sügis

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,
kallid väikesed lugejad!
Suvi on otsas. Taas on koolikotid raamatuid täis ja
pikad sügisõhtud mööduvad rehkendusi pusides.
Magusate suvemarjade maitse on ammu juba
ununenud, nagu ka marraskil põlved ja kibedalt
sügelevad sääsehammustused. Selle asemel
uhkeldavad puudel punetavad sügisõunad ning
ootavad korjajaid.Minu suvi oli väga elamusterohke,
alhamdulillah!
Mida tegid suvel Sina?
Sinu vallatu Iqrake.
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PROHVETID AABRAHAM,
ISMAEL JA IISAK (rahu olgu
n en deg a)
N agu varem juba mainitud sai, asustati Meka ala just tänu
Zamzamile. Varsti kasvas pisikesest asustusest linnake.
Jumal andis Aabrahamile ja Ismaelile käsu ehitada
Mekasse Jumala koda, mida hakati nimetama Kaabaks.
N ad tõid lähedalt mägedest kive ja alustasid oma tööd.
Aabraham palus: „Mu Isand, tee see maa turvaliseks ja
anna vilju neile elanikele, kes usuvad Jumalasse ja
Viimsesse Päeva.“ Kui Aabraham ja Ismael olid Kaaba
aluskivid paika pannud, palusid nad: „Meie Isand, võta
see meilt vastu! Sa oled Kõikekuulja, Kõikenägija.
Meie Isand, tee nii, et meie Sind teeniksime
ja tee meie järeltulijatest rahvas, kes
Sind teenib ja näita meile, kuidas
Sind kummardada.“ N ad palusid
ka, et tulevikus nende
järeltulijate hulgas sünniks
prohvet, kes usku puhastaks ja
õiget teed näitaks. Jumal vastas
nende palvele palju aastaid
hiljem, kui sealsamas Mekas
sündis nende järeltulijate hulgas
Prohvet Muhammed.
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Jumal andis Aabrahamile käsu Kaaba nende jaoks puhastada, kes sinna palvetama tulid ja inimesi palverännakule kutsuda.
Jumal rääkis prohvet Aabrahamiga, öeldes: „Kutsu kõik inimesed
palverännakule. N ad tulevad sinu juurde jalgsi ja kaamelite seljas,
igast võimalikust paigast.“ Jumal andis kõigile moslemitele kohustuse, olgu nad siis mehed või naised, kord elus palverännakul ära
käia, kui nende tervis ja rahaline olukord seda vähegi lubab. Palverännak on üks islami viiest tugisambast. Tänapäeval koguneb
igal aastal palverännaku ajaks Mekasse üle 20 miljoni inimese.
Ühel päeval külastasid prohvet Aabrahami inimkujuga inglid.
Aabraham ei teadnud, et tegemist on inglitega. N ad soovisid talle rahu ja Aabraham vastas neile samaga. Ta soovis võõraid igati
hästi kostitada ja ruttas neile küpsetatud vasikat serveerima, kuid
külalised ei puudutanud seda, kuna nad olid inglid ja inglid ju ei
söö. Kui Aabraham nägi, et ta külalised midagi ei söö, hakkas tal
hirm, kuna tol ajal keeldusid külalised söömast vaid siis, kui neil oli
pererahva suhtes mingi kuri kavatsus. Külalised aga ütlesid Aabrahamile: „Ära karda! Me tõime sulle hea uudise pojast, kes varsti
sünnib ja kellest saab väga tark mees.“ Aabrahami esimene naine Sarah ei suutnud uskuda, et ta peaks poja saama, sest kogu
oma nooruspõlve vältel ei olnud ta lapsi saanud ja ta oli nüüd
juba vana. Inglid aga ütlesid talle, et see on Jumala tahe.
Mõni aeg hiljem saigi Aabrahami naine Sarah poja, kellele pandi
nimeks Iisak. Iisakust kasvas tubli noor mees, temast sai suur prohvet, nagu ka ta isagi oli olnud, ja juutide esiisa. Iisak oli ka selles
suhtes väga eriline mees, et nii tema isa, tema ise, ta poeg, kui ka
