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a. Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu tidak pernah kencing berdiri sejak masuk Islam.

b. Di antara alasan yang disebutkan ulama mengapa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam
pernah kencing berdiri karena kencing berdiri salah satu bentuk terapi dari sakit yang dirasakan
pada tulang belakang.

c. Ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kencing berdiri di al-subāṭah beliau dalam
keadaan mukim.

d. Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu berpandangan tidak mengapa seseorang jika kencing
berdiri.

a. Pemimpin ideal adalah yang terdepan dan segera dalam mengetahui dan memecahkan persoalan
yang terjadi di tengah-tengah umatnya.

b. Seorang mujahid sepatutnya mempersiapkan kendaraan yang digunakannya untuk berjihad dan
tidak boleh meminjam.

c. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mampu menjadikan kuda yang lambat menjadi kuda
yang berlari dengan kencangnya.

d. Bolehnya membawa dan menggantungkan senjata dalam kendaraan.

a. Marfū’.

b. Muttaṣil.

c. Musalsal.

d. Masyhur

1. Semua pernyataan di bawah ini benar terkait hukum kencing berdiri, kecuali: *

2. Berikut ini beberapa faedah yang dipetik dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas
bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Adab di Sahih al-Bukhari, kecuali:

*

3. Hadis yang para perawinya sejak awal hingga akhir sama dalam cara periwayatan, baik itu
pada ucapan atau pada perbuatan, disebut dengan hadis:

*
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a. Pembaca dan pengamal al-Qur’an

b. Mendengarkan al-Qur’an secara saksama

c. Mendiskusikan makna dan arti al-Qur’an

d. Semuanya benar

a. Haram

b. Makruh

c. Mubah

d. Semuanya salah

a. Ibnu ‘Adi.

b. Ibnu ‘Uqdah.

c. Al-Khatib al-Baghdadi.

d. Al-Zahabi.

a. Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin.

b. Syekh Abdulkarim al-Khudhair.

c. Syekh Hasan Masysyath.

d. Syekh Ali bin Hasan al-Halabi

4. Maksud dari sahabat al-Qur’an adalah *

5.  Hukum berbicara dengan alat komunikasi HP pada saat buang hajat adalah... *

6. Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam seorang yang disebut sebagai pemalsu hadis oleh
ulama berikut, kecuali:

*

7. Buku yang dijadikan referensi utama dalam syarah mudah terbaru untuk al-Baiquni karya... *
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a. Aplikasi markaz sunnah

b. Jadwal taklim

c. Penerbitan ebook

d. Video youtube markaz sunnah

a. Syarah Mudah al-Manzhumah al-Baiquniah

b. 40 Hadis Pengagungan al-Qur’an

c. 40 Hadis Qudsi

d. Tadwin Sunah

a. Karimah

b. Muktasab

c. Adab

d. Jibilah

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

8. Produk terbaru dari web markazsunnah.com adalah *

9. Kategori tulisan yang terbaru di web markaz sunnah adalah: *

10. Akhlak yang sudah menjadi tabiat dan karakter dasar seseorang disebut *

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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