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UNTUK DIGOLONGKAN DI KALANGAN 
ORANG-ORANG BERTAQWA, MAKA ; 

4 



TAJUK KHUTBAH : 

5 



MUKJIZAT 
ADALAH 

6 



MUKJIZAT ALLAH KE ATAS RASULNYA 
ADALAH ;  

● 

● 

● 
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BUKTI KERASULAN MUHAMMAD SAW. ; 

           

          

          

Ayat 50, Al-Ankabut ; 
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BUKTI KERASULAN MUHAMMAD SAW. ; 

Maksud ayat ; 

“Dan mereka berkata: "Mengapa tidak 
diturunkan kepada (Muhammad) 

mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" 
jawablah (wahai Muhammad): 

"Sesungguhnya (urusan menurunkan) 
mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi 
Allah, dan Aku hanyalah seorang Rasul 

pemberi amaran yang jelas nyata" 

“Dan mereka berkata: "Mengapa tidak 
diturunkan kepada (Muhammad) 

mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" 
jawablah (wahai Muhammad): 

"Sesungguhnya (urusan menurunkan) 
mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi 
Allah, dan Aku hanyalah seorang Rasul 

pemberi amaran yang jelas nyata" 9 



ISRAK MIKRAJ MERUPAKAN MUKJIZAT DI 
DASARI CABARAN HIDUP NABI SAW. SEPERTI ; 

10 



11 



SEPATUTNYA KITA MENJADI INSAN YANG 
AMAT BERSYUKUR ; 

Ayat 23, Al-Mulk ; 
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SEPATUTNYA KITA MENJADI INSAN YANG 
AMAT BERSYUKUR ; 

Maksud ayat ; 

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah 
yang menciptakan kamu (dari tiada 

kepada ada), dan mengadakan bagi kamu 
pendengaran dan penglihatan serta hati 
(untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah 

sedikit kamu bersyukur" 

 

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah 
yang menciptakan kamu (dari tiada 

kepada ada), dan mengadakan bagi kamu 
pendengaran dan penglihatan serta hati 
(untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah 

sedikit kamu bersyukur" 

 13 



KALAU DI DUNIA 
BAGINDA DIHINA & 

DICERCA NAMUN 
BERBEZA DI ALAM 
LANGIT, BAHAWA ; 

14 



SEPAKAT ULAMA MENGATAKAN BAHAWA 
ISRAK MIKRAJ ADALAH ; 

● 

● 

15 



TANDA-TANDA KEKUASAAN DAN 
KEBESARAN ALLAH ; 

Ayat 1, Al-Isra` ; 
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TANDA-TANDA KEKUASAAN DAN 
KEBESARAN ALLAH ; 

Maksud ayat ; 

“Maha suci Allah yang telah menjalankan 
hambaNya (Muhammad) pada malam hari 

dari Masjid Al-Haram (di Makkah) ke 
Masjid Al-Aqsa (di Palestin), Yang kami 

berkati sekelilingnya, untuk 
memperlihatkan kepadanya tanda-tanda 

(kekuasaan dan kebesaran) kami. 
Sesungguhnya Allah jualah yang Maha 

Mendengar, lagi Maha Mengetahui” 

“Maha suci Allah yang telah menjalankan 
hambaNya (Muhammad) pada malam hari 

dari Masjid Al-Haram (di Makkah) ke 
Masjid Al-Aqsa (di Palestin), Yang kami 

berkati sekelilingnya, untuk 
memperlihatkan kepadanya tanda-tanda 

(kekuasaan dan kebesaran) kami. 
Sesungguhnya Allah jualah yang Maha 

Mendengar, lagi Maha Mengetahui” 17 



FASA PERJALANAN ISRAK & MIKRAJ 
RASULULLAH SAW. ADALAH ; 

FASA 
PERTAMA 

FASA 
KEDUA 

18 



MUKJIZAT DRPD. PERISTIWA ISRAK DAN 
MIKRAJ ADALAH ; 

19 



REAKSI PARA SAHABAT RASULULLAH 
MENERIMA PERKHABARAN ISRAK & MIKRAJ ; 

Saidina Abu Bakar RA. dgn. 
tegas menyatakan ; 

“Aku percaya bahawa apa yang 
Muhammad ceritakan itu adalah benar dan 

bahawa dia adalah pesuruh Allah, aku 
percaya kepadanya tentang hal-hal yang 

lebih pelik dari itu. Aku percaya kepadanya 
tentang berita-berita dari langit yang 

dibawanya siang mahupun malam; maka 
bagaimana aku tidak mempercayainya 
tentang israknya ke Baitulmaqdis yang 

merupakan suatu kemuliaan yang 
dianugerahkan Allah kepadanya?” 

