
Pertanyaan

a. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

b. Abu Hurairah radhiyallahu anhu

c. Hasan al-Basri

d. Muhammad bin Idris al-Syafii

a. Di antara makna iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan Jibril ‘alayhi al-salām sebagai
malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu

b. Sesuatu yang penting kedudukannya perlu senantiasa diingatkan secara berulang.

c. Bolehnya berprasangka baik

d. Tetangga berhak mendapatkan harta warisan

a. Sah

b. Tidak sah.

c. Makruh

d. Berdosa namun tetap sah.

1. Perjalanan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim lebih baik dari mengerjakan haji
berkali-kali, siapa yang mengatakan ini? : *

2. Berikut ini beberapa faedah dan kesimpulan dari hadis wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam, kecuali : *

3. Hukum wudu bagi seseorang yang luput membasuh salah satu bagian kecil dari anggota wudunya: *



a. Pohon aras

b. Pohon kelapa

c. Batu licin

d. Batu bata

a. Ibnu Syihab al-Zuhri

b. Ma’mar bin Rasyid

c. Saleh bin Kaisan

d. Ibnu Juraij

a. Muhammad bin Sirin

b. Atha’ bin Abi Rabah

c. Said bin Musayyib

d. Hasan al-Basri

4. Perumpamaan orang fajir dalam hal musibah bagaikan: *

5. Berikut ini di antara nama para ulama yang awal kali mengumpulkan dan mengodifikasi hadis-hadis
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kecuali: *

6. Seorang ulama hadis dari kalangan tabiin yang dikenal dengan keilmuan, keindahan akhlak,
semangat dalam ibadah dan ketampanan wajahnya adalah: *



a. Perang Badar pada tahun 2 H

b. Perang Mu’tah pada tahun 8 H

c. Perang Tabuk pada tahun 9 H

d. Penaklukan Madain (ibu kota Persia) pada tahun 12 H

a. Keutamaan mengajarkan ilmu syariat

b. Keutamaan membantu orang yang ingin berjihad

c. Menunjukkan orang yang bisa membantu kendaraan

d. Semuanya benar

a. Mustadrak

b. Mustakhraj

c. Muntakhab

d. Mushannaf

7. Di antara bukti kekeliruan orang yang beranggapan Safar merupakan bulan sial adalah beberapa
kemenangan besar umat Islam terjadi di bulan Safar, di antaranya: *

8. Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam yang maknanya, “Barang siapa yang menunjukkan kepada
kebaikan, maka baginya seperti pahala yang melakukannya”. Asal hadis ini disebutkan pertama kali
oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam terkait dengan: *

9. Kitab hadis yang mana penulisnya meriwayatkan hadis-hadis pada buku tertentu dengan sanadnya
sendiri dan bukan dengan sanad (jalur) yang diriwayatkan oleh penulis buku asli, disebut dengan: *



a. Jerman

b. Irlandia

c. Jepang

d. Swedia

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

10. Berikut ini beberapa negara minoritas kaum muslimin namun merupakan di antara pengunjung web
markazsunnah.com yang terbanyak, kecuali: *

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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