


Assalamu alaikum wa rahmatullahi  
wa barakatuhu,  

kallid väikesed lugejad!

Kevadpäike

Kevad päike paistab soojalt.

Loodus ärkab üles taas.

Linnud, loomad kõik on ärkvel.

Loodust vastu võtavad. 
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PROHVET ŠUAIB (RAHU OLgU TEmAgA)

Väga-väga ammu asus Punase mere Araabia rannikule elama midjani 
rahvas. Algselt olid nad olnud prohvet Aabrahami järgijad, kuid 500 
järgneva aasta jooksul tegid nad palju kurja, olid ebaausad ja pöördusid 
oma usust kõrvale. Jumal saatis prohvet Šuaibi seda eksinud rahvast 
õigele teele tagasi juhatama. Prohvet Šuaib hoiatas neid, et nad 
peavad olema ausad, kui nad kaupa kaaluvad ja mõõdavad ega tohi 
teisi petta, jättes neile andmata selle, mis õigusega neile kuulub. Prohvet 
meenutas neile ka kõiki neid õnnistusi, mis Jumal neile saatnud oli, öeldes: 
„Tuletage meelde, kuidas ta tegi teist palju, kui teid oli vähe,“ kuid ta 
rahva vanemad pöördusid temast ära ja ütlesid: „Šuaib, me ei mõista 
paljut sellest, mida sa räägid. me teame ka, kui nõrk sa meie hulgas 
oled.“ nad ähvardasid Šuaibi, et viskavad nii tema kui ka ta järgijad oma 
kodudest välja. Šuaib aga ütles: „ma ei taha teiega vaielda, sest see 
tähendab, et teen ise seda, mida teile keelan. ma püüan teid vaid 
parandada nii palju kui suudan, kuid Jumala abita pole see võimalik. 
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Tema kätes on minu usaldus ja Tema poole pöördun ma kahetsuses, kui 
olen midagi halvasti teinud.“

Ta rahvas aga vastas, et kui asi oleks ta oma hõimu otsustada, siis nad 
laseksid ta kividega surnuks visata. Šuaib aga vastas: „mu rahvas, kas mu 
hõimu arvamus huvitab teid tõesti enam kui Jumala oma? Kas julgete 
Talle selja pöörata? mu Isand teab kõigist teie tegudest. Tehke nagu 
heaks arvate ja mina teen nii, nagu mina heaks arvan. Küll te teada 
saate, keda karistatakse, kes saab häbistatud ja kes on valetaja. 
Oodake, kui soovite. Ka mina ootan.“

Jumal karistaski neid suure maavärinaga ja kui hommik kätte jõudis, 
lamasid nad oma majarusudes surnult maas nagu poleks nad kunagi 
seal elanudki. Seega need, kes Šuaibi alandasid, olid lõpuks ise suurimad 
kaotajad. 

Koraanis: 7:85-93, 11:84-95, 28:25-28, 29:36-37
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Kevad südames ja 
paberil !

Robini (9a) ja 

Roberto (4a) 
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m

ak
s.

8 9



8 9

India elevant ehk aasia elevant 
on elevantlaste sugukonda kuuluv 
londiline. India elevandid on vaga 
sõbralikud loomad. India elevant 
on levinud India lääne osas ja In-
do-Hiinas. Ta elab rohkem metsa-
des ja džunglites. Nad on peaae-
gu karvkatteta. neil on 
hallikas-sinine nahk. India elevant 
on aafrika elevandist väiksem. In-
dia elevant on 5–10 meetrit pikk. 
India elevandil on aafrika elevan-
dist väiksemad silmad ning lühe-
mad kihvad. Samuti on tal väikse-
mad kõrvad, peenem lont ning 
nahk pole ka nii kare. India ele-
vandil on ka väiksem mass – isas-
loom ei kaalu kunagi üle 5000 kg. 

