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3. Yaşadığı dönemde çoğu kişi, Hz. Mu-
hammed’e (s.a.v.) değerli eşyalarını ema-
net ederdi. O da her ne pahasına olursa 
olsun aldığı emanetleri korur ve sahip-
lerine teslim ederdi. Hz. Hatice (r.a.), bu 
özelliğinden dolayı evlenmeden önce ti-
caret yapması için mallarını Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) emanet etmiş, onunla ortak 
iş yapmıştır. Emanete riayet konusunda 
çok hassas davranan Hz. Peygamber, 
Medine’ye hicret etmeden önce kendi-
sinde bulunan emanetleri Hz. Ali’ye (r.a.) 
teslim etmiş ve onları sahiplerine verme-
sini istemiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki 
yargılardan hangisine varılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberli-
ğinden önce de güvenilir bir insandır.

B) Emanetleri korumak konusunda çok 
titiz davranmak gerekir.

C) Bir insanı tanımak için onunla mutlaka 
ortaklık kurmak gerekir.

D) Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
dürüstlüğünden etkilenmiştir.

E) Hz. Peygamberin en önemli özellikle-
rinden birisi de emaneti korumasıdır.

1. “Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen 
onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba 
ve katı  yürekli olsaydın, onlar senin etra-
fından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, on-
ların bağışlanmaları için dua et ve işlerin-
de onlarla istişare et. Kararını verdiğinde 
de yalnız Allah’a dayan. Çünkü Allah ken-
disine tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmrân 
suresi, 159. ayet.)

Bu ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
aşağıdaki özelliklerinden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Merhametli olması

B) İstişareyi önemsemesi

C) Mütevekkil olması

D) Adaletli olması

E) Affedici olması

2. 

I. “Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk 
üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

II. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik.” (Enbiya suresi, 107. ayet.)

III. “Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve 
bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insan-
ların çoğu bunu bilmiyor.” (Sebe’ suresi, 
28. ayet.)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi 
yönüne değinilmemiştir?

A) İnsanlığa rahmet oluşuna

B) Affedici oluşuna

C) Müjdeleyici oluşuna

D) Uyarıcı oluşuna

E) Yüce ahlaklı oluşuna
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6. Bir gün Mahzum kabilesinden bir kadın 
hırsızlık yapmıştı. Kadının cezalandırılma-
ması için Hz. Peygamber’in çok sevdiği 
Üsame’yi (r.a.), Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
gönderdiler. Bu durumun adaletsizlik ol-
duğunu söyleyerek kızan ve üzülen Hz. 
Peygamber, şöyle buyurdu: “Nasıl olu-
yor da bazı kimseler, Allah’ın koyduğu 
cezalardan birinin uygulanmaması için 
aracı olmaya kalkışıyorlar?” Sonra ayağa 
kalkarak orada bulunanlara şöyle hitap 
etti: “Sizden öncekilerin helak olmasının 
sebebi şudur: İçlerinden soylu, mevki ve 
makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu 
serbest bırakıyor; zayıf ve kimsesiz bir 
kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırı-
yorlardı. Allah’a yemin ederim ki Muham-
med’in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, mu-
hakkak onun da elini keserdim.” (Buhârî, 
Megazi, 55.)

Bu parçaya verilebilecek en uygun 
başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamber’in Ailesi

B) Hz. Peygamber’in Adaleti

C) Hz. Peygamber’in Merhameti

D) Hz. Peygamber’in Cesareti

E) Hz. Peygamber’in Mütevazılığı

4. Hz. Peygamber, Allah’ın (c.c.) kendisine 
verdiği görev konusunda hiçbir taviz ver-
memiştir. Müşriklerin tekliflerine “Güneş’i 
sağ elime, Ay’ı sol elime verseniz yine de 
davamdan vazgeçmem.” diyerek karşılık 
vermiştir.

Bu parçada Hz. Peygamberin aşağı-
daki özelliklerinden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A) Şefkatli ve merhametli oluşu

B) Müsamahakâr ve affedici oluşu

C) Kararlı ve cesaretli oluşu

D) Adaletli ve hakşinas oluşu

E) Dürüst ve güvenilir oluşu.

5. 

• “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar 
yerine) yerleşip dolaşan melekler 
olsaydı, elbette onlara gökten bir 
melek peygamber indirirdik.” (İsrâ 
suresi, 95. ayet.)

• “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri 
benim yanımdadır demiyorum. Ben 
gaybı da bilmem. Size bir meleğim de 
demiyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Meleklerin görevi vahiy getirmektir.

B) Peygamberler, insanlar arasından seçil-
miştir.

