
iqra EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 28

DETSEMBER 2011 / 

MUHARRAM - SAFAR 1433

اقرأ



 

2      |     EEsti moslEmitE kuukiri 

Sel kuul oleme valinud ajakirja peateemaks rukja ehk Ko-
raaniga ravitsemise. Räägime ühtlasi ka erinevatest Koraa-
ni värssidest, mida rukjaks kasutatakse; rukja levinud viga-

dest ja loomulikult džinnidest, saatanatest ja kurjast silmast.

Oma moslemiks saamise loo jutustab seekord Mammu, kes on 
eestlannadest moslemitest vist ainus, kes ise ka rukjaga tege-

leb. Moslemipäevikutes avaldab oma mõtteid viimast korda Tas-
neem – järgmisest kuust on meil juba uued tegijad varuks. 

Yusuf jutustab seekord väga liigutavalt oma palverännakust 
Mekasse. Ümbermaailmareisil külastame seekord Jaapanit; Bah-
raini Amina on aga ette valmistanud esimese osa Hamza Yusu-
fi loost. Veel tuleb juttu abielurikkumisest monoteistlikes reli-
gioonides, laste kõne soodustavatest mängudest ja harjutus-
test, rohelise tee kasulikkusest, leinamisest ja paljust muust. 

Meeldivat lugemist!

Fi amani llah!

Kuukirja koostajad

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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MiS oN RUKJA?

Rukja on palvete ja Koraaniga ravitsemine. Kõige 
olulisem osa rukjas on õige kavatsus (nija). Oluline 
on mõista, et ravimine on Jumala kätes, inimesed 
on vaid vahendid, lootes kõigest hingest Kõigekõr-
gema peale.

Jumal on Koraanis öelnud: „Ja Me saatsime ko-
raanist alla selle, mis ravib ja see on halastuseks 
usklikele, kuid ei anna pahategijatele juurde 
muud kui eksitust.“ (17:82) ja „oo inimesed, tei-
le on tulnud teie isandalt juhised ja ravi sellele, 
mis on teil rinnas ja juhatus ja halastus usklike-
le.“ (10:57)

Kas need värsid ei ole igale moslemile piisavaks 
tõendiks, et peaksime just Koraanist abi otsima, 
eriti nende haiguste puhul, mille kohta Jumal on 
öelnud, et „ravi sellele, mis on teil rinnas“? Üks 
nende sõnade tähendusest on, et siin on mõeldud 
hingehaigusi, mille käes eriti just tänapäeval väga 
palju inimesi kannatab. Siia alla võib liigitada nii 
stressi, depressiooni, kurbuse, kuid ka igasuguse 
ärasõnumise ja nõidumise. 

RUKJA TiNGiMuSEd

Selleks, et rukja toimiks, peab nii rukja tegija kui ka 
haige täitma teatud tingimusi nii rukja tegemise ajal 
kui ka hilisemal toimeajal:

1. Jumala kummardamine: Eriti oluline on 
järgida kohustuslikke jumalakummardamise viise, 
nagu viis korda päevas palvetamine, kohustuslik 
paast, kohustuslik almus jne. Peale kohustuslike 

jumalakummardamise viiside täitmise oleks hea end 
Jumalale lähendada läbi vabatahtlike tegude, nagu 
vabatahtlik almus, paast või palve.

2. kogu hingest Jumalale toetumine: Tuleb olla 
kindel, et Jumal vastab abipalvele ja ravib haige 
terveks. Ravi tugevus sõltub usu tugevusest. 

3. Hoida kogu oma keha kõige keelatu eest: 
Hoida oma keelt klatšimise, valetamise, õelutsemise, 
needmise jne eest; silmi selle eest, et nad ei näeks 
keelatud asju ega vaataks kedagi ega midagi õelalt, 
kadestavalt, vihkavalt jne; oma kõhtu, et see ei 
seediks keelatud asju nagu näiteks alkohol või 
siga jne. Kõik see on väga oluline, et hoida usku 
tugevana, sest usk on rukja toimimise kõige olulisem 
komponent. 

4. Hoida suletud kõik „uksed“, millest saatan 
võiks siseneda: Siin all on mõeldud selliseid asju 
nagu kadedus, kahtlustamine, uhkus, enesearmastus, 
patused ihad, vajadus olla kiidetud, armastus 
Siinpoolsuse vastu, lootuse kaotus saada andestust, 
solvamine, enesekesksus jne. Saatan otsib inimhinge 
kõige nõrgemaid kohti, seega peaksime me kõik 
oma nõrkade kohtade parandamisega suurt vaeva 
nägema.

5. Hoiduda liiga tugevatest emotsioonidest: 
Hoiduda tuleks kõigist ekstreemsetest 
emotsioonidest, eriti hirmust, vihast ja kurbusest, 
kuid ka liialt ülevoolavast rõõmust, sest kõiges peab 
valitsema mõõdukus, ka meie tunnetes.

6. Pidada kinni islami hügieeninõuetest: nagu 
näiteks enda puhastamine palveks, ghusl, hammaste 
eest hoolitsemine hommikul ja õhtul, karvade 

Autor: Iman Makhmutova
Tõlkinud: Aisha
Allikas: Balti moslemite ajaleht As-Salam, mai 2011, lk 5.
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eemaldamine intiimpiirkonnast ja kaenlaalustest, 
küünte lõikamine jne.

7. Puhastada oma maja neist asjadest, mida 
inglid ei armasta: nagu näiteks igasugused 
elusolendite pildid (ka elusolendite kujukesed), 
koerad, kellukesed ja ristid. 

8. kinnitada oma usku saatusesse.

9. Meenutada Jumala nime: St öelda „bismillah“ 
enne ja peale magamist, enne söömist, enne majast 
väljumist või majja sisenemist, enne ükskõik millise 
teo sooritamist. Seda peetakse minimaalseks, kuna 
parem oleks, kui moslem õpiks selgeks duaad, mis 
teatud tegude juurde käivad. 

MiLLAL PEAkS RUKJAT TEGEMA?

Rukjat soovitatakse kõiksuguste hinge- ja füüsiliste 
hädade korral. Kõige rohkem kasutatakse rukjat 
just hingehädade korral, kuna need tulenevad 
otseselt usu nõrkusest ja neid põhjustavad 
džinnid ja saatanad. Kui füüsiline haigus tuleneb 
hingehaigusest, ravitakse ka seda rukjaga; näiteks 
halvatus, jäsemete tuimus, kogelemine või isegi 
teatud tüüpi vähkkasvajad, mille tekkeallikaks on 
saatana mõju hingele. Igal juhul tuleks kõigepealt 
panna diagnoos ja selgeks teha, millest haigus 
tingitud on, et siis juba teada, kuidas seda kõige 
paremini ravida. Kui arstid midagi haiguse põhjustaja 
kohta öelda ei oska või üldse haiguse kohta märki ei 
leiagi, tuleks kohe alustada rukjaga. Hingehädasid 
on parem ravida ainult rukja abil, kuna sellealaste 
ravimite võtmine võib haige seisukorra hoopis 
halvemaks muuta. Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا 
 sunna kohaselt ravitakse rukjaga isegi (عليه وسلم
palavikku ja skorpioni või mao hammustust.

SÜMPToMid, MiLLE ESiNEMiSEL oN VAJA APPi 
VÕTTA RUKJA:

1. Unetus, õudusunenäod, rahutus, depressioon 
jmt.

2. Pidev valu mingis kehaosas, mille vastu rohud ei 
aita.

3. Tugevad peavalud.

4. Seletamatu perekonna (naise, mehe, laste ...) 
vihkamine.

5. Vastikustunne Jumala teenimisviiside suhtes; eriti 
palve ja Koraani lugemine. Kummaline käitumine 
Koraani retsitatsiooni ajal, nagu näiteks pea ringi 
käimine, nutmine, naermine, tugevalt haigutamine 
jm.

6. Kontrollimatu tugev viha või isegi raev.

7. Kui inimesele tundub, et ta kuuleb sosinat, 
arusaamatuid hääli või ta tunneb kellegi kohalolekut.

8. Mäluaugud, tugev kokutamine. 

9. Halvatus või oma keha mitte tundmine.

10. Seletamatu viljatus.

11. Unes rääkimine või ringi kõndimine.

kuidAS rAVidA?

Haigele tuleb panna käsi lauba-
le ja lugeda paremasse kõrva järgmi-

si Koraani suurasid või aajasid:

1. Al-Fatiha (1)

2. Al-Baqara (2:1-5, 164, 255, 285, 286)

3. Aal imran (3:18)

4. Al-’Afar (7:54-56, 117-122)

5. Junus (10:81, 82 – sõnu „inna 
llaaha säjubtiluhu“ korrata 70x) 

6. Ta-ha (20:69)

7. Al-Mu’minun (23:115-118)

8. As-Saffat (37:1-10)

9. Al-Ahqaf (46:29-32)

10. Ar-rahman (55:33-36)

11. Al-Hašr (59:21-24)

12. Al-džinn (72:1-9)

13. Al-ikhlas (112)

14. Al-Falaq (113)

15. An-Naas (114)

Rukja ehk Koraaniga ravitsemine
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Lugeda ka järgmisi duaasid:

1.  bismillääh (3x), allaahumma rabban-nääs, 
äzhib al-baas, was-fi äntä š-šääfi, lää šifää illä 
šifääkä, šifään lää jugadiru säkmän (7x).

2. bismilläähi urkukjä min kulli šäi’in juzikä, min 
šarri kulli näfsin aw ’äiniin hasidin, bismilläähi 
urkukjä, allaahu jäšfiik (7x).

3. äs’älu lahal adhiim, rabba l-arši l-’adhiim, än 
jäšfiijäkä (7x).

4. bismilläähi llädhi lää jadurru mää ismihi 
šäi’un fi-l-ardi wa lää fi-s-sämää’i wa huwa 
s-sämii’u l-’aliim (3x).

Hea oleks neid värsse ja duaasid 
lugeda vee kohal, sellele puhudes. 
Sellist vett tuleks juua hommikul 
ja õhtul, miinimum seitse päeva 
järjest. Kui aga haigus on kestnud 
juba pikemat aega, siis peab seda 
vett jooma 40 päeva ja sama arvu 
päevi ka end selle veega pealaest 
jalatallani kokku määrida. Seda vett ei 
tohi lasta kanalisatsiooni voolata vaid 
selle peab mingisse anumasse kokku 
koguma ja hiljem kusagile puu alla, 
taimede peale või mujale puhtasse 
kohta valama. 

ProFÜLAkTikA

Teadupärast on haigusi lihtsam 
ennetada kui ravida. Sama käib 
ka hingehädade kohta. Parim 
viis haigustest hoidumiseks on 
immuunsüsteemi tugevdamine. 
Mida tugevam on immuunsüsteem, 
seda paremini saab organism oma 
kaitseülesannetega hakkama.

Milline on aga immuunsus hingehädade vastu? 
Õpetlased ütlevad selle peale, et inimene ei koosne 
mitte vaid välisest, st kehast, vaid ka hingest. 
Samamoodi kui meie keha võitleb pidevalt mingite 
bakterite ja mikroobide vastu, võitleb meie hing – 
mis on teistsuguse olemusega kui keha – teistsuguse 
olemusega mateeria vastu. Tugev hing saab selle 
ülesandega hakkama, nõrk aga langeb nende 
teistsuguste mateeriate ohvriks ja „nakatub“. 

Hinge immuunsuseks on tema usk ja Jumala 
kummardamine, mis aitavad seda „võõrkehade“ 
vastu kaitsta ja annavad „vitamiine“, et muuta hing 

„nakkusele“ võimalikult vastupidavaks.

Hinge võivad „nakatada“ nii erinevad mateeriad 
kui ka näiteks tahtlik kuri silm (keegi vaatab kadedalt 
midagi, mis teisel on ja tahaks seda endale) või 
tahtmatu kuri silm (keegi vaatab suure imestusega 
midagi, mis teda üllatab või hämmastab). 

See, kes näeb oma vennal või õel midagi sellist, 
mida endalegi tahaks, peaks ütlema: „MašaAllah!“ 
või „Jumal õnnistagu sinu ...“ Kui keegi aga meelega 
kellegi „ära vaatab“, siis peetakse teda selle eest 
patuseks, kuna ta on oma vennale või õele õnnetuse 
kaela kutsunud. Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه 
 ,on öelnud: „(Kuri) silm on olemas!“ (Al-Bukhari (وسلم
Muslim)

Võib ka juhtuda, et keegi läheb nõidade või 
„tervendajate“ juurde, kes omakorda paluvad 
abi džinnidelt või saatanatelt, mis võib pikemas 
perspektiivis tuua ainult kahju. Taolist džinnide ja 
saatanate mõju nimetatakse sihriks ja ka sellest 
vabanemiseks tuleb kasutada rukjat. 

Siinkohal tasub kindlasti meeles pidada, et 
igasugust ennustajate, selgeltnägijate, nõidate – või 
nagu neid tänapäeval moodsamalt nimetatakse 

– astroloogide, ravitsejate ja ekstrasentside poole 
pöördumist misiganes põhjusel peetakse islamis 
hävitavaks patuks, mis järgneb raskuselt kohe 
paganlusele ja uskmatusele ja mille tagajärjed on 
usule väga kahjulikud.

Jumala Sõnumitooja (وسلم عليه  اهللا   :ütles (صلى 
„Hoiduge seitsmest hävitavast patust.“ Talt küsiti: „Oo 
Jumala Sõnumitooja, millised need on?“ Ta vastas: 
„Jumalale kaaslaste omistamine, nõidumine ...“ (Al-
Bukhari, Muslim)

Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles ka: „Selle palvet, kes 
läheb ennustaja juurde, küsib talt midagi ja usub ta 
sõnadesse, ei võeta 40 päeva vastu.“ (Muslim)

Ta (وسلم عليه  اهللا   ütles ka: „See, kes läheb (صلى 
astroloogi (tähtedelt ennustaja) juurde ja usub teda, 
see ei usu seda, millega on saadetud Muhammed.“ 
(Abu Dawud)

„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “

„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “
„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “
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Võib juhtuda ka nii, et inimene ise provotseerib 
džinne ja saatanaid, nii et nood talle liiga teevad. 
See võib juhtuda näiteks siis, kui inimene kaugetes 
üksikutes kohtades, metsas või kõrbes valjusti kisab 
või vandaalitseb. Sellised kohad võivad olla džinnide 
elupaigaks ja inimeste taoline käitumine võib neile 
kurja teha või mõne neist koguni tappa, nii et teised 
võivad püüda oma kaaslase eest kätte maksta. 

Seega, kui inimene on kusagil mahajäetud, tühjas 
või niisama tundmatus kohas, peaks ta kõigepealt 
lausuma duaa: „a’uudhu bi-kälimääti lläähi 
määmmääti min šarri mää khalak (3x)“ ja end 
rahulikult ülal pidama. Kui ta peab mõnda kivi või 
puutükki kusagile viskama, siis peaks ta seda tegema 
öeldes „bismillah“. 

Pahatahtliku sihri ja kurja silma vältimiseks on 
võimalik teha spetsiaalseid duaasid, mida tuleks 
lugeda hommikuti ja õhtuti. Nendeks on aajat ul-
kursi (2:255) ja suurad 112, 113 ja 114 (3x), kuid ka 
„bismi lläähi llädhi lää jadurru mää ismuhu šäi’un 
fi l-ardi wa lää fi s-sämää’i wa huwa s-sämii’u 
l-’äliim“. 

See, keda aga sihri või kurja silma ebaõnn on 
tabanud, ei tohiks kindlasti meelt heita, vaid peaks 
jääma kindlaks oma usus Jumalasse ja kannatlikuks, 
et Jumal saadab tema probleemile lahenduse, sest 
Jumal vastab ju alati. 

„Ja teie isand ütleb: „Paluge minult ja ma 
vastan teile. Tõesti, need, kes põlgavad ära Minu 
kummardamise, sisenevad põlatult Põrgusse.“ 
(40:60)

„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “

„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “
„a’uudhu bi-kälimääti lläähi määmmääti min šarri mää khalak “
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Kümme viga rukja tegemisel

1. koraani lugemine safraniga segatud vee üle. See-
järel vajutada lehed vee alla, lasta neil edaspidiseks 
kasutamiseks kuivada; hiljem segada need lehed 
veega ning juua.

kommentaar: Safranit sisaldava vee üle lugemine, sel-
le vee sisse lehtede kastmine ning hiljem nende lehtede 
müümine ravi eesmärgil ei ole lubatud. See on vaid mee-
tod inimestelt ebaausatel eesmärkidel raha välja petmi-
seks. Õpetlased pole kunagi sellist rukja vormi õigeks pi-
danud, mille kohaselt kirjutatakse Koraani aajad paberi-
tükile või mõnele muule materjalile ning pärast see kirju-
tatud maha pesta ja juua seda vett.

 
2. „kurja silma“ vastu rukja tegemise ajal selle silme 
ees nägemine, kes oletatavalt „kurja silma“ peale 
pani või rukja tegija küsimine džinnilt, et too näitaks 
haigele, kes talle „kurja silma“ peale pani. 

kommentaar: „Kurja silma” peale panija ilmumine hai-
ge ette Koraaniga ravitsemise ajal või rukja tegija nõud-
mine džinnilt, et too näitaks haigele, kes tema probleemi 

allikas on, ei ole õige. Selline käitumine rukja tegemise 
ajal on keelatud. Sellisel viisil käitudes küsime hoopis abi 
saatanalt, kes võibki ilmuda selle inimese kujul, kes „kurja 
silma“ peale panemises süüdi on. Selline käitumine põh-
justab inimeste vahel vaid vihavaenu ja kasvatab neis 
hirmu, seega ei ole see lubatud. Koraanis on kirjas: „Ja 
tõesti oli mehi inimeste seast, kes otsisid abi mees-
telt džinnide seast ja nad (vaid) lisasid neile koor-
mat.“ (72:6)

3.ravitava naise mistahes kehaosa otsene 
puudutamine.

kommentaar: Mehel, kes teeb naisele rukjat, ei ole lu-
batud otseselt ühtki selle naise kehaosa puudutada, ku-
na sellega seostub fitna (kiusatus). Rukja tegija ei ole na-
gu arst, sest arstil võib naise ravimiseks olla vaja ja lausa 
kohustuslik naist puudutada, samas kui rukja tegija saab 
ravida läbi Koraani lugemise ja kerge puhumise, ilma et 
ta peaks selleks naist puudutama.

4. koraani ajaati, maagiaga seotud dhikri, kurja sil-
ma ja džinniga pitsersõrmuse safranivette kastmine 
ja selle sõrmuse koraani värsside peal pitsatina ka-
sutamine, et hiljem need värsid veega segada ja se-
da vett juua.

kommentaar: Rukja tegijal ei ole lubatud midagi tao-
list kasutada. Rukja tegemiseks piisab vaid kavatsusest 
ravi eesmärgil kasutada Allahi sõna tema Pühast Raama-
tust; selleks ei ole vaja kasutada ei mingit safranivett, gra-
veeritud pitsersõrmuseid ega vees leotatud paberit.

5. Haigele hundi naha nuusutada andmine põhju-
sega, nagu kardaksid džinnid hunte ja nende lõhn 
ajaks nad närviliseks ja sunniks neid põgenema.

kommentaar: Rukja tegijal ei ole lubatud taolist mee-
todit kasutada, kuna see on vaid müüt ega põhine ühelgi 

Tõlkinud: Amina iirimaalt

Allikas: http://www.subulassalaam.com/articles/article.cfm?article_id=149
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autentsel allikal. Uskumus, et džinnid pelgavad hunte, on 
vaid ebausk, millel tõestusmaterjalid puuduvad.

6. koraaniga ravitsemine läbi kõla-
ri või telefoni, pikkade vahemaade tagant või 
suurele grupile korraga rukja tegemine.   
 
kommentaar: Rukjat tuleb teha otse haigele. Seda ei 
saa teha läbi telefoni, kõlari ega muu taolise, sest see on 
vastuolus Allahi Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم), tema 
kaaslaste (رضي اهللا عنهما) ja nendele õiglaselt järgnejate 
(rahimahum Allah) õpetusega. Sõnumitooja (صلى اهللا عليه 
 ,ütles: „Igaüks, kes uuendab seda meie asja (st usku) (وسلم
seda ei võeta temalt vastu.“  

 
7. „kurja silma“ või maagia tuvastamisel džinnide 
abi kasutamine või selle džinni uskumine, kes on ini-
mese sees.

kommentaar: Probleemi tuvastamiseks ning raviks ei 
ole lubatud kasutada mitte mingisugust abi džinnidelt 
ega nendepoolset sekkumist (6:128). Nendelt kaasabi ot-
simist peetakse ebajumalakummardamiseks.

8. Haigel mõne audioseadme vahendusel koraani 
tundide  viisi kuulata laskmine, valides välja värsse 
maagiast, kurjast silmas ja džinnidest.

kommentaar: Koraan või dhikr audiofailina ei toimi nii 
nagu rukja puhul, sest selleks, et rukja toimiks, ei ole va-
ja mitte vaid Koraani retsiteerimist vaid ka sellesse usku-
mist ja kavatsust. Ka on haigele vaja rukja ajal peale pu-
huda ja seda pole audiomaterjali vahendusel võimalik 
teha. 

9. koraani värsside paberile kirjutamine ja nende 
paberilipikute haige erinevate kehaosade külge kin-
nitamine, kokku murdmine ja hammaste peale ase-
tamine, paberile kirjutatud värsside voodi alla või 
muudesse kohtadesse asetamine või koraani värssi-
dega amulettide ja piltide erinevatesse kohtadesse 
riputamine. 

kommentaar: Paberite kehale kinnitamine või voo-
di alla või kuhugi mujale asetamine pole lubatud, 
sest see on sama mis amulettide kasutamine, mille 
Prohvet Muhammad (صلى اهللا عليه وسلم) keelustas, kui 
ütlese: „Allah ärgu täitku amuleti riputaja vajadust.”  

10. Väljamõeldud suplikatsioonid, nagu näiteks  
„Hažar Yabis, Šihab Qaabis …”

kommentaar: Kasutatakse palju selliseid sup-
likatsioone, mida islami allikad ei maini. Need 
ei ole osa rukjast ja on keelatud, sest Prohvet 
وسلم) عليه  اهللا   kostis: „Igaüks, kes uuendab (صلى 
seda meie asja (st usku), seda ei võeta temalt vastu.“    
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Kurjade vaimude väljaajamine

Kurjadest vaimudest – džinnidest või saatanatest – 
vaevatud olemine ja nende välja ajamine kuulub is-
lami uskumuste juurde juba islami algusest. Džinnid 
võivad siseneda inimetesse, kellel on hood ja panna 
ta rääkima arusaamatuid sõnu või arusaadavaid sõ-
nu, millest ütleja ise midagi ei tea. Kui sellist inimest, 
kellel džinni hoog peal on, lüüa nii kõvasti, et sellest 
löögist piisaks kaameli tapmiseks, siis too inimene 
seda lööki ei tunne.1

Islami õpetlased hoiatavad kurjade vaimude väl-
jaajamise eest, sest paljudel juhtudel võib inimene 
lihtsalt haige olla; sellel pole kurjade vaimudega mi-
dagi pistmist. Seega peaksid usklikud kurjade vai-
mude väljaajamise suhtes väga ettevaatlikud olema.

Islam eitab ka surnud inimeste hingede poolset 
elava keha üle võtmist. Enamikel taolistel juhtudel 
on tegemist džinnidega, kes üritavad inimesi petta; 
enamjaolt pattu tegema, näiteks surnuid austama, 
amulette kasutama ja hingedelt abi paluma.

KURJADE VAIMUDE VÄLJAAJAMINE 
KORAANIS JA SUNNAS

Koraanis seisab: „Need, kes kasutavad intressi, 
ei saa (Viimsel Kohtupäeval) muud moodi seista 
kui seisavad need, keda saatan hullumiseni pek-
sab“ (2:275) 

Islami õpetlased, nagu niteks Al-Qurtubi, kasuta-
vad seda värssi tõendina nende vastu, kes eitavad, 
et džinnid võiksid inimestesse siseneda või neile kui-
dagi kurja teha. 

On ka jutustusi Prohvet Muhammedi (صلى اهللا عليه 
 ja tema kaaslaste kohta, kuidas nood ajasid (وسلم
kurje vaime inimeste kehadest välja, kasutades sel-
leks Koraani, duaasid ja Zamzami vett. 

1  Ibn Taymiyyah – „Majmoo Al-Fatawa“

Näiteks Yala ibn Murah (رضي اهللا عنه) jutustas: „Ma 
nägin Jumala Sõnumitoojat (صلى اهللا عليه وسلم) tege-
mas kolme asja, mida keegi enne ega peale mind ei 
näinud. Ma käisin temaga reisil. Teel möödusime me 
naisest, kes istus tee ääres väikese poisiga. Ta hüüdis: 

„Oo Jumala Sõnumitooja, seda poissi vaevab katsu-
mus ja tema võttu vaevab see katsumus meid kõiki. 
Tal käivad ma ei tea mitu korda päevas hood peal.“ 
Ta (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Anna ta minu kätte,“ ja 
naine tõstis ta üles Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) juur-
de. Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) pani poisi enda ja sa-
dula keskkoha vahele, avas ta suu ja puhus kolm kor-
da sinna sisse, öeldes: „Jumala nimel, ma olen Juma-
la sulane, roni välja, Jumala vaenlane!“ Seejärel andis 
ta poisi ema kätte tagasi ja ütles: „Tule meie tagasi-
tuleku ajaks siiasamasse ja anna teada, kuidas tal lä-
heb.“ Seejärel me läksime edasi. Tagasiteel leidsime 
naise samast kohast; tal oli kaasas kolm lammast. Kui 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) küsis: „Kuidas su pojal lä-
heb?“ vastas naine: „Selle nimel, Kes sind tõega saa-
tis, me pole siiani tema käitumises midagi ebaharilik-
ku täheldanud ...“ (Musnad Ahmand, köide 4, lk 170)

ISLAM JA PSÜHHIAATRIA

Ata ibn Abi Rabah on edastanud: „Ibn Abbas ütles 
mulle: „Kas näitan sulle naist Paradiisirahva seast?“ 
Ma vastasin: „Jah!“ Ta ütles: „See mustanahaline nai-
ne tuli Prohveti juurde ja ütles: „Mul käivad epilepsia 
hood ja mu keha paljastub. Palun palu minu eest Ju-
malat.“ Prohvet ütles talle: „Kui soovid, siis ole kan-
natlik ja sa saad Paradiisi ja kui soovid, siis palun Ju-
malat, et Ta su terveks teeks.“ Naine vastas: „Ma olen 
kannatlik,“ ja lisas: „aga mu keha paljastub, seega 
palun palu Jumalat, et ma ei paljastuks.“ Seega pa-
lus Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) naise eest Jumalat.““ 
(Bukhari)

Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ei püüdnud teda kur-

Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://www.islam-universe.com/Exorcism.html
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jasid vaime välja ajades aidata vaid lihtsalt palus ta 
eest. See tähendab, et islam tunnistab ka psühho-
loogilisi haigusi ja nende ja kurjast vaimust vaevatud 
olemise vahel on vahe. Head moslemitest Koraaniga 
ravitsejad suudavad nende kahe vahel vahet teha 
ja saadavad psühholoogiliselt haiged inimesed ars-
ti juurde. 

