
WAKTU TERJADINYA PERISTIWA ISRAA DAN MI’RAJ 

Syaikh Mubarokfuri berkata dalam “Rokhiqul Makhtuum” (hal. 108) : 

������ � 	
�� ��� ��� ����� �� :  
1 � �
��  :� ! "�#$%� � &�'(� )(� �#!� *�  +
� ,-�.�( / 01 ���� 234(� .  
2 � �
��  :� ! 7�/ 8�.9� :;< ,	�$ =>1 ?(@ 2���(� AB#�(�� .  
3 � �
��  :� ! &�
( D/ '(� EF#G�(�� E� #+� H>1 &�$ 10 E� -�.�(� .  
4 � �
��  :�.� -#KL� &�'/ #G� ,�M#+� N� � � O�1 &�$ 12 E� -�.�(� .  
5 � �
��  :�.� -#KL� &�'/ ,EF#+�� N� � Q#R� &�$ 13 E� -�.�(� .  
6 � �
��  :�.� -#KL� ,&�'/ N� � D
/1 ��T� &�$ 13 E� -�.�(� .  

UVWXY1Z� [����T� &\]^(� ��T� �_/ &`7� ab1 *�  +�� c
��� � � O�1 &�$ #G� E� ,-�.�(� cd !�  e �� 

�.� �� f#g� V���h(� :;i�  .j� k]� �� f#� V���h(� :;i� � ! &�
( "�#$%�  . �� ����T� 

&\]^(� &
� .(� l�� 7>�  � =>1� / �M7m�� , +�� no �� p 
$ -1�$ "�#$%� �7F ��� �� "�#$%� #�_�� �M7>  

“Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan waktu terjadinya, menjadi beberapa 

pendapat, Yaitu : 

1. Peristiwa Israa terjadi pada tahun dimana Allah � memuliakan Beliau � dengan 

Nubuwwah, pendapat ini dipilih oleh Imam Ath-Thobariy. 

2. Terjadi setelah Beliau � diutus selama 5 tahun, hal ini dirajihkan oleh Imam Nawawi 

dan Imam Qurthubiy. 

3. Terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 dari Nubuwah Beliau �. 

4. Terjadi 16 bulan sebelum Beliau � hijrah yaitu pada bulan Ramadhon tahun ke-12 

dari Nubuwahnya. 

5. Terjadi 1 tahun 2 bulan (14 bulan) sebelum Rasulullah � hijrah, yaitu pada bulan 

Muharram tahun ke-13 dari Nubuwahnya. 

6. Terjadi setahun sebelum hijrah yaitu pada bulan Robii’ul Awal pada tahun ke-13 dari 

Nubuwahnya. 

Ketiga pendapat yang pertama (yaitu no. 1, 2 dan 3, termasuk pendapat yang 

masyhur dinegeri kita bahwa hal itu terjadi pada tanggal 27 Rajab-pent.) 

tertolak, karena Khodijah � wafat pada bulan Ramadhon pada tahun ke-10 Nubuwah 

Nabi �, sedangkan wafatnya Khodijah � sebelum diwajibkan sholat lima waktu dan 

tidak ada perbedaan pendapat bahwa kewajiban sholat lima waktu diperintahkan pada 

malam Israa. Kemudian 3 pendapat sisanya (no. 4, 5 dan 6) aku tidak menemukan 



sesuatu yang menguatkan salah satu diantaranya, selain bahwa konteks isi dalam surat 

Al Israa menunjukkan bahwa Isra terjadi pada akhir-akhir”. 

 

Sehingga perayaan sebagian Kaum Muslimin untuk malam 27 Rajab dengan meyakininya 

bahwa malam itu terjadinya Isra dan Mi’raj tidak ada dasarnya dalam agama kita. Berikut akan 

kami nukilkan perkataan para Ulama kita : 

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam “Zaadul Ma’aad” (1/84) : 
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“tidak disyariatkan bagi Kaum Muslimin mengkhususkan suatu malam yang disangkanya 

bahawa itu adalah malam Israa dengan melakukan sholat atau selainnya”. 

2. Imam Ibnu Haaj berkata dalam “Al Madkhol (1/294) : 
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“termasuk bid’ah yang mereka ada-adakan didalamnya yakni pada bulan Rajab malam ke-27 

nya yang dikenal dengan malam Mi’raj…”. (dinukil dari kitabnya Syaikh Tuwaijiri “Bid’ah 

Hauliyah”) 

3. Imam Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Mufti ‘Aam Arab saudi sebelum Imam bin Baz) 

berkata dalam “Majmu Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrohim” (3/103) : 
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“Bahwa perayaan Isra dan Mi’raj adalah batil dan termasuk Bid’ah, ini menyerupai Yahudi 

dan Nashroni dalam mengagungkan hari-hari yang tidak diagungkan oleh syariat. Rasulullah 

� lah yang mensyariatkan, beliau menempatkan bahwa sesuatu ini halal yang itu haram. 

Lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan Para Imam pemberi petunjuk dari kalangan 

sahabat dan Tabi’in. namun tidak dikenal dari mereka semua perayaan yang telah 

disebutkan tadi, lalu belia berkata : Maklsudnya bahwa perayaan yang dikenal dengan 

perayaan Isra Mi’raj adalah Bid’ah, maka tidak boleh bergabung dalam acara tersebut”. 

(dinukil dari kitabnya Syaikh Tuwaijiri “Bid’ah Hauliyah”) 

4. Lajnah Daimah (komite Fatwa) Arab Saudi pernah mengeluarkan fatwa sebagai berikut : 
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Soal : Apa hukum perayaan Maulud Nabi dan malam Isra Mi’raj dengan tujuan untuk 

dakwah syiar Islam sebagaimana yang dapat disaksikan di Indonesia? 

Jawab : Nabi � telah berdakwah kepada Islam dengan ucapan, perbuatan dan Jihad di jalan 

Allah �. Beliau � adalah orang yang paling mengerti tentang metode dakwah, 

menyebarkan Islam dan menampakkan Syiar-Syiarnya. (namun) tidak didapati dari petunjuk 

Beliau � dalam berdakwah dan menampakkan Syiar-Syiar Islam dengan perayaan Maulid 

dan tidak juga perayaan Isra dan Mi’raj. Beliau � adalah yang mengetahui ukuran tersebut 

dan telah menentukan ukuran-ukurannya. (kemudian) para sahabat � menempuh metode 

Beliau � dan mengambil petunjuknya dalam berdakwah kepada Islam dan 

menyebarkannya, (namun) mereka � tidak pernah mengadakan perayaan tersebut tidak 

pula perayaan untuk kejadian-kejadian yang besar yang semisalnya. Perayaan ini juga 

tidak dikenal oleh Para Imam kaum Muslimin yang Mu’tabar dari kalangan Ahlus Sunnah 

wal Jama’ah rohimahumulloh. Hanyalah perayaan ini dikenal dari kalangan Ahli Bid’ah dan 

yang ekstrim dalam beragama seperti Rafidhoh dan seluruh firqoh Syi’ah serta selain 

mereka dari kalangan yang sedikit ilmunya terhadap syariat yang suci. Perayaan-perayaan 

sebagaimana yang disebutkan adalah Bid’ah Mungkar, karena menyelisihi petunjuk 

Rasulullah �, Khulafaaur Rasyidin dan Para Imam Salafus Sholih pada 3 masa kurun generasi 

yang pertama �. Telah tetap hadits dari Nabi � bahwa Beliau bersabda : “Barangsiapa yang 

membuat-buat dalam perkara kami ini sesuatu yang tidak ada darinya, maka itu tertolak”. 



Dan Sabdanya � : “Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya 

dari kami, maka itu tertolak”. Dan Sabdanya � : “hatilah-hatilah kalian dari perkara-perkara 

yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah Bid’ah dan setiap 

Bid’ah adalah sesat”. Al Hadits.  

5. Imam Ibnu Baz rohimahulloh  pernah ditanya dengan pertanyaan yang dibukukan dalam 

“Majmu Fatawa wa Maqolaat Ibnu Baz” (4/275-277) sebagai berikut : 
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Soal : Sebagian Masyaikh telah mengada-adakan perayaan-perayaan, yang aku tidak 

mengetahui alasan perayaan tersebut dalam syariat, seperti perayaan tentang Maulud Nabi 

�, malam Isra dan Mi’raj dan Tahun baru Hijriyah. Kami mengharapkan penjelasan apa yang 

ditunjukan oleh syariat dalam permasalahan ini, sehingga kami berada diatas penjelasan? 

Jawab : tidak diragukan lagi bahwa Allah � telah menyempurnakan untuk umat ini 

agamanya dan nikmatnya, sebagaimana firman Allah � : { Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 

telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu}(QS. Al Maidah (5) : 3). Nabi � wafat dalam 

keadaan Beliau � telah menyampaikan risalahnya dengan jelas dan Allah � telah 

menyempurnakan syariat-syariat agama. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk 

mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, 

sebagaimana sabda Nabi � : “” (Muttafaqun ‘Alaihi dari hadits Aisyah �), dikeluarkan oleh 

Imam Muslim dalam Shohihnya dari Aisyah � bahwa Nabi � bersabda : “”. Maka ia tertolak 

tidak boleh mengerjakannya, karena hal tersebut adalah tambahan dalam agama yang tidak 

diizinkan oleh Allah �. Dalam Al Qur’an Allah � telah mengingkari orang-orang yang 

melakukan hal tersebut. Allah � berfirman dalam surat Asy-Syuura (ayat 21): {Apakah 

mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka 

agama yang tidak diizinkan Allah? } . dalam Shahih Muslim dari Jabir � bahwa Nabi � 

bersabda dalam khutbah Jum’atnya : “Ammaa Ba’du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan 

adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad �, sejelek-jeleknya 

perkara adalah apa-apa yang diadakan dan setiap Bid’ah adalah sesat. Hadits-hadits dan 

