
Mikraj Dalam Shalat 

..sebuah renungan untuk diri sendiri.. 



Principles of Prayer 
Asrar al-Salat’, oleh Ibn al-Qayyim 

Qiyam 
“… Dan 

berdirilah di 
hadapan Allah 

dengan khusyu” 
[Al-Baqarah:238] 

 

“Berdirilah 
(untuk 

sembahyang) 
pada malam 
hari, kecuali 
sedikit dari 
padanya.” 

[AlMuzzammil:2] 

 

Qiraah 
“Dirikanlah 
shalat dari 
sesudah 
matahari 
tergelincir 

sampai gelap 
malam dan 

bacalah pada 
(bacaan) pada 

waktu shubuh…”  

[Al Isra : 78] 

 

“…maka bacalah 
yang mudah 

(bagimu ) dari Al 
Qur’an.” 

[AlMuzzammil:20] 

 

Ruku 
“…dan rukuklah 
bersama orang-

orang yang 
rukuk” 

[Al Baqarah : 43] 

 

“Dan apabila 
dikatakan 

kepada mereka 
rukuklah (dalam 
shalat), niscaya 
mereka tidak 
mau rukuk” 

[Al Mursalat : 48]  

Sujood 
“Dan 

bertasbihlah 
dengan memuji 

Tuhamu, dab 
gabungkanlah 
dirimu bersama 

orang-orang 
yang bersujud” 

[Al Hijr : 98] 

 

“… dan 
bersujudlah 
kamu dan 

mendekatlah 
kamu” 

[Al Alaq : 19]  

Dzikir 
“Yaitu orang-
orang yang 

mengingat Allah 
dalam keadaan 

berdiri atau duduk 
atau dalam 

keadaan 
berbaring dan 

mereka 
memikirkan 

tentang 
penciptaan langit 

dan bumi…” 

[Al Imran 191] 

 

“Hai orang-orang 
yang beriman 

janganlah 
hartamu dan 
anak-anakmu 
melalaikanmu 
dari mengingat 

Allah…” 

[Al Munafiqun : 9] 

 



Shalat : Sebagai Hadiah Mikraj Rasulallah (sawa) 

Alkisah, diriwayatkan dari Imam Ali Ibn Abi Thalib (kw), bahwa pada malam Mikraj,  
bertanyalah sang utusan kepada Tuhannya: 

 
“…Duhai Tuhanku, tunjukilah aku amalan yang mendekatkanku kepada-MU” 

 
dari langit terdengar sabda : 
 

“jadikanlah malammu siang hari, dan siangmu malam hari.” 
 

Bertanya lagi Sang Nabi: 
 

“Bagaimana mungkin yang demikian duhai Rabbi ?” 
 

Suara kudus itu menjawab : 
 

“Jadikanlah tidurmu adalah shalatmu dan makananmu adalah rasa laparmu..” 
 
Berkatalah Sang Nabi terhadap Tuhannya: 
 

“Ya Allah, Engkau sudah berikan kepadaku karunia yang tak terhingga. Engkau 
anugerahkan kepadaku qab qawsayn wa adna (sedekat kedua busur panah atau lebih 
dekat lagi 53 :9), tapi aku juga ingin agar umatku memperoleh kenikmatan yang sama. 
Aku rindu agar pengikutku mendamba tujuan yang sama. Maka ajarkan kepadaku apa 

yang dapat membawa mereka lebih dekat ke hadirat-MU.” 
 

[Allamah Sayyid Hasan Shirazi, Kalimatullah Hiya al ‘Uliya 362-365] 
 



Dari riwayat mikraj di atas, kita dapat merasakan betapa besarnya 
kecintaan Rasulullah (sawa) kepada umatnya. 1400 tahun yang lalu, ada 
manusia suci yang mencintai kita dengan tulus.. 

 

“Katakanlah (Muhammad) : "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah 
pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada kerabat dekatku". 

