7. SINIF

2.ÜNİTE
HAC VE KURBAN
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
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“Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafiridir. Onlardan bir
şey isterlerse Allah onların istediklerine karşılık verir, af
dilerlerse onları affeder.”

I. Yerine getirilmesi için net bir tarih yoktur.
II. Hac zamanı dışında kutsal yerleri ziyaret etmektir.
III. Peygamberimiz yaptığı ve tavsiye ettiği bir ibadettir.

(Hadis-i şerif)

Umre ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Bu hadise göre;

A) I ve II

B) I ve III

II. Umre duaların kabul edilmesine vesile olmaktadır.

C) II ve III

D) I, II ve III

III. Hac ve umre günahların bağışlanmasında etkilidir.

I. Her iki ibadet de mutlaka yerine getirilmelidir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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• Niyet edip ihrama girmek

I. Arife günü Arafat’a geçip vakfe yapmak.

• Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmek.

II. Mina’da şeytan taşlama uygulaması yapmak.

• Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmak

III. Mikat sınırından geçmeden önce ihrama girmek

Verilen bilgiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

IV. Hz. Hacer’in oğlu İsmail için su aramasını anımsatan ibadeti yerine getirmek

A) Umre ibadetinin şartları olarak kabul edilir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangileri
sa’y ibadetine ait değildir?

B) Hac ibadetinde de yerine getirilen ibadetlerdir.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IIII

D) III ve IV

D) Umrenin olduğu gibi haccın da farzlarının tamamını
içerir.

C Hac ve umrenin ortak yönü olarak kabul edebiliriz.

1

5

6

Hac ve umre ibadetini yerine getiren kimseler peygamberimizin de kabrini ziyaret ederler. Müslümanlar için
önemli bir yere sahip olan bu ziyaret hakkında peygamberimiz şu şekilde buyurmuştur:

Dua:
“Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke
lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ
şerîke lek.”

“Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatımda
ziyaret etmiş gibidir.”

Manası:
“Buyur (emret) Allah’ım! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd
sana mahsustur. Nimet de mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

(Hadis-i Şerif)
Bu ziyaret Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini
kazandırır?

Bu dua ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Peygambere olan sevgi ve bağlılığın artması.

A) Hac ve umrede edilmektedir.

C) Kutsal toprakların önemi daha iyi bilinmektedir.

B) Hadis-i Şeriflerin daha iyi öğrenilmesini sağlar.

B) Farz hükmünde olan bir duadır.

D) Hz. Muhammed’in hayatının nasıl olduğu anlaşılır.

C) Duanın ismi Telbiye duası olarak bilinir.
D) Allah’a boyun eğmenin ifade edildiği bir duadır.
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