


Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 
kallid väikesed lugejad!

Suvi on möödumas, ramadaanikuu sai ka hiljuti läbi 
ja moslemid üle kogu maailma tähistasid seda eidi 
pidustustega. Iqrakese sügisnumbris kirjeldab Fatiha 
oma suviseid olümpiamängude ja eidi elamusi, El 
Hadj suurt reisi läbi poole Euroopa ja Houd vanu 

autosid ning kärnkonni. Luubi all on seekord pisike 
podisev nõelapesa - siil. Poisid on ametis vahva 

lennuki meisterdamisega ning Fatiha abiga saate 
valmistada ülimaitsvat tortillapitsat inšaAllah! 

Kannatlikele mudilastele on sõnaotsimismäng ja 
sõnaraamatust leiab uusi sõnu. Ja muidugi ei puudu 

ka araabia tähestiku kolmas täht “tää” koos oma 
harjustuslehega. 

Ootame põnevusega teie eidielamusi, joonistusi, 
jutte!

Nautige sügise kolletuvaid lehti!

Iqrake



PROHVET HUUD (RAHU OLGU TEMAGA)- RUBRIIGI AUTOR: AIŠA 5

TARK KUNINGAS - RUBRIIGI AUTOR: FATIHA 7

MÕISTA, MÕISTA - RUBRIIGI AUTOR: FATIHA 9

HARILIK SIIL - RUBRIIGI AUTOR: FATIHA 10

AUTORALLI JA KÄRNKONNAD - AUTOR: HOUD 13

MINU SUUR REIS - AUTOR: EL HADJ 14

LAHE LENNUK - MEISTERDASID: EL HADJ JA HOUD 16

KOKKAME ISE! TORTILLA PITSA - RUBRIIGI AUTOR: FATIHA     20

MINU SUVE LUGU -  AUTOR: FATIHA  22

MINU SUVEVAHEAEG MAROKOS - AUTOR: MARIELL 24

KAS OSKAD NENDELE KÜSIMUSTELE VASTATA? - RUBRIIGI AUTOR: FATIHA 26

SÕNARAAMAT - RUBRIIGI AUTORID: AIŠA JA ELIZA 28

ÄLIF, BÄÄ... PÄHE JÄÄ! - RUBRIIGI AUTOR: EL HADJ 29



 

 

4 5



PROHVET HUUD (RAHU OLGU TEMAGA)

Väga ammu oli kord aeg, kui Lõuna-Araabias elas üks suur hõim. 
Neid nimetati Aadiks. Nad olid prohvet Noa lapselapse Irami 
järeltulijad. Nende esiisad olid kunagi koos teiste prohvet Noa 
järgijatega kolinud tänapäeva Jeemeni aladele. Nad olid väga 
rikkad ja väga nutikad ja suutsid teha palju asju. Enne rikkaks 
saamist olid nad olnud väga jumalakartlikud, kuid rikkus muutis 
neid ja neist said ebajumalakummardajad. Nende linn oli tuntud 
oma paljude sammaste poolest.  

Mida aeg edasi, seda uhkemaks Aadi rahvas muutus ja seda 
vähem mõtlesid nad Jumalale. Nad arvasid, et neil ei olegi 
Jumalat vaja, kuna neil oli palju raha ja võimu. Nad arvasid, et 
nad on väga kavalad, aga tegelikult olid nad rumalad ja 
hakkasid aina rohkem halbu ja rumalaid asju tegema. 

Rubriigi autor: Aiša
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Siiski oli nende hulgas veel üks 
hea mees, keda kutsuti Huudiks 
ja kes Aadi rahva halbade 
tegudega ei nõustunud. Ta 
püüdis oma rahvaga rääkida, 
neid hoiatada ja manitseda, et 
nad õigele teele tagasi 
pöörduksid ja Jumalalt 
andestust paluksid: 

„Teenige Jumalat, oo 
mu rahvas!“ aga nad ei 
tahtnud teda kuulda. Huud 
ütles, et nad saavad Jumalalt 
karistada, kui nii edasi jätkavad, 
aga see ei lugenud Aadi 
rahvale midagi – nad arvasid, et 
on targemad ja kavalamad kui 
Jumala enda sõnumitooja. 