[Q.S Asy Syura : 23] 

 

1400 tahun lalu, bahkan ketika kita belum terlahir ke dunia, beliau 
menangis untuk kita.. Ummaty…ummaty…  

 

Beliau yang ingin kita dekat pula dengan kekasihnya, Allah swt.  Sungguh, 
tiada yang lebih menyayangi diri kita –tidak diri kita sendiri atau bahkan 
orang-orang terdekat kita- selain Rasulullah Muhammad Al Mustafa. Maka 
wahai orang-orang mukmin, sampaikanlah shalawat kepadanya dan 
keluarganya.. 

 



Inilah sebetulnya hadiah 

perjalanan mikraj Rasulullah 

(sawa).. 

bahwa shalat adalah buah kasih 

sayang darinya yang dimohonnya 

kepada Allah untuk umatnya.  

 



Shalat : Mikraj Orang yang Beriman 

 

“Jadikanlah tidurmu adalah shalatmu.” 
[Kalimatullah, hlm. 363] 

                                                                            
Jadikan tubuh kita beristirahat pada waktu shalat, dan roh kita terbang menuju 
malakut tertinggi.  

 

Hadis Mikraj : 

 

“Ya Ahmad, Aku heran dan takjub dengan tiga kelompok hamba-Ku. Pertama,hamba 
yang masuk waktu shalat, tapi dia tidak tahu kepada siapa dia angkat kedua 

tangannya. Dia tidak tahu di hadapan siapakah dia berdiri. Dia jalankan shalat itu 
dengan berat, rasa malas dan kantuk…” 

[Kalimatullah, hlm. 365] 

 



Begitu besarnya dampak shalat bagi ruhani kita, sehingga sabda Rasululullah (sawa): 

 

“As sholatu mi’rajul mukminin.” 

“Shalat adalah mikraj orang yang beriman” 

 

Siapakah orang-orang mukmin yang mampu mikraj dalam shalatnya ? 

Mari kita lihat pada ayat Al Qur’an: 

 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 

“Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-NYA.” 

[Al Baqarah : 44-46] 

‘ 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang 
yang khusyu’ dalam shalatnya” 

[Al Mukminun : 1-2] 



Qiyam 
Menzaharkan niat 

seraya menanamkan 
dalam hati bahwa 

kita sedang 
mempersiapkan 

perjalanan 
menghadap Tuhan 
dan mengharapkan 
Tuhan rela hadir di 

hadapan kita. 

“Allahu Akbar” 
sebagai awal 

perjalanan ruhani 
kita. Pada tingkatan 

tertinggi, “Allahu 
Akbar” bukan saja 

meniadakan 
kejasadan kita, tapi 

membiarkan ruh 
yang melekat 

terbang ke langit 
tinggi. 

 

Qiyam adalah 
awal mula 

perjalanan mikraj 

 

Qiraah 
Qiraah adalah 
membaca dan 

memahami 
firman-NYA 

 

Pada Fatihah dan 
surat, kita diuji 
untuk membaca 

pesan-NYA.  Pada 
setiap bacaan, 

inilah kesempatan 
untuk bertafakur 

dan 
mengagungkan 
Tuhan. Hayati 

setiap lafadz, titik, 
garis, tajwijd, dan 

baris. Semoga 
Allah menerima 

segenap daya kita 
dalam memahami 

firman-NYA.  

Ruku 
Rukuk adalah 
merendahkan 

diri. 

Runtuhkan 
kesombongan 
dan tujdukkan 
pandangn dari 

sekeliling 
tentang dunia 

dengan 
melayangkan 
pandangan 

pada kaki yang 
menjejak bumi, 
yang menginjak 

tanah awal 
penciptaan kita. 

Sujood 
Kita diciptakan 
dari tanah dan 

diturunkan pada 
bumi yang kita 

pijak, pada bumi 
pula kita akan 
dikembalikan. 

 

“Subhana Rabbi 
al-’Ala wa 

bihambdihi,” 

“Maha Suci 
Tuhanku yang 

Maha Tinggi, dan 
segala puji bagi-

Nya.” 

 

Luangkan waktu, 
sujudlah lebih 

lama.  

Sujud adalah 
kepasrahan. 

