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اْألَْقَصى الِذي بَارَْكنَا  بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجدِ  َأْسَرىاحلمد هللا الذي 
اجلّد ، نرجو رمحته وخنشى عذابه إن عذابه إِنُه ُهَو السِميُع اْلَبِصريُ  َحْوَلُه لُِنرَِيُه ِمْن آَيَاتِنَا

شهد أن حممدا عبده أبالكفار ملحق.. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و 
سيدنا حممد النيب العريب األمني الذي فتح .. اللهم صل وسلم على ال نيب بعده ورسوله

اهللا به أعينًا عميًا وآذاناً صما وقلوبًا غلفًا وأخرج به الناس من الظلمات إىل النور.. 
ما دائمني عليه إىل يوم البعث والنشور وعلى آله الطـيّـبـيـن األطهار وأصحابه صالة وسال

  أما بعد..... األبرار وَمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
وإياي بتقوى اهللا عز وجل ومتسك ذا الدين متسكا قويا  فيا أيها املسلمون أوصيكم

   .حىت يأتينا اليقني واالستقامة يف سبيله
ِحبَْبِل اللِه  َوَال َمتُوُتن ِإال َوأَنْـُتْم ُمْسِلُموَن. َواْعَتِصُموا آََمنُوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاِتهِ الِذيَن يَاأَيهَا 

فََأْصَبْحُتْم  اللِه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلَف بـَْنيَ قـُلُوِبُكمْ  مجَِيًعا َوَال تـََفرقُوا َواذُْكُروا نِْعَمةَ 
ُ اللُه َلُكمْ  بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرَةٍ  اِر فَأَنْـَقذَُكْم ِمنْـَها َكَذِلَك يـُبـَنيآَيَاِتِه  ِمَن الن

 لََعلُكْم تـَْهَتُدوَن.

  معاشر املسلمني رمحكم اهللا
Tidak terasa bahwa kita sudah berada di bulan Rajab yang mulia, berarti beberapa bulan 

ke depan kita akan bersua kembali dengan bulan yang penuh berkah, Ramadhan Al-

Mubarak. Di mulai dari bulan Rajab inilah Rasulullah mempersiapkan diri dan 

keluarganya untuk menyambut kedatangan tamu agung Ramadhan dengan berbagai 
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persiapan istimewa demi menggapai kesempurnaan dan kebaikan yang berlimpah ruah. 

Dengan berdoa: 

  اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا يف رمضان
“Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan sampaikanlah kami 

berjumpa dengan bulan Ramadhan.” 

Salah satu peristiwa besar yang hanya terjadi sekali seumur kehidupan manusia adalah 

peristiwa isra dan mi’raj Rasulullah saw. Isra’ berarti perjalanan Rasulullah di malam hari 

dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsha di Palestina. Sedangkan mi’raj 

berarti dinaikannya Rasulullah menghadap Allah di sidratil muntaha. 

Dalam banyak hadits shahih diceritakan, banyak kejadian menakjubkan yang beliau 

jumpai pada saat itu. Dari Makkah ke Baitul Maqdis beliau disertai Jibril menaiki 

kendaaraan buraq. Sesampai di Masjid al-Aqsha, beliau dipertemukan dengan nabi-nabi 

terdahulu. Beliau pun shalat bersama mereka dan didaulat sebagai imamnya. Setelah 

itu, beliau mi'raj (naik) ke langit dunia bersama Jibril. Di setiap tingkatan langit, beliau 

disambut secara berturut-turut oleh Adam, Yahya dan Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan 

Ibrahim. Setelah itu, beliau naik ke sidrat al-muntahâ, lalu ke bait al-ma'mûr, kemudian 

menghadap Rabbnya. Beliau juga diperlihatkan orang-orang yang mendapatkan 

kenikmatan surga dan siksa neraka. Juga, diberikan taklif shalat lima puluh waktu dalam 

sehari, hingga akhirnya tinggal lima waktu. Semua itu merupakan sebagian tanda 

kekuasaan-Nya yang diperlihatkan kepada beliau. 

Diantara pelajaran penting yang dapat kita ambil, ketika Rasulullah SAW melihat para 

penghuni neraka, diantara mereka beliau melihat ada segolongan orang yang 

disuguhkan 2 hidangan, yang satu hidangan yang baik berupa daging yang segar dan 

lezat, yang lainnya hidangan yang buruk berupa daging busuk yang berbau dan berulat. 

