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a. Memunculkan optimisme pada si sakit dan mengingatkannya kepada Allah azza wajalla

b. Menggenggam tangan si sakit

c. Meletakkan tangan beliau di atas kening si sakit

d. Semuanya benar

a. Ahli ibadah.

b. Masuk Islam setelah ayahnya sahabat mulia Amru bin al-‘Ash radhiyallahu anhu.

c. Rajin menulis hadis.

d. Wafat di akhir tahun 63 H.

a. Bukhari

b. Abu Daud

c. Hakim

d. Nasai

a. Tadlīs al-Syuyūkh

b. Tadlīs al-‘Athf

c. Tadlīs al-Taswiyah

d. Tadlīs al-Sukūt

1. Di antara adab yang dicontohkan Nabi shallallahu alaihi wasallam pada saat menjenguk

orang sakit:

*

2. Berikut ini di antara sosok dan keutamaan sahabat Abdullah bin Amru bin al-‘Ash

radhiyallah anhuma, kecuali:

*

3. Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke

tempat buang hajat beliau melepaskan cincinnya dinilai sahih oleh:

*

4.  Ketika perawi mengatakan, “Fulan dan fulan menceritakan saya”, padahal dia hanya

mendengar dari orang yang pertama dan tidak pernah mendengar hadis tersebut dari orang

yang kedua. Periwayatan seperti ini disebut dengan:

*
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a. Anjuran menyendiri dan menjauh dari pandangan manusia di alam terbuka

b. Berlindung di bangunan atau tirai

c. Membaca doa sebelum dan setelahnya

d. Bolehnya memakai pakaian yang datang dari negeri kafir

a. Setiap musibah baik berupa penyakit atau lainnya bisa menjadi pelebur dosa

b. Mengucapkan hamdalah

c. Mengucapkan istirja’

d. Semuanya benar

a, Al-Lu’lu wa al-Marjan

b. Riyadha al-Shalihin

c. Al-Syamail al-Muhammadiyah

d. Al-Adab al-Mufrad

a. Kaum Yahudi licik dan penipu sering melakukan makar kepada umat Islam

b. Seorang muslim harus memiliki girah yang tinggi dalam menghadapi makar dan celaan musuh
dengan balasan yang setimpal bahkan lebih

c. Cara menjawab salam dari orang Yahudi adalah cukup dengan membaca, “ Wa ' alaikum ”.

d. Allah ' azza wa jalla tidak mengijabah doa keburukan yang berasal dari kaum kafir

5. Berikut ini beberapa faedah hadis al-Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu anhu tentang adab

membuang hajat, kecuali...

*

6. Di antara adab dan keutamaan orang yang ditimpa musibah, kecuali: *

7. Berikut ini kajian hadis rutin yang sering diposting jadwalnya, kecuali: *

8. Berikut ini beberapa hukum dan faedah yang dipetik dari hadis Aisyah radhiyallahu anha

yang menceritakan cara Nabi shallallaahu alaihi wasallam menjawab salam dan doa keburukan

yang diucapkan oleh Yahudi, kecuali:

*
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a. Syarah Matan al-Baiquni

b. Hadis Daif dan Palsu

c. Hadis Qudsi

d. Mutiara Faedah Kitab Permulaan Wahyu Sahih al-Bukhari

a. Tadlīs

b. Irsāl

c. Irsāl al-Khafi

d. Ta’līq

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

9. Kategori tulisan yang terlama tidak diposting dan belum diperbaharui adalah: *

10. Periwayatan hadis dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari guru yang sezaman

dengannya, tetapi ia tidak pernah bertemu dengannya, atau bertemu tetapi ia tidak pernah

mendengar hadis darinya. Kemudian ia meriwayatkan hadis itu dengan ungkapannya yang

dapat dipahami bahwa beliau mendengarkan langsung disebut dengan

*

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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