8. SINIF

2.ÜNİTE
ZEKÂT VE SADAKA

8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
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“Mallarını gece, gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcaya
lar var ya, onların Rabb’leri katında mükâfatları vardır. Onlara
korku yoktur…”

Birçok ülkede yaşanan savaşlar sebebiyle masum insanlar
hayatını kaybetmekte, insanların yuvası yıkılmaktadır. Yapılan bu savaşlara karşı tepki ortaya koymak, dünyada barışın
sağlanması için gereken gayreti göstermek her bir Müslümanın vicdani bir sorumluluğudur.

(Bakara suresi, 274. ayet.)
Bu ayetten hareketle;

Bu parçayı Hz. Muhammed’in hangi hadis-i şerifi desteklemektedir?

I. Yardım eden kimseleri Allah (c.c.) ödüllendirecektir.

A) “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya
düşmez.”

II. Harcama yaptığı için Allah (c.c.) tarafından ödüllendirilen
insanlar güven içinde olurlar.

B) “Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.”

III. Yardımın gizli yapılması dinen daha doğru bir davranış
olarak kabul edilir.

C) “Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir…”

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

D) “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir.
Vücudun herhangi bir organı rahatsızlığında bütün vücut
bundan rahatsız olur.”
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Her insan hayatının her döneminde başkasına muhtaç bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Öğrenci, öğretmene; hasta,
doktora; eşyasını tamir ettirecek olan tamirciye ihtiyaç duymaktadır. Bir sıkıntının paylaşılmasında dahi bir başkasına
ihtiyaç duyar. Bu sebeple her bir birey toplumda paylaşma ve
yardımlaşma ile varlığını sürdürebilir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kendisine verdiği nimetleri
paylaşmayı seven cömert bir insandı. İhtiyacı olan herkesin
yardımına koşar, kendisinden bir şey istendiği zaman onu
asla geri çevirmezdi. Karnı aç olan kimseleri doyurur, ihtiyaç
sahiplerinin yardımına koşardı. Bu güzel tutum ve davranışları da çevresinde bulunan insanlara tavsiye ederdi.

Bu metinde aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?

Bu parçada Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili;

A) İnsanların, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için
yardımlaşmaya ihtiyacı vardır.

I. İhtiyacı olan insanları asla eli boş göndermemiştir.
II. Muhtaç insanlara yardımda bulunmayı tavsiye etmiştir.

B) İnsan, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren başkalarının
yardımına ihtiyaç duyar.

III. Toplum tarafından güvenilir kişiliği ile tanınan bir kimsedir.

C) İnsanlar, maddi ve manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyarlar.

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Paylaşma ve yardımlaşma Allah’ın (c.c.) insanlara olan bir
emridir.

1

5

6

Paylaşma ve yardımlaşma isteği insanların fıtratında olan bir
özelliktir. Bu sebeple insanlar yaşamlarının büyük bir kısmında paylaşma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Tek
başına her işi halletmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak mümkün değildir. Dolayısıyla bütün sosyal ilişkilerde bütün insanların ister istemez bir başkasının gücüne, parasına
ve fikrine muhtaç olduğunu görürüz.

“Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini
giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah
da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımcısı olduğu sürece, Allah
da onun yardımcısı olur.”

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?

(Hadis-i Şerif)
Bu hadise göre;

A) Yardımlaşma, insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

I. Yüce Allah kusur örtenin kusurunu örter.

B) Yardımlaşırken gizli olmasına dikkat edilmelidir.

II. İyilik eden tüm insanlar Cennet’e girecektir.

C) Yardımlaşmada maddi değerler ön plandadır.

III. Dünyada yapılan iyiliklerin ahirette karşılığı vardır.

D) Toplum, birçok farklı bireyden oluşur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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