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Kendari

Pertanyaan

a. Kedua orang tua

b. Kedua anak yang meninggal dunia sebelum usia balig

c. Mata

d. Tangan dan kaki

a. Hurqus bin Zuhair

b. Aqra’ bin Hābis.

c. Uyainah bin Hiṣn

d. Semua jawaban benar

Kota Domisili *

1. Dua hal yang kita cintai ketika Allah azza wajalla mengambilnya lalu kita bersabar maka

balasannya adalah surga, kedua kecintaan yang dimaksud adalah: *

2. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Badui yang kencing di masjid, di antara

nama yang disebut adalah: *
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a. Dianjurkan memulai surat dengan basmalah, kecuali jika yang dituju adalah orang kafir maka
tidak ditulis basmalah.

b. Bolehnya orang yang berhadas atau orang kafir menyentuh satu atau beberapa ayat Al-Qur’an
yang tertulis di kertas

c. Ayat Al-Qur’an atau hadis jika telah bercampur dengan selain keduanya boleh dipegang oleh
orang berhadas atau musyrik, seperti kitab tafsir

d. Sunah memulai surat dengan mencantumkan nama diri kemudian orang yang dituju

a. Merasakan ada tanda-tanda haid tersebut berupa rasa sakit atau waktunya tetapi belum ada
sesuatu pun yang keluar kecuali setelah terbenamnya matahari

b. Wanita haid lalu telah suci di pertengahan hari bulan Ramadan

c. Wanita haid lalu suci di malam hari bulan Ramadan, menjelang waktu fajar, namun belum
sempat mandi wajib hingga setelah terbitnya fajar.

d. Wanita nifas lalu telah suci dari nifasnya namun belum genap empat puluh hari

a. Bukhari dan Muslim

b. Abu Daud

c. Tirmidzi

d. Ibnu Majah

3. Semua pernyataan berikut benar kecuali: *

4. Puasa wanita berikut semuanya sah, kecuali : *

5. Hadis dari periwayatan sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan

(artinya), “Sikap Hasad dapat melenyapkan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu.”,

diriwayatkan oleh: *
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a. Raaihah

b. Khaluf

c. Khuluf

d. Fam al-Shaim

a. Al-Nawawi

b. Al-Baghawi

c. Abu Daud

d. Al-Tirmidzi

a. Memperbaiki niat dan menguatkan azam

b. Memperbanyak istigfar dan tobat nasuha

c. Silaturami dan ziyarah kubur

d. Mempersiapkan masjid dan fasilitasnya

6. Perubahan bau mulut orang berpuasa dalam hadis diistilahkan dengan: *

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

8. Tidak termasuk bagian 15 faedah menyambut bulan Ramadan: *
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a. Al-Nawawi

b. Ibnu Rajab.

c. Al-Sakhawi.

d. Al-Albani.

a. Rachmat Badani, Lc., M.A.

b. Fachrurrozi Anshar, B.Sh., M.A.

c. Khalid Walid, Lc

d. Maulana La Eda, Lc., M.A.

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

9. Hadis yang mengatakan, “Jumat itu hajinya orang-orang miskin” adalah hadis lemah

sebagaimana disebutkan oleh para ulama berikut, kecuali: *

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

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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