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َّ اهللُ  ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن الَ إِلََه إاِل اَْْلَْمُد لِِلَّ
َ نَبَِيّ بَعَْدُه.  ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال َ َشِريَْك لَُه َوأَْشهَُد أََنّ ُُمََمّ َوْحَدُه ال

َُّهَمّ َصِلّ عَََل  ا بَعُْد؛ فَيَا اَلل ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ ُُمََمّ
َ الَِّذيَْن  ُّها ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، فَقَاَل اهلُل تَعَاََل: يَاأَي

ْسلِمُُ َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل  ْوَن.ءَامَنُوا اتَّ
ُ 
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Jamaah Sholat Kusuf rohimakumullah 
 

Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa 
kepada Allah, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita 
jauhi segala larangannya. Dan kita laksanakan segala 
yang menjadi ketentuannya.  
 
Jamaah Sholat Kusuf rohimakumullah 

Hari ini, bersama-sama dapat kita saksikan, 
matahari tidak nampak sebagai mana biasanya. Karena 
kejadian inilah, kita berkumpul di Mushola Al Barokah 
Sirnoboyo, dengan niat yang sama. Yakni, 

melaksanakan sholat kusuf (الكسوف). Atau sholat gerhana 

matahari.   
 

Jamaah Sholat Kusuf rohimakumullah 
Gerhana matahari pada hari ini, Kamis, 26 

Desember 2019, merupakan gerhana matahari cincin. 
Gerhananya tidak sampai total.  

Bayangan bulan hanya menutup di sisi tengah. 
Tidak pada seluruh permukaannya. Sebagian cahaya 
matahari, masih nampak. Menyisakan cahaya yang 
bersumber dari tepi permukaannya. Gelap di tengah. 
Terang di tepinya.  

Inilah sebabnya, gerhana di hari ini, disebut 
sebagai gerhana cincin. Oleh karena bentuknya yang 
seperti cincin. 

Wilayah yang mengalami gerhana cincin ini adalah 
Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, India, 
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Srilangka, Samudra India, Singapura, Indonesia, 
Malaysia, dan Samudera Pasifik. 

Di Indonesia, hanya ada tujuh provinsi yang 
mengalami gerhana cincin penuh. Yakni, provinsi Aceh, 
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.  

Wilayah Pacitan tidak mengalami fase gerhana 
cincin penuh. Pacitan hanya mengalami imbasnya.    

Di Kabupaten Pacitan, gerhana ini terjadi selama 3 
jam, 30 menit, 48 detik. Siklus gerhana bermula pada 
pukul 10.59 WIB. Puncak gerhana terjadi pada pukul 
12.50 WIB. Dan fase akhir terjadi pada 14.29 WIB.  

 
Jamaah Sholat Kusuf rohimakumullah 

Sudah tidak masanya lagi, meneruskan budaya 
yang tidak Islami. Pada saat gerhana matahari datang.   

Siang ini, matahari tidak sedang ditelan oleh 
raksasa jahat. Yang kemudian perlu dipukul lesung, 
kentongan, peralatan dapur, dan sejenisnya, agar ia 
mau memuntahkannya.  

Pun, tidak elok rasanya memahami gerhana 
matahari, hanya semata-mata karena siklus yang alami. 
Yang disebabkan karena matahari berada pada satu 
garis lurus, dengan bulan dan bumi. 

Gerhana adalah sebuah tanda. Tanda jika Allah 
punya matahari. Bukti jika Allah telah menguasai. 

Allah Swt berfirman dalam surat Fushilat ayat 37 
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ْمِس  ْمُس َوالْقََمُر ۚ اَل تَْسُجُدوا لِلّشَ َوِمْن آيَاتِِه اللَّيُْل َوالنَّهَاُر َوالّشَ
ِ الَِّذي َخلَقَُهّنَ إِْن  نْتُْم إِيَّاُه تَعْبُُدونََُواَل لِلْقََمِر َواْسُجُدوا لِِلَّ  ُك

 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah 
matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang 
menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak 
sembah.”  

Fenomena gerhana ditunjukkan kepada manusia 
sebagai bentuk ketundukan matahari kepada Allah. 
Mengapa Allah menundukkan matahari? Jawabannya 
adalah, agar manusia dapat menyaksikan kuasa-Nya. 

Allah berfirman dalam Surat Al Mulk ayat 23 
 

ْمَع َواْْلَبَْصاَر َواْْلَفْئَِدةَ ۖ ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَْشأَُكْم َوَجعََل لَُكُم  الّسَ
 قَلِيًًل مَا تَْشُكُرونَُ

“Katakanlah: ‘Dialah yang menciptakan kamu dan 
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati’. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.” 

 
Berdasarkan ayat di atas, ada tiga modal yang 

diberikan Allah kepada manusia, yaitu: pendengaran, 
penglihatan, dan hati. Maka, Allah perlihatkan gerhana 
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ini agar manusia dapat melihat dengan mata, 
mendengar dengan telinga dan merasakan dengan hati.  

Etika di dalam agama Islam, untuk melihat, 
mendengar dan merasakan terjadinya gerhana adalah 
dengan sholat gerhana. Sebagimana yang kita 
laksanakan di Mushola Al Barokah ini. 