pojapoeg olid kõik prohvetid.
Koraanis: 2:124-133, 2:258, 2:260, 3:65-68, 4:125, 4:163, 6:74-84, 6:86
6:161, 9:114, 11:69-76, 14:35-41, 15:51-56, 16:120-122, 19:41-50, 19:54-55,
21:51-73, 21:85, 22:26-27, 22:78, 26:69-89, 29:16-18, 29:24-27, 29:31-32,
37:83-113, 38:45-48, 43:26-28, 51:24-34, 53:37, 57:26, 60:4-6, 87:19
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Klass: imetaja
Selts: näriline
Häälitsused: terav ,,tiuk-tiuk-tiuk”.
Eluala: Ameerika, Euraasia ja
Aafrika põlised (ja Austraaliasse
sisse viidud)
Toitumine: pähklid, putukad,
seened, õunad, puukoor,
seemned, pungad jmt.
Suurus : 13-91 cm
Kaal: 14 grammi-2 kg
Eluea pikkus: kuni 5 aastat;
keskmiselt 2-3 aastat
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Orav on peaaegu kõikidele hästi
tuntud. Üle maailma elab
rohkem kui 200 liiki oravaid.
Kõige tillukesem orav on
Aafrika kääbusorav, kelle
pikkuseks
ninast
sabaotsani on ainult 13
cm. India hiidorav on
suisa peaaegu meeter
pikk.
Oravatel on neli esihammast nagu teistelgi närilistel,
mis ei lõpeta kunagi kasvamist, et need pidevast närimisest ära ei kuluks.
Puuoravad on teistest tüüpidest kõige tuntumad,
keda tihti nähtakse lippamas ja hüppamas oksalt
oksale. N ende pesa on kuulikujuline, punutud lehtedest ja oksaraagudest ning kinnitatud puuoksa külge. Pesa sisemus on vooderdatud lehtede,
sambla ja niinega ning harilikult kaheks
kambriks jaotatud.
Teine põhilisem liik on maaorav. N ad elavad urgudes või tunnelisüsteemides, kus osad on
talvel talveunes.
Maaoravad söövad pähkleid, juuri,
seemneid ja teisi taimi. Samuti püüavad
ja söövad nad teisi väikseid
loomi
nagu näiteks putukaid ja röövikuid.
N eed väikesed imetajad peavad alati
end kiskjate eest hoidma, kuna oravad on väheste loomulike kaitsetega maitsvad suutäied. Mõnikord
teevad puuoravad üksteisega
koostööd, et üksteist hoiatada
saabuvast ohust vilistava kutsega.
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Puuoravad elavad põhiliselt igalpool – metsast linnaparkideni. Ehkki nad on erakordsed
ronijad, tulevad nad ka maapinnale otsima
toitu nagu näiteks pähklid, tammetõrud, marjad ja lilled. N ad söövad veel
puukoort, mune või linnupoegi. Osadele liikidele
on maiusroaks puumahl.
Kolmandaks on ole mas ka lendoravad.
N ad on kohanemisvõimelised
närilised.
N ad elavad
pisut samamoodi nagu linnudki, pe sades ja puuõõntes. N ad
on levinud Euroopa põhjaosas ja Siberi metsaja metsastepi vööndis. Päriselt nad ei lenda
vaid liuglevad. N ad tõmbavad õhku hüpates
oma jäsemete vahel oleva nahakurru pingule
ja seejärel liuglevad kuni paarikümne meetri
kaugusele. Lendu juhivad nad saba abil. Len doravad söövad pähkleid, seemneid, puude
pungi jmt, aga püüavad toitumiseks ka putukaid ja linnupoegi.
Oravate emasloomad toovad ilmale tüüpiliselt kaks kuni kaheksa poega. N ad on pimedad ja sõltuvad emast täielikult
kaks või kolm kuud. Emasloomal võib heal aastal olla ka
kaks-kolm pesakonda.
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Ilus sügis – kooliaeg, tuuled,
vihm ja langevad värvilised
lehed – hakkab vaikselt juba taas
kord meieni jõudma. Mõtlesimegi
teha ühe sügiseteemalise pildi
seinale, sest meile see aastaaeg
väga meeldib. Tee sinagi!

