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Khutbah I Gerhana Matahari 9 Mac 2016 

 

 

فَاا ا َا ػَا ْل َا ُدا َائا ػَا ْل َا ُد ْل ا  لَّل ِّي ئَا ِل ا َا ِل ا ِل َائاِل ِلا َا ػَا ْل ُد ْل ا ػَا ْل َا ُدا  لػَّل ْل َا َاا َا ْل ا. َا ْل َا ْل ُدا ِل ّل ِلا  َّل ِل ْل

ئفِلرُد ْلفَااا1 افَاضْل ِل ِلا َا  ْلكَا ا َا َازِل ْل ُدهُد ْلا ِل ْل اءَا  َانػُد ْل ا َا َا ِل ُد ْل ا  صَّلئ ِل َائ ِل ا  َّل ِل ْل َا لَاجِل ْلبُد  َا َالْل
ا َا ِل ْل ٌبا ا ْل  َاقُّا ْل  ُد ِل ْل ُدا َا َا ْل َا ُدا َافَّلا.ا َا ُد ْلا َا َا اٌب االَااِل  ػػ َاا ِلالَّلا هللُدا  ْل َا ِلكُد  َا ْل َا ُدا َافْل

ُـدا ْل َا ْل ِل َائءِلا َا َا ِّي ِلا ْل  ُدرْل َا ِل ْل َاا ا هللِلا ِل َائ ا َا َاىا.ا ُد َا َّل ًد ا َا ُد ْلؿُد  َا  َّل ُد َّلاصَا ِّيا َا َا ِّي ْلا َا َائ ِلؾْل
ا ِلجِل َائاِل ِلا لَا َّلا ِللُدنَّللِل ِلا َاجَائهَا َا ااَا َائا ِل َا ْل َا ِل ِلا َا  ْل ا  ػػِل ِلا َاصَا ْل ِل ِلا َا َا ْل  َا ِّي ِل َائا ُد َا َّلٍ ا َا َا ىَا

ا   ِّي ْل ِلا ِـل افَائزَاا2. ِل َاىا ػَا ْل ا ِللػَا ْل َا ا هللِلافػَا َا ْل ااف ئا ِل َائاَاا هللِلا ِل ػَّل ُد ْل ا هللَاا ُد ْلصِل ْلكُد ْلا َا ِل ػَّلئيَا
فَاا  3.  ْل ُدلػَّل ُد ْل

Sidang Jemaah yang dirahmati Allah,   

 

Alam, dijadikan oleh Allah S.W.T sebagai bukti kehebatan kekuatan dan kekuasaanNya. 

Dalam erti kata lain jika manusia ragu-ragu mengenai Kekuasaan Allah S.W.T yang mampu 

membina kembali alam ini setelah runtuh, menghidupkan kembali manusia yang telah mati, 

maka lihatlah alam ini sebagai pembuktian. Ini kerana alam ini adalah bukti jelas kekuatan 

dan kekuasaan Allah S.W.T. Bukti itu bukan saja ada pada alam, bahkan pada diri manusia, 

pada makanan atau minuman, haiwan dan tumbuhan dan pada segala-segalanya. Allah S.W.T 

menyuruh manusia untuk mengkaji alam ini, untuk memahami dan mengenali Allah S.W.T 

dengan lebih dekat dan lebih mendalam. 

 

Firman Allah SWT dalam surah ali-Imran 190-191 : 

 

ا َا  نَّل ئ ِلا ا   َّل  ِل ا َا خلِلالؼِل ا َا  َا ضِل ا  لَّل ئ   ِل  ِلفَّلافياخَا قِل
ُد  ِليا  َا  ئاِلا   (190) َا ئٍ ا ِل

                                                           
1
 Rukun1 : Tahmid. 
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ا َا كُدر فَاا   َّل َااقِل ئ ًدئا َاقُد  اًد ا َا َا ٰىاجُدن  ِل ِل ا َا ػَالػَا َاكَّلر فَاافيا   َّل   َا
ا ا ُد  ئ َاكَا اٰه  ا ئطِلالًد ا َا َّلنئا ئاخَا َا تَا ا َا  َا ضِل ا  لَّل ئ   ِل خَا قِل

