


Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 
kallid väikesed lugejad!

Jällegi  on aasta otsas. Väljas on talv. Kusagil paugub 
pakane ja hanged on meetrite kõrgused, kusagil mujal 

aga palav päike ja jahutav meretuul. Magusatest 
suvemarjadest on saanud ahvatlevad moosid 

pannkookidele ja meenub suvesoe ning rohelus. Inša 
Allah, peale pimedat talve on taas kevad, siis suvi oma 
marjadega! Lumerohke talv, võib olla sama vahva ja 
seiklusterohke, kui seda rohelised suvekuud inša Allah.

Mida arvad Sina?  

Sinu vallatu Iqrake.
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Rubriigi autor: aiša

PROHVET LOT (RaHu OLgu TEMaga)

aabrahamiga samal ajal elas ka üks teine prohvet, kelle 
nimi oli Lot. Ta oli aabrahami sugulane. Lot oli saadetud 
hoiatajaks oma linna rahvale, kes käitusid väga 
ebamoraalselt: nimelt selle linna mehed armastasid naiste 
asemel hoopis mehi. Lot manitses neid: „Miks lähenete te 
meestele samasuguses kires, kui peaksite lähenema 
naistele?“ Kuid linnarahvas ei tahtnud teda kuulda võtta. 
nad käskisid hoopis Loti koos ta perega linnast välja heita. 

Inglid, kes olid tulnud prohvet aabrahamile poja Iisaku 
peadsest sünnist häid uudiseid tooma, olid saadetud ka 
prohvet Loti juurde, et talle Jumalalt teade edastada. Kui 
aabraham sellest kuulda sai, hakkas tal Loti rahvast kahju 
ja ta palus neile halastust, kuid inglid vastasid: „Jäta, 
aabraham. Jumala otsus on kindel – nad saavad oma 
tegude eest karistada.“ 

Inglid läksid edasi Loti juurde, et temalegi Jumala otsusest 
teada anda. niipea, kui Loti linna rahvas teada sai, et Lotil 
on külalised, pealegi veel ilusad noored mehe, jooksid 
nad kohe sinna kohale. Lot astus oma külaliste kaitseks 
välja ja lausus: „Oo mu rahvas, miks ei abiellu te naistega? 
Palun, ärge häbistage mind ja mu külalisi.“ Kuid ta rahvas 
ei võtnud teda ka siis kuulda.
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Inglid aga ütlesid Lotile: „Me oleme saadikud sinu Isanda juurest. 
ära muretse, nad ei saa sulle midagi teha. Lahku oma perega 
enne hommikut linnast ja ärgu keegi teist vaadaku seljataha.“

nii lahkuski Lot koos oma perega sellest kurjast linnast, nagu 
kästud. Just ette määratud ajal hakkas linna kohal sadama; mitte 
tavalist vihma, vaid kive ja kõvasid savitükke, mis hävitasid kõik oma 
teel. Loti pere aga pääses eluga, välja arvatud ta naine, kes oli 
samuti halb ja patune inimene ning ei hoolinud käsust – niipea, kui 
ta tagasi vaatas, tabas teda sama karistus, mis linnaelanikke. nii 
karistab Jumal neid, kes ei hooli tema käskudest ja seadustest ja 
teistele siiski kurja teevad.

Koraanis: 6:86, 7:80-84, 11:74-83, 15:59-77, 21:74-75, 26:160-175, 
27:54-58, 29:26, 29:31-34, 37:133-138, 54:33-39, 66:10
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KaS OSKaD TäHED 
õIgESSE JäRJEKORDa 

Panna?

naEMIID

agaREILB

RHIDK

MMMuaHDE

IIaHBLLMS

uuaSR

aBHaaSa

aaHLL

LuaLHaLLDHaMI

auMuaDIKanR

Rubriigi autor: Houd
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•	 PVA	liimi	(235	ml)

•	 Booraksit	(seda	peaks	saama	
supermarketitest	pesupulbrite	
kõrvalt)

•	 Suurt	segamiskaussi

•	 Plastmassist	kruusi

•	 Lusikat

•	 Mõõtekruusi

•	 Toiduvärvi

•	 Vett

•	 Suletavat	kilekotti	või	kilekotti	ja	klip-
pi	või	väiksemat	õhukindlat	plastmas-
sist	karpi	(kas	sa	siis	ei	tahaks	oma	
katsetust	edaspidiseks	alles	jätta?)

