Provinsi Domisili *
Sulawesi tenggara

Pe!anyaan
1. Siapa itu al-Nu’man bin Qauqal? *

a. Sahabat yang dinasihati untuk tidak marah
b. Sahabat yang meminta kepada Rasulullah 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘭𝘢𝘪𝘩𝘪 𝘸𝘢𝘴𝘢𝘭𝘭𝘢𝘮 untuk diberitahu
satu perkataan tentang Islam yang tidak akan ditanyakan lagi kepada orang lain
c. Sahabat yang bertanya apakah bisa masuk surga jika hanya mengerjakan amalanamalan wajib saja
d. Sahabat yang bertanya tentang kebaikan dan keburukan

2. Sabda Nabi Muhammad 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘭𝘢𝘪𝘩𝘪 𝘸𝘢𝘴𝘢𝘭𝘭𝘢𝘮, (a!inya) “Sungguh, kasih sayang
Allah terhadap para hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap
anaknya”, menunjukkan bolehnya: *
a. 𝘘𝘪𝘺𝘢𝘴 𝘢𝘭-‘𝘈𝘬𝘴
b. 𝘘𝘪𝘺𝘢𝘴 𝘈𝘭-𝘢𝘸𝘭𝘢𝘢
c. 𝘘𝘪𝘺𝘢𝘴 𝘮𝘢’𝘢 𝘢𝘭-𝘍𝘢𝘳𝘪𝘲
d.Semua jawaban benar

3. Manusia yang hatinya hanya siap menerima ilmu tanpa memahami dan
mengamalkannya dipermisalkan dalam hadis dengan: *
a. 𝘏𝘪𝘮𝘢𝘳
b. 𝘕𝘢𝘲𝘪𝘺𝘺𝘢𝘩
c. 𝘘𝘪𝘪’𝘢𝘢𝘯
d. 𝘈𝘫𝘢𝘢𝘥𝘪𝘣

4. Berikut ini beberapa hukum yang terkait dengan 𝘢𝘭-𝘲𝘢𝘻𝘢’, kecuali : *
a. Larangan 𝘢𝘭-𝘲𝘢𝘻𝘢’ berlaku untuk semua jenis rambut di bagian mana saja dari tubuh
b. Hukumnya makruh secara ijmak sebagaimana yang dinukil oleh al-Nawawi
c. Di antara hikmah pelarangan 𝘢𝘭-𝘲𝘢𝘻𝘢’ karena menunjukkan sikap yang tidak adil
terhadap rambut
d. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa 𝘢𝘭-𝘲𝘢𝘻𝘢’ termasuk tasyabbuh dengan kaum
Yahudi

5. Hadis dari periwayatan sahabat mulia Anas bin Malik 𝘳𝘢𝘥𝘩𝘪𝘺𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘯𝘩𝘶 yang
menyatakan (a!inya), “𝘚𝘪𝘬𝘢𝘱 𝘏𝘢𝘴𝘢𝘥 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘭𝘦𝘯𝘺𝘢𝘱𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘣𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯, 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘢𝘱𝘪
𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘬𝘢𝘳 𝘬𝘢𝘺𝘶.”, diriwayatkan oleh: *
a. Bukhari dan Muslim
b. Abu Daud
c. Tirmidzi
d. Ibnu Majah

6. Perubahan bau mulut orang berpuasa dalam hadis diistilahkan dengan: *
a. 𝘙𝘢𝘢𝘪𝘩𝘢𝘩
b. 𝘒𝘩𝘢𝘭𝘶𝘧
c. 𝘒𝘩𝘶𝘭𝘶𝘧
d. 𝘍𝘢𝘮 𝘢𝘭-𝘚𝘩𝘢𝘪𝘮

7. Ulama yang mengatakan kebanyakan hukum diambil dari hadis hasan, adalah: *

a. Al-Nawawi
b. Al-Baghawi
c. Abu Daud
d. Al-Tirmidzi

8. Tidak termasuk bagian 15 faedah menyambut bulan Ramadan: *

a. Memperbaiki niat dan menguatkan azam
b. Memperbanyak istigfar dan tobat nasuha
c. Silaturami dan ziyarah kubur
d. Mempersiapkan masjid dan fasilitasnya

9. Hadis yang mengatakan, “𝘑𝘶𝘮𝘢𝘵 𝘪𝘵𝘶 𝘩𝘢𝘫𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨-𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪𝘯” adalah hadis lemah
sebagaimana disebutkan oleh para ulama berikut, kecuali: *

a. Al-Nawawi
b. Ibnu Rajab.
c. Al-Sakhawi.
d. Al-Albani.

10. Cuplikan video, “Adakah Amalan Khusus di Bulan Rajab” disampaikan oleh ustaz:
*

a. Rachmat Badani, Lc., M.A.
b. Fachrurrozi Anshar, B.Sh., M.A.
c. Khalid Walid, Lc
d. Maulana La Eda, Lc., M.A.

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
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