ا  نّلئ ِلا   (191) فَا ِلنئا َا  اَا
 

Bermaksud :  

“190. Sesungguhnya pada kejadian langit dan Bumi, dan pada pertukaran malam 

dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal;  

191. (Iaitu) 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.” 
4
 

 

Menurut Amru Khalid seorang tokoh motivasi Islam kontemporari di dunia Arab dalam 

bukunya Ibadat Tafakkur, terdapat dua jalan bagi mereka yang  mahu mengenali Allah SWT 

iaitu : 

i. Mengenali dengan pengakuan lisan dan hati wujudnya Allah SWT. Jalan ini 

dikongsi oleh ramai manusia samada fasiq atau mukmin. 

ii. Mengenali dengan medium perasaan seperti kecintaan, kekaguman, malu dan takut. 

Jalan ini tidak semua manusia samada mukmin apatah lagi fasiq yang 

memperolehinya, kecuali dengan jalan tertentu seperti berfikir. 

 

Para ulama juga menyatakan bagaimana kita mengenali Allah SWT melalui 2 kitab, iaitu  : 

i. Melalui kitab Allah yang dibaca (maqru’) iaitu al-Quran. 

ii. Melalui kitab Allah yang dilihat (manẓur) iaitu alam ini. 

        

Alam ini adalah satu pembuktian kebesaran Allah S.W.T. Namun tidak semua manusia dapat 

memahami bahasa alam ini. Al-Quran menyebutkan hanya manusia yang digelar Ulul Albab 

saja, dapat memahami alam ini. Allah mentakrifkan sendiri golongan Ulul Albab ini dengan 2 

ciri penting iaitu zikir dan fikir. Ulul Albab adalah manusia yang punya pengetahuan 

mendalam tentang alam ini. Namun ia bukan sekadar maklumat yang dicernakan dalam 

analisis dan data semata-mata. Namun setiap analisis dan data tersebut akhinya membuahkan 

natijah rasa takjub dan gerun pada Allah S.W.T. Maka, timbullah rasa keinsafan dan 

hilanglah rasa keangkuhan, setiap kali mereka melihat kebesaran Allah dalam alam ini. 

 

                                                           
4
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Sidang jemaah sekalian, 

 

Pada hari ini iaitu 9 Mac 2016M bersamaan 29 Jamadil Awal 1437H kita berkumpul untuk 

melakukan solat sunat gerhana matahari yang sedang berlaku pada pagi ini. Ia gerhana 

matahari pertama berlaku pada tahun 2016 dan dapat dilihat pula di seluruh Malaysia 

khususnya di negeri Perak. Gerhana yang kita lihat pada pagi ini, turut dilihat oleh seluruh 

rantau Asia seperti Singapura, Indonesia, Brunei malah China, Pakistan dan Australia turut 

melihat gerhana ini. Bagi sebahagian saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, mereka 

akan melihat gerhana matahari penuh, di mana kesan gerhana akan lebih jelas bila siang akan 

bertukar gelap seperti malam. Bagi kita di Perak, gerhana matahari yang kita lihat hanyalah 

pada fasa gerhana separa, di mana hanya separuh matahari ditutupi oleh bulan. Ia telah 

berlaku bermula pada 7.25 pagi tadi dan akan berakhir pada jam 9.30 pagi. Kemuncak 

gerhana ini akan berlaku pada jam 8.25 pagi, di mana matahari akan ditutupi bulan pada 73%. 

Ini bermakna matahari akan berbentuk seperti bulan sabit. Namun matahari pada fasa ini 

hanya boleh dilihat dengan menggunakan penapis cahaya matahari yang agak tebal.  

 

Dalam khutbah ini, khatib ingin menjelaskan bagaimana gerhana matahari ini berlaku. 