KAS MUL ON DŽINN SEES?

Seda, kes keegi on kurjast vaimust vaevatud, on liht-
ne selgeks teha. Ärge olge paranoilised! Samas, kui 
teil on mõni psühholoogiline või muu haigus, mida 
tänapäeva teadus kindlaks teha või ravida ei suuda; 
kui näete või kuulete teatud asju või hääle, kui kan-
natate skisofreenia või epilepsia all, siis on teil võib-
olla džinn sees. Kui te Koraani retsiteerimise peale 
minestate, öösel õudusunenägusid nägema hakkate 
või teil pea valutama hakkab, siis see on üheks kind-
laks märgiks, et teil võib kuri vaim sees olla.

KUIDAS RAVIDA?

Kõige esimene ja kõige olulisem element Koraani-
ga ravitsemise juures on usk, et mitte keegi ei saa 
meile head ega kurja teha, kui Jumal seda ei taha. 
Koraan meenutab meile korduvalt, et tõeline mos-
lem peab vaid Jumalasse uskuma ja teab, et vaid 
Tema laseb meile nii tõelist head kui tõelist halba 
osaks langeda. Kõik, mis meile saab osaks inimeste 
või muude olendite läbi, on kõrvaline ja Jumal siiski 
kontrollib ka neid. Seega on parimaks ravimiks pide-
valt Jumala abi ja kaitse otsimine. Saatan ja kõik te-
ma trikid ei suuda Jumala tahte vastu midagi. 

ENNE RAVITSEJA KUTSUMIST

Kõige parem on endale ise rukjat teha, enne kui 
üldse on mõtet ravitsejaga ühendust võtta.2 Kui aga 
otsustate kõigest hoolimata ravitseja kutsuda, siis 
peate oleme täiesti kindel, et see inimene tõesti on 
heade kavatsustega šeik ja mitte mõni nõid, kes soo-
vib teist vaid ühel või teisel viisil kasu lõigata.

2  Täpsemat infot selle kohta mida, kuidas ja millal 
lugeda, saate eelnevatest ja järgnevatest artiklitest.

V Ä LT I g E  R A V I T S E S J A I D ,  K E S :

- küsivad teie ema nime, sest vaid vale-ravitse-
jad küsivad seda*;

- ütlevad, et head džinnid aitavad teda, sest 
pole mingit viisi, kuidas inimene saaks kind-
laks teha, kas džinn, kellega ta koostööd teeb, 
on heatahtlik või pahatahtlik petja; paljud 

„võimetega“ inimesed saavad lihtsalt džinni-
delt ühel või teisel viisil petta;

-  kirjutab sümbolid või lugematu teksti koos 
või ilma Koraani värssideta;

- kasutab ükskõik millisel viisil liiva (kirjutab 
sellele, lööb seda, käib sellel jne);

- palub sul teha imelikke asju, nagu musta looma 
tapmine või mõne talismani kandmine või kusa-
gile peitmine;

- ei palveta regulaarselt kogukonnas (tavaliselt 
meeldib nõidadel pigem üksi olla, seega nad väl-
divad kogukonnapalveid);

- küsib palju raha, sest reeglina ravivad tõelised ra-
vitsejad kas tasuta või vaid minimaalse tasu eest, 
et ära elada (kui neil puudub muu elatusallikas ja 
nad tegelevad kogu aeg ravitsemisega).

* vale-ravitsejad ja nõiad vajavad maagia tegemi-
seks ohvri ema nime. 
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JäRI väRSS EhK 
AjAAt Ul-kURSi

Tõlkinud: Amina iirimaalt

Allikas: http://abdurrahman.org/qurantafseer/hadeethghoul.html

Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas: „Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) mää-
ras mind ramadaani ajal sadaqat hoidma. Keegi tuli ja hakkas peotäite viisi toi-
dukraami haarama. Ma võtsin ta kinni ja ütlesin: „Jumala nimel, ma viin su Juma-
la Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) juurde.“ Ta ütles: „Ma olen vaene, mul on palju 
ülalpeetavaid ja ma kannatan tõesti puudust.“ Ma lasin ta vabaks ja hommikul 
küsis Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) minult: „Mida su vang eile tegi?“ Ma 
vastasin: „Oo Jumala Sõnumitooja, see inimene kaebas, et kannatab puudust ja 
et tal on palju ülalpeetavaid, seega hakkas mul temast hale ja ma lasin tal min-
na.“ Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Tõesti, ta valetas sulle ja tuleb 
uuesti.“ Ma uskusin, et ta tuleb taas, nagu Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) 
oli öelnud. Seega ootasin ma teda valvsalt. Kui ta välja ilmus ja peotäite viisi toi-
dukraami varastama hakkas, võtsin ma ta taas kinni ja ütlesin: „Ma viin su kind-
lasti Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) juurde.“ Ta vastas: „Jäta mind, ma 
kannatan väga puudust ja mul on palju ülalpeetavaid. Ma luban, et ei tule enam 
tagasi. Ma halastasin ta peale ja lasin tal minna. Hommikul küsis Jumala Sõnu-
mitooja (صلى اهللا عليه وسلم) minult: „Mida su vang tegi?“ Ma vastasin: „Oo Juma-
la Sõnumitooja, ta kaebas oma suure puuduse ja liialt paljude ülalpeetavate üle, 
seega hakkas mul tast hale ja ma lasin ta vabaks.“ Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا 
 ütles: „Tõesti, ta valetas sulle ja tuleb veel tagasi.“ Ootasin valvsalt teda (عليه وسلم
kolmandat korda ja kui ta (tuli ja) hakkas peotäitekaupa toidukraami varastama, 
võtsin ma ta kinni ja ütlesin: „Ma viin su tõesti Jumala Sõnumitooja juurde, kuna 
see on sul juba kolmas kord, kuigi lubasid mitte tagasi tulla. Oled murdnud oma 
lubadust ja siiski tulnud.“ Ta vastas: „(Andesta mulle,) ma õpetan sulle mõned sõ-
nad, mis sulle Jumala juures tulu toovad.“ Ma küsisin: „Mis need on?“ Ta vastas: 

„Iga kord, kui lähed voodisse, loe ajaat ul-kursit (trooni värssi, 2:255): „allaahu lää 
ilääha illa huua l-hajju l-qajjuum...“ kuni värsi lõpuni ja Jumal määrab sulle valvu-
ri, kes jääb sinu juurde ja ükski saatan ei tule sulle hommikuni ligidale.“ Ja ma la-
sin tal minna. Hommikul küsis Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم): „Mida su 
vang eile tegi?“ Ma vastasin: „Ta väitis, et õpetab mulle mõned sõnad, läbi mille 
Jumal mulle kasu toob ja ma lasin ta vabaks.“ Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه 
-küsis: „Mis need on?“ Ma vastasin : „Ta ütles mulle: „Iga kord, kui lähed voo (وسلم
disse, loe ajat ul-kursit, algusest lõpuni.“ Ta ütles veel: „Kui sa nii teed, määrab Ju-
mal sulle valvuri, kes jääb sinu juurde ja ükski saatan ei tule sulle hommikuni ligi-
dale.“ (Abu Huraira või keegi edasiandjatest lisas, et Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) 
kaaslased olid väga innukat häid tegusid sooritama.) Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) 
ütles: „Ta rääkis tõesti tõtt, kuigi on täielik valetaja. Kas tead, kellega sa need kolm 
ööd rääkisid, Abu Huraira?“ Abu Huraira (رضي اهللا عنه) vastas: „Ei!“ Ta (صلى اهللا عليه 
ütles: „See oli saatan.“ (Al-Bukhari) (وسلم
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255
„ayat 
ul-
kursi“ 

- järi 
värss

ُ اَل إِلََهَ~ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ  هللاَّ
 اْلَقيُّوُم  ۚ  اَل َتْأُخُذهُ ُ ِسَنة ٌ َواَل
َماَواِت  َنْوم ٌ  ۚ  لَهُ ُ َما ِفي السَّ
 َوَما ِفي اأَلْرِض  ۗ  َمْن َذا
 الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُهُ~ إاِلَّ ِبإِْذِنهِ ِ  ۚ 
 َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما
 َخْلَفُهْم  ۖ  َواَل يُِحيُطوَن ِبَشْيءٍ 
 ِمْن ِعْلِمِهِ~ إاِلَّ ِبَما َشاَء  ۚ 
َماَواِت  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 َواأَلْرَض  ۖ  َواَل َيئُوُدهُ ُ
ِحْفُظُهَما  ۚ  َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم

allahu lää ilääha illa huwa 
l-ḥäjju l-qajuumu. 

lää ta’ḫuḏuhu sinatin wa lää 
näum. 
lähu mää fii s-sämääwäti wa 
mää fi l-arḍ. 
män ḏää älläḏi jašfa‛u 

‛indähu illä bi-iḏnihi.
ja‛lamu mää bäinä äidiihim 
wa mää ḫälfähum.

wa lää juḥiṭuunä bi-šäi’im-
min ‛ilmihi illä bi-mää šä’.

wasi‛a kursiiuhu 
s-sämääwääti wa l-arḍ.
wa lää ja’uduhu hifḏuhumää.
wa huwä l-‛äliiu l-‛aḏiim.

Jumal – ei ole jumalust peale 
Tema, Igavese, (kõige 
eksisteeriva) Alalhoidja. 
Tema üle ei võta võimust 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.

ibn Hažar (rahimahu Allah) mainis mitmeid asju, mida see hadith meile õpetab:

•	 Saatan on teadlik uskliku kasudest.

•	 Tarkust saab koguda ka kurjalt inimeselt ja sel-
lest võib kasu olla.

•	 Inimene võib midagi teada, kuid mitte selle jär-
gi käituda.

•	 Uskmatu võib uskuda midagi, mida usklik usub, 
kuid see ei tee temast uskujat.

•	 Valetaja võib tõtt rääkida.

•	 Saatanad tavaliselt luiskavad.

•	 Nad võivad meie silme ette sattuda, aga Koraan 
(7:27) annab nende tüüpiliseks olekuks, et nad 
on võimelised meid nägema, kuid meie neid ei 
näe.

•	 Džinnid söövad inimeste toitu.

•	 Nad on suutelised inimeste ette ilmuda, kuid 
eespool nimetatud eranditega.

•	 Nad kõnelevad inimeste keelt.

•	 Nad on vargad ja tüssajad.

•	 Džinnid söövad toitu, millel ei ole mainitud Al-
lahi nime (bismillah).

•	 Nälgiva varga kätt ei lõigata otsast.

•	 Võta vabandus vastu ja andestada, kui arvad, et 
teine pool räägib tõtt.

•	 See näitab Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) teadlik-
kust nähtamatust.

•	 Zakaat ul-fitri kogumise luba enne fitri ööd ja 
usaldada kedagi seda valvama panna.

See hadith õpetab meile paljusid asju, kuid kaks kõige olulisemat antud kontekstis neist on vast:

1) Saatan ei püüa meid kunagi üdini valega, vaid ta kasutab killukest tõtt, et meid valele teele meelitada.

2) Allah on meile saatnud Koraani nii teejuhiks kui ka kaitseks saatana vastu ja kui soovime kaitset saatana eest kogu 
oma une ajaks, peaksime enne uinumist retsiteerima järi värssi (2:255).
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koostanud: Aisha

Aisha (رضي اهللا عنها) jutustas: „Iga kord, kui Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) maga-
ma läks, luges ta (3x) suurat ul-iḫlääs (112), suurat ul-falaq (113) ja suurat un-nääs (114), seejä-
rel puhus endale peopesadesse ja tõmbas need üle oma näo ja nende kehaosade, milleni 
ta käed ulatusid. Kui ta haigeks jäi, käskis ta mul tema jaoks sama teha. (Al-Bukhari 7/5748)

Abu Said Al-Khudri (رضي اهللا عنه) jutustas: Üks mees kuulis teist retsiteerimas: „Ütle, Ta on 
Üks ja Ainus Jumal ...“ ja seda mitmeid kordi kordamas. Kui hommik kätte jõudis, läks ta 
Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) juurde ja teavitas teda sellest, kuna ta leidis, et vaid selle suura 
retsiteerimine ei ole piisav. Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Selle nimel, kelle 
käes on mu hing, see võrdub kolmandikuga Koraanist.“ (Al-Bukhari 9/7374)

Seda suurat peetakse nii oluliseks, et see võrdub kolmandikuga Koraanist, kuna Koraan 
jaotatakse temaatiliselt kolmeks: 1) tawhiid ehk Jumala ainulisus, 2) qasas ehk lood proh-
vetitest, 3) halal ja haram ehk seadused inimestele. See suura selgitab väga täpselt islami 
tawhiidi mõtet: 1) on vaid üks Jumal; 2) Ta on alati olnud, pole ei sündinud ega sure kunagi; 
3) Tal pole ei vanemaid ega järeltulijaid; 4) Tal pole kaaslasi ega kedagi, keda saaks Temaga 
kõrvutada.

112. SUURA – اإلخالص - ÄL-IḪLAAS1 – PUHTUS (4 äjät)

Jumala, kõige Armulisema, 
Halastavama nimel.

bismilläähi r-raḥmääni 
r-raḥiim. ِن الرَِّحيِم ِم اهلِل الرَّحمْ ِبسمْ

1 Ütle: Ta on Ainus1 Jumal, qul hu allaahu äḥäd. ُقلمْ ُهَو اللَُّه َأَحٌد
2 Igavene2 Jumal. allaahu ṣamad. َمُد اللَُّه الصَّ
3 Ta ei ole eostanud ega 

eostatud
läm jälid wa läm juuläd. َلمْ َيِلدمْ َوَلمْ ُيوَلدمْ

4 ja Talle ei ole kedagi 
võrdset. 3

wa läm jakul-lä-hu kufuwan 
äḥäd. َوَلمْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدُ ۢ

(Märkus)
1  Üks, Ainus, Jagamatu.
2  Iseseisev, Igavene, Kelle poole pöördutakse, Keda ei vaeva janu ega nälg.
3  Abu Huraira (هنع هللاا يضر) jutustas: Prohvet (ملسو هيلع هللاا ىلص) ütles:„Jumal ütles: ”Aadama poeg valetab Minu kohta, 
kuigi tal ei ole selleks õigust. Ta teotab Mind, kuigi tal ei ole selleks õigust. Mis puutub Minu kohta valetamisse, siis see on tema 
ütlemine, et Ma ei loo teda uuesti, nagu ma ta esimest korda lõin. Tegelikult on uuesti loomine sellele lihtsam, kes on juba kord 
loonud. Mis puutub Minu teotamisse, siis see on tema ütlemine, et Ma olen eostanud poja (või lapsed), kuigi ma olen Üks ja 
Ainus, Iseseisev ja Igavene, Ma ei eosta ega ole ka eostatud ja Minule ei ole kedagi võrdset.“ (Al-Bukhari 6/4974)

1  Puhtus, (usu) puhastamine. Al-Bukhari ja Ahmad on edastanud, et Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم) ütles, et see suura on võrdne 
kolmandikuga Koraanist. 

Kolmandik Koraanist  ehk suurat ul-ikhlaas (112)



 Mu’awwidhaat ehk kaitse suurad (113 ja 114) 
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koostanud: Aisha

Aisha (رضي اهللا عنها) jutustas: Iga kord, kui Jumala Sõnu-
mitooja (صلى اهللا عليه وسلم) magama läks, luges ta suurat 
ul-iḫlääs (112), suurat ul-falaq (113) ja suurat un-nääs (114), 
seejärel puhus endale peopesadesse ja tõmbas need üle 
oma näo ja nende kehaosade, milleni ta käed ulatusid. 
Kui ta haigeks jäi, käskis ta mul tema jaoks sama teha. (Al-
Bukhari 7/5748)

Uqbah ibn Amir (رضي اهللا عنه) edastas: „Kord kui juhtisin 
Jumala Sõnumitoojat (õigemini tema ratsalooma) ühel 
neist radadest, ütles ta: „Oo Uqbah, kas sa ei ratsutaks?“ 
Ma kartsin, et keeldumine oleks kui sõnakuulmatus Proh-
veti suhtes, seega Jumala Sõnumitooja ronis maha ja mi-
na ratsutasini mõnda aega. Seejärel ratsutas jälle tema. 
Siis ta küsis: „Oo Uqbah, kas tahad, et õpetan sulle kahte 
suurat, mis on kõigist inimeste retsiteeritud suuradest pa-
rimad?“ Ma vastasin: „Loomulikult, oo Jumala Sõnumitoo-
ja!“ Seega õpetas ta mulle „Ütle: „Ma otsin kaitset koidi-
ku Isandalt“ (113) ja „Ma otsin kaitset inimkonna Isandalt“ 
(114).“ Siis kutsuti palvusele ja Jumala Sõnumitooja astus 
ette ja retsiteeris neid palves. Hiljem möödus ta minust ja 
ütles: „Mida sa arvad, väike Uqbah? Retsiteeri neid kahte 
suurat, iga kord kui lähed magama ja iga kord kui ärkad.““ 
(Ahmad 4:144, Abu Dawud 2:152, An-Nasai 8:252, 253)

Ibn Abis Al-Juhani (رضي اهللا عنه) on edastanud, et Prohvet 
 ütles talle: „Oo ibn Abis, kas annan sulle (صلى اهللا عليه وسلم)
teada parima asja, mida need kaitseks kasutavad, kes kait-
set otsivad?“ Ta vastas: „Aga loomulikult, Jumala Sõnumi-
tooja!“ Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Ütle: „Ma otsin 
kaitset koidiku Isandalt“ (113) ja „Ma otsin kaitset inimkon-
na Isandalt“ (114).“ (An-Nasai 8:251)

Abu Said Al-Khurti (رضي اهللا عنه) on edastanud, et Jumala 
Sõnumitoojal (صلى اهللا عليه وسلم) oli kombeks otsida kait-
set nii džinnide kui inimeste kurja silma eest, aga kui need 
(113, 114) ilmusid , kasutas ta neid kaitse otsimiseks ja hül-
gas kõik muu. (At-Tirmidhi („Tuhfat Al-Ahwadhi“ 6:218), 
An-Nasai 8:271, Ibn Majah 2:1161)

Aisha (رضي اهللا عنها) on edastanud, et iga kord, kui Juma-
la Sõnumitoojal (صلى اهللا عليه وسلم) midagi valutas, retsi-
teeris ta endale mu‛awwiḏäät ja puhus (endale peale). Kui 
valu tugevamaks läks, retisteeris neid suurasid Aisha (رضي 
-kä (صلى اهللا عليه وسلم) ja pühkis tõmbas Prohveti (اهللا عنها
tega üle Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) keha, lootes nende 
suurade õnnistusele. (Muwatta 2:942, Al-Bukhari, Abu 
Dawud, An-Nasai, Ibn Majah)

Mu’awwidhaat ehk kaitse suurad (113 ja 114)
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113. SuurA – الفلق - ÄL-FALAQ1 – koidik (5 äjät)

Jumala, kõige Armulisema, 
Halastavama nimel.

bismilläähi r-raḥmääni 
r-raḥiim. ِن الرَِّحيِم ِم اهلِل الرَّحمْ ِبسمْ

1 Ütle: Ma otsin kaitset 
koidiku Isandalt

qul a‛uḏu bi-rabbi l-falaq.  ُقلمْ َأُعوُذ ِبَربِّ المَْفَلِق
2 kurja eest, mis Ta on 

loonud
min šärri mää ḫalaq. ِمن َشرِّ َما َخَلَق

3 ja ġääsiqi1 kurja eest, kui 
see (öös) varjub

wa min šärri ġääsiqin iḏa 
waqab. َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب

4 ja sõlmedesse puhujate2  
kurja eest

wa min šärri n-näffääṯääti fi 
l-‛uqad. َوِمن َشرِّ ال�نَّفَّاَثاِت ِف المُْعَقِد

5 ja kadeda kurja eest, kui ta 
kadestab.

wa min šärri ḥääsidin iḏä 
ḥäsäd. َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد

114. SuurA – الناس - ÄN-NÄÄS  – iNiMESEd (6 äjät)

Jumala, kõige Armulisema, 
Halastavama nimel.

bismilläähi r-raḥmääni 
r-raḥiim. ِن الرَِّحيِم ِم اهلِل الرَّحمْ ِبسمْ

1 Ütle: Ma otsin kaitset 
inimeste Isandalt, 

qul ä‛uḏu bi-rabbi n-nääs. ُقلمْ َأُعوُذ ِبَربِّ ال�َّاِس
2 inimeste Valitsejalt3, mäliki n-nääs. َمِلِك ال�َّاِس
3 inimeste Jumalalt4, iläähi n-nääs. إَِلِه ال�َّاِس
4 Taganeva5 sosistaja 

(saatana) kurja eest6,
min šarri l-waswaasi l- 
ḫannääs. َ�َّاِس َواِس المْ ِمنمْ َشرِّ المَْوسمْ

5 kes sosistab inimeste rinda,
älläḏi juwaswisu fii ṣuduuri 
n-nääs. ِوُس ِف ُصُدوِر ال�َّاِس الَِّذي ينَُوسمْ

6 inimeste ja džinnide seast7. min äl-žinnäti wan-nääs. ِ�َِّة َوال�َّاِس ِمَن المْ

(Märkused)
1  Ibn Kathir toob selle värsi seletuseks välja erinevaid versioone erinevatest hadithidest: 1. „ġääsiq” on öö ning kui see 
“waqab” tähendab päikese loojumist (At-Tabari 12:748, 749), 2. „ġääsiq” on täht, mille kohta vanad araablased ütlesid, et kui see 
loojus, siis haigete hulk tõusis ning kui see tõusis, siis haigete hulk langes (At-Tabari 12:149), 3. „ġääsiq” on kuu (Ahmad 6:61, 
At-Tirmidhi no. 3366)
2  Nõidade, maagide (At-Tabari 12:750, 751)
3  Abu Huraira (يضر هنع هللاا) jutustas: Prohvet (يضر هنع هللاا) ütles: „Ülestõusmispäeval haarab Jumal kogu maa, rullib taeva 
Oma Parema Käega kokku ja ütleb: ”Mina olen Kuningas. Kus on maa kuningad?“ (Al-Bukhari 9/7382)
4  Selles suuras, nagu ka Al-Fatihas, on ära märgitud Jumala kolm tunnust: 1. Ta on rabb (Isand), st kõige Looja, Hoidja, 
Kaitsja jne, 2. Ta on mälik (Valitseja), st kõik kuulub Talle ning on Tema käsu all, 3. Ta on ilääh (Jumal), st kõik peavad ainsana 
Teda teenima ning kummardama. (Ibn Kathir 10/113-114)
5  Saatan sosistab inimesele, ässitades teda kurjale, ning kui inimene meenutab Jumalat või allub saatana sosinale, saatan 
taganeb. (At-Tabari 24:709, 710)
6  Abu Huraira (يضر هنع هللاا) jutustas: Jumala Sõnumitooja (يضر هنع هللاا) ütles: „(Põrgu)tuld ümbritsevad kõiksugused ihad 
ja kired, samal asjal kui Paradiisi ümbritsevad igasugused ebameeldivad ja ebaihaldusväärsed asjad.“ (oma ihade järgimine viib 
Põrgusse ning heade tegude tegemine, mis võib olla küll raske ja ebameeldiv, viib Paradiisi) (Al-Bukhari 8/6487)
7  Halvale teele võivad meid viia nii inimesed kui ka džinnid. Prohvet Muhammed (ملسو هيلع هللاا ىلص) ütles: „Ei ole ühtki 
teist, kellele ei oleks kaaslast (saatanat) määratud.“ Nad (Prohveti (ملسو هيلع هللاا ىلص) kaaslased) küsisid: „Kas ka sulle, oo Jumala 
Sõnumitooja?“ Ta vastas: „Jah, kuid Jumal on mind tema vastu aidanud ning ta on islami vastu võtnud, seega käsib ta mul vaid 
head teha.“ (Muslim, Ibn Kathir, suurad 113-114)
1  Zirr bin Hubaish jutustas: Küsisin Ubayy bin Kabilt: „Oo Abu Al-Munḏir, sinu vend Ibn Masud ütles, et mu’awwiḏäät 
(Koraani kaks viimast suurat, kus otsitakse Jumalalt kaitset) ei kuulu Koraani.“ Ubayy vastas: „Ma küsisin Jumala Sõnumitoojalt 
 :nende kohta ja ta vastas: ”Nad on mulle ilmutatud ja ma olen nad ette lugenud (osana Koraanist).“ Ubayy lisas (ملسو هيلع هللاا ىلص)

„Seega me üteme nii, nagu Jumala Sõnumitooja (ملسو هيلع هللاا ىلص) on öelnud.“ (Al-Bukhari 6/4977)
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SAJAD TALLINLASED PÖÖRDUSID 
PALVES MEKA POOLE

Allikas: http://www.ekspress.ee/news/foto/fotogalerii/article.php?id=61778364 18.11.2011

Fotograaf Annika Haas uuris, kuidas tähistasid 
Eesti moslemid islami üht tähtsaimat püha Eid ul-
Adhat.

Läinud nädal oli islamiusulistele tähtis. Lõppes 
suur palverännak hadž moslemite pühasse linna 
Mekasse, mille lõpetuseks toimub alati suur Eid ul-
Adha ohverdamispidu. Peamiselt oma kulukuse tõt-
tu jääb hadž paljude moslemite jaoks vaid kord elus 
ettevõetavaks sündmuseks. See ei takista aga pida-
mast pühi, kus iganes maailma punktis sa islamiusu-
lisena parasjagu asud. Ehkki iidse tava kohaselt tä-
histasid Eid ul-Adhat vaid need moslemid, kes ise 
suurest palverännakust osa võtsid.

Tallinnas asuva islami kultuuri keskuse Turath (pil-
dil) asukad olid 6.–8. novembrini samuti pidulikus 
meeleolus. Eestis on praegu peaaegu 10 000 mosle-
mit, kellest enamik pärit endise N Liidu lõunavaba-
riikidest, kuid viimasel ajal kohtab siinmail ka Lähis-
Idast tulnud mehi, kel on juba eestlastest abikaasad 
ja lapsed. Eid ul-Adha pidustustel osales Turathis 
mitusada inimest, nende seas hulk eestlasi, kes mos-
lemitena rituaale täitsid – ikka mehed ja naised kar-

dinaga eraldatud saalides, palvetes näoga Meka 
poole kiitmas kõigevägevamat Allahit, lausumas 
usutunnistust ning palumas õnnistust prohvetitele 
ja kõigile moslemitele.

