


Assalamu alaikum, väike 
lugeja! Mina olen „Iqrake! - 
Sinu esimene moslemilapse 

ajakiri. Minu avanumbris 
uurime loodust, loomi, 
meisterdame lihtsate 

vahenditega ning  küpsetame 
küpsiseid. Avasta lugu prohvet 
Aadamast, Jumala rahu olgu 

temaga. Samuti ei puudu 
hadiith, Koraani ilmumise lugu, 
veidi peamurdmist ristsõnaga 
ka! Ja ega see pole kõik! Kas 

leiad veel midagi?
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Prohvet AAdAM
Jumal tegi mäed ja mered. ta tegi loomad, taevad ja tähed. ta 

tegi päikese ja kuu ja ta tegi inglid. Inglid olid Jumalale igas asjas 
kuulekad. Seejärel otsustas Jumal teha inimese ja seda ta ka tegi. ta 
andis esimesele inimesele nimeks Aadam ja õpetas talle palju asju, nii 
et Aadam teadis rohkem kui inglid. Jumal käskis inglitel Aadama ees 

kummardada. Mitte sellepärast, et Aadamat peaks ülistama, 
vaid lihtsalt kui Jumala loomingut. 

Kõik inglid kummardasid Aadama ees, välja arvatud Ibliis, 
tema oli džinn. Ibliis, keda tuntakse ka saatana või kuradi 

nime all, oli väga uhke. ta teatas Jumalale, 
et keeldub Aadama ees kummardamast, 

kuna Aadam on temast madalam – 
tema oli loodud suitsust, Aadam aga 
maast. Seepeale Jumal vihastas 
Ibliisi peale ja needis ta igaveseks ja 
määras Põrgusse. Ibliis aga lubas, et 
ta võtab endaga Põrgusse kaasa nii 
palju Aadama järeltulijaid kui vähegi 
võimalik. Jumal andis talle aega kuni 

viimse Kohtupäevani. Ibliis oli väga vihane 
ja hakkas nuputama, kuidas Aadamat 

hukutada. 

Aadam elas koos oma naise eevaga, kelle 
Jumal oli talle seltsiliseks loonud, Paradiisiaias 

ja neil ei olnud millestki puudust. Nad olid 
õnnelikud. oli vaid üks asi, mida nad teha ei 

tohtinud – süüa keelatud puu vilja. 

“Ja me ütlesime: Aadam, ela sina ja su naine Paradiisiaias, ja 
sööge sellest vilju, millest te ihkate, ja ärge lähenege sellele puule, 

ja ärgu saagu teist teelt eksinud.” Koraan 2:38



rubriigi autor: Aiša
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Alguses olid Aadam ja eeva sõnakuulelikud, aga siis hakkas saatan 
neid kiusama. ta ütles neile, et Jumal keelas neil sellest puust süüa vaid 
seetõttu, et nad ei muutuks surematuks ja keelitas neid ikkagi keelatud 
vilja sööma. viimaks Aadam ja eeva sõidki keelatud puust. Järsku nende 
silmad justkui avanesid ja nad avastasid, et on paljad. Nad hakkasid 
Paradiisitaimede lehti endale ümber riieteks siduma. 

Jumal teadis, millega nad on hakkama saanud ja saatis nad karistuseks 
Maa peale elama. Aadam ja eeva kahetsesid oma pattu ja Jumal 
andestas neile.

Jumal õnnistas Aadamat ja eevat kahe pojaga – Kaini ja Aabeliga. Kui 
nad suureks kasvasid, sai nooremast pojast Aabelist karjus. ta karjatas 
lambaid, kitsesid ja muid loomi. vanem vend Kain hakkas põlluharijaks. 

Ühel päegal otsustasid mõlemad Jumalale ohvri tuua. Aabel võttis 
selleks parima oma karjast, samal ajal kui Kain tõi ohvriks oma vilja. 
Äkki laskus alla tulesäde ja põletas Aabeli ohvri tuhaks. Seega oli Jumal 
Aabeli ohvri vastu võtnud, kuid Kaini oma mitte. Kain tundis, et teda on 
häbistatud ja solvatud. ta sai väga vihaseks ja hüüdis: „ei! Ma tapan su!“ 
Selle peale vastas ta noorem vend Aabel: „Isegi kui otsustad mu tappa, 
siis ma ei tõsta kätt su vastu, sest kardan Jumalat, maailmade Isandat.“ 