Berdasarkan kajian ilmu falak, gerhana Matahari berlaku bila Bulan berada di antara 

Matahari dan Bumi. Keadaan ini hanya akan berlaku di penghujung bulan Qamariyah seperti 

yang digunakan pada Taqwim Hijrah. Ini bermakna setelah gerhana matahari berlaku, bulan 

dalam bentuk hilal akan kembali kelihatan pada waktu Maghrib di sebelah ufuk Barat. Ini 

dibuktikan dengan tarikh hijrah pada hari ini iaitu 29 Jamadil Awal dan keesokan hari pula 

ialah 1 Jamadil Akhir. Ini membuktikan ketepatan taqwim qamariyah yang digunakan oleh 

umat Islam, di mana ia selari dengan perjalanan alam yang sebenar.  

 

Namun mengapa gerhana tidak berlaku pada setiap tahun? Hal ini berlaku kerana Matahari 

dan Bulan mempunyai orbitnya yang tersendiri. Laluan Matahari ini disebut sebagai Ekliptik, 

manakala laluan Bulan disebut sebagai satah Bulan. Laluan Matahari mempunyai sudut 

menyerong 23.5º dari garisan khatulistiwa. Manakala satah Bulan mempunyai perbezaan 5° 

dari ekliptik. Kedua-duanya akan bergerak atas orbitnya. Namun ketika gerhana berlaku, 

kedua-dua orbit ini akan berselisih atau bersilang pada satu titik. Titik perselisihan inilah 

disebut sebagai nod atau uqdah. Umpama dua buah kereta yang berjalan pada lorong yang 

berbeza, pada kelajuan yang juga berbeza, namun pada satu ketika ia bertemu pada laluan 

yang sama. Apa yang menakjubkan lagi ialah, gerhana yang sama akan berlaku lagi dalam 

tempoh yang telah ditetapkan iaitu dalam selangan 18 tahun 10 Bulan 8 jam. Seolah janji 

yang telah sama dimeterai, masing-masing akan berada tempat yang telah dijanjikan pada 

selangan tempoh yang sama selang tahun tersebut. Hal ini, tidak mungkin berlaku kecuali 

atas kebijaksanaan Allah S.W.T yang menciptakan alam ini. 

 

Sidang Jemaah Sekalian,  

 

Dalam Islam, antara pengajaran besar dari peristiwa gerhana ialah agar kita sentiasa 

mengingati kedatangan hari kiamat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim 

daripada Abi Musa r.a berkata : 
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ا ا  نَّل ِلىِّي افِلىازَا َا ِل ا  شَّل ْلسُد َـاافَازِل ًدئا-اص ىا هللا    ا    -خَالَا َاتِل فػَا َائ
ا اقِل َائـٍ َـاا ُدصَا ِّيىا ِلأَاطْل َاؿِل افػَا َائ ا َاكُد فَاا  لَّلئ َا ُداحَالَّلىاأَا َاىا  ْل َالْلجِل َا  َاخْلشَاىاأَافْل

ا اثُد َّلاقَائؿَا ا»ا َا ُدكُد ٍعا َا ُدجُد ٍاا َائا َاأَا ػْللُد ُدا ػَا ْل َا ُد ُدافِلىاصَاالَاٍةاقَاطُّ  ِلفَّلاهَا ِل ِلا   َائ ِل
اأَاحَاٍ ا َاالَاا ِل َا َائ ِل ِلا َا َاكِل َّلا   َّل َاا ػُدرْل ِل ُد َائا   َّللِلىا ػُدرْل ِل ُدا   َّل ُداالَاا َاكُد فُدا ِل َا ْل ِل
رِل ِلا َااُد َائئِل ِلا نػْل َائا َا ْل ًدئافَائفػْلزَا ُد  ا ِل َاىاذِلكْل ا ِل َائا ِل َائاَا ُدافَاإِلذَا ا َاأَا ػْللُد ْلا ِل  ُدخَا ِّيؼُد

لِلغْل َائ ِل ِلا .اا« َا  ْل
Bermaksud : ”Ketika zaman Rasulullah SAW hidup gerhana matahari telah berlaku, 

maka baginda bangun tergesa-gesa kerana bimbang hari Kiamat sudah tiba, lalu 

Baginda bersegera ke masjid. Maka baginda pun bersolat dengan berdiri, rukuk dan 

sujud yang lama, dan aku tidak pernah melihat selama ini baginda solat begitu. 

Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya inilah ayat-ayat yang dikirimkan oleh 

Allah, yang terjadinya bukan kerana kematian seseorang atau kehidupannya tetapi 

Allah mengirimkannya untuk menakuti para hambanya. Oleh sebab itu, apabila kalian 

melihatnya maka segeralah ingat kepadanya, berdoa memohon ampun kepadanya.” 

 

Dalam satu hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah Ibn Abbas telah 

menyatakan baginda dan para sahabat telah melakukan solat gerhana dengan amat panjang. 

Baginda berdiri pada rakaat pertama sepanjang bacaan surah al-Baqarah, di dalam rakaat 

kedua pula sepanjang bacaan surah ali-Imran, pada rakaat ketiga pula sepanjang bacaan surah 

al-Nisa, dan pada rakaat keempat sepanjang bacaan surah al-Maidah. Ketika solat inilah Nabi 

S.A.W diperlihatkan juga dengan syurga dan neraka. Ketika melihat syurga, Nabi S.A.W 

telah melihat setandan buahan, hingga Nabi S.A.W cuba mengambilnya. Namun ketika itulah 

Allah S.W.T memperlihatkan neraka hingga baginda ketakutan dan mengundur kebelakang 

kerana takut dijilat api neraka.  

 

Oleh kerana itulah terdapat sebahagian ulamak seperti  Imam al-Karmini dan al-Sindi 

berpandangan, gerhana merupakan sebahagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Kesimpulan 

ini dibuat berdasarkan keadaan Rasulullah SAW yang bersegera ke masjid, bersolat dan 

berdoa kerana bimbang kedatangan hari kiamat, menunjukkan bahawa gerhana mempunyai 

kaitan dengan kedatangan hari kiamat.  

 

Jika kita merujuk ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang kiamat pula, ia tidak akan 

pernah lekang dari peristiwa kehancuran langit dan bumi. Antaranya, peristiwa  langit akan 

terbelah, hilang cahaya matahari, bintang jatuh berselerak, dan gempa bumi. Demikian 

jugalah kejadian gerhana akan mengingatkan kita ketika detik-detik berlakunya qiamat.  
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Seperti mana difirmankan Allah S.W.T di dalam surah al-Qiamah ayat 6-9 : 

 

اأَا ّلئفَاا َا ُـدا   ِل ئ َا ِلا ا   َاصَارُدا(6)  َالأَاؿُد ا   َا َارُدا(7)  فَاإِلذ ا َارِلؽَا  (8)   َاخَالَا َا

ا َا   َا َارُدا ا (9) َاجُد ِل َاا  شَّل سُد
Terjemahan :  

“ 6. Dia bertanya (secara mengejek): Bilakah datangnya hari kiamat itu? 

 7. Maka (jawabnya: Hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi  

 terpendar-pendar (kerana gerun takut), 

 8. Dan bulan hilang cahayanya, 

 9. Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama.” 

 

Imam al-Qurtubi menyatakan ketika hari hampir-hampir kiamat, matahari dan bulan akan 

kehilangan sinar dan cahayanya. Ini disebabkan perhimpunan antara matahari dan bulan telah 

dihimpun ketika mana langit seluruhnya akan digulung. Imam al-Alusi pula mengambarkan 

suasana ketika berlaku kiamat, matahari dan bulan akan dihimpunkan. Namun perhimpunan 

ini bukanlah dengan pengertian gerhana seperti yang difahami oleh ahli falak. Ini kerana 

gerhana berlaku bila cahaya matahari dihalang oleh bumi atau bulan. Namun hilangnya 

cahaya ini dalam erti kata yang sebenar di mana bulan kehilangan cahayanya kerana 

dihimpunkan bersama matahari seperti dalam fasa bulan gelap (Muhaq). Namun Imam al-

Alusi tidak menolak kemungkinan gerhana dalam pengertian ahli falak mungkin akan 

berlaku. Ia mungkin berlaku pada pertengahan bulan hijrah di mana berlakunya gerhana 

bulan, atau di akhir bulan hijrah di mana berlakunya gerhana matahari kerana tiada dalil yang 

menyatakan tarikh berlaku keadaan ini.  