Eid ul-Adha käigus ohverdavad palverändurid 
lambaid, aga ka kaameleid ja kitsi, mälestades aega, 
mil prohvet Ibrahim asus Jumala nõudel kuulekalt 
ohverdama oma poega, kuid Jumal asendas selle 
altaril lambaga.

Eesti moslemid ostsid kohalike talunike käest see-
kord viis lammast, kes ohverdati islami kombe koha-
selt – lamba pea pöörati Meka suunas, ja lihunik 
lausus sõnad, et toiming tehakse Allahi nimel, ning 
kiire liigutusega katkestas nuga arteri, veenid ja 
hingetoru. Sel kombel verest tühjaks voolanud loo-
ma liha ei ole enam roojane, vaid juba moslemile 
söömiseks sobiv halal-liha. Osa lihast jagati pidus-
tuste käigus vaesematele peredele, sest halal-liha 
on Eestis suur defitsiit. Teisest osast valmistasid aga 
Pakistani poisid Turathi keldriköögis suures pajas 
imemaitsva lambaroa, mida pärast järjekordset pal-
vust kõigile pidusöögina pakuti.

ARAFATI MÄGE KÜLASTAS TÄNAVU 
REKORDARV PALVERÄNDUREID

Allikas: http://uudised.err.ee/?06238342 05.11.2011

Rekordarv inimesi on tänavu külastanud mosle-
mite tähtsat palverännupaika - Arafati mäge Saudi 
Araabias Meka lähedal. Rekord saavutati täna enne-
lõunal, vahendas „Aktuaalne kaamera”.

Saudi Araabia võimude teatel on sel aastal ainu-
üksi välismaalt saabunud palverännupaiku külastama 
umbes kaks miljonit inimest. Mullusega võrreldes on 
tänavu nii välismaiseid kui ka Saudi Araabia enda 



 Islamiuudised 

18      |     EEsti moslEmitE kuukiri 

palverändureid kümnete tuhandete võrra rohkem. Arafati mäe külastamist peetakse moslemite iga-
aastase palverännu - hadži - tipphetkeks.

SAHHAROVI PREEMIA PÄLVISID 
ARAABIA KEVADE AKTIVISTID

Allikas: http://uudised.err.ee/?06237701 27.10.2011

Euroopa Parlament otsustas tänavu Sahharovi 
preemiaga autasustada viit araabia kevade aktivisti.

Preemia laureaadid on Egiptuse ülestõusu üks 
juhte Asmaa Mahfouz, Liibüa teisitimõtleja Ahmed 
al-Zubair Ahmed al-Sanusi, Süüria jursit Razan Zei-
touneh, karikaturist Ali Farzat ja Tuneesiast Mohamed 
Bouazizi, kes pälvis auhinna postuumselt, vahendas 
France24 AFP-d.

Sahharovi mõttevabaduse auhind on oma nime 

saanud nõukogude füüsiku ja poliitilise dissidendi 
Andrei Sahharovi järgi. Euroopa Parlament annab 
alates 1988. aastast igal aastal auhinna üksikisikule 
või organisatsioonile, kes on andnud olulise panuse 
võitlusse inimõiguste või demokraatia eest. Auhin-
naga kaasneb 50 000 euro suurune autasu.

Teised tänavused kandidaadid olid Valgevene 
kodanikuaktivist ja ajakirjanik Dzmitri Bandarenka 
ja Colombia põllumeeste kogukond (San José de 
Apartadó Peace Community).

BRASS CRESCENT AWARDS 2011 VÕITJAD SELGUNUD

Allikas: kawthar 23.11.2011

Alates 2004. aastast on Brass Crescent Awards 
iga-aastane võistlus, mis võimaldab külastajatel mos-
lemite või islami-teemalisi postitusi veebis hääleta-
da. Kanditaatide esitamine ja hääletamine toimub 
aadressil www.brasscrescent.org

Peale Ramadani alanud hääletuse võitjad selgita-
ti välja 7. novembriks.

Kõige suuremaid kiidusõnu pälvis ja parima blogi 
tiitli pälvis Productive Muslim http://www.produc-
tivemuslim.com/, samuti tunnustati neid kui parimat 
grupiblogi.

Parim meediablogi oli 30 Mosques (Aman Ali & 
Bassam Tariq) http://30mosques.com/

Parimaks naismoslemite häälekandjaks ja parima 
kujundusega blogina osutus võitjaks I got it Covered 
http://www.igotitcovered.org/ .

Läbi huumori edastas oma ideesid kõige paremi-
ni Maniac Muslim (Hamzah Moin) http://maniacmus-
lim.com/ .

Parim uustulnuk oli Teaching Kids the Holy Quran 
(Mezba Mahtab) http://readwithmeaning.wordpress.
com/ .

Parim mittemoslemist postitaja  glenn greenwald 
http://www.salon.com/writer/glenn_greenwald/ .

Parima postituse või seeria kategoorias tuli võitjaks 
Ramadan Reflections (Khalid Latif ) http://www.huf-
fingtonpost.com/imam-khalid-latif .

Parima piirkonna blogi Sana Saleem (Pakistan) 
http://sanasaleem.com/ .

Parim postitaja Loonwatch (Danios) http://www.
loonwatch.com/.

Parim Twitteris Mujahideen Ryder http://twitter.
com/#!/mujahideenryder .
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EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU PEAPIISKOP 
KOHTUS VENEMAA KÕRGE ISLAMILIIDRIGA

Allikas: http://www.epl.ee/news/online/eesti-evangeelse-luterliku-kiriku-peapiiskop-kohtus-
venemaa-korge-islamiliidriga.d?id=60477889 25.10.2011

Eestis lühivisiidil viibiv Venemaa Muftide Nõuko-
gu esimees mufti šeik Ravil gainutin kohtus peapiis-
kop Andres Põderiga. Külalist saatsid Soome tatar-
laste moslemikogukonna juht imaam Ramil Beljajev, 
Eesti Islami koguduse mufti Ildar Muhhamedšin ja 
juhatuse esimees Timur Seifullen. EELK poolt võtsid 
külalist vastu peapiiskop Andres Põder ja kantsler 
Urmas Viilma.

Vesteldi religiooni kohast sekulaarses ühiskonnas 
ning tõdeti, et kõik religioonid omavad võrdselt 
vastutusrikast rolli ühiskonna parandamisel ja tra-
ditsiooniliste vääruste hoidmisel.

“Nõukogude perioodil koges ajalooline moslemi-
kogukond sarnaseid repressioone kui kristlikud ki-
rikud ning pärast NSV Liidu lagunemist ja usuvaba-
duse printsiipide realiseerumist on alati taotletud 
sõbralikke suhteid teiste religioonidega, sealhulgas 
konfessionaalse kristluse, juutluse ja budismiga. Just 
selliste sõbralike suhete arendamise eesmärki taot-
leb ka käesolev kohtumine EELK peapiiskop Andres 
Põderiga,” tõdes Venemaa 20 miljonilist moslemiko-
gukonda esindav mufti gainutin.

Peapiiskop Põder kinnitas sõbralike suhete ole-

masolu erinevate religioonide vahel Eestis ning tõi 
näiteid heast koostööst. Samas möönis peapiiskop, 
et maailmas on piirkondi, kus kahjuks suhted on 
pingelised. Näitena tõi peapiiskop hiljutised sünd-
mused Egiptuses. Mufti gainutin kinnitas, et Egip-
tuses toimuv on kahjuks murettekitav, samas tõi 
näiteid sellest, kuidas Egiptuse moslemid asusid 
toetama äärmuslike rühmituste rünnakute all kan-
natavaid kopti kristlaste kogudusi oma kirikute ja 
keskuste kaitsmisel ja ülesehitamisel. Ta avaldas 
lootust, et poliitilise olukorra stabiliseerumise järel 
lõppevad ka sarnased kokkupõrked erinevate reli-
gioossete rühmituste vahel.

Kohtumise lõppedes tänas mufti Ravil gainutin 
peapiiskop Andres Põderit vastuvõtu eest ning esi-
tas peapiiskopile küllakutse Moskvasse Venemaa 
Muftide Nõukogu peakorterisse. Peapiiskop tänas 
kutse eest ning avaldas omalt poolt head meelt 
heade suhete pärast kristlaste ja moslemite vahel 
Eestis aga ka Venemaal ja Soomes. Omapoolsed 
tänusõnad ütles Soome tatarlaste moslemikogukon-
na juht imaam Ramil Beljajev, kes on Soome saade-
tud teenima sealseid moslemeid just Venemaa Muf-
tide Nõukogu poolt.
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Millest alustada lugu, kuidas minust sai moslem?

Ma arvan, et päris algus on kusagil lapsepõlves. 
Unenäod kõrbest, pikad kleidid ja veel rida pisikesi 
seiku. Aastaid hiljem, kui paljud teised unistasid rei-
sist Austraaliasse või Jaapanisse, siis minu sooviks oli 
käia vaid Egiptuses või Indias. Indiasse ei ole ma siia-
ni jõudnud, aga Egiptusesse pidin minema, sest sain 
kingituseks puhkusereisi soojale maale. Ja nii ma läk-
singi oma unistuste maale … 

Kuum kõrbetuul, mis öösel lennukist väljudes näk-
ku puhus, oli ehmatamapanev. Sellist kuumust ei 
olnud ma kunagi tundnud. Järgmiseks elamuseks 
oli lennujaama ees ootavate taksojuhtide hõiked ja 
kauplemine ning lõpuks hotellis saadud ehmatus – 
tuba koristamata ja väga nigel … Pisarad tulid silma, 
et kuhu ma sattunud olen ja rohkem ma siia iial ei tu-
le! Järgmised viis päeva aga uitasin linnas ringi, sest 
ära minna ju ei saanud. Tuttav, kes aastaid puhanud 
Egiptuses, jagas näpunäiteid, kuidas käituda erine-
vates olukordades, aga ma toimetasin millegi ajel ise 
just nii, nagu vaja. Mitmetes olukordades oli mul nn 
déja vu tunne!

Inimesi ja nende tegemisi jälgides tekkis palju küsi-
musi. Kahjuks ei saanud ma aga esimesel hetkel kel-
leltki midagi küsida, sest inglise keelt ma ei rääkinud. 

Iga seal oldud päevaga hakkas mulle aga järjest 
rohkem seal meeldima ja kodus tagasi olles uurisin 
selle maa ja inimeste kohta Internetist kõike, mida 
vähegi leidsin. Internetiotsingute käigus avastasin 
juhuslikult ka lehekülje www.islam.pri.ee, millest oli 
minu jaoks väga suur abi.

Ja nii juhtuski, et poole aasta pärast, kui läksin uues-
ti oma unistuste maale, ei pannud mind enam paljud 
asjad küsivalt vaatama ega kulme kergitama, vaid 
ma teadsin asjade toimumise tagamaid.

Mõne kuu möödudes kibelesin jälle sinna, sest seal 
olla oli lihtsalt nii mõnus. 

Kord-korralt muutus minu riietus, minu poolde 
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säärde seelikutest said maani kleidid ja minu õlarättidest 
said pearätid. Tuttavatega, kes olid tekkinud esimese rei-
si ajal, üritasin oma algelises inglise keeles rääkida. Nende 
näod väljendasid iga korraga järjest rohkem imestust ja 
nüüd pärisid nemad, miks ma teen nii, nagu neil kombeks. 

Tallinnas olles käisin Turathi keskuses koraanitunnis, et 
mõista, mis sellesse iidsesse raamatusse on kirja pandud. 
Egiptuses seletas aga sealne tuttav, miks see või teine asi 
on hea ja miks nii või naa ei ole kombeks teha. 

Igal juhul selle aasta alguses olin ma jõudnud arusaami-
sele, et minus on peidus olnud lihtsalt üks moslem, kes se-
da ise ei teadnud. Aitäh Kätlinile, kes selle välja ütles!

Ja jälle viis teekond mind Egiptusesse. Seekord küsis üks 
kohalik tuttav, kui nägi mind hidžaabiga, kas ma usun siis 
Jumalat ja palvetan. Teadsin teda kui moslemit, kes ei pal-
veta ja mina pidin küsima vastu, miks tema seda minult 
küsib, kui ise nii kui nii ei palveta? Tuttava suu läks lukku, 
aga järgmisel päeval rääkisid ta töökaaslased, et üle mitme 
aasta oli see mees taas palvetama hakanud!

Sellega muutused minu elus ei piirdunud ... sest üks mees 
oli jõudnud arusaamisele, et ta sooviks minuga koos elus 
edasi minna. Ta sai minu arvamust küsida nüüd, kui tulin 
kaetult! 

Reisilt tagasi olles ootas ees veel üks suur samm – öelda 
koos mitmete teistega šahaada. Olin õnnelik ja imeliselt 
vaba! Veidi kibelev kurk käis ka asja juurde ning siis veel 
teiste õdede kallistused ja õnnesoovid.

Taas ootas mind ees reis sellele imelisele maale ning see-
kord oli sihtpunktiks Kairo. Seal tuli läbida pikk paberima-
janduse kadalipp, et lõpuks jõuda selle ühe ja ainsa pabe-
rini, mis kinnitab kahe inimese ühist soovi. Kogu asjaajami-
ne võttis aega 1,5 kuud! 

Sel ajal ei taibanud ma veel, miks seal veedetud aeg mul-
le nii kasulik oli. Kuid tagasi Eestimaale jõudes, oli minu esi-
mese ramadaanini vaevalt 5 päeva ja just siis mõistsin, kui 
hea oli olnud see 1,5 kuud Kairo kuumuses! Süüa eriti ei 
tahtnud, ainult vett juua – see aeg oligi nagu sissejuhatus 
ramadaani! 

Kõigi sündmuste lõpuks jõudis ka abikaasa Eestisse enne 
ramadaani lõppu! Küll on hea, kui ei ole üksinda, eriti veel 
sellisel ajal nagu ramadaan.

Mammu
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HENNA Pidu MAMA TÄNAVAL

Täna läksime tavapärasele iganädalasele õhtu-
söögile mama koju. Kohe mama tänaval nä-
gin veidraid toolidega ümbritsetud maalinguid. 
Lapsed kargasid ümberringi ja väikesed vär-
vilised lambikesed oli tõmmatud üle tänava.  
Ei-ei, see ei olnud pulmapidu mis seal tulemas oli. 
See oli henna pidu, mida korraldatakse pruudi-
le üks õhtu enne pulmi. Igast karvaeemaldusest 
ja kehamaalingutest ma siinkohal ei hakkagi rää-
kima, räägin parem sellest mida mina nägin.  
Peale õhtusööki sättis mama nigabi ette ja läksime 
balkonile seda tralli vaatama. See oli mul esimest 
korda näha henna pidu. Olgugi küll kaugelt ja vaid 
seda osa, mis tänavale jäi, kuid siiski elamuse ma 
sain. Loomulikult üürgas muusika valjult, nagu siin 
ikka kombeks on. Naised tantsisid ringis. Õigemi-
ni välised ringid olid nagu müür kaitsemaks ringi 
keskel tantsivaid noori neiusid. Seega, tänaval liiku-
vad noormehed ei näinud pea et nabatantsu moo-
di tantsivaid neiusid. Tantsiti ja kõigil paistis olevad 
hea meel. Mingil hetkel naised lõpetasid tantsimi-
se ja jäid poolkaares tänavale tehtud kujutiste et-
te seisma. Seal oli muideks krokodill ja siis üks nägi 
välja nagu kaheksajalg ja ma täpselt ei näinud mis 
kujutised seal kõik olid. Sellised värvilised. Siis süü-
dati mõned neist põlema. Hästi armas oli. Väljas oli 
juba pimedaks läinud ja siis väikesed lõkked põle-
mas. Nende ümber kaunilt riides naised ja mehed. 

Lõkked põlenud, vallutasid tänava noormehed ja 
lapsed. Naised eemaldusid ja mõni neist veel liigu-
tas vähe aga uhkeldav tantsimine oli naiste poolt 
läbi. Nüüd oli aeg noormeestel näidata, mida os-
kavad. Kaks neist ajasid minu ja mama nii naerma. 
Ehtsad klounid olid.Ja kolm noormeest olid ehtsa 
tantsukava selgeks õppinud ja esitasid seda. Iga-
vesti vahva oli. Poole ühe aeg õhtul oli muusika ju-
ba vaikseks jäänud ja vaid mõned inimesed istusid 
toolidel ja rääkisid omavahel juttu. Selleks ajaks oli 
aruuza juba tuppa läinud ja seal tehti talle siis ilm-
selt hennat ja kõike mis enne pulmi tehakse.  
Vaadates kõiki neid tantsivaid ja rõõmsaid inime-
si, tekkis mul tunne, nagu tahaks ise nende sekka 
minna, aruuzat musitada, tantsida ja olla ülevoola-
valt õnnelik. Meenus oma pulmaeelne väikes pro-
test kõige suure ja uhkeldava vastu. Ja ühel hetkel 
sai mulle selgeks, et siia pole mõtet tulla (ei elama, 
turismireisile ega külla) eelarvamustega, võrdlema 
enda ja meie elu. Siia tulles on üheks olulisemaks as-
jaks olla vaba kõigest ja lihtsalt nautida. Meie elu on-
gi teistsugune, teiste elu nende riikides jällegi erinev. 
Üks ei ole parem teisest. Ühe kombed ja tavad ei ole 
parem teiste omadest. Vaid olles vaba kõigest nega-
tiivsest ja kõigist eelarvamustest saab tunda egipt-
laslikku rõõmu ja õnne.

Tasneem Egiptist

http://tasneemmahmoud.livejournal.com
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Autor: Yusuf Saeed

AL-HAdŽ

Sai nüüd siis minulgi lõpuks sooritatud al-hadž ehk suur 
palverännak, üks viiest islami tugisambast. Alhamdulillah, 
et Jumal mind selles aitas ja et Ta selle mulle nii kergeks 
tegi. Palun Jumalat, et Ta ka kõigile teistele õdedele-ven-
dadele Eestis ja mujal kord elus selle võimaluse annab.

Palverännakuhooaja saabumisest andsid juba varakult 
märku Mediinasse saabuvad suured inimmassid. Eri-
ti ilmekalt tuli see esile Prohveti mošees, kus palveread 
ulatusid pikalt ustest väljapoole. Paljud palverändurid 
peatuvad enne Mekasse sõitu just Mediinas ja mõnin-
gad neist päris pikka aega. Hilisemaks märgiks olid üli-
koolilinnaku külgmise värava juurde kogunenud maas-
turid, mille juhid ootasid innukalt õpilasi, kes nendega 
Mekasse tahaksid sõita. Hinnad olid neil päevil aga päris 
krõbedad: kui tavaliselt võib saada koha autos Mediinast 
Mekasse umbes 50 riaaliga (~10€), siis nüüd oli ühe koha 
hinnaks 250 riaali ehk umbes 50€.

Minul aga oli võimalus minna palverännakule koos kee-
leinstituudi grupiga. Nimelt oli kõigil instituudi õpilastel, 
kes polnud varem suurel palverännakul käinud, võimalus 
kandideerida tasuta palverännakule. Tahtjaid oli muidu-
gi palju, kuid minu teada võeti palverännakule tuhandest 
soovijast vaid umbes 300. Need kolmsada õpilast jagati 
kahte suurde gruppi. Mina olin esimeses grupis, mis alus-

tas 3 bussiga sõitu Meka poole teisest grupist ühe päeva 
võrra varem, dhu-l-hižža kuu 6. päeval.

Soovituseks neile, kes on tulevikus palverännakule mi-
nemas: vähemalt sama tähtis kui dokumendid on hadžile 
kaasa võtta tohutul hulgal kannatlikkust, seejärel kannat-
likkust ja siis lisaks sellele veel ohtralt kannatlikkust. Sa-
muti tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks ja ar-
vestada sellega, et varem tehtud plaanid ei pruugi hadži 
päevil sugugi toimida, ükskõik kui hoolikalt need on läbi 
mõeldud. Näiteks seisime me vahetult enne Mekat um-
bes kaks ja pool tundi ühe kontrollpunkti juures ning ko-
gu bussisõidu pikkuseks oli umbes 10 tundi, mis on Me-
diina-Meka puhul väga pikk aeg. Pärast pikka magamata 
ööd ja erinevaid ootamatusi ja viivitusi, saime visata pi-
kali ja veidi magada alles järgmisel päeval enne keskpäe-
va, kui läksime oma telki Minaas. Peale iša palvust korja-
sime aga kotid kokku ja lahkusime oma telgist, sest mei-
le avanes võimalus vahetada senine laagriplats parema 
vastu. Nimelt asus uus telk rongijaama vahetus lähedu-
ses, mis meie logistikat järgmistel päevadel oluliselt liht-
sustas. Samuti ei olnud meil vaja enam ronida kõrgele 
mäe otsa nagu eelmise telgi puhul.

Kätte oli jõudnud dhu-l-hižža 8. päev ehk päev, mil pal-
verändurid kogunevad Minaasse. Need meist, kes vahe-
peal olid riietunud tavalistesse riietesse, panid nüüd jälle 
selga kaks valget lina ehk ihraami ja laususid oma kavat-
suse sooritada hadž. Järgmisel päeval liikusime hommi-
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kul rongiga Arafatile. Rongiga sõitmine oli üks meeldi-
vamaid privileege, mis keeleinstituudiga palverännakul 
käimine kaasa tõi: kuigi kõndimist oli ka vaatamata ron-
gisõitudele parasjagu, hoidsime me siiski tohutult palju 
jalavaeva kokku ja säästsime energiat ja tervist hadži rii-
tuste täitmiseks. Jõudsime oma telki Arafatil veidi enne 
keskpäeva, mis andis meile võimaluse kergeks uinakuks. 
Peale dohri ja asri ühendatud palvust kuni päikeseloo-
janguni oli Arafatil duaa tegemise aeg. Prohvet Muham-
mad (صلى اهللا عليه و سلم) on hadži kohta öelnud: „Al-hadž 
on Arafat...“ (Tirmidhi & Abu Dawud). See päev on nii täh-
tis, et ilma sel päeval Arafatile kohale ilmumata on inime-
se hadž kehtetu. Samuti on see üks õnnistatumaid päevi 
kogu aastas ja seda mitte ainult palveränduritele.

Lahkusime Arafatilt üsna hilja õhtul ja suundusime ron-
giga Muzdalifa poole. Rongi pealt maha tulles avanes 
meile ülevalt platvormilt vapustav vaatepilt. Ma ei olnud 
kunagi varem näinud nii palju inimesi ühes kohas, tege-
mist oli konkreetselt inimmerega. Isegi mõned mäed 
Muzdalifa ümber olid inimesi täis. Rongijaama treppidelt 
alla tulnud, alustasime teekonda oma  laagriplatsi suunas 

– õnneks meie päris tänaval ei pidanud magama. Kuigi 
meie plats ei olnud sugugi kaugel, võttis sinna jõudmi-
ne äärmiselt kaua aega, lihtsalt seetõttu, et niiiiiii palju 
inimesi oli liikumas ühes suunas. Lõpuks jõudsime siiski 
kohale, veidi enne keskööd. Palvetasime maghribi ja iša 
ühendatult, sõime veidi ja siis üritas enamus meist ma-
gada. Muzdalifas magavad palverändurid muide lageda 
taeva all, välja arvatud need, kes oma telgi kaasa on võt-
nud. Igatahes vaatamata busside pidevatele signaalidele, 
helikopterite tiirutamistele meie peade kohal ja sellele, 
et me olime seal vähese ruumi tõttu peaaegu nagu kilud 
karbis, suutsin ma siiski piisavalt hästi magada.  

Järgmise päeva hommikul, dhu-l-hižža 10. päeval, hak-
kasime enne päikesetõusu Muzdalifa rongijaama poo-
le liikuma. Rongiga sõitsime lõpp-peatusesse ehk koh-
ta, kus loopisime kivikesi vastu seina, mis sümboliseerib 
saatanat. Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on vaid 
sümboolse saatana kividega pildumisega, kuid tundub, 
et paraku on inimesi, kes arvavad, et see on koht, kus on 
võimalik kogu oma elus kogunenud viha saatana peale 
välja valada, pildudes võimalikult suuri kive või lastes käi-
ku ka oma jalanõud. Peale seda pöördusime tagasi oma 
telki Minaas. 

Dhu-l-hižža 10. päev on ka ohvriloomade tapmise päev. 
Maksin enda ohvrilooma raha ühele vennale meie gru-
pist, kes mitmelt inimeselt raha korjas ja siis hiljem kõigi 
loomade eest korraga maksis. Seejärel lasin endal juuk-
sed maha ajada. Peale dušši oli lihtsalt imeline tunne jälle 
tavalised riided selga panna. Olime kahes linas juba piisa-
valt kaua aega veetnud.

Kätte oli jõudnud eid, mistõttu söödi, joodi ja puhati. 
Õhtuks oli korraldatud programm erinevate mängude 
ja võistlustega, mõned õpilased esinesid an-našiidide 
laulmisega.

Kuna dhu-l-hižža 10. päeval me hadži tawaaf-i (seitse 
tiiru ümber Kaaba) ja sa’ii-t (kõndimine seitse korda Safa 
ja Marwa vahel Harami mošees) ei sooritanud, läksin ma 
seda sõpradega tegema 11., vahetult peale järjekordset 
kivikeste loopimist. Mekasse otsustasime minna jalgsi. 
See tundus ka igati loogiline, sest transport oli tol päeval 
äärmiselt kallis ning samuti oli meil hea meel, et saime 
kõndides kogeda ka tõelist palverännaku tunnet. Ei kuju-
ta ette, kui mitu kilomeetrit me kõndisime, kuid teekond 
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läks mõnusa seltskonnaga üsna kiirelt ja jõudsime varsti 
Mekasse.  

Kaks venda läksid oma teed, kuid meil ülejäänud nel-
jal tekkis huvitav mõte üritada kogu tawaaf-i ja saii ajal 
koos püsida. Osaliselt oli see tingitud vajadusest, sest üks 
meist oli oma telefoni ära kaotanud, aga kuna tahtsime 
nagunii hiljem koos tagasi minna, ei pidanud me nii üks-
teist hiljem ootama hakkama. Et rahvamassis kokku jää-
da, moodustasime „inimrongi“, hoidsime kinni enda ees 
oleva venna õlast või seljakotist. Tawaaf sujus niimoodi 
üllatavalt hästi ja kiirelt ning kõik olime rahul, et seda nii 
otsustasime teha. Sa’ii sooritasime teisel korrusel ja seal 
ei olnud „inimrong“ enam vajalik.