Namun mereka malah memilih makan daging busuk tersebut. Lalu Rasulullah SAW 

bertanya kepada Jibril: 

  من هؤالء يا جربيل؟
Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab: “Mereka adalah orang-orang 

yang meninggalkan para wanita yang halal bagi mereka (yaitu istri-istri mereka), dan 

mendatangi para wanita yang diharamkan bagi mereka” 

Itulah gambaran orang-orang yang suka berzina. Kelak mereka akan makan makanan 

yang busuk dan berulat. 

  معاشر املسلمني رمحكم اهللا



Peristiwa Isra’ Mi’raj yang maha agung ini menunjukkan keagungan Rasul yang terpilih 

untuk menjadi subjek dalam peristiwa ini. Rasulullah bahkan menjadi imam sholat bagi 

para nabi sebelumnya. Keagungan Rasul ini tentu menjadi kebanggaan dan kebahagian 

kita selaku umatnya dengan tetap mempertahankan dan memelihara kemuliaan 

tersebut dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka berarti kita telah mengotori kemuliaan 

tersebut. Apalagi dengan sengaja menyalahi aturan dan sunnahnya. Na’udzu biLlah. 

Peristiwa isra’ dan mi’raj diabadikan oleh Al-Qur’an dalam surah yang dinamakan 

dengan peristiwa tersebut, yaitu surah Al-Isra’. Bahkan peristiwa inilah yang mengawali 

surah ini.  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
اْألَْقَصى الِذي بَارَْكنَا  بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجدِ  سبحان الذي َأْسَرى
 اْلَبِصريُ إِنُه ُهَو السِميُع  َحْوَلُه لُِنرَِيُه ِمْن آَيَاتِنَا

“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.” (Al-Isra’: 1). 

  معاشر املسلمني رمحكم اهللا
Sudut pandang tentang isra’ dan mi’raj memang bisa beragam; dari kacamata aqidah, 

isra mi’raj mengajarkan tentang kekuasaan Allah swt. yang tidak terhingga. 

Dari sudut pandang sains, mengajarkan bagaimana dunia keilmuan masih menyisakan 

teori ilmiah yang belum terkuak. Benarlah pernyataan tulus para malaikat: 
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“Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 

yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (2:32). 

Dari sudut pandang moralitas, peristiwa ini mengajarkan bagaimana adab dan akhlak 

seorang hamba kepada Khaliqnya. Sungguh beragamnya sudut pandang ini 

menunjukkan keagungan peristiwa yang hanya sekali terjadi sepanjang kehidupan 

manusia, dan hanya terjadi kepada seorang insan pilihan, Rasulullah saw. 

Sayyid Quthb menafsirkan ayat pertama dari surah Al-Isra ini dengan menyebutkan 

bahwa ungkapan tasbih yang mengawali peristiwa ini menujukkan keagungannya, 

karena tasbih diucapkan manakala menyaksikan atau melihat sesuatu yang luar biasa 

yang hanya mampu dilakukan oleh Dzat yang Maha Kuasa. Sedangkan lafadz “bi’abdihi” 

adalah untuk mengingatkan status manusia (Rasulullah) dengan anugerahnya yang bisa 

mencapai maqam tertinggi sidratul muntaha, agar ia tetap sadar akan kedudukanya 

sebagai manusia meskipun dengan penghargaan dan kedudukan yang tertinggi 

sekalipun yang tidak akan pernah dicapai oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. 

Allah swt. memilih perjalanan isra’ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha adalah karena 

ada ikatan ideologis yang sangat erat; antara aqidah Nabi Ibrahim dengan Nabi 

Muhammad saw. Disamping ikatan kemasjidan antara kedua masjid tersebut dalam 

konteks keutamaannya. Rasulullah mengingatkan: 

"ال تشّد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد 
 األقصى".

“Tidak dianjurkan mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid; Masjid Haram di 

Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Aqsha di Palestina.” (Bukhari). 

Ini juga untuk mengingatkan umat Islam semua bahwa hubungan ideologis antara 

seluruh umat Islam dengan Palestina tidak boleh padam dan harus terus diperjuangkan.  

  معاشر املسلمني رمحكم اهللا
Namun, apa yang terjadi sekarang. Kita menyaksikan setiap hari penduduk Gaza dibantai 

dengan biadab oleh bangsa terlaknat (al-maghdhubi ‘alaihim), Yahudi. Bukan hanya 

manusia, rumah, sekolah dan masjid pun tidak luput dari kebrutalan dan kebiadaban 

bangsa kera tersebut. Meski demikian, yakinlah apa yang dialami oleh Israel saat ini 

sesungguhnya adalah kegagalan dan kekalahan. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi, 

sebenarnya adalah buah pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim di sekitar 

mereka. 