 

Ringkasnya, ayat 8 surah al-Qiyamah mengambar keadaan gerhana dengan erti hilangnya 

cahaya bukanlah dengan maksud gerhana. Persoalannya mengapa bulan hilang cahayanya? Ia 

dijawab oleh ayat 9, surah al-Qiyamah iaitu kerana matahari dan bulan telah dihimpunkan. 

Namun perhimpunan ini bukan dalam erti kata bumi berada di antara matahari dan bulan 

seperti situasi gerhana bulan, namun bulan dan matahari telah disatukan.  

 

Lebih menarik Muhammad Basil al-Ta’i  menyatakan ayat ini menunjukkan bagaimana Allah 

S.W.T menyatakan bagaimana detik-detik kemusnahan bumi dan alam ini. Perhimpunan ini 

bukan bermaksud gerhana, namun perhimpunan dalam erti kata bulan dan matahari akan 

disatukan! Ianya berlaku ketika matahari sudah mencapai penghujung hayatnya, ia akan 

mengembang hingga membakar planet-planet termasuk bumi dan bulan. Dalam erti kata lain 

kemusnahan sistem solar akan berlaku apabila matahari mengembang dan membesar hingga 

semua objek-objek di langit berhampiran dengan matahari akan hancur di’makan’ matahari.  

Dr. Yusuf al-Qadhawi menyatakan bahawa kejadian gerhana ini sepatutnya mengingatkan 

kita tentang kedatangan kiamat dan kehancuran alam ini. Ini semua berdasarkan wahyu-
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wahyu Ilahiyah bahawa langit ini akan terbelah, bintang dan planet akan berguguran, hingga 

menyebabkan lautan bercampur baur, matahari akan lenyap cahayanya, dan bulan pun sudah 

gelap kerana ketika itu ia sudah dicantum dengan bulan.  

 

Matahari dan bulan juga bukanlah makhluk yang akan hidup selama-lamanya, tetapi kedua-

duanya juga akan menghadapi saat kehancuran dan kematiannya. Manusia yang beriman 

ketika melihat gerhana, hatinya akan segera membayangkan detik kedahsyatan kiamat yang 

pasti akan berlaku satu hari nanti. Apatah lagi mengingati kedahsyatan kiamat itu adalah 

sekelip mata malah lebih cepat lagi.   

 

Atas alasan itulah Nabi SAW bersegera lari ke masjid, solat, berdoa, bersedekah dan 

membanyakkan zikir kerana ingin mengajar umatnya untuk sentiasa takut dan bersedia 

menghadapi hari kiamat.  Maka kita disarankan untuk melakukan ibadah solat gerhana 

sebagai tanda pengiktirafan kita pada kekuasaan Allah SWT. Ia adalah wasilah bagi kita 

menzahirkan sifat kehambaan diri kita sebagai manusia yang sangat lemah. Bayangkan 

makhluk sebesar matahari dan bulan malah alam yang terbentang luas dan lebih besar dari 

manusia ini tunduk dan patuh pada segala perintah Allah S.W.T dan bakal musnah satu ketika 

nanti pada saat detik-detik kiamat. Ini terbukti dengan ketaatan matahari dan bulan beredar 

pada edaran iaitu falak yang telah ditetapkan dan ketika kiamat hampir berlaku segala sistem 

ini akan berubah dan ketika itulah kehancuran alam akan berlaku. Maka bagaimanakah 

mungkin manusia yang kerdil ini boleh menyalahi peraturan atau syariat yang telah 

ditetapkan Allah. Bagaimanakah manusia yang sangat lemah ini boleh menderhakai Allah 

S.W.T.  