Peale iša palvust läksime ühte paljudest söögikohta-
dest mošee lähedal, et õhtust süüa. Maksime üsna palju, 
aga ega me eriti ei hoolinud, sest oli ju eid, mis tähendab 
pidupäeva. Peatusime veel teiseski kohas, et süüa sõõri-
kuid ja juua teed. Ajasime juttu, naersime ja tänu heale 
seltskonnale tekkis mul esimest korda korralik eidi tunne, 
mida kahest eelmisest aastast ei mäleta.

Õhtule pani punkti mootorrattasõit tagasi rongijaama. 
Ma ise mootorrattasõidu ideest väga vaimustatud ei ol-
nud, kuid kuna ühel austraallasel oli jalg haige ja me sai-

me tavalisest hinnast poole odavamalt (sest olime kum-
malgi mootorrattal kolmekesi: juht + 2 reisijat), otsusta-
sime siiski selle kasuks. Sõit oli tiheda liikluse tõttu üsna 
rahulik, aga siiski päris lõbus.

Dhu-l-hižža 12. päeval otsustasime paari sõbraga min-
na pärast kivikeste loopimist Mekasse, et sooritada nn. 
hüvastijätu tawaaf, mis on hadži viimane kohustuslik osa 
ja sõita siis tagasi Mediinasse. Otsustasin lahkuda varem, 
kuna olin haigeks jäänud ning kuna grupp pidi busside-
ga lahkuma alles kaks päeva hiljem. Eelistasin jõuda aga 
Mediinasse varem. Nägime Mekas transporti otsides mit-
meid teisi vendi oma grupist, kes samuti iseseisvalt Me-
diinasse püüdsid jõuda. Lõpuks leidsime bussi, milles oli 
vabu kohti ja alustasime sõitu Mediina poole. Jõudsime 
kohale järgmise päeva hommikul, alhamdulillah.

Kokkuvõttes leian, et hadž keeleinstituudiga tähendas 
mulle võimalust sooritada hadž ühel parimal võimalikest 
viisidest. Alles nüüd mõistan neid inimesi, kes tahaksid 
Mediinasse õppima tulla juba ainuüksi sel põhjusel, et 
sooritada ülikooli kaudu hadž, sest see on tegelikult to-
hutult suur õnnistus. Loodan, et Jumal aitab neid nende 
püüdlustes.

Piltidel: Telgid Minas ja Meka linnulennult. Allikas: Internet
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Jaapan on Aasia mandrist itta jääv maa ja riik Kaug-Idas 
Vaikse ookeani läänekaldal Jaapani saarestikul. Tema lä-
himad naabrid on Korea, Hiina ja Venemaa.

Jaapan koosneb umbes 3900 saarest, enamus neist on 

pisikesed. Suuri saari on 4: Honshū, Hokkaido, Kyūshū ja 
Shikoku.

Jaapan on konstitutsiooniline monarhia, kus formaal-
seks riigipeaks on keiser, seadusandlikku võimu teostab 
aga valitav parlament. Jaapan on ainuke riik maailmas, 
kus valitseb keiser.

Jaapan on etniliselt homogeenne riik, kus põhirahvus, 
jaapanlased, moodustavad 98,5% elanikest.

Rahvastik on jaotunud väga ebaühtlaselt. Valdav osa 
inimesi elab suurlinnastutes. Erasektori ja valitsuse koos-
töö, tugev tööeetika, tööjõu kõrge kvalifikatsioon on ai-
danud Jaapanil pärast II maailmasõda erakordse kiiruse-
ga tõusta teisele kohale maailma juhtivate tööstusriikide 
hulgas.

Oma asendi tõttu tektooniliselt aktiivses piirkonnas on 
Jaapanis lisaks vulkaanidele ja kuumaveeallikatele tavali-
sed ka maavärinad. Igal aastal registreeritakse 7000 kuni 
8000 maavärinat, kuigi enamik neist on nii nõrgad, et ini-
mesed neid ei tunne.

rELiGiooN JAAPANiS

Jaapanis kehtib põhiseaduse kohaselt usuvabadus ja re-
ligioon on riigist lahutatud.

       

Jaapanikeelne nimetus: Nippon-koku (ametlik) või 
Nihon-koku (tänapäevane) („päikesest tulev“)
rahvaarv: 127 928 000 (2011)
Pindala: 377 835  km2
Pealinn: Tokyo
riigikord: konstitutsiooniline monarhia
riigikeel: jaapani keel (jaap k – nihongo)
Etnilised grupid: 98,5% jaapanlased, 0,5% koreala-
sed, 0,4% hiinlased, 0,6% teised.
rahaühik: jeen
usundid: šintoism ja budism 84%, 0,8% kristlased, 
0,1% moslemid

Reis ümber islamimaailma

Tõlkinud ja koostanud: Sarah Egiptist
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Reis ümber islamimaailma

Levinumad religioonid on šintoism, budism, vähesel 
määral on ka moslemeid, kristlasi, hinduiste jt. Šintoism 
on põline jaapani religioon, kuid seda on aegade jooksul 
tugevasti mõjutanud budism. Konfutsianism, mis jõudis 
Hiinast Jaapanisse enne budismi, on küll tugevasti mõju-
tanud jaapanlaste moraalseid tõekspidamisi, kuid pole 
kujunenud organiseeritud religiooniks.

1985. aasta andmetel oli Jaapanis 115,6 miljonit šintois-
ti, 92 miljonit budisti, 1,7 miljonit kristlast ja 14,4 miljonit 
muude religioonide tunnistajat.

Šintoism on jaapani rahvuslik religioon, mis kujutab 
endast segu looduse, esivanemate, kangelaste ja keisri 
kummardamisest. Tavaline šintoistlik pühamu on koht, 
kus elab küla, linna või prefektuuri kaitsevaim. Selles 
Suures Ise pühamus elab päikesejumalanna Amaterasu 
Omikami, kellest põlvneb Jaapani keisrisuguvõsa ja kes 
on terve rahvuse kaitsevaim. Ise Jingu on ka praegu täp-
selt samasugune, nagu 2000 aastat tagasi. Kuna ta on 
ehitatud ainult puidust, siis ehitatakse ta iga 20 aasta ta-
gant vanade jooniste järgi uuesti üles. Ka arvukad kunagi 
valitsenud keisritele pühendatud pühamud on terve jaa-
pani rahva kultuseobjektid.

Professor Robert Kisala arvutuste kohaselt ainult 30% 
jaapanlastest peavad ennast usklikeks. Phil Zuckermani 
poolt läbi viidud uuringute alusel on 64-65% jaapanlsa-
test mitte-usklikud; osade andmete kohaselt isegi kuni 
84%.

Tavaliselt näidatavates andmetes on kirjas, et 90% jaa-
panlastest on budistid, kuid see tuleneb peamiselt sel-
lest, et sünni paberitesse märgitakse budism, perekond-
likest traditsioondest tulenevalt. Kuid tegelikkuses on 
enamus jaapanlasi mitte-usklikud.

iSLAM JAAPANiS

Arvatavasti jõudis islam Jaapanisse 20. sajandi alguses 
Venemaalt põgenenud tatarlaste kaudu. Jaapani mos-
lemite ajalugu on üle 100 aasta pikk. 1935. aastal ehitati 
Jaapani esimene mošee (Kobe mošee). Keiko Sakurai  ar-
vutuste põhjal oli 2000. aastal Jaapanis etnilisi moslemid 
kuni 63 552 ja immigrantidest moslemeid umbes 70 000 
kuni100 000. Teised andmed väidavad, et immigrante on 
90% ja etnilisi moslemid 10%.  Jaapanis on usuvabadus ja 
valitsus ei küsi kunagi kelleltki, tema usu kohta; seetõttu 
ka täpsemad andmed puuduvad.

Paljud naised on ametlikult moslemiks hakanud läbi 
abiellumise. Jaapani Islami Keskuse direktori andmetel 
tuleb Jaapani naisel moslemiga abiellumiseks islam vas-



Piltidel:       
Türgi mošee Tokios välis - ja sisevaade, Kobe mošee vä-
lisvaade, Tokio Jamee mošee, Türgi mošee sisevaated, 
tsunamile ja maavärinale vastu pannud mošee
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tu võtta, kasvõi ainult paberil (kuna jaapanlased ei kuulu 
Raamatu Rahvaste hulka). Seega on palju moslemid vaid 
paberil, kui neid üldse võibki moslemiks nimetada. Osad 
naised on aga tänu moslemiga abiellumisele ajapikku 
hakanud ka islamit uurima ja lõpuks ka südamega isla-
misse astunud.

Japanfocus.org andmetel on Jaapanis 30-40 ühekorru-
selisi mošeesi ja umbes 100 palveruumiks ümberehita-
tud korterit või muid ruume. Mošeed pole pelgalt pal-
vetamiseks vaid ka sotsaliseerumiskeskused, kus on ruu-
mid nii naistele kui ka lastele.  

Kuigi Jaapanis on vähe moslemeid, on mitmetes resto-
ranides ja poodisdes saadaval halal toidud. Jaapanis on 
olemas ka 2 moslemite surnuaeda. Tänaseni pole Jaa-
panis ühtegi islamikooli, kuid plaanid selleks on tehtud 
ja Tokyos on Kobe mošee kõrvale maa soetatud, kuhu 
tuleb tulevikus Jaapani esimene islamikool. See on eri-
ti südamelähedane teema Jaapani moslemitele, kuna 
seni on lapsed saadetud islami õppimiseks vanemate 
kodumaale.

Allikad: http://www.hurights.or.jp/archives/focus/
section2/2008/06/the-everyday-life-of-muslims-in-japan.html, 
http://www.islamcenter.or.jp/islam_in_japan.Eng.htm, http://
www.missionislam.com/knowledge/japan.htm, http://en.
wikipedia.org/wiki/Religions_by_country, http://www.
tarkinvestor.ee/wiki/index.php/Jaapan, http://en.wikipedia.org/
wiki/Japan, http://kavkazcenter.com/eng/
content/2010/11/10/12798.shtml, http://www.masjid.jp/, http://
www.jannah.org/sisters/japan.html, http://www.
fountainmagazine.com/article.php?ARTICLEID=263
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LÄÄNE oMA MoSLEMid
ŠEik HAMZA YuSuF

1. oSA

„Ta on nagu ookean – kuhu iganes sa vaatad, leiad 
midagi väärtuslikku.” – šeik Abdullah Qadi. 

Mark Hanson ehk šeik Hamza Yusuf sündis Wal-
las, Washingtonis 1960. aastal. Ta oli 7-lapselise pe-
re poegadest vanim. Ta kasvas üles Lääneranniku 
äärelinnas.

Oma vanematest rääkides ütleb šeik Hamza 
järgmist: 

„Mõlemad minu vanemad on ülikooli haridusega ja 
väga laia silmaringiga inimesed. Minu isa oli Põhja-
California ülikooli humanitaarteaduste professor ja 
tal on väga filosoofiline kalduvus oma maailmapil-
dis. Minu emapoolne pere on olnud Californias ju-
ba üle 100 aasta. Mind on kasvatatud üles kristliku 
taustaga.“ 

Šeik Hamza märgib, et tema ema oli keskkonna-
kaitsja juba 60-ndatel. „Mu ema õppis Berkeley’s ja 
oli väga aktiivne kodanikuõiguste liikumises. Ta oli 
Vietnami sõja vastane. Me kasvasime üles suure sot-
siaalse teadlikkusega ... mu lähikondlased olid rik-
kad aga meie pere ei olnud üldse rikas ... Aga see 
rajoon, kus me elasime, oli jõukate ala. Ma arvan, et 
mu ema tahtis meid veenda, et selles riigis on palju 
ebavõrdsust.

Minu õde marssis Salmas, Alabamas. Seda tüüpi 
taustaga kasvatati meid ülesse ja 60-ndad aastad 
olid tõeliselt põnev aeg. Berkeley oli meile otse üle 
tänava ja ma kasvasin üles sõna otseses mõttes üle 
tänava ... ja me olime teadlikud, mis suured asjad 
meie riigis toimusid.“

SuGuPuu

Šeik Hamza on uurinud oma sugupuud erineva-
test Euroopa allikatest. Tema perekonnal on vää-
rikas Ameerika ajalugu,  mõned tema esivanema-
test jõudsid Põhja-Ameerika juba 1700-aastatel. Te-
ma juured ulatuvad Šotimaale, Kreekasse kui ka 
Põhja-Euroopasse.

Šeik Hamza räägib oma isa sugupuust: „Minu vana-
vana-vanaisa Michael O›Hanson põgenes eelseisva 
kartuli nälja eest Iirimaalt Ameerikasse 1840. aasta 
alguses koos oma pruudi Bridgetiga. Nad suundusid 
Philadelphiasse, mis oli sel ajal Iiri-katolike sisserän-
dajate Mekaks.

Ameerikas ei saanud nad sooja vastuvõtu osaliseks; 
selle asemel said nad „maitsta“ kohalike päriselanike 
ja anti-Iiri-katolike vahelist mässu 1844. aastal, mille 
tulemusena sai palju inimesi surma ja kaks ilusat ka-
toliku kirikut hävitati. Rahutused olid tekitatud vale-
de kuulujuttude põhjal, nagu Iiri katoliiklased oleks 
tahtnud Piiblit riigikoolidest eemaldada, et kind-
lustada, et nende lastele protestantlikku teooriat ei 
õpetataks.“
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Šeik Hamza emapoolsed vana-vanaisa ja vana-
isa sisenesid USA-sse 1896. aastal läbi Ellis Islan-
di. Sama vanaisa oli Marin Countys Õigeusukiriku 
presidendiks.

Võimalik mõju Šeik Hamza varajase haridusega 
Kreeka õigeusu kirikus oli seotud tema vanaisaga. 

„Minu vanaisa oli väga edukas ärimees. Tal oli, mida 
nad kutsutakse „Midase puudutuseks». Kõik, mida ta  
puudutas, muutus kullaks. Ühel päeval olid nad koos 
oma naisega minemas kirikusse pulma. Minu vana-
isa ei olnud sel ajal religioosne inimene ja kui nad 
jõudsid kirikuni, oli selle seinal suur teade.

See oli tsitaat evangeeliumist: „Mis on inimene saa-
vutanud, kui ta on saanud kogu maailma, aga on 
kaotanud oma hinge?» 

Mu vanaema ütles mu vanaisale: „See on küsimus, 
mida peaksid endalt küsima.» 

Pärast seda juhtumit sai temast omal viisil väga re-
ligioosne inimene, ehk sel viisil kuidas ta sellest ise 
aru sai. 

Ta saatis minu ja mu õe Kreekasse laagrisse, kui olin 
12-aastane, et meile meie usu seadusi õpetada.

kooLiAASTAd

„Ma käisin koolis siin Californias  ja ka Idaranni-
kul ... Õpetajad on sellised huvitavad olevused ... ja 
ma meenutan oma esimese klassi õpetajat, Proua 

gilmore’i ... ma mäletan tema nime ja ma näen selle 
pikakasvulise kõhna naise musti juukseid. Ta esindas 
klassikalist kooliõpetajat.

Kuid kõige paremini mäletan oma 3. klassi õpeta-
jat, Miss Williamsit, sest sel aastal, mil olin 3. klassis, 
toimus midagi, mis jättis minusse sügava jälje. See 
oli valesüüdistus minu kohta ja ma mäletan seda ri-
kutud meeleolu, milles ma olin peale seda, kui keegi 
tuli klassiruum ja sosistas talle midagi kõrva. 

Ja nad mõlemad vaatasid minu poole kõikide nen-
de teiste väikeste laste ees ja siis ütles õpetaja: „Oh 
meile ei meeldi need poisid, kes niimoodi teevad!» 
ja ma olin täiesti segaduses, sest ma ei teadnud mil-
lest nad rääkisid ja mind viidi direktori kabinetti. Üks 
minu „põhilisi vaenlasi“ mänguväljakul oli minu koh-
ta valetanud. See oli minu esimene tõeline kokku-
puude ebaõiglusega. Seal ma siis olin – vale ütluse 
meelevaldne ohver ja ma kannatasin kõik need ta-
gajärjed. Ja see õpetas mulle midagi väga tähtsat 
õigluse ja ebaõigluse olemasolust ja ka seda, mida 
inimesed tunnevad, kui nende suhtes on ebaõigla-
selt käitutud.

Viiendas klassis hakkasid siis asjad radikaalselt muu-
tuma. Mul oli õpetaja nimega Dennis Hasslinger ja 
see oli Summerhilli alguses. Oli 1960. aasta ja oli pal-
ju katsetamisi ja meie õpetusviis muutus täielikult, 
sest oli üleminek vanadelt „tüüpõpetajatelt“ väga 
radikaalsele noorele mehele, kes oli pühendunud 
muutma kõike seda vana.“

Rihla TV-s Vestluse käigus meenutas Šeik Hamza 
ema tema lapsepõlve. Ja kui küsiti, et kas tal on mi-
dagi sellega seoses meeles, ütles ta:
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„Konkreetselt mäletan seda, et ta oli väga uudishi-
mulik ja ta küsis alati, miks on nii ja nii,  sest ta tahtis 
teada, kuidas asjad on. Ta ei olnud kunagi rahul. Kui 
vastasid ühele küsimusele, oli tal juba teine valmis 
jne. Ta oli suurepärane kõneleja. Ta armastas rääkida, 
ta armastas küsida küsimusi. 

Tal oli palju seiklusi. Ta oli seikleja. Kui me läksime 
välja, kadus Hamza kuidagi ära. Näiteks, kui olime 
näitusel, kadus ta ära ja mina koos ülejäänud lastega 
käisime ringi ja otsisime teda. Kui me lõpuks ta leid-
sime, istus ta koos politseinikuga ja sõi jäätist…

Üks asi, mis mul tõesti on meeles püsinud ja millest 
ma pole kunagi tõeliselt üle saanud, oli siis, kui ta oli 
umbes 11-12 -aastane. Ta oli innukas lugeja ja üks-
kord ütles ta mulle, et ta oli lugenud „Sõda ja rahu“ 
ja ma oletasin, et ta oli lugenud koomiksi loo „Sõda 
ja rahu“ .... Aga kui vene film „Sõda ja rahu“ tuli kino-
desse, mis oli 3,5 tundi pikk, võtsin ta kaasa seda fil-
mi vaatama. Ja vaheajal ta arutles, mis oli raamatu ja 
filmi vahe. Nii ma siis veendusin, et ta tõesti oli seda 
romaani lugenud.

Ja teine asi, mida ma mäletan, oli see, et tal oli sel-
line uskumatu tasakaalu tunde. Ta oli lihtsalt suure-
pärane sportlane! Me läksime suusatama ja ta laskis 
suuskadega kõrgeima nõlva otsast alla kohe, kui ta 
sinna tippu jõudis. Ta oleks nagu suusatanud kogu 
oma elu. Samamoodi mängis ta jalgpalli ja pesapalli. 
Mida iganes ta tegi, tundus, et ta juba teadis, kuidas 
seda teha.»

Samas shows Šeik Hamza küsis oma noorema ven-
na Troy käest, et mis olid tema mõtted oma lapse-
põlvest. Troy ütles: „Kasvamine sinu noorema ven-
nana... Ma ei tea, kui palju sa ise seda mäletad, kuid 
sa olid tõeline kangelane mitte ainult minule vaid ka 
kõikidele minu sõpradele. Ma arvan, et kõik olid ka-
dedad, et mul oli selline hea vanem vend, kes näis 
olevat teisest materjalist võrreldes kõikide muudega, 
keda teadsime. «

ÄrAoSTMATu

Kui šeik Hamza oli 12-aastane, veetis ta koos oma 
õe Nabilaga suve Kreekas. Nad läksid Kreeka Õige-
usu laagrisse, et õppida edasijõudnute kristlike uu-
ringute katekismust. See laager avaldas suurt mõju 
šeik Hamza tulevikule, nagu ta ise seda kirjeldab.

„Minu pere saatis minu ja mu õe Kreekasse laagrisse, 
kui ma olin 12 aastat vana, et õpetada meile meie re-
ligiooni seadusi. Sellest sai pöördepunkt minu elus. 
Nagu näete, on minust ja minu õest saanud mosle-
mid. Meie 7-lapselisest perest vaid meie 2 läksime 
sellele teekonnale, sellele palverännakule. 

Ma räägin  teile, mis tegelikult mind sellel reisil ta-
bas. See oli väike saar Kreekas nimega Zakynthos. Ja 
ma läksin seal kirikusse, kus oli 6. sajandist pärit pü-
hak; enne islami ajastut kristlik pühak nimega Püha 
georg ... see on nagu Juraaj araabia keeles. Sahih 
Bukhari on maininud Juraaji, pühakut, kellele nad 
ehitasid suure kiriku. 

Ja see pühak on kirikus. Meie Prohvet (saws) mõistis 
selle hukka, mida kristlased oma pühakutega tegid. 
Nad panid nad keset kirikut. 

Ma ei unusta seda kunagi, kui läksime üles ja suud-
lesime tema jalgu. Ma vaatasin tema nägu – tema 
nägu oli muutumatu. Midagi ei olnud muutunud. 

Ja seda kutsutakse riknematuks.  Riknematud krist-
luses olid need inimesed, kellede kehad ei riknenud 
ja neid oli palju. Ja meie usume sama moslemitest.

Nähes seda meest, avaldas see mulle suurt mõju. 
See šokeeris mind tõeliselt, et miks selle mehe keha 
ei lagunenud nagu teiste inimeste kehad? Me räägi-
me siin 1600 aastast! 

Need varajased kristlased ja varajased moslemid 
olid kõik Jumala rahvas. Nad tõid endaga kaasa nii 
palju usku, et inimesed oleks muutunud moslemi-
teks vaid lihtsalt neid nähes. 

Kuidas on see võimalik, et surnud isik võib mõjuta-
da mind nii sügavalt võrreldes elavate inimestega? ...“

kAHEkSAS kLASS 

Naastes suvelaagrist, alustas ta uues koolis.

„Kaheksandasse klassi läksin ma eksperimentaal-
kooli Marini maakonnas, millel oli 4 suunda – maa, 
õhk, tuli ja vesi ... põhineb testimisel. Sind pandi tea-
tud neliku osasse, et suurendada oma loomulikku 
annet. Nii, mind pandi Mere kooli, mis oli inimestele, 
kes olid andekad keeltes, lugemises ja kirjutamises. 



 Lääne oma moslemid 

32      |     EEsti moslEmitE kuukiri 

Päikese kool oli matemaatika kallakuga. Neil oli ka 
Metsa kool, mis oli kunsti ja käsitöö kallakuga. Ja sa-
muti oli Muusikakool.

EriNEV rAHu 

„Ja siis juhtus midagi väga radikaalset, mis oli suu-
reks segajaks minu õpingutele: ma läksin ettevalmis-
tuskooli Idarannikul ja sain sügava šoki. 

Olin käinud 8 aastat Californias koolis ja äkki olin 
tõugatud mingisse organisatsiooni Idarannikul, mis 
oli asutatud 1789. aastal ja mida juhtisid jesuiidid. 
See oli minule isiklikult väga ränk kogemus. Mäletan, 
et mul oli suuri raskusi hakkama saada Idaranniku 
lastega, sest nad olid täiesti erinevad võrreldes Lää-
neranniku lastega.

Seal oli palju kiusamist ja ma mäletan ühte romaa-
ni, mis mõjutas mind väga ja mille nimi oli „Erinev ra-
hu”. Ma elasin üle seda kogemust ja sellel romaanil 
oli mulle suur mõju, kui oli 9. klassis. Ja kõik see valu, 
mis oli tekitatud ... 

Mis puutub minu haridusse, siis ma ei saanud lõpe-
tada oma 2 aastat Idarannikul ja ma läksin augustii-
nide kooli Läänerannikul, mis oli palju lihtsam. Ja see 
on erinevus jesuiitide ja augustiinide vahel: üks on 
sõjakas seadus ja teine on seda vähem. 

PEEGELduSEd JA MÕTiSkLuSEd

Keskkooli aastatel hakkas šeik Hamza rohkem mõ-
tisklema religiooni ja Jumala üle. Nagu Hira koopas 
see järelemõtlemisaeg, mis oli alguseks uuele läbi-
murdelisele muutusele.

„Kui ma olin 16-aastane, jõudsin ma arusaamisele, 
et ainus põhjus, miks ma olin kristlane, oli see, et ma 
olin sündisin kristlikkusse perre. Ainus põhjus, miks 
ma olen kristlane, on see, et mu vanemad õpetasid 
mulle, et Jeesus on mu päästja ... bla-bla-bla. Ma sain 
siis sellest aru. Ma mõtlesin: „Kui ma oleksin sündi-
nud Sri Lankas, oleksin ma budist. Mu vanema ütlek-
sid mulle: „Siin on su Jumal. Palveta talle ja saad, mi-
da iganes tahad.»

Kui ma oleksin sündinud Iisraelis, oleksin juut ... või 
palestiinlane. Mäletan seda avastust väga selgelt ...

Ja ma mõtlesin, et pean selle üle mõtlema.»

Ma kuulasin kolledžis loengut maailma religiooni-
dest ja kasutasime Houston Smithi raamatut „Maail-
ma religioonid“.

Ma hakkasin mõtlema kõikide nende religioonide 
üle. Ja see oli aegu, mil esimest korda puutusin kok-
ku islamiga ja mõtlesin, oot-oot, mis usk see on.

Ma sain Koraani ja lugesin läbi sissejuhatuse ja ma 
mäletan, et ütlesin: „Kogu islami usutunnistus on 
koos ühes lauses: Ei ole muud jumalust peale Jumala 
ja Muhamed on Tema sõnumitooja.» ... Mida see tä-
hendab, et ei ole muud jumalust peale Jumala? Kui 
seda lauset esimest korda kuulda, tundub see kuida-
gi omapärasena. Aga kui mina seda esimest korda 
kuulsin, tahtsin teada, mida see tõeliselt tähendab. 
Selles oli midagi väga intrigeerivat.

Mäletan, et hakkasin endamisi kordama: Ei ole 
muud jumalust kui Jumal ja pikka aega juurdlesin 
selle üle, kuni mõistsin, mida see tähendab. Ongi nii, 
et ei ole teist jumalust peale Jumala.; see on täiesti 
loogiline.

Aga siis see teine osa – Muhammed on Jumala sõ-
numitooja. Mida see tähendab? Kes on see mees?

Ja siis hakkasin muidugi temast lugema ja mõistsin 
... ja see oli nii hämmastav. Ja miks meile ei ole se-
da varem õpetatud? Miks me temast midagi ei tea? 
Tõesti, miks ei tea inimesed midagi Prohvet Muha-
medist (saws) kui ajaloolisest isikust?

