’ara’ : 218 – 220) 

                       

“Dan katakanlah: "Berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 
melihat perbuatanmu itu,”  (QS At-Taubah : 105) 

 

(Penetapan Sifat Makar dan Tipu Daya bagi Allah dalam rangka untuk Membalas Orang – orang 
yang Melakukan Makar dan Tipu Daya) 

Dan firman-Nya: 

           

“Dia-lah Dzat yang Maha keras dalam membalas makar.” (QS Ar-Ra’d : 13) 

 

 



Terjemah Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah 
 

Dipakai untuk Kajian Sabtu pagi  13  

Dan firman-Nya: 

                 

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS Ali Imran: 54) 

Dan firman-Nya: 

                    

“Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami membalas makar, sedang 
mereka tidak menyadari.” (QS An-Naml : 50) 

Dan firman-Nya: 

                   

“Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan 
Akupun membalas tipu daya mereka dengan sebenar-benarnya”. (QS Ath-Thariq : 15 – 16) 

 

(Penetapan Sifat Pema’afan, Ampunan, Rahmah, ‘Izzah, dan Kekuasaan) 

Dan firman-Nya: 

                                

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan 
(orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa”. (QS An-Nisa’: 149) 

                                 

“Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah 
mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS An-Nuur : 22) 

Dan firman-Nya: 
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“Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin. “ (QS 
Al-Munafiqun : 8) 

Dan firman-Nya tentang iblis: 

                  

Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya”.(QS Shad :82) 

 

(Penetapan Nama yang Agung bagi Allah dan Penafian Adanya Sesuatu yang Setara dengan-Nya) 

Dan firman-Nya:  

                   

“Maha Agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”.(QS Ar-Rahman : 78) 

                        

“Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya, apakah kamu mengetahui 
ada yang serupa dengan-Nya ?” (QS Maryam : 65) 

               

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(QS Al-Ikhlas : 4) 

Dan firman-Nya: 

                   

“Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Alla,padahal kalian mengetahui.” 
(Al-Baqarah : 22) 

                                          

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah; mereka 
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, sedangkan orang-orang beriman sangat besar 
kecintaannya  kepada Allah.” (QS Al-Baqarah :165) 
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(Penafian Adanya Sekutu bagi Allah) 

Dan firman-Nya: 

                                   

           

“Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu 
dalam kerajaan-Nya dan Dia tidak butuh penolong (yang mengeluarkan ) dari kehinaan. Dan 
agungkanlah Dia pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS Al-Isra’: 111) 

                                              

“Bertasbih kepada Allah semua  yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Hanya Allah lah 
yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”  
(QS At-Taghabun ; 1) 

Dan firman-Nya: 

                                 

                               

            

“Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia 
menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dzat yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan 
bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia 
telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” 
(QS Al-Furqan : 1 – 2). 

Dan firman-Nya : 

                                        

                              

       

“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, 
kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, 
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dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa 
yang mereka sifatkan itu, Dzat Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka 
Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan. (QS Al-Mukminun : 91 – 92 ). 

                          

“Maka janganlah kalian membuat permisalan permisalan bagi Allah. Sesungguhnya Allah 
mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.” (QS An-Nahl : 74) 

                                     

                              

“Katakanlah: "Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang 
tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-A’raf : 33) 

 

(Penetapan Istiwa’ Allah di atas ‘Arsy) 

Dan firman-Nya : 

                 

“(Yaitu) Dzat yang Maha Pemurah beristiwa di atas 'Arsy “ (QS Thaha : 5). 

                

“Kemudian Dia ber-istiwa Arsy.”  

(Al-Istiwa (tinggi dan naik) disebutkan) dalam tujuh tempat (dalam Al-Qur’an) : 

Dalam Surat al-A’raf firman-Nya : 

                                     

“Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, 
lalu Dia ber-istiwa di atas 'Arsy. “ (QS Al-A’raf :54) 
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Allah berfirman dalab surat Yunus : 

                                        

“Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, 
kemudian Dia ber-istiwa di atas 'Arsy (QS Yunus ; 3) 

Dalam surat A-Ra’d Allah berfirman : 

                                 

“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia ber-
istiwa di atas 'Arasy.” (QS Ar-Ra’d : 2).  

Dalam Surat Thaha, Allah berfirman ; 

                 

“(Yaitu) Dzat Yang Maha Pemurah ber-istiwa di atas 'Arsy.” (QS Thaha : 5). 

Dalam Surat Al-Furqan, Allah berfirman : 

                  

“Kemudian Dia be-istiwa di atas Arsy, Yang Maha Pemurah,” (QS Al-Furqan : 59) 

Dalam Surat Alim laam mim As-Sajdah, Allah berfirman : 

                                     

“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, 
kemudian Dia ber-istiwa di atas 'Arsy.” (QS As-Sajdah : 4).  

Dalam Surat Al-Hadid, Allah berfirman : 

                                  

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia ber-istiwa di atas ´Arsy. “ 
(QS Al-Hadid : 4) 
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(Penetapan Sifat Tinggi bagi Allah di Atas Makhluk-Nya) 

Dan firman-Nya : 

                    

“Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mematikanmu dan mengangkatmu kepada-Ku.”  
(QS Ali ‘Imron : 55). 
 
 

                            

“Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya”. (QS An-Nisa’ : 158) 
 
 

                       

“Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya”.  
(QS Fathir :10) 
 

                               

               

“Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang Tinggi supaya aku 
sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Sesembahan Musa dan 
sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta". (QS Ghafir :36 – 37) 
 

Dan firman-Nya : 

                                        

                   

“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di atas langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan 
bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?, Atau apakah kamu merasa 
aman terhadap Allah yang di atas langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka 
kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?” 
(QS Al-Mulk : 16 – 17) 
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(Penetapan Sifat Kebersamaan Allah Terhadap Makhluk-Nya) 

                                    

                                          

          

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari: kemudian Dia ber-istiwa di atas ´arsy. 
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun 
dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hadid : 4) 

Dan firman-Nya : 

                                    

                                        

      

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan 
antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang 
kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. 
kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Mujadilah : 40). 

              

"Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." (QS At-Taubah : 40) 

Dan firman-Nya : 

                

“Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku Mendengar dan Melihat". (QS Thaha : 46) 

                     

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”  
(QS An-Nahl : 128) 
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“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS Al-Anfal : 46) 

                                

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin 
Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."(QS Al-Baqarah: 249) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersambung………… 