•	 Majapidamispaberit	(hei,	pärast	peab	
ju	ära	koristama!)

KAS SULLE MEELDIB TEADUS?
SIIS MEELDIB SULLE KINDLASTI KA 
EKSPERIMENT LIIMI JA BOORAKSIGA

Mis	see	limane,	sooniline	ja	kummine	asi	siis	täpsemalt	on?	Kindlasti	oled	seda	
enne	näinud	või	isegi	katsunud,	aga	kas	sa	päris	ise	seda	katset	oled	enne	teinud?	
Proovi!

MF 9



1.	Tühjenda	kogu	liimikogus	suurde		
kaussi.	Lase	liimipudel	sooja	vett	

täis	ja	loksuta	(pane	enne	loksutamist	
kaas	ka	peale!!!).	Vala	see	liimine	vesi	sin-
na	kaussi	ja	sega	lusikaga.	

2.	Lisa	üks	või	kaks	tilka	toiduvärvi.	

3.	Mõõda	pool	tassi	sooja	vett	ja	vala	
see	plastmasskruusi,	lisa	sinna	tee-

lusikas	booraksipulbrit	ja	sega.	Ära	mu-
retse,	kui	kõik	pulber	lahustub.	See	boo-
raksilahus	ongi	selleks	salajaseks	
ühendajaks,	mis	aitab	PVA	liimi	molekuli-
del	limaks	muutuda.	(Molekul	on	millegi	
väga	väike	kogus.)

4.	Sega	lusikaga	kausis	liimi	ja	vala	
vähehaaval	booraksilahust	sisse.	Sa	

tunned	kui	need	pikad	molekulidekiud	
hakkavad	üksteisega	koheselt	ühinema. 
Nüüd	on	aga	aeg	lusikas	eemale	ja	käed	
tööle	panna.	Lisa	aga	seda	booraksila-
hust	sinna	juurde	(kuid	ära	lõpeta	sega-
mist),	kuni	sul	on	käes	perfektne	lima-
portsjon.	Võib-olla	meeldib	sulle	rohkem	
kiuline	lima,	aga	võib-olla	jälle	sitkem,	
kuid	sina	ise	saadki	otsustada,	milline	
lima	sulle	kõige	enam	meeldib.

5.	Kui	sa	enam	selle	limaga	mängida	
ei	taha,	siis	pane	see	kilekotti	ja	kile-

kott	kinni.
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170 gr isekerkivat nisujahu 

115 gr rafineerimata fariinsuhkrut

1tl söögisoodat

55 gr soolata sulatatud võid

1 (kuhjaga) tl ingveripulbrit

1 tl kuldsiirupit

1 keskmise suurusega muna
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Pane ahi sooja 180 kraadi juurde. 

aseta küpsetusplaadile küpsetus-
paber.

Pane kõik koostisained, välja arva-
tud muna, segamiskaussi. 

Klopi muna kergelt kahvliga ja 
aseta kõrvale. Sega kõik koostisai-
ned kokku ja lisa segades muna 
vähehaaval sisse. 

Kasuta kahte teelusikat ja nende 
abil tee tainas kreeka pähkli 
suurusteks. 

aseta need „pähklid“ plaadi pea-
le, kuid jäta vahed vahele, sest 
muidu need küpsevad kokku. 

Küpseta neid ahjus 15 – 20 minutit. 
Lase jahtuda. 