Igaüks teab, kes on Napoleon. Kas sinu meelest 
mõjutas Napoleon rohkem inimeste ajalugu? Ka 
teatakse  Waterloost? Inimesed teavad, kes on Mic-
hael Jordan. Nad teavad, et ta on suurim korvpallur, 
kes kunagi on elanud. Ameeriklased teavad Kindral 
granti, nad teavad Shermanist, Atlanta kaotusest jne. 
Nad teavad kõiki neid asju, mis on inimkonna ajaloo 
suhtes nii tähtsusetud. Ja mitte keegi ei tea prohvet 
Muhamedi (saws)? ...“

Jätkub ...
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Naised islamis

Tõlkinud: Aisha              
Allikas: dr. Sherif Abdel Azeem, „Naised islamis“ („Women in islam“)

ABiELurikkuMiNE

Abielurikkumist peetakse igas religioonis suureks 
patuks. Piibel määrab nii abielu rikkunud mehele kui 
ka naisele karistuseks surma (3Mo.20:10). Ka islami 
seaduse järgi on nii abielu rikkunud mehe kui ka nai-
se karistuseks surm (24:2), kuid Koraani abielurikku-
mise definitsioon erineb suuresti Piibli sellekohasest 
definitsioonist. Koraani kohaselt on abielurikkumi-
ne abielus mehe või naise abieluväline suhe. Piibel 
peab abielurikkumiseks aga vaid abielus naise abi-
eluvälist suhet (3Mo.20:10, 5Mo.22:22, Õp.6:20-7:27).

„Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise me-
he abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad sure-
ma; mees, kes naise juures magas, ja naine. Nõnda kõr-
valda kurjus Iisraelist!“ (5Mo.22:22)

„Meest, kes abielu rikub abielunaisega, meest, kes abi-
elu rikub oma ligimese naisega, abielurikkujat meest ja 
abielurikkujat naist karistatagu surmaga.“ (3Mo.20:10)

Piibli definitsiooni kohaselt, kui abielus mees ma-
gab vallalise naisega, siis seda ei peeta üldse kuri-
teoks. Abieluvälistes suhetes olev abielumees ega 
temaga suhtes vallaline naine ei ole abielurikkujad. 
Abielurikkumise kuritegu pannakse toime vaid siis, 
kui mees – olgu ta siis abielus või vallaline – magab 
abielus naisega. Sellisel juhul on mees abielurikkuja, 
isegi kui ta ise abielus ei ole ja naine on samuti abi-

elurikkuja. Lühidalt öeldes on abielurikkumine iga-
sugune seksuaalsuhe, mille üheks pooleks on abi-
elus naine, samal ajal kui abielumehe abieluvälist su-
het iseenesest Piiblis kuriteoks ei peeta. Millest tuleb 
selline kaksikmoraal? Encyclopedia Judaica kohaselt 
peeti naist mehe omandiks ja seega naisepoolne 
abielurikkumine oli tema abikaasa ainuõiguse rik-
kumine.1 Seega, kui mees oli vahekorras abielus nai-
sega, seisnes kuritegu selles, et ta võttis midagi, mis 
kuulus teisele mehele ja pidi sellest tulenevalt karis-
tatud saama. 

Ka tänapäeval peetakse lapsi, kes on sündinud abi-
elus mehe ja vallalise naise suhtest, legaalseteks. Sa-
mas kui abielus naine on kellegi teise mehega suh-
tes, olgu too mees siis abielus või mitte, siis nende 
suhtest sündinud lapsed ei ole legaalsed, neid pee-
takse sohilasteks ja neil on keelatud abielluda ühegi 
teise juudiga, välja arvatud konverdid ja samasugu-
sed sohilapsed. Keeld pärandatakse lastele 10 põlv-
konna jooksul edasi, kuni abielurikkumise rüvetus 
on väidetavalt nõrgenenud.2

Koraan ei pea ühtki naist ühegi mehe omandiks. 
Abielusuhteid kirjeldatakse järgnevalt: 

1  Jeffrey H. Togay, “Adultery,” Encyclopaedia Judaica, 
köide II, col 313. Vaata ka Judith Plaskow, “Standing Against 
at Sinai: Judaism from a Feminist Perspective”, New York: 
Harper & Row Publishers, 1990, lk 170-177.
2  Lesley Hazleton, “Israeli Women The Reality Behind 
the Myths”, New York: Simon and Schuster, 1977, lk 41-42.
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„Ja üheks Tema märkidest on, et Ta lõi teile teist 
endist kaasad, et võiksite neist lohutust leida 
ja Ta lõi teie vahele südamlikkuse ja halastuse. 
kindlasti on selles märgid inimeste jaoks, kes 
mõtisklevad“ (30:21) 

Koraan käsitleb abielu kui armastust, halastust ja 
südamlikkus, ilma kellegi omamise ja kaksikmoraali-
ta. Kui aga abielu rikutakse, siis saavad täpselt sama-
moodi karistada nii abielurikkujast naine kui ka abi-
elurikkujast mees.



 Lisateavet lapsest 

 iQrA | 35

kÕNE ArENdAMiST SooduSTAVAd 
MÄNGud JA HArJuTuSEd

Lapse mõistus on näppudes!

Laps õpib pidevalt aru saama ümbritsevast maail-
mast. Peamine info kogumise meetod on puuduta-
mine. Lastel on tarvidus kõike katsuda, haarata, pai-
tada ja isegi maitset proovida. Kui täiskasvanud toe-
tavad mudilase püüdlusi, pakkudes lapsele erinevaid 
mänguasju (pehmeid, kõvasid, häälitsevaid, siledaid, 
külmi jne), riideesemeid ja teisi materjale uurimiseks, 
siis saab ta arenemiseks vajaliku ajendi. On tõesta-
tud, et lapse kõne ja tema sensoorne (tunnetuslik) 
kogemus on omavahel seotud. Seetõttu, kui tahate, 
et laps hästi räägiks, arendage käte tegevust!

Alla aastastele lastele piisab kui pakute talle erine-
vate kattepindadega esemeid ja mänguasju, paberi-
lehti, mida saab rebida ning kortsutada.

Alates 1-aastasest on väga kasulikud spetsiaalsed 
näpuvärvid (laps asetab näpud värvi sisse ja „joonis-
tab” suurele lehele), plastiliin (täiskasvanu järelevalve 

all) – seda võib esialgu vaid mudida või lihtsalt tük-
kideks teha.

Mida suurem laps, seda rohkem koormust võib te-
ma näppudele anda. 2-aastasele võite pakkuda män-
ge nööpidega. Neid võib õmmelda riidetüki külge, 
tulemuseks on vaibake – mille peal käies oleks see 
nagu trenazöör jalgadele – või siis teha huvitavaid 
pandlaid. Lastele meeldib nööpe lihtsalt ühest ko-
hast teise tõsta, jaotada neid suuruse ja värvi järgi või 
panna neid karpidesse. Väga kasulikud on mängud 
sõrmedega. Laps loeb luuletust ja samaaegselt näi-
tab salmis olevat tegevust ka näppudel.

Kääride käsitlemine on väga suur koormus näppu-
dele. Juba alates 3. eluaastast võib paluda lapsel mi-
dagi lõigata (kõige lihtsam on paberi lõikamine).

Üle 3-aastastele muretsege kindlasti mosaiik (algul 
kõige suurem), puzzled (suured osad); huvitavad on 
ka suurte pärlite niidi otsa ajamine ja muidugi joonis-
tamine (pliiatsitega, värvidega ...).

Kõik need mängud tekitavad lastes rõõmu ja aren-
davad käsi, aga nende kaudu mõtlemist, kõnet, tähe-
lepanu jne.

Lisateavet Lapsest
rubriigi autod: Annely
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MÄNG kEELELE  
(artikulaarne treening, alates 1,5 a.)

Istuge lapsele vastu ja tehke vastavaid liigutusi 
koos hääldusega. Laps algul vaatab, kuid siis püüab 
järele teha.

Keel see tahtis jalutada (teha suu lahti)

Ta pesi end (keele otsaga teha kiire liigutus mööda 
ülemisi hambaid)

Kammis end (mõned korrad teha keelega edasi-
tagasi liigutused, siis lükata keel välja ja peita suhu 
tagasi)

Aina ringi end ta pööras (teha liigutusi keelega 
mööda huuli)

Paremale-vasemale keeras (teha keelega liigutus 
vastavas suunas)

Alla kukkus, üles tuli (lasta keel alla ja siis tõsta üles)

Kuni – kadunud ta oli (peita keel suhu)

Ärge unustage, et mudilane teeb Teie tegevusi 
peegelpildis, seetõttu, kui ütlete “vasemale”, peate 
tegema liigutuse paremale ja vastupidi. Võib teksti 
salvestada ka lindile, siis saate keskenduda koos lap-
sega harjutuste tegemisele. Võite välja mõelda oma 
luuletuse keelest sarnaste liigutustega („komm põ-
ses” – keel suruda vastu põske ja siis „suruda” see 

“komm” vastu teist põske).

TuNNE HÄÄL ÄrA

Mängud tähelepanu arendamiseks ja häälte tund-
miseks; materjalideks võivad olla erinevad mänguas-
jad ja esemed, mis teevad erinevaid helisid – trumm, 
kellukesed, lusikas, paber, raamat jne…). Laps istub 
seljaga täiskasvanu poole, kes omakorda teeb asja-
dega erinevaid helisid. Laps peab arvama, mis ese-
mega on tegu ning nimetama selle, eseme poole 
pööramata. Heli võib tekitada visates lusikat ma-
ha, rebides paberilehte, põrgatada palli vastu maad, 
lüüa esemeid üksteise vastu, lehitseda raamatut jne. 
Võib teha ka lapsele tähekese ära tundmise eest või 
siis mängides mitme lapsega korraga, võib korralda-
da väikese võistluse.

Harjutused arendamaks kõne hingamist

Et õppida välja ütlema sellised häälikuid nagu “S”, 
“H”, “R”, “P” peab laps oskama sügavalt sisse hingata. 
Samas aitavad need harjutused ka kogelemise, hää-
likute ja sõnade „neelamise” puhul.

„VÕILILL”

(materjaliks on äraõitsenud, seemnetega osa)

Jalutades õues, leidke võilill. Vanem teeb ettepa-
neku puhuda lillele nii, et lendaksid küljest kõik lille 
seemnekesed. Tavaliselt saab laps sellega peale 3.-4. 
korda hakkama.
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„LUMEHELBED”

(materjaliks on mõned vatitükid või väiksed pabe-
rist lumehelbekesed, pabersalvräti tükikesed)

Lapsevanem näitab, kuidas puhkuda  helves lahtise 
peo pealt, laps kordab järele. Harjutust teha 2-3 kor-
da järjest.

„LIBLIKAS, LENDA!”

(materjaliks 2-3 erksast paberist liblikat, millest iga-
üks ripub niidi küljes lapse näo kõrgusel)

Lapse ülesanne – puhuda liblikate peale, et nad 
„lendaksid”. Puhuda kuni 10 sekundit, koos vaheae-
gadega, et ei hakkaks pea ringi käima. 



Looduslik ravi
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Tõlkinud ja koostanud: khadija

roHELiNE TEE – iMEroHi?

Kahtlemata on roheline tee virgutav jook. Ja mitte 
ainult. Roheline tee on samuti tervistav. See ennetab 
luude hõrenemist ja vähkkasvajate teket. Ent milles 
peitub rohelise tee ime?

Legendi kohaselt meeldis Hiina keiser Shen-Nungi-
le kuuma vett juua. Ühel päeval puhus tuuleiil muli-
sevasse vette paar lehekest ning värvisid selle õrn-
roheliseks. Keiser maitses – jook mõjus valitsejale 
värskendavalt ja elustavalt. See lugu on umbes 5000 
aastat vana ja roheline tee on Aasia joogikultuuri kal-
jukindel osa.  

rohelise tee tootmine

Nagu tema venda musta teed, nii tehakse ka ro-
helist teed ühest ja samast taimest, mis kannab bo-
taanilist nime Camellia sinensis. Vahe on ainult selles, 
et rohelist teed ei kääritata, mille protsessis  lehed 
ja rakumahl õhuhapniku tõttu muutuvad. Tugevalt 
kuuma auruga töötlemine ei lase lehti vaskpuna-
kaks värvuda. Peale sellist protsessi rullitakse lehed 
kergelt ning kuivatatakse  koheselt, seega lehti ai-
nult pleegitatakse. Nii säilitavad lehed oma loomu-
liku värvuse.

rohelise tee sordid

Rohelise tee sorte on palju. Siinkohal loendaksime 
mõningad tuntumad. 

Jaapani sordid: Bancha, genmaicha, gyokuro, Ka-
busecha, Kukicha, Matcha, Sencha

Hiina sordid: gunpowder, Lung Ching, Mao Feng, 
Jasmin Tai Mu Long Zhu, green Monkey

Nepaali sordid: “Maailma katus” 

rohelise tee valmistamine

Roheline tee peaks olema värske ja seda tuleks os-
ta, kui võimalik, õhukindlalt suletud pakendis. Õhus 
olev hapnik muudab rohelise tee ruttu vanaks ning 
samuti kaotab tee oma aroomi. Parimal juhul on tee 
klaaspurgis ja mitte iial kohvi ja maitseainete kõrval. 

Rohelise tee valmistamiseks on parem kasutada 
kas klaasist või portselanist kannu. Kann loputada 
vahetult enne tee tegemist külma veega. Iialgi ei to-
hi teelehtedele valada keevat vett, muidu eralduvad 
lehtedest tanniin ehk parkaine ja keev vesi lõhub ro-
helises tees olevad vitamiinid (A, B, B2, kaltsium, kaa-
lium, fosforhape, magneesium, vask, tina, nikkel, ka-
rotiin ja floor). Ideaalne veetemperatuur on ca 70–80 

°C, väga kõrgekvaliteediline jaapani roheline tee va-
latakse aga üle hoopis 60 °C veega. Parim viis on ve-
si keema ajada ja oodata, kuniks see jahtub. Valage 
teele vesi ja  laske 1-2 minutit tõmmata, mahe kõr-
gekvaliteediline tee vajab kuni 4 minutit tõmbamis-
aega. Mõned eelistavad teistkordset tõmmist, kuna 
see sisaldab vähem koffeiini ja on mahedama mait-
sega – võtke  samad lehed, millest juba eelnevalt 
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tee valmistasite, nõrutage need ja valage uuesti veega üle, seejuures vähendage vett kolmandiku 
võrra. Täpsemat teevalmistamisest http://www.teesorten.de/teesorten.htm (saksa keeles). 

rohelise tee istandused

Rohelist tee istandused asetsevad Aasias,  peamiselt Nepaalis, Indias, Hiinas ja Jaapanis.

hIINa
Fujian on teearmastajate paradiis  ja seda peetak-

se haruldaseks teesordiks . Tänu oma kliimale ja 
pinnasele on siin rohelisele teele  parim kasvukoht.

Seda teed kasvatatakse ainult kõrgetes mägistel piir-
kondades, kus valitseb erakordselt hea kliima ja pinnase 
suhe. Selles piirkonnas on pea koguaeg pilvine ilmastik, 
mille tõttu valisteb pidevalt kõrge õhuniiskus. See teeb-
ki selle tee eriti kvaliteediliseks ja hinnatuks. 

Fujiani põhjapoolne piirkond on tuntud oma roheli-
se tee poolest. Tuntuim kõrgekvaliteediline tee selles 
piirkonnas pärineb Lung Chingist. Seal kasvatatud teed 
peetakse parimaks ja  kalleimaks roheliseks teeks. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
China Green Monkey

     
  China Lung Ching

China Tai Mu  Long Zhu
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JaapaN
Tähtsaim Shizuoka istandus asub maalilise Fujijama 

jalamil.Sealt pärineb pool Jaapani teesaagist, eelkõi-
ge Senchatee. Sencha on jaapanlaste armastatuim iga-
pävane tee, mida saab erinevates kvaliteeditasemetes. 
Reegel on, mida tunedamad rohelised teelehed, seda 
kõrgem on kvaliteet. 

Üks teisi Jaapani haruldusi on Kukicha, 
nn, varre-lehe-tee. Veel rohelised varred 
segatakse klassikaliste senchalehtedega 
Teel on väga intensiivne lõhn, tugeva maitse- ga 
ja erkrohelise värviga. 

 NEpaaL
Teeistandusi peavad oma kasina finantseeringuga keh-

vades kliimaatilistes, geograafilistes ning  pinnasetin-
gimustes vaid mõned üksikud Nepaali talunikud. Lä-
him sadam asub 600 kilomeetri kaugusel Calcuttas, 
Indias. Tähtsaim istandus Nepaalis asub Ilami orus, 
mitte kaugel India Darjeelingu aedadest.  

Riigi parimat teeaeda kutsutakse ka „maailma katuseks». 
See asubki Ilami orus. Vaatamata kehvale infrastruktuuri-
le, omandas see tee oma kõrgele kvaliteedile hea hinnan-
gu teemaailmas. See kõrgmäestikutee sarnaneb maitselt 
Darjeelingu teega ent omab siiski enda erilist maitset.
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rohelise tee mõjuaine

Selle tee tervislik toime on juba ammustest aega-
dest teada: parkained rahustavad magu ja sooles-
tikku, tänu oma anibakteriaalsele toimele hoiab tee 
ära kaariese tekke, samuti reguleerib tee vererõhku. 
Peale A, B, B 12, C vitamiine ja  mineraale, nagu kaa-
lium, kaltisum ja fluoriid, peitub rohelises tees lisaks 
pea sada kolmkümmend tähtsat ainet, nende hul-
gas flavonoid. Flavonoid on raviomadusega värvai-
ne, mis annab taimele lõhna ja maitse ning kaitseb 
taime kahjulike keskonnamõjude eest. Flavonoid 
mõjub inimese organismis – aitab ainevahetusele 
kaasa, tugevdab imuunsüsteemi, pärsib vähkkasva-
jate teket ja on põletikuvastane. Flavonoid on anti-
oksüdant, mis sisaldab lisaks mikroobidevastane toi-
met  ka vere hüübimist takistav ainet. Ka tugevdab 

see vereringet ja leevendavad südameveresoonkon-
na haiguste esinemist. Samuti aitab tassike rohelist 
teed peavalu vastu. 

rohelise teega saledaks?

Kahjuks pole roheline tee imerohi, mida juues kilod 
kolinatega kaovad. Ent roheline tee aitab kehal mür-
kidest ja vabadest radikaalidest vabaneda, tugev-
dab immuunsüsteemi, alandab „halva» kolesterooli 
taset ja aitab kaasa maksa tööle.  Kahtlemata on ro-
heline tee abiks kehakaalu langetamisel, aga seda ai-
nult mõistlikult ning tervislikult toitudes. 

Rohelise tee joomisega ei tohi aga üle pingutada! 
Kes rohkem kui kümme tassi teed päevas joob, võib 
oma neere ja maksa kahjustada.

Järgmisel korral, إن شاء هللا  uudistame tsitrus-
vilja, mis on eriti kasulik talvel - temas peituv  rik-
kalik C-vitamiini hulk on parim niiskete ja külma-
de ilmade ajal luurivate viiruste vastu. Ent see vili 
pole maitse poolest just eriline lemmik koduses 
puuviljakorvis. Mis arvad, millise viljaga on tege-
mist? Õigus, see on Citrus paradisi ehk lihtsalt 
maakeeli greip.

INDIa
India on Hiina järel teekasvatuses teisel kohal maailmas. 

Hoolimata Hiina naabrusest, on Indias oma teekultuur 
kestnud juba  üle kahetuhande aasta.  Hiina teekultuuri 
pikkusega võrreldes on India alles lapsekingades. Alles aas-
tal 1838 ilmusid esimesed Assam teepakid  Londoni börsile. 
Suurbritannia kolooniaajastul oli just must tee suurimaks eks-
pordinumbriks . 

Suurimad istanduspiirkonnad on 
Darjeeling, Assam, Sikkim, Nil-

giri ja  Dooras. Rohelise tee 
kasvandus asub just nimelt Assami piirkonnas.  Pinnasest ja piirkonnast 
sõltuvalt on igal teesordil oma maitse, värvus, omapära  ja aroom.  Assa-
mi teeistandus katab maailma teetoodetest lausa 30%.

Allikad: http://www.gesundheit.de/ernaehrung/richtig-trinken/tee-und-kaffee/gruener-tee-ein-wundermittel, 
http://www.sinenja-tee.de
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Elu eesmärk - Paradiis

BidA’A (6. oSA)

See, et moslemid kõike uskmatute järgi teha taha-
vad, on tänapäeval viinud paljude uuendusteni usus. 
Prohvet Muhammad (صلى اهللا عليه وسلم) on öelnud: 

„Te järgite neid inimesi, kes olid enne teid (juute ja 
kristlasi).”  [At-Tirmidhi]

Siinkohal tooksime välja mõned neist uuendustest:

1) Mawlid ehk Prohvet Muhammadi (صلى اهللا 
:sünnipäeva tähistamine (عليه وسلم

Mawlidi pidamise kohta iga hižri aasta 12. rabi-al-
awwalil pole Koraanis ega sunnas mingit märget. Pi-
gem on see tähistamine eeskuju võtnud kristlastelt 
ja sarnaneb prohvet Jeesuse (alaihis salam) sünni-
päeva pühitsemisega. Mawlidi tähistamise alguseks 
peetakse 4. hižri sajandit ja esimesteks tähistajateks 
šiiite. Paljud moslemid tähistavad mawlidit kui märki 
armastusest armastusest Prohvet Muhammadi (صلى 
-vastu. Isegi vaatamata sellele, et Ko (اهللا عليه وسلم
raan on kätte näidanud armastuse ja selle rajamise 
Prohvet Muhammadi (صلى اهللا عليه وسلم) vastu tun-
duvalt erineval moel. Allah ütleb: „Ütle oo Muham-
mad, kui te tõesti armastate Allahi, siis järgige mind. 

Siis Allah armastab teid ja andestab teile te patud.”

See värss näitab, et armastus Prohveti (صلى اهللا عليه 
-vastu on Allahi seadustele ja käskudele alistu (وسلم
mine ja nende täitmine. Allahi tahe  sai avaldatud 
Prohvet Muhammadile (صلى اهللا عليه وسلم) ja see tä-
hendab, et kui keegi väidab, et armastab Prohvetit 
 on tema kohuseks kuuletuda ta ,(صلى اهللا عليه وسلم)
 صلى اهللا) käskudele ja järgida tema (صلى اهللا عليه وسلم)
-sunnat. Nagu Allah ütleb: „Midaiganes Sõ (عليه وسلم
numitooja teile annab, võtke see vastu, ja midaiga-
nes ta teile keelab, jätke see.”  [59:7] Niisiis, Prohveti 
 sünnipäeva pidamine pole mitte (صلى اهللا عليه وسلم)
mingil moel õigustatud ja niisamuti pole see märk 
õigest armastusest tema (صلى اهللا عليه وسلم) vastu.

Tema (صلى اهللا عليه وسلم) positsiooni liialt kõrgeks 
pidamine ei lähe vastuollu mitte ainult tema (صلى 
 enda ütlemisetega vaid on ka üks širki (اهللا عليه وسلم
vormidest. Allah ütleb, et ärge kutsuge kedagi appi 
peale Tema. [72:18]

Ja Allahi Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) on öelnud: 
„Ärge tehke mind suuremaks, nagu kristlased Mirja-
mi pojaga tegid. Ma olen ainult sulane, seega öelge 
(mulle) – Allahi sulane ja Sõnumitooja (صلى اهللا عليه 
[Bukhari] ”.(وسلم
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Mawlidi tähistamine on uuendus meie religioonis, 
kuid lisaks sellele peitub selles ka muud negatiivset, 
nagu võõraste meeste ja naiste segunemine, laulmi-
ne ja Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) kohta tema ülistu-
seks luuletamine jne. Prohvet Muhammad (صلى اهللا 
 pole (رضي اهللا عنهم) ega tema kaaslased (عليه وسلم
seda tähtpäeva kunagi pühitsenud. Kui Prohvet Mu-
hammadilt (صلى اهللا عليه وسلم) küsiti esmaspäevase 
paastumise kohta, siis ta (صلى اهللا عليه وسلم) kostis 
selle peale, et see on päev, millal ma sündisin ja päev, 
mil mulle esmalt Ilmutus anti. [Sahiih Muslim]

2) Tabarruk ehk teatud kohtadelt, inimestelt 
või asjadelt kaitse ja õnnistuse palumine:

Tabarrukit saab paluda ainult Allahilt sest Tema on 
ainus, kes seda alla saadab ja hoiab. Prohveti (صلى اهللا 
 tavatsesid otsida (رضي اهللا عنهم) kaaslased (عليه وسلم
Allahi õnnistust Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) juustest 
ja isiklikest asjadest. See eriline staatus on omane ai-
nult Prohvetile (صلى اهللا عليه وسلم) ja oli nii ainult te-
ma (صلى اهللا عليه وسلم) eluajal. Pärast ta (صلى اهللا عليه 
 surma ei otsinud keegi enam temaga kokku (وسلم
puutunud asjadest õnnistust.

Arvatakse, et õnnistuse osaks võib saada, kui külas-
tada teatud kohta, puutuda teatud asja või kohtuda 
teatud isikuga. Selliste asjade puhul on tegemist aga 
hoopis širki ehk ebajumalakummardamisega, sest 
usutakse, et miski muu peale Allahi saab meid kui-
dagi aidata. Siia alla käib ka kindlate Koraani värsside 
üles riputamine, nende suudlemine ja kandmine, ka 
amulettide kandmine jne.

3) uuendused Allahi ülistamises:

Islamiusk on tawqifiyya, mis tähendab, et mitte 
ükski Allahi ülistamise viis ei ole kehtib, kui selleks 
puuduvad tõendid algallikates. Prohvet Muham-
mad (صلى اهللا عليه وسلم) on öelnud: „Kes teeb mida-
gi, mis ei kuulu meie usku, sellelt seda vastu ei võe-
ta.”  [Muslim]

Näiteks võib tuua enne palvetama asumist kavatsu-
se (nija) valjult välja ütlemise, mida väga paljud mos-

lemid kahjuks tänapäeval teevad, öeldes näiteks: 
„Ma kavatsen palvetada Allahile selle ja selle palve …” 
See tegu on bida’a sest kavatsus kuulub südamele 
mitte keelele. Ja enamgi veel, sellele pole tõestust ei 
Koraanis ega sunnast. Allah teab, mis on taevastes ja 
maal ning on kõigest teadlik.

