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Maksudnya : Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan
kekuasaan kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu (sehingga menjadi gelapgelita), dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu mudah
mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui

bilangan tahun dan hitungan hisab (bulan dan hari); dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu
(yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu), Kami telah menerangkannya satu
persatu (dalam Al-Quran) Dengan sejelas-jelasnya.
(Surah Al-Isra ayat 12)

Jelaslah kepada kita di dalam ayat tadi bahawa malam dan siang itu adalah tanda atau
bukti kekuasaan Allah SWT yang tidak dapat ditandingi. Ia menjadi kemudahan bagi
manusia untuk menyusun dan mengatur kehidupan mereka di muka bumi Allah ini.
Demikian juga dengan kejadian alam semesta dengan pelbagai fenomena yang berlaku
di dalamnya adalah lambang kewujudan dan bukti kekuasaan Allah SWT ke atas
makhluknya.
Pada pagi ini kita sedang dipertonton satu keajaiban alam iaitu fenomena Gerhana
yang menjadi salah satu daripada tanda yang memperlihatkan kebijaksanaan
Penciptanya dan menjadi iktibar kepada sekelian manusia.
Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah
SWT dengan sebenar-benar taqwa, iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala
suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dengan yang demikian, mudahmudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keredaan
Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak.

Muslimin / muslimat yang dirahmati Allah,

Firman Allah SWT dalam ayat ke 5 hingga 6 surah Yunus :

           
                
           

Maksudnya : Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan
bulan bercahaya, dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu
(berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu
dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya
itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan
ayat-ayat-Nya iaitu (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu
mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya). Sesungguhnya pada pertukaran
malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit
dan di bumi, ada tanda-tanda (yang menunjukkan undang-undang dan peraturan
Allah) kepada kaum yang mahu bertaqwa.

Allah SWT Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui akan segala kejadian. Dialah juga
yang menjadikan apa yang ada di bumi seperti manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan
haiwan serta menjadikan apa yang ada di langit seperti bulan, matahari, planet,
bintang-bintang dan sebagainya. Inilah sebagai bukti keterangan yang nyata tentang
kudrat, iradat, ilmu, kebijaksanaan serta pengurniaan nikmat dari Allah SWT yang
banyak dan maha luas yang mendorong supaya makhluk-Nya memuji dan bersyukur
serta mengabdikan diri sebagai hamba dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah
SWT.

Umat Islam mestilah percaya dengan penuh yakin bahawa Allah SWT pentadbir
seluruh alam, segala peredaran cakerawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya
adalah di bawah kekuasaan Allah SWT yang menggerakkan atas orbitnya yang
tersendiri. 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 iradat Allah SWT jua dan ia-Nya mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri,
Maha Suci Allah, Pentadbir seru sekalian alam.

Muslimin / muslimat yang diberkati Allah,

Firman Allah SWT dalam Surah Ibrahim ayat 33:

          
Maksudnya : “Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar
untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi
faedah hidup kamu.”

Sesungguhnya Allah menjadikan malam dan siang adalah sebagai tanda kekuasaan
atau bukti kekuasaan-Nya, kedua-duanya iaitu (malam dan siang) akan mengakibatkan
perubahan dan perbezaan cuaca, masa dan waktu. Begitu juga dengan kejadian
gerhana, adapun gerhana itu terbahagi kepada dua iaitu gerhana matahari dan bulan.
Gerhana itu ialah suatu perubahan, suatu kejadian, suatu keagungan dan kebesaran
tuhan yang berlaku pada matahari dan bulan, di mana kejadian ini adalah suatu
perkara yang amat mudah bagi Allah SWT melakukannya.

Oleh itu jika berlaku kejadian gerhana matahari atau bulan, ianya bukanlah merupakan
suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhuatirkan, tetapi gerhana
itu berlaku atas sifat wajib bagi Allah SWT iaitu berkehendak dan berkuasa atas
segala sesuatu yang tidak dapat dihalang oleh apa jua kekuatan pun di dunia ini,
sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-tanda
kebesaran Allah SWT. Kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau
hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya itu maka
berdoalah kepada Allah, dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana
daripada kamu.
(Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Muslimin / muslimat yang diredhoi Allah,

Apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah
SAW supaya bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti
berdoa, berzikir, bertakbir, bersembahyang, bersedekah dan beristighfar. Sebagaimana
hadis Rasulullah SAW:

……
Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-tanda
kebesaran Allah SWT di mana kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau
hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana itu maka berdoalah kepada
Allah, bertakbirlah, dirikanlah sembahyang dan bersedekahlah……

Di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan
menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta
perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan
kejadian gerhana matahari ini akan menimbulkan keinsafan, menambah serta
menguatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 190 – 191:

            
            
       

Maksudnya : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukuran
malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat
Allah bagi orang-orang yang berakal: 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.”

Mengakhiri khutbah, diharapkan kejadian gerhana Matahari ini akan menimbulkan
keinsafan, kesedaran, menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita
kepada Allah SWT. Marilah sama sama kita berdoa kepada Allah SWT semoga
gerhana yang berlaku ketika ini tidak mengakibatkan berlakunya malapetaka alam
seperti perubahan angin dan cuaca yang akan memungkinkan kesan kepada alam
sekitar dan memberi kesan kepada perubahan tabiat alam, tumbuh-tumbuhan serta
kehidupan di dunia. Sebagai usaha untuk melahirkan keteguhan dan mengekalkan
kekuatan iman yang ada dalam diri umat Islam, digariskan beberapa nasihat untuk
dijadikan pedoman antaranya:
Pertama

: Berfikir dan bertafakkur setiap kejadian fenomena alam;

Kedua

: Memperingati tentang nikmat syurga dan azab neraka;

Ketiga

: Menjauhkan diri daripada lalai dan lupa kepada Pencipta iaitu Allah
SWT.

Keempat

: Menghitung,mempertingkatkan dan memperkemaskan amal kebajikan
sepanjang masa; dan

Kelima

: Bersegera memohon taubat kepada Allah SWT di atas kealpaan dan
keingkaran mentaati perintah.

.

Khutbah Kedua

.
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Maksudnya : Dia bertanya (secara mengejek): “Bilakah datangnya hari kiamat itu?”
Maka (jawabnya: hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendarpendar (kerana gerun takut), Dan bulan hilang cahayanya, Dan matahari serta bulan
dihimpunkan bersama, (Maka) pada hari itu, berkatalah manusia (yang ingkarkan hari
kiamat): “Ke manakah hendak melarikan diri?” Tak usahlah bertanya demikian! Tidak
ada lagi tempat perlindungan! Pada hari itu, kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya
ketetapan segala perkara.

Sidang Hadirin / Hadirat Sekelian..

Pada hari ini kita berhimpun dan berkumpul dengan penuh harapan agar doa, rayuan
dan taubat kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memulihkan cuaca
gerhana Matahari yang kita saksikan sekarang ini, supaya kita terus sentiasa dalam
perlindungan dan rahmat Allah hendaknya. Berdoalah wahai jemaah sekalian, Semoga
selepas perhimpunan ini bermulanya aliran angin yang membawa hujan dan aliran air

yang mencukupi keperluan, cuaca dan peralihan musim yang lebih baik untuk
dinikmati bersama. Firman Allah SWT dalam Surah Sad ayat 36:

        
Maksudnya : Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya
menggunakan angin Yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah
mana sahaja yang hendak ditujunya;

.

.

.