Vala endale klaas külma piima ja 
bismillah!
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autorid: El Hadj ja Houd

MF 13



Loomad	ei	ole	küll	Koraani	olulisim	teema;	neid	ei	kirjeldata	väga	de-
tailselt,	aga	nad	on	siiski	Allahi	looming	ja	kiidavad	Teda	omal	moel;	
neilgi	on	oma	kogukondlik	elu	ja	inimestel	on	kohustus	neid	hästi	ja	
kaastundlikult	kohelda.	

Osad	loomad	mängivad püha Koraani	paljudes	lugudes	tähendusri-
kast	rolli:	näiteks	vares,	kelle	Allah	saatis	Aadama	(alaihi	s-salam)	pojale,	
et	näidata	kuidas	surnud	venna	keha	maha	matta;

linnud,	kelle	prohvet	Aabraham	(alaihi	s-salam)	tappis	ja	kelle	osad	eri-
nevate mägede	tippudele	laiali	jaotas,	kuid	Allah	andis	nendele	lindu-
dele	uuesti	elu;	Iisraeli	laste	lehm,	kelle	prohvet	Mooses	(alaihi	s-salam)	
käskis	tappa,	et	avalikustada	mõistatusliku	tapja	identsus;	hunt,	keda	
vääralt	Joosepi	(alahi	s-salam) söömises süüdistati;	prohvet	Saalomoni	
(alaihi	s-salam)	kägu,	kes	talle	Seeba	kuningannast	teatas;	termiit,	kes	
sõi	prohvet	Saalomoni	(alaihi	s-salam)	kepi	ära,	kui	ta	surnult	tooli	peal	
istus	–	prohvet	(alaihi	s-salam)	kukkus	maha,	kui	see	termiit	sõi	läbi	kogu	
puu	ja	nii	tuligi	avalikuks	prohvet	Soolomoni	(alahis	salam)	surm;	Uzayri	
eesel,	kelle	Allah	tegi	surnuks	sajaks	aastaks	ja	tõi	ta	jälle	ellu	tema	oma-
niku	silme	ees;	vaal,	kes	neelas	prohvet	Joonase	(alaihi	s-salam)	mõneks	
ajaks	ja	seejärel	sülitas	ta	välja,	kuna	ta	kahetses	oma	sõnakuulmatust	
Allahile;	koopa	inimeste	koer,	kes	magas	nendega	koos	mitusada	aastat;	
sipelgas,	kes	kutsus	teisi	sipelgaid	nende	asulasse,	et	prohvet	Saalomon	
(alaihi	s-salam)	ja	tema	väed	teadmata	neid	laiaks	ei	litsuks;	

Abraha	jumalakartlik	elevant,	kellel	käsiti	Kaaba	hävitada,	kuid	kes	jäi	
paigale	ega	liikunud	edasi	ja	Aabraha	plaan	ei	läinudki	täide.

Isegi	kuus	Koraani	suurat	on	nimetatud	loomade	järgi,	nendeks	on	
„Lehm“,	„Sipelgad“,	„Elevant“,	„Mesilased“,	„Ämblik“	ja	„Kariloomad“.

Mis	loomi	on	veel	Koraanis	mainitud?	Kas	sina	tead?

Rubriigi autor: Fatiha

LOOMaDEST KORaanIS
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Rubriigi autor: Fatiha

Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) on palve otstarbe seletamiseks 
öelnud: „Kui teie ukse ees oleks jõgi ning te kümbleksite 
selles viis korda päevas, kas oleks siis võimalik teil märgata 
kübetki mustust?“  Ta kaaslased vastasid: „Mitte kübekestki 
mustust ei jääks alles.“ Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) ütles: 
„Sama kehtib ka viie palve kohta, mille abil juurib Jumal 
välja kõik halvad teod.“ (Sahih al-Bukhari ja Sahih Muslim)

Tähendus: 
Palve on side moslemi ja tema Looja vahel. See on nagu 

tugev köis, mis seob moslemit ja allahit.

Kui palve on korralikult sooritatud, siis see puhastab 
uskliku südant ja hinge ning pühib ta patud minema.