 

ا   َائ ِلا ئافِل  ِلا ِل َا ا ِل َا ا  ْل َا ِل  ِل ا َا ػَا َا َانِليا َا ِل َّلئكُد ْل ا هللُدا ِليا َا َاكُد ْلافِلىا  ْل ُدرْلءَا فِل   َائ َاؾَا

اقػَا ْل ِلي ا  لَّل ِل  ُدا  ْل َا ِل  ُد اأَاقُد ؿُد نْلكُد ا ِلالَا َا َا ُدا ِل َّل ُداهُد َا نِّييا َا ِل رِلا  ْل َاكِل  ِل ا َا ػَا َا َّل َاا ِل   َا   ِّيكْل

ا لػَاغْل ِلرُد  ا هللَاا  ْل َا ِل  َاا ِليا َا َاكُد ْل ا َا ِللَائئِلرِلا  ْل ُدلْل ِل ِل  َا هَا َا ا َا  ْل
لػَاغْل ِلرُد  ُدا ِل َّل ُدا نػْل ُد ْلاا َا  َا ْل َا   افَائ ْل نَائ ِل ا  َاحْل َائءِلا ِل ا َا  ْل ُدؤْل ِل نِل  َا  َا  ْل ُدلْل ِل َائ ِل    ْل ُدؤْل ِل

ا  غَا ُد  ُدا  رَّلحِل  ُدا .اهُد َا
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ا ا  ْل َاقِّيا ِل ُد ْل ِلرَا ُدا َا َاىا   ِّي  ِلاكُد ِّي ِلا َا َا ْل هللِلا  َّل ِل اأَا ْل َا َاا َا ُد  َا ُدا ِلئ ْل ُد َا ا َااِل  ِل  َا ْل َا ْل ُداِل
فَاا رِلكُد ْل اا5.كَارِل َاا  ْل ُدشْل

ا َا ُداا َاأَا ْل َا ُداأَافَّلا ُد َا َّل ًد ا َا ْل ُد ُدا َا َا ُد  ُد ُدا االَاا ِل َا َاا ِلالَّلا هللُدا َاحْل َا ُداالَاا َارِل كَا ا6 أَا ْل َا ُداأَافْل
رِل َائا َاقُد ْل َا ِلنَائا َاأُد ْل َا ِلنَائا ُد َا َّلٍ ا ا َا َاىاحَا ِل  ِلنَائا َا َا ِل  ِلنَائا َاذُدخْل  َا  َّل ُد َّلاصَا ِّيا َا َا ِّي ْلا َا َائ ِلؾَا
ا َائ َاا َا َاىا ئ ِل ِلا َا َا ْل ا َا َا َاىاآ ِل ِلا َاأَاصْل َا ا َاقَائئِل ِلا   ُّ َائةِلا  ْل ُدجَائهِل ِل ْل َا ا  ْل ُدلَّل ِل ْل َا  ِل َائِـل

ا   ِّي ْل ِلا ِـل جِل ِلا َاجَائهَا َااجِل َائاَا ُدا ِل َاىا ػَا ْل .اأَا َّلئا ػَا ْل ُدا.ا ػَا ْل
افَائزَاا  ْل ُدلػَّل ُد فَاا ا ِللػَا ْل َا ا هللِلا َاطَائ َالِل ِلافػَا َا ْل ا7.فػَا َائا ِل َائاَاا هللِل اأُد ْلصِل كُد ْلا َا ِل َّلئيَا

ا هللا َا ئَا َاىا  :قئَاؿَا

ا َا ئاخَا َاقَاا   َّل ُدا ِل ا َايٍءا َاأَافا ا َا  َا ضِل ا  لَّل ئ   ِل أَا َا َا ا َان ُدر  افيا َا َاك  ِل
اأَاجَا ُد ُد ا افَا ِلأَايِّياحَا  ٍثا َا  َا ُدا ُدؤ ِلن فَاااۖ   َالٰىاأَافا َاك فَااقَا ِلا قلػَارَااَا

Terjemahan : 185. “Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu memperhatikan alam 

langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah dan (memikirkan) bahawa harus telah 

dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah (datangnya 

Kalamullah Al-Quran) itu mereka mahu beriman?
8
 

 (Surah al-A’raf : 185 ) 
 

Sidang Jemaah Sekalian, 

 

Dalam khutbah pertama khatib telah menerangkan bagaimana gerhana terjadi menurut ilmu 

falak. Khatib juga telah mengingatkan para jemaah sekalian bagaimana gerhana yang telah 

dan akan terus pada masa-masa akan datang adalah peringatan dari Allah mengenai detik 

kejadian hari kiamat.  