Teaduslik nimi: Elephas maximus

Eluiga: 60 aastat 

  (80 aastat vabas looduses)

Kehapikkus: 5–10 meetrit

Kaal: kuni 5000 kg
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India elevandil on joomiseks ole-
mas paindlik lont. See on tema 
tähtsaimaks kehaosaks. Ta kasutab 
seda ka söömisel ja isegi jahipida-
misel ja end teiste loomade eest 
kaitsmiseks. Ta on selle londiga või-
meline tõstma kuni 5-tonniseid puu-
tüvesid. Londi sees pole ühtegi luud 
ega kõhra välja arvatud üks väike 
luutükk londi otsas, mis eraldab ni-
nasõõrmed. 

Võhad ehk kihvad on olemas vaid 
isasloomal.

India elevant toitub taimselt. Enam-
jaolt sööb ta rohtu, bambust, kaunvil-
ju, puukoort, palmilehti ja igasuguseid 
ronitaimi. 
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India elevante on kodustatud 
juba tuhandeid aastaid ning kasu-
tatud raskete koormate kandmi-
seks, suurte sahkade vedamiseks, 
palkide tõstmiseks ja ka etendustel. 
Elevandid on arukad loomad, nad 
õpivad kiiresti lihtsaid käske täitma 
ja jätavad õpitu meelde.

Igal aastal jääb vabas looduses 
elavaid elevante järjest 
vähemaks. metsadest tehakse 
istandused ja rohumaadest 

neis piirkondades elavad elevan-
did kas lastakse saagihävitajatena 
maha või püütakse kinni. Aasias ra-
kendatakse kinnipüütud elevandid 
tööle istandustes või saadetakse 
loomaaedadesse ja tsirkustesse. 
Elevante kütitakse ka nende võh-
kade pärast, mis on väga nõutud 
kaup. India elevant on olnud ala-
tes 1975. aastast täieliku kaitse all.



Murra paber pooleks, murra diagonaal ühtpidi ja siis teistpidi,

nüüd murra tekkinud kolmnurgad sisse , 

Allikas: http://www.greenchairpress.com/blog/?page_id=1944

12 13



seejärel voldi nurgad 
keskele kokku,

nüüd tuleb keerulisem osa -  
keera need kokkumurtud 

nurgaesed sissepoole, 

sama korda teise 
poolega 

kuniks tekib maja kuju.

Ongi valmis! 
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miks mitte teha endale kiire ja lihtne käekellahoidja kapi peale, 
millele saad ka käevõrusid ümber panna.

- majapidamispaberi rulli  
 (võid ka kasutada WC-paberirulli, 
 kuid siis tuleb väiksem)

- mullikilet

- tavalist teipi

- kääre

- disainimustriga teipi (meie 
 kasutamise sebramustriga teipi)
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Võta majapidamispaberi-
rull ja lõika mullikile sama 
laiaks nagu paberirull. 

Rulli see sinna ümber, mullid 
väljapoole, ja teibi ümbert 
kinni. 

nüüd teibi ümber oma vali-
tud mustriga teip. 

Pane kaks lühemat teibiriba 
risti mõlemale avale ja oma-
korda üks ring äärtest ümber 
veel teibiga kinni, et oleks 
ilusam.

 Ongi valmis ja nii lihtne see 
oligi!  
MašaAllah!
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mUnAPUdER

- spagette

- meresoola

- musta pipart

- kirsstomateid (poolitatud)

- konserveeritud tuunikala 

- tšeederi- või parmesanijuustu

- oliiviõli

- kappareid

Spagetid  
tuunikala ja tomatitega

16 17

Rubriigi autor: fatiha



Spagetid  
tuunikala ja tomatitega

1. Vala vesi potti ja lase keema, lisa 
näputais meresoola. Lisa spagetid ja 
keeda vastavalt pakendijuhisele. Kur-
na ja aseta kõrvale.

2.  Lase pann kuumaks ja pane sinna 
peale natuke oliiviõli. Lisa tomatid ja 
tuunikala (kuid mitte selle õli).
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3. Kuumuta neid natuke ja lisa 
spagetid. 

