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 َْ ٌِ ْجُفِسَِا َو
َ
ْوِر أ َْ ُُشُ ٌِ ُْٔذ ةِاِ  ُّ َونَْسخَْغِفُره، َوَجُػ ُدُه َونَْسخَِػيُِْ ٍَ َد ِِ، ََنْ ٍْ احلَ

 َْ ٌَ ِدهِ اُ فَََل ُمِضوَّ ََل، َو ْٓ َْ َح ٌَ اِِلَا  ٍَ ْخ
َ
اِدَي ََلُ َسِيّئَاِت أ َْ ْن  يُْضِيْو فَََل 

َ
ُد أ َٓ ْص

َ
، َوأ

َُل، امهلل  ْٔ ًدا َختُْدُه َورَُس ٍَّ نَّ َسِيَدَُا ُُمَ
ّ
ُد أ َٓ ْص

َ
يَْم ََلُ، َوأ ََل هلإ إَِلَّ اَ وَْخَدُه ََل َُشِ

َػاُِشَ  ٌَ ا َبْػُد، َفيَا  ٌَّ َ
ِّ وََسِيًّ، أ ٍد ولَََعَ آَِل وََصْدِت ٍَّ ،  َصِوّ لََعَ َسِيِدَُا ُُمَ ْسِيٍْْيَ ٍُ ال

َن" اتَُّلٔ اَ  ْٔ ٍُ ًْ ُمْسِي ْجخُ
َ
ََّ إَِلَّ َوأ ُت ْٔ ٍُ ِّ َوََل َت  "اتَُّلٔا اَ َخقَّ ُتَلاحِ

Ma’asiral Muslimin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah 

Diatas mimbar jum’at ini saya selaku khotib berwasiat 

kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jama’ah jum’at 

umumnya, marilah kita semua bersama-sama meningkatkan 

kadar ketaqwaan kita dengan sebenar-benarnya taqwa agar 

kita mendapatkan ridho dan kemuliaan darinya dengan 

melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah secara 

imtitsal. Artinya adalah kepatuhan yang bersifat mutlak dan 

tidak bersyarat. Dalam situasi apa pun dan keadaan apapun, 

kita senantiasa di dalam ketakwaan kepada Allah. 

Di Hari-hari ini kita sedang memperingati peristiwa 

besar nan bersejarah dalam kehidupan umat manusia, 

khususnya umat Islam yaitu peristiwa Isra’ dan Mi’raj 

nabiyullah Muhammad. Dua peristiwa tapi dilakukan dalam 

satu paket perjalanan. Isra’ adalah perjalanan dari masjidil 

Haram ke masjidil al-Aqsa. Mi’raj adalah perjalanan menuju ke 

Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah SWT . 

Peristiwa yang maha agung ini menunjukkan betapa 

agungnya Nabi Muhammada SAW karena terpilih untuk 

menjadi tokoh utama dalam peristiwa besar ini. Dalam 

beberapa riwayat, Rasulullah bahkan menjadi imam sholat di 

Masjid Al-Aqsha bagi  para nabi sebelumnya. 

Keagungan nabi muhammad ini tentu menjadi suatu 

kebanggaan tersendiri bagi kita selaku umatnya pasalnya 

tidak ada satu nabi pun yang pernah bertemu langsung 

dengan Allah SWT  selain nabi Muhammad SAW.   

Ma’asiral Muslimin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah 

Peristiwa isra’ dan mi’raj ini begitu agung nan mulia, 

sehingga peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-

Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat Al-Quran yang 

menunjukkan keistimewaan peristiwa tersebut, yaitu surat Al-

Isra’. Allah Swt berfirman : 

 ََ ـٰ ىٓ ٱُستَْد ِ ْْسَٰى ةَِػتِْدهِ  ََلّ
َ
ََ  ۦأ ٌِّ ٍَسِۡجدِ ٱََلًَۡل  ْسِجدِ ٱإََِل  حْلََرامِ ٱ ىۡ ٍَ كَْصاٱ ىۡ

َ
ََلُ  ىۡأ ْٔ َرْكَِا َخ ـٰ ِى ةَ  ۥاَلَّ

يَ  ِخَِآ ۥُّ ِىُُنِ ـٰ َۡ َءايَ ٌِۚ  ُّ َٔ  ۥ إَُِّ ُْ
يعُ ٱ ٍِ  ىۡتَِصيُ ٱ لَسّ

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha 
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yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan 

kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. 

Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui  

Ma’asiral Muslimin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah 

Isra' bermakna perjalanan malam adalah peristiwa 

ketika Nabi Muhammad saw. berangkat dari Ka'bah di Makkah 

ke Baitul Maqdis di Yerusalam. Jarak Makkah ke Yerusalem 

sekitar 1.239 kilometer yang pada sekitar 621 Masehi 

normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta 

sekitar sebulan. Namun, Nabi Muhammad saw. mencapainya 

hanya dalam semalam menggunakan makhluk yang bernama 

buraq. 

 Sementara itu, peristiwa mikraj adalah naiknya saat 

Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul 

Muntaha  melewati langit ke-tujuh. 

 Hingga akhirnya Nabi sampai di Sidratul Muntaha yang 

merupakan simbol puncak pengetahuan yang paling mungkin 

dicapai makhluk seperti yang digambarkan Dalam Surah an-

Najm ayat 17:  

ا ا َطٰغ  ٌَ ٌَ  َزاَغ اْْلَََصُ َو

 Penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari 

yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.  

Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT 

Dzat yang maha mulia, mulanya menerima perintah dari untuk 

melaksanakan salat 50 kali dalam sehari oleh Allah. Namun 

ketika beliau turun dari langit ketujuh beliau bertemu dengan 

Nabi Musa yang mengingatkan jika jumlah itu terlalu banyak 

untuk umat nabi muhammad.  

Nabi Muhammad kemudian kembali lagi untuk meminta 

keringanan, lalu oleh Allah SWT dikurangi 5 menjadi 45 dan 

diingiatkan lagi oleh nabi musa bahwa itu jumlah yang masih 

banyak, mendengar Nabi Musa berkata demikian beliau 

langsung naik lagi untuk meminta keringanan kembali namun 

oleh Allah SWT diberi keringanan menjadi 40, begitu 

seterusnya hingga akhirnya salat hanya tersisa lima kali dalam 

sehari yaitu subuh, dzuhur, asar, magrib dan isya. 

Ma’asiral Muslimin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah 

Hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi’raj adalah 

turunnya perintah Allah SWT berupa shalat. Sebuah kewajiban 

yang langsung disampaikan Allah SWT kepada kekasih-Nya, 

Rasulullah SAW tanpa adanya perantara. Momentum Isra 
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Mi’raj sebagai waktu turunnya perintah shalat pun menjadi 

bukti betapa pentingnya amalan ibadah sholat bagi umat 

Islam. Nabi muhammad SAW bersabda: 

 ََ ْح َدَم ادلِّ َْ ا َفَلْد  َٓ َْ حََرَك ٌَ ََ َو ْح كَاَم ادلِّ
َ
ا َفَلْد أ َٓ كَاَم

َ
َْ أ ٍَ ، َف ََ ْح اُد ادلِّ ٍَ َلُة ِغ  الصَّ

“Shalat itu tiangnya agama, siapa yang mendirikan 

shalat, maka ia telah menegakkan agama dan siapa yang 

meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama.”  

Maka dari itu, dibulan Rajab ini marilah kita 

meningkatkan ketekunan dan kekhusyu’an kita dalam 

melaksanakan sholat sebagai bentuk kepatuhan kita sebagai 

hambanya dan sebagai rasa syukur kita karena kita semua 

menjadi umat pilihan untuk melaksanakan ibadah yang agung 

ini. 

Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT 

 Hikmah lain yang mampu kita petik dari peristiwa 

isra’ mi’raj ini adalah peristiwa ini membuktikan bahwa 

betapa sayangnya dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW 

kepada umatnya sampai-sampai beliau rela meminta 

dihadapan Allah demi memohon keringanan berkali-kali yang 

awalnya 50 waktu sampai menjadi 5 waktu saja, hal ini 

membuktikan fiman Allah SWT:  

ا ٌَ ْيَ  َو ٍِ َ رَْسيَِْاَك إَِلَّ رَْْحًَث لِيَْػال
َ
 أ

Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali 

sebagai rahmat bagai seluruh alam. 

Maka sudah semestinya bagi kita umat Nabi Muhammad 

ynag mengaku beriman membalas kasih sayang beliau dengan 

berusaha mencintainya, diriwayatkan dari Anas.R.A 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:  

َْ  ََل  ٌِ  ِّ َخبَّ إََِلْ
َ
َن أ ْٔ ُك

َ
، َخَّتَّ أ ًْ َخُدُك

َ
َُ أ ٌِ ْْجَِػْيَ  يُْؤ

َ
هِ َواِلَّاِس أ هِ َوَودَلِ  َوادِلِ

Tidak (sempurna) iman salah seorang di antara kalian 

hingga ia mencintai aku melebihi cinta kalian terhadap diri 

kalian sendiri, anak, orang tua, dan seluruh manusia. 

Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT 

Di Bulan Rajab ini dimana terjadinya peristiwa isra’ 

mi’raj, marilah kita semua lebih memperhatikan ibadah sholat 

kita sebagai bentuk rasa patuh dan syukur kita sebagai hamba, 

karena kita semua tidak akan mampu dan tidak akan punya 

kesempatan melaksanakan sholat kecuali semua itu berkat 

Allah SWT. 

Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam 

naungan rahmat Allah SWT dan semoga kita semua terpilih 

menjadi hamba nya yang diberi hidayah dan taufiqnya untuk 
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bisa meneladani Akhlaq Baginda Nabi Muhammad SAW dan 

mencintai beliau dengan cinta yang tulus. 

 

َِلِ  ْٔ ُل َوبَِل ْٔ ُّ َوَتَػاَِل َحُل م، َواُ ُستَْداَُ ِيِم اىَػَلَّ ٍَ ُم اِ ال م، لََكَ ََ اللََكَ ْخَس
َ
إِنَّ أ

 ْٔ ُػ ٍِ خَُدْوَن، َوإَِذا كُِرَئ اىُلْرآُن فَاْسخَ ْٓ ٍُ خَِدى ال ْٓ نَ  ا ََلُ َح ْٔ ُِْصخُٔا ىََػيَُّكً حُرَْْحُ
َ
 َوأ

ُْٔذ ةِاِ  ُغ
َ
يَْااِن الرَِّييًْأ ََ الضَّ ٌِ َِ الرَِّخيًْ   ، ِمْسِب اِ الرَّْْحَ

نَْساَن ىَِِف ُخْْسٍ ﴿١َواىَْػَْصِ ﴿ احِلَاِت ٢﴾ إِنَّ اْْلِ ئُا الصَّ ٍِ ُِٔا وََغ ٌَ ََ آ ي ِ ﴾ إَِلَّ اَلَّ
ْٔا ةِاحْلَقِّ وَ  َٔاَص ْبِ َوحَ ْٔا ةِالصَّ اَص َٔ  حَ

 ًْ ًِ َوَجَفَػِِن َوإِيَّاُك ًْ ِِف اىُلْرآِن اىَػِظيْ ََ اآليَاِت   ةَارََك اُ ِِل َوىَُك ٌِ  ِّ ا ِفيْ ٍَ ةِ
ِِل  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ

َ
يُْع اىَػِييًْ، أ ٍِ َٔ السَّ ُْ  ُّ ُّ إَُِّ ُِْكً حََِلَوحَ ٌِ ِِنّ َو ٌِ ، َوَتَلتََّو  ًِ ْنِر احلَِهيْ َواَِلّ

ّ َذُْ 
َْ ُكِ ٌِ ْْيَ فَاْسخَْغِفُرْوُه  ٍِ ْسِي ٍُ ًْ َولَِسائِِر ال ْسخَْغِفُر اَ اىَػِظيًْ ِِل َوىَُك

َ
َذا َوأ ٍب َْ

ُر الرَِّخيًْ ْٔ َٔ اىَغُف ُْ  ُّ  إَُِّ
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 َْ ٍَ ِ ا ل ًٌ يَْم ََلُ، ِإرََْغ ْن ََل هلإ إَِلَّ ا وَْخَدُه ََل َُشِ
َ
ُد أ َٓ ْص

َ
َمر، َوأ

َ
ا أ ٍَ ُد ِِ َْحًْدا َن ٍْ احلَ

َُلُ َسِيُّد اخلَََلئِِق َواىبَََش، امهلل  ْٔ ًدا َختُْدُه َورَُس ٍَّ نَّ َسِيَدَُا ُُمَ
َ
ُد أ َٓ ْص

َ
ِّ َوَكَفر، َوأ َد ةِ َٓ َي

ًْ لََعَ  ُذٌن َصِوّ وََسِيّ
ُ
ا احََّصيَْج َخْْيٌ ةِاِلََّظر َوأ ٌَ  ِّ ٍد ولَََعَ آَِلِ وََصْدِت ٍَّ  َسِيِّدَُا ُُمَ

ْْيَ  ٍِ ْسِي ٍُ َػاُِشَ ال ٌَ ا َبْػُد : َفيَا  ٌَّ َ
 ةِاخلََب، أ

اَغِث  ا َبَاَ وََخافُِظٔا لََعَ اىاَّ ٌَ ا َو َٓ ِْ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َٔاِخَش  اتَُّلٔا اَ َتَػاََل وََذُرْوا اىَف
َِْفِسّ َوَثَّنَّ وَ  ِّ ةِ  ِفيْ