 

                                                           
5
 Rukun 1 : Tahmid 

6
 Rukun 2 : Selawat. 

7
 Rukun 3 : Pesan Taqwa. 

8
 Rukun 4 : Ayat al-Quran. 
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Maka marilah kita berdoa pada Allah SWT pada saat ini untuk menunjukkan kelemahan diri 

kita. Berdoalah memohon keampunan dan menjauhkan diri kita dari azab neraka. Banyakan 

bersedekah dan berzikir bagi mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Allah S.W.T  telah 

menunjukkan kepada manusia menerusi gerhana ini, bahawa Allah S.W.T adalah Yang Maha 

Pencipta dan Yang Maha Memiliki Kekuasaan untuk menjadikan siang yang sepatutnya 

terang dan cerah tetapi menjadi gelap. Matahari yang sepatutnya bersinar penuh tapi 

dihalangi bulan. Insaflah, hari ini ketika gerhana matahari berlaku ternyata matahari dan 

bulan masih terus wujud dan terus beredar pada edarannya. Nyatalah Allah S.W.T ingin 

memberikan kita masa dan peluang untuk terus melakukan kebaikan dan bertaubat kepadanya 

atas segala keburukan. Namun akan tiba masanya, hilanglah cahaya matahari dan bulan, 

cahaya itu tidak akan kembali lagi, di saat itu tidaklah berguna amal kebaikan dan taubat 

kerana segalanya sudah terlewat. Kiamat akan berlaku, nyawa akan dicabut dan alam akan 

hancur. Semoga kita akan dapat mengambil pengajaran besar dari peristiwa gerhana agar kita 

akan tergolong dalam golongan Ulul Albab. Semoga kita akan menginsafi segala peringatan 

demi peringatan yang telah ditunjukkan Allah S.W.T kepada kita sebelum segala-segalanya 

terlewat. 

 

نَّلئا ِللَائ ًدئاصَائاِلقًدئاذَا كِلرًد  ا َاقػَا ْل ًدئاخَائ ِل ًدئا ُدنِل ْل ًدئ ا اكُدالًّا ِل ا ػَارْلزُدؽَا اأَافْل أَا ُدكَا    َّل ُد َّلا ِل َّلئا َالْل
نًدئاصَائاِلقًدئا ئاثَائ ِللًدئ ا َا َا ِل ػْل خًد ئ ًدئا َا  ِل ئا َائفِل ًدئا َا فِل ًدئ ا َا ِل ْل َا ئازَا كِل ًدئ ا َا ِل ْل ًد  َا َا َاالًداصَائ ِل ًد

رَا ِـلا ا َا اِلكْل ئ ِلصًدئ ا َا ِلزْلقًدئاحَاالَاالًدطَا ِّي ًدئا َا  ِل ًدئ ا َائاذَا ا  ْلجَاالَاؿِل .اخَا
لػَا ُد ْلا اكَا ِل َا فػَا ُد ْل ا َاأَاجْل ِل ْل َـاا َا  ْل ُدلْل ِل ِل ْل َا ا َا َاحِّي ِلا   َّل ُد َّلاصُد ُد ْل الَا ا اِل ْل    َّل ُد َّلاأَا ِلزَّل
اأَاجْل َا ِل  َاا ا ِل ِل ئاِلؾَا َـاا َا  َا ْل َا ا  لَّلالَا لُدبِل ا َا ْلكَا َاا   َّلئ ِل ِل  َا ا َا كْل رْل لِل  . َا َاىا   َاقِّي ا َا كْل

ا ا   ِّي  ا َا  َّل ُد َّلا َافِّيقْل بُّ ا  طئفاأز  ا ُد ِل  ُد طئفا ز   ا ُد ِلزُّ   ِّي  ا ئ ا   ا   رحـ 
ا َا ػَارْلضَائ ُداا ئ ا َا ْل َاغْل ُد  ا َا ُدا بُّ  ِل َائا ُد ِل