Kuid Kaini viha sai temast võitu ja ta tappis oma süütu venna. Peagi ta 
viha lahtus ja ta kahetses oma tegu: „oh, olen tapnud oma venna. Mis 
ma nüüd tema surnukehaga küll teen?“ Jumal saatis selle peale taevast 
alla ronga, kes hakkas maad kraapima, et Kainile teada anda, et ta 
peaks oma venna maha matma. „häda mulle!“ hüüdis Kain, „Ma olen 
hullem kui see ronk, sest ma ei suuda ise isegi välja mõelda, mida oma 
venna surnukehaga teha.“ 

Jumal on Koraanis meile õpetanud, et kui keegi tapab süütu inimese, 
oleks ta nagu tapnud kogu inimkonna. Ja kui keegi päästab inimelu, 
oleks ta nagu päästnud kogu inimkonna.



KorAANI ILMUtUS

Allah saatis prohvetite kaudu inimestele juhised. Allah valis 
prohvetid välja. Nad peavad Allahi käske ja soove täitma ning 
Allahi käsul inimesi õpetama. Prohvetid saavad seda juhatust 
ilmutuse ehk wahi kaudu. tihtipeale toob ingel ilmutuse. Ilmutuseks 
on ka teisi viise, näiteks prohvet Aabrahamile (alaihis salam) tuli see 
läbi unenäo aga prohvet Moosesega (alaihis salam) rääkis Allah 
ise.

Üks araabia mees nimega Muhammad (salla Allahu alaihi wa 
sallam) oli Mekas väga austatud mees. ta oli ligi 40-ne aastane 
tuntud Meka kaupmees. temaga juhtus midagi, mis muutis kogu ta 
elu – temast (salla Allahu alaihi wa sallam) sai viimane inimkonna 
prohvet kellele avaldati viimane Jumala raamat – Koraan. talle 

rubriigi autor: Fatiha
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(salla Allahu alaihi wa sallam) 
tuli ilmutus ingel Gabrieli 
(alaihis salam) kaudu. 
Muhammadile (salla Allahu 
alaihi wa sallam) meeldis tihti 
Meka linna kõrval olevatesse 
mägedesse hira koopasse 
mõtisklema ja mediteerima 
minna. ta (salla Allahu alaihi 
wa sallam) tavatses seal 

palju aega veeta, ta mõtles seal oma 
rahvast ja sellest, kui vale on iidolitele 
kummardada. Ja ühel ööl kui ta oli 
hira koopas, tuli ta juurde ingel Gabriel 
(alaihis salam) ja avaldas talle esimesed 
Koraani värsid. Nendeks olid suura Äl-
Alaq esimesed viis värssi. Suura Äl-Alaq 
on Koraanis 96. suura ehk peatükk. 
See esimene Koraani ilmutus tuli alla 
ramadaanikuul leilat ul-qadril ehk 
Saatuse Ööl. See on ramadaanikuu kõige püham öö.

Ingel Gabriel (alaihis salam) jätkas Prohvet Muhammadile (salla Allahu 
alaihi wa sallam) Koraani ilmutamist. See ilmutati talle 23 aasta vältel 
Mekas ja Mediinas. Mõnikord oli Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) 
inimestel seas, kui talle ilmutus tuli, kuid mitte keegi teine peale Prohveti 
(salla Allahu alaihi wa sallam) ei suutnud ingel Gabrieli (alaihis salam) 
näha. teistel kordadel tuli talle ilmutus, kui ta oli vaid iseendaga.

Kui Koraani värsid Prohvetile (salla Allahu alaihi wa sallam) avaldati, 
luges ta need oma kaaslastele (radiya Allahu anhum) ette ja palus need 
üles kirjutada. Kogu Koraan kirjutati ta (salla Allahu alaihi wa sallam) 
eluajal üles ning paljud Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) kaaslased 
teadsid tervet Koraani peast. Prohvet Muhammad (salla Allahu alaihi wa 
sallam) ütles kuidas värsid teatud suuradeks korrastada. Suurade asetus 
ja värsside järjestus pandi kokku Prohveti (salla Allahu alaihi wa sallam) 
eluajal. Pärast ta (salla Allahu alaihi wa sallam) surma koostati need 
üleskirjutatud  materjalid üheks pühaks raamatuks – Koraaniks.
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1. Araabia keeles on ilmutus hifdh või wahi?