1. lõuendit
2. erinevat värvi vilti
3. kääre
4. liimi
5. palju kujutlusvõimet
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Pole midagi rasket!
Võta lõuend, lõika vildist välja
mida iganes sa pildi peale
tahaksid panna (näteks pilved,
vihm, puud, seened ...).
N üüd kleebi need lõuendile ja
lase kuivada ning lase vanemal
seinale rippuma panna! Ongi
valmis!
N B! Muidugi võid veel sinna
kleepida midagi muud peale vildi,
nagu näiteks nööpe!
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Martsipanipuuviljad
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Puhasta tööpind ja aseta sinna
vajaminevad koostisained.
Kui sul pole valmis martsipani, siis
on seda võimalik ka ise valmistada.

Jaga martsipan väikesteks
osadeks. Puista puhtale
tööpinnale natuke
tuhksuhkrut. See on selleks, et
martsipan voolimise ajal
tööpinna külge ei kleepuks.

Lisa igale osale hästi
natukene toiduvärvi (näiteks
apelsini jaoks oranži värvi ja
banaani jaoks kollast). Vooli
need valitud puuvilja kujuliseks.

N äiteks valmis apelsini võid
ka kergelt ümberringi peene
riivi vastu rullida, et koor jääks
täpselt sama nagu päris
apelsinil.
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Ära unusta maiustamata
jäänud ,,puuviljad” pärast
säilituskilega katta, et
martsipan kõvaks ei muutuks!
Mis puuvilju sina tegema hakkad?

Man dlimass ehk
martsipan
Vaja läheb:
150 g mandleid
150 g tuhksuhkrut
2 sl vett
2 sl (glükoosi)suhkrut

Sega vesi glükoosiga(suhkruga),
vajadusel kuumuta, et suhkur
lahustuks. Kalla mandlitele keev
vesi, lase seista pool minutit, kalla
vesi ära. Loputa külma veega.
Korda sama veel korra. Koori
mandlid. Kuivata ja jahvata
köögikombainis jahuks, lisa
tuhksuhkur ning veest ja glükoosist
kokku segatud vedelik. N üüd
peakski segamisnõus juba
vormitav mandlimass olema. Hoia
tarvitamiseni kile sisse mässitult.vee
asemel maasika- või kirsimahla.
Allikas: www.perenaine.ee
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KALALKÄIK
Viimaks sai kool läbi ja sõitsime
kauaaoodatud suvepuhkusele Eestisse
vanaema juurde. Ootasin seda pikka
suvepuhkust juba mitu kuud.
Kõige vahvam oli vanaema juures kalal
käia. Vanaema elab maal ja tema maja
taga, veidi eemal orus lookleb väike jõgi.
Kaevasime vanaema aiast vihmausse ning
panime need mullaga koos purki. N ii ei kuiva
ussid ära. Vanaema juures oli ka palju sääski
ja parme. Pidime endid tõrjevahendiga
pihustama, enne kui jõe äärde kalale
läksime. Panin jalga oma sinised kummikud,
pikad dressid, kapuutsiga pusa ning nokatsi.
N ii olin torkajate eest hästi kaitstud!
Jõe äärde jõudmiseks pidi läbima kõrge
heinaga niidu. Hein oli lausa nii kõrge, et
me peanupud ainult paistsid.
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Autor: El Hadj