Jumal käskis Huudil kõik head 
inimesed ühte suurde koopasse 
viiga. Järgmisel päeval puhkes 
hirmus torm ja hävitas kõik. 
Ainult head inimesed, kes 
kuulasid Jumala prohvetit Huudi, 
said päästetud. 

Koraanis: 11:50-60, 46:21-25
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Rubriigi autor: Fatiha

Mitmeid aastaid peale seda, kui prohvet Mooses 
(rahu olgu temaga) oli surnud, olid Iisraeli lapsed 
õnnetud, sest osad hõimud üritasid jõuga nende 
kodumaad neilt ära võtta. Kuningas Sauli armee 
võitles ja nad võitsid. Taavet (rahu olgu temaga) 
võttis samuti sellest lahingust osa. Ta tappis kavalalt 
vaenlaste armee ülema Goljati.

Tänu sellele sai Taavet (rahu olgu temaga) väga 
populaarseks ja temast sai järgmine kuningas. Temast 
sai prohvet, kui ta oli neljakümne aastane ja Allah 
ilmutas talle Psalmid. Allah andis Taavetile (rahu olgu 
temaga) erilised õigused: taimed tavatsesid Allahi 
kiituses temaga kaasa laulda, mäed ühinesid temaga 
Allahi kiitusi kaasa laulma, niisamuti ka linnud.

TARK KUNINGAS
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Ühel päeval kui Taavet (rahu olgu temaga) 
palvetas, tungisid kaks kaklevat meest ta tuppa. 
Nad palusid tal õiglust mõista. Üks ütles, et teine 
tahtis sunniviisiliselt tema ainsat lammast ära 
võtta, kuigi tal endal oli neid lausa 99. Taavet 
(rahu olgu temaga) noomis 99 lamba omanikku, 
ilma tema selgitust ära kuulamata – tegelikult oli 
tal õigus oma venna üks lammas omale saada. 
Seejärel mehed haihtusid kui imeväel. Need kaks 
vaidlevat meest olid hoopis inglid, kelle Allah oli 
saatnud teda proovile panema. Taavet (rahu 
olgu temaga) langes palvesse ja anus Allahilt 
andestust oma liiga kiire ja ebaõiglase otsuse 
eest. 

Nii ei tohiks ka meie kunagi liiga kergekäeliselt 
oma otsuseid langetada vaid peaksime enne 
end kõigi asjaoludega kurssi viima ja kõiki 
võimalusi kaaluma.
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AADAM

AARON

IISAK

JAAKOB

JEESUS

JOB

JOHANNES

JOONAS

JOOSEP

MOOSES

MUHAMMED

SAALOMON

SAKARIAS

SALIH

TAAVET

Rubriigi autor: Fatiha
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Rubriigi autor: Fatiha
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ui sina poed teki alla 
kägarasse, et sul oleks 
mõnus ja hubane olla, et 
unemaale rännata, siis siil 

tõmbab end magamiseks kerra, et 
end kaitsta. Siilide okkad 
kaitsevad neid nii magamisel 
kui vaenlastega kohtumisel.

Kui rebane, mäger või 
keegi teine kiskja siilile 
läheneb, siis ta tõmbub 
kiiresti tihedalt kerra ja 
okkaline ,,nõelapadi” pole 
neile sugugi ahvatlev suutäis 
toitu!

Siil on inimsõbralik ja omapärase 
välimusega imetaja. Tema pea ja 
keha on 13-30 cm pikkune ja saba 3-5 
cm. Siil kaalub 397 kuni 1106 grammi. 
Vabas looduses elab siil kuni 5 aastat 
vanaks. Vangistuses on mõned siilid 
elanud ka 10 aasta vanuseks.

