7. SINIF

2.ÜNİTE
HAC VE KURBAN
7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
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Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de âlemlerin
Rabb’i Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben
bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.”

“Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî ____
En’am suresi 162. ayetinin devamı aşağıdakilerden
hangisi ile devam ettirilmelidir?
A) “lillahi Rabbi’l âlemîn.”

(En’am suresi, 162-163. ayet)

B) “Elhamdulillâhi rabbil’alemin.”

Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) “innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.”

A) Tevhit inancına vurgu yapılmaktadır.

D) “Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin.”

B) Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığı belirtilir.
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ görevine değinilir.
D) Her topluma bir uyarıcı gönderildiği vurgulanmaktadır.
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“Ben hanîf (hakka yönelmiş) olarak, yüzümü gökleri ve
yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir. O’nun hiçbir
ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah’ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.”

2
En’am suresi 162. ayetinde, hayatın tamamının yüce
Allah’a adanması gerektiği mesajı verilmektedir. İnsanların yaptığı ibadetlerin, kestikleri kurbanların sadece
Allah’a sunulması da bu ayetin mesajları arasındadır.

(İbn Mâce, Edâhî, 1.)

Bu metin aşağıdaki cümlelerden hangisi ile aynı
doğrultudadır?

Bu hadise göre ibadetler ile ilgili olarak;

A) Ahiret hayatı, dünya hayatına tercih edilmelidir.

I. Şirkten uzak olmasına dikkat edilmelidir.

B) Hem dünya hem de ahiret dengesine dikkat edilmelidir.

II. Sadece Allah’ın (c.c.) rızası için yapılmalıdır.
III. Birçoğu Hz. Muhammed (s.a.v.) ile emredilmeye
başlamıştır.

C) İnsanlar tüm yaşamını Allah’a bağlı olarak geçirmelidir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

D) İbadetler, iman etmenin bir sonucu olarak kabul edilir.
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A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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En’am suresinde bütün ibadetlerin Allah için yapılması
gerektiği, kurbanın da sadece Allah için kesilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Allah’tan başkası için kesilen
kurbanın kişiyi şirke sürüklediği belirtilmektedir.

Bütün peygamberler insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmişlerdir. Her biri insanları doğru yola
iletmek ve Hakk’a yöneltmek için çabalamışlardır. Tek
olan Yüce Allah’a inandıklarını sözleri ve yaşayışıyla
ifade etmişler; insanları da bu hususta uyarmışlardır.
Cahiliye döneminde putlar için kurban kesmenin
Allah’a ortak koşma anlamına geldiğini ve kurbanların
sadece Allah için kesilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu durum;
I. Kurban, toplumdaki birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
II. Kurbanın sadece Allah için kesilmesi tevhit inancı
gereğidir.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

III. Allah’tan başkası için kesilen kurban Allah’a ortak
koşma anlamına gelir.

A) İbadetler sadece Allah için yapılmalıdır.
B) Bütün peygamberler aynı ilkeler için çaba harcamışlardır.

ifadelerinden hangisini kanıtlamaktadır?

C) Putlar için kurban kesme âdeti Cahiliye döneminde
başlamıştır.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

D) Allah’tan başkası için kurban kesmek şirk olarak kabul edilmektedir.
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