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A. Seputar Isra Mi’raj 
Isra secara etimologi bermakna berjalan di tengah malam. Sementara dalam terminologi 

Iskam difahami berjalannya Nabi Muhammad saw di tengah malam dari masjidil haram ke 
masjidil aqso. Dalam al-Qur’an posisi Nabi Muhammad dijalankan, bukan berjalan dalam 
isro. Ini artinya perjalannya bisa singkat, karena Allah yang menjalankan. Tidak berlebihan 
jika isra mi’raj dapat ditempuh hanya sepertiga malam.  

Mengimani Isra hukumnya wajib. Untuk itu jika ada orang yang tidak yakin bahwa isra 
pernah terjadi dihukumi kafir. Sementara tidak menyakini mi’raj dihukumi fasik. Pernyataan 
ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam salah satu 
karyanya. Komentranya, persoalan mi’raj terjadi sialng pendapat para ulama. Sebagai ulama 
memahami bahwa mi’rajnya Nabi Muhammad saw tidak dengan jasadnya, melainkan ruhnya 
saja. Namun hal ini dibantah oleh sebagian ulama yang menyatkan bahwa mi’rajnya Nabi 
Muhammad dengan jasadnya.  

Terlepas dari perdebatan di atas, yang jelas mi’raj dengan jasad atau tidak yang penting 
jangan meng-itikadkan Allah tidak kuasa. Allah berkuasa memi’rajkan dengan jasad atau 
ruhnya saja.   

 
B. Historis Isra Mi’raj 

Sebelum isra mi’raj terjadi, Nabi Muhammad pernah mengalami tahun kesedihan 
(Amulhuzni). Pada tahun yang sama tiga musibah yang pernah menimpa Nabi. Pertama sedih 
ditinggalkan paman Abu Thalib. Beliau seorang tokoh yang disegani di Tanah Arab. Ketika 
beliau hidup memerintahkan bani hasim dan bani muthalib untuk menjaga Nabi Muhammad 
dari gangguan kafir quraisy. Setelah Abu Thalib wafat orang kafir quraisy yang tadinya tidak 
berani mengganggu Nabi Muhammad saw menjadi berani mengganggu. Belum selesai dari 
kesedihan ditinggalkan paman. Kemudian istri tercinta Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad 
saw pun sedih kembali. Sosok Siti Khadijah adalah seoarang wanita yang tidak hanya sekedar 
iatri tetapi sanggup menjadi pendamping. Ketika Nabi Muhammad saw sedih, gelisah, beliau 
datang menghampiri dan menghibur hati Nabi.  

Sungguhpun dalam kesedihan dakwah harus tetap berjalan. Nabi Muhammad saw pun 
berdakwah mengajak orang-orang Toif untuk beriman, namun apa yang terjadi? Orang Toif 
tidak terima bahkan melempari Nabi dengan batu sampai bercucuran darah. Dalam serba 
kesedihan Nabi Muhammad saw pergi ke Masjidil Haram. Di sana beliau berbaring.  

Kesedihan hati Nabi Muhammad saw rupanya membuat arasy goyang, sehingga Allah 
perintahkan kedua Malaikat untuk memanggil Nabi menghadap-Nya. Dari sini terjadi 
peristiwa isra mi’raj.  

 
C. Pelajaran (Ibrah) di Balik Isra Mi’raj  

Sebelum isra mi’raj dimulai, terlebih dahulu Nabi dimantapkan dulu imannya. Perjalanan 
isra mi’raj perjalan yang jauh di jalan banyak rintangan dan godaan, dari mulai godaan 
pindah agama, sampai ke hal duniawi. Untuk itu pemantapan iman sangat dibutuhkan. Ini 
satu pelajan bagi kita, dalam menghadapi kehidupan yang syarat dengan berbagai rintangan 
dan godaan dibutuhkan iman. Demikian juga sebelum dimi’rajkan Nabi Muhammad saw 
disodorkan 3 minuman, pertama susu, air putih dan khomer. Pilihan orang beriman tentu 
sangat tepat, yaitu susu. Hal ini sejalan dengan kehidupan orang beriman yang dalam 
hidupnya sering disodorkan tiga pilihan; halal, haram dan subhat.  



 

 

Berhadapan dengan Allah swt Allah puji ke-imanan, dan diberikan oleh-oleh yang hanya 
dapat dikerjakan oleh orang yang beriman, yaitu shalat 5 waktu. 