2. Ilmutus tuleb tihti ingli kaudu või inimese kaudu?

3. esimene Koraani ilmutus oli muharramikuus või 
ramadaanikuus?

4. esimene ilmutatud sõna oli Fatiha või Iqra?

5. Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) sai esimese ilmutuse 
Hira koopas või Qubas?

6. esimene ilmutatud värss käsib meil lugeda / õppida või 
mängida?

7. Koraan ilmutati 6 aasta jooksul või 23 aasta jooksul?
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Nuputanud: houd
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KoLUMbIA KoKoI 
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KoLUMbIA KoKoI 

Kolumbia kokoi on üks 
suurepärasemaid Allahi 
loomingust. ta on kahepaikne 
nagu teisedki konnad. ta on 
ainult 2,5 cm pikkune – sama 
suur nagu kirjaklamber.

ta kaalub vähem kui 28 
grammi. Kolumbia kokoisid 
peetakse Maa üheks 

mürgisemaks liigiks. Need 
konnad on väga eredat värvi. 
Neid on kollaseid, kuldseid, 
oranže, punaseid, vasekarva, 
rohelisi, siniseid ja musti. Need 
värvilised disainid annavad 
teada: „Ma olen mürgine! 
Ära söö mind!”
Kuldse Kolumbia kokoi nahal 

on küllaldaselt mürki, et 
tappa kümme täiskasvanud 
meest või 20 000 hiirt. Kuldne 

Kolumbia kokoi on kõigist 
värviliste konnade liikidest kõige 
mürgisem.

Kolumbia kokoid elavad 
Kesk- ja Lõuna-Ameerika 
vihmametsades. Nad kasvavad 
hästi soojas kliimas, kus on palju 
valgust. Samuti vajavad nad 
palju taimi, mis annavad neile 
varju otsese päikesevalguse 
eest. Nad on päeval toimekad.

Nad söövad paljusid 
erinevaid väikeseid putukaid 
– puuviljakärbseid, sipelgaid, 
termiite, noori ritsikaid ja tillukesi 
mardikaid. teadlased arvavad, 
et Kolumbia kokoi saab oma 
mürgisuse just mõnedest 
putukatest, mida ta sööb.

Paljud Kolumbia kokoi liigid 
on ohustatud kuna inimesed 
lõhuvad ja tühjendavad 
nende elukeskkonda 
põllumajanduseks ja muudeks 
tegevusteks.

Allikas: nationalgeographic.
com
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KevAd IIrIMAAL
Iirimaa kevad on tore, aga veidi jahe. 

Kevadel sünnivad lilled ja loomalapsed.  
Kui läheme metsa, näeme me palju 
ilusaid lilli. Mulle meeldib käia kohtades, 
kus elavad loomad ja kasvavad lilled. Kui 
oma autoga väljasõitudel käime, näeme 
palju loomalapsi, nagu vasikaid, tallesid ja 
varssasid. Ma elan Iirimaal, Letterkennys.
Meie maja on küngaste ja paljude puude 
vahel. Muru on siin alati roheline, kuna sajab 
palju vihma.

Mariell  11-aastane
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eestis kestab kevad 
kauem, kui seda 

soojemates riikides. 
esmalt peab lumi sulama 

ja maa soojenema, et 
loodus ärkaks.

KevAd SIIN...
rubriigi autor: el hadj
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Palavates riikides nagu 
Maroko, Alžeeria, Egiptus, 
tuneesia ja paljud teised, 

kestab kevad väga 
lühikest aega. ent on eriti  
värviderohke ning  kaunis. 

Isegi kõrb on õites! 

...JA SeAL
rubriigi autor: houd
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hAdIIth
Anas ibn Malik (radiya Allahu anhu) jutustas, et 

Prohvet (salla Allahu alaihi wa sallam) ütles: „Keegi 
teist ei usu täielikult enne, kui ta soovib oma ‘vennale’ 
seda, mida endalegi.“ [bukhari ja Muslim]

tÄheNdUS:

See hadiith õpetab meile, et meil peab olema 
armastust ja mõtteid teistele moslemitele. Me 
peaksime tundma nagu nad oleksid osa meist. See on 
imaani ehk usu osa. Meil ei saa olla tõelist imaani kui 
oleme isekad ja armastame head ainult endale. Me 
peaksime soovima teistele moslemitele neid häid asju 
ja juhtumisi, mida me endalegi tahame.

rubriigi autor: Fatiha
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KArUUN
Karuun oli prohvet Moosese (alaihis salam) hõimust. 

ta oli alguses jumalakartlik mees ja uskus ainsasse 
Jumalasse. ta hakkas aga töötama teadusega, mis 
muudab metallid kullaks. temast sai meeletult rikas 
mees ja tal oli mitmeid kullast varandusmajasid.

See rikkus tegi Karuuni väga uhkeks. osad inimesed olid 
isegi kadedad tema vara peale, kuid teised ütlesid talle, 
et ei tohiks seda olla. Nad laususid talle: „Ära ole nii 
uhke kulla ja hõbeda üle, sest see ei jää igaveseks. 
tee hoopis midagi, mis teeb Allahile heameelt ja 
mis abistab sind teispoolsuses. See on maailm, 
mis jääb igaveseks, aga mitte see siin.” 

Karuun ei tahtnud aga nende sõnu 
kuulata ja muutus aina uhkemaks. ta 
hakkas prohvet Moosest (alaihis salam) 
solvama. ta ei võtnud enam ka iisraellaste 
palvekogunemistest osa. Kui prohvet Mooses 
(alaihis salam) temaga vestles, siis Karuun vaid naeris 
selle peale ja käskis oma meestel ta (alaihis salam) 
peale prahti visata. Prohvet (alaihis salam) oli äärmiselt 
kurb.

Allah sai Karuuni peale väga tigedaks ja karistas teda 
rängalt. Allah laskis kogu Karuuni varandusel maa alla 
vajuda ja lasi tal kohutavasse surma surra – Karuun astus 
muda sisse ja see tiris ta maasse. Need inimesed, kes 
olid varem Karuuni tema vara tõttu kadestanud, nägid 
selle armetut lõppu, kes mässas Allahi vastu. Nad olid 
õnnelikud, et nad ei olnud nagu Karuun.

„Tõesti, Karuun oli Moosese rahva hulgast, kuid ta 
türanniseeris neid. Ja Me andsime talle varandustest, 
mille (kambrite) võtmed oleks rasked hulgale 
tugevatele meestele. Selle peale ütles ta rahvas: „Ära 
uhkusta! Allahile ei meeldi uhkustajad.““ (Koraan 28:76)

rubriigi autor: Fatiha
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1. Lase vanemal ahi 180º C juurde sooja panna!

2. Kontrolli, kas tööpiirkonnad on puhtad!

3. Pese oma käed!

4. Kasuta küpsiste taigna valmistasel puulusikat!

5. vaja läheb 1-2 küpsetamiskandikut ja väikeseid lõikureid!

50 gr pehmendatud võid

75 gr peeneteralist 
kristallsuhrut

1 munakollane

1 tl selget mett

2 tl piima

1 tl vanilje essentsi

100 gr nisujahu

25 gr maisijahu

GLASUUrIKS:

150 gr tuhksuhrut

2 spl sooja vett

toiduvärvi

puhas tööpiirkond!
1

5

3

2

4

MAGUSAd GLASUUrItUd KÜPSISed

20 21



Pane või ja suhkur 
suurde kaussi. Sega 
need omavahel, 
kuni segu muutub 
kreemjaks. Seejarel lisa 
munakollane ja sega.

Sega hulka mesi, piim 
ja vanilje essents. Sõelu 
jahu ja maisijahu kaussi. 
Sega kõik omavahel.

Pigista kätega segu 
pallikujuliseks. Kui segu 
on natuke kuiv, lisa sinna 
tilk piima.

Puista lauale natuke 
jahu. rulli tainas 5 mm 
paksuseks. 

Kasuta oma lõikureid 
kujundite lõikamiseks.

Aseta kujundid 
küpsetamiskandikutele.

Lase vanemal need 
ahju 6-8 minutiks 
küpsema panna ja 
seejärel need sealt 
välja võtta. Jäta need 

jahtuma.

Glasuuri valmistamiseks 
sõelu tuhsuhkur kaussi. 
Lisa vesi ja tõsta lusikaga 
sellest pool glasuuri 
teise kaussi kui tahad 
küpsistele kahte erinevat 
värvi glasuurikatet.

Lisa mõlemasse kaussi 
paar tilka soovitud 
toiduvärvi või ainult 
ühte kaussi kui tahad 
küpsistele ka valget 
glasuuri.