C) Peygamberler insanlar için gönderil-
miştir.

D) Hiçbir peygamber melek değildir.

E) Meleklere peygamber gönderilmemiştir.
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9. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle 
ilgili görevlerinden biridir. Kanun ve hü-
küm koymak anlamına gelir. İslam’a göre 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.), Müslümanların 
uyması gereken hususlarla ilgili dini hü-
küm koyma yetkisi vardır. Genel olarak İs-
lam âlimleri, Peygamberimizin, Kur’an’da 
belirtilenler dışında hüküm koyma, bazı 
şeyleri haram veya helal kılma yetkisi ol-
duğunu belirtmişlerdir.

Parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Tebliğ

B) Tebyin

C) Temsil

D) Teşrî

E) Tefsir

10. “Biz seni ancak bütün insanlara müj-
deleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fa-
kat insanların çoğu bilmezler.”( Sebe su-
resi, 28. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin 
mealinde üzerinde durulan konular-
dan biri değildir?

A) Evrensellik

B) Vahiy

C) İkaz

D) Tebliğ

E) Fetanet

7. “Andolsun, Allah’ın Resul’ünde sizin için 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir 
örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21. ayet.)

Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi 
özelliği vurgulanmıştır?

A) Teşrî

B) Temsil

C) Tebyin

D) Tebliğ

E) Talim

8. Müslümanlara düşen görev, Hz. Peygam-
berden öğrendikleri şekilde insanları Al-
lah’a çağırmaktır. Öğrenmenin yolu ise 
her mümine açık olan din ilmini tahsil et-
mektir. Aslı Kur’an’da ve sahih hadislerde 
bulunan ve tahsille elde edilen din ilmine 
uymayan bilgi, sezgi, keşif vb. bilgi yolla-
rı, insanları Allah’a çağırmak için yeterli ve 
geçerli değildir. Beşer bilgisi Allah, varlık, 
başlangıç ve son, ruh, ahiret, iman, iba-
detler, helâller ve haramlar gibi konularda 
yetersizdir. Bu konularda aydınlığa kavuş-
manın, doğru bilgi sahibi olmanın geçerli 
yolu vahiydir, Hz. Peygamberi dinlemek-
tir. Şu hâlde Hz. Peygamber bir ışıktır, 
insanoğlunun en önemli bilinemezlerine 
Allah’ın lütfu ve izniyle onun tuttuğu ışık 
ortalığı aydınlatmaktadır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden han-
gisi sadece Hz. Peygamberden öğreni-
lebilecek bilgilerden biri değildir?

A) Gök cisimlerinin hareketleri

B) Ölümden sonraki hayat

C) Allah’ın isim ve sıfatları

D) Helaller ve haramlar

E) İman ve ibadetler
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12. Hz. Peygamber hem Kur’an ayetlerini 
tebliğ etmekle hem de bunları açıklayan, 
canlandıran ifadeleriyle yeteri kadar müj-
deci ve uyarıcı olmuştur. Onun tebliği ve 
açıklamaları itaat edenler için ebedî mut-
lulukların müjdesi, inkâr ve isyan edenler 
için ise felâketlerin haberidir. Peygamber 
efendimiz insanları Allah’a çağırmaktadır; 
yani O’na iman, ibadet ve itaat etmeye 
davet etmektedir. Burada dikkat çeken 
bir kayıt, Peygamber’in bunu Allah’ın iz-
niyle yapmakta olduğudur. Allah bir ku-
luna insanları kendine çağırma izni, yani 
bilgisi ve yetkisi vermedikçe kimse bu va-
zifeyi üstlenemez.

Bu parça aşağıdaki ayetlerden han-
gisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) “Size kendi içinizden öyle bir peygam-
ber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona 
ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere 
çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Tevbe 
suresi, 128. ayet.)

B) “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, 
Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek var-
dır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.)

C) “Ey Peygamber, Biz seni bir şahit, bir 
müjdeci ve bir uyarıcı, Onun izniyle Al-
lah’a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir 
kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 
45-46. ayetler.)

D) “Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk 
üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

E) “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, 
Peygambere itaat edin de yaptıklarınızı 
boşa çıkarmayın.” (Muhammed suresi, 
33. ayet.)

11. Kavram olarak; beyan etmek, açıklamak, 
izah etmek, gerçeği ortaya koymak anla-
mına gelmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) 
için kullanıldığında bu kavram, Peygam-
berimizin (s.a.v.) Kur’an’ı ve İslam’ın ilkele-
rini açıklama görevini ifade eder. Kur’an-ı 
Kerim, Yüce Allah tarafından Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) indirilmiş olan bir kitaptır. 
Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilahi hükümle-
ri en iyi anlatan peygamberimizdir. Pey-
gamberimizin temel görevlerinden biri, 
Kur’an-ı Kerim’i insanlara açıklamak ve öğ-
retmektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın 
konusuna en uygun ayettir?

