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Alhamdulillah, segala puji Allah, Tuhan seru sekalian alam, pemegang hati
manusia, pemilik dan penentu hidayah. Semoga kita selalu mendapat hidayah,
taufiq dan inayah-Nya . amin.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Rasulullah, Muhammad ibn
Abdillah, nabi yang telah mengajarkan kita apa-apa yang kita butuhkan, termasuk
dalam cara beriman dan ber-Islam yang baik. Wa ba’du.
Firman Allah dalam surat al-Mulk yang intinya bermakna Hidup ini adalah ujian
menyempurnakan firman Allah di surah al-Ankabut : 2 yang maknanya semua
mu’min akan diuji keimanannya.

ِٱْلي ٰوَة ل
ِ َّٱل
َ
﴾٢﴿ ور
َُ َح َس َُن َع َم اًل َوُى ََو ٱلْ َع ِز َُيز ٱلْغَ ُف
أ
َ
م
ك
ي
أ
َ
م
ك
و
ل
ب
ي
و
َ
ت
و
م
ل
ٱ
َ
ق
ل
خ
ى
ذ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
ْ ْ ْ َ َْ ََ َ َ ْ َ َ َ

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang
lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.
(QS. Al-Mulk [67] : 2)
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Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan,
"Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?
(QS. Al-Ankabut 29 : 2)
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Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al
Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami
perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(QS. Al-Isra 17 : 1)
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Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada
waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya. Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan
tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda
(kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
(QS. An-Najm 53 : 13-18)

Hadis-hadis Isra’ Mi’raj
Dari Malik bin Sha`sha`ah ra., Nabi SAW. bersabda: Ketika aku sedang
berada di dekat Baitullah antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar
ada yang berkata: Salah satu dari tiga yang berada di antara dua orang.
Lalu aku didatangi dan dibawa pergi. Aku dibawakan bejana dari emas
yang berisi air Zamzam. Lalu dadaku dibedah hingga ini dan ini. Qatadah
berkata: Aku bertanya: Apa yang beliau maksud? Anas menjawab: Hingga
ke bawah perutnya. Hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zamzam,
kemudian dikembalikan ke tempatnya dan mengisinya dengan iman dan
hikmah. Lalu aku didatangi binatang putih yang disebut Buraq, lebih tinggi
dari khimar dan kurang dari bighal, ia meletakkan langkahnya pada
pandangannya yang paling jauh. Aku ditunggangkan di atasnya.

-------------------
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Hadis Sahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (hadis no. 2968) dan Muslim (hadis no 238 ?).

Hadis-hadis Isra’ Mi’raj
Dari Anas ibn Malik ra, Rasulullah SAW. Bersabda : Aku didatangi Buraq. Lalu aku
menunggangnya sampai ke Baitulmakdis. Aku mengikatnya pada pintu mesjid yang
biasa digunakan mengikat tunggangan oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke mesjid
dan mengerjakan salat dua rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa bejana
berisi arak dan bejana berisi susu. Aku memilih susu, Jibril berkata : Engkau telah
memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril minta dibukakan, ada
yang bertanya : Siapakah engkau? Dijawab : Jibril. Ditanya lagi : Siapa yang
bersamamu? Jibril menjawab : Muhammad. Ditanya : Apakah ia telah diutus? Jawab
Jibril : Ya, ia telah diutus. Lalu dibukakan bagi kami. Aku bertemu dengan Adam. Dia
menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke
langit kedua. Jibril as. minta dibukakan. Ada yang bertanya : Siapakah engkau? Jawab
Jibril : Jibril. Ditanya lagi : Siapakah yang bersamamu? Jawabnya : Muhammad. Ditanya
: Apakah ia telah diutus? Jawabnya : Dia telah diutus. Pintu pun dibuka untuk kami.
Aku bertemu dengan Isa bin Maryam as. dan Yahya bin Zakaria as. Mereka berdua
menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan.

-------------------
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Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (hadis no. 336), dan Muslim (hadis no 237).

