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Hz. Muhammed ’in (s.a.v.) Örnekliği  

“
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman
hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla 
size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla 
işitendir, hakkıyla görendir.”

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan 
size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. 
Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız 
şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

”

(Tegabün suresi, 14. ayet) 

“ denlerden olup birbirine sabrı 

edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret 
mutluluğuna erenlerdir.”

 

“Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi 
gösteriyorlar. Onlara şöyle de: "Teslim olmanızı bana 
yapılmış bir iyilik saymayın! Eğer dürüst 
olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak 
O size lutufta bulunmuştur."

(Hucurât Suresi, 17. ayet)

“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, 
kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte 
bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”

“İnkâr edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla 
bağışlayacak değildir. Onları, içinde ebedî olarak 
kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da 
yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok 
kolaydır.”

Yukarıdaki  ayetlerde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in örnekliği ile ilgili bazı kavramlardan bahsedilmektedir. B u 
kavramlar karışık olarak aşağıda verilmiştir. Karışık olarak verilen kavramların  bulunuz ve ilgili olan 
ayetlerle kavramları eşl eştiriniz.  
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EKSİK EKMEK  

Evimizin hemen karşısında bir bakkal vardı. Hasan Amca’nın küçük bakkalı…
ona uğrar, selam , hal hatırlarını sorardı çikolat

’nın yanına uğradım canı sıkkındı. Sebebini sorduğumda son zamanlarda 
ekmek kasasının içinden eks ekmek çıktığından bahsetti ve bu durumdan biraz yakındı. Bu olayı 
duyunca çok şaşırdım. Mahallemizde böyle bir olay daha önce hiç şahit olmamıştım. 
neden aldığını düşünmeye başladım…

Aradan iki gün geçmişti ki sabahın erken vaktinde bir tıkırtıya uyandım. “Hırsızı yakaladım.”
fırladım. Bir de ne göreyim sınıf arkadaşım Ali. nu çok iyi tanırım erkese yardım 

, merhametli davranırdı… Gözlerime inanamamıştım. O an ne yapacağımı bilemedim. Kimseye bir 
şey anlatamadım. nra bu sırrı annemle paylaştım öncelikle ’nin neden böyle bir şey 
yaptığını anlamaya çalışmamız ön yargılı davranmamız gerektiğimi söyledi.

Ertesi gün okul çıkışı annemle ’ Kapıyı Ali’nin kardeşi açtı. Annesi 
hastaydı ve yerinden hiç kalkamıyordu. Babası ise bir ay önce bir kazada vefat etmiş Üç kardeş kimsesiz 
kalmıştı… iş arıyormuş ama bir türlü bulamıyormuş Bu durum bizi çok üzdü. Arkadaşımın bu zor 
durumundan haberdar olmadığım için kendimi kötü hissettim. Kumbaramdaki tüm paramı alıp öncelikle 

’nın zararını ödemeye karar verdim. Her sabah erkenden uyanıp ekmek alıp onların 
kapısına bırakmaya başladım. ’ye ir mektup yazıp onun çok değerli bir insan 
olduğunu ve doğruluktan hiç ayrılmaması gerektiği anlattım. Yaptığına çok pişman olan Ali, Bakkal Hasan 

’nın yanına giderek özür diledi. Hasan Amca, Ali’nin bu özrünü kabul etmekle kalmayıp onu 
yanına çırak olarak aldı. Ali artık hem okula gi çalışmaya başladı. Doğruluktan bir daha hiç 
ayrılmadı. Böylece sabahları Hasan Amca’nın yanına uğradığımda Ali de benim selamımı 
başlamıştı…

Hikâyenin  baş ka hr am anı , Hz. Muhammed ’in hangi örnek davranışlarını dikkate almıştır?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başkahramanın annesi,  Hz. Muhammed ’in hangi örnek davranışlarını dikkate almıştır?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bakkal Hasan Amca, Hz. Muhammed ’in hangi örnek davranışlarını dikkate almıştır?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ali, Hz. Muhammed ’in hangi örnek davranışlarını dikkate almıştır?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

İstişare etmek (annesiyle konuşması), hakkı gözetmek (Bakkalın zararını kapatması)

Güvenilirlik (oğlu ile yaptığı konuşmayı kimseye anlatmadan olayın aslını araştırması)

A�edicilik ve yardımseverlik (Ali’nin hatasını a�etmesi ve onu işe alması)

Doğruluk/ Dürüstlük (Çalışmaya başlayarak bir daha doğruluktan ayrılmaması)
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