A) “Ey Peygamber! Rabbinden sana in-
dirileni tebliği et. Eğer bunu yapmazsan 
O’nun verdiği peygamberlik görevini ye-
rine getirmemiş olursun….”(Mâide suresi, 
67. ayet.)

B) “Onlara haber verdiğimiz azabın bir kıs-
mını sana ister gösterelim, ister (bundan 
önce) seni vefat ettirelim, senin görevin 
sadece tebliğ etmektir; hesaba çekmek 
bize aittir.” (Ra’d suresi, 40. ayet.)

C) “….İnsanlara kendilerine indirileni açık-
laman için ve düşünüp anlasınlar diye 
sana da Kur’an’ı indirdik. (Nahl suresi, 44. 
ayet.)

D) “Andolsun, size içinizden öyle bir pey-
gamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğra-
manız ona ağır gelir, size çok düşkündür, 
müminlere karşı şefkat ve merhamet do-
ludur.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)

E) “Resûlullah’a itaat eden Allah’a itaat et-
miş olur, yüz çevirenlere gelince seni on-
lara bekçi olarak göndermedik.” (Nisâ su-
resi, 80. ayet.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D B C C A B B A D E C C
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3. Kelime olarak boyun eğmek, yumuşak 
davranmak, söz dinlemek ve alınan emre 
göre hareket etmek, birinin isteğine emir 
ve yasağına isteyerek uymak anlamına 
gelir. Terim olarak ise Allah( c.c) ve Pey-
gamber’in (s.a.v.) emir ve yasaklarına 
isteyerek uymak, yapılmasından dola-
yı sevap elde edilen herhangi bir ameli 
yapmaktır.

Parçada tanımı verilen kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İbadet

B) İtaat

C) İhsan

D) İhlas

E) İman

4. Ehl-i beyt, Hz. Peygamberin ev halkı, aile 
fertleri demektir. Ehl-i beyt denilince ge-
nel olarak Hz. Peygamberin eşleri, çocuk-
ları ve torunları kastedilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten 
değildir?

A) Hz. Fatıma

B) Hz. Hz. Ali

C) Hz. Hasan

D) Hz. Hüseyin

E) Hz. Zeyd

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Âdem ile baş-
layan peygamberler zincirinin son halka-
sıdır. Nitekim Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle bildirmiştir: “….O, Allah’ın elçisidir ve 
peygamberlerin sonuncusudur….”(Ahzab 
suresi, 40. ayet.)

Bu parçada anlatılan durum aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Hâtemü’n-nebiyyîn

B) Üsve-i hasene

C) Eşref-i mahlûkat

D) Muhammedü’l-emîn

E) Ülü’l-azm

2. “…..İşte o peygamber o insanlara iyiliği em-
reder ve onları kötülükten meneder; yine 
onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri ha-
ram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerinde-
ki zincirleri çözer. O peygambere inanan, 
onu koruyup destekleyen, ona yardım 
eden ve onunla birlikte gönderilen nura 
uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler.” 
(A’raf suresi, 157. ayet)

Bu ayette;

I. Hz. Peygamber’e uyanlar ahirette karşı-
lığını görecektir.

II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber-
likle ilgili görevlerinden biri de teşridir.

III. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an-ı Ke-
rim’de yer almayan konularda hüküm ko-
yabilir.

ifadelerinden hangisinin önemi vurgu-
lanmıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II  E) I, II ve III
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6. Miraç olayından sonra müşrikler, Hz. Ebu 
Bekir’in (r.a.) yanına gelerek şöyle dediler:

- Arkadaşın bu gece Beytü’l-Makdis’e gö-
türüldüğünü iddia ediyor. Bakalım buna 
ne diyeceksin? Hz. Ebu Bekir (r.a.) müş-
riklere şu soruyu sordu:

- O böyle mi söyledi? Müşrikler “Evet.” ce-
vabını verince Hz. Ebu Bekir (r.a.):

- Böyle demişse muhakkak doğru demiş-
tir, cevabını verdi. Müşrikler:

- Demek sen Muhammed’in (s.a.v.) bir 
gecede Beytü’l-Makdis’e gidip, sabah 
olmadan döndüğünü tasdik ediyorsun 
öyle mi, dediler. Bunun üzerine Hz. Ebu 
Bekir (r.a.):

- Ben Resulullah’ın bunun daha da öte-
sinde verdiği haberleri, sabah akşam 
semadan getirdiği vahiy haberlerini tas-
dik ediyorum, diyerek Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) olan bağlılığını ortaya koymuştur.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan 
hangisine değinilmemiştir?

A) Mucize

B) İnfak

C) Dostluk

D) Şirk

E) İman

5. Hadislerin toplanılmasına hicri ikinci asır-
da başlanılmıştır. Toplanılan hadisler ise 
konularına göre sınıflandırılmış ve hadis 
kaynakları oluşturulmaya başlanmıştır. 
Üçüncü asırda hadis kitapları çoğalmış 
ve bunlardan bazıları ön plana çıkmıştır. 
Günümüze kadar ulaşan bu eserlerden 
en bilinen altı tanesine Kütüb-i sitte (altı 
kitap) denir. Bu kitapları oluşturan hadis 
bilginleri, kendilerinden önce toplanan 
hadislerden sahih (güvenilir) olarak seç-
tiklerini kitaplarına almışlardır. Kütüb-i sit-
te, günümüzde de hâlâ en bilinen hadis 
kaynağıdır. Bu kitapları derleyen kişiler; 
Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebu Dâvûd, Nesâi 
ve İbn Mâce’dir.

Bu parçaya göre;

I. Câmiu’s-Sahih,

II. Muvatta,

III. Sünen

eserlerinden hangisi Kütüb-i sitte ara-
sında yer almaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III
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8. Hz. Peygamberin nasıl ibadet ettiği, ev 
hayatı, toplumsal, askeri ve siyasi ilişki-
lerinin günümüze ulaşmasıdır. Hz. Pey-
gamberi görerek ona inanan ilk Müs-
lüman nesil (sahabe), Allah’ın Elçisini 
dikkatle izlemiş, onun ibadet hayatından 
sosyal hayata kadar davranışlarının nasıl 
olduğunu anlatmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada 
anlatılan hadis türüne örnektir?

A) “Resulullah bir iş yaptığı zaman sağ-
lam yapardı.” (Müslim, Salatu’l- müsafirin, 
141.)

B) “Yapılan işler niyetlere göre değerlen-
dirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niye-
tine göre

alır.” (Buhari, Bed’ü’l- Vahy, 1.)

C) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretendir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15.)

D) “Hiçbir anne baba çocuğuna güzel ter-
biyeden daha kıymetli bir bağışta bulun-
mamıştır.”(Tirmîzi, Birr, 33.)

E) “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, 
Îmân, 164.)

9. “Ey Peygamber, Biz seni bir şahit, bir müj-
deci ve bir uyarıcı, Onun izniyle Allah’a 
çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kan-
dil olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45-
46. ayetler.)

Bu ayetlerde Hz. Peygamber’in aşağı-
daki özelliklerinden hangisine değinil-
memiştir?

A) Tanık oluşuna

B) Merhametli oluşuna

C) Müjdeci oluşuna

D) Uyarıcı oluşuna

E) Davetçi oluşuna

7. Hudeybiye seferi esnasında müşrikle-
re elçi olarak gönderilen Hz. Osman’dan 
uzun süre haber alınamayınca öldürül-
düğü zannedilmişti. Bunun üzerine Müs-
lümanlar Hz. Peygambere olan bağlılık ve 
itaatlerini göstermek için Semre ağacının 
altında Allah Resulünün elini sıkarak ona 
biat etmişler ve her ne olursa olsun onun 
yanından ayrılmayacaklarına dair söz ver-
mişlerdi. Hz. Peygambere itaat şeklinde 
olan bu biat Allah’ü Teâlâ’nın da hoşuna 
gitmiş ve ağaç altında Peygamber’e (s.a.v.) 
yapılan bu biatten razı olduğunu gönder-
diği ayetle ifade etmişti.

Parçada hakkında bilgi verilen ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarını-
zı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, 
çok merhamet edicidir.” (Âl-i İmrân suresi, 
31. ayet.)

B) “...Peygamber size ne verdiyse alın; neyi 
yasakladıysa ondan da kaçının...” (Haşr su-
resi 7. ayet.)

C) “Resulullah’a itaat eden Allah’a itaat 
etmiş olur, yüz çevirenlere gelince seni 
onlara bekçi olarak göndermedik.” (Nisa 
suresi, 80. ayet.)

D) “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, 
uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını 
aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.”(Ah-
zab suresi, 45-46. ayetler.)

E) “O ağacın altında sana yeminle bağlılık 
söz verirlerken bu müminlerden Allah razı 
olmuştur; … (Fetih suresi, 18-19. ayetler.)
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11. 

• “Biz seni bütün insanlara bir müjdeci 
ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat 
insanların çoğu bunu bilmiyor.” (Sebe’ 
suresi, 28. ayet.)

• “Her ümmetten kendileri hakkında 
bir şahit çıkardığımız gün, seni de 
bu ümmet için şahit tutarız. Çünkü 
Biz her şeyi açıklamak üzere, hakka 
teslim olanlar için bir hidayet, rahmet 
ve müjde olarak kitabı indirmiş 
bulunuyoruz.” (Nahl suresi, 89. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki 
yargılardan hangisine varılamaz?

A) Allah peygamberleri ümmetlerinin şa-
hidi olarak göndermiştir.

B) Allah gönderdiği ilahi kitaplarla insan-
lara yol göstermiştir.

C) Hz. Peygamber hem müjdeci hem de 
uyarıcıdır.

D) Peygamberlerin en önemli vazifesi 
tevhid inancını anlatmaktır.

E) Vahiy yoluyla gönderilen kitaplar in-
sanlar için rahmettir.

10. Allah kullarına peygamber gönde-
rip inanç, amel, ahlâk konularında ne is-
tediğini açıklamadıkça onları sorumlu 
tutmuyor, birçok ayette “Bilmiyorduk, bi-
lemezdik demeyesiniz diye size peygam-
berler gönderdim” diyor (meselâ bk. Nisâ 
4/165). Bütün bunlara rağmen ahirette 
“uyarılmadığı, bilgi verilmediği yolunda” 
mazeret ileri sürecek olanlara da Allah 
Teâlâ peygamberleri ve hepsine birden 
son peygamberini tanık gösteriyor. Hz. 
Peygamberin bu niteliği, onun Rabbi nez-
dindeki değerini gösterir. Çünkü şahitler 
önce tezkiye edilir, onları tanıyan erdemli 
kişiler tarafından tanık olabilecekleri ifade 
edilir. Hz. Peygamberi tezkiye eden ise 
bizzat Allah’tır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yar-
gılardan hangisine varılamaz?

A) Allah peygamber göndermediği top-
lumları sorumlu tutmamıştır.

B) Allah peygamberleri toplumlarına şahit 
olarak göndermiştir.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamber 
olarak bütün insanlığa şahittir.

D) Peygamberlerin en önemli görevleri in-
sanları cennetle müjdelemektir.

E) Allah Hz. Peygambere şahitlik görevini 
yüklemesi ona verdiği değeri gösterir.
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Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangi-
sinin açıklaması niteliğindedir?

A) “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, 
Peygambere itaat edin de yaptıklarınızı 
boşa çıkarmayın.” (Muhammed suresi, 
33. ayet.)

B) “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, 
Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek var-
dır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.)

C) “Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk 
üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

D) “Ey Peygamber, Biz seni bir şahit, bir 
müjdeci ve bir uyarıcı, Onun izniyle Al-
lah’a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir 
kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 
45-46. ayetler.)

E) “Size kendi içinizden öyle bir peygam-
ber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona 
ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere 
çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Tevbe 
suresi, 128. ayet.)

12. Hz. Peygamber (s.a.v.), kıyamette insan-
lar için de şahitlik edecektir. Kendilerinin 
uyarılmadığını, tebliğ faaliyetine muhatap 
olmadıklarını söyleyenlere karşı Hz. Pey-
gamber (s.a.v.), onlara gerekli uyarıları 
yaptığına dair tanıklıkta bulunacaktır. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) insanları müjdelemek 
ve uyarmak, onları Allah’ın (c.c.) yoluna 
davet etmek ve çeşitli konularda aydınlat-
mak üzere gönderilmiştir. Hz. Peygamber 
(s.a.v.), bu görevinin gereği olarak dün-
yada iman eden, ibadetlerini yerine geti-
ren, salih ameller işleyenleri Allah’ın (c.c.) 
rahmeti ve mağfireti ile müjdelemektedir. 
Allah’ın (c.c.), böyle kullarını cennetine ko-
yacağını vadettiğini müjdelemektedir. Hz. 
Muhammed (s.a.v.); hak yoldan ve tevhit 
inancından yüz çeviren, inkârda ve küfür-
de ısrar eden, kötülükten vazgeçmemek-
te direnen insanları da cehennemle ve 
ilahi azapla uyarmaktadır. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) insanları şirkten, küfürden vazgeç-
meye ve Allah’ın (c.c.) yoluna girmeye da-
vet etmektedir.
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