َ
ْمٍر ةََدأ

َ
ًْ ةِأ َمَرُك

َ
نَّ اَ أ

َ
ٔا أ ٍُ اَغِث،َواْغيَ ٍَ َػِث َواجلَ ٍْ ِر اجلُ ْٔ خُض

َن  ْٔ ُّ يَُصيُّ ا إِنَّ اَ َوَمََلئَِكَخ ًٍ ًْ يََزْل كَائًَِل َغِييْ َ ِّ َفَلاَل َتَػاََل َول ََلئَِكِث كُْدِس ٍَ ةِ
 ِ ا اَلَّ َٓ حُّ

َ
ًْ لََعَ لََعَ اِلَِِّب يَأ ا،امهلل َصِوّ وََسِيّ ًٍ ٔا تَْسِييْ ٍُ ِّ وََسِيّ ُِٔا َصئُّا َغيَيْ ٌَ ََ آ ْح

 ََ ْح ِ ََ اَلَّ اِصِدْح َِ اخلُيََفاِء الرَّ ، امهلل ارَْض َغ ْْجَِػْْيَ
َ
ِّ أ ٍد ولَََعَ آَِلِ وََصْدِت ٍَّ َسِيِّدَُا ُُمَ

َن، َساَداُتَِا  ْٔ ُ ِّ َحْػِدل ْٔا ةِاحلَِقّ َوََكُُٔا ةِ َْ َسائِِر كََض اَن وََغِِلٍّ َوَخ ٍَ َر َوُخثْ ٍَ ِِب ةَْكٍر َوُخ
َ
أ

يَْ. ِم ادِلّ ْٔ ًْ ةِإِْخَساٍن إََِل يَ ُٓ َْ حَِتَػ ٌَ َِ اتلَّاةِِػْْيَ َو ْْجَِػْْيَ وََغ
َ
لَِم أ ْٔ ْصَداِب رَُس

َ
 أ

، ا َِ يْ ِم ادِلّ ْٔ خََم إََِل يَ ٍَ ْغِو ََكِ
َ
ْْيَ َوأ ٍِ ْسِي ٍُ ِغزَّ اْلِْسََلَم َوال

َ
َْ َََُصَ امهلل أ ٌَ مهلل اَُُْصْ 

َْٔد َواِلََّصارَى َواىَكَفَرَة  ُٓ ِيِم اَلَ ْْ َ
، امهلل أ ْْيَ ٍِ ْسِي ٍُ َْ َخَذَل ال ٌَ ََ َواْخُذْل  ْح ادِلّ

 َْ ٍَ ِرَُا، َواْيَػِو امهلل ِوََليَتََِا ِفيْ ْٔ ُم
ُ
ْصِيْح ُوََلَة أ

َ
َِّا ِِف ُدْوِرَُا َوأ ٌِ ، امهلل آ ِكْْيَ َْشِ ٍُ َوال

، َخافََم َواتَّ  ََ َد ٍِ ََلِزَل َوال َُا َوالزَّ َبا َوالِزّ َباَء َوالِرّ َٔ َِّا اىَغََلَء َوال َلاَك، امهلل اْدَفْع َخ
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ْْيَ  ٍِ ْسِي ٍُ َْ َسائِِر ةََِلِد ال ِث َوَخ َُا اخلَاصَّ َْ ةَََلِ ، َخ ََ ا َبَا ٌَ ا َو َٓ ِْ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َْٔء اىِفََتِ  وَُس
، امهلل اغْ  ْْيَ ٍِ َ ًث يَا رَبَّ اىَػال ٌَّ َِاِت ََع ٌِ ْؤ ٍُ ِِْْيَ َوال ٌِ ْؤ ٍُ اِت َوال ٍَ ْسِي ٍُ ْْيَ َوال ٍِ ْسِي ٍُ ِفر لِيْ

. ْْيَ اِْحِ ًَ الرَّ رَْخ
َ
َٔاِت ةِرَْْحَِخَم يَا أ ْم

َ
ًْ واأَل ُٓ ِْ ٌِ ْخيَاِء 

َ
 األ

ْْيَ  ٍِ ْسِي ٍُ َػاُِشَ ال ٌَ 

ُمرُ 
ْ
َِْهِر ةِاىَػْدِل َواْلِْخَساِن َوإِْحخَاِء ِذْي اىُلْرََب َوَيََِْه  إِنَّ اَ يَأ ٍُ َِ اىَفْدَضاِء َوال َغ

ًَ يَْذُنْرُكً، َواْصُهُرْوُه  ُرْوَن، َفاْذُنُروا اَ اىَػِظيْ ًْ حََذنَّ ًْ ىََػيَُّك َواَْلْْغِ يَِػُظُك
ْكَب.

َ
ْنُر اِ أ ًْ َوََلِ ِّ ُحْػِاُك َْ فَْضِي ٌِ ُْٔه  ُ ل

َ
، َواْسأ ًْ ِّ يَزِْدُك ٍِ  لََعَ َُِػ
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