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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

Seekordse juubelihõngulise (ikkagi 40. number juba, mašaAl-
lah!!!) Iqra peateemaks on abikaasadevahelised suhted. Peateema 

artikleid on eriti rohkelt, kuna oleme kasutanud ka mõningaid selle 
kuu teemaga haakuvaid varem ilmunud artikleid – kordamine pidi 
ju tarkuse ema olema. Eriti oluliseks tuleb pidada koduvägivallaga 

seotud teemat, et kummutada läänes nii levinud arusaama, et 
islam lubab ja lausa propageerib vägivalda naiste suhtes. Oluliste 
teemadena räägime ka õnneliku abielu alustest, naise olulisusest 

mehele, kuidas oma meest õnnelikuks teha, abielu algaastate 
kriisidega toimetulemisest ja paljust muust.

Bahraini Amina on seekord meieni toonud Abu Musa saarte 
valusa teema, 20 nõuannet naistele räägib naise puhtuse ja korra-

likkuse olulisusest. Vaatleme ka kasvatust islami kultuuris läbi 
eestlanna pilgu ja uurime, millest kõnelevad meie laste joonistu-

sed. Loodusliku ravi rubriigi all tuleb juttu Allahi imelisest apteegist. 
Jätkame äärmiselt oluliste kannatlikkuse ja širki ehk ebajumala-

kummardamise teemadega.

Fi amani llah!

Kuukirja koostajad



SiSukord:
Õnneliku abielu alused (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Sinu naine – sinu maailm (Aisha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Kuidas oma meest õnnelikuks teha? (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Abikaasade õigused Koraanis ja sunnas (Aisha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Abielu algusaastad: kuidas ellu jääda? (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Mehe õigused oma naise üle (Amina Iirimaalt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Naise õigused oma mehe üle (Aisha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Kas islam lubab naisi peksta? (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Naiste väärkohtlemine (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Head kodukombed meestele (Amina Iirimaalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Islamiuudised (Kauthar)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Moslemipäevikud: Minu Ghana (5. osa) (Eileen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Abu Musa saared – Iraani järgmine must saladus (Amina Bahrainist)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

20 nõuannet õdedele enne abiellumist 4. Puhtus ja korralikkus (Hawa) . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Eriline laps: Kasvatus islami kultuuris (Rubaba)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lisateavet lapsest: Millest kõnelevad sinu lapse joonistused? (Annely). . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Looduslik ravi : Allahi apteek (Khadija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Elu eesmärk - Paradiis : Prohveti (saws) kaaslased kannatlikkusest (Amina Iirimaalt) . . . . .61

Lugeja küsib, lugeja vastab!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Pudrupotike, keeda! (Karima, Zeynep)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Koraaninurk : Koraani päheõppimise põhireeglid -1 (Khadija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Hadiithinurk : meestele ja naistele (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Fatwanurk : Abielu (Amina Iirimaalt & Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Duaanurk : Abielu (Aisha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Ma käin islamiülikoolis : Širk al-asmaa was-sifaat (Eileen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Lastele : Punahidžaabike (Aisha)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82



Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://sisters.islamway.net/modules.php?name=News&file=article&sid=75

USK: Islamiabielu kõige olulisemaks ja es-
matähtsaks aluseks on loomulikult abikaasade 
ühine usk, mis neid ühte liidab. 

Kuna islami puhul ei ole tegemist lihtsalt reli-
giooni, vaid eluviisiga, tuleb meil arvestada sel-
lega, et usul on meie elus väga tähtis osa. Kuna 
usul on meie elus niivõrd suur roll, siis ilmsel-
gelt on abielu lihtsam „töökorras hoida“, kui 
mõlemad abikaasad on sama usku. 

Prohvet Muhammed (صل��ى اهللا عليه وس��لم) on 
öelnud, et kui mees oma naist toidab, saab ta 
selle eest tasu ja Jumal tihendab nendevahelist 
ühendust. Seega, kui me armastame üksteist 
Jumala nimel, siis parandab see ühtlasi ka meie 
usku.