Andai gerhana matahari ada efek yang langsung 
bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh manusia, 
maka, di hari ini, tidak ada yang berani keluar rumah. 
Tidak ada orang berani mengunggahnya di media 
sosial. Sebagai tanda eksistensi dirinya  

Gerhana tidak ada efek langsungnya. Gerhana 
bukan sebagai tanda dari bencana. Tetapi gerhana, 
mampu menjadi tanda, keberadaan iman di dalam diri 
seorang hamba. Namun, kebanyakan orang, lebih 
memilih memikirkan tanda eksistensi diri, daripada 
tanda keimanan dalam diri. Sholat gerhana di siang 
hari ini, sebagai bukti jika kita masih menyimpan 
keimanan dalam diri.  

  Matahari adalah makhluk Allah. Yang selalu taat 
dengan perintah-Nya. Agar bergerak pada porosnya. 
Berkeliling pada garis edarnya.  

Allah Swt., berfirman dalam surat Ibrahim ayat 33: 
 

َر لَُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنَّهَاَر  ْمَس َوٱلْقََمَر دَآئِبَْْيِ ۖ َوَسّخَ َر لَُكُم ٱلّشَ  َوَسّخَ
 
“Dan Dia (Allah) telah menundukkan (pula) 

bagimu matahari dan bulan yang terus menerus 
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beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan 
bagimu malam dan siang.” 

 
Hanya Allah sajalah yang bisa berkomunikasi 

dengan matahari. Ini menjadi tanda bahwa matahari 
tunduk dengan apa yang perintah Allah kepadanya.  

Gerhana ini sebagai wujud dari ayat kauniyahnya 
Allah. Juga sebagai dalil aqli. Agar manusia mau 
berpikir, dengan hadirnya fenomena yang mereka 
alami. Allah telah memberikan pertanda bahwa 
peristiwa ini adalah sebagian kecil yang bisa 
dikerjakan-Nya. Tetapi sayang, tidak banyak orang 
yang menyadari, bahwa ini sebuah pertanda. 

 

َّاُكْم ِِبَا فِيِْه ِمَن  بَاَرَك اهلُل ِِلْ َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، َونَفَعَِِنْ َوإِي
ْكِر اْْلَِكيِْم. أَُقوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِلْ َولَُكْم  اآْليَاِت َوالِذّ

ِحيُْم.  فَاْستَغِْفُرْوُه اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

 

 َ َّ اهلُل َوْحَدُه ال اْْلَْمُد هلِِل ََحًْدا كَثِْْيًا كََما أَمََر. َوأَْشهَُد أَْن آل إِلََه إاِل
ْ عَِن اْْلَُشاَرَكِة َواْْلَُشاكَلَِة لَِساِئِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد أََنّ  َشِريَْك لَُه، اْْلُتَعَاِِل

ًدا َصََلّ اهلُل عَلَيِْه  . اللَُّهَمّ َصِلّ َوَسلِّْم ُُمََمّ نَّبُِيّ اْْلُعْتَََبُ َوَسلََّم عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال
ا  يِْن )أَمَّ ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَحابِِه َومَْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم الِدّ ِدنَا ُُمََمّ عَََل َسيـِّ

 بَعُْد(
ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَُ َّ ْسلُِمْوَن. فَيَا ِعبَادَ اهلِل اِت َّ َوأَنتُْم ُمّ َ ََتُْوتَُنّ إاِل اتِِه َوال

َ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ اهللَ َومًَلَِئَكتَُه يَُصلُّْوَن عَََل  َواعْلَُمْوا أََنّ اهلل
ُْ َ الَِّذيَْن آمَنُْوا َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِي ، يَاأَيُّها نَّبِِيّ ًما. اَللَُّهَمّ َصِلّ عَََل ال

َّيَْت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل  ٍد كََما َصل ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُُمََمّ َسيِِّدنَا ُُمََمّ
ٍد كََما بَاَرْكَت عَََل  ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُُمََمّ إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ

َُ يٌْد ََمِيٌْد. اَللَُّهَمّ اغِْفْر إِبَْراِهيَْم َوع ََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِِف الْعَاَْلِْْيَ إِنََّك ََحِ
لِلُْمْسلِِمْْيَ َواْْلُْسلَِماِت َواْْلُْؤمِِنْْيَ َواْْلُْؤمِنَاِت اْْلَْحيَاءِ مِنُْهْم َواْْلَْمَواِت، 
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عََواِت َويَا قَاِضيَُ يٌْع قَِريٌْب َُمِيُْب الَدّ نُْوِب  إِنََّك ََسِ اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ
. ْْيَ اَِحِ َُواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ أَْرَحَم الَرّ

 ًّ ْ ُقلُْوبِنَا ِغًل َ ََتْعَْل ِِف َّنَا اغِْفْر لَنَا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاإِْلْْيَاِن َوال َرب
َّنَا إِنََّك َرُؤوُْ َّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَّْم تَغِْفْر لَنَا لِّلَِّذيَْن آمَنُْوا َرب ِحيٌْم. َرب ٌف َرّ

نْيَا َحَسنَةً َوِِف اآْلِخَرِة َحَسنَةً  َّنَآ أَتِنَا ِِف الُدّ َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ ِمَن اْلَْاِسِريَْن. َرب
. َّاِر. َواْْلَْمُد هلِِل َرِبّ الْعَاَْلِْْيَ قِنَا عََذاَب الن  َوّ

ِعبَادَ اهلِل إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواإِْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ِذي الُْقْرََب َويَنََْه عَِن 
ُرْوَن. فَاذُْكُروا اهللَ الْعَِظيَْم  الْفَْحَشاءِ َواْْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ

 دُْكْم َولَِذْكُر اهلِل أَْكََبُُيَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَزُِ


