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MATERI HADIS I 
 

1. Dakwah Kepada Islam 

a. Agama Adalah Nasihat (AN: 7) 

 : سلي  ل ه هللا صلى  َم اَم :  َم اَم    نه هللا اضي  الَّد اِم ّمِم   َمِم يٍم   َم َم ْم 
  َماِم ِم َم اِمهِم   ِمَّدِم :"  َم اَم ?  َم َّدِم  اَمسُم اَم   َم  اِم َم ْم :   ُملْمنَم .  َم َم اًث "  َمانَّد ِم يَم ُم   َمالّمِم  ُم 

َم ِم َّد ِم   َماِم َمسُم اِمهِم  لِم ِم َم   َم ِم لِميٌم   َم ْم َم َمهُم  . َم َم اَّد ِم ِميْم   َماْم ُم ْم  .اُم ْم

b. Dakwah Menegakan rukun Islam (RS. 1077) 

  ل ه هللا صلى هللا اَمسُم ا ا َمعَم َم ِم :  َم اَم   نه، هللا اضي اع ذ    
  َم َم اَم ِم   ِم َم   َم اْم ُم ُميْم   ا ِم َم اِم   أهِم  اِم ْم    َم ْما اًث   َم ِم   إَّد َم :   َم َم اَم   سلي،

،  َمطَم  ُم   أُميْم   َم أْم  هللا، اس اُم   َم أّمِم  ، هللا  الَّد   اَمهَم  ال  أْم   اِمذاِم َم
  َماَم لَم ٍم    َم ْم ٍم   ُمهّمِم  يف صَملَم  اٍم   َمْم َم   َملَم ْم ِميْم     ْم َم َم   َملِم  هللاَم   أَّد   َم  ْملِم ْم ُميْم 

  َملَم ْم ِميْم     ْم  َم َم َم   َملِم  هللاَم   أَّد   َم  ْملِم ْم ُميْم  ، اِمذَماِم َم   طَم  ُم   أُميْم   َم ِمأْم  ،
  طَم  ُم   أُميْم   َم أْم  ،   ُم َم َم  ِم ِميْم   َملَمى   َم  ُم َماُّد   أْمنِم َم  ِم ِميْم  اِم ْم   ُم  َمذُم  صَملَم َم اًث 
، َم ْملُم  ِم  اَم ْم َم َم   َم  َّد ِم  ،  اْم َم اِمِميْم   َم َم َم  ِميَم   َم ِم َّد َم  اِمذَماِم َم

نَم   اَم ْم َم    ِمإَّدهُم  ؛  ا  ا َم  ْم
َم   . َملَم هِم  اُم  َّد َم ٌم  . ِم َم اٌم  هللاِم   َما َم ْم

c. Perintah Memerangi Orang yang Tidak Mengucapkan 

Lailahaillallah (LM: 14, 15) 

  ُماِم ْماُم :  َم اَم   سلي  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اَم   َمأَّد   ُم َم   اْم ُم   ل ث
 اَمسُم اُم   ُمَم َّدل اًث   َم َمأَّد  هللاُم   ِمالّم   ِماهَم  ال  َمأْم   َمشْم َمل    َم ّم   انَّد اَم   ُم   ِمهَم   َمأْم 
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 اِم ّم   َم َم ُم   ذَماِم َم    َمعَملُم    َم ِمذ   ازَّد   َم،  َم  ُم ْم ُم    ا َّد  َم   َم ُم   ُم   هللاِم،
َم ّمِم   ِمالّم   َم َماْم  اَمُميْم  اِماَم اَمأُميْم  ،  ِم  هللاِم   َملى  َم ِم  ا ُم ُميْم   إلسْم  ِم
     ا   اتا     أ ابا 17:  إلمي أ    ا 2: يف  ابخ ا      ه
 سب ل ي  خل    از     آ     ا   

2. Cinta Pada Rasul 

a. Kewajiban Mencintai  Rasul (LM: 26, 27) 

ّمِم   َم ِم   َمإَم ٍم   ل ث   ِم هِم   ُم َّد  اَم ْم   َم الٌم :  َم اَم   سلي  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
،  َم  َم َم   َم َملَم  مي أِم   َم َمأْم  سِم  ُهُم ، ِمِمّم   ِماَم ْمهِم   َم َم َّد   َماَمسُم اُمهُم  هللاُم   َم ُم أَم   َمأْم   إلِم
  َمأْم   َم ْم َم ُم   َم    اْم ُم ْم ِم  يف   َمعُم اَم   َمأْم   َم ْم َم َم   َم َمأْم  هللِم،  ِمالّم   ُمِمبُّدهُم  ال  اْم َم ْماَم   ُمِم َّد 

 .  انَّد اِم  يف   ُم ْمذَم َم 
  إلمي أ      ابا 9:  إلمي أ    ا 2: يف  ابخ ا      ه
ُّد   َم اَم :  َم اَم   َمإَم   ل ث   َم َملُم ُميْم    ُم ْماِم ُم  ال:  سلي  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
 . َم ْمَمع َم   َم انَّد اِم   َم َماَملِم ِم    اِملِم ِم  اِم ْم   ِماَم ْمهِم   َم َم َّد   َم ُم أَم   َم ّم 

  ا س ا    ابا 8:  إلمي أ    ا 2: يف  ابخ ا      ه
  إلمي أ ا   سلي  ل ه هللا صلى

b. Kewaiban mengikuti Nabi (RS: 169, 170 dan LM 846) 

  ل ه هللا صلى هللا اَمسُم ا  َم اَم :  َم اَم ْم  ،  ن   هللا اَمضِمي    ش    
لَمالَم  اَم ْم :  سلي نْمهُم  اَم ْم َم  اَم  أَمذَم   اْم ِم َم  يف   ْم   َملَم هِم  اُم  َّد َم ٌم . اَماٌّ    َم ُم َم  اِم

. اَماٌّ    َم ُم َم   ا ُم   َملَم هِم  اَم ْم َم   َم َم اًث   َم ِمهَم  اَم ْم  : ا لي ا       يف.
  ل ه هللا صلى هللا اَمسُم اُم   َم أَم :  َم اَم   نه، هللا اضي   ا     
 أَمضَمبُمهُم،  َم  ْم َملَّد  ، صَم  ُمهُم   َم َم   َم نَم  ُم،  اْمَم َّداْم   َم َم َم   ِمذَم  :  سلي
، اُمنْمذِماُم   َم إَّدهُم   َم َّد  :  َم  َم ُم اُم  .  َماَم َّد  ُميْم  صَمبَّديَم ُميْم  :  َم ُم اُم   َم شٍم
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َم   َم  َم ْم ِمأُم  .  َم َم  َم ِم    ا َّد  َم ُم    َم  اُمعِم  ُم    ا َّدبَّد اَم ِم   ُمصب ُمعَم هِم  ا َم ْم
  َم َم َم  هللا،  ِم َم اُم   اَمل ثِم   َم  ْم َم   َم أَّد  ، ا َمعْملُم   اَّد :  َم  َم ُم اُم   َم ا ُمسْم َمى،

 ،  ُمْملَم َم  ُم َم    ُماُم اِم   َم َم َّد   سلي،  ل ه هللا صلى  ُمَم َّدلٍم  أَملْم ُم   اَملْم ِم 
هِم  اِم ْم  اُم اِم ٍم  اِم ُمهّمِم    ْم َم    َم :   َم ُم اُم   ُمَّد  . ضَم اَم ٌم  اِملْم َم   َم ُمهَّد   اَم ْم  ، إَم  ِم
لِمهِم  اَم الاًث    َم َم َم   ا    .  َم َملَميَّد  ضَم َم   اًث  َم إَمَّد   َم ْم  اَم ْمن اًث    َم َم َم   َماَم ْم  ،  َم َمأْم

  .ا لي

:  َم اَم   سلي،  ل ه هللا صلى  انَّد ّم      نه، هللا اضي أ    َم   يب   
لَم َم   ِمَّنَّدَم  ،   َم َم ْم ُم ُميْم  اَم  اَم ُم أِم   سُم  اِمِميْم   َم  ْم َم ُم    َمب ْملَم ُميْم   َم أَم  اَم ْم   أْم

ا  َم ْم  إ َم َم  ْم ُم ُميْم   َم ِمذَم  ،  إْمب َم  ِم ِميْم   َملَمى    ْم ِم   ُم ُميْم    َم ِمذَم  ،  َم  ْم َمنِمبُم  ُم   َميْم
نْمهُم   َم ْم ُم    اْم ٍم   اَم ْم ُم ُميْم   .  َملَم هِم  اُم  َّد َم ٌم  .  سْم َم َمعْم ُميْم  اَم  اِم

3. Birr al-Walidain  

a. Bir al-Walidain Bagian dari Amal Utama (LM: 52)  

عُم اٍم  اْم ِم  هللاِم   َمبْملِم   ل ث َّد  سَم َماْم ُم   َم اَم  اَم ْم   سلي  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
  َم ّم   ُمَّد :  َم اَم   َم ْم ِم    َملى  ا َّد  ُم :  َم اَم  هللاِم   ِم   َم َم ُّد   اْمعَم َمهِم   َم ُّد 
   هللاِم  سَمب هِم  يف  اْمِم  اُم :  َم اَم   َم ّم   ُمَّد :  َم اَم   اْم  اِملَم ْم ِم  اِم ُّد   ُمَّد :  َم اَم 

  ا     ضه ابا 5:  ا    ا         ا 9: يف  ابخ ا      ه
 ا     

b. Bir al-Walidain Merupakan Jihad (LM: 1653) 

  ِم َم  اَم ُمهٌم    اَم :  َم اَم   ن   ، هللا اضي  َم ْم ٍم  اْم ِم  هللا  َمبْملِم   َمل ثُم 
ّمِم    َم َميُّد :   َم َم اَم .  اِم َم اِم  يفِم   َم سْم َم ْمذَمإَمهُم   سلي،  ل ه هللا صلى  انَّد ِم

؟   . َم َم أِملْم   َم ِم  ِم َم :  َم ا. إ َمعَميْم :  َم اَم   َم اِملَم  َم

c. Bir al-Walidain kepada Ibu dan Ayah (LM: 1652) 
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 هللا اَمسُم اِم   ِم َم  اَم ُمهٌم   َم اَم :  َم اَم   نه، هللا اضي أُم َم  ْم َم َم   َميبِم   َملِم ثُم 
ُم ْم ِم   َم َم ُّد  اَم ْم ! هللا اَمسُم اَم   َم :   َم َم اَم   سلي،  ل ه هللا صلى   ِم

؟ ؟  ُمَّد :  َم اَم  اُّد َم  ُم : َم اَم  صَميَم اَمِتِم ؟  ُمَّد :  َم اَم   ُماُّد َم :  َم اَم  اَم ْم :  َم اَم  اَم ْم
؟  ُمَّد :  َم اَم  « ُماُّد َم » .  َماُم  َم   ُمَّد   َم اَم  اَم ْم

4. Prinsip Kesederhanaan 

a. Dorongan Pertengahan dalam Beribadah (AN. 94) 

  ِم َم  اَمأْم ٍم   َم َم َم ُم   َم اَم :  َم اَم   نه، هللا اضي اَم اِم ٍم  اْم ِم   َمإَم ِم   ل ث
ّمِم   َم ْم َم اِم  اُم  اِم  ّمِم   ِمبَم اَم ِم   َم ْم   َم ْم َماُم أَم   سلي  ل ه هللا صلى  انَّد ِم   انَّد ِم
ُم     َملَم َّد   سلي،  ل ه هللا صلى ِبِم   َم َم ْم َم :   َم َم اُم     َم َم اُّد أَم ،  َم َمإ َّد ُميْم   ُم ْم
ّمِم  اِم َم   َمْم ُم   ذَمإْمبِمهِم  اِم ْم    َم َملَّد َم  اَم  اَمهُم  أُم ِم َم   َملْم   سلي،  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
؛  َماَم  : آ َم ُم   َم َم اَم   َماَملاًث ؛  الَّد ْمهَم   ُمصَملّمِمي  َم ِمأّمِم   َم َم   َماَّد :  َم َملُمأُميْم   َم اَم   َمَم َّد َم
؛  َمالَم   الَّدأْم َم   َمصُم  ُم   َم َم    َم  َمزَم َّداُم   َم َم   انّمِم َم اَم   َم ْم َمزِماُم   َم َم : آ َم ُم   َم َم اَم   ُم ْم ِم ُم
  اَّدذِم  َم   َمإ ْم ُميُم :   َم َم اَم   سلي،  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اُم   َم َم اَم .  َماَملاًث 
هللاِم   َماَم   َم َمذَم ؛  َمذَم    ُملْم ُميْم  شَم  ُميْم   ِمأّمِم   َم  ا ِم ّمِم  اَمهُم،  َم َم  ْم َم  ُميْم  هللِم   َم ْم
،  َمصُم  ُم   سُمنَّدِتِم   َم ْم  اَمأِم َم   َم َم ْم   انّمِم َم اَم؛  َم َم  َمزَم َّداُم   َم َماْم ُملُم،  َم ُمصَملّمِمي  َم ُم ْم ِم ُم
 اِم ّمِم    َملَم ْم َم 
  ان  ح يف  ا أ   ابا 1:  ان  ح    ا 67: يف  ابخ ا      ه

b. Pertengahan dalam perilaku konsumsi (AN. 83) 

  َمِمعْم ُم :  َم اَم   نه، هللا اضي    ِماَم  اعل ا   ا ل     مي   َميب    
  َم ّم اًث   ِم َم ا آاَماِميٌّ  اَم َم  اَم :    ا  سلي،  ل ه هللا صلى هللا اس اَم 
 ال   أَم    أْم  ، صُملْمبَمهُم   ُم ِم ْم َم   ُم ُم َماٌم  آاَم َم   ا ِم   ِمَم ْم ِم  اَم ْم ٍم، اِم ْم 
  ا اذ  ا    .اِمن َم َم ه  َم  ُملُمثٌم  ، اِمشَم  اِمهِم   َم  ُملُمثٌم  ، اِم َمعَم اِمهِم     ُملُمثٌم   َم ا َم 
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5. Meninggalkan Syubhat (RS: 588) 

  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اَم   َمِمعْم ُم :  َم اَم  اَمشِم ٍم، اْم ِم   ان ُّدعْم َم أِم   ل ث
ٌم،  اْمَم َماُم :   َم ُم اُم   سلي ٌم،  َم اْمَم َم  ُم  ا َم ّمِم ن َم ُم اًث  ا َم ّمِم ب َّد َم اٌم   َما َم  ْم    َمعْملَم ُم َم  الَم  اُمشَم
؛ اِم َم   َم ِم ٌم  ب َّد َم اِم     َّد َمى  َم َم ِم   انَّد اِم هِم، اِملِم نِمهِم   سْم  َمب ْم َم َم   اْم ُمشَم   َماَم ْم   َم ِم ْمضِم
  َمالَم    ُم َم  ِمعَمهُم؛  َمأْم   ُم  ِم ُم   اْمِم َمى  َم ْماَم    َم ْم َمى  َم َم  ِمي  اشُّدب ُم َم اِم  يفِم   َم َم َم 
اًثى، اَملِم ٍم  اِم هّمِم   َم ِمأَّد  َمى  ِمأَّد   َمالَم  اِم هِم  يفِم  هللاِم  اِم  يفِم   َم ِمأَّد   َمالَم   َمَم اِماُمهُم،  َماْمضِم

