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مح  َض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِبِِه َرح َماَواِت َواْلح ُد هلِل الَِّذي َخَلَق السَّ َمح  اْلح
ِدُلونَ  ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصحح اللهُهمَّ َصلِه َوَسلِهمح َعلى َعبحِدَك َوَرُسوح  يَ عح َ ِلَك َسيِهِدََن ُُمَمَّ َِعيح ِبِه َأْجح   

َوى هللِا َوطَاَعِتِه فَ َقدح فَ  َي بِتَ قح ِصيحُكمح َوِإَّيَّ َن, اِت َُّقوحا هللاَ أُوح ِمنُ وح نَ أَمَّا بَ عحُد: فَ َيا أَي َُّها الحُمؤح اَز الحُمت َُّقوح  
ُذََبهلِل ِمَن الث َّيحطَاِن الرَِّجيحم. َلُخ ِمنحُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهمح ُمظحِلُمونَ  اَُعوح سُ  َوآيٌَة ََلُُم اللَّيحُل َنسح مح َوالشَّ  

ِديُر الحَعزِيِز الحَعِليمِ  ِلَك تَ قح تَ َقرٍهََلَۚاذََٰ رحََنُه َمنَ  ََتحرِي ِلُمسح َٰ َعاَد َكالحُعرحُجوِن الحَقِديِ َوالحَقَمَر َقدَّ َل  ازَِل َحَّتَّ  
َبِغي ُس يَ ن ح مح َبُحونَ  الشَّ وَُكلٌّ ِف فَ َلٍك َيسح رَِك الحَقَمَر َوَلاللَّيحُل َساِبُق الن ََّهارِۚ ََلَا َأنح ُتدح  

 

Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala! 

Di awal penyampaian Khutbah Shalat Gerhana Bulan kali ini, Kita ucapkan 

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, karena dapat sama-sama menyaksikan 

bagaimana kejadian gerhana bulan. Juga, kita bersykur atas kesempatan bisa 

melaksanakan Sunah Shalat Gerhana Bulan sebagai amaliyah dan ibadah yang 

sangat dianjurkan dalam Islam. 

Kejadian Gerhana Bulan Total ini mengajak kita untuk menambahkan keimanan 

tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wata’ala sebagai Pentabir 

seluruh alam, segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan 

seumpamanya. 

Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-ganti, 

matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam 

adalah atas kudrat dan irodat Allah Subhanahu Wata’ala jua. 
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Ia mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri, diantaranya tujuannya adalah 

membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada 

malam hari pula dapat bermunajat kepada Allah dengan tenang. 

Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan 

oleh manusia untuk dijadikan kalendar tahunan sama berdasarkan pergerakan 

matahari bagi kalendar Masehi dan mengikuti peredaran bulan bagi taqwim 

Hijrah. Oleh karena itu, setiap kejadian yang berlaku termasuk gerhana bulan 

pada malam ini adalah untuk mengetuk hati kita agar tafakur, tadzakur dan 

tasyakur (bersyukur) kepada Allah sepanjang masa dengan berdzikir 

(mengingatnya) dimanapun berada. 

Kita senantiasa diminta agar berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah dalam 

mengenali sifat-sifat Allah dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang 

serba lemah. 

Hadirin Muslimin / muslimat yang dimuliakan Allah 

Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Ibrahim ayat 33: 

َر َلُكُم اللَّيحَل َوالن ََّهارَ  ِ ۖ َوَسخَّ َس َوالحَقَمَر َدائَِبيح مح َر َلُكُم الشَّ  َوَسخَّ

Artinya: “Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan senantiasa beredar 

untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang 

bagi faedah hidup kamu.” (Ibrohim: 33) 

Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana 

kedua kejadian ini berada pada arahan dan perintah Allah. Walau bagaimana 

pun hebat dan kuat sesuatu kejadian Allah Swt, di mana kehebatan dan 

kekuatan yang tidak akan kurang walaupun sedikit hanya milik Allah. 

Betapa malangnya sekira ada umat manusia yang menjadikan bulan, matahari 

dan sesuatu selain Allah sebagai tuhan yang disembah akibat terpesona 

dengan kehebatannya yang tidak seberapa sehingga mereka gagal memahami 
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bahwa adanya kuasa yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang 

mereka kagumi selama ini yaitu Allah SWT. 

Manusia yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari 

dan segala cakrawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa berlakunya 

pelanggaran antara satu sama lain, golongan ini gagal menjejaki tentang 

adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Inilah kelemahan akal 

manusia yang terbatas kemampuannya di mana tanpa panduan agama maka 

manusia tidak mampu mengenali Allah Tuhan Pencipta walau pun terlalu 

kagum dengan alam ciptaanNya. 

Hadirin Muslimin / muslimat yang mulia. 

