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Prohvet NoA 
(rAhu oLgu 
temAgA)
Palju aastaid peale seda, kui 

Aadamal ja eeval olid juba lapsed, 
lapselapsed, lapselapselapsed ja nii 
edasi, oli maa peale neist juba tulnud 
palju inimesi. Paljud neist ei olnud enam 
jumalale sõnakuulelikud ja tegid palju 
kurja. jumalale ei olnud see sugugi 
meele järele. ta valis kõigi inimeste 
seast välja Noa, et tema läbi inimestele 
sõnum saata ja neid õpetada. 

Noa pidi inimestele selgitama, et see, 
mis nad tegid, oli vale ja nad tagasi 
õigele teele juhatama. Aga inimesed 
ei tahtnud Noad kuulata ja tegid ikka 
kurja edasi. Seega otsustas jumal, et 
kõiki halbu inimesi tuleb karistada. ta 
käskis Noal suure laeva ehitada ja Noa 
asus otsekohe selle töö kallale. Paljud 
inimesed naersid ta üle, aga ta ei 
pannud neid tähele ja muudkui töötas 
oma laeva kallal. 
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rubriigi autor: Aiša

kui ta oli laeva lõpetanud, käskis jumal tal sinna sisse palju toitu panna 
ja kõik head jumalakartlikud inimesed sinna kutsuda. Nad võtsid kaasa ka 
palju loomi – paari igast loomaliigist.

ühel päeval muutus taevas äkki väga tumedaks ja hakkas sadama – 
kõigepealt vaikselt tibutades, seejärel aga aina rohkem ja rohkem. Peagi 
olid kõik kohad vett täis. halvad inimesed ei naernud enam, sest nad 
kartsid väga – nad ei leidnud kusagilt vee eest varju. Ainult head 
inimesed olid laevas kuivad ja kindlalt varjus. 

kui sadu viimaks lakkas, olid kõik halvad inimesed ära uppunud ja vaid 
head ellu jäänud. Nii jäi nende ülesandeks uuesti maa inimeste ja 
loomadega täita ja jumalakartlikku elu elada. 

Koraanis: 3:33, 4:163, 6:84, 7:59-
64, 10:71-73, 11:25-49, 17:3, 19:58, 
21:76-77, 23:23-30, 25:37, 26:105-
122, 29:14-15, 33:7, 37:75-82, 42:13, 
54:9-15, 57:26, 71:1-28
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rubriigi autor: Fatiha

jeemenis oli kord valitseja nimega Abraha. Abraha 
nägi, et paljud inimesed rändavad jeemenist 
mekasse  palverännakule ja talle ei meeldinud see 
mõte. ta lasi ehitada suure kiriku ja käskis seda kaaba 
asemel külastada, kuid keegi seda ei teinud. Abraha 
sai väga tigedaks ja otsustas kaaba hävitada. ta 
kogus kokku suure armee ja nad hakkasid liikuma 
meka suunas.

meka inimesed olid väga hirmunud, kui nad sellest 
kuulsid. kui see armee jõudis meka välisalale, nägid 
nad seal kaameleid karjatamas. Abraha küsis nende 
kaamelite kohta ja talle öeldi, et need kuuluvad 
Quraiši hõimu liidrile Abdul-muttalibile. Abraha võttis 
need kaamelid endale.

Abdul-muttalib läks kohtuma Abrahaga, kes küsis ta 
käest, mida ta tahab ning Abdul-muttalib vastas: ,,ma 
tahan oma kaameleid tagasi.”

Abraha ütles: ,,ma tulin hävitama sinu Püha kaabat, 
aga sina küsid minult mõnede kaamelite kohta?”

Abdul-muttalib vastas: ,,Need kaamelid kuuluvad 
minule, kaaba kuulub Allahile ja tema kaitseb seda.”

Abdul-muttalib lahkus ja naases Quraišide juurde. ta 
käskis neil mekast lahkuda ja minna ümbritsevatesse 
mägedesse.

kui Abraha tahtis 
mekasse siseneda, 
et kaaba hävitada, 
siis armee elevant, 
kes oli selle eesotsas, 
põlvitas maha ja 
keeldus ülesse 
tõusmast. Sõdurid 

eLevANDI rAhvAS
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hakkasid teda peksma, et ta liiguks meka poole, kuid 
elevant keeldus. kui nad pöörasid ta pea jeemeni 
suunas, ta tõusis koheselt püsti ja hakkas liikuma. kui 
nad pöörasid ta pea meka suunas, ta põlvitas.