Dzikir Pada 
Tahiyat 

Tahiyat & salam 
adalah perenungan 
sebagai akhir dari 

mikraj ruhani . 

Sudahkan perjuangan 
kita senada dengan 
tasyahud yang kita 

ikrarkan ? 

Bagaimana kiranya 
Rasulullah 

memandang kita di 
hari akhir ? 

Berpalingkah atau 
tersenyumkah ? 

Assalaamu’alaika 
ayyuhan nabiyyu 
warahmatullaahi 
wabarakaatuh, 

Assalaamu’alaina 
wa’alaa 

‘ibaadillaahish 
shoolihiin. Asyhadu 

allaa ilaaha illallaah, 
Waasyhadu anna 

Muhammadan 
rasuulullaah. 

Allahhumma sholli 
‘alaa Sayyidina 

Muhammad wa ‘alaa 
ali Sayyidina 
Muhammad 

Mikraj Melalui Shalat 



Still Have Trouble Focusing 

During Shalat ? 

So, stop Praying… 



Mencoba 
memfokuskan 

terhadap 
perjalanan diri 
sendiri, dan tidak 

membandingkannya 
dengan shalat orang 

lain.. 

Mundur dari 
mihrab sejenak,  

renungkan apa yang 
sebenarnya sedang 

kita lakukan dan 
mengapa kita shalat. 

Menjadikan shalat 
bukan sebagai ibadah 

karena pahala dan 
siksa, namun sebagai 

kecintaan dan kesetiaan 
kita kepada Tuhan,  

kesempatan untuk 
“berbicara” dengan 
Tuhan tentang rasa 

syukur, kecemasan, dan 
ketakutan, dan 

memohon petunjuk. 

Menjauhkan hal-hal 
yang bisa mengalihkan 

dari shlalat kita. 

Membuat lingkungan 
sekitar lebih hening; 

matikan komputer, tv, 
pemutar musik, dan 

jauhkan telepon 
genggam 

 

Memejamkan mata. 
Lebih dianjurkan tetap 

membuka mata, namun 
sebagian ulama 

memperbolehkan untuk 
memejamkannya 

apabila dapat 
membantu 

mengundang 
kekhusyuan. 

Mengambil satu titik 
pada tempat sujud 

dan tetapkan 
pandangan pada 

titik tersebut. 



 

Setelah Al Fatihah, 
bacalah surat 

favorit anda, dan 
mencoba 

memahami makna 
dari setiap 

kandungannya. 

Bacalah setiap 
bacaan, Alfatihah 
dan Surat dengan 
fasih , zahar dan 
lembut.  Hayati 
setiap lafadz, 

makhraj, tadjwidnya 

Lambatkan setiap 
gerakan.. 

Bisikkan nama 
Allah di setiap 

gerakan. 

Try harder.. 

Try harder.. 

Try harder.. 

 

“remember ME, I 
will remember 

you..” 

 

Sujudlah lebih 
lama.. 

Sujud adalah saat 
dimana hati kita paling 

dekat dengan yang 
kepada-NYA kita 

menghadap.. 

Still Can’t focus ? 



Insha Allah, I pray that we are able to overcome our doubts and 
misconceptions, and realize that they come from a lack of 
information, our arrogance, and our forgetfulness of the only 
source of grace: Almighty God. 

 

Yang terakhir.. 

Saya berlindung kepada Allah, dan memohon maaf kepada 
teman-teman karena ketidakmampuan saya sesusungguhnya 
dalam melakukan apa yang telah saya tuliskan.. 

 

 Note To Self;  

“When you stand for prayer, imagine that it is your last.” 
(Imam Ali AS) 



I pray this sharing reaches you and your 

families in the best of health and iman,  
insha Allah..  



Bersyukur menemukan sumber-sumber yang membantu : 

• Secret of Prayer Thought dari Imam Ja’far Shadiq via vakil.org 

• Asrar al-Salat’, oleh Ibn al-Qayyim 

• Tasawuf For Beginners karya Ustadz Miftah Fauzi Rakhmat 

• Blog partytillfajr.tumblr.com 

• Serta berbagai artikel dan gambar yang terkait lainnya di internet 


