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Asmaul Husna – 5 
(Asmaul Husna nomor 41 – 50) 

“Mempertajam kebesaran Allah SWT di hati kita“ 
 

 
“Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa’ul 
husna (nama-nama yang baik).” – (Q.S. Thaa-Haa : 8 ) 
“Allah memiliki Asmaa’ ulHusna, maka memohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama 
yang baik itu…” – (QS. Al A’raaf : 180) 

 
41. Al Hasiibu – Artinya : Dzat yang Maha mencukupi segala kebutuhan makhlukNya dan 

Maha membuat perhitungan. 

 
42. Al Jaliilu – Artinya : Dzat yang Maha mempunyai kebesaran, kekuasaan, kesempurnaan 

dan kemuliaan. Kesempurnaan Allah SWT meliputi segala-galanya. Dzat yang tidak 
mempunyai cacat atau kekurangan sebagaimana sifat makhluk 

 
43. Al Kariimu – Artinya : Dzat yang Maha mulia dan murah hati (Pemurah). 

 
 



44. Ar Raqiibu – Artinya : Dzat yang Maha mengawasi. Tidak ada satupun sesuatu yang 
luput dari pengawasan Allah SWT .  

 
45. Al Mujiibu – Artinya : Dzat yang Maha mengabulkan keinginan dan doa hambaNya. 

Dzat yang menjawab orang yang memanggil namaNya.  

. 
 

46. Al Waasi’u – Artinya : Dzat yang Maha luas kekuasaanya. Keluasan kekuasaan Allah 
SWT tidak terbatas, Maha luas pengetahuaanya dan luas dalam segala-galanya. 

 
 

47. Al Hakiimu – Artinya : Dzat yang Maha bijaksana, Hakimnya para hakim. Dzat yang 
Maha besar semua perbuatanNya.  

 
48. Al Waduud – Artinya : Dzat yang Maha mencintai hambaNya yang beriman dan 

hambaNya yang beriman mencintaiNya. Kasih sayang Allah SWT kepada hambaNya 
adalah kehendakNya untuk mengasihi dan memuji hambaNya  

 



49. Al Majiid – Artinya : Dzat yang Maha mulia, Maha belas kasihan, Maha pemurah, Maha 
baik. Kemuliaan Allah SWT tidak dapat dibandingkan dengan hamba-hambaNya. 

 
50. Al Baa’itsu – Artinya : Dzat yang Maha membangkitkan hambaNya setelah kematian 

untuk diberikan balasan kebaikan atau hukuman (di akhirat kelak)  

 
Bersambung.. 
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