Kasuta glasuuri 
pealepanemiseks nüri 
nuga või teelusikat. Jäta 
glasuur settima.

BISMILLAH JA heAd ISU!

1 2 3
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VAJA LÄHEB

Kääre, PvA liimi, joonlauda, pliiatsit, 
erinevat värvi vilti, vahupaberit.

rubriigi autor: Fatiha
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TEGEMISÕPETUS

Mõõda vahupaber 20 cm pikkuseks 
ja 4 cm laiuseks, tõmba pliiatsiga 
piirjooned ja lõika välja. võta erinevat 
värvi vildid ja lõika välja sama laiad 
ristkülikud nagu vahupaberi laius. 
Need ei pea tulema täpsed. Kui mõni 
on kõveram ja laiem, seda huvitavam 
tulebki. Miks mitte ka teha mõni pikem 
ja teine lühem. Meie vilditükid tulid 
umbes 3 cm pikkused. Ülevalt lõika 
aga lainelisteks. Lõika neid päris palju 
erinevaid värve, et kogu väljalõigatud 
vahupaber saaks kaetud. Meil läks 
vaja 19 vilditükki.

Nüüd läheb vaja liimi. hakka 
vilditükke vahupaberile liimima, ülevalt 
alla. Pane üks küllatki paks liimiriba 
vahupaberi ülaservast umbes 5 mm 
allapoole, võta üks oma vilditükkidest 
ja kleebi sinna peale. teine liimirida 
tee selle vilditüki alla, umbes 3-5 mm 
allapoole eelmisest vilditükist. Jätka 
sedaviisi kuni kogu vahupaber on 
vilditükkidega kaetud, nagu pildilgi 
näha.

Lõika välja kaks suuremat ja kaks 
väiksemat ringikujulist vilditükki, millest 
suuremad on prillideks ja väiksemad 
silmadeks. Kleebi need järjehoidja 
ülaservale. Jäta oma „raamatukoi’’ 
ööseks kuivama. Nüüd on sul üks 
vahva järjehoidja, mida peab hoolikalt 
käsitlema!

Kasuta oma fantaasiat ja tee teisigi 
järjehoidjaid – paksemaid ja pikemaid, 
lühemaid ja eredamaid, teiste 
kujunditega ja muudest materjalidest!
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rIStSõNA USINAteLe
rubriigi autor: Fatiha
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PAREMALE 
2. olen loom ja olin Koopa 

inimestega.

3. olen magus puuvili ja 
Koraani suura.

6. Palve ei kehti seda 
lugemata.

7. Nende arvuks on 144.

10. Prohveti (salla Allahu alaihi 
wa sallam) onu ja üks suurimaid 
islami vaenlasi.

11. Ime Prohvet Saalehile 
(alaihis salam); väljus kivist.

13. Allah karistas teda ja ta 
vajus oma kogutud vara ning 
muuga maa sisse.

14. Päev peale paastukuud.

16. tema ema viis ta Prohvet 
Muhammadi (salla Allahu alaihi 
wa sallam) teenistusse.

17. Aevastan ja ütlen ...

18. Prohvet, kes suhtles 
lindudega.

19. ta oli esimene kaliif.

ALLA 
1. ramadaanikuu algab selle 

nägemisega.

2. Need ei tohi palve 
täiskummarduses (sužuudis) 
maad puudutada.

4. Jatribi linna uus nimi.

5. Suura, mis räägib ühest 
prohvetist, kelle vennad 
kadestasid teda.

8. Palve, mis on seitse ringi ja 
vastupäeva.

9. teda kutsutakse ka islami 
Lõviks.

12. Surnud mereelukad on …

15. Ütleme seda enne palvet.
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abaaja Maani ulatuv pikkade laiade varukatega naiste 
ülerõivas.

abd ’Sulane, ori, teener, ülistaja’ (meessoost).          
Abdullah – Jumala sulane. vt ka Ama.

abu ’isa, (kellegi) isa’. Araabiamaades kutsutakse 
mehi  tihti Abu X (X asemel on esimese poja või tütre 
eesnimi), nt Abu Ahmed – Ahmedi isa. vt ka Umm.

SõNArAAMAt
Koostanud: Aiša ja eliza
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Siin saad harjutada! Pea meeles, araabia tähti kirjutame paremalt vasakule.

älif
alguseskeskellõpus

ÄLIF, bÄÄ... PÄhe JÄÄ!

26 27
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