Bumi Isra’ Dan Mi’raj Nabi tersebut telah dikhianati. Pemerintah Mesir telah 

mengkhianati rakyat Gaza dan Palestina. Lihatlah, ketika penduduk Gaza hendak 

memasuki Rafah, perbatasan Gaza-Mesir, polisi Mesir melepaskan tembakan peringatan 

ke udara, dan mengusir mereka. Bahkan, kini ketika Gaza sudah dijadikan sebagai zona 

militer tertutup oleh Israel, dan satu-satunya pintu keluar adalah Rafah, lagi-lagi 

penguasa Mesir hanya diam menyaksikan saudara-saudara mereka dibantai di depan 

mata mereka.  

Pemerintah Mesir tidak sendiri. Pemerintah Yordania juga melakukan hal yang sama. 

Bahkan yang lebih ironis lagi adalah penguasa Arab Saudi. 



  )٣٠(التوبة  يؤفكون أىنّ قاتلهم اهللا 
Semoga Allah segera membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai bisa berpaling 

seperti itu? 

Iya. Para penguasa itulah yang sesungguhnya menjadi penyakit Islam dan umatnya. 

Mereka menjadi benalu, dan racun di tubuh umat Muhammad saw. Ketika tentara-

tentara Islam siap berjihad, merekalah yang justru mengikat tangan dan kaki tentara-

tentara itu untuk berjihad. Ketika rakyat meluapkan perasaan mereka, untuk memprotes 

diamnya para pengkhianat itu, justru mereka terus-menerus menjaga kepentingan 

Yahudi di negeri mereka. Anehnya, mereka pun tidak malu. Iya, mereka memang sudah 

tidak mempunyai rasa malu. Karena akidah mereka sudah mati. Mereka memang bukan 

lagi umat Muhammad. Lalu, masihkah umat Muhammad ini berharap kepada mereka?  

Tidak. Umat Muhammad yang mulia ini membutuhkan seorang pemimpin yang ikhlas, 

berjuang dan mengabdi hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Dialah Khalifah 

kaum Muslimin. Iya. Sudah saatnya, umat ini mengangkat seorang Khalifah untuk 

mengurusi dan menyelesaikan seluruh urusan mereka. Khilafahlah yang akan 

menghentikan jeritan anak-anak, wanita dan orang tak berdaya di Gaza. Khilafahlah 

yang akan mengerahkan pasukannya untuk berjihad melawan tentara Israel, dan 

menghancurkan negara Yahudi itu hingga ke akar-akarnya. Khilafahlah yang akan 

menghadapi Amerika, Inggeris, Rusia dan negara-negara Eropa yang mendukung 

eksistensi negara Zionis itu. Khilafahlah yang akan membersihkan negeri-negeri kaum 

Muslimin dari antek-antek negara-negara penjajah itu.  

تها ودعامت وجودها من فلسطني اللهم اخلع كيان اليهود وأعواا والدول اليت دعام
بالد املسلمني من جزرها، وأقم علينا دولة اخلالفة يا رب. اللهم عجل لنا نصرتك  وسائر

  بقيامها.
Ya Allah, cabutlah entitas Yahudi, para pendukungnya, juga negara-negara yang 

mendukungnya dan mendukung eksistensinya dari Palestina dan seluruh negeri kaum 

Muslim hingga ke akar-akarnya. Ya Rabb, dirikanlah di atas puing-puingnya Negara 

Khilafah. Ya Allah, segerakanlah pertolongan-Mu dengan tegaknya Khilafah 

 معاشر املسلمني رمحكم اهللا

Di negeri ini, peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah tersebut diperingati setiap tahun. Bahkan 

tanggal 27 Rajab ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kendati demikian, sudahkah 

peristiwa penting itu dipahami dengan benar? Dampak apakah yang dihasilkan dari 

peringatan itu? 

Pada peristiwa Isra' Mi'raj itu terdapat tiga poin yang penting dipahami. Pertama, 

isra'nya Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis dan shalatnya beliau di sana. Kedua, tampilnya 

Rasulullah SAW sebagai imam bagi para nabi. Ketiga, pilihan Rasulullah SAW terhadap 

gelas yang berisi susu, seraya menolak khamr. 

Tampilnya Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi itu mengisyaratkan terjadinya 

alih kepemimpinan bagi umat manusia. Kepemimpinan yang sebelumnya dipegang Bani 

Israil dengan ditandai banyaknya nabi dari kalangan mereka dialihkan kepada beliau dan 

umatnya. Isra'nya beliau di Baitul Maqdis dan tampilnya beliau sebagai imam 

mengisyaratkan bahwa Baitul Maqdis dan sekitarnya termasuk bagian dari daerah 

kekuasaan negara yang akan beliau dirikan. Alasannya, tuan rumahlah yang berhak 

menjadi imam dalam shalat.  

