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Manevi Gelişim
Haftanın Ayeti
İbrahim Suresi - 31. Ayet
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İman eden kullarıma söyle: Alım satımın
bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün
gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar,
onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve
açık harcasınlar.
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Manevi Gelişim
Bu Hafta Ezberleyebileceğimiz Allah’ın İsimleri
ّ
• El-Hakk()الحق:
"Varlığı hiç değişmeden duran.
Var olan, hakkı ortaya çıkaran."

• El-Hamîd()الحميد:
"Her türlü hamd ve senaya
layık olan."

• El-Vekîl: ()الوكيل:
"Kendisine tevekkül edenlerin
işlerini en iyi neticeye
ulaştıran."

• El-Muhsî()ا�حسي:
""Yarattığı ve yaratacağı bütün
varlıkların sayısını bilen."

• El-Kaviyy()القوي:
ّ
"Kudreti en üstün ve hiç
azalmaz."
• El-Metîn(�)ا�ت:
"Kuvvet ve kudret kaynağı, pek
güçlü."
• Veliyy()الولي:
"İnananların dostu, onları sevip
yardım eden."
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•El-Mübdi: ()ا�بدىء:
"Maddesiz, örneksiz yaratan."
•El-Muîd: ()ا�عيد:
''Yarattıklarını yok edip, sonra
tekrar diriltecek olan."
•El-Muhyî: ()ا�حيي:
"İhya eden, dirilten, can veren."
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Manevi Gelişim
Haftanın Hadisi
“Ah keşke bana doğru, havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de içlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam. Cennete girmeden önce, onlara (Kevser) havuzumdan içirsem.”
Bu sözleri üzerine ona denildi ki: “Ey Allah’ın Resulü biz senin kardeşlerin değil
miyiz?”
O şöyle cevap verdi:
“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri hâlde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden
iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.” (Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460
hadis (Ebu Nuaym, İbn-i Ömer’den)
Açıklaması: Bu hadis-i şeriﬂerde de, Resulullah (asm.) ahir zamanda, ümmetin
fesadı zamanında, ihvanlarının (kardeşlerinin) bulunacağından söz ediyor. “Kardeşlerim” dediği kimselere iştiyak duyuyor. Ahirette kevser havuzu başında iken
havuza doğru gelecek sağlam imanlı kardeşlerini görmeyi çok istiyor, onlara
kevser havuzundan su dağıtmayı arzuluyor.
Şu halde Peygamber’in (asm.) iştiyakına, hasretine sebep olan o kimselerin herhalde, fedakar, sadık, metin, İslam için kendini ortaya koyabilen, bütün itilme-kakılma,
horlanma, kınanmalara karşı yılmadan, aldırmadan Resulullah’ın ve ashabının yolunda olabilen kimseler olması gerekir. Bunlar Resulullah’ın kardeşleridir. Efendimiz, bu kişilere “kardeşlerim”, ashabına “arkadaşlarım” ünvanını veriyor.Genel
olarak burada Rasulüllah (s.a.v) sahabelerle ahir zamanda gelecek fıskın, günahların, kebairin, şerlerin zuhurunda, dinin hükümlerini uygulayacak kimseleri hayır cihetinde sahabelere benzetmektedir.
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Ailecek Oynanacak Oyunlar
Dört İşlem
Oynanacak Kişi Sayısı:
3 kişi ve üzeri

Deve - Cüce
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Kağıt ve kalem

Gerekli Materyaller:
.
Oynanış Biçimi:
Oyunu yönetecek kişi oyuncuları karşısına toplar. Oyuncular ayakta durur.
Yöneticinin ‘Deve’ dediğinde oyuncuların ayakta durması, ‘Cüce’ dediğinde ise çömelmesi gerekir. Bu yönergeleri verirken zaman zaman yönetici
‘Deve’ komutunu verdiğinde çömelerek karşısındaki kişileri yanıltmaya çalışır. Yönergenin tersini yapan oyuncu
oyun dışı kalır. En son kalan kişi
oyunu kazanır.