“Aku percaya bahawa apa yang 
Muhammad ceritakan itu adalah benar dan 

bahawa dia adalah pesuruh Allah, aku 
percaya kepadanya tentang hal-hal yang 

lebih pelik dari itu. Aku percaya kepadanya 
tentang berita-berita dari langit yang 

dibawanya siang mahupun malam; maka 
bagaimana aku tidak mempercayainya 
tentang israknya ke Baitulmaqdis yang 

merupakan suatu kemuliaan yang 
dianugerahkan Allah kepadanya?” 20 



ANUGERAH PERJALANAN ISRAK & MIKRAJ 
MEMBERI PENGALAMAN KPD. 

RASULULLAH DENGAN ; 

21 



ANUGERAH PERJALANAN ISRAK & MIKRAJ 
MEMBERI PENGALAMAN KPD. 

RASULULLAH DENGAN ; 

22 



AKAN DIHISAB WALAU SEKECIL & SEBESAR 
MANAPUN AMALAN KITA ; 

Ayat 7 & 8, Az-Zalzalah ; 
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AKAN DIHISAB WALAU SEKECIL & SEBESAR 
MANAPUN AMALAN KITA ; 

Maksud ayat ; 

“Maka sesiapa berbuat kebajikan 
seberat zarah, nescaya akan 

dilihatnya (dalam surat amalnya)!. 
Dan sesiapa berbuat kejahatan 

seberat zarah, nescaya akan 
dilihatnya (dalam surat amalnya)!” 

“Maka sesiapa berbuat kebajikan 
seberat zarah, nescaya akan 

dilihatnya (dalam surat amalnya)!. 
Dan sesiapa berbuat kejahatan 

seberat zarah, nescaya akan 
dilihatnya (dalam surat amalnya)!” 

24 



REALITI YANG WAJIB KITA TERIMA  
ADALAH ; 

25 



HIKMAH DI SEBALIK PERJALANAN ISRAK & 
MIKRAJ TERHADAP ISLAM ADALAH ; 

26 



PERUMPAMAAN SOLAT LIMA WAKTU ; 

Sabda Nabi SAW. yg. 
bermaksud ; 

“Apa pendapat kamu jika terdapat sebatang 
sungai di hadapan pintu rumah mu yang mana 

kamu mandi didalamnya lima kali sehari, adakah 
masih lagi ada kotoran (dibadan mu)? Mereka 

menjawab, tiada lagi kotoran yang tinggal. 
Baginda SAW bersabda, demikianlah 

perumpamaan solat lima waktu, Allah SWT 
(berkuasa) menghilangkan segala kesalahan 

dengannya.” 
 

(RIWAYAT  AT-TIRMIZI) 

“Apa pendapat kamu jika terdapat sebatang 
sungai di hadapan pintu rumah mu yang mana 

kamu mandi didalamnya lima kali sehari, adakah 
masih lagi ada kotoran (dibadan mu)? Mereka 

menjawab, tiada lagi kotoran yang tinggal. 
Baginda SAW bersabda, demikianlah 

perumpamaan solat lima waktu, Allah SWT 
(berkuasa) menghilangkan segala kesalahan 

dengannya.” 
 

(RIWAYAT  AT-TIRMIZI) 27 



PENGHAYATAN DRPD. PERISTIWA  
ISRAK & MIKRAJ AKAN DAPAT ;  

28 



ANTARA PENGAJARAN DARIPADA  
KHUTBAH INI ADALAH ; 

29 



TIDAK AKAN TERLEPAS DARIPADA  
UJIAN ALLAH SWT. ; 

A’UZUBILLAH……. 
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TIDAK AKAN TERLEPAS DARIPADA  
UJIAN ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 

“Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia 
menyangka bahawa mereka akan 

dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami 
beriman", sedang mereka tidak diuji 

(dengan sesuatu cubaan)?” 
 

(AL-ANKABUT : 1-2) 

 

 

“Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia 
menyangka bahawa mereka akan 

dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami 
beriman", sedang mereka tidak diuji 

(dengan sesuatu cubaan)?” 
 

(AL-ANKABUT : 1-2) 
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