Langit 3 sampai 5
•

•

•

Aku dibawa naik ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: Siapa
engkau? Dijawab: Jibril. Ditanya lagi: Siapa bersamamu? Muhammad SAW. jawabnya.
Ditanyakan: Dia telah diutus? Dia telah diutus, jawab Jibril. Pintu dibuka untuk kami.
Aku bertemu Yusuf as. Ternyata ia telah dikaruniai sebagian keindahan. Dia
menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan.
Aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: Siapa
ini? Jibril menjawab: Jibril. Ditanya lagi: Siapa bersamamu? Muhammad, jawab Jibril.
Ditanya: Apakah ia telah diutus? Jibril menjawab: Dia telah diutus. Kami pun
dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Idris as. Dia menyambutku dan mendoakanku
dengan kebaikan. Allah Taala berfirman Kami mengangkatnya pada tempat (martabat)
yang tinggi.
Aku dibawa naik ke langit kelima. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: Siapa?
Dijawab: Jibril. Ditanya lagi: Siapa bersamamu? Dijawab: Muhammad. Ditanya:
Apakah ia telah diutus? Dijawab: Dia telah diutus. Kami dibukakan. Di sana aku
bertemu Nabi Harun as. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan.

Langit 6 sampai 7
• Aku dibawa naik ke langit keenam. Jibril as. minta dibukakan. Ada yang
bertanya: Siapa ini? Jawabnya: Jibril. Ditanya lagi: Siapa bersamamu?
Muhammad, jawab Jibril. Ditanya: Apakah ia telah diutus? Jawabnya: Dia
telah diutus. Kami dibukakan. Di sana ada Nabi Musa as. Dia menyambut
dan mendoakanku dengan kebaikan.
• Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Jibril minta dibukakan. Lalu ada
yang bertanya: Siapa ini? Jawabnya: Jibril. Ditanya lagi: Siapa bersamamu?
Jawabnya: Muhammad. Ditanyakan: Apakah ia telah diutus? Jawabnya:
Dia telah diutus. Kami dibukakan. Ternyata di sana aku bertemu Nabi
Ibrahim as. sedang menyandarkan punggungnya pada Baitulmakmur.
Ternyata setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat masuk ke Baitulmakmur
dan tidak kembali lagi ke sana.

Sidratul Muntaha
•

Kemudian aku dibawa pergi ke Sidratulmuntaha yang dedaunannya seperti kupingkuping gajah dan buahnya sebesar tempayan. Ketika atas perintah Allah,
Sidratulmuntaha diselubungi berbagai macam keindahan, maka suasana menjadi
berubah, sehingga tak seorang pun di antara makhluk Allah mampu melukiskan
keindahannya. Lalu Allah memberikan wahyu kepadaku. Aku diwajibkan salat lima
puluh kali dalam sehari semalam. Tatkala turun dan bertemu Nabi SAW. Musa as.,
ia bertanya: Apa yang telah difardukan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab:
Salat lima puluh kali. Dia berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah
keringanan, karena umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Aku pernah
mencobanya pada Bani Israel. Aku pun kembali kepada Tuhanku dan berkata:
Wahai Tuhanku, berilah keringanan atas umatku. Lalu Allah mengurangi lima salat
dariku. Aku kembali kepada Nabi Musa as. dan aku katakan: Allah telah
mengurangi lima waktu salat dariku. Dia berkata: Umatmu masih tidak sanggup
melaksanakan itu. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi.

Hadis-hadis Isra’ Mi’raj
Dari Malik bin Sha`sha`ah ra., Nabi SAW. bersabda: Ketika aku sedang
berada di dekat Baitullah antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar
ada yang berkata: Salah satu dari tiga yang berada di antara dua orang.
Lalu aku didatangi dan dibawa pergi. Aku dibawakan bejana dari emas
yang berisi air Zamzam. Lalu dadaku dibedah hingga ini dan ini. Qatadah
berkata: Aku bertanya: Apa yang beliau maksud? Anas menjawab: Hingga
ke bawah perutnya. Hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zamzam,
kemudian dikembalikan ke tempatnya dan mengisinya dengan iman dan
hikmah. Lalu aku didatangi binatang putih yang disebut Buraq, lebih tinggi
dari khimar dan kurang dari bighal, ia meletakkan langkahnya pada
pandangannya yang paling jauh. Aku ditunggangkan di atasnya.
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Hadis Sahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (hadis no. 2968) dan Muslim (hadis no 238 ?).

5 Ujian Dalam Peristiwa Isra’ Mi’raj
• Ujian Keimanan
– Kebenaran Peristiwa :
• Dinilai Mustahil
• Membus Alam Lain :
• Cerita cerita aneh

– Adanya surga nereka
– Bertemu Allah

• Ujian Ketaqwaan
– Betemu dengan Para Nabi dan Rasulullah

• Ujian Keilmuan
– Nabi Musa Sebagai Konsultan

• Kesetiaan
– Kesetiaan Pendamping:
• Mala’ikat
• Abu Bakar

• Ujian Keta’atan
– Ketaatan akan perintah Allah

