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SANGAT RAHASIA

20. Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah SWT dari cahaya (nur). Meski

tergolong makhluk ghaib, tapi dengan seizin Allah malaikat dapat menampakkan diri

dalam wujud yang menyerupai manusia. Malaikat Jibril pernah beberapa kali

melakukannya. Ia pernah muncul dengan

yaitu....

a. Abu Bakar

b. Dihyah al-Kalbi

21. Jumlah malaikat tidak terhingga. Mereka melakukan kegiatan dan tugas yang

berbeda-beda, di antara mereka disebut as-Sayyarun, yaitu para malaikat yang

mencari dan mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul untuk menuntut ilmu.

Para malaikat tersebut hadir untuk mendoakan mereka. Malaikat yang bertugas

sebagai penjaga neraka adalah.. ..

menyerupai seorang sahabat Nabi SAW,

c. Umar bin Khaththab

d. Tamim Ad-Dari

c. Mikail
d. Malik

c. Bani Umayyah
d. Bani Taim

c. Mekkah
d. Mesir

c. Abu Hanifah

d. Abu Hurairah

c. Iran

d. Afghanistan

22. Nabi Muhammad SAW adalah putra Abdullah bin Abdul Muththalib. Beliau berasal

dari keturunan Bani Hasyirn, salah satu Bani paling dihormati di Quraisy. Berikut ini

adalah nalna-nama Bani lain di Quraisy kecuali....

a. Ridwan
b. Israfil

a. Yaman

b. Harran

a. Saudi Arabia

b. Syria

a. Bani Makhzum

b. BaniNajjar

23. Nabi Ibrahim AS hijrah dari tanah kelahirannya untuk menyebarkan aga:r;ra Allah.
Beliau mengembara dari satu negeri ke negeri lain tanpa lelah. Berikut adalah negeri-

negeri yang pernah disinggahi Nabi Ibrahim kecuali.. ..

24.Imam Muslim adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka- Karya terbesarnya adalah

sebuah buku kumpulan hadis berjudul Shahih Muslim. Selama mencari ilmu ia

berguru kepada ulama-ulama besar di rnasanya, salah satunya adalah....

a. Imam Syafii
b. Imam Bukhari

25. Fakhruddin ar-Razi adalah seorang ulama terkemuka pada abad 12-13 Masehi. Ia
berasal dari Ray. Saat itu Ray banyak melahirkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Abu
Bakar Zakariya ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Faris ar-Razi, dan lain-lain. Di
manakah letak Ray saat ini?

Disetenggarakan oteh: GONtOn -ffi
MTDIA }IRI(qTUMAT


