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BULUKUMBA

Pertanyaan

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu

a. Ilmu hendaknya didahulukan sebelum melakukan sesuatu.

b. Tetangga yang terdekat haknya lebih besar dan didahulukan dari selainnya.

c. Pentingnya mengetahui fikih prioritas.

d. Disyariatkannya saling memberi hadiah sesama tetangga.

Kota Domisili *

1. Ada tiga sebab pengampunan Allah azza wajalla kepada para hamba-Nya, hal ini dipahami
dari salah satu hadis yang terdapat dalam al-Arba’in al-Nawawiyah, yaitu: *

2. Berikut ini beberapa faedah dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, “Wahai Rasulullah,
saya memiliki dua tetangga, manakah yang aku (dahulukan) untuk memberinya hadiah”?,
kecuali: *
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a. “Siapa yang menyentuh kemaluannya (zakar), hendaklah dia berwudu.”.

b. “Jika salah seorang di antara kalian merasakan pada perutnya sesuatu dan dia merasa ragu
apakah ada yang keluar atau tidak, jangan dia keluar dari masjid (memutuskan salat) hingga dia
mendengar suara atau mencium bau’.”

c. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah mencium istrinya kemudian (langsung) keluar untuk salat dan tidak
berwudu lagi.

d. “Perempuan yang istihadah tetap salat meskipun darah menetes di atas tikarnya.”

a. Membersihkan lingkungan sekitar

b. Membersihkan pakaian dari najis

c. Membersihkan jiwa dari berbagai kekurangan dan kelemahan.

d. Membersihkan tauhid dari segala patung dan berhala yang diibadahi selain dari pada Allah
Ta’ala.

a. Abu Malik al-Asy’ari

b. Shadaqah bin Khalid

c. Hisyam bin Ammar

d. Abdurrahman bin Yazid

3. Kaidah fikih yang berbunyi:اِرُئ َعَلْیَھا كُّ الطَّ اْألَْشَیاَء ُیْحَكُم ِبَبَقاِئَھا َعَلى أُُصولَِھا، َحتَّى ُیَتَیقََّن ِخَالُف َذلَِك َوَال َیُضرُّ الشَّ
Sesuai dengan hadis yang maknanya: *

4. Setelah terjadi kekosongan wahyu maka Allah azza wajalla menurunkan Q.S. Al-
Muddatstsir di ayat 1-5, berikut ini kandungan perintahnya kecuali: *

5. Hadis tentang haramnya musik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan semua perawinya
dinyatakan tsiqah kecuali... *
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a. Hasan al-Bashri

b. Al-Zuhri

c. Said bin al-Musayyib

d. Qatadah bin Diamah al-Sadusi

a. Ibnu Majah

b. Ibnu al-Sunni

c. Al-Baihaqi

d. Al-Bazzar

a. “Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan sebuah kalimat yang diridai Allah, ia
tidak (terlalu) menghiraukannya, (namun) dengannya Allah mengangkat derajatnya”.

b. “Barang siapa yang (banyak) diam, niscaya ia akan selamat.”

c. “Setiap perkataan adalah doa”

d. “Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan kalimat tanpa ia teliti dampaknya, lalu
karenanya ia terlempar ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat.”

6. Jumhur ulama hadis berpandangan hadis mursal termasuk hadis daif, namun hadis mursal
yang dianggap terkuat adalah jika diriwayatkan dari: *

7. Salah satu hadis populer di bulan Rajab namun sanadnya daif adalah yang menyebutkan
bahwa Nabi shallallohu alaihi wasallam jika sudah berada di Bulan Rajab, beliau berdoa, “Ya
Allah berkahilah kami di Bulan Rajab dan Syakban serta perjumpakanlah kami dengan bulan
Ramadhan.” Hadis ini diriwayatkan oleh para imam berikut, kecuali: *

8. Semua pernyataan di bawah ini adalah makna dan terjemahan yang diambil dari hadis
Nabi shallallahu alaihi wasallam, kecuali: *
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a. Maulana La Eda, Lc., M.A.

b. Lukmanul Hakim Sudahnan, Lc., M.A.

c. Surahman Yati, Lc

d. Zamaksyari Dhofir, Lc

a. Al-Adab al-Mufrad karya Imam al-Bukhari

b. Riyadh al-Shalihin karya Imam al-Nawawi

c. Bulugh al-Maram karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani

d. Al-Lu’lu wa al-Marjan karya Syekh Muhammad Fuad al-Baqi

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

9. Kontributor dan narasumber yang telah menjawab konsultasi hadis dalam
markazsunnah.com sebanyak lima kali adalah: *

10. Kajian kitab taklim hadis rutin yang belum pernah ditampilkan flyer/pamfletnya di web
markazsunnah.com adalah: *

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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