Neid kaitsvaid okkaid on tal ligi 16 
000. Neid on igal pool, välja arvatud 
tema näol, jalgadel ja kõhu peal. 
Tema pea on pika koonuga. Tal on 
väikesed silmad ja kõrvad ning lühike 
kael.

Siil püsib tavaliselt maapinnal. Talle 
meeldivad erinevad elupaigad ja 
tegutseb peamiselt videvikus ja öösiti. 
Ta armastab parke, aedu, kalmistuid, 
metsaservi, leht- ja segametsi ja 
puisniite. 

Siilid on samuti üsna osavad ujujad ja 
isegi ronivad puudel. Nad ei pea 
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muretsema, kui nad peaksid sealt kukkuma, sest siis nad põrkavad maha ning 
nende tugevad okkad kaitsevad neid.

Siil toob suve jooksul ilmale kuni kaks pesakonda poegi. Maikuus sündivad 
siilipojad on paljad ja pimedad, aga pehmed okkad kasvavad juba mõne 
päevaga ja silmad avanevad kahenädalaselt. Kolme kuu vanused siilikesed on 
juba valmis iseseisvat elu alustama. Teise pesakonna pojad, kes sünnivad suve 
lõpus, veedavad talve koos emaga. Poegade eest hoolitseb ema üksinda.

Siilide lemmikuks nende menüüs on selgrootud elukad nagu näiteks 
erinevad putukad. Nendele järgnevad väikesed hiired, teod, 

sisalikud, konnad, munad, isegi maod ja vahest ka mõni raibe.

Külmas kliimas elavad siilid veedavad talve talveunes. 
Kõrbealadel magavad nad aga põua- ja 

kuumaperioodidel. Talveune veedab siil sambla, 
lehtede ja rohukõrtega vooderdatud pesas. 
Talvevarusid ta ei soeta, küll aga paksu 
nahaaluse rasvakihi.
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Ma olin suvel vanaema juures. Sõitsime sinna 
autoga Belgiast, läbi Hollandi, Saksamaa, Taani ja 
Rootsi. Rootsi pealinnas Stokholmis käisime Aquarias. 
Seal on palju eksootilisi loomi nagu haikalad, mürgised 
konnad ja merihobud. Õhtul läksime laevale ja see 
sõitis Tallinnasse. Laevas oli vahva laste mängutuba 
ja Lotte andis meile komme. Hommikul jõudsime 
Tallinna ja siis sõitsime Viljandisse. Seal elabki minu 
vanaema.

El Hadj
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Rubriigi autor: Fatiha

HADIITH:
Ibn Abbas (هنع هللا يضر) jutustas: ,,Ühel päeval ma 

ratsutasin Prohveti (ملسو هيلع هللا ىلص) taga, kui ta (هللا ىلص 
 lausus: ,,Noor mees, hooli Allahist ja Ta kaitseb (ملسو هيلع
sind. Hooli Allahist ja sa leiad Ta enda ees. Kui sa midagi 
küsid, küsi seda Allahilt ja kui sa otsid abi, otsi seda 
Allahilt.” [Tirmidhi, kes tunnistas selle hasan ja sahiih 
hadiithiks]

Tähendus:

Allahist hoolimine tähendab seda, et sa peaks Allahi 
käskudest ja keeldudest kinni pidama ja neile 
tähelepanu osutama. Allahi kaitse all olemine tähendab 
seda, et Allah päästab Oma sulase raskustest nii selles 
elus kui tulevases.

