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KHUTBAH I 
 

ِن، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى ُُمَمٍَّد َسيِِّد َوَلِد   ُد هللِا الحَمِلِك الدََّّيَّ َمح ِبِه َوََتِبِعيحهِ َاْلح ََنَن، َوَعَلى آِلِه َوَصحح َعدح  
َهِة َوالزَّمَ َعَلى َمرِِّ الزََّمانِ  ِميَِّة َواْلِح سح َدُه ََّل َشرِيحَك َلُه الحُمنَـزَُّه َعِن اْلِح َهُد َأنح َّلَّ ِإلَه ِإَّلَّ هللاُ َوحح انِ . َوَأشح  

َهُد َأنَّ َسيَِّدََن ُُمَمًَّدا َعبح  لُُه الَِّذيح َكاَن ُخُلَقُه الحُقرحآنُ َوالحَمَكاِن، َوَأشح ُدُه َوَرُسوح  
ِٰن، فَإِنِّ ُأوحِصيحُكمح َونـَفحِسي بِتَـقحَوى هللِا املَنَّاِن، الحَقاِئِل ِف ِكَتاِبِه الحقُ  َِبالَ ٱرحآِن :َوتـََرى َأمَّا بـَعحُد، ِعَباَد الرَّْحح ْلح  

ٍء ۚ إِ   ى  ذِ لَّ ٱ ّللَِّ ٱ ُصنحَع  ۚبِ لسََّحاٱََتحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَى ََتُرُّ َمرَّ  َقَن ُكلَّ َشىح َعُلونَ  ۥنَّهُ أَتـح  ِبَا تـَفح
ٌۢ
َخِبير  

 

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah 

 

Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini Khatib berwasiat kepada Khotib 

khususnya dan jamaah pada umumnya marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang 

telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat dihamparkannya 

bumi sehingga memudahkan kita untuk menetap serta memenuhi kehidupan kita di dunia. 

Marilah kita kuatkan tekad untuk senantiasa menjalankan perintah-Nya dan manjauhi 

larangan-larangan-Nya. 

 

Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah 

mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dan menyiapkan 

bekal untuk kehidupan di akhirat nanti dengan sebaik-baiknya bekal. Semoga kita 

memperoleh syafaatnya di hari kiamat nanti, Amiin Yaa Robbal’alamiin. 

 

Hadirin Jamaah Jum’at Rahimakumullah 

 

Gunung merupakan salah satu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah ada 

penjelasan; bahwa gunung dapat menimbulkan aktivitas, dan itu atas kehendak Allah Azza 

wa jalla. Dalam Qs. An-Naml ayat 88, Allah SWT menjelaskan perihal kondisi gunung berapi: 
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ِبَ  ٍء ۚ إِنَّهُۥ َخِبيرٌۢ َوتـََرى ٱْلح َقَن ُكلَّ َشىح اَل ََتحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَى ََتُرُّ َمرَّ ٱلسََّحاِب ۚ ُصنحَع ٱّللَِّ ٱلَِّذى  أَتـح  
َعُلونَ   ِبَا تـَفح

Artinya: “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal 

ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh 

tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Penjelasan Qs. An Naml ayat 88 Dalam kitab tafsir al-Muntakhab fi tafsir al-Qur'an al-Karim 

adalah: "Wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau 

mengira mereka diam, padahal yang terjadi sesungguhnya mereka bergerak cepat laksana 

gerakan awan." 

 

Pergerakan-pergerakan Bumi, lempengan Bumi, dan semua benda-benda di atasnya tentu 

menimbulkan berbagai perubahan. Baik pergerakan cepat, sedang, maupun pergerakan 

lambat yang manusia tidak menyadarinya. 