ANDESTUS: Kui Prohvet Muham-
med (صل��ى اهللا عليه وس��لم) küsis oma kaaslastelt: 
„Kas soovite, et Jumal teile andestaks?“, siis vas-
tasid nad: „Loomulikult, oo Jumala Prohvet!“ 
Seega Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) vastas neile: 
„Siis andestage üksteisele.“

Üks õnneliku abielu olulisi komponente on 
abikaasadevaheline pidev andestus, et nad 
kumbki ei hoiaks kinni vanadest vigadest ja 
haavadest. On täiesti loomulik, et kui me pea-
me teise indiviidiga nii lähestikku koos elama, 
kui me seda oma abikaasaga teeme, siis parata-
matult teeme ja ütleme asju, mis võivad teisele 

haiget teha. Meie ülesandeks on neisse asja-
desse mitte kinni jääda ja neid tulevikus relva-
na kasutada, et pidevalt vanu asju meenutada. 
Me peame neist mööda vaatama, andestama ja 
edasi elama. See on aga võimalik vaid juhul, kui 
me ei ole liiga uhked, et andestust paluda või 
liiga õelad, et mitte andestada. Kui soovime, et 
Jumal meile andestaks, peame andestama ka 
oma kaasale.

UNUSTAMINE: Kui pidevalt oma 
kaasale meenutada kõiki neid kordi, mil ta on 
meid alt vedanud või meile haiget teinud, ei 
ole me järelikult talle andestanud. Minevikus 
toimunu tuleks ka minevikku jätta ja seda ei to-
hiks värske laskemoonana uutes olukordades 
kasutada. Need paarid, kes ei suuda mineviku 
vigu seljataha jätta, ei ela ka reeglina kuigi õn-
nelikult. Sellises olukorras on parem olla lühi-
kese mäluga ja ikka ja jälle uus lehekülg pööra-
ta.

KANNATLIKKUS: Kannatlikkus 
(sabr) on tervisliku eluviisi üks kasulikumaid 
abilisi. Kannatlikkus meelestab meid enneta-
valt kõiksugusteks olukordadeks ja toob meid 
Jumala usaldamise läbi Talle lähemale. Nii are-
neb meis üks sisemine masin, mis annab meile 
jõudu ka kõige raskemates olukordades hakka-
ma saamiseks. Nagu Jumal on Koraanis öelnud: 
„Aja nimel, tõesti, inimkond on kadunud, 
väljaarvatud need, kes usuvad ja teevad 
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häid tegusid ning propageerivad tõde ja 
kannatlikkust.“ (103:1-3)

PAINDLIKKUS: Paljud paarid 
muudavad ise oma elu õnnetuks, kuna nad ei 
ole nõus kompromissidele minema ega end 
veidi painutada laskma. Me ei tohiks eeldada, 
nagu meie kaasad oleks meie pikendused. Nad 
on iseseisvad isiksused, kellel on oma iseloom, 
meeldivused ja mitte-meeldivused. Me peame 
austama nende õigust olla nemad ise niikaua, 
kui see ei ole vastuolus meie usuga. Paindlikku-
sest keeldumine ja ainult oma ego peale mõt-
lemine loovad väga stressirikka ja pingelise ko-
duse õhkkonna.

SÕPRUS: Peaksime oma abikaasale ka 
sõber olema, sest sõprusel baseeruv suhe peab 
palju paremini välisele pingele vastu. Me austa-
me, usaldame, aktsepteerime oma sõpru, hoo-
lime neist, kuigi oleme erinevad. Need ongi 
sõpruse aspektid, mida peaksime tooma ka 
oma abiellu. 

Kahjuks toovad tänapäeva abielupaarid oma 
abiellu vaid semutsemise aspekti, mis iseene-
sest ei ole sobilik, kuna islami seadus näeb ette, 
et mees on perekonna pea, pere liider. See on 
midagi, mida iga mosleminaine peab silmas pi-
dama. Abielu on kui laev: mees on kapten, nai-
ne on tüürimees. Kuigi igapäevastes küsimus-
tes toimib tüürimees tihti oma väljaõppe ja 
parema arusaamise kohaselt, siis kriisisituat-
sioonis ei ole mingit vaidlemist – kapteni sõna 
maksab. Selle sõnaõigusega kaasneb muidugi 
ka suurem vastutus, kui midagi peaks nihu mi-
nema.

Samas ei tähenda see seda nagu oleks mees 
diktaatori või hirmuvalitseja rollis; ta on pigem 
karjane, kes vastutab oma karja eest. See on 
väga vastutusrikas positsioon, mille tõttu lasub 
mehel naisega võrreldes palju suurem koorem. 