Kui moslem palvetab viis korda päevas, siis 
eemaldatakse kõik tema patud. See on nagu keegi, kes 
käib viis korda päevas vannis – kõik mustus eemaldub. Kui 
moslem käib tööl või tegeleb mõne muu asjaga, on ta nii 
hõivatud, et ta unustab allahi, kuna tema tähelepanu on 
suunatud millelegi muule kui allahile. Palve tõmbab 
inimese tema mõtetest viis korda päevas eemale ja 
tuletab talle allahit meelde. Seega me peaksime 
palvetama õigeaegselt, viivitamata ja seda eiramata.
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anDESTaMInE
Kord oli allahi Sõnumitooja (صلى هللا عليه 

 oma kaaslastega rännakul. nad (وسلم
tundsid end väga väsinult ja jäid 
mõneks ajaks puhkama. Selles kohas 
kasvasid mõned puud ja kaaslased 
otsustasid austusest ja armastusest 
Prohveti (صلى هللا عليه وسلم) vastu, et tema 
peaks kõige parema varjuga puu alla 
puhkama jääma.

Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) jäi puu alla 
magama. Tema (صلى هللا عليه وسلم) juures 
ei olnud kedagi valvamas. Mõõgaga 
vaenlane tuli tema juurde ja äratas ta 
unest üles. See vaenlane arvas, et tal on 
soodne võimalus Prohvet (صلى هللا عليه 
 teise ilma saata. Mees ütles (وسلم
Prohvetile (صلى هللا عليه وسلم): ,,Oo 
Muhammed, kes nüüd sind minu 
mõõga eest päästab?”

Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) vastas: ,,allah 
päästab mind.”

Seda kuuldes hakkas see mees värise-
ma ja tema mõõk kukkus tal käest. Proh-
vet (صلى هللا عليه وسلم) haaras kiiresti mõõ-
ga enda kätte ja päris sellelt mehelt 
sama küsimuse: ,,Kes sind nüüd minu 
eest päästab?”
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Mees vastas: ,,ainult sina saad 
seda teha.”

Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) andestas 
talle ja lasi tal minna. See mees oli 
selle eest nii tänulik, kui lahkelt 
Prohvet (صلى هللا عليه وسلم) temaga 
käitus ja ta astus islamisse.

Kui keegi teeb sulle põhjuseta kur-
ja, siis tõenaoliselt oled sa väga 
tige ja häiritud. Sa võid tunda oma 
südames, et sa tahaksid talle ka 
halba, sest temagi käitus sinuga 
halvasti. Ta rääkis sinu kohta vale-
sid ja tunned, et tahaksid temaga 
kaklema minna. Ta narris sind ja sa 
tunned, et tahaksid ka teda narri-
da. Ta oli sinu vastu ebaviisakas 
ning sinagi tahaks ta vastu jõhker 
olla.

Kuid moslemile pole halvasti käitumine kohane, kuigi keegi teine on te-
maga pahatahtlikult toiminud.

See lugu Prohvetist (صلى هللا عليه وسلم) ja ta vaenlasest õpetab meid viha 
kontrolli all hoidma, lahke ja andestav olema, kui meile on ülekohut teh-
tud. Teine võib nii tunda, et tal ei olnud õigus ja oma pahateod lõpeta-
da. 

allah käskis meil kuri tegu heaga tasuda, sest kaks valet tegu ei anna 
kokku head.

allah ütleb Koraanis: ,,Ei ole võrdsed hea ja halb tegu. Vasta sellega, 
mis on parem, siis tõesti sellest, kelle ja sinu vahel on vaen, saab sinu lä-
hedane sõber ja kaitsja.” (Koraan 41:34)
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SõnaRaaMaT
Koostanud: aiša ja Eliza

  

       

  

du l-hijja Hižri kalendri 12. kuu. 

du l-qada Hižri kalendri 11. kuu.

din  Šariaadi järgi elamise tee, kogu moslemi

elu. Religioon, uskumus, eluviis.
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Siin saad harjutada! Pea meeles, araabia tähti kirjutame paremalt vasakule.

älIf, bää... PäHE Jää!

dääl
alguseskeskellõpus
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