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Khutbah Jumat Singkat, Kemuliaan Asyuro 
 

Di Mimbar yang mulia ini, khotib mewasiatkan untuk diri pribadi 

dan kaum muslimin umumnya,  

 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu 

Wa Ta'ala  

َي َ
 
َوَ  ًَذاثذَلَ تَ ََقَحَ َواَاللَ لَ اتََ واي َآنَ َوَ يَ اَاَّلَذهَ يَ اَأ ََوَ َلَإذََوََتَ وَ هَ َتَ ل 

 
 نَ وَ هَ لَذسَ مَ َمَ ج َنَ أ

Wahai orang orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan 

sebenar benarnya taqwa, janganlah kalian meninggal kecuali kalian 

dalam keadaan Muslim 

 

Kita sekarang berada pada bulan yang sangat mulia, Bulan 

Muharram adalah bulan yang  Agung dan memiliki keutamaan yang 

sangat banyak dan bulan Muharram juga merupakan bulan bulan 

yang paling mulia untuk berpuasa setelah bulan Ramadhan 

kemudian diikuti dengan bulan Rajab kemudian Zulhijjah Kemudian 

dzulqo'dah Kemudian bulan Sya'ban  

 

Beragam hal kejadian-kejadian istimewa yang sangat bersejarah 

terjadi pada bulan Muharram di antara kejadian-kejadian tersebut 

ialah  
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pada bulan Muharram Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima Taubat 

Nabi Adam alaihissalam  

 

pada bulan Muharram pula berlabuhnya kapal Nabi Nuh di bukit 

suci dan selamat dari banjir yang luar biasa dan itu terjadi pada 

bulan Muharram banjir tersebut menghanyutkan dan 

menenggelamkan  seluruh umat manusia yang ada di bumi yang 

tidak ikut serta menaiki kapal Nabi Nuh  

 

Kemudian pada bulan Muharam juga selamatnya Nabi Ibrahim 

Alaihissalam dari siksa Namrud, siksa tersebut merupakan pertanda 

dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan Nabi Allah 

Ibrahim Alaihissalam bahwa kobaran api pun tak akan mampu 

untuk membakar jasadnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala  

 

pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf Alaihissalam dibebaskan dari 

penjara kerajaan Mesir karena sebelumnya nabi oleh Yusuf 

dipenjara disebabkan fitnah yang menimpanya  

 

pada bulan Muharram pula peristiwa Nabi Allah Yunus Alaihissalam 

selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelan nya pada 
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bulan Muharram Nabi Ayyub alaihissalam sembuhkan oleh Allah 

subhanahu wa ta'ala dari segala penyakitnya 

 

pada bulan Muharram pula Nabi Musa Alaihissalam selamat dari 

kejaran Firaun di Laut Merah Dan Allah membinasakannya  Firaun 

beserta Pengikut-pengikutnya dan Allah menenggelamkannya 

dalam di Laut Merah, Nabi Musa dan seluruh ummatnya pun 

selamat 

 

dan bulan Muharram juga dimuliakan dengan adanya satu hari yang 

istimewa yang kita kenal dengan hari Asyura, maka kita dianjurkan 

pada malam hari Asyura untuk menghidupkan malam tersebut, 

maka malam-malam tersebut ialah di antara malam-malam yang 

yang paling Agung dan dianjurkan untuk menghidupkan malam 

tersebut dengan ibadah karena banyaknya Anugerah Anugerah Ilahi 

dan karunia rahmat Allah serta limpahan kebaikan dari Allah, maka 

hendaklah kita untuk mengisi malam tersebut terutama dengan 

membaca Alquran atau membaca wirid-wirid lainnya 

 

dan pada hari Asyura kita dianjurkan untuk melaksanakan 

kesunnahan yang ada pada hari Asyura yaitu dikumpulkan dalam 

sebuah syair  



                                                                                                                     
 

5 Klik  www.hilyah.id/           Follow   https://www.instagram.com/hilyah_nur/ 
 
 

 

َ َراءَغَ رَ وَ شَ ع ََمَذوَ َي َفذ َجََتَ َش  َج َن َاث ََعَ لَ*َنَ صذ  للَذى ََلرَض َاَف َهَ ل ََوَ ي 
َ ََلذ َمَص َص  ذَع ََرَ زَ َل َصذ َلَ*َرَ حَذج َاكَ وَ َدَ اَغَ هَ ل

 
َأ َحَث َسَ امَ َمَذي َتذَال ََس   لسَذت َاغَ قَوَ دََص 

ََعَ سذَ وَ  َخَ الَذَةَ رَ وَ سَ اَ*َوَ رَ فَ مَظ َلذ َك ََالَذي ََاعػَذَع   ََل َك ََصل 
 