4. Sega ja tõsta taldrikule omale paras portsjon. Pane natuke pipart ja soola. 
Peale riivi juustu ja lisa ka kapparid. Bismillah ja head isu!
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ALLAHI APTEEK

PorgandIvIIl näeb välja nagu inimese silm. Ja teadus 
näitab, et porgandid parendavad suuresti  vereringlust ja sil-
made talitlust.

TomaT on punane ja nelja „kambriga“. Inimese süda on ka 
punane ja nelja kambriga. Uuringud näitavad, et tomatid on 
tõepoolest südame ja vere parimad toitjad.

vIInamarjad ripuvad kobaras südamekujuliselt. Iga viina-
mari näeb välja nagu vererakk ja tänapaeva uuringud on 
teinud kindlaks, et viinamarjad toidavad põhjalikult südant ja 
verd.

SEllEr ja rabarbEr ning teisedki taolised viljad näevad val-
ja täpselt nagu inimese luud. Luud sisaldavad 23% naatrium 
ja need toidud sisaldavad samuti 23% naatrium. Kui sinu toi-
dus ei ole piisavalt naatriumi, muutuvad sinu luud nõrge-
maks. need viljad toidavad inimese luid.

oad aitavad neerutalitlust hooldada ja parandada ning 
jah, need näevad välja täpselt nagu inimese neerud.

SIbulad on nagu keharakud. Tänapaeva uuringud 
näitavad, et sibulad aitavad keharakke  jäätmetest puhas-
tada.
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Rubriigi autor: fatiha

Ibn Umar (radiya Allahu anhu) on edastanud, et 
Allahi Sõnumitooja (salla Allahu aleihi wa sallam) 
lausus: ,,Söömiseks ja joomiseks tuleb kasutada 
paremat kätt, sest saatan sööb ja joob vasema 
käega.“ (muslim)

See hadiith õpetab meile, et vasaku käega 
söömine ja joomine on keelatud.
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KAnnATLIK  VAnAPAPI
Rubriigi autor: fatiha

Üks külaelanik möödus mäest ja kohtas seal üht pimedat vana-
meest. näis, et ta piinles ka erinevate haiguste käes. Oli selge, et ta 
oli suremas. Ta oli halvatud ja seega sunnitud pidevalt istuma. möö-
dakäija kuulis teda lausumas: ,,Kõik tänud on Allahile, Kes kaitses 
mind haigluste eest, millega Ta on proovile pannud paljusid Oma 
loomingust ja Kes on mind soosinud paljude teiste seas.’’

,,mu vend!“ hüüatas külaelanik. ,,millest küll sina päästetud oled? 
Allahi nimel, ma arvan, et kõik maailma haigused vaevavad sind!“

,,mine ära,“ ütles vanamees ja tõstis pead. ,,Kas mul siis pole ometi 
keelt, millega ma saan nimetada Ta nime ja mille abil ma mälestada 
Teda igal hetkel oma elust? Ja kas mul polegi enam süda, mille abil 
ma Teda tunnen?“

Vanakese suurtest sõnadest piisas külaelanikule, et paluda andes-
tust Allahilt oma pattude eest.

Pea meeles, armas lugeja, maa peal on alati keegi, kellel on 
suuremad mured ja probleemid kui sul. 
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SõnARAAmAT
Koostanud: Aiša ja Eliza

  

       

  

fikh Islami õigusteadus, šariaadi uurimisega tegelev 
teadus. Käsitleb Koraanis ja sunnas leiduvate sätete 
rakendamist ühiskonna- ja usuelu korraldamisel.

fitna Segadus islamis, konfliktid ja tülid moslemite vahel.

22 MF



Siin saad harjutada! Pea meeles, araabia tähti kirjutame paremalt vasakule.

älif, Bää... PÄHE JÄÄ!

miim
alguseskeskellõpus
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