Jõgi ei olnud suur ja kiire. Aga piisavalt suur,
et seal kala püüda. Võtsin ussiämbrist vihmaussi
ja pistsin ettevaatlikult konksu otsa. Konks on ju
terav! Viskasin õnge vette ning jäin rahulikult
ootama. Kalapüügi ajal ei tohi kisada, kive
vette loopida ega trampida – see hirmutab
kalad ära. Samuti ei ole mõtet päise päeva ajal
kala püüdma minna – siis kala tudub! Tuleb
minna kas varahommikul või loojangu eel.
Mul näkkas väga hästi – sain kokku seitse kala!
N eed olid ahvenad, nii ütles mulle kodus
vanaema.
Andsin oma kalad Mikule. Miku on vanaema
kass. Ta on musta värvi ja hästi sõbralik
kassipoiss.
Kala püüda on vahva!
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AYAT UL-KURSI –
JÄRI VÄRSS
Allahu lää iläähä illa huwa l-häjju l-qajuumu. Lää ta’huduhu sinatin wa lää näum.
Lähu mää fii s-sämääwäti wa mää fi l-ard.
Män dää ällädi jašfa’u ‘indähu illä bi-idnihi.
Ja’lamu mää bäinä äidiihim wa mää hälfähum. Wa lää juhituunä bi-šäi’im-min ‘ilmihi
illä bi-mää šä’. Wasi’a kursiiuhu s-sämääwääti wa l-ard. Wa lää ja’uduhu hifduhumää. Wa huwä l-‘äliiu l-‘adiim.
Jumal – ei ole jumalust peale Tema, Igavese, (kõige eksisteeriva) Alalhoidja. Tema
üle ei võta, võimus, ei tukastus ega uni. Temale kuulub kõik, mis on taevastes, ja kõik,
mis maa peal. Kes on see, kes saaks Temalt
paluda ilma Tema loata? Ta teab, mis on
neil (Tema loomingul) käes ning mis neil
ees seisab ja mis tuleb pärast neid ning nad
ei adu midagi Tema teadmistest, välja arvatud see, mida Ta soovib. Tema järi ulatub
üle taevaste ja maa. Ja nende hoidmine ei
väsita Teda. Ja Ta on Kõige Kõrgem, Kõige
Suurem. (2:255)
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Järgnev on tõestisündinud lugu, mis
tõestab selle samase värsi võimsust :
Kohalik ajaleht Rochdale’s (linn Manchesteri kirde osas) kirjutas noorest naisest, kellele tungiti kitsal puiesteel ühel
õhtul kallale.
Teisel õhtul umbes samal kellaajal kõndis noor mosleminaine kolledžist koju.
Ta tahtis kiiremas korras koju jõda, et ta
ema ei muretseks ta pärast, et ta on
öösel üksinda õues, sest hakkas kiiresti
pimedaks minema.
See noor naine oli kahevahel – kas
võtta otsetee samast vahekäigust, et
jõuaks valges koju või võtta pikem
marsruut ja panna oma ema tütre turvalisuse eest muretsema.
Asjast teadlikuna võtab ta ikka selle
kitsa puiestee. Ta näeb kõndides üsna
pahaendelist ja tumedat kuju enda
poole sammumas. Ta kõnnak kiireneb
ja ta hakkab oma turvalisuse huvides
ayat ul-kursit lugema. See mees vaatab talle otsa kuid kõnnib edasi.
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Kui naine jõuab koju, siis ta räägib
oma perele sellest kurja välimusega
mehest. N ad soovitavad politseiga
ühendust võtta, sest nad lugesid ajalehe artiklit ühe teise naisega juhtunust.
Kui ta võtab politseiga ühendust, siis
nad paluvad tal anda selle mehe füüsiline kirjeldus ja see vastab teise naise
kirjeldusele.
Mõned päevad hiljem saab see noor
mosleminaine politseilt telefonikõne.
Teda palutakse politseijaoskkonda tulla, et seda meest tuvastada. Ka teine
noor mosleminaine, kellele oli kallale
tungitud, tuvastas mitmete meeste hulgast just sellesama. Politsei on segaduses. N ad küsivad kallaletungija käest,
miks ta ühele naisele haiget tegi, kuid
teisele mitte. Mees vastab:
,,Kuidas saaksingi ma talle kallale tungida, kui ta kõnnib kaks hiiglasuurt meest
temast mõlemal poolel?”
Allahu akbar!

Rubriigi autor: Fatiha

Abu Dharr, Jundub ibn Junada ja Abu Abdul-Rahman, Mu’adh
ibn Jabal (radiya Allahu anhum) edastasid, et Allahi Sõnumitooja
( ) صلى اهلل عليه وسلمlausus: ,,Karda Allahi kusiganes sa ka ei ole, tee
halva teo järel hea, see eemaldab halva ning käitu inimestega
hästi.” (Tirmidhi)