َث ََافَ ع َأ  َلصذ

pada hari Asyura ada 10 perkara yang yang Yang disunahkan untuk 

dilakukan dan ada dua perkara yang sangat memiliki keutamaan  

12 perkara tersesebut adalah 

1. Berpuasa 

2. Sholat 

3. Bershilaturahmi 

4. Mengunjungi orang alim 

5. Menjenguk orang sakit 

6. Bercelak 

7. Mengusap kepala anak yatim 

8. Bersedekah 

9. Mandi 

10. Melapangkan rezeki kepada keluarga 

11. Memotong Kuku 

12. Membaca Surat Al Ikhlas 1000 kali 
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 dianjurkan pula pada hari Asyura untuk menyibukkan  diri dengan 

berdzikir kepada Allah subhanahuwata'ala terutama dengan 

membaca  

َيلكَذمَالوَ ػَ ىذَاَاللَوَ ي َب َسَ حَ وَ 
dan Bertasbih karena dua hal tersebut merupakan amalan yang 

sangat Agung dan sangat mulia diamalkan ketika hari Asyura 

dikatakan oleh al-allamah Al Ajhuuri,  bahwasanya barangsiapa 

yang mengucapkan  

َىػمَاملوىلَوىػمَانلصريَيلكَذمَالوَ ػَ ىذَاَاللَوَ ي َب َسَ حَ 
Sebanyak 70 kali maka Allah akan menjaganya dari keburukan pada 

tahun tersebut . 

 

beragam doa dan amalan, kemudian juga kita dianjurkan untuk 

berpuasa, memperluas rezeki, dan mengusap kepala anak yatim 

pada bulan Asyura, dikarenakan hari Asyura adalah hari yang sangat 

Agung , Betapa mulianya hari Asyura, sudah menjadi kemuliaan 

yang Juga diagung-agungkan oleh umat umat terdahulu sebelum 

ummat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi 

Muhammad pun ingin sekali beliau untuk berpuasa tasu'a yaitu 

sehari sebelum hari Asyura atau hari 9 dari bulan Muharram agar 
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memuliakan hari Asyura dengan cara berbeda dari umat-umat 

sebelumnya nabi bersabda 

 

َغيههاَكال:اللَغباسَريضََوغوَابو
َصىلَاللَغليًَوسلمَ:َاللكالَرسولَ

َ "ع َ َي َلَذب ََئذ َإذََت  ََل َابذََك َل 
َل   َ."عاسَذالَََوََنَ وَ ص 

َ
Jika tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa di hari 

kesembilan bulan muharrom 
صىلَاللَغليًَوسلمَيومَعشوراء،ََاللويفَروايةَكال:َ"َحيَصامَرسولَ

هًَالهودَوانلصارى؟َفلالََاللوأمرَبصيانً،َكالوا:َياَرسولَ إىًَيومَثػظ 
َ-َاللإنَشاءََ-َاللَغليًَوسلمَ:َفذااَنانَاعػامَاعلابلَصىلَاللرسولَ

َ َرسول َثويف َحىت َامللبل، َاعػام َيأت َفلم َكال: َالاسع، َالوم ََاللصهيا
 صىلَاللَغليًَوسلم

 

Di dalam sebuah riwayat menyebutkan, ketika rasulullah berpuasa 

hari asyuro dan beliau memerintahkan untuk berpuasa, para 

sahabat berkata : Wahai Rasulullah, hari asyuro adalah hari yang 

dimuliakan oleh orang yahudi dan nasroni. 
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Maka rasulullah saw bersabda : jika tahun depan – insya Allah- kita 

akan puasa di hari ke Sembilan atau disebut dengan tasuua’, dan  

namun  Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal 

dunia sebelum menututi tahun setelahnya  

 

Berdasarkan hadist tersebut menjadi landasan yang sangat kuat 

dianjurkannya kita untuk berpuasa pada hari ke-9 dari bulan 

Muharram atau yang biasa disebut dengan tasuu'a agar cara kita 

memuliakan Bulan Muharram berbeda dengan umat-umat lainnya. 

 

Semoga puasa kita di hari tasu’a dan asyuro diterima oleh Allah swt, 

dan semoga kita diberikan taufiq dan hidayah untuk selalu 

mengerjakan segala sunnah sunnah Nabi Muhammad saw, dan 

mendapatkan keberkahan dan keutamaan pada bulan Muharrom ini 
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Khutbah Jumat Singkat ini disadur dari Kitab Kanzun 

Najah Wassurur, Penjelasan tentang bulan Muharrom 

 

Semoga bisa Update selalu setiap minggunya, Sehingga 

terkumpul Kumpulan Khutbah dari Kitab Kitab Para 

Salaf, dan ceramah para guru guru, untuk yang ingin 

selalu menyimak Update silahkan Klik t.me/hilyah_nur  

 

Untuk Usulan Tema Tema Khutbah silahkan 

Berkomentar di IG @Hilyah_Nur atau di Web hilyah.id 

 

Mohon Maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan diksi 

kata maupun penulisan, terima kasih banyak. 

https://t.me/hilyah_nur
https://www.instagram.com/hilyah_nur/
http://www.hilyah.id/