Ühtliiki bida’a ülistamises on veel Koraani avasuura 
retsiteerimine mingisuguse pidustuse ajal ja kelle-
gi surma puhul; professionaalse Koraaniretsiteerija 
palkamine matusteks (Koraani retsiteerimise eest ei 
tohi palka võtta!), Prohvet Muhammadi (صلى اهللا عليه 
-öise reisi“ (al-miraaž) ja hižra uusaasta tähista„ (وسلم
mine jne. Samuti käib uuenduste hulka omra soori-
tamine spetsiaalselt ražabikuul, kuigi see on üks ta-
valine kuu, milles ei ole spetsiaalset väiksemat palve-
rännakut, paastumist ega palvet. Veel ka šabaanikuu 
keskel erilise palve teostamine ja paastumine selle 
15. kuupäeval. Suuremate uuenduste hulgas on hau-
dadele monumentide püstitamine, haudadest pü-
hapaikade (mošeede) tegemine ja kalmude külasta-
mine õnnistuse eesmärgiga. Kõigi nende ja paljude 
teiste uuenduste kohta ei ole islami seaduses mingit 
alust.

Lõpetuseks kuldne mõte Prohvetilt (صلى اهللا عليه 
-minu sunna järgija on juhatatud, aga (usu … „ :(وسلم
liste) uuenduste järgija hävitatud.” [Ahmad]
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27. SurNu PÄrAST NuTMiNE

Kõik õpetlased on üksmeelel, et surnu pärast nut-
mine on lubatud, kui sellega ei kaasne ulgumist ja 
kisamist. Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Tõesti, Ju-
mal ei piina inimest südame leina tõttu pisarate poe-
tamise eest vaid Ta piinab teda selle eest,“ osutades 
oma keelele, „või Ta võib ka talle halastada.“ Jumala 
Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ise nuttis oma kadu-
nud poja Ibrahimi pärast ja ütles: „Silmad valavad pi-
saraid ja süda on leinast tulvil. Me ütleme seda, mis on 
meie Isandale meelepärane. Oo Ibrahim, me oleme su 
lahkumise pärast kurvad.“ Ta nuttis ka oma tütretütre 
Umaymah pärast. Saad ibn Kutada (رضي اهللا عنه) kü-
sis Prohvetilt (صلى اهللا عليه وسلم): „Oo Jumala Sõnu-
mitooja, kas sa nutad? Kas sa ei lõpeta?“ Jumala Sõ-
numitooja (صلى اهللا عليه وسلم) vastas: „See on halastus, 
mis Jumal on Oma sulaste südametesse pannud. Tõesti, 
Jumal halastab oma halastavaile sulastele.“

28. SurNuTE PÄrAST uLGuMiNE

Ulgumise all on mõeldud kõrgel häälel kisamist 
ja valjuhäälset nutmist. Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) 
õpetuse kohaselt on surnute pärast ulgumine ja 
valjuhäälne nutt keelatud. Abulmalik Al-Ashary on 
edastanud, et Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „On 
neli islami-eelse aja kommet, millest mu rahvas lahti 

ei ütle: (1) oma esivanemate üle uhkust tundmine, (2) 
oma vanemate eitamine (st kui kellelegi antakse muu 
nimi, kui tema bioloogilise isa nimi), (3) uskumine, et 
vihma põhjustavad tähed ja (4) (surnute üle) ulgumine.“ 
Ta (صلى اهللا عليه وسلم) ütles ka: „Kui (surnu üle) ulgunud 
naine enne surma oma pattu ei kahetse, kannab ta 
Viimsel Kohupäeval tõrvast rõivastust ja mädast raud-
rüüd.“ (Muslim, Ahmad)

29. SurNuTE LEiNAMiNE

Naisel on lubatud oma sugulast kolm päeva leina-
ta, välja arvatud juhul, kui ta mees sellega nõus pole. 
Igal juhul on tal keelatud oma sugulast rohkem kui 
kolm päeva leinata. Kui kadunukeseks osutub aga ta 
mees, siis on naise leina pikkuseks neli kuud ja küm-
me päeva. Umm Ateya on edastanud, et Prohvet 
 ütles: „Naine ei tohi surnut kauem (صلى اهللا عليه وسلم)
kui kolm päeva leinata, aga oma abikaasat leinab ta 
neli kuud ja kümme päeva, mille jooksul ta ei kanna 
erksavärvilisi riideid. Ta kannab lihtsaid rõivaid. Ta ei 
kasuta meiki, ei ehi oma käsi ega jalgu hennaga, ei pa-
ne peale parfüümi, ei kasuta ehteid ega kammi peale 
menstruatsiooni oma juukseid. Lesk peab sellest oote-
perioodist kinni pidama hoolimata sellest, kui kaua ta 
oma kadunud abikaasaga abielus oli olnud ja täitma 
oma kohustuse tema suhtes.“ (kogu grupp, välja arva-
tud Tirmidhi)

Allikas: “The Jurisprudence of Funerals in Islam”
Tõlkinud: Aisha
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ViiES oSA

Mõlemad Ahmadi vanemad istusid tema haigla-
voodi ääres, kus ta teadvusetult lamas.

Äkitselt hakkasid Ahmadi silmad pilkuma ja minuti 
pärast avas ta need.

„Allahu Akbar! Mu poeg! Kuidas sa end tunned?” kü-
sis Ahmadi ema, kummardudes, et hoida ta käest. Pi-
sarad voolasid mööda ta põski.

„... Kui ma nägin et auto tuleb minu poole ... Siis ar-
vasin, et nüüd on kõik ... ma suren...” ütles Ahmad 
vaikselt. „Kui kaua te siin juba ootate? “ küsis ta.

„Umbes 11 tundi. Me palvetasime siin ruumis,” ütles 
Ahmadi isa rahulikult.

„...Mu vanemad oli üleval kõik need 11 tundi ja jät-
kuvalt kummardusid Allah ees. Ma ei saa isegi istuda 
oma vanematega koos, ilma et ma ei teeks midagi, 
mida Allah vihkab ...” mõtles Ahmad  endamisi.

Äkki hakkasid pisarad Ahmadi silmist voolama. Isa 

embas teda ja küsis: „Mis paneb sind nutma, Ah-
mad? “

„Hm ... ma pole kindel ... Lihtsalt olen õnnelik, et 
olen elus,” vastas Ahmad, kuigi ta oli segaduses ja 
tundis piinlikust tunnistada oma vanematele, mida 
ta tunneb .

Kahe päeva pärast sai Ahmad koju. Ta vasak käsi 
kandis rippsidet, mis toetas ta õlga, et see võiks ni-
hestusest taastuda. Sel ööl, kui Ahmad lamas voodis 
ja puhkas, helistas ta sõber Mo ja ajas ta üles.

„Hei, Ahmad! Kuulsin, et oled turvaliselt kodus taga-
si, sellepärast otsustasingi sulle helistada,” ütles Mo 
telefonis.

„See on sinust kena,” vastas Ahmad.

„Kuule, Ahmad, selle öö segaduste tõttu ei saanud 
sa ööklubisse minna; kas tahad äkki täna tulla? Ma 
olin nii vihane, kui sul see õnnetus juhtus! Sa oleksid 
pidanud nägema tüdrukuid, kellega ma tol ööl rää-
kisin, kui sind haiglasse viidi!”

„Mo, ausalt öeldes, ma tõesti ei taha minna. See oli 
hoiatus Allahilt,” vastas Ahmad tasa.

Poiss, kes püüdis põgeneda surma eest
Tõlkinud: Amira          

Allikas: http://www.haqislam.org/the-boy-who-tried-to-escape-death-ch5/ 
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„Hoiatus? Oled sa hulluks läinud? Ära ütle, et sa 
muutusid sellest matsust järsku äärmuslaseks. Sa 
ju tead, neil on kõige igavamad elud!” hüüdis Mo 
üllatunult.

„Neil võivad praegu igavad elud olla, aga päris kind-
lasti saab neil olema kõik, kui nad surevad! “ vastas  
Ahmad.

„Ole nüüd, Ahmad! Me oleme moslemid! Me lähe-
me taevasse. Ok, me võime saada mõneaegse ka-
ristuse  Põrgus, aga me kõik läheme lõpuks Paradii-
si, nii et mis siin ikka muretseda? Pealegi, Allah  on ju 
Halastav! Ta ütles, kui sa usud, siis ta andestab sulle ...” 
ja vaene Mo rääkis muudkui teadmata edasi.

„Hmm ... Ma ei tea. Ma pean selle üle mõtlema ... 
Kindlasti mitte täna, sest mu käsi on endiselt valus, 
aga homme ma vastan sulle.”

„Ok. Ära  unusta mulle homme helistada! Nüüd ma 
pean selles  igavas  majas  istuma ja kuulama, kuidas 
mu isa Koraani loeb. Neil on nii igav elu. Ma  ei tea, 
kuidas nad üldse naeratada suudavad!”

Peale seda kõnet istus Ahmad oma voodil, šokis. 
See  oli esimene kord, kui ta oma sõbra kutse tagasi 
lükkas, kartes, mis Allah sellest mõelda võiks. Ahmad 
üritas pisaraid tagasi hoida.

„Kuidas võib Allah mind armastada? Mida ma teinud 
olen!!! Ma pole kunagi kannatlikkust ja aega Allahile 
pühendanud. Ma  olen füüsiliselt haiget teinud oma 
emale ja ikkagi ta armastab mind. Kuidas saab Allah 
kunagi mulle  andestada?“ mõtles  Ahmad endamisi.

Järjekordne öö oli möödunud ja ainult 4 päeva oli 
jäänud tema surmani.

Ka järmisel päeval valutas Ahmadi käsi väga. Ta lük-
kas tagasi Mo kutse minna ööklubisse. Ahmad veetis 
kogu päeva mõeldes elule ...

Päevad möödusid ja nüüd oli saabunud Ahmadi 
elu viimane päev. Keegi ei teadnud seda veel, isegi 
mitte surmainglid.

Oli neljapäev. Ahmad tõusis vara, sest oli näinud 
halba und. Õnneks oli ta käsi juba sidemest väljas.

Ta läks vaikselt alumisele korrusele ja istus köögi-
laua äärde. Kedagi ei paistnud kodus olevat. Ta leidis 
laualt oma  isa töö. Ta võtab selle, et see isa töölaua-
le viia. Mappi kandes kukkus kogemata sealt vahelt 
välja väike päevik. Ahmed viis isa mapi ära ja asus 
uudishimulikult isa päevikut uurima. Esilehel on kir-
jas Allahi sõnad Koraanist:

 „Ütle: „minu sulased, kes olete liialdanud ja tei-
nud enestele kahju, ärge heitke meelt Allahi armu 
suhtes. tõesti, Allah andestab kõik patud, sest ta 
on Andestaja ja Armuline.” (39 :53)

Äkki puhkes Ahmad nutma, ta käed hakkasid väri-
sema ja nägemine muutus häguseks. Ta sirvis veel 
mõned lehed edasi ja luges järgmist: 

„Ma olin Allahist kaugel. Ma olin oma hinge vastu pa-
tustanud. Väga kaugel olin ma Allahist. Ma pöördusin 
Allahi poole, kuid langesin taas pattu, kui mu kaks poe-
ga sündisid...”

Ahmad sirvis veel mõne lehe edasi ja luges midagi 
šokeerivat:

“ ... Mu väike Ahmad, mu kolmas poeg. Ta on nüüd 
5-aastane. See oli tema, kes pööras mind tagasi Allahi 
poole. Ta nägi mind televiisorit vaatamas ja küsis: „Kui 
šeikh siia tuppa tuleks ja sind näeks, mis sa siis teeksid?” 
Ma vastasin: „Ma paneksin televiisori kiiresti kinni.” Mu 
poeg vastas: „Aga isa, Allah vaatab sind kogu aeg ja Ta 
on puhtam kui kõik šeikhid kogu maailmas kokku!” Mu 
suu jäi kinni. Ma tundsin end häbistatult. Ma pöördusin 
tagasi Allahi poole, tõotades pidada oma kohust Allahi 
ees. Mu naine, Alija andis ka tõotuse...” 

Ahmad jätkas lugemist...

“...Mu Ahmad on segunenud valede inimestega. Ma 
näen  teda usust eemaldumas. Ma olen ebaõnnestu-
nud. Mu poeg muutis mind Allahi tahtel. Kuidas saak-
sin ma teda muuta? Milline minu tegevus tooks ta ta-
gasi Allah juurde? ...”

Ahmad sulges päeviku, pisarad voolasid tema näol. 
Ta võttis pastaka ja paberi ja kirjutas: 

„Mu isa, ma lugesin su päevikut. Ma muutsin sind, kui 
olin veel laps, oma küsimustega, Allahi tahtel. Sinu sõ-
nad su päevikus pöörasid mu tagasi Allahi juurde, Te-
ma tahtel ja juhtimisel.”
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Ahmad libistas selle lehe isa päeviku vahele viima-
se lehe juurde, mida ta oli lugenud. Ta tõusis üles ja 
tegi esimest korda ise vabatahtlikult wudu. Ta pani 
end riidesse, kingad  jalga ja  jalutas  mošee poole ...

Kahjuks Ahmad ei teadnud et Mo, ta sõber, oli sa-
mal tänaval. Kas Mo suudab teda mõjutada tagasi 
Põrgu teele? Kas Ahmad suudab mõjutada Mod Pa-
radiisi teele? Kas Ahmad jätkab sellel teel, millel ta 
on? ...



Jeesuse tõeline sõnum

dr. A.B. Philips            

              

              
Tõlkinud: Aisha
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uNiTAriSM

Jeesus tuli siia ilma prohvetina, et kutsuda inimesi 
ainult Jumalat kummardama. Sama olid teinud ka 
prohvetid enne teda. Jumal ütleb Koraanis: „Me ole-
me tõesti saatnud igale kogukonnale (rahvale) sõnu-
mitooja (sõnumiga) – kummardage Jumalat ja välti-
ge ebajumalaid ...“ (16:36) 

Luuka evangeeliumis 4:8 tahab saatan meelitada 
Jeesust teda kummardama, lubades talle kogu siin-
se maailma kuningriikide võimu ja au. „Jeesus vastas 
ning ütles temale: „Kirjutatud on: Sina pead Issandat, 
oma Jumalat kummardama ja üksipäinis teda teeni-
ma!““ Seega oli Jeesuse sõnumi tuumaks, et ainult 
Jumal väärib kummardamist ja et ükskõik kelle teise 
peale Jumala või Jumala kõrval kummardamine on 
vale. Jeesus mitte ainult ei kutsunud inimesi oma sõ-
numi juurde vaid ta ka ise praktiseeris seda, palves 
kummardades ja ise Jumalat teenides. 

Markuse evangeeliumis seisab: „Ja nad tulid paika, 
mille nimi on Ketsemani, ja tema ütles oma jüngri-
tele: „Istuge siin niikaua kui ma palvetan!““ (Mt.14:32)

Luuka evangeeliumis on aga kirjas: „Aga tema 
läks kõrvale tühjadesse paikadesse ja palvetas seal.“ 
(Lk.5:16)

Jeesus kutsus neid üles kummardama Ühte Tõe-
list Jumalat, kes Oma omadustelt on Ainulaadne. Ju-
mala ei ole nagu ta looming, ka ei ole keegi Tema 
loomingust nagu Tema. Luuka evangeeliumis sei-
sab: „Ja üks ülem küsis temalt ning ütles: „Hea õpe-
taja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu pärik-
sin?“ Aga Jeesus ütles temale: „Miks sa mind nime-
tad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal.““ 
(Lk.18:18-19) Jeesus keeldus „lõpmatu headuse“ või 

„täiusliku headuse“ omadusest ja kinnitas, et see kuu-
lub vaid Jumalale.

Suur enamik kristlasi palvetab tänapäeval Jeesuse 
poole, väites, et ta on Jumal. Filosoofid nende hul-
gas väidavad, et nad ei kummarda mitte Jeesust kui 
inimest vaid Jumalat, kes on end ilmutanud läbi me-
he Jeesuse. Kuid sama loogikat kasutavad ka paga-
nad, kes kummardavad iidoleid. Kui paganast filo-
soofi käest küsida, miks ta inimkätega valmistatud 
iidolit kummardab, siis ta vastab, et tegelikult ta ei 
kummarda iidolit, et iidol on vaid Jumala manifes-
tatsioon ja seega ta kummardab tegelikult Jumalat, 
kes avaldub iidolis. Iidolikummardamise ja Jeesuse 
kummardamise vahel on väga väike kui üldse mingi 
erinevus. See arusaam on pärit ideest, et Jumal asub 
kõiges oma loodus. Selline usk õigustab ka Jumala 
loomingu kummardamist.

Jeesuse sõnum, mis innustas inimesi ainult Jumalat 
kummardama, moondus peale tema lahkumist. Hili-
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semad järgijad, alates Paulusest, muutsid selle puh-
ta ja lihtsa sõnumi keeruliseks kolmainsuse filosoo-
fiaks, mis õigustas kõigepealt Jeesuse kummarda-
mist, seejärel agajuba Jeesuse ema Maarja1, inglite2 
ja pühakute kummardamist. Katoliiklastel on pikk 
nimekiri pühakuid, kelle poole nad rasketel aegadel 
pöörduvad. Kui midagi kaotsi läheb, siis palutakse 
Teeba püha Antoniuse poole, et ta aitaks selle üles 
leida.3 Püha Juudas Thaddeus on võimatute olude 
kaitsepühak ja tema poole palvetatakse, kui on vaja 
ravimatust haigusest terveks saada, soovitakse astu-
da võimatusse abiellu vmt.4 Püha Kristofer oli reisi-
jate kaitsepühak, kelle poole palvetati kaitse saami-
seks kuni 1969. aastani, mil paavsti käsk ta ametlikult 
pühakute nimerkirjast kustutas, kuna sai kinnitust 
fakt, et teda pole kunagi olemas olnudki.5 Kuigi ta 
tõmmati ametlikult pühakute nimekirjast maha, pal-

1  Pühast Maarjast sai kristlaste jaoks kummardusobjekt 
alates apostellikust ajastust. 3. või 4. sajandil sai ta tiitli 
theotokos ehk „jumalakandja”või „jumalaema”. Ortodokside ja 
Rooma katoliiklaste hulgas on Maarja kummardamine läbi 
erinevate pühade, jumalateenistuste ja roosikrantsi kasutuse 
läbi aegade väga olulist rolli mänginud. (“The New 
Encyclopaedia Britannica”, köide 7, lk 897-898 ja köide 16, lk 
278-279)
2  Inglid Miikael, Gabriel ja Raafael kuulutati 
pühakuteks ja nende auks korraldavad Lääne kirikud igal aastal 
29. septembril ja Ida ortodoksi kirikud 8. novembril pidustusi. 
Püha Miikaeli kultus sai alguse 4. sajandil Idakirikus. Kuna 
Miikaeli peetakse taevalike armeede ülemjuhatajaks, lisati aja 
möödudes ka kõik teised inglid temale pühendatud kultusesse. 
(“The New Encyclopaedia Britannica”, köide 8, lk 95) Temast 
sai ka sõdurite kaitsepühak. 
3  “The World Book Encyclopaedia”, köide 1, lk 509.
4  „The World Book Encyclopaedia”, köide 11, lk 146.
5  “The World Book Encyclopaedia”, köide 3, lk 417.

vetavad paljud katoliiklased üle maailma siiani tema 
poole.

Pühakute kummardamine ei ole mitte ainult vas-
tuolus Ainujumala kummardamisega, vaid ka täiesti 
mõttetu, kuna ei elavad ega surnud saa kogu inim-
konna palveid täita. Jumala kummardamist ei tohiks 
mitte mingil  viisil Tema looduga jagada. Jumal on 
selle kohta Koraanis öelnud: „Tõesti, need, keda kut-
sute (appi) peale Jumala, on sulased, nagu te isegi ...“ 
(7:194)

See oli nii Jeesuse Kristuse kui ka kõigi talle eelne-
nud prohvetite ja viimase prohveti Muhammedi (Ju-
mala õnnistus ja rahu olgu nende õigiga) sõnum. 
Seega, kui moslem või inimene, kes end moslemiks 
nimetab, palvetab pühaku poole, on ta islamist väl-
ja astunud. Islam ei ole vaid usk, milles usklikul tuleb 
tunnistada, et ta usub, et vaid Ainujumal väärib kum-
mardamist ja et Muhammed oli Tema viimane sõ-
numitooja, et Paradiisi pääseda. See usutunnistuse 
lausumine ja sellesse uskumine teeb inimesest mos-
lemi, kuid on mitmeid tegusid, mis võivad selle usu-
tunnistusega vastuolus olla ja inimese islamist välja 
arvata sama kiiresti, kui ta sellesse astus. Kõige tõsi-
sem nende hulgas on kellegi teise kui Jumala poole 
palvetamine.
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kas sul on olnud kogemusi vaimudega (džinnid, poltergeistid või kuidas iganes neid nimetada)? kas usud, 
et nad on olemas? kas kardad neid? kas usud, et vaim võib inimese kehasse siseneda ja teda mõjutada?  
kas tead, mis on rukja? kui jah, siis mida täpsemalt sellest tead?

Ma usun, et vaimud (džinnid) on olemas. Samuti 
usun, et inglid on olemas. Ma olen džinnidega kokku 
puutunud 3 korral (ingleid pole ma näinud):

1. lugu  
 Esimene kord oli siis, kui olin väga väike, umbes 3-4 
aastane. Ma magasin koos isa ja emaga samas voo-
dis, kui ärkasin umbes keset ööd üles. Ma ei mäleta, 
miks ma üles ärkasin, aga ärkvel igatahes olin ja vah-
tisin poolpimedas toas ringi. Korraga jäi mu pilk pi-
dama MILLEgIL, mis istus kapi otsas ja vahtis minu 
suunas! SEE oli suur, tume ja ilma nähtavate jäseme-
teta (umbes nagu ilma pea ja jalgadetta karu, suur, 
tume ja ümmargune). Ja ma tundsin, et SEE vahtis 
mind. Muidugi hakkas mul hirm ja hakkasin nutma 
(kuna olin väike titt). Raputasin isa, et too üles ärkaks 
ja lambi põlema paneks ning näitasin näpuga ASJA 
suunas. Isa oli aeglase ärkamisega, ning võttis aega, 
kuni ta segaduses olles lõpuks üles tõusis ja lambi 
põlema pani. Selle aja jooksul oli ASI ära kadunud 
ning isa ja ema olid mõlemad pahased, et ma keset 
ööd kisasin. 

 
2. lugu  
Teine kord oli siis, kui ma olin juba natuke suurem, 
umbes 6-aastane. Mängisin pikas koridoris (suurtes 
Õismäe paneelmajades on pikk „ühiskoridor’’: kor-
terid avanevad ühiskoridori ja ühiskoridoril on uks, 
mille taga on trepikoda ja lift), kui korraga nägin üht 
meest mind jälgimas. Ta seisis umbes 20 meetrit mi-
nust eemal. Välimuselt oli ta kõhn ja tumehall. Riided 
ja nahk olid hallid. Vanus oli 40-ringis. Ta olek oli kurb 
ja peale mõneajalist minu jälgimist kõndis ta koridori 
nurga taha. Ma jooksin vaatama, kuhu ta läks, aga ei 
näinud kedagi. Koridor oli vaikne, ükski uks ei liiku-

nud, lift ei sõitnud ja trepist keegi üles-alla ka ei kõn-
dinud. Hall mees lihtsalt haihtus õhku. 

3. lugu 

Kolmas kord, kui minu tee ristus džinni teega, 
oli eelmise aasta (2010) jõulude ajal, kui ma olin 
parajasti tööl. Ma töötan Tallinna Botaanikaaias 
müügiabina ning minu töö on pidude kulgemi-
sel silma peal hoida. Ehk olla kindel, et pidu al-
gab nagu plaanitud ja lõppeb nagu plaanitud.   
Toimus õhtune jõulupidu ja pidevalt sadas lund. 
Pidu lõppes südaööl ja inimesed hakkasid tasapi-
si koju minema. Lõpuks jäi majja veel paar pool-
joobes pidulist, kes ise enam rooli istuda ei julge-
nud ja otsisid taksot. Taksod aga olid ootejärje-
korras (oli ju südaöö, nädalavahetus ja tuisk. Kõik 
tahtsid kuhugi jõuda aga liiklus oli otseses mõttes 
omadega hanges). Lõpuks tuli üks külaliste sõber 
neile autoga järele ja kõik lahkusid. Maja sai neist 
tühjaks kell 1 öösel. Kogu ühistransport muidugi 
enam ei liikunud ja takso tellimisel ma mõtet ei näi-
nud (tuisk oli teed umbe ajanud ja varasemast ko-
gemusest oli mul taksojuhtidega halb kogemus, 
kui üks neist lühikese tee asemel pika ringiga sõitis 
ja siis mõnusalt kahekordse hinna mult küsis).   
Panin lambid kinni ning heidsin ühele diivanile pi-
kali, et oodata hommikut ja esimese bussi tulekut. 
Korraga kuulsin majas naise sosinat. Muidugi ma 
mõtlesin, et mis jama see siis nüüd on! Et kas mõni 
purjus külaline vedeleb kusagil põõsa all (kuna pidu 
toimus botaanikaaias, siis maja sees kasvavad kah 
põõsad ja taimed) või keegi murdis majja sisse. Läk-
sin uksi kontrollima ja ringi vaatama. Kedagi ei näi-
nud ja uksed olid ka kõik lukus. Sosin jätkus eemal. 
Kui lähenesin köögile, kuulsin köögiriistade kapist 
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heli, mis tekib siis kui tühjas teetas-
sis lusikat liigutada. Ihukarvad tõu-
sid selle peale püsti. Tahtsid näha, 
mis või kes (!?!?!) kapis seda häält 
teeb, aga ei saanud ust avada, kuna 
kapp oli tabalukuga kindlalt kinni. 
Kuna ma olin siis juba 2 aastat mus-
lim, teadsin, et see on džinn. Hak-
kasin retsiteerima suurasid Al-Ikh-
las, Al-Falaq ja An-Nas, kuna tead-
sin, et need kaitsevad džinnide ja 
muu halva eest.  Lusikas kapis jäi 
vait, tänu Jumalale. Läksin tagasi teise ruumi diiva-
ni juurde. Naise sosinad kostsid endiselt (kuigi lusi-
ka tegevust ma enam ei täheldanud). Lugesin uuesti 
kolme viimast suurat Koraanist, käed näo juures (na-
gu teeks duaad). Puhusin peale viimast suurat pih-
kudesse ja tegin üle kogu keha kätega wudu (kuna 
prohvet Muhamed, rahu olgu temaga, tegi sama 
enne magama minekut). Naise sosinad jäid tasapisi 
vait ja heitsin pikali. Sain lõpuks sõba silmale lasta ja 
jäin magama. Hommikul naise sosinaid enam ei kos-
tunud kusagilt ja ka lusikas oli köögikapis vait.   
 