SÕBRALIKKUS: Teine sõpruse 
aspekt, mis igat abielu rikastama peaks, on 
sõbralikkus abikaasa perekonna, eriti vanema-
te suhtes. Kui abielupaar vaidleb selle üle, kelle 
vanemad on olulisemad või „paremad“, toob 

see abiellu palju mõttetuid pingeid. Samuti on 
väga raske elada olukorras, kus peab kannata-
ma pidevat oma vanemate mahategemist või 
mõnitamist, olgu põhjuseks mis tahes ja olgu 
vanemad millised tahes. Ühelt poolt peaksime 
arvestama, et meie abikaasa ei pruugi üleöö 
meie vanematesse armuda, samas peaksime 
alati oma äia ja ämma suurima austusega suh-
tuma, et mitte oma abikaasa tundeid riivata – 
need on ikkagi ju tema armastatud ema ja isa, 
kelle kõrval ta kogu oma elu on veetnud. 

SÕBRAD: Kolmandaks sõpruse aspek-
tiks abielus oleks ühised sõbrad. On täiesti nor-
maalne, et kummalgi abikaasal on omad sama-
soolised sõbrad, kuid oleks hea, kui suudetaks 
leida ka perekonnasõpru, kellega läbi käia ja 
asju ette võtta. Jumala Sõnumitooja (اهللا  صل��ى 
-soovitas, et leiaksime sõpradeks ju (علي��ه وس��لم
malakartlikud inimesed, sest inimloomuse ko-
haselt on meil kombeks oma sõpru imiteerida. 
Sõbrad peaks olema rõõmu ja õnnistuse mitte 
õnnetuse ja Jumala viha allikaks. 

LÕBU: Paarid, kes koos ei naera, peaksid 
abielu selle külje suhtes rohkem tööd tegema. 
Prohvet (صلى اهللا عليه وس��لم) mängis oma naiste-
ga. Isegi väike jalutuskäik pargis võib paljugi 
juurde anda. Koos spordi tegemine või mõne 
halal saate või filmi vaatamine võib samuti abi-
kaasadele ühist lõbu pakkuda. 

TRUUDUS: Jumal on määranud, et 
me peame oma abikaasadele truud olema. 
Abielurikkumine (abieluvälised seksuaalsuh-
ted) on üks suurimaid patte islamis; lausa nii 
suur, et kui see on legaalselt tõestatav, on selle 
karistuseks surm. Samas ei anna moslemid tihti 
endale aru, et isegi kui nad kellegagi füüsilistes 
abieluvälistes suhetes ei ole, rikuvad nad silma-
ga abielu, vaadates asju, mis neile legaalsed ei 
ole (näiteks alasti või poolalasti teise sugupoo-
le esindajad filmides). Samuti on see abielurik-
kumine, kui kujutame endale ette suhteid kel-
legi teisega jmt.

Kahjuks on siiski moslemite hulgas erineva 
tasemega truudusemurdmised levinud. Kõige 
levinum neist on vastassoost sõprade omami-
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ne. Sellega ületame selgelt Jumala poolt mää-
ratud piire. Prohvet Muhammed (صل��ى اهللا علي��ه 
-on väga selgelt öelnud, et kui mitte-mah (وسلم
ramitest mees ja naine jäävad omavahele, on 
saatan alati kolmandaks. Kui annad saatanale 
sõrme, võtab ta aga terve käe. Samuti ei ole is-
lamiga kooskõlas internetisõpruse pidamine 
vastassoo esindajaga; seegi võib tuua abikaa-
sade vahele suuri probleeme. Kui juba üks abi-
kaasadest on reetlikkust tunda saanud, on seda 
suhet väga raske parandada. 

Truudusemurdmiseks või ustavuse puudu-
miseks võib pidada ka olukorda, kus üks abi-
kaasadest kuritarvitab seda, et ta abikaasa on 
talle midagi usaldanud ja lobiseb selle välja. 
See toob abielusse väga suuri probleeme.

