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ي ي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الذِ ذِ ال  هللاِ  دُ مْ حلَْ اَ 
َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اُهللا َوْحَدُه َال  بَارَْكنَا َحْوَلُه لُِنرَِيُه ِمْن آَيَاتِنَا إِنُه ُهَو السِميُع اْلَبِصُري،

 ةِ م ْألُ لِ  حَ صَ نَ وَ  ةَ انَ مَ ى اْألَ د أَ وَ  ةَ الَ سَ الر  غَ ل بَـ  ،َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلهُ 
, اَللُّهم َصل كٌ لِ ا هَ ال ا اِ هَ نـْ عَ  غُ يْ زِ  يَ ا َال هَ ارِ هَ نـَ ا كَ هَ لُ يْـ لَ  اءِ ضَ يْ بَـ الْ  ةِ ج ـَ حمَ ـْ ى اللَ ا عَ نَ كَ َر تـَ وَ 

َوَسلْم َعَلى َسيِدنَا ُحمَمٍد َوَعَلى آِلِه َو َاْصَحاِبِه َوَمْن َدَعا ِإَىل اِهللا ِبَدْعَوِتِه َوَمْن َمتَسَك 
َوَمْن تَبَِعُه بِِإحْسَاٍن ِاىل يـَْوِم الدْين.  هِ ادِ هَ جِ  ق حَ  هِ لِ يْ بِ  سَ ِيف  دَ اهَ جَ  نْ مَ  نِة َرُسْوِلِه وَ ِبسُ 

ِعبَاَد اِهللا، أُْوِصْيُكْم بِتـَْقَوى اِهللا، فـََقاَل اُهللا تـََعاَىل: يَاأَيهَا الِذْيَن ءَاَمنُوا  أَما بـَْعُد؛ فـَيَا
 ُقوا اَهللا َحقْسِلُمْوَن. اتـَوأَنُتْم م ِإال تـَُقاِتِه َوَال َمتُْوُتن  

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah kapan dan dimanapun kita 

berada, dengan senantiasa seoptimal mungkin mengerjakan segala perintah-Nya 

dan meninggalkan segala larangan-Nya. 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Salah satu peristiwa besar yang hanya terjadi sekali seumur kehidupan manusia 

adalah peristiwa Isra dan Mi’raj Rasulullah saw.  

ْقَصى الِذي ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَ 
  بَارَْكنَا َحْوَلُه لُِنرَِيُه ِمْن ءَايَاتِنَا إِنه ُهَو السِميُع اْلَبِصريُ 

“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya (Muhammad SAW) pada 

suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjdil Aqsha yang telah kami berkahi 

sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda 

kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

(QS. Al Isra:1). 

Banyak hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, namun ada satu isyarat penting  

yang jarang dibahas, yakni isyarat perubahan kepemimpinan dunia, dari tangan 

Yahudi ke tangan umat Islam. 

Isyarat ini dijelaskan oleh Syeikh Shafiyyurrahmân al-Mubârakfûriy (w. 1427H), 

juara pertama  perlombaan penulisan sirah (sejarah kehidupan Rasul), Rabitah 

Alam Islamy, Makkah, dalam kitab sirohnya, Ar Rahîqum Makhtûm, hal 124.  

Beliau menangkap isyarat ini, diantaranya setelah mencermati bahwa dalam surat 

al Isra yang berisi 111 ayat, hanya satu ayat yang menceritakan peristiwa isra’, 

yakni ayat pertama, ayat-ayat berikutnya justru berbicara tentang kejahatan Bani 

Israil dan informasi kehancuran mereka akibat kejahatan mereka. Karena itulah 

kepemimpinan kaum Yahudi akan Allah pindahkan  kepada Rasulullah saw, tidak 

hanya itu Allah akan menyatukan kedua pusat dakwah Nabiyullah Ibrahim as, 

yakni Makkah dan Baitul Maqdis  kepangkuan umat Rasulullah saw. Isyarat ini juga 

terlihat dari tampilnya Rasulullah SAW sebagai Imam shalat bagi para nabi di 

masjidil Aqsha. 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Dalam peristiwa Isra’,  Rasulullah SAW diperjalankan  dari Masjidil Haram di kota 

Mekkah menuju  kota Yastrib (Madinah), lalu Madyan Thursina (di Mesir), lalu 

Baithlehem, baru kemudian ke Baitul Maqdis, di sini  beliau dipertemukan dengan 

nabi-nabi terdahulu. Beliau pun shalat bersama mereka dan didaulat sebagai 

imamnya. 

