2.ÜNİTE

7. SINIF
HAC VE KURBAN
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
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Hac ibadeti, yüce Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Bu sebeple gerekli şartları taşıyan kimselerin bu ibadeti yerine getirmesi gerekmektedir.

“Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından
arınmış bir şekilde hacdan döner.”

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu emri desteklemektedir?

(Hadis-i Şerif)
Bu hadis-i şerifte bahsedilen durum aşağıdaki
ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) “Yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mâbed, bütün
insanlık için bir bereket kaynağı, bir hidâyet rehberi ve
bir yönelme merkezi olan Mekke’deki Kâbe’dir.”

A) Elbette biz, senden önce de peygamberler gönderdik; onlara da eşler ve çocuklar verdik.

(Âl-i İmrân suresi, 96. Ayet)

(Ra’d suresi, 38. ayet)

B) “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmesi,
Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır...”

B) Şüphesiz ki Allah adâletli davranmayı, iyilik yapmayı
ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Her türlü
hayâsızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar.

(Al-i imran suresi, 97. ayet)

(Nahl suresi, 90. ayet)

C) “Allah Kâbe’yi, o Beyt-i Harâm’ı, haram ayları,
Kâbe’ye hediye edilen kurbanı ve kurbanlıklara takılan
gerdanlıkları insanlar için maddî-manevî bir kalkınma
ve geçim vesilesi kılmıştır…”

C) Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder,
sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
(Nisâ suresi, 110. ayet)

(Mâide suresi, 97. ayet)
D) “Biz Kâbe’yi, insanlar için toplanıp sevap kazanma
yeri ve emniyetli bir mekân kıldık…”

D) O has kullar, verdikleri sözleri ve üzerlerine aldıkları
sorumlulukları yerine getirirler; dehşeti ve felâketi bütün ufukları saracak bir günden korkarlar.

(Bakara suresi, 125. ayet)

(İnsan suresi, 7. ayet)
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İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak,
gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer
üzerinde, kendilerine ait birtakım yararları yakînen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık
hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe’ye) gelsinler.
Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire
yedirin.
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İnsanların kıyametten sonra Allah’ın (c.c.) huzurunda
beklemeyi andıran hac ibadeti, mahşer meydanının
provası niteliğindedir. Bu sebeple hac ibadeti kişilere
dünyada iken büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu ibadeti samimi bir şekilde yapan her bir Müslüman dünyada yaptığı her bir davranışa dikkat etmekte
ve kötülük yapmaktan uzak durmaktadır.

(Hac suresi, 27 ve 28. ayetler)
Verilen ayetlerde aşağıdaki yargılardan hangisine
değinilmemiştir?

Buna göre hac ibadeti ile ilgili olarak;

A) Kurban Hac ibadetinin yapıldığı günlerden birinde
kesilir.

I. Kişinin bilinçli bir yaşam sürmesini sağlar
II. Her yıl mutlaka yapılması emredilen bir ibadettir.

B) Zilhicce ayında yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

III. Toplumdaki statülerin ortadan kalkmasını sağlar.

C) Hac ibadeti yüce Allah tarafından farz kılınan bir ibadettir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Kurbanların etlerinden ihtiyaç sahiplerine pay verilmesi tavsiye edilmiştir.
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Hac ibadeti hem bireye hem de topluma birçok fayda
sağlamaktadır.

Hac ibadetinin bir kimseye farz olması için bazı şartları
sağlıyor olması gerekir. Bu şartlardan herhangi birinin
sağlanmaması halinde kişiye hac sorumluluğu yüklenmez.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadetinin kişiye
ve topluma kazandırdıkları arasında sayılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlar altında sayılamaz?

A) Kişinin toplumdaki statüsünü arttırır.
B) Zor şartlar altında sabretmeyi öğretir.

A) Bulaşıcı bir hastalığının bulunması

C) Allah’ı (c.c.) sorgu gününü hatırlamamızı sağlar.

B) Çalıştığı yerdeki işlerin çok yoğun olması

D) Toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlar.

C) Hacca gidip gelebilmek için gereken maddi imkânın
olmaması
D) Yol güzergâhında canı tehlikeye atacak problemlerin olması
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