  َم َملَم   َم َملَماْم   َم ِمذَم   ُملُّدهُم،  اْمَم َملُم  صَملَم َم  صَملَميَم ْم   ِمذَم  اُمضْم َم اًث   اْمَم لِم 
يَم   َمالَم   ُملُّدهُم،  اْمَم َملُم 

  اْم َملْم ُم   َمأِم
  س ِب  ا   ضه ابا 39:  إلمي أ    ا 2: يف  ابخ ا      ه
 ال نه

6. Yang Cerdas dan Yang Lemah (AN: 86) 

 هللا صلى -  انَّد ّم      نه، هللا اضي   ا ا   ل ا  على  يب   
 اِم  اعلَم  اِم َم   َم َم ِمهَم  ، إ َم ْم َمهُم  اَم أَم  اَم ْم   ا َم ّمِم ُم  :  َم اَم   سلي،  ل ه

َم
 ،  ا

زُم    ا اذ  ا    . هللا  َملَمى  َم َم َّد  أَم  أَم  إ َم ْم َمهُم     ْمبَم َم  اَم ْم    اعَم  ِم
 

 

7. Patung dan Lukisan (RS: 1680, 1681, 1682) 

 هللا صلى هللاِم  اس اَم   ع ُم :   ا  ن   ، هللاُم  اضي  ب ا  ا     
 صَم َّداَمأَم  صُم اَم ٍم  اِم ُمهّمِم  اَمهُم   ُمْمعَمهُم   انَّد اِم  يف اُم َم ّمِماٍم   ُمهُّد :    اُم   سلي  ل ه
نَّديَم  يف   َم  ُمعَمذّمِماُمهُم  إ َم ْم ٌم    َم  ِم اًث، اُملَّد  الَم   ُمنْم َم    أْم :  ب ا  ا    ا.  َم َم
.  ل ه ا   .  ِم هِم  اُم حَم  الَم   َماَم   اشَّد َم َم   َم صْمن ِم 
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 هللا صلى هللاِم  اس اَم   ع ُم :   ا  ن   ، هللاُم  اضي  ب ا  ا     
إ ْم َم  يفِم  صُم اَم اًث  صَم َّداَم  اَم ْم :    ا  سلي،  ل ه   ِم  َم    َمن ْم ُم َم   َمأْم   ُملّمِم َم  ،  الُّد
 .  ل ه ا   . اِمنَم  ِم ٍم   َماَم ْم َم   ا ِم َم اَم ِم   َم  َم   ا ُّد حَم 
 هللا صلى - هللاِم  اس اَم   ع ُم :   ا  نه هللا اضي ا ع اٍم   ا     
ُم َم ّمِماُم أَم   ا ِم َم اَم ِم   َم  َم   َمذَم اباًث   انَّد اِم    َملَّد   أَّد :    اُم   سلي  ل ه

 ا   .  ا
  . ل ه

8. Ruqiyah (LM: 1414, 1415, 1416) 

  َم َمى  ِمذَم   َم أَم   سلي،  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اَم   َمأَّد   َم  ِمشَم َم،  ل ث
َم   َم ْم  اَم ِم ضاًث ، ،  َمذْمأِم ِم :  َم اَم  اِمهِم   ُم ِم ، اَماَّد   اْمبَم اَم   َم َمإْم َم    ْم ِم   انَّد اِم
، ،  ِمالَّد   ِم َم اَم  الَم   اشَّد يفِم  سَم َم اًث    ُم َم اِماُم  الَم   ِم َم ااًث   ِم َم ؤُم َم
  اع  ل ا  ا ابا 20:  ا ضى    ا 75: يف  ابخ ا      ه
 ال   ض