Kui kogu see maailm soovib sulle kahju tekitada või 
head teha, siis nad ei ole suutelised seda tegema kui 
Allah soovib sellele vastupidiselt. Midaiganes Allah käsib, 
läheb täide.
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Alusta sellest, et prindid välja lennuki 
tiibade ning varuosade musterpaberi. 
Kui soovid, võid need osad oma maitse 
järgi  ka otse papist paberil kaunistada. 
See on sinu 
lennuk, seega 
anna fantaasiale 
lendu! Samuti 
võid muuta veidi 
tiibade kuju: teha 
need teravamaks, 
sakiliseks ...  Su 
lennuk võib olla kui 
lind või draakon!

• 1 WC paberi rull 
• hommikuhelveste karp või muu papist karp 
• tavaline teip 
• 1 väike paberist joogitops

16 17

Meisterdasid: El Hadj ja Houd



Kleebi oma 
kaunistatud muster 
tugevamale papist 
paberile nagu 
hommikuhelveste- 
või kingakarp  
ja  lõika mustri 
järgi välja. Sa 
võid ka esmalt 
musterlehest lennukiosad välja lõigata, need 
papile asetada  ja siis markeriga lennukiosad 
papile kopeerida ning ettevaatlikult välja 
lõigata. Kuidas soovid! 

Kinnita saba teibi abil 
tagumisele 
tiivale. Parim 
viis on lõigata 
rulli kolm sälku, 
kuhu saaksid 
libistada lennuki 
tagumise osa. 
Et teha lennuk 
huvitavamaks, 
lõika rulli keskele 
pisike auk. See 
oleks kabiini eest. 
Nii saaks sinna 
näiteks ühe 
legomehikese 
istuma panna!

Nüüd võta oma tiivatoed ja murra joone 
järgi, lõika sisse sälgud ja libista need 
alumisele tiivale sälkude sisse. Tiiva suurem 
osa moodustab kui võluväel lennuki teliku! 
Lõpuks kinnita alumine tiib ja tugi teibi abil 
lennuki kere külge.

Järgmisena on vaja 
pealmised tiivad 
alumiste tiibade 
tugede külge 
kinnitada. Kui pead 
vajalikuks midagi muuta, 
siis tee seda ja teibi 
tiivad kinni. Sinu 
lennuk on peaaegu 
valmis!

Nüüd on aeg valmistada 
propeller! Võta paberist 
joogitops ja lõika pooleks. 
Kinnita propeller kas 
liimi või teibiga topsi 
põhjale. Lõika joogitops 
nii parasjagu väikeseks, 
et see mahuks täpselt 
paberirullu otsa. 
Lõpetuseks kinnita 
propeller lennuki ette 
otsa ja ta-raaa!!! vägev mini-
lennuk ongi valmis! Ainukese asjana on 
jäänud sinu fantaasiarikas dekoratsioon 
ning sõit võib alata! 

Allikas: www.looledo.com
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•	 jahutortillasid

•	 tükeldatud suitsukalkunivorstiribasid

•	 väikeseks tükeldatud tomatit

•	 riivitud juustu
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Rubriigi autor: Fatiha



20 21



22 23

 
 

 

 

 

 
 

 



22 23

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Autor: Mariell

Kui ma Marokosse läksin, olin väga 
õnnelik, sest sain näha oma peret ja sõpru. 
Ühel päeval käisime me Hassan II mošees 
žumua palvel. Ma olin väga õnnelik, et 
seal käisin, sest see oli nii ilus. 

Hassan II mošee on suurim mošee 
Aafrikas. See asub  otse ookeani ääres ja 
tundub hiiglasuurena, kui selle kõrval seista.

Ka minu vanaema maja kõrval on 
mošee. Kuna mošee on täpselt maja 
kõrval, siis kuuleme me palvekutset 
ehk adhaani väga hästi ja ei jäta 
kunagi palvetamata. Mulle 
meeldib väga mošees 
palvetamas käia ja see on 
väga lähedal. Mõnikord 
käisin isegi mošees 
taraawihi palvetel. 
Taraawihi palveid 
juhtis üks noor poiss ja 
tal oli imeline hääl.
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Osa oma puhkusest veetsime Fesi 
kõrval mägedes. Seal on maja, kus 
elavad mu vanaema ja vanaisa. 
Ilm on seal suvel väga kuum, aga 
õnneks on neil seal ka bassein, kus 
saab end maha jahutada. Me 
mängisime mu õe Amina ja meie 
nõbudega iga päev basseinis. 