Atsar-atsar yang mengingkari perayaan-perayaan ini yang disebutkan dalam pertanyaan 

yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, bid’ah dan memperingatkan darinya sangat 

banyak.  Tidak sempat menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan sabda-sabda Nabi � 

tersebut. Beliau � adalah manusia yang memberikan nasehat kepada umat manusia dan 

yang yang paling berilumu terhadap syariat Allah �, beliau � adalah orang yang paling 



bersemangat untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada umatnya untuk melakukan 

perbuatan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Rabbnya �. Para sahabat � tidak 

pernah melakukan perayaan tersebut, sedangkan mereka adalah manusia yang terbaik dan 

paling berilmu setelah para Nabi �, mereka adalah manusia yang paling bersemangat 

untuk mendapatkan kebaikan. (begitu juga) para Imam pemberi petunjuk pada masa (3) 

abad yang utama tidak pernah melakukan perayaan tersebut. Hanyalah hal ini diada-adakan 

oleh sebagian orang belakangan ini, sebagian mereka merayakan hal tersebut berdasarkan 

ijtihad dan Istihsan (menganggap baik) tanpa hujjah dan kebanyakan mereka adalah Taklid 

(membebek) kepada orang sebelumnya. Maka yang wajib bagi setiap kaum Muslimin untuk 

menapaki jalan Rasulullah � dan para sahabatnya serta memperingatkan manusia dari 

perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama Allah setelah generasi mereka para 

sahabat. Yang demikian adalah jalan yang lurus dan manhaj yang tegak. Sebagaimana Allah 

� berfirman : { dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka 

ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu 

mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu 

bertakwa } (QS. Al An’aam (6) : 153). Telah tetap dalam hadits yang shahih dari Abdullah bin 

Mas’ud � bahwa Nabi � membaca ayat ini kepada para sahabat, lalu Beliau � membuat 

garis yang lurus dan bersabda : “Ini adalah jalan Allah”, lalu Beliau � membuat garis di 

kanan dan kiri dari garis lurus tadi dan bersabda : “ini adalah jalan-jalan, setiap jalan ada 

syaithon yang mengajak kepadanya”, lalu beliau membaca ayat tersebut. Allah Azza wa Jalla 

berfirman : { Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah amat keras hukumannya } (QS. Al Hasyr (59) : 7). Dari apa yang telah kami sebutkan 

sebelumnya jelaslah bagi anda bahwa semua perayaan tersebut adalah Bid’ah, wajib bagi 

setiap Muslim meninggalkannya dan memperingatkan darinya, yang disyariatkan bagi kaum 

Muslimin adalah mempelajari agamanya dan bersungguh-sungguh didalam mempelajari 

Siroh Nabi �, dan mempelajarinya setiap waktu tidak hanya khusus pada waktu Maulid saja. 

Semua syariat Allah � cukup dari semua yang diada-adakan dari Bid’ah-bid’ah yang ada. 

Adapun malam Isra dan Mi’raj yang shahih dari para ulama bahwa hal tersebut tidak 

diketahui dan yang datang tentang penentuan waktu kejadiannya dari hadits-hadits yang 

adalah semuanya hadist-hadits yang lemah tidak valid datangnya berasal dari Nabi �. 

Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab, maka ia telah 

keliru, karena tidak ada hujjah syariat yang menguatkan hal tersebut. Taruklah waktu 

terjadinya diketahui, maka merayakannya tetap adalah bid’ah, karena hal tersebut adalah 

tambahan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah �. Sekiranya hal ini disyariatkan, 

tentu Rasulullah � dan para sahabatnya akan lebih dahulu dan bersemangat untuk 

melaksanakannya dibanding orang-orang yang kemudian. Demikian juga waktu hijrah, kalau 

perayaan tersebut disyariatkan tentu Rasulullah � akan mengerjakannya dan juga para 

sahabatnya, kalau mereka semua melakukannya, tentu akan dinukilkan kepada kita, maka 

ketika hal tersebut tidak pernah ternukil dari mereka, hal ini menunjukan bahwa itu adalah 

bid’ah. 

Aku mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar memperbaiki keadaan kaum Muslimin dan 

memberikan kepada mereka pemahaman dalam agama dan agar kita semua hati-hati dari 

semua bid’ah dan hal-hal yang diada-adakan serta agar kita senantiasa menempuh jalan 



yang lurus. Sesungguhnya Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sholawat dan Salam 

terlimpah curahkan kepada Muhammad �, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang 

yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. 

 
  

  
 

 

 

 