Pilihan Rasulullah SAW terhadap susu dan dibenarkan Jibril yang menyatakan bahwa 

pilihan beliau itu sesuai dengan fitrah mengandung maksud bahwa sistem yang 

diturunkan kepada beliau untuk memimpin manusia itu merupakan sistem yang sesuai 

dengan fitrah manusia.   

Ketiga poin itu memang benar-benar terealisasi. Kurang lebih setahun kemudian, beliau 

berhasil mendirikan negara di Madinah. Ketika beliau wafat, seluruh Jazirah Arab berada 

di bawah kekuasaan Islam. Baitul Maqdis dan sekitarnya pun dikuasai beberapa tahun 

kemudian. Tepatnya, ketika Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah. Dan itu terus 

berlangsung hingga khilafah Utsmaniyyah runtuh. Memang daerah itu sempat dikuasai 

pasukan salib, namun tentara Islam segera bisa merebutnya kembali. 

Seharusnya, peringatan Isra' Mi'raj yang rutin dilakukan setiap tahun itu menyadarkan 

tentang beberapa poin di atas. Jika kini umat Islam kehilangan Khilafah sehingga tidak 

lagi menjadi pemimpin dunia; jika Baitul Maqdis yang seharusnya di bawah kekuasaan 

Islam justru dikangkangi Bani Israil, sementara umat Islam diam dan tidak merasa 

bersalah akan hal itu, maka peringatan Isra' Mi'raj perlu dipertanyakan dampak yang 

dihasilkan. Akankah kita tidak tergerak untuk merubahnya? 

Oleh karena itu, kita harus mengambil hikmah dan makna yang sesungguhnya yaitu 

sudah saatnyalah kita memiliki kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 

Sudah saatnyalah Islam memimpin dunia, sudah saatnyalah syari’at Islam diterapkan di 

seluruh aspek kehidupan umat manusia. Semoga segera terwujud. Amin Ya Rabbal 

‘Alamin. 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم



اْلُفَؤاُد َما رََأى، أَفـَُتَماُروَنُه َعَلى َما يـََرى، َولََقْد َرآَُه  فَأَْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما أَْوَحى، َما َكَذبَ 
 السْدرََة َما يـَْغَشى. نـَْزَلًة ُأْخَرى، ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتـََهى، ِعْنَدَها َجنُة اْلَمْأَوى، ِإْذ يـَْغَشى

بارك اهللا يل ولكم ىف القرآن العظيم ونفعين وإياكم مبا فيه من األيات والذكر احلكيم 
ودى رسول اهللا الرؤوف الرحيم، أقول قوىل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم ولسائر 

  املسلمني من كل ذنب عظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
  يةالخطبة الثان

احلمد هللا محدا كثريا كما أمر، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، إياه نعبد وإياه 
نستعني، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله 

صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه ومن  املبعوث رمحة للعاملـني. اللهم
يوم الدين. أما بعد. فيا عباد اهللا اتقوا اهللا ما استطعتم وسارعوا إىل  تبعهم بإحسان إىل
  مغفرة من ربكم. 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َوَعَد اللُه الِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصاِحلَاِت لََيْسَتْخلَِفنـُهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 

قـَْبلِِهْم َولَُيَمكَنن َهلُْم ِدينـَُهُم الِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيَُبدلَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا الِذيَن ِمْن 
  يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ر من نصر الدين واخذل الكفرة واملبتدعة واملشركني، اللهم أعّز اإلسالم واملسلمني وانص
الرعب. اللهم إنا جنعلك  ماللهم شتت مشلهم ومزق مجعهم ودمر ديارهم وألق يف قلو

يف حتورهم ونعوذ بك من شرورهم إنك على كل شيء قدير. اللّهم اغفر للمؤمنني 

م واجعل يف قلوم واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وأصلح ذات بينهم وأّلف بني قلو 
اإلميان واحلكمة وثبـّتهم على ملة رسولك صلى اهللا عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك 
الذي عاهدم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا منهم، يا قاضي 
احلاجات ويا كايف املهمات. اللهم إنا نسألك دولة اخلالفة الراشدة على منهاج نبيك 

ا دينك وتذل ا الكفر وطغيانه. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا  تعزّ 
  عذاب النار.

عباد اهللا، إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وادعوه 

  كم ولذكر اهللا أكرب واهللا يعلم ما تصنعون. وأقم الصالة.يستجب ل
  