ا افيا   َا ْل ِل ا َاكَا ا   َّل كِلرِل ْل َا ا  ْل ِل ْل َا  ِل ا َا جْل َا ْلنَائا ِل َا افػَا ْلضِلكَا    َّل ُد َّلا َا ػَّلنَائا  ْل ِلنَائا ِل ْل
ا َا  َا ْل َائ ِلا يِّي ا ِلئ ْل َاشِل ا َاكَا لػَاغْل ِلرِل ْل َا .ا َا  نػَّل َائ ِل ا  ْل ُدلْل

ا ا  َا ْلضِل ا َا َائ ِلؾْل رَا  ِل اخَا ػْل ا َانَائا ِل ْل رِلجْل ا  لَّل َائءا َاأَاخْل ا ػَارَاكَائ ِل نَائا ِل ْل ا َا َا ػْل    َّل ُد َّلاأَا ْلزِلؿْل
رَا ِـلا ا َا اِلكْل .ا َانَائافياثِل َائ ِل َائا َازُد ُد ْل ِلنَائا كُد ِّياأَا زَا قِلنَائا َائاذَا ا  ْلجَاالَاؿِل

ا  نَّلئ ِلا نَا ًدا َاقِلنَائا َا َا اَا رَاةِلاحَالَا نَا ًدا َافيا  خِل .ا َا ػَّلنَائاآ ِلنَائافيا   ُّ ػْل َائاحَالَا
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ا اأَا ْلتَا ا َاحْل َا ًد ا ِل َّلكَا ا َا ُد ْلكَا ا َانَائا ِل ْل نَائ ا َاهَابْل ا ِلذْلاهَا َا ػْللػَا  َا ػَّلنَائاالا ُدزِلغْلاقػُد ُد ْل ػَانَائا ػَا ْل َا
هَّلئاُدا .ا   َا

رِل ْل َاا ا  خَائ ِل نَائا َانَاكُد ْل َا َّلا ِل َا ا َانَائا َا ػَارْلحَا ْل ا ػَاغْل ِلرْل ا َا ْل نَائا َا ِلفْل نَائاأَا ػْل ُدلَا .ا َا ػَّلنَائا َا َا ْل
نػْل ُد ْلا ا َا  ْل ُدلْل ِل َائ ِل ا  َاحْل َائءِلا ِل نَائ ِل اَا  ْل ُدلْل ِل ِل ْل َا ا َا  ْل ُدؤْل ِل نِل ْل َا ا ِل ْل ُدؤْل ِل    َّل ُد َّلا غْل ِلرْل

ا   ُّ َائءِلا ا ُدجِل ْلبُد ا َا ِل ْل ٌباقَارِل ْلبٌب  9. َا  َا ْل َا  ِل ا ِل َّلكَا

ا!ا ِل َائاَاا هللِلا ا  ْل ُدرْل َاى ا َا ػَانػْل َاىا َا ِل لَائفِل ا َا ِل ػْللَاآءِلاذِل ْل ا َا اِلحْل ؿِل ا ِلئ ْل َا ْل  ِلفَّلا هللَاا َاأْل ُدرُد
شَاآءِلا َا  ْل ُدنْلكَارِلا َا  ْل ػَاغْلىِلا ا َا َاكَّلرُد ْلفَاا.ا  ْل َا ْل ا َا َا َّلكُد ْل ا.ا َا ِل ُدكُد ْل  َا ذْلكُدرُد  ا هللَاا َا ْلكُدرْلكُد ْل

افَاضْل ِل ِلا ػُد ْلطِلكُد ْلا أَا ُد ْل ُدا ِل ْل كُدرُد ْل ا َا َاىا ِل َا ِل ِلا َازِلاْلكُد ْل ا َا  ْل ا هللِلاأَاكْل ػَارُدا.ا َا  ْل رُد  َا هللَاا.ا َا َا ِلكْل
فَاا نػَا ُد ْل .ا ػَا ْل َا ُدا َائا َاصْل

 

                                                           
9
 Rukun 5 : Doa Untuk Muslimin 