Oynanış Biçimi:
Hakem olan oyuncu 3 tane farklı
sayı söyler diğer oyuncular verilen
sayıları dört işleme göre önce
toplar, sonra büyükten küçüğe çıkartır, sonra çarpar, en son da
böler her işlemde elde edilen sayılar bir kâğıda yazılır. Tüm işlemleri en hızlı şekilde yapan bitti der
ve oyun durur. Hakem çıkan sayıların doğruluğunu kontrol eder ve
dört işlemde yapılan hesaplamada her çıkan sonuç için oyunculara 10 puan yazılır. Her tekrarda
hakem değişir. 1 set 10 oyundan
oluşur.
Neler Kazandırır: Sayısal becerisini geliştirir. Hafızasını kuvvetlendirir
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Neler Kazandırır: Kaba motor becerisini geliştirir.
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Babalar İçin Pratik Sahur Tariﬂeri
Kaşarlı Patates Dökme

Poşe Yumurtalı Avakadolu Tost

Malzemeler:

Malzemeler:

• 2 Orta Boy Patates
• 4 – 5 Yemek Kağışı YaUn
• Kaşar Peyniri Rendesi
• 1 Çay Kaşığı Tuz

• 1 Dilim Ekşi Mayalı Ekmek
• Yarım Avokado
• 1 Yumurta
• 1 Kaşık Limon Suyu
• Beyaz Peynir
• Tuz

Yapılışı

Patatesleri soyup suda haşlayalım.
Haşlanan patatesleri geniş bir kabın
içerisinde bir ezerek püre haline
getirelim. Pürenin içerisinde un ve tuzu
koyup yoğuralım.
Hazır hale gelen hamurumuzdan
küçük toplar yapıp içlerine kaşar
rendesini koyup tekrar top haline
getiriyoruz. Tavaya çok az zeytinyağı ve
tereyağını koyarak top hamurumuzun
üstünü bastırarak kızarmış yağa
atıyoruz.Tavada sürekli çevirerek
ortalama 7- 8 dakika pişirdikten sonra
tabaklara alıp servis edebilirsiniz.
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Yapılışı
Ekmeği tost makinesinde kızartın.
Avokadoyu ezin, içine tuz ve beyaz peyniri
ekleyin.
Ufak bir sos tenceresinde suyu kaynatın
içine tuz ve bir kaşık limon suyunu ekleyin.
Yumurtayı bir kase içerisine kırın.
Yumurtayı pişerken bir arada tutmak için
kaşıkla bir girdap oluşturabilirsiniz.
Yumurtayı 1.5-2 dakika kadar pişirdikten
sonra bir tabağa alın.
Kızarmış ekmeğin üzerine ezmeyi sürün.
En üstüne poşe yumurtayı ekleyin ve
sarımsak tozu serpin..
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Şarkılar
1. Kanuni Sultan Süleyman - Aşk Mıdır Sînem İçre Gelip de Câ Eyleyen
2. Mustafa Cihat - Beyhude Ömrüm
3. Dursun Ali Erzincanlı - Tevbe
4. Eşref Ziya - Yalvarsam Her An
5. Ömer Karaoğlu - Yol mu Dayanır
6. Sami Yusuf - The Source
7. Kuan - Can Kafesten Uçmadan Gel
8. Le Trio Joubran - Roubbama
9. Ömer Faruk Tekbilek - Why
10. Yunus Emre – Çağırayım Mevlam Seni
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Ailecek Bilgisayar Başında Gezebileceğiniz Müzeler
1. Cumhuriyet Müzesi
www.sanalmuze.gov.tr
2.Çorum Müzesi
www.sanalmuze.gov.tr
3. Adana Müzesi
www.sanalmuze.gov.tr

Video Arşivleri
1. TRT Arşiv İl İl Türkiye Belgeseli
www.trtarsiv.com
2. Fotoğraflar
Youtube/ TRT2 Kanalı
3. Nakkaşın Fırçası
Youtube/ TRT2 Kanalı
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