6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
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Kunut duaları, _______ okunması gereken dualar arasında yer almaktadır. Hanefi mezhebine göre bu namazda kunut duasının okunması vaciptir.

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bize hidayet etmeni isteriz. Sana
inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz, bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana
şükreder, asla nankörlük etmeyiz. Nimetlerini inkâr
eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi?

Aşağıdakilerden hangisi bu duada yer alan bir istek
değildir?

A) Cuma namazında

B) Cenaze namazında

C) Vitir namazında

D) Bayram namazında

A) Doğru yola sevk edilmek
B) Hatalarımızın affedilmesi
C) Allah’ın (c.c.) yardım etmesi
D) Çok mal ve mülke sahip olmak
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“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız
senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana
koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını
ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz
senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”
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Allâhumme innâ nesteînuke ve - - - - Ve nu’minu bike
ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu
ve netruku men yefcuruk.

Bu duada;

Bu duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I. Allah’a (c.c.) olan kulluğun samimi olması

A) nahşâ azâbeke

III. İbadetlerin sadece Allah (c.c.) için yerine getirilmesi

B) nercû rahmeteke

ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

C) inne azâbeke

A) I ve II

B) I ve III

D) nestağfiruke ve nestehdik

C) II ve III

D) I, II ve III

II. Namaz ibadetinin diğer ibadetlerden üstün tutulması
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Kunut dualarında da belirtildiği gibi yüce Allah’ın bizler
için vermiş olduğu sayısız nimet, şükrü gerektirmektedir. Verilen nimetlere karşı şükretmemek nankörlük
olarak kabul edilir. Müslümanların nankörlükten uzak
durması, verilen nimetlere karşı şükretmesi, nimetleri
inkâr edenlerden ve nimetlere karşı nankörlük edenlerden uzak durması gerekmektedir.

Fatiha suresinde olduğu gibi Kunut dualarında da yardımın yalnızca Allah’tan istenmesi dile getirilmektedir.
Bir kimsenin Allah’tan başka (yaratıcı ve ilah olarak)
yardımcı araması din için kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü bu durum şirk olarak belirtilmiştir. Bu sebeple her bir bireyin sadece Allah’ı (c.c.) ilah olarak kabul etmesi, sadece O’na kulluk ederek yardım dilemesi
gerekmektedir.

Bu metinden hareketle;

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

I. Kunut dualarının büyük bir kısmında şükür kavramı
anlatılır.

A) Yardım için Allah’tan başka ilah kabul edilemez.

II. Allah’a (c.c.) bizlere verdiği nimetler için çokça teşekkür etmeliyiz.

B) İnsanların birbirine yardım etmesi din açısından uygun değildir.

III. Okuduğumuz bazı dualarda Allah’a olan şükrümüzü
dile getiririz.

C) Yalnızca Allah’ı ilah kabul edilerek yardım dilemek
gerekmektedir.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

D) Allah’tan başka bir ilah kabul ederek yardım dilemek
tevhit inancına aykırıdır.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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