Seal on ka palju loomi, nagu 
näiteks eeslid, kanad, lambad, kassid 
ja koerad. Seal kasvatatakse palju 
puu- ja juurvilju, isegi arbuuse ja 
meloneid. Me sõime neid iga päev ja 
need olid väga mahlased ja 
magusad. Nad valmistavad seal ka 
kodust võid ja küpsetavad leiba. 
Mulle meeldib väga aidata ja seega 
õppisin palju uusi asju. Seal töötab 
palju toredaid tädisid ja mul on alati 
väga kurb lahkuda.
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Kas Allah käsib meil vanematele 
kuuletuda?
Mis oli Prohvet Muhammedi (Jumala 

õnnistus ja rahu olgu temaga) isa nimi?
Mis jalaga peame tualettruumi 

astuma? Kas sa tead ka duaad sinna 
sisenemiseks ja sealt väljumiseks?
Kes tegi päikese, kuu, tähed ja 

taeva? See on lihtne!
Missugusel kuul me paastume? 

Detsembris?
Kes oli kolmas kaliif? Veel parem, 
nimeta	kõik	neli	kaliifi!
Missuguses  linnas sündis Prohvet 

Muhammed (Jumala õnnistus ja rahu 
olgu temaga)?
Kui palju poegi oli prohvet Jaakobil 

(rahu olgu temaga)?
Millal palvetatakse taraawihi palvet? 

Vihje – ramadaan!
Kas kaks sunna palvet sooritatakse 

enne või pärast fažri palvet?
Kes on usklike emad?
Mitu väravat on põrgus? Vihje – 

ühekohaline arv!
Missugust pattu Allah ei andesta?
Missuguselt linnult õppis prohvet 

Aadama (alaihi wa sallam) poeg, 
kuidas surnukehast lahti saada?

KAS OSKAD NENDELE KÜSIMUSTELE VASTATA?

         MA ŠA ALLAH! OLED TUBLI!26 27



Kuidas olid prohvet Johannes ja 

Jeesus (rahu olgu nendega) 

suguluses?

Mis vahe on prohvetil ja sõnumitoojal?

Kes pühendas oma lapse Allahi 

teenistusse?

Missugune raamat avaldati prohvet 

Moosesele (rahu olgu temaga)?

Mis on sunna?

Missugune prohvet oli suur kuningas?

Kus asub Arafati mägi? Miks see mägi 

on nii tähtis?

Mis on iqaama? Kas oskad seda 

retsiteerida?

Mis juhtus, kui prohvet Aabraham 

(rahu olgu temaga) visati tulle?

Mitu kohustuslikku rakat on dohri 

palves?

Kes oli see prohvet, kelle isa, vanaisa 

ja vana-vanaisa olid samuti prohvetid?                      

KAS OSKAD NENDELE KÜSIMUSTELE VASTATA?

         MA ŠA ALLAH! OLED TUBLI!26 27



  

       

  

Ahl al-Kitaab Koraani termin selliste rahvaste kohta nagu juudid 
või kristlased, kes tunnistavad varasemaid 
pühakirju.

akiida Imaani nurgakivi, usu kindlad detailid ja printsiibid.

asr Pärastlõuna palve islamis – üks viiest  kohustuslikust 
palvest, mille aeg jääb dohri ja magribi vahele.

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

tää
alguseskeskellõpus

ÄLIF, BÄÄ... PÄHE JÄÄ!
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Rubriigi autor: El Hadj



 


