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Pertanyaan

a. Sunah

b. Mubah

c. Makruh

d. Haram

a. Perasaan jiwa sentiasa didahulukan dari fatwa-fatwa ulama

b. Fatwa yang tidak berdasarkan dengan dalil dan kaidah syariat, inilah yang tidak diperhitungkan

c. Kebaikan dan keburukan standarnya adalah perasaan jiwa walaupun bertentangan dengan
fatwa yang berdasarkan dalil-dalil syariat dari para ulama yang berkompeten

d. Setiap orang yang nyaman dan tidak merasa bimbang mengerjakan sesuatu maka hal tersebut
pasti termasuk dalam kebaikan

Kota Domisili *

1. Hukum mencelupkan tangan ke dalam bejana air sebelum mencucinya adalah? *

2. Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam yang maknanya, “…kejelekan (dosa) itu adalah
sesuatu yang meresahkan jiwa dan menjadikan bimbang di dada meskipun orang-orang
telah berulang kali memberi fatwa kepadamu.”, hal ini menunjukkan kepada kita: *



a. Semua wanita yang tidak bersuami, baik yang sudah pernah nikah sebelumnya maupun yang
belum

b. Semua janda secara umum baik yang kaya maupun miskin

c. Khusus wanita yang sudah pernah nikah sebelumnya

d. Terkhusus janda yang miskin

a. Al-Hakim

b. Al-Baihaqi

c. Al-Dzahabi

d. Ibnu Hajar al-Asqalani

a. Orang yang tidak mengetahui adanya jalan kebaikan dalam mencari rezeki

b. Orang yang tidak membedakan antara rezeki halal dan haram atau yang baik dan buruk

c. Jawaban (a) dan (b) keduanya benar

d. Semua jawaban salah

3. Menurut Ibnu Qutaibah makna armalah yang dianjurkan untuk dibantu dan disantuni
adalah: *

4. Hadis yang menyebutkan bahwa, “....seandainya bukan karena Muhammad, Aku (Allah)
tidak akan menciptakanmu (wahai Adam)”, telah dinyatakan sebagai hadis lemah bahkan
palsu oleh beberapa ulama hadis berikut, kecuali: *

5. Hadis yang mengabarkan bahwa akan datang kaum yang makan dengan lidah
sebagaimana sapi, maknanya adalah: *



a. Salat Jumat terhitung dengan mendapatkan rukuk pada rakaat kedua

b. Harus menghadiri khotbah Jumat

c. Apabila seseorang mendapatkan tasyahud pada rakaat kedua maka setelah bangkit cukup
baginya mengerjakan dua rakaat Jumat

d. Semua jawaban salah

a. 9 Zulhijah

b. Malam 27 Ramadan

c. 10 Muharam

d. 10 Zulhijah

a. Ulama

b. Muslim

c. Kafir Harbi

d. Kafir Zimmi

6. Para ulama kita berbeda pendapat tentang kapan seseorang dikatakan mendapatkan
salat Jumat, pendapat yang dipilih oleh Mujahid bin Jabr adalah: *

7. Hari yang paling agung dalam setahun adalah?: *

8. Gibah hukumnya haram, namun kadang boleh jika obyeknya adalah: *



a. Imam Malik bin Anas

b. Imam Muhammad bin Idris al-Syafii

c. Imam Ahmad bin Hambal

d. Imam Yazid bin Harun

a. Selektif dalam memilih hadis

b. Tidak menyampaikan hadis yang daif

c. Cukup menyebutkan terjemahan hadis dan tidak perlu menyebutkan teks aslinya

d. Dalam keadaan tertentu sebaiknya menerangkan sumber dan kualitas hadis

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Siapa ulama yang berkata tentang Syiah Rafidhah dengan ungkapan berikut: “Jangan
mengajak mereka berbicara dan jangan meriwayatkan hadis dari mereka, karena mereka
senantiasa berdusta”? *

10. Berikut ini beberapa adab dalam menyampaikan hadis pada saat berkhotbah, kecuali: *

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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