ÕIGLUS: Tavaliselt on nii, et kui oleme 
vihased või rahulolematud, ei mõtle me sellele, 
mis oleks antud olukorras õiglane käitumine. 
Me püüame end veenda, et kuna meile on liiga 
tehtud, siis me ei peagi õiglased olema ja või-
me käituda nii nagu soovime. Jumal aga on 
meile Koraanis südamele pannud, et oleksime 
igas olukorras õiglased, isegi kui küsimus puu-
dutab meie vaenlast; siin aga on juttu meie abi-
kaasast, kellega me jagame oma elu ja kellega 
meil on ühised lapsed! Me kasutame oma abi-
kaasa käitumise iseloomustamiseks sõnu „mit-
te kunagi“ ja „alati“, kuid see on 99,9% juhtu-
dest vale. Taoline käitumine ei või kunagi 
midagi head kaasa tuua, sest paneb ka abikaa-
sa kaitsepositsioonile ja seega ei ole arukad lä-
birääkimised enam võimalikud. 

RAHAKÜSIMUSED: Üks suu-
rimaid vaidlusaluseid küsimusi abielus on tava-
liselt ikka raha. Eksperdid ütlevad, et lausa 80% 
abielukonfliktidest tekib raha võttu. Seetõttu 
on väga oluline, et abikaasad omavahel juba 
varakult kokku lepiksid, kuidas nende ühist 
kodu majandatakse ja mõistlik oleks tulud-ku-
lud umbes iga poole aasta tagant kokku arvu-
tada ja majandamisplaanis vastavalt muudatu-
si teha. Koos majapidamiseelarve koostamine 
väldib hilisemaid ühepoolseid pretensioone 
selle kohta, kuhu see või too summa kadus. 

Ärge unustage, et naise raha islami seaduse 

järgi on naise raha ja tal on õigus sellega teha, 
mida ta just ise paremaks peab! Naise vara või 
sissetulek ei ole osa perekonna sissetulekust, 
kuigi naine võib muidugi oma osa anda, aga 
see ei ole talle kohustuseks.

PEREKOND: Lapsevanemaks ole-
mine võib olla küllaltki stressirikas, kui selleks 
vastavad teadmised või kogemus puudub. See 
võib omakorda abielule pingeid laadida. 

Kihlatud või värske abielupaar peaks juba va-
rakult teatud põhireeglid paika panema, et hili-
semalt laste kasvatamises ja perekonna majan-
damises suuri lahkarvamusi ei tekiks.

 Tähtsaimaks reegliks peaks alati olema, et 
pere on kõige olulisem! Perest olulisem on vaid 
Jumal, kuid töö, sõbrad, hobid jmt tulevad kõik 
alles peale peret. Tihti on perekonnas pinged 
just seetõttu, et ühe abikaasa jaoks ei ole pere 
eriti prioriteetne. 

Paaridel, kellel on vanad vanemad, on lisaks 
kohustus ka hoolitseda vanemate eest. Seegi 
võib olla väga stressirikas, kui kaasad ei ole sel-
leks vaimselt ettevalmistunud. Õdede-venda-
de vahel tuleks välja töötada plaan, mille koha-
selt vanemaid toetatakse ja abistatakse nii, et 
vastutus oleks võrdselt jagatud. Siingi ei tohiks 
unustada, et poegadel on vanemate suhtes 
suuremad kohustused (ka majanduslikud!) kui 
tütardel.

TUNDED: Prohvet Muhammed (صل��ى 
وس��لم علي��ه   on öelnud, et Jumal andestab (اهللا 
kõik Tema vastu tehtud patud, kui neid siiralt 
kahetseda, kuid teiste inimeste vastu tehtud 
patud – näiteks nende tunnete riivamine – saa-
me andeks vaid siis, kui see inimene meile an-
destab, kellele me  oleme haiget teinud. Tihti 
on nii mehed kui naised oma abikaasa tunnete 
suhtes väga hooletud; neid peetakse iseene-
sestmõistetavateks ja eeldatakse, et abikaasa 
peab poolelt sõnalt meid ja meie tundeid 
mõistma. Üllataval kombel ollakse võhivõõras-
te suhtes lahkemad ja viisakamad kui nende 
suhtes, keda kõige enam armastatakse. Tege-
likkuses peaksime aga just eriti hoolsad olema, 
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et ei riivaks nende tundeid, kes igapäevaselt 
meie elu täidavad. Kui aga juhtub nii, et  siiski 
haiget tehakse, tuleks siiralt ja südamlikult an-
destust paluda nii kiiresti kui võimalik, sest iial 
ei või teada, millal Jumal meid või meie kaaslasi 
Enda juurde kutsub ja seega meilt võimaluse 
röövib veel iialgi midagi nende suhtes paran-
dada. 

