
Khasiat [Fadillah] Dari Ayat Kursi  
 
A. Saat Mau Tidur [diatas tempat tidur], membaca : 
 

 Istighfar 
 Salawat Nabi 
 Al Ikhlash 
 Ayat Kursi [surah Al Baqarah ayat 255] : 

 

 
 
ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAA 
TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA 
FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DZAL LADZII YASFA’U 
‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIH. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA 
KHOLFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN (dengung) 
‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI 
WAL ARDH. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL 
AZHIIIM. 
 
Artinya : 
 
Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus 
menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur 
KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat 
memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 
yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Dan 
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar. (QS : Al-Baqarah : 255) 
 
 



 
B. Untuk meninggikan derajat : 
 

 Ambil wudhu 
 Kemudian baca ayat Kursi 
 
Akan mendapat pahal ibadah 40 tahun, dinaikkan/diangkat derajatnya 
40 derajat dan akan dinikahkan di akherat dengan 40 bidadari surga. 

 
C. Terkabulnya kebutuhan yang di inginkan 
 

 Untuk mendapatkannya lakukan di hari Kamis 
 Saat sebelum keluar dari rumah, membaca : 

 

- Surah Ali Imran 
- Ayat Kursi 
- Al Qadr 
- Al Fatihah 

 
 Setiap mau keluar dari rumah [hari apa saja] dianjurkan untuk  

membaca ayat Kursi supaya diberikan keselamatan dan 
dimudahkan semua urusannya serta dijauhkan dari kemiskinan & 
kekurangan. 

 
D. Keberkahan lain dari ayat Kursi 
 

Bacakan ayat Kursi sebanyak 3 kali pada bejana/wadah air kemudian 
basuhkan ke wajah. 
Setelah itu sholat sunah 2 raka’at, pada masing-masing raka’at baca Al 
Fatihah dan Ayat Kursi maka apapun cita-2 atau keinginannya 
insyaallah akan tercapai. 

 
E. Untuk Terkabulnya doa  

Setelah membaca doa sesuai apa yang dikehendaki, lalu membaca : 
 
- Ayat Kursi 
- Surah Ali Imran [ayat ke-2] 
- Surah Thaha [ayat ke-111] 
- Surah Al Qadr 

 
F. Untuk terhindar dari kefakiran [kemiskinan] 
 

 Tiap hari membaca surah Al Waqiah 
 Saat mau masuk rumah dari bepergian : 
 

- Membaca : Qul hu allahu ahad 
- Membaca : ayat Kursi 

 
 
 



 
G. Untuk mengobati orang sakit 
 

- Setiap subuh selama 3 hari bacakan ayat Kursi sebanyak 106 kali, 
insyaallah akan cepat sembuh 

- Sakit kepala, pegang bagian yang sakit dan bacakan ayat Kursi 7 
kali akan cepat tersembuhkan 

 
H. Usai Sholat (wajib) 
 

Membaca ayat Kursi setelah sholat wajib akan selamat dari kefakiran 
dan kekurangan, dan akan memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak 
disangka-sangka. 
 
Zikir ayat Kursi : 
 
Dapat mendatangkan hajat bila ayat Kursi dibaca 100 kali pada waktu 
tengah malam setelah melakukan shalat Sunnah Hajat. 
 

I. Meninggikan derajat 
 
Sholat sunnah 4 raka’at di hari Sabtu, di setiap raka’at membaca : 
 
- Al Fatihah 
- Al Ikhlash 
- Ayat Kursi 
 
Akan meninggikan derajat sd. Derajat para Nabi. 

 
J. Menjaga Nyawa dan Harta 
 

Sehabis sholat membaca : 
 
- Ayat Kursi 
- 2 ayat setelah ayat Kursi [surah Al Baqarah ayat 256 dan 257] 
- 3 ayat terakhir surah Al Baqarah [ayat 284, 285, 286] 
 

K. Rumah di Surga 
 

Sholat sunnah 4 raka’at di hari Minggu, di setiap raka’at membaca : 
 
- Al Fatihah 
- Ayat Kursi 
- Al Ikhlash  [2x] 
 
Akan dikarunikan 4 rumah di surga bertingkat 4, disetiap tingkat ada 
bidadari surga dan pelayan. 

 
 
 



 
L. Mengabulkan keinginan 
 

- Setiap hari setelah Matahari Terbenam membaca Ayat Kursi = 41 
kali 

- Akan memperoleh apa yang di inginkan dari Allah SWT 
 
M. Mewujudkan keinginan 
 

Bacakan Ayat Kursi = 3 kali di bejana yang berisi air, kemudian 
basuhkan ke wajah/muka selanjut lakukan sholat sunnah 2 raka’at, 
setiap raka’at baca Al Fatihah dan Ayat Kursi masing-masing 1 kali, 
maka apapun keinginan dan cita-citanya akan tercapai. 

 
N. Berkah Makanan 
 

Bacakan ayat Kursi di makanan & lauk supaya ada keberkahan 
 
O. Amalan Wasiat Rosul 
 

Dilakukan saat terbitnya matahari : 
 
 Al Fatihah  = 7 kali 
 Ayat Kursi = 7 kali 
 Al Falaq  = 7 kali 
 An Nas  = 7 kali 
 
Menghapus dosa 1 tahun, terhindar bencana dan raih kebahagian dunia 
& akhirat. 
 

P. Menambah Rezeki  
 

Lakukan selama 30 hari setelah sholat dzuhur, membaca : 
 
Hari ke-1 : baca shalawat 1 kali, dan ayat Kursi 1 kali 
Hari ke-2 : baca shalawat 1 kali, dan ayat Kursi 2 kali 
Hari ke-3 : baca shalawat 1 kali, dan ayat Kursi 3 kali 
Demikian seterusnya ........... 
Hari ke-30 : baca shalawat 1 kali, dan ayat Kursi 30 kali 

 
 
Keistimewaan lainnya dari Ayat Kursi: 
 
 Ayat Kursi merupakan ayat paling agung di Al Qur’an dibanding ayat-

ayat yang lainnya. 
 
 Ayat kursi disampaikan ke Nabi Muhammad secara khusus, diantarkan 

oleh seribu malaikat. 
 
 



 
 
 Setiap huruf Ayat Kursi mengandung 1000 berkah dan 1000 rahmat. 
 
 Dengan membaca Ayat Kursi = 1 kali, maka akan dijauhkan dari 1000 

keburukan dunia dan 1000 keburukan akhirat. 
- Keburukan dunia yang paling ringan adalah kefakiran [kemiskinan] 
- Keburukan akhirat yang paling ringan adalah siksa kubur 
 

 Bila hendak tidur membaca Ayat Kursi, maka saat tidur akan dijaga 
oleh satu malaikat. 

 

 