 

Perubahan dinamis di dalam perut bumi itu yang menyebabkan terjebaknya endapan-

endapan yang justeru manusia memerlukannya. Seperti mineral, air tanah, energi fosil, dan 

sebagainya. Perubahan juga dapat menimbulkan gempa, gelombang tsunami, hilangnya 

daratan dari pandangan mata, atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada 

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

 

Hadirin Jamaah Jumat Rahimakumullah 

 

Seorang ahli geologi yang pernah menjadi Presiden Akademi Sains di Amerika Serikat. Ia 

sebagai salah satu penulis buku 'Earth', menggambarkan dalam tulisannya bahwa gunung 

berbentuk seperti pasak. Permukaan gunung yang dilihat manusia dan menjulang ke 

permukaan tanah hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung. Bagian gunung yang lain 

yaitu akarnya tertanam di dalam Bumi. 

Temuan ilmiah sains tersebut telah ada penjelasannya dalam Al Quran 14 abad yang lalu. 

Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa gunung diciptakan agar Bumi tidak guncang. 

َتُدونَ  ِسَى َأن ََتِيَد ِِبِمح َوَجَعلحَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبًَل لََّعلَُّهمح يـَهح َرحِض َروَٰ  َوَجَعلحَنا ِِف ٱْلح

Artinya: "Dan telah Kami jadikan di Bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya Bumi itu 

(tidak) guncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di Bumi itu jalan-jalan yang 

luas agar mereka mendapat petunjuk," (Qs. Al Anbiya: 31) 

Al Quran Surat An Naba: 7 juga menjelaskan fungsi gunung sebagai pasak bumi. 
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َِباَل َأوحََتًدا   َوٱْلح
Artinya: “Dan gunung-gunung sebagai pasak” 

Imam Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan surat An-naba dalam Tafsir Jalalain menjelaskan 

kata autâdan adalah bentuk jamak dari kata watadun yang artinya pasak seperti halnya pasak 

untuk mengikat tali kemah. Allah SWT menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk 

mengokohkan bumi, sehingga tidak bergoyang karena guncangan yang ada di bawahnya. 

Hadirin Jamaah Jumat Rahimakumullah 

Sebagaimana yang kita lihat melalui media beberapa hari ini. Bahwasanya telah terjadi 

bencana alam berupa meletusnya gunung Semeru yang terletak di Lumajang Jawa Timur. 

Tidak sedikit korban yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Bukan hanya korban 

harta benda berupa hancurnya sarana kehidupan masyarakatnya. Seperti rumah, tempat 

ibadah, sekolah dan sebagainya. Namun tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang 

kehilangan orang tua; kehilangan saudara dan anak-anak mereka yang hingga saat ini masih 

dalam proses evakuasi.  

Hadirin Jamaah Jumat Rahimakumullah 

Marilah kita ketuk hati kita dan berempati terhadap musibah yang sedang dialami saudara-

saudara kita. Bukan hanya do’a yang kita panjatkan untuk keselamatan mereka. Namun juga 

sumbangsih sedikit materi dari kita akan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang 

tertimpa musibah. Semoga Allah SWT mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di 

manapun berada pada umumnya dan di Lumajang Jawa Timur pada khususnya. 

Semoga Allah SWT mengarunikan pada kita semua keselamatan di dunia dan akhirat. 

Rasulullah SAW mengajarkan sebuah do’a yang sangat baik untuk kita amalkan dirangkum 

dari kitab Al-Adzkâr karya Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dalam do’a 

ini, kita dapat membaginya menjadi dua bagian: (1) doa pencegahan atau memohon 

perlindungan dari bahaya. Dan (2) doa bagi mereka yang sudah atau sedang tertimpa 

musibah. 

َدِّي وأُعوُذ ِبَك ِمَن الَغَرِق َواْلََرِق َواهلََرِم وَ  ِم وأُعوُذ ِبَك ِمَن الَّتَّ ح أُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَدح   ِبكَ أُعوذُ اللَُّهمَّ ِإِنِِّ
ِبراً وأُعوُذ ِبَك أن أُموتَ  ِت وأُعوُذ ِبَك أنح أُموَت ِف َسِبيِلَك ُمدح َلديغاً  أن يـََتَخبََّطِِن الشَّيحطاُن ِعنحَد املَوح  

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku 

berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), 
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terbakar, dan tak berdaya; Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan 

padaku ketika akan mati; dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik 

arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat.” (HR 

Abu Daud) 