Kejadian gerhana bulan maupun matahari, ia bukanlah merupakan suatu tanda 

akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan sebaliknya ia 

menunjukkan antara kehebatan dan kekuasaan Allah. Kejadian gerhana juga 

bukanlan disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang sebagaimana 

teguran Rosulullah s.a.w terhadap para sahabat yang membuat pelbagai 

andaian tentang kejadian gerhana yang berlaku berkebetulan dengan hari 

kewafatan Nabi Ibrahim A.s., kemudian Rosulullah bersabda: 

“ َس َوالحَقَمَر آيَ َتاِن ِمنح آََّيتِ  مح ِت َأَحٍد َوَل ِْلََياتِِه فَِإَذا رَأَي حُتُموحُُهَا ِإنَّ الشَّ   هللِا لَ يَ نحَكِشَفاِن ِلَموح
ُعوا هللَا َوَصلُّوحا َحَّتَّ ىيَ نحَكِشَف َما ِبُكمح   ِلمح  - فَادح َرَواُه الحُبَخارِي َوُمسح  

Artinya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-

tanda kebesaran Allah Ta’ala. Kedua-duanya tidak akan gerhana karena 

kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana 

keduanya itu maka berdoalah kepada Allah, dirikanlah sholat sehingga 

hilangnya tanda gerhana daripada kamu (H.R Bukhori Muslim) 

Kemudian dalam hadisnya lagi Rosulullah SAW bersabda: 
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ِت َأَحٍد َولَ ِْلََياتِِه، فَِإَذارَأَي حُتمح  َس َوالحَقَمَر آيَ َتاِن ِمنح آََّيِت هللِا َل يَ نحَخَسَفاِن ِلَموح مح َذِلكَ  ِإنَّ الشَّ  
قُ وحا  ا، َوَصلُّوحا، َوَتَصدَّ ُوح ُعوا هللاَ َو َكِبِه )َرَواُه الحُبَخارِيح ( فَادح  

Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-

tanda kebesaran Allah Ta’ala di mana kedua-duanya tidak akan gerhana kerana 

kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana itu 

maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan 

bersedekahlah. (H.R. Bukhori) 

Di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang baik dan 

menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta 

perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-

mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, menambah 

serta menguatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu 

Wata’ala. 

Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Ali ‘Imran ayat 190 – 191: 

ِتََلِف اللَّ  ِض َواخح َرح َماَواِت َواْلح َلحَبابِ ِإنَّ ِف َخلحِق السَّ الَِّذينَ  يحِل َوالن ََّهاِر ََلََّيٍت ِْلُوِل اْلح  
َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلىَٰ ُجُنوِِبِمح  ِض َرب ََّنا َما خَ  َيذحُكُروَن اَّللَّ َرح َماَواِت َواْلح ُروَن ِف َخلحِق السَّ تَ لَ َويَ تَ َفكَّ قح  

َذا ََبِطًَل ُسبحَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ    هََٰ

Artinya: “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran 

malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan 

rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal: yaitu orang-orang yang 

menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa 

mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian 

langit dan bumi sambil berkata: Wahai Tuhan kami! Tidaklah engkau 

menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari azab neraka.” (Ali Imron: 190-191). 
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كِ  رِ اْلَح ِ مبَاِ فيحِه ِمَن احَلََّيِت َوالذكح ُكمح يحِم َوتَ َقبَّلَ ََبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح ِفح احلُقرحآِن احلَعِظيحِم َونَ َفَعِِن َوإَّيَّ  
ِميحُع احلَعِليحمُ   ِمِنِه َوِمنحُكمح ِتََلَوَتُه إنَُّه ُهَو السَّ

  

=KHUTBAH KEDUA= 

َدُه ل َشرِيحكَ  َهُد َأنح ل إِلَه ِإلَّهللاُ َوحح َس ِضَياًء َوالَقَمَر نُ وحرًا, َوَأشح مح ُد هلِل الَِّذى َخَلَق الشَّ  َاْلَمح
ِلَك َسيهِ  لُُه, اَللهُهمَّ َصلِه َوَسلِهمح َعلى َعبحِدَك َوَرُسوح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ َسيِهَدََن ُُمَمَّ َنَ دِ َلُه, َوَأشح  

 َ َِعيح ِبِه َأْجح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصحح   ُُمَمَّ

َوى هللِا َوطَاَعِتِه فَ َقدح فَازَ أَ  َي بِتَ قح ِصيحُكمح َوِإَّيَّ َن, اِت َُّقوحا هللاَ أُوح ِمنُ وح ُد: فَ َيا أَي َُّها الحُمؤح نَ  مَّابَ عح الحُمت َُّقوح . 
تَ غحِفُرَك ِإنََّك َغفَّارًا فََأرحسِ اَ  بِ للهُهمَّ ِإَنَّ َنسح نُ وح ُذِبَك ِمَن الذُّ رَارًا. اَللهُهمَّ ِإَنَّ نَ ُعوح َنا ِمدح َمآَء َعَلي ح ِل السَّ  

َداء ِب الََِّّت ُتِذلُّ اَْلِعزَّ َو ُتَدلِهُل اَْلعح نُ وح ُذِبَك ِمَن الذُّ َمآِء َونَ ُعوح  ,الََِّّت ََتحَنُع َغيحَث السَّ
ِلَماِت  َ َوالحُمسح ِلِميح ِفرح لِلحُمسح َواِت ِإنَّكَ اَللهُهمَّ اغح ُهمح َواْلمح َياِء ِمن ح حح ِمَناِت اْلح َ َوالحُمؤح ِمِنيح َوالحُمؤح  

ن حَياَحَسَنةً  َاَجاِت. َرب ََّناآتَِناِف الدُّ َعَواِت َوقَاِضَي اْلح يحُب الدَّ يحٌع َقرِيحٌب ُمُِ َوِف  َسَِ  
 اَلِخَرِةَحَسَنًةَوِقَناَعَذاَب النَّارِ 
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