Kõigil neil kordadel, kui ma kohtusin džinni-
ga, olin ma kaine, ärkvel ning ka minu psüühi-
ka oli korras (ja on ka praegu, tänu Jumalale).  
Džinne ma paaniliselt ei karda, kuigi hirmu suudavad 
nad küll mulle naha vahele ajada. Hadithidel ning 
ka maailmas toimuval (isast maha jäänud satanistli-
kud ajakirjad ja kurjast vaimust vaevatud inimesed 
videotes) põhinedes tean, et džinn suudab inimese 
kehasse siseneda ja tema üle mingi kontrolli võtta. 
Samas on Jumal meile andnud kõik kaitsevahendid 
džinnide vastu: 3 viimast suurat Koraanist, ajaat ul-
kursi, „bismillah’’ ütlemine jne. Nii, et see on siis ju-
ba inimese enda süü, kui ta džinnil enda üle kont-
rolli võtta laseb ja Jumala antud abi vastu ei võta. 
Mis on rukja, seda ma ei tea, kuigi tahaks küll teada. 

A.

Moslemitena peame me uskuma, et džinnid eksis-
teerivad, sest sellest on juttu Koraanis. Mul on olnud 
ka mõned kogemused seoses sellega. Meil on Root-
sis oma maja, mida kasutame suvemajana või siis 
puhkemajana ja tavaliselt käime siin päris tihti. Ole-
me siin kuulnud kummalist ja tugevat kopsimist vas-
tu seina, just voodi kõrval. Kui proovisin läbi viima 
ruumi puhastuse rituaali Koraani suurade ja duaade-
ga, paistis see „meie naabritele“ eriti ärritavalt mõju-

vat. Siis proovisin teist meetodit – rääkisin nendega 
rahulikult ja palusin neil meid mitte segada ja viisa-
kalt käituda. Minu suureks üllatuseks see mõjus väga 
hästi ja peale seda pole ma kordagi ühtki krõbinat 
või koputamist kuulnud; juba üle aasta. 

Olen näinud palju kummalisi unenägusid just siin 
majas. Mina ja mu mees oleme näinud tihti ühte ja 
sama naist unes. Peale meie rahulikke „läbirääkimisi“ 
olen teda ka unes näinud, aga ta oli sõbralik ja näitas 
mulle enda „elamist“ meie majas. Nägin teist tuba 
meie toas sees, kus polnud aknaid ja oli hästi palju 
värvilist villa seinte peale riputatud. Neid oli palju – 
terve suur pere. Tal oli väga sõbralik tütar. Aga mees-
terahvad, kes majas elavad, pole sugugi sõbralikud: 
üks neist proovis mulle unenäos kallale tulla; tal olid 
vampiiri hambad ja verised huuled. Huvitav oli see, 
et ma ei kartnud teda. Ma palvetasin ja lausa karjusin 
unes, et Allah mind kaitseks ja see mees taganes. Al-
hamdulillah, ta ei saanud mulle midagi teha. 

Peale seda olen veel näinud kummalisi nägemusi 
(kinniste silmadega) – see oli esmakogemus minu 
elus näha kinniste silmadega nii, nagu oleks silmad 
avatud ... ja sa ei maga!!! Seda ei ole võimalik kir-
jeldada, aga nägin ilusaid lilli, see kõik tundus väga 
positiivne. 

Nädal tagasi nägin unes, et üks tume naise kuju kal-
listas mind. Ta käed olid külmad, aga ta andis posi-
tiivset energiat, mul polnud mingit hirmu. 

Oleks veel palju, mida kirjutada, aga see võtab aega 
ja praegu piirdun siis sellega.

Mis on rukja, muidugi tean. Mul on see mobiiltele-
fonis sees ja kuulan seda tihti, eriti enne tulekut maj-
ja, nii igaks juhuks. Rukjat kasutatakse vaimseks ravi-
miseks nendele, kes on nõuduse ja pahade vaimude 
mõju all. Pahad vaimud loomulikult võivad siseneda 
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inimeste kehadesse, sellest on kirjutatud 
ka Piiblis. Aga me peame meeles pida-
ma, et Allah kontrollib kõike, mis toimub 
ja hoiab kontrolli all kõiki olendeid, nii 
džinne kui ka inimesi. 

Ma isiklikult olen kindel, et kõige enam 
tuleb karta Allahit, mitte džinne. Alham-
dulillah, Allah näeb ja kaitseb mind, kus 
iganes ma olen.

Tahaks veel lisada, et peame olema 
džinnidega väga ettevaatlikud ja me ei 
saa end sellega lohutada, et nad on kindlad, et neid 
võib usaldada. On vaja Allahi teadmisi ja tarkust, et 
teada, kuidas nendega käituda. Inimene peab olema 
haramist vaba, sest just haram annab džinnidele või-
maluse läheneda ja mõjutada. Dhikr on väga tähtis.

I. 

Mul on olnud nendega päris mitmeid kogemusi. 
Nad on džinnid mitte vaimud, kes on loodud suit-
suta tuleleegist ja nad on looming inimeste kõrval. 
Nad kohe päris kindlasti eksisteeruvad, sest moslem 
teab nendest läbi Koraani ja sunna. Omaette lugu 
on mitte-moslemitega, kes hoopis leiavad, et surnu-
te hinged on maa peale naasunud ja kodus käivad.

Pean tõdema, et kunagi kartsin neid rohkem, aga 
enam mitte nii väga, kuid sees võtab õõnsaks küll, 
kui nendega kokku juhtuda, selle vastu ma ei saa, 
kuigi üritan. Siiski oleks lihtsam, kui võtaksime neid 
lihtsalt kui Allahi loomingut, kes samuti siin maamu-
nal elavad. Ja mida enam on kartust Allahi ees, seda 
vähem sa pelgad kedagi teist, sealhulgas ka džinne. 
Nad armastavad seda, kui kellegi süda nende juures-
olekul saapasäärde langeb, kes siis hakkavad su üle 
irvitama. Nad on eriti aktiivsed õhtu hilistundidel ja 
öösel.

Mul on nendega kolm enim meeldejäänud seika 
– oma vanemate kodus, saunas ja ühes oma enda 
kodus.

Oma vanemate kodus ma silmasin džinni (kes näi-
tas end musta koguna), kelleks osutus üks pisike 
tüdruk. Seda praegu kirjutades tuleb see hetk mulle 
sulaselgelt silme ette, kuigi see juhtus tsirka kümme 
aastat tagasi. Põrand kriiksus ja ta tuli välkkiirelt, jäi 
seisma, vaatas läbi ukseklaasi minu ja mehe poole 

(ja oi kui hea meel mul oli, et mu mees oli tol ööl ka 
mu ema kodus), pööras end ümber ja haihtus samal 
kiirusel nagu tuli. Nüüd moslemina olen aru saanud, 
et elasime džinnidega ühes korteris, kuigi me neid 
ennem ei näinud. Mäletan, keegi alatihti tiris öösi-
ti mu tekki ja koguaeg ootasin juba hommiku saa-
bumist; kolistati köögis nõudega ja pimedas ma ko-
ridori ei julgenud minna ning ema on rääkinud, et 
teda on isegi keegi kägistada proovinud. Kuid loo-
mulikult, kui keegi seal ei palvetanud ega Koraani 
lugenud.

Ajal, kui olin veel üli-roheline moslem, sain ühes 
saunas džinni olemasolu oma nahal tunda. Istusime 
sõbrannaga kõrvalruumis ja tõmbasime suitsu peale 
saunaskäiku. Nautisime seda väga ja kui võtsin mah-
vi, valdas mind ülekeha üks imelik mitte-ennem-ko-
getud suur külmavärin. Ei teinud sest suurt numb-
rit ja läksime majja tagasi, kus ka mu mees oli meid 
ootamas oma sõbraga. Hakkasin end aga naljakalt 
tundma, olin endale võõras ja tundsin et keegi teine 
mind kontrollib. Magama minnes olin valmis oma 
meest isegi seletamatult kägistama. Mees tegi mulle 
rukja ja alhamdulillah.

Ühes mu kodus juhtus tihti, kui olin lastega üksinda 
öösiti kodus, et koridoris põrand kriiksus, isegi kui la-
sin Koraanil alatihti mängida. Ja nõude pesemise ajal 
tundsin, kui keegi mu taga seisis.

Seega, jah, usun enam kui vägagi nende olemas-
olu, et džinn võib ka inimese kehasse siseneda ja te-
da mõjutada. Minu kogemus on tilluke võrreldes lu-
gudega, mida maailmal on rääkida. Kuid olen tänu-
lik, et olen kõike seda kogenud. Mõnevõrra on see 
mind tugevamaks teinud.

Ja rukja on Koraaniga ravitsemine, see on teatud 
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suurade lugemine inimesele, kes on džinnist „halva-
tud’’ ja see võib isegi mitmeid tunde kesta.

Rukja on aga ka igapäevane tegemine, mida mos-
lem loeb endale näiteks enne magama minekut ja 
õue minemist, et kaitsta end saatana ja „kurja silma’’ 
eest. Ta loeb (kolm korda suura Al-Ikhlas, Al-Falaq ja 
An-Nääs) pihkudesse, puhub kolm korda ja tõmbab 
oma kätega üle kogu oma keha.

A.

Kui ma sellele nüüd mõtlema hakkan, siis on mul 
vist päris palju kogemusi elu jooksul džinnidega ko-
gunenud. Alates sellest, kui olin laps, elasid mu va-
navanemad majas, kus ... no ütleme „liiguti ringi“. Va-
naema oli sellega harjunud ja ütles, et see on arvata-
vasti kellegi eelneva elaniku vaim. Seal majas olevat 
elanud keegi arst, kelle südametunnistus ei olevat 
väga puhas ... no ühesõnaga sellised lood, mida meil 
ikka tavaliselt räägitakse. Mina olin väike ja ei osa-
nud sellest head ega halba arvata ja kuna vanaema 
muudkui oma lugusid jutustas, aga üldse ei kartnud, 
siis ei kartnud ka mina, kui nägin vahel vanaema juu-
res olles öösel, et keegi minust mööda kõndis ja kui 
vaatama läksin, et mida vanaema teises toas öösel 
teeb, siis kedagi ei olnud. Või üks kord istus keegi 
mu voodi peal, kui öösel silmad lahti tegin ... tume 
inimese kuju, aga mida rohkem ma silmi pilgutasin 
ja pärani ajasin, seda heledamaks see muutus ja vii-
maks kadus. Aga ma olin ju ometi tundnud, et keegi 
istus mu voodile ...

Kui mu marokolasest äi kunagi mind hoiatas, et ma 
peale juuste harjamist oma juuksekarvad ära põle-
taks ning oma korruse ust tänavale lahti ei hoiaks, 
isegi kui palav on, sest juuste leidja võib need maagi 
juurde viia ja keegi kuri inimene mõne loitsu uksest 
möödaminnes sisse visata, mis pereõnnele halvasti 
mõjub, siis ma tegin küll väga kuuleka näo, aga itsi-
tasin omaette. 

Mu tunded pöördusid pea peale, kui aga paar aas-
tat tagasi Marokos olles väga emotsioonirikka koge-
muse osaliseks sain. Magasime nimelt oma toas ja 
äkki, keset ööd, ärkasin ma üles, sest tundsin, et kee-
gi paneks nagu oma käe mulle suu peale. Aga see ei 
olnud päris tavaline käsi vaid nagu vesi ... ma tund-
sin, et selle struktuur ei ole tavapärane, vaid on sel-
line pehme ja silitav, nagu leigel veel ... kuid see oli 

siiski väga tugev käsi, nii et ma ei saanud oma suud 
isegi siis vabaks, kui keerata püüdsin ja mu käed ei 
liikunud. Olin väga hirmunud, aga veelgi rohkem 
hakkasin kartma kui äkki tundsin, et teine samasu-
gune käsi paistas mu paar kuud rasedat kõhtu. Ma 
olin üheaegselt nii hirmunud (sest ei saanud aru, mis 
toimub), kui ka heldinud, sest nii käsi mu suul kui ka 
kõhul olid väga rahustavad ja pehmed. Viimaks sur-
ve lihtsalt kadus. Ajasin kohe oma mehe üles, aga 
nagu ikka – unise peaga ei saanud ta midagi aru. 
Ronisin talle kaissu peitu ja tõstatasin teema uue-
seti alles hommikul. Ta küsis selle kohta hiljem isegi 
ühelt oma sõbralt, kes on kohalik imaam ja too ütles, 
et see ei pruukinud olla mitte džinn vaid käskis mul 
arvutada, mitmendat päeva ma rase olin – see võis 
olla ingel, kes tuli mu lapsele hinge tooma. Minu ar-
vutuste kohaselt langes see aeg küll kokku hadithis 
mainitud hinge toomise ajaga, aga creepy on kogu 
see asi ikkagi. 

Olen kuulnud aga veelgi hullematest juhtumitest. 
Minu abikaasa ühe parima sõbra naine oli džinnist 
vaevatud. Ta abiellus tüdrukuga, kes oli täiesti ter-
ve, kuid jäi peale pulmi päevapealt haigeks. Arstid 
ei leidnud midagi, kuid naine jäi aina haigemaks ja 
haigemaks. Kuna mees ise oli ülikoolis lõpetanud 
islamiteaduse ja tegi teistele inimestele rukjat, siis 
muidugi proovis ta seda ka oma naise peal. Suur oli 
tema imestus, kui naine hakkas mehe häälega rää-
kima ja ütles, et ta tüdruku rahule jätaks. See džinn 
olevat sellest naisesse armunud ja naise abielu ole-
vat ta raevu ajanud, seega püüdis ta teha kõik, et 
abielu lõhki ajada. Mees luges muudkui naisele ruk-
jat, aga džinn oli arvatavasti väga armunud, sest ta 
ei tahtnud mitte lahti lasta. Lõpuks viis naise isa ta 
lihtsalt salaja minema ja nõudis mehelt lahutust. Ku-
na naine samal päeval, mil ta minema viidi, imeliselt 
tervenes, arvas äi, et väimees ongi tema tütart mür-
gitanud või muul viisil haigeks teinud ja keeldus tü-
tart tagasi ta mehe juurde laskmast. Asi lõpeski väga 
kurvalt lahutusega, sest mehel ei õnnestunud oma 
äia veenda, et viga pole temast ja ta ei saanudki oma 
naist aidata.

Marokos tuleb olla väga ettevaatlik, sest ma usun, 
et ma ei liialda, kui väidan, et see on Senegali kõrval 
üks suurimaid nõidusemaid. Uskliku parimaks rel-
vaks on muidugi usk Jumalasse ja Tema saadetud 
relvade kasutamine „mustade jõudude“ vastu.

A. 
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Usun džinnidesse, inglitesse, nagu iga moslem. 
Olen kogenud ka palju kurja silma negatiivset mõju. 
Mind ennast pani kuri silm esimesel korral Alžeerias 
käies üle kere värisema, kui pidin palvetama hakka-
ma. Teisel aastal olin seal oma esimese pojaga, kes 
oli vaid 2 kuud vana ja kuulsin, kuidas keegi mulle  
kõrva sosistas, et teeksin oma lapsele viga. Lugesin 
ruttu duaad ja  hoidusin akendest eemale. Viimane 
kogemus oli eriti muret tekitav, kuna kuri silm vae-
vas mu keskmist poega. Olime möödunud suvel Al-
žeerias terve perega puhkusel. Esialgu polnud  prob-
leeme, kõik oli tore. Jamad hakkasid peale seda, kui 
olime külastanud mehe venna peret. Mehe venna-
naine on kesmises pojas kinni juba ajast, kui teda esi-
mest korda nägi – poeg oli siis 4 kuune. Alguses oli 
kõik rahulik. Hiljem õhtul, peale maghribit, jäi poeg 
uniseks ning heitis madratsile pikali. Mõni minut hil-
jem aga hakkas ta hullult silmi nühkima ja nägin, kui-
das ta silmaalused silmnähtavad paiste läksid. Sel-
line reaktsioon tekib tal tavaliselt kodus üle öö, kui 
astmahoog peaks tulema. Sel korral aga oli eriti õõ-
vastav. Mehe koju tagasi jõudes, pesime nägu puhta 
veega, panin silmatilku ning andsin astmahoo taan-
damiseks rohtu. Laps rahunes öö jooksul. Arvasin, 
et kõik on möödas, aga eksisin – see oli alles algus!  
Järgmisel päeval kaebas laps enne maghribit otsa-
esisel peavalu. Ei osanud midagi paha aimata ja arva-
sin ekslikult, et tegemist võis olla päikesepistega. Na-
gu ikka, andsin valuvaigistit. Õhtul aga läks asi hul-
lemaks ja abikaasa viis lapse kiirabisse. Seal vaadati 
laps üle, öeldi, et angiin ja saadeti hunniku rohtude-
ga koju tagasi. Öösel ei saanud poeg magada, nuttis, 
väänles ja oksendas. Olime abikaasaga juba rohkem 
mures siis, kui rohtude manustamisest kasu polnud. 
Nädala jooksul oli lapsel pidevalt peavalu, oksendas, 
ei olnud isu, magas palju ja alati hakkasid probleemi 
samal kellaajal.  Viimase piisa karikasse andis uus vi-
siit era lastearsti juurde, kes samuti tuvastas olematu 
angiini, andis hunniku rohtusid ning saatis koju taga-
si. Mis aga ei paranenud oli lapse tervislik seisund – 
kui hommikuks oli laps rõõmsas olekus, siis juba as-
ri ajaks kaebas peavalu, palavik tõusis. Laps, kes on 
tavaliselt kui viitsütikuga pomm ja ei seisa pudeliski 
paigal, oli muutunud loiuks varjuks. 

Ühel õhtul, kui poeg jälle hüsteerilises nutus pea-
valu üle kaebas, viis abikaasa ta Koraaniga ravitseja 
juurde. Ravitseja soovitas meil peale rukja soorita-
mist kiiresti kodumaale tagasi sõita, kuna vastasel 
juhul laps lihtsalt kustub. Juba samal õhtul organi-
seeris abikaasa tagasisõidu ja järgmisel päeval lok-
susime juba laevas. Ootasime närviliselt kellaaja kuk-

kumist, mil laps tavaliselt peavalu kaebas ning pala-
vikukuumuses vaeves. Aga ei midagi! Subhaan Allah! 
Laps oli endine energiapomm, sõi kahe mehe eest ja 
oli rõõmus ning naeris palju. Nagu poleks ta kunagi 
haige olnudki!

Mehe õde jutustas, kuidas džinn oli ema vaevama 
hakanud. Ema oli peale maghribit end pesnud ja siis 
magama heitnud. Öösel aga hakanud valudest oiga-
ma. Ja mitu ööd järjest. Arstid ei osanud midagi teha, 
kuna kõik näitajad olid normis. Viimaks toodi Koraa-
niga ravitseja. Džinn kaebas talle siis, et oli end duš-
širuumi nurgas teiste džinnide eest peitnud, kui ema 
sinna sahmaka kuuma vett oli visanud ja teda valu-
salt põletanud. Džinn oli seepeale pahaseks saanud 
ning kätte maksnud. 

Musta maagiaga puutus kokku mu abikaasa vanim 
õde. Ta hakkas järsku kaalu kaotama, muudkui kõh-
nus ja kõhnus, kuniks oli vaid luu ja nahk,  vaatama-
ta heale isule. Ta abikaasa ja lapsed tundsid muret 
ning tõid ka viimases hädas Koraaniga ravitseja. Õele 
oli tehtud maagiat! Džinniga suheldes palus Koraa-
niga ravitseja anda infot, kuidas maagia oli läbi vii-
dud – džinn käskis otsida üles konna laiba, millesse 
olid peidetud õe juuksed. Kui konn leiti ja  juuksed 
eemaldati, hakkas õe tervis paranema ning ta kosus 
taas.

Ingleid, džinne ega kujusid pole ma ise näinud, küll 
aga abikaasa ja päris tihti – öösiti, kui tume naise-
kogu, suurem laps või pisike põngerjas. Iga kord on 
talle see kogemus tekitanud ebameeldiva tunde, ei 
iialgi hirmu. Minule ta oma kogemustest ei taha eriti 
rääkida, kuna teab, et siis olen päevi hirmunud ning 
juukesd turris nagu aara papagoil.

K.



1,5-2 l kanapuljongit
kanaliha
1 suurem porgand
(1 suur kartul)
peterselli
peotäis viilutatud musti oliive
1 tomat
1 sibul
5 küüslauguküünt
2 dl mhammast
sool
pipar
paprikapulbrit
cayenne’i pipart
1 spl tomatipastat

serveerimiseks sidrunit

       

      

 

Haki sibul koos porgandi ja tomatiga pisikesteks kuu-
bikuteks, purusta küüslauk. Kuumuta potis õli ja kuu-
muta sibulat, küüslauku, tomatit ning porgandit nii 5 
min. (Kui soovid lisada supile kartulit, siis koori ning 
lõika see porgandiga sama suurteks kuubikuteks ja 
lisa supile.)

Lisa tomatipasta ning pidevalt segades kuumuta 
segu 3 minutit. Lisa natuke puljongit ja maitseained,

lase paar minutit podiseda, lisa kanakuubikud ja 
mhammas ning ülejäänud puljong.

Lase supil tasasel tulel keeda, kuni kõik on valmis 
ning lisa oliivid ja petersell.

Serveeri sidruniga ja enne söömist pigista mahl supi 
sisse. 

Pudrupotike keeda!

TUNEESIA SUPP         
Kokk: Karima 
Allikas: http://karimasfood.blogspot.com/2011/10/shorba-bil-mhammas.html

ŠORBA BIL-MHAMMAS ehk TUNEESIA KUSKUSSI SUPP

 Pudrupotike keeda! 
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500 g hakkliha
2 spl väga peenikeselt hakitud sibulat
2 spl hakitud peterselli
2 spl hakitud koriandrit
1 tl paprikapulbrit
1 tl jahvatatud köömneid
¾ tl soola, või maitse järgi
¼ tl kaneeli
1/8 tl musta pipart

Kaste:
4 spl  võid
1 spl hakitud peterselli
1 tl sidruni mahla

1/5 tl safrani (valikuline)    

       

   

Keftaks kutsutakse hakkliha. Lihapallid võid valmis-
tada looma-, lamba- või kalkunihakklihast. Sega kau-
sis korralikult hakkliha, sibul, koriander, petersell ja 
maitseained. Kui aeg lubab, lase hakklihal maitseai-
netega pool tundi või rohkem külmakapis seista, see 
laseb lihal ja  maitseainetel kokku sulanduda. Vormi 
hakkliha väikesteks lihapallideks.

Sulata pannil või. Lisa lihapallid ja prae keskmisel 
kuumusel pidevalt segades, kuni lihapallid on üleni 
pruunid. Lisa sidruni mahl, petersell ja safran (kui ka-
sutad). Jätka lihapallide praadimist mõned minutid, 
kuni kastmeks on jäänud peamiselt sulatatud või. 
Serveeri  kas saia, riisi või kartulipüreega.

KEFTA ehk LIHAPALLID VÕIKASTMES

 Pudrupotike keeda! 
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MAROKO PRAAD         
Kokk: Sarah Iirimaalt
Allikas:  http://killukemarokot.wordpress.com/tag/liha/



300 g arahiise
40 ml vett
2 dl pruuni suhkrut
1 kuhjaga tl kaneeli
jahvatatud cayenne’i pipart
1/2 tl muskaatpähklit
1/2 tl jahvatatud ingverit
(et punaseid saada, tilk toiduvärvi)

       

      

       

      

Kuumuta wok pannil suhkur ja vesi, sega aeg ajalt. 
Kui segu on sulanud ja podisedes kokku keema haka-
nud, lisa maitseained ning sega kõik kokku ühtlaseks 
massiks. Lisa arahiis ja kuumuta arahiisi karamellis, 
kuni kõik on ühtlaselt koos. Kui karamell hakkab juba 
veidi kõrbema, eemalda pliidilt ning tõsta arahiis va-
hukulbiga välja kuivama. Sama peaks teha saama ka 
mandlitega, aga siin Tuneesias kasutatakse enamasti 
arahiisi.

MAGUSAD ARAHIISID

 Pudrupotike keeda! 
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TUNEESIA MAGUSTOIT        
Kokk: Karima
Allikas: http://karimasfood.blogspot.com/2011/11/magusad-arahiisid.html



TAŽwIID – KORAANI 
RETSITEERIMISE KUNST

 Tažwiid – Koraani retsiteerimise kunst 
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TAŽWIIDi PÕHiMÕTTEd

See, kes tahab mingit teadust õppida, peaks tund-
ma selle teaduse põhimõtteid. Tažwiidi teaduses on 
mitmeid erinevaid põhimõtteid, mille mõistmine on 
õigesti õppimise juures oluline.

1. dEFiNiTSiooN

Tažwiidi lingvistiline tähendus on „parendamine“ 
või „paremaks muutmine“. Praktiline tähendus Ko-
raani retsiteerimise õppimisel on kõigi tähtede nen-
de õigest kohast, õige pikkuse ja rõhuga hääldami-
ne. Õige hääldus on tažwiidi alustalaks. 

2. kASuTuSALA

Koraani ja ka osade hadithide (hadith qudsi) 
lugemiseks.

3. TuLEM

Koraani õigesti lugemine aitab säilitada õige ka sel-
le tähenduse.

4. oLuLiSuS

Koraani retsiteerimist peetakse islamis üheks pari-

maks ja austusväärseimaks teaduseks, kuna see on 
otseselt seotud Jumala sõnaga.

5. koHT iSLAMiS

See on üks islami õigusteadustest, mis on seotud 
Püha Koraaniga.

6. rAJAJA

Selle teaduse rajajaks võib pidada Prohvet Muham-
medit (صلى اهللا عليه وسلم), kuna Jumal ilmutas talle lä-
bi ingel gabrieli Koraani koos selle retsiteerimisviisi-
dega. Muhammedi (صلى اهللا عليه وسلم) ülesandeks oli 
edasi õpetada kõik, mis talle ilmutati: nii sõnad, tä-
hendus kui ka retsiteerimisviisid. Tema (صلى اهللا عليه 
 kaaslased õpetasid seda kõike omakorda edasi (وسلم
järgijatele jne.

Teaduslikust seisukohast on reeglite seadjad Koraa-
niteaduse õpetlased, nagu Abu Ubaid Al-Qasim ibn 
Sallam.

7. koHuSTuSLikkuS

Tažwiidi teadmine on fard kifaaja ehk vähemasti 
osa moslemite kogukonnast peab seda teadma. Sel-
le kasutamine on aga fard ’ain ehk iga moslem (olgu 

Tõlkinud ja koostanud: Aisha
Allikas: www.abouttajweed.com

Koraaninurk



 Tažwiid – Koraani retsiteerimise kunst 

 iQrA | 59

ta mees  või naine, vana või noor), 
kes on pähe õppinud kas terve või 
osa Koraanist, peab seda retsiteeri-
des järgima tažwiidi reegleid.