َِكيحَم،  ُكمح ِبَا ِفيحِه ِمنح آيَِة َوذحُكَر اْلح َوتـََقبََّل هللاُ ِمنَّاََبَرَك هللا ِل َوَلُكمح ِف الحُقرحآِن الحَعِظيحِم، َونـََفَعِِن َوِإَّيَّ  
ُر الرَِّحيحمُ َوِمنحُكمح ِتََلَوَتُه إِنَُّه ُهوَ  تَـغحِفُر هللَا الحَعِظيحَم، ِإنَُّه ُهَو الحَغُفوح ِل َهَذا فََأسح ُل قـَوح   السَِّميحُع الحَعِليحُم. َوَأقـُوح

 
KHUTBAH II 

 

ُد هللِا وََكَفى، َوُأَصلِّيح َوُأَسلُِّم َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمٍَّد الحُمصحَطَفى، َوَعَلى آِلِه َوَأصحَحاِبِه َأهح  َمح ِل الحَوفَاَاْلح . 
لُهُ  َهُد َأنَّ َسيَِّدََن ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوح َدُه ََّل َشرِيحَك لَُه، َوَأشح َهُد َأنح َّلَّ إِلَه ِإَّلَّ هللاُ َوحح فـََيا أَيُـَّها   ، َأمَّا بـَعحدُ َأشح  

َن، ُأوحِصيحُكمح َونـَفحِسيح بِتَـقحَوى هللِا الحَعِليِّ الحَعِظيحِم. وَ  ِلُموح ٍر َعِظيحٍم، َأَمرَُكمح الحُمسح ا َأنَّ هللَا َأَمرَُكمح ِبَِمح اعحَلُموح  
يُـَّها الَِّذيَن آَمُنواَِبلصَََّلِة َوالسَََّلِم َعَلى نَِبيِِّه الحَكِرْيِح فـََقاَل: ِإنَّ هللَا َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِّ، ََّي أَ   

ِليًما   َصلُّوا َعَليحِه َوَسلُِّموا َتسح
. َوَعَلى آلِ اَللُِّٰهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل َسيِِّدََن ُُمَمٍَّد َكَما َصلَّيحَت َعَلى َسيِِّدََن ِإبـحَراِهيحَم   

َت َعَلى سَ  يِِّدََن ِإبـحَراِهيحمَ َسيِِّدََن ِإبـحَراِهيحَم، َوََبِركح َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل َسيِِّدََن ُُمَمٍَّد َكَما ََبرَكح  
َ ِإنََّك ْحَِيحدر َمَِيحدر    َوَعَلى آِل َسيِِّدََن ِإبـحَراِهيحَم، ِف الحَعاَلِمْيح

َمحَواِت. ُهمح َواْلح َياِء ِمنـح َحح ِمَناِت اْلح َ َوالحُمؤح ِمِنْيح ِلَماِت والحُمؤح َ َوالحُمسح ِلِمْيح اَللهم ادحَفعح َعنَّا اَللُِّٰهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح  
َتِلَفَة  َف الحُمخح َشاَء َوالحُمنحَكَر َوالحبَـغحَي َوالسُّيـُوح َهاالحَبََلَء َوالحَغََلَء َوالحَوََبَء َوالحَفحح َوالشََّداِئَد َوالحِمَحَن، َما َظَهَر ِمنـح  

ٍء َقِديـحرر  َ َعامًَّة، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيح ِلِمْيح  َوَما َبَطَن، ِمنح بـََلِدََن َهَذا َخاصًَّة َوِمنح بـُلحَداِن الحُمسح
َساِن َوإِيـحَتاِء ِذي الحُقرحَب  حح ِل َواْلح َشاِء َوالحُمنحَكِر َوالبَـغحيِ ِعَباَد هللِا، إنَّ هللَا َيَحُمُر َِبلحَعدح َهى َعِن الَفحح  ، ويـَنـح

َبُ يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَُّروحَن. فَاذحُكُروا هللَا الحَعظِ  ُر هللِا َأكح يحَم َيذحُكرحُكمح، َوَلذِكح   
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