6. SINIF

2.ÜNİTE
NAMAZ
6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
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Müslümanlar tarafından her hafta Cuma günü cemaat
halinde Allah tarafından emredilen Cuma namazı kılınır. Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş,
hür ve yolcu olmayan her Müslümanın her hafta bu namazı kılması gerekmektedir. Bu gün alışverişlere ve diğer işlere ara verilir ve camiye gidilir.

Bir mescide girildiğinde oturmadan önce Allah’a hürmet için Tahıyyatü’l-mescit namazı namazı kılınması
sünnettir. Bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v.); “Sizden
biriniz mescide girdiğinde oturmadan iki rek‘at namaz
kılsın.” buyurmuştur.
Bu namaz aşağıdaki namaz çeşitlerinin hangisi içerisinde yer almaktadır?

Bu namaz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

A) Vacip olan namazlar

A) Vakti geldiğinde elimizdeki işleri bırakıp bu namazı
kılmaya gitmeliyiz.

B) Nafile olan namazlar

B) Gerekli şartları sağlayan her Müslümanın bu namazı
kılması gerekmektedir.

C) Farz-ı ayn olan namazlar
D) Farz-ı kifaye olan namazlar

C) Cemaat halinde kılınması daha çok sevap olmakla
birlikte bireysel olarak da kılınabilir.
D) Namaza engel durumu olan kimselerin bu engel devam ettiği sürece bu namazı kılması farz değildir.
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Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır
ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
(Enbiya suresi, 35. ayet)
Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
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(İsra suresi, 78. ayet)

İslam dininde önemli bir yer tutan namaz ibadetinin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu namazları farz,
vacip ve nafile olarak değerlendirebiliriz. Bu namazların tamamı Allah’a (c.c.) yakınlaşmak ve sevap kazanmak için kılınır.

Bu ayetler,
I. Cenaze namazı
II. Beş vakit namaz

Altı çizili bölüme göre aşağıdaki namazlardan hangisi diğerlerinden farklı grupta yer almaktadır?

III. Bayram namazı

A) Bayram namazı

B) Cuma namazı

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Beş vakit namaz

D) Cenaze namazı

C) I ve III

D) II ve III

namazlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir?
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Müslümanların büyük bir sevinç ile karşıladığı bayram
günlerinde kılınan bayram namazları, dinimizde gerekli
olan namazlardır. Bu namazların cemaat halinde kılınması gerekmektedir. Toplumsal birlikteliğin önemli
sembollerinden olan cemaat ile kılınan namazlar insanların bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlanmasına
olanak sağlamaktadır.

Bütün Müslümanların bizzat yerine getirmesi gereken
namazlar Farz-ı ayn olarak kabul edilen namazlardır.
Bir grup Müslümanın kılması, diğer Müslümanlar üzerindeki sorumluluğu kaldırmaz. Bu sebeple herkesin
mutlaka bireysel veya cemaat ile yerine getirmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki namazlardan hangisi bu namazlar arasında değerlendirilemez?
B) Cuma namazı

C) Bayram namazı

D) Öğlen namazı

A) Bir yılda iki defa kılınmaktadır.
B) Bireysel olarak kılınmamaktadır.
C) Birlik ve beraberliğe katkı sağlamaktadır.
D) Mutlaka yerine getirilmesi gereken farz namazlar
arasında değerlendirilir.
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A) Sabah namazı

Bu namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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