8. PÕHJuS

Tažwiidi mõte on Püha Koraani säi-
litamine ja muutmiste eest hoid-
mine. Peale islami laialdase leviku 
algust hakkasid araablased mitte-
araablastega segunema ja mosle-
mid kardsid, et mitte-araablased 
võivad oma oskamatu hääldusega 
Koraani tähendust muuta. Sellest 
ajast hakati reegleid üles tähenda-
ma ja kontrollima, et Koraani retsi-
teerijad juba õppides kõike õigesti 
hääldaksid.

9. TuGiSAMBAd

Tažwiidi teadusel on neli olulist 
tugisammast:

1) Tähtede häälduspositsioonid 
suus.

2) Erinevate tähtede tunnused.

3) Reeglid, mis muudavad täh-
tede hääldust, olenevalt nende 
järjestusest.

4) Keele treenimine ja rohke 
kordamine.
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Bukhari hadithe rukjast
tõlkinud: Aisha

Allikas: http://www.iecrcna.org/site/1605/the-tradition-of-ruqya-from-al-bukhari/

Aisha (رضي اهللا عنها) edastas, et Prohvet (صلى اهللا 
 käskis tal või mõnel teisel kurja silma (عليه وسلم
vastu rukjat teha. (köide 7, nr 634)

Umm Salama (رضي اهللا عنها) edastas, et Prohvet 
 nägi ta majas tüdrukut, kellel (صلى اهللا عليه وسلم)
oli näo peal must laik. Ta (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: 

„Ta on kurja silma mõju all, ravige teda rukjaga.“ 
(köide 7, nr 635)

Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas, et Prohvet 
-ütles: „Kurja silma mõju on tõ (صلى اهللا عليه وسلم)
si.“ Ja ta (صلى اهللا عليه وسلم) keelas tätoveeringud. 
(köide 7, nr 636)

Al-Aswad (raa) edastas: „Ma küsisin Aishalt (mao, 
skorpioni jne) mürgihammustuse vastu rukja ka-
sutamise kohta.  Ta vastas: „Prohvet (صلى اهللا عليه 
-lubas mürgihammustuste vastu rukjat kasu (وسلم
tada.““ (köide 7, nr 637)

Aisha (رضي اهللا عنها) edastas: „Prohvetil (صلى اهللا 
 oli kombeks osasid oma naisi ravida (عليه وسلم
pannes oma parema käe valutavale kohale ja öel-
des: „Oo Jumal, inimeste Isand, võta valu ära ja 
tee haige terveks, sest Sina oled Tervendaja. Mitte 
mingi ravi ei aita peale Sinu oma, millest ei jää jä-
rele mingit häda.““ (köide 7, nr 639)

Sahih al-Bukhari 
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kA MiTTE-MoSLEMiT VÕiB korAANiGA 
rAViTSEdA

Küsimus: Kas ka mitte-moslemeid võib Koraaniga 
ravitseda?

Vastus: Allah lõi Koraaniga ravimitsemise samuti 
nagu mee, õli ja teised ravimisomadustega vahen-
did. Need vahendid on paranemiseks ja Allah on 
Tervendaja. Järgnev autentne jutustus annab loa ka 
mitte-moslemeid ravitseda.

Abu Said Al-Khudry (raa) on edastanud: „Üks grupp 
Prohvet Muhammadi (saws) kaaslasi asusid reisile. 
Nad jõudsid ühe Araabia hõimu juurde (kes olid usk-
matud) ja palusid neilt kostitust. Ent nad keeldusid 
neid külalistena vastu võtmast. Seejärel selle hõimu 
liider sai (skorpionilt) nõelata. Ta inimesed proovisid 
kõike, mis nende võimuses, kuid midagi ei toonud 
sellele juhile leevendust. Osad nende seast soovi-
tasid minna nende juurde, kes viibivad lähedal (st 
Prohveti (saws) kaaslased), et võib-olla on neil mi-
dagi, mis nende liidrit tervendaks. Nad läksidki nen-
deni ja pärisid: „Oo, inimesed, meie juht sai nõelata 
kuid me ei suuda ravi leida. Kas teil on midagi tema 
abistamiseks?” Üks neist lausus: „Allahi nimel, ma 
ravitsen teda Koraaniga, kuid me palusime teilt kü-
lalislahkust ja seda te meile ei andnud. Seega me ei 
soorita rukjat, kui me selle eest midagi vastu ei saa.” 
Nad jõudsid kokkuleppele, et selleks on lambaka-
ri. Ta hakkas tema (liidri) peale puhuma (puhkus või 
sülgas kergelt vähese süljega) ja Koraani avasuurat 
lugema. Mees hakkas kiiresti toibuma, võttis end 
jalule ja tal polnud (enam) mitte mingisugust häda. 
Neile anti tasu, nagu lubatud ning osad kaaskondla-
sed olid selle poolt, et see ära jagada, kuid rukja soo-
ritaja palus oodata, kuni nad jõuavad Prohvet Mu-

hammadi (saws) juurde ning küsivad tema seisukoh-
ta. Nii saigi ja nad pajatasid nendega juhtunust. Ta 
(saws) küsis: „Kuidas sa teadsid, et see (suura äl-Fää-
tiha) on rukja?” Seejärel ta (saws) ütles: „Sa toimisid 
õigesti; jaga need välja ning anna minule minu jagu.” 
Ja Prohvet Muhammad (saws) naeris.“ [Bukhari 2276]

RUKJA SooriTAJA Ei ToHi VASTAS-
SuGuPooLEGA ÜkSiNdA oLLA

küsimus: Kas Koraaniga ravitsejast mees tohib hai-
ge naisega üksi jääda?

Vastus: Khulwa (vastassugupoolega omaette ole-
mine) on haram (keelatud) isegi Koraaniga ravitsemi-
se tarvis. Prohvet Muhammad (saws) jutustas: „Ükski 
meesterahvas ei tohiks (võõra) naisega kahekesi olla 
(tema mahram peab temaga olema) või saatan on 
kolmandaks.” [Tirmidhi, autentne]

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

dŽiNN iNiMkEHAS

küsimus: Kas džinn võib tõepoolest inimese ke-
hasse siseneda?

Vastus: Jah, see on tõestatud fakt, et džinn võib ini-
mese keha oma valdusesse võtta ja samuti talle kah-
ju põhjustada.

Allah ütleb intresside kasutajatest järgmist: „Need, 
kes kasutavad intressi, ei saa (Viimsel kohtupäe-
val) muud moodi seista kui seisavad need, keda 
saatan hullumiseni peksab.“ (Koraan 2:275)

FATwANURK
rukja

Tõlkinud: Aisha
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See tähendab, et kui nad Viimsel Kohtupäeval oma 
haudadest tõusevad, siis nad seisavad nagu nad 
oleksid džinnide omandatud. Intressi kasutaja kõht 
on hiigelsuur ja kui ta tahab püsti tõusta, ta kukub. 
Ning igakord kui ta end jalule tahab saada, ta kukub 
ja on kõigile paljastatud. Seega ta on sarnastatud 
sellega, kellele on džinn sisse läinud ja on nendest 
ning kuraditest võitu saanud. See osutab sellele, et 
džinn võib inimese keha vallata. Ta võib siseneda ini-
mestesse, võtta nad üle ja põhjustada neile vaimu-
haigusi. See võib tingitud olla mitmeteset asjaolu-
dest. Näiteks inimene on džinne haavanud ja nad 
maksavad kätte või nad võtavad inimest hoopis le-
luna või mingi muu põhjuse pärast.

Kokkuvõtteks: Džinni võimuses on inimese kehas-
se sisenemine ja tema haavamine. See on tõestatud 
Koraaniga ja erineate juhtumitega.

Sellele, kellel džinn sees on, on parimaks lahendu-
seks sellest olukorrast väljapääsemiseks Koraani ret-
siteerimine, mida talle retsiteeritakse. Parimaks ra-
viks on Koraani ja Prohvet Muhammadi (saws) duaa-
de lugemine. Ja Allahi abiga see vaev haihtub.

Tänapäeval tegutsevad ka šarlatanid ja vale-ravit-
sejad, kes ise määravad teatud duaasid ja jooke, mis 
nende sõnul aitab džinnil inimese kehast lahkuda. 
See on keelatud tegu, sest selleks on lubatud kasu-
tada ainult Koraani ja sunna duaasid.

šeik Saalih al-Fawzan 

„Majmoo’ Fataawa“ (1/52)

korAANiGA rAViTSEJAT iSELooMuSTAVAd 
TuNNuSEd

küsimus: Kuidas ära tunda õiget Koraaniga 
ravitsejat?

Vastus: Raaqi (Koraaniga ravitseja) peab olema isik, 
kes ei ole pööranud rukjat „raharattaks”, mis tähen-
dab, et ta peab sooritama rukjat Allahi nimel mitte 
rikkuse kogumiseks.

On inimesi, kes oskavad väga hästi Koraaniga ravit-
seda ja nende juurde tuuakse pidevaid inimesi ravi-
le. Seega neile ei jää palju vaba aega muudeks tege-

misteks. Sellisel isikul on lubatud võtta midagi vas-
tutasuks Koraaniga ravitsemise eest, et ta ei satuks 
raskustesse oma igapäevaelus, kuid mitte rohkem 
kui vaja, vaid nõnda palju, et endaga ilusti toime tul-
la. Küll on nähtud inimesi, kes teostavad rukjat ning 
küsivad tasuks suure hulga rikkust ja sellest tingitu-
na on nad väga jõukad.

Raaqi peab olema tugev tawhiidis ja aqiidas, ta 
peab olema vankumatu ega tohi hirmu tunda. Rukja 
sooritamise ajal võib juhtuda, et džinn ilmub nähta-
vale ning kui ta on nõrk, võib ta hoopis temasse sise-
neda. Seega peab raaqi olema tugev oma aqiidas ja 
tawhiidis, ei karda džinni kohalolekut ning on püsiv 
oma religioonis.

Samuti ei tohi ta rohkelt džinniga rääkida, kui džinn 
temaga kõnet hakkab pidama, sest ta on teadlik, et 
see on raaqile hõlpsam kui Koraani retsiteerimine. 
Koraani retsiteerimisega peab lihtsalt edasi mine-
ma, sest see teeb džinni nõrgemaks. On Koraaniga 
ravitsejaid, kes džinniga rääkides justkui teda interv-
jueeriks. See ei ole aeg ajakirjaniku ametiks. Pigem 
minna edasi isikule Koraani lugemisega ning mitte 
sattuda džinni „lõksu”, kes tahab, et raaqi räägiks ja 
retsiteerimise lõpetaks.

Kui raaqi teeb rukjat naisele, siis too peab olema 
täielikult kaetud ja kohal peab kindlasti olema mah-
ram. Raaqi ei tohi puudutada tema kaela, laupa ega 
muid kehaosasid. Raaqil peab olema kartust Allahi 
ees, ta peab hoidma oma pilku ning mitte seda nai-
sele suunama, sest nõndaviisi võib ta Koraaniga ra-
vitsemisest kõrvale kalduda.

 
šeik Abdul Aziz ibn Baaz

NÕiduS JA ABiELuSuHTEd

küsimus: Kas sihril (maagial, nõidusel) võib olla ta-
gajärgi abielusuhetele?

Vastus: Maag või nõid teeb asju, millel on kaht-
lemata inimestele mõju. Mõnikord on see vaid il-
lusioon, mille abil asjad ilmuvad, kaovad või teise-
na näivad. Nad teevad nii, et asjad näivad inimeste 
jaoks teistsugused, kui need tegelikult on, st nõiu-
vad ära inimeste silmad. 
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Kuid inimesi on võimalik nõiduda ka muul viisil, nii 
et mees hakkab oma naist vihkama või vastupidi. Se-
da võib saavutada läbi silmamoonutuse, nõiajoogi 
manustamise või sõlmide tegemise, mille peale nad 
puhuvad ja saatanatele palvetavad, et inimestele 
nende abil viga teha. 

Seega võib mees endale ette kujutada, et ta naine 
ei ole see naine, keda ta teab ja too võib talle paista 
inetu või põlastusväärsena. Sama võib mehe kohta 
arvata ka naine. 

Seega võib nõidust olla kahte sorti: 1) silmamoo-
nutamine, 2) armastuse ja vihkamise loitsud. Nii on 
võimalik mõjutada mitte ainult abikaasade vaid ka 
ümberkaudsete inimeste suhteid. Seetõttu on Allah 
meil käskinud Endalt kõigi taoliste kurjategijate vas-
tu kaitset otsida.

šeik Abdul Aziz ibn Baaz 

„Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li 
Samaahat“,  köide 8, lk 80.

SÜMPToMid

küsimus: Kuidas on võimalik teada saada, kui 
inimesel on džinn sees või ta on kurjast silmast 
vaevatud?

Vastus: Need, kes islamis rukjaga tegelevad, või-

vad välja tuua mõned sümptomid, mis kurjast vai-
must või kurjast silmast vaevatud inimesel võivad ol-
la. Need ei ole lõplikud sümptomid ja võivad ka tih-
ti erineda, kuid mõnel teisel juhul jälle täppi minna.

1) Ära pööramine või väga tugevalt reageerimine, 
kui kostab adhaan või loetakse Koraani. 

2) Minestamine, hood ja kukkumine, kui Koraani 
loetakse.

3) Palju häirivaid unenägusid.

4) Üksi olemine, inimestest eemale hoidmine, kum-
maline käitumine.

5) Vaim, kes inimesel sees on, võib rääkima hakata, 
kui talle Koraani loetakse.

Kurja silma sümptomid on (ibn Baazi tsiteerides):

Peavalu, mis liigub ühest pea osast teise; kollakas 
kahvatus näos; palju higistamine ja urineerimine; vä-
hene isu; surin, külmus või kuumus jäsemetes; süda-
me pekslemine; valu alaseljas ja õlgades; kurbus ja 
mure; unetus öösel; tugevad reaktsioonid ebanor-
maalsete hirmude suhtes; palju röhitsemist, haigu-
tamist ja ohkamist; üksi olemise eelistamine; lais-
kus; palju magamine; meditsiiniliselt seletamatud 
tervisehädad.

Allikad: www.islamqa.com, www.alifta.com, www. islamicarticles.wordpress.com/jinn/
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„MOSLEMI KINDLUS - 
duaasid Koraanist ja sunnast“        
         Said ibn Wahf Al-Qahtani Said ibn Wahf Al-Qahtani

Tõlkinud ja koostanud: Aisha
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27. MEENuTuSi HoMMikukS JA ÕHTukS (3. 
oSA)

91. subaana llaahi wa-bi-hamdih – Kiitus olgu Ju-
malal ja ülistus olgu Tal.1

92. lää iläähä illallaahu wahdahu lää šäriikä läh, 
lähu l-mulku wa lähu l-hämdu wa huwa ’älää 
kulli šäi’in qadiir. – Ei ole kedagi kummardamise 
väärilist peale Jumala, Ainsa, Kel pole kaaslasi, Tema-
le kuulub riik ja Temale kuulub ülistus ja Temal on 

1  “Igaüks, kes ütleb seda 100 korda hommikul ja õhtul, 
sellest ei ole Ülestõusmispäeval keegi tegudes üle, välja 
arvatud see, kes seda on rohkem öelnud.“ – Al-Bukhari 4/2071.

kõigi asjade üle võim.2 3

93. lää iläähä illallaahu wahdahu lää šäriikä läh, 
lähu l-mulku wa lähu l-hämdu wa huwa ’älää 
kulli šäi’in qadiir. – Ei ole kedagi kummardamise 
väärilist peale Jumala, Ainsa, Kel pole kaaslasi, Tema-
le kuulub riik ja Temale kuulub ülistus ja Temal on 

2  Igaühele, kes seda hommikul või õhtul 10 korda 
retsiteerib, kirjutab Jumal tasuks kümme hasanat; annab talle 
andeks kümme pahategu; annab talle sama tasu, mis sellele, 
kes on vabastanud kümme orja ja kaitseb teda saatana eest. “ 
An-Nasai “Amalul-Yawm wal-Laylah”, nr 24. Abu Huraira (رضي 
 :ütles (صلى اهللا عليه وسلم) on edastanud, et Prohvet (اهللا عنه

„Jumal paneb kirja 100 hasanat igaühele, kes ütleb „(selle 
duaa)“ kümme korda hommikul; ja Ta annab talle andeks sada 
pahategu. Ta saab sama tasu, mis orja vabastaja ja teda 
kaitstakse saatana eest kuni ehani. Igaüks, kes seda õhtul ütleb, 
saab sama tasu.” “ Ahmad 8/704, 16/293; Albani 1/272. Selle 
edastamiskett on hasan (hea) – Ibn Baz, lk 44. 
3  Igaüks, kes seda hommikul ütleb, saab sama tasu kui 
Ismaeli laste hulgast pärit orja vabastaja. Talle kirjutatakse üles 
kümme hasanat ja talle andestatakse kümme pahategu, ta 
tõestetakse kümme astet kõrgemale ja teda kaitstakse saatana 
eest õhtuni. Igaüks, kes seda õhtul ütleb, saab sama tasu 
hommikuni. “ Abu Dawud 4/319, 3/957, Ahmad 4/60, Ibn 
Majah 2/331, Ibn Al-Qayyim “Zadul Ma’ad” 2/388.

D
u

a
a

n
u

r
k



 Duuanurk 

 iQrA | 65

kõigi asjade üle võim.4

94. subhaan allahi wa-bi-hamdihi: ’ädädä 
khälqihi, wa ridaa näfsihi, wa zinätä ’aršihi wa 
midäädä kälimäätihi. – Kiitus olgu Jumalal ja ülis-
tus olgu Tal: Ta loomingu arvu jagu, Ta isiku rahul-
olu jagu, Ta trooni kaalu jagu ja Ta sõnade ulatuse 
jagu.5

95. allahumma innii äs’älukä ’ilmän nääfi’än, 
wa rizqan tajjibän, wa ’ämälän mutawabbälän. 

– Oo Jumal, ma palun Sinult kasulikke teadmisi, 
head moona ja vastuvõetavaid tegusid.6

96. astaghfiru llaaha wa ätuubu iläih. – Ma ot-
sin Jumala andestust ja pöördun kahetsuses Tema 

4  Igaüks, kes seda 100 korda päevas ütleb, saab sama 
tasu, mis kümne orja vabastaja. Talle kirjutatakse sada 
hasanat ja sada pahategu kustutatakse ära. Teda kaitstakse 
saatana eest õhtuni. Keegi ei saa ette näidata midagi 
paremat kui see, välja arvatud see, kes ütleb seda rohkem. “ 
Al-Bukhari 4/95, Muslim 4/2071.
5  Muslim 4/2090
6  Ibn As-Sunni, nr 54; Ibn Majah, nr 925. Selle 
edastamiskett on hasan (hea) – Ibn Al-Qayyim 2/375.

poole.7

97. a’uudu bi-kälimääti lläähi t-täämmääti min 
šarri mää khalaq. – Ma otsin kaitset Jumala täius-
likest sõnadest kurja vastu, mis Ta on loonud.8

98. allaahumma salli wa sälläm ’älää näbjjinää 
muhämmäd. – Oo Jumal, rahu ja õnnistus olgu 
meie prohvetil Muhammedil.9

7  Lugeda 100 korda päeva jooksul. “ Al-Bukhari, Al-
Asqalani „Fathul-Bari“ 11/101, Muslim 4/2075.
8  Igaüks, kes seda õhtul kolm korda ütleb, on kaitstud 
putukahammustuste vastu. – Ahmad 2/290, An-Nasai 

„Amalul-Yawm wal-Laylah“ nr 590, At-Tirmidhi 3/187, Ibn As-
Sunni nr 68.
9  Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes ütleb 
kümme korda mulle õnnistusi hommikul ja kümme korda 
õhtul, selle eest kostan ma Viimsel Kohtupäeval.“At-Tabarani 
on selle hadithi edastanud kahe edastajateketiga, millest üks 
on usaldusväärne. Vaata Haythami „Majma’uz-Zawa’id“ 
10/120 ja Al-Albani „Sahihut-Targhib wat-Tarhib“ 1/273.
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25. LiNNAS
riik bäläd بلد
pealinn ’ääsima عاصمة
küla qarijä قرية
maa riif ريف
linn mädiinä مدينة
tänav šääri’a شارع
avenüü, puiestee žäädä جادة
piirkond, regioon mintaqa منطقة
maantee äutustraad أوتوستراد
sadam marfa’a مرفأ
saatkond säfaara سفارة
kauplus mähäll محل
mošee mäsžid مسجد
peamošee žäämi’ جامع
kirik käniisä كنيسة
torn burž برج
jaam mahatta محطة
sild žisr جسر
ausammas timthääl تمثال
muuseum mäthäf متحف
kool madrasa مدرسة
haigla mustašfaa مستشفى
hoone binääjä بناية
kindlus, loss qasr قصر
hotell funduq فندق
ülikool žäämi’ä جامعة
instituut mä’ähäd معهد
lennujaam mataar مطار
tehas masna’a مصنع

Õpime araabia keelt!
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Kindlasti olete te kuulnud lugu prohvet Noa laevast. Sel kor-
ral räägin aga hoopis loo Noast ja inetust koerast. 

See juhtus  juba ammu- ammu enne seda, kui Noa laeva ehitama hakkas. Ta-
valiselt ei ela inimene vanemaks kui 100 aastat. Noa polnud aga tavaline ini-
mene, vaid Jumala prohvet. Ta elas üheksasada viiskümmed aastat vanaks. 

Ühel päeval kõndis Noa üksikul mahajäetud teel. Ta nägi seal koera lonkimas. See 
koer oli väga koleda välimusega. Õigemini, ta oli lausa kohutavalt inetu. Koer oli nii 

inetu ja kole, et Noa ei tahtnud isegi mitte teist korda ta poole vaadata. Ta tundis koe-
ra juuresolekust vastikust ja lausus omaette: „Ya Allah, kao minema, inetu koer!» 

Vaevalt oli Noa seda mõelnud, kui koer hakkas Allahi tahtel inimkeeli kõ-
nelema. Ta lausus Noale: „Oo Noa, ma olen inetu ja kole, selles pole kaht-

lustki, ent, kui sul on selleks võim, loo siis  olend, 
mis on sama inetu, kui mina seda olen.  

Oled sa selleks suuteline?» 

Noa oli hea mees. Ta 
oli alandlik ja südam-

lik. Ta sai aru, et ei oleks 
tohtinud öelda, mida just oli öel-

nud. Ta hakkas lohutamatult nutma. Ta 
hüüdis Allahi poole, et andestust paluda.

Mida me sellest loost õpime?

Ära kunagi vihka ühtki Allahi poolt 
loodud olendit, kui kole see ka välja 

ei näeks!
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Talvel on õues kas liiga külm, pime või porine. Ja alati pole sellise 

ilmaga väljas midagi erilist peale hakata. Aga miks siis mitte teha 
oma päeva tubaselt huvitavaks! Nagu näiteks maalida enda isiklik 
tass huvitavalt kirjuks, täpiliseks, ruuduliseks - just selliseks nagu 
sulle meeldib!

•	  keskmise suurusega tass, parem, kui see oleks valge,

•	  värve, parem on  mitte toksiline keraamika värv (või keraami-
lisi markereid erinevates värvides),

•	  peenikese otsaga pintslit.

Pese tass puhtaks ja kuivata hoolikalt. Pane ette põll, et su riided 
värviga ei määrduks. Oma töölauale aseta kaitsekile. Kui kasutad 
pintslit, siis varu lisaks tops veega ja väike lapp. Nii saad pintsli lo-
putada ning kuivatada, et mõnd teist värvitooni kasutada. Ja edasi? 

Anna ainult oma fantaasiale lendu tiibadesse!
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Vanasti ei olenud lastel nii luksuslikke mänguasju, kui seda tänapäe-
val. Lapsed  pidid fantaasiat kasutama, et endile vahvad lelud teha. 

Paberist erinevate asjade voltimine oli kaht-
lemata üks meelsamaid tegevusi. 
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Värvimist ja geomeetrilist avastamist suurematele. 
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Arvamuskülg
              

Polügaamia kuum kuukiri oli väga hariv ja õpetlik. See pani mu sellest 
hoopis teisiti mõtlema, tolerantsemalt just ning näen nüüd seda teemat 
hoopis uues valguses kui varem. Suur tänu ka neile neljale õele, kes oma 
polügaamsest elust selgema pildi andsid.

K.
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KOOSTaJaD
TOIMETaJaD: Aisha (Kätlin Hommik-Mrabte) ja Khadeja (Airi Hunt)
KUJUNDUS: Khadeja
RUBRIIGID: Aisha, Khadeja, Amina Iirimaalt, Sarah Iirimaalt, Amina 

Bahrainist, Eliza, Sirli, Annely, Nele ja Rauno

pILDID: erakogu, internet

KONTaKT: iqra@islam.pri.ee

SAdAQA - ANNETuSEd:

www.islam.pri.ee toetamine                                                           
(tasuta materjalide saatmine, raamatute tõlkimine,                
toimetamine ning trükkimine, loengud jne):

Kätlin Hommik

Märkusega “SADAQA” 

Ühispanga konto nr. 10010608670016

IBAN: EE231010010608670016

BIC: EEUHEE2X

ÜHE VANA oN TEiSE uuS ... 

Võimalus saata inimestele riideid, mänguasju jne, mida ise enam ei vaja, kuid ära ka visata ei tahaks. Järgnevalt pakume välja 
aadressid, kuhu võiksid oma paki saata. Tegemist on erinevate organisatsioonide ja eraisikutega, kes tegelevad humanitaar-
abi ning vaeste igakülgse abistamise ning toetamisega ja jagavad sinu saadetise nendele, kes seda kõige enam vajavad. 
Kui äkki tead veel mõnda aadressi, mis sinu meelest peaks siin nimekirjas olema, siis anna meile sellest teada meiliaadressil 
info@islam.pri.ee.

AFgHANISTAN: MAROKO:
Mohammad Qasim Popal Najat Mrabte

UNAMA Kabul, Compound B Rue 8, No 10

OSRSg/FSCU, Building  7, Room 101 54400 Moulay Bouazza

Peace Avenue, Zanbaq Square P.Khenifra

Wazir Akbar Khan (beside French Em-
bassy)

MOROCCO

Kabul

AFgHANISTAN

telefon: +93 700217289 / 0790005381

MOšEE Ja EESTI ISLaMI KOGUDUS

Keevise tn 9
11415
Tallinn

EESTI/ESTONIA

telefon +372 55 94 76 89  

Eesti moslemite kuukiri “IQRA”  on eesti moslemite tasuta elektrooniline kuukiri. Ilmub inshهللا, igal kuul uue sisuga. 
Kuukirja sisu koostamisel on oodatud eesti moslemite  ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles.

Eжемесячник мусулман Эстоний “ЙКРА”выходить каждый месяц. Bce mусулманы  Эстоний могут 
учавствовать и писать на эстонском или русском языке.