Tähendus:
Allah teab kõike, mida me teeme, ütleme või oma südames
hoiame. Ta on meiega Oma
teadmises ning mitte miski ei ole
Tema ees varjatud. Kui meie vanemad, õpetajad, sõbrad ja
teised meid ei näe, siis arvame,
et saame teha mida aga soovime, kuid me peame meeles pidama, et Allah näeb meid kõikjal. Me ei saa Tema eest peitu
pugeda.
Me peaksime tegema kõiki
neid asju, mida Allah meil käskis
nagu palve, paastumine jmt,
olgu me siis üksi või teistega. Me
peaksime samuti keelatud asju
vältima.
Me peame meeles pidama, et
Allah on meiega ja Ta abistab
meid, kui oleme head moslemid.
Kõik inimesed teevad vigu. Kui
sa teed midagi valesti ja tead,
et see on vale, siis sa pead Allahilt andestust paluma. Sa peaksid samuti tegema hea teo, lootuses, et see pühib selle halva

teo minema. Kui sa oled kellegile kahju teinud, siis proovi see
heastada talle hea tegemisega. Kui see pole võimalik, siis
tee mistahes hea tegu.
Allahi Sõnumitooja (صلى اهلل عليه
 ) وسلمkäskis meil ka teiste inimestega parimal viisil käituda. Hea
käitumine on religiooni osa. Ta
( ) صلى اهلل عليه وسلمütles, et Allah
annab moslemile tema hea käitumise eest sama tasu nagu sellele, kes pidevalt paastub ja sellele, kes regulaarselt ööpalvet
palvetab.
Moslem ei tohiks teiste suhtes
kade, põlastav ega jõhker olla.
Me ei tohiks oma sõbrale midagi halba teha või öelda või võtta temalt midagi luba küsimata.
Sõnumitooja () صلى اهلل عليه وسلم
on meile käitumises eeskujuks.
Ta ( ) صلى اهلل عليه وسلمoli kõige
heldem, ausam, kannatlikum ja
sõbralikum kõikide teiste hulgast. Kui talle () صلى اهلل عليه وسلم
tehti halba, siis ta ei läinud kurjaga kurja vastu vaid hoopis millegi paremaga.
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TAYTO PARK
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VIHASTUMISEST
Elas kord poiss, kes oli väga äkilise loomuga.
Ühel päeval andis isa pojale kasti naelu ja
käskis pojal iga kord, kui ta vihastab ja kellegagi riidu läheb,üks nael aia külge lüüa.
Esimesel päeval tagus poiss aeda 37 naela.
Järgmiste nädalate jooksul õppis poiss end
valitsema ja naelade arv vähenes päevpäevalt. Poiss sai aru, et lihtsam on end vaos
hoida, kui naelu aeda taguda.
Lõpuks tuli päev, mil ta ei löönud aeda ühtki
naela. Siis läks ta isa juurde rõõmsat sõnumit
teatama.
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Isa soovitas pojal aiapostidelt välja
tõmmata üks naela päevas, kui ta ei
ole kellegagi tülitsenud.
Päevad möödusid ja lõpuks sai poeg
isale ütelda, et aial polnud järel
enam ühtegi naela. Isa järgnes pojale aiani ja ütles:
„Poeg, Sa oled käitunud väga hästi,
kuid vaata nüüd seda aeda ja seal
olevaid auke: aed ei ole
samasugune nagu ta oli enne. Kui Sa
kellegagi riius oled ja talle pahasti
ütled, siis jätad Sa tema südamesse
oma sõnadega samasuguse haava.
Sa võid noaga teist inimest lüüa, noa
välja tõmmata, kuid haav jääb alles.
Sa võid küll andeks paluda ükskõik kui
mitu korda ja haav paraneb, aga
arm sellest jääb ikka. Sõnadega
„löömine” võib olla veel valusam kui
käe või jalaga.”
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sõn araamat
Koostanud: Aiša ja Eliza

		
dawa

Islamisse kutsumine, islami tutvustamine.

dabiha

Looma rituaalne tapmine toiduks.

							
dua

Jumala poole palumine, mida võib sooritada ükskõik kus, millal ja kuidas. Sunnast tuleneb dua peopesadesse lausumine.
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älif, bää... pähe jää!
Rubriigi autor: El Hadj

lõpus

khää
keskel

alguses

Siin saad harjutada! Pea meeles, araabia tähti kirjutame paremalt vasakule.
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Väikesele detektiivile!
See hoone asub Eestis.
Selles asub ajamasin!
Kas leiad üles?
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