äkitselt ilmusid armee kohale aga linnud. Iga lind 
kandis kolme hernesuurust kivi. Linnud pillasid need 
kivid Abraha armee peale. rohked sõdurid surid ja 
teised ellujäänud põgenesid.

kui Quraišid nägid, et nende vaenlased jooksevad 
minema, tulid nad mägedest alla ja tänasid Allahit.

See lugu juhtus aastal 570 peale kristust. See nimetati 
,,elevandi aastaks”. Sellel aastal Allah päästis kaaba 
ja sündis prohvet muhammad (ملسو هىلع هللا ىلصىلص).
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1. Ma olen seal kus on tuli. Ma katan patustajate silmad ja ninad. 
Ma olen suura nimi. Mis ma olen?

2. Ma elan maismaal. Mul on suurim aju ja ma ei saa hüpata. Ma 
olen suura nimi. Kes ma olen?

3. Ma olen ,,raamatu ema”. Olen esimene ja ilma selleta ei ole 
üks tegu kehtiv. Ma olen suura nimi. Mis ma olen?

4. Ma olen juht pimeduses. Ma olen südamete juhiks. Ma olen 
inglite iluks. Ma olen suura nimi. Mis ma olen?

5. Minu elanike arv on piisavalt suur. Allah vannub minu nimel 
Koraanis. Ma olen suura nimi. Mis ma olen?

6. Inimesed peavad meid juba vähemalt 4000 aastat. Meie 
kõhust tuleb välja mitmevärviline jook, mis on inimestele 
tervistav. Me oleme suura nimi. Kes me oleme?

7. Ma olen puuvili. Minu õied on minu sees. Ma olen suura nimi. 
Mis ma olen?

8. Ma tulen pärast päikest. Ma juhatan neid, kes elavad 
pimeduses. Kõigile meeldib mu ilu ja ma olin ime Prohvetile 
?Ma olen suura nimi. Mis ma olen .(صلىصلى اهللا علىه وسلم)
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ääsulased on värvuliste seltsi 
kuuluv lindude sugukond. 
Neid on üle 80 liigi.

eesti rahvuslind suitsupääsuke on 
sügavalt harkis saba ja valge 
alapoolega läikivalt sinimust 
pääsuke. kurgualune on tal 
punapruun ja puguala piirab must 
poolkaar. Isalinnu sabahark on 
pikem.

Pääsukeste ja üldse laululindude 
hulgas on suitsupääsuke kõige 
kiirem ja osavam lendaja, kes võib 
läbida kuni 120 km tunnis. rände 
ajal on ta üks väheseid laululinde, 
kes julgeb tormise ilmaga avamere 
kohal lennata. Südikusest ei ole tal 
puudust ka pesitsuskohas, kus ta 
valju kisaga ründab õuel hiilivat 
kassi või õhus varitsevat kulli.

Sageli puhkab ta telefonitraadil 
või katuseharjal, mõnikord ka 
raagus oksal. maapinnale laskub ta 
tavaliselt vaid pesamaterjali 
hankimiseks. mõnikord halva 
ilmaga ka toitumiseks, kui putukad 
on õhust kadunud ning varjuvad 
rohus. Lendavad putukad on tema 
peamine toit.

Suitsupääsukese laul on pikk ja 
hoogne sidin, mille sisse võib olla 

põimitud ka teiste lindude 
häälitsusi. 
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kutsehüüd on „vidiit, vidiit…”.
Suitsupääsukesed elavad 

tavaliselt inimasulates. eelistatud on 
maa-asulad. maal pesitseb ta 
hoonete (laudad, lakad, 
pööningud, küünid, tuulekojad) 
sees, aga ka sildade all. Sinna 
ehitab ta kausja, pealt lahtise pesa, 
mis koosneb savirikkast mudast, 
rohukõrtest ja süljest. ühe pesa 
ehitamiseks kulub ligikaudu tuhat 
nokatäit ehitusmaterjali. 

oma pesapaigale ja pesale on 
suitsupääsuke väga truu. Sageli 
tulevad nad järgmisel aastal 
vanale pesitsuskohale tagasi. 
Noored suitsupääsukesed asuvad 
mõnikord isegi oma sünnipessa 
pesitsema. Linnud, kes koos 
pesitsevad, ei rända ega talvitu 
koos, vaid kohtuvad kevadel vana 
pesa juures.