Sejarah telah membuktikan, bahwa sekitar setahun setelah Isra dan Mi’raj, 

Rasulullah saw berhasil menegakkan kekuasaan Islam di Yatsrib (622 M), 

kemudian terjadi futuh Makkah 630 M). Adapun Suriah, Iraq dan Palestina 

dibebaskan tahun 637 -638 M, dan  Mesir  tahun 641 M. Praktis, sekitar 20 tahun 

pasca Isra’ Mi’raj, semua rute perjalanan Isra’ dan Mi’raj sudah berada dalam 

kepemimpinan umat Islam. 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Kenapa Kepemimpinan Bani Isra’il Digantikan? Allah jelaskan dalam surat al Isra :4 

  َوَقَضيْـنَا ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل ِيف اْلِكتَاِب لَتـُْفِسُدن ِيف اْألَْرِض َمرتـَْنيِ َولَتـَْعُلن ُعلُوا َكِبريًا
Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu: "Sesungguhnya 

kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali  dan pasti kamu akan 

menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar 

Imam at Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari kerusakan 

yang dibuat oleh Bani Israil, beliau menyatakan 



  لتعصّن اهللا يا معشر بين إسرائيل ولتخالفّن أمره يف بالده
Sungguh kalian akan bermaksiat kepada Allah wahai bani Israil, dan sungguh 

kalian akan menyelisihi perintahnya di negerinya (Jâmi’ul Bayân fî Ta’wîlil Qur’ân, 

17/356) 

Karena kemungkaran, kemaksiyatan, pengingkaran dan penyimpangan mereka 

dalam  pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT lah yang membuat mereka tidak 

layak lagi memimpin umat manusia. Tidak hanya itu,  bahkan mereka merubah 

kitab Allah SWT  lalu mengatakan “Ini wahyu dari Allah” 
1
, tidak hanya itu, mereka 

juga membunuh nabi mereka sendiri yakni nabi Zakariya dan Nabi Yahya a.s.  

Sejarah membuktikan walaupun mereka pernah  250 tahun berjaya, sejak 975 SM, 

karena kemaksiyatan ini, Allah menjadikan mereka dikalahkan oleh tentara 

Babilonia di bawah pimpinan Bukhtanassar (Nebukadnezar), yang menawan dan 

menjadikan mereka sebagai budak
2
. 

Kehancuran karena kemaksiatan ini bukan hanya berlaku untuk Bani Israel, namun 

berlaku untuk siapa saja. Negeri Saba yang berkembang kira-kira tahun 1000 SM, 

negeri yang sangat makmur, namun karena kekufuran yg menyebar, Allah pun 

menghancurkan mereka
3
.  

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Sungguh, berpalingnya manusia dari syari’ah-Nya lah yang Allah jadikan penyebab 

kehancuran suatu bangsa, siapapun bangsa tersebut, termasuk bangsa ini. Dan 

sungguh, tidak ada cara lain untuk berjaya kembali kecuali dengan taubat yang 

sebenarnya, yang diiringi dg sesegera mungkin menjalankan ketaatan sepenuhnya 

kepada Allah SWT. Sejarah membuktikan bahwa tatkala Bani Isreal bertaubat, 

maka Allah memberikan giliran kejayaan bagi mereka untuk berkuasa kembali 

pada tahun 536 SM, Allah berfirman: 

 … نْـُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأمتُْ فـَلََهاِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَ 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri (QS. Al Isra’ : 7). 

Kemudian Allah mengancam kalau mereka kembali durhaka maka Allah juga akan 

kembali menghinakan mereka: 

                                                 
1 QS Al Baqarah: 79 
2 Tafsir Depag RI 
3 QS. Saba’: 16 

 َعَسى رَبُكْم َأْن يـَْرَمحَُكْم َوِإْن ُعْدمتُْ ُعْدنَا َوَجَعْلنَا َجَهنَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريًا

Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat (Nya) kepadamu; dan 

sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali 

(mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang 

tidak beriman. (QS. Al Isra : 8) 

Ma’âsyiral muslimîn rahîmakumullâh 

Sungguh tegaknya hukum Allah, itu jalan perbaikan umat ini, bahkan Rasulullah 

bersabda berkaitan dg satu hudud saja: 

  بَاًحاحلََد يـَُقاُم ِيف اْألَْرِض، َخيْـٌر ِألَْهلَِها ِمْن َأْن ُميَطروا َأْربَِعَني صَ 
Sungguh satu hudud (hukum Allah) yang ditegakkan di bumi, itu lebih baik bagi 

penduduknya daripada mereka diberi hujan 40 pagi (HR. Ahmad dan an Nasa-i 

dari Abu Hurairah) 

Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang melakukan perbaikan, perbaikan diri 

kita, keluarga kita dan masyarakat, yakni dengan berupaya menjalankan dan 

mengupayakan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. 

اعوذ باهللا من الشيطان  –َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصتُوا لََعلُكْم تـُْرَمحُوَن 
َولَْو َأن َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتـَقْوا لََفَتْحنَا َعلَْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء َواْألَْرِض  –الرجيم 

  َوَلِكْن َكذبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسبُونَ 
 َوَلُكْم ِيف اْلُقْراَِن اْلَعِظيم، َونـََفَعِين َواِياُكْم ِمبَا فِْيِه ِمَن االَيَاِت َو الذْكِر بَاَرَك اُهللا ِيل 

ِيل َوَلُكْم َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمَني  –اْحلِكْيم اَقـُْوُل قـَْوِيل َهَذا َوَاْستـَْغِفُراَهللا اْلَعِظيْم 
 ُه ُهَواْلغَُفْوُر الرِحيمِ فَاْستـَْغِفُروُه اِن  

 

 

 

 

 

 


