8. SINIF

2.ÜNİTE
ZEKÂT VE SADAKA
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
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Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Şuayb’ın (a.s.) kavmine
yaptığı bir uyarıya örnek olduğu söylenebilir?

“Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların
eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.”

A) Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben
size Rabbinizden açık bir delil (mucize) getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder.

(Hûd suresi, 85-86. ayetler.)

(A’râf suresi, 105. ayet)

Hz. Şuayb (a.s) halkına yaptığı uyarılarda aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

B) …“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka
hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”

A) Allah’tan başkasına karşı kulluk etmemek
B) Alışveriş yaparken dolandırıcılık yapmamak
C) Kazanç elde ederken haram yollara başvurmamak

(A’râf suresi, 85. ayet)

D) Toplumda insanların arasını bozacak davranışlardan uzak
durmak

C) Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ
tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.
(Tâ-Hâ suresi, 80. ayet)
D) Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ki
ben, Allah’ın size (gönderdiği) resûlüyüm. Benden önceki
Tevrat’ı doğrulayan ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed
olan Resûl'ü de müjdeleyenim.” demişti…
(Saff suresi, 6. ayet)
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I. Hz. Şuayb, Hz. Musa’nın öz babasıdır.

Hz. Şuayb, gönderildiği kavmi doğru yola ulaştırmak için elinden gelen tüm gayreti göstermiş. Onların aklını kullanması
için güzel bir dil kullanmıştır. Toplumuna baskı yapmamış, insanların hür iradeleri ile doğru yola gitmelerini ve dinin emir
ve yasaklarını uygulamalarını istemiştir.

II. Hz. Şuayb Kur’an’da en çok bahsedilen peygamberdir.
III. Hz. Şuayb kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerdendir.
IV. Hz. Şuayb, Medyen halkına değil Eyke halkına gönderilmiştir.

Metinden hareketle Hz. Şuayb ile ilgili;

Verilen ifadelerin DOĞRU - YANLIŞ olarak eşleştirilmesi
aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

I. İnsanların dine girmesi için zorlama yapmamıştır.
II. Tebliğ görevini olması gerektiği gibi yerine getirmiştir.
III. Kavminin tamamını doğru yola ulaştırmayı başarmıştır.
yargılarından hangileri söylenemez?
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“… ‘Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana
namazın mı emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin!’
dediler.”

“Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların
eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim...”

(Hûd suresi, 87. ayet.)

(Hûd Suresi, 85-86. ayetler.)

“Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o
yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın…”

Bu ayete göre;
I. Hz. Şuayb (a.s) kavimini, yaptıkları kötü davranışlar hususunda uyarmaktadır.

(Â’râf suresi, 86. ayet.)
“… Ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, ayrıca
aramızda seni zayıf görüyoruz! Eğer kabilen olmasaydı seni
mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü
biri değilsin” dediler.”

II. Hz. Şuayb (a.s,) helal kazancın haram kazançtan daha güzel olduğunu anlatmaktadır.
III. Hz. Şuayb (a.s) halkını uyararak tebliğ görevini yerine getirmiştir.

(Hûd suresi, 91. ayet.)

yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

Verilen ayetlere göre, Hz. Şuayb’ın kavminin özellikleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Kur’an’da en çok bahsedilen kavimdir.
B) Kazançlarını haksız yollarla elde etmektedirler.
C) Peygamberlerini küçümseyen ve tehdit eden bir kavimdir.
D) Hz. Şuayb’ın önemli bir aileden olması sebebiyle ona zarar verememişlerdir.
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