Sügisene parvedesse kogunemine 
ning lahkumine algab augusti 
alguses ja lõpeb septembris. 
viimasteks lahkujateks on sageli 
noored linnud, keda võib mõnikord 
näha veel oktoobris ja isegi 
novembris. ränne toimub päeva 
ajal, mõnikord üsna suurte 
salkadena. Suitsupääsukeste 
talvitusaladeks on troopiline ja 
lõunapoolne Aafrika.
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Päike                                            قمر

Kuu                                              فجر   

Ämblik                                       شمس      

Inimene                                    اإلنسان  

Koidik                                     عنكبوت            
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korAANI õPetuSeD
koraan õpetab meile palju asju. Sellel on reeglid, mis aitavad elada 

paremat elu selles maailmas (dunja) ja saada parem koht ka 
teispoolsuses (akhira). kas sa teadsid, et koraanil on õpetus selliste asjade 
kohta, mida me teeme igapäevaselt, nagu kõndimine, söömine, 
rääkimine jmt? Loe järgmiseid koraani värsse. kas sa järgid neid iga 
päev? Lõpeta laused!

„Ja ära käi maa peal ringi uhkustades. Tõesti, sa ei saa kunagi maad 
lõhestada ega mägede kõrguseks tõusta.“ (17:37)

ma ei tohi …........................................................................................................
.............................

„... ja sööge ja jooge, kuid ärge liialdage. Tõesti, Talle ei meeldi 
liialdajad.“ (7:31)

ma ei tohi …........................................................................................................
.............................

„Ja sammu alandlikult ning langeta oma hääletooni. Tõesti, kõige 
ebameeldivam häälte hulgast on eesli oma.“ (31:19)

ma ei tohi …........................................................................................................
..............................

„Tõesti, ma olen Jumal, ei ole teist kummardamist väärivat jumalust 
peale Minu, seega kummarda Mind ja tõuse Minu mäletamiseks palves.“ 
(20:14)

ma pean ….........................................................................................................
..............
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rubriigi autor: Fatiha

hADIIth:
Abu huraira (ريض هللا عنه) edastas, et Prohvet muhammad 

 lausus: ,,Allah ei vaata teie keha ega näo (صىل اهللا عليه وسلم)
ilu vaid ta vaatab teie südameid ja tegusid.” (bukhari ja 
muslim)

tähendus:

Allah ei hinda inimest tema välimuse järgi, kui ilusaid ja 
inetuid riideesemeid ta kannab või kui rikas ta on. ta ei 
tee ka vahet mis maalt me pärit oleme ega kas keegi 
on tähtsal tööpostil. Allah hoopis hindab inimest tema 
südame ja heade tegude järgi. Allah ei pea lugu rikkast 
mehest, kes teenib oma vara valetamise kaudu, aga 
vaene mees, kes teisi abistab, on Allahi meelest õilis. 
Meie kaunid figuurid ja peened rõivad ei too meile 
viimsel kohtupäeval mitte kuidagi kasu, kui meie 
südamed ei ole puhtad kurjadest kavatsustest ega meie 
teod pole õiged. Allahi Sõnumitooja (صىل اهللا عليه وسلم) ütles 
ühes jutustuses, et suur ja paks mees tuuakse viimsel 
Päeval Allahi ette, ent ta on Allahi silmis väärt mitte 
enamat kui sääse tiib, seega me peame olema kindlad, 
et meie südamed on täis häid kavatsusi nagu ka meie 
teod peavad olema veatud.
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Lõika 5-8 suuremat karvase 
traadi pikkusega mullikile 
ruutu (kui sul on väike 
lillepott, piisab ainult viiest 
mullikile ruudust). 

Aseta üks nendest ruutudest 
mullid allapoole laua peale, võta karvane 
traat ja pane alumisele servale. 

kui sinu karvane traat on liiga nõrk, siis võta 
kaks karvast traati ja keera need üksteisega 
kokku või võta pikk karvane traat, lükka see 
pooleks ja keera kokku. kinnita karvane traat 
mõne teibiribaga mullkilele. 

rulli see üles nii, et tuleks mullikile ,,viiner”. kui 
sa jõuad selle rullimisega lõpule, pane äärde 16 17



liimipulgaga liimi, mis aitab sellel rullil kinni jääda. 
Nüüd tee samamoodi kahe teise mullikile tükiga.

kleebi kõik need kolm mullikile rulli kokku, 
kasutades selleks liimipulka. Pane igale rullile 
alumise poole äärele liimi. Pigista need kleepuvad 
osad kokku, aga mitte liiga kõvasti, sest muidu 
lähevad mullid lõhki.