  ِمذَم   َم أَم،  سلي  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اَم   َمأَّد   َم  ِمشَم َم،  ل ث
هِم   َملَمى   َم ْم َم ُم    ْم َم َمى، ، إ َم ْم ِم اْم َمعَم ّمِمذَم اِم   ُمنْم ُم   َم َمعُمهُم    ْم َملَّد    َملَم َّد   َم  َمن ْم ُمثُم  ابِم

 ا َم َم َم ِم َم  اَم َم اَم  اِم َملِم ِم،  َم َماَم َم ُم   َملَم ْمهِم،  َم  ْم َم ُم 

  اع ذ ا ابا 14:  ا  آأ  ض  ه    ا 66: يف  ابخ ا      ه
  َم ِم   َم  ِمشَم َم  سَم َماْم ُم :  َم اَم   َمإَّدهُم   َمزِم لَم، اْم ِم    َمسْم َماِم   َم ِم   َم  ِمشَم َم   ل ث
ُّد  اَم َّد َم :   َم َم اَم ْم   اْمُم َم ِم  اِم َم   ا ُّد  ْم َم ِم   اِم ْم   ا ُّد  ْم َم َم   سلي  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
 اُمَم ٍم  ذِم   ُمهّمِم 

   اع  ا  ا   ا    ابا 37:  ا      ا 76: يف  ابخ ا      ه
\ 
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9. Demokrasi dan Keadilan (LM: 1100) 

زُم اِم َّد ِم   اْم َم ْم َم ِم   َم ْمأُم   َمُهَمَّد ُميْم    ُم َم ْمشاًث   َمأَّد   َم  ِمشَم َم،  ل ث ،  اَّدِتِم   اْم َمخْم  سَم َم َم ْم
  َماَم ْم :   َم َم اُم    سلي  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اَم   ِم  َم   ُم َملّمِميُم   َماَم ْم :   َم َم اَم 
  سلي  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اِم   ِم ُّد   َم ْملٍم، اْم ُم   ُمسَم اَم ُم   ِمالَّد   َملَم ْمهِم   َمْم َمِمى
  َملّمٍم  يفِم   َم َمشْم َم ُم :  سلي  ل ه هللا صلى هللاِم  اَمسُم اُم    َم َم اَم   ُمسَم اَم ُم،  َم َملَّد َمهُم 

،  َم  َم   ُمَّد  هللاِم   ُملُم اِم  اِم ْم  لَم َم   ِمَّنَّدَم :  َم اَم   ُمَّد   َم  ْم َم َم َم   َمإ َّد ُميْم    َمب ْملَم ُميْم   اَّدذِم  َم   َمأْم
  َم َم اُم    اضَّدعِم  ُم   ِم  ِميُم  سَم َم َم   َم ِمذَم    َم َم ُم  ُم،  اشَّد ِم  ُم   ِم  ِميُم  سَم َم َم   ِمذَم   َم إُم  ،
،  ُمَم َّدلٍم   ا ْمنَم َم   َم طِم َم َم   َمأَّد  اَم ْم  هللاِم   َم اْمُم   اْمَملَّد؛  َملَم ْمهِم    َملَمأَم  اَم َم َمعْم ُم  سَم َم َم ْم

10. Prinsip Pelaksanaan Birokrasi  (AN. 38) 

،  ل ث ّمِم   َم ِم   َمإَم ٍم   َمالَم   َم ّمِم ُم  :  َم اَم   سلي،  ل ه هللا صلى  انَّد ِم
   ُمن َم ّمِم ُم    َمالَم   َماَمشّمِم ُم    عَم ّمِم ُم  ،
 هللا صلى  ان    أ ا  ابا 11:  اعلي    ا 3: يف  ابخ ا      ه
  ن     ال  ي   اعلي ابا       خ اي  سلي  ل ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
 