Painuta karvaseid traate, et kujundada oma 
kaktuse kuju.

võta lillepott, suru 1-3 
mullikile ruutu potipõhja ja 
pane peale küllaltki rohkelt 
PvA liimi. Pista kaktus sinna 
kohale. Pane ümber mullikile 
rullide äärde mõned mullikile 
tükid. Pressi need õrnalt sinna 
äärde. See on mullaks ja aitab 
ka kaktusel enne liimi 
kuivamist püsti seista.

Nüüd värvimiseks! Selleks 
kasuta rohelise värvi ja PvA 
liimi segu (50:50). värvi sellega 
oma kaktus. kollase värviga 
tõsta esile eridetailid ja pruun 
värv on mulla näitamiseks. 
kindlasti kata oma 
tööpiirkond, sest kaktuse 
värvimisel võib palju värvi 
tilkuda lauale. Samuti pane 
valmis kaktusepoti alla ka 
alus, kuna pärastpoole võib 
tilkuda liimi poti alt välja!

Lase kaktusel kuivada!

Sa võid teha sellise kaktuse, nagu sulle meeldib. 
Näiteks tee eredat värvi dekoratsioon ka poti 
peale. tee ümmargune kaktus, mis on tehtud 
suurest mullkile pallist! Sa võid isegi proovida teha 
heledaid mullkilest lilli!  
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kellele meist ei meeldiks pannkoogid! Sellised pehmed, 
paksud; maasikamoosi või šokolaadiga. kõige paremini  maitsevad aga 
enda küpsetatud koogid!

taigna tegemine oli veidi keerulisem. Selle tegi valmis emme. 

3 muna
500 ml piima
suhkrut
veidi soola
jahu 
1 spl küpsetuspulbrit

kokad: hadj ja houd
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kui taigen sai valmis, pani ema panni 
tulele sooja. ära enne pannile õli vala, kui 
see on juba kuum! 

võta üks suur taldrik valmis kookide 
jaoks, pannilabidas kookide keeramiseks 
ja kulbike taigna tõstmiseks.

Pannkookide küpsetamine on omaette 
kunst. Pann ei tohi olla liiga kuum ega ka 
liiga leige. kuumas õlis kõrbeb kook kiiresti 
ja tainas jääb seest tooreks. Leige panni 
peal ei taha kook aga üldse küpseda 
ning jääb nätskeks. Seega timmi paras 
keskmine kuumus, et kook rahulikult 
küpseks.

vala pannile kulbitäis tainast. 
ettevaatlikult, et sa end panniga ei 
põleta! oota kuni taignale ilmuvad 
„mullikesed“. võta pannilabidas, lükka 
see ettevaatlikult koogi alla nii, et kook 
oleks tervenisti labidal. tõsta labidas 
kõrgemale ja keera kook kiirelt ümber. 
hopsti! 

Loe nüüd aeglaselt kahekümneni ja 
vaata pannkooki, kas on piisavalt 
küpsenud.  Lükka labidas tasakene koogi 
serva alla ning piilu. kui kook on piisavalt 
pruunistunud, võid selle suurele taldrikule 
tõsta.

kui kogu tainas on kookideks küpsetatud, 
lase neil hea maitsta! 
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tassid on marju täis - punaseid, kollaseid, siniseid. 
kas tunned neid? 
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adaab islami kombed, etikett, tulenevad sunnast

azaan muezzini palvelekutse, mis kõlab viis korda päevas 
mošee minaretist enne iga kohustuslikku palvust.

ahadiit Dokumenteeritud ülestähendused prohvet 
muhammadi (saws) õpetustest ja tegudest, mida ei 
ole koraanis, kuid mille panid järeltulevatele 
põlvedele kirja tema lähedased sõbrad ja 
perekonnaliikmed.

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

bää
alguseskeskellõpus

äLIF, bää... Pähe jää!
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rubriigi autor: el hadj



 