VABADUS: Abielu islamis on part-
nerlus ja mitte orjapidamine. Islam keelab naist 
(või meest) omandiks pidada. Iga partnerlus 
toimib hulga paremini, kui partnerid saavad 
end vaba ja oma arvamuse peremehena tunda. 
Vabadus lääne mõistes tähendab olla vaba te-
gemaks just nii, nagu hetkel kõige mõnusam 
tundub; olla isekas. Oma abikaasale vabaduse 
lubamine on aga vastupidiselt eelnevale tema 
tunnete ja vajadustega arvestamine; olla isetu 
ja pidada teist inimest endast olulisemaks.

FLIRT: Kui soovid romantikat oma abi-
elus säilitada, siis flirdi oma abikaasaga ja tee 
talle komplimente. Üks abielu nooruse säilita-
mise viise on abikaasade omavaheline hellitus-
nimede ja salajase koodkõne kasutamine.

AUSUS: Kui abikaasad ei suuda üksteise 
vastu ausad olla, juhtub igasuguseid arusaa-
matusi. Abielupartnerid peavad tundma end 
piisavalt kindlalt, et otse välja öelda, mida nad 

arvavad ja tunnevad, samal ajal ka teise poole 
tunnete ja arvamustega arvestades. Kui kaasad 
ei suuda üksteise vastu ausad ja otsekohesed 
olla, ei saa nad ka kunagi täiesti lähedasteks 
saada ega üksteist mõista.

MEELITAMINE: Komplimentide 
tegemine ja ausalt meelitamine on väga lihtne 
ja täiesti tasuta võimalus oma kaasa südame 
võitmiseks. Kõigile meeldib, kui neid hinnatak-
se ja tähele pannakse. Kui me ise komplimente 
ei tee, miks peaks siis keegi meile komplimente 
tegema?

INIMLIKKUS: Tihti juhtub nii, et 
me seame oma ootused nii kõrgele, et ei tajugi 
enam, et oleme vaid inimesed ja inimesed on 
ekslikud. Lääne filmindus ja isegi vanad head 
muinasjutud on meie meeled mürgitanud 
ideega imekaunitest printsessidest ja printsi-
dest valgetel hobustel. Tegelikkus aga ei ole 
muinasjutt – meil kõigil on oma head ja vead. 
Kui hakkame liialt palju oma kaasalt nõudma, 
täiuslikkust taotlema, siis peaksime meenuta-
ma, et vaid Jumal on Täiuslik.

TULEVIK: Targad kaasad planeerivad 
tulevikku koos! Nad koostavad finants- ja pen-
sioniplaane, kirjutavad testamente ja arutavad 
oma plaane ka lastega. See annab meile mee-
lerahu ja kindlustab meie suhet.

 Õnneliku abielu alused 
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Sinu naine – 
Sinu maailm

Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://sisters.islam-
way.net/modules.php?name=News&file=
article&sid=171

Abielludes ei saa sa endale mitte vaid naist, 
vaid kogu maailma. Sellest hetkest kuni 
inšaAllah su elupäevade lõpuni saab sellest 
naisest sinu partner, kaaslane ja parim sõber. 
Ta jagab sinuga su hetki, päevi, aastaid; su 
muret, edu ja läbikukkumisi; su unistusi ja 
kartusi.

Kui oled haige, hoolitseb ta õrnalt sinu 
eest; kui vajad abi, teeb ta sinu heaks kõik, 
mis tema võimuses. Kui sul on saladus, siis 
tema hoiab seda; kui vajad nõu, siis annab ta 
seda sulle.

Ta on alati sinuga: kui hommikul tõused on 
ta esimene, keda näed; kogu päeva veedab 
ta sinuga – kui mitte füüsiliselt, siis mõtleb ta 
sinule, palvetab sinu eest kogu südamest ja 
hingest; kui lähed magama, siis on ta vi-
imane, keda näed ja kui magad, näed sa 
temast und. Ta on su kogu maailm ja sina 
oled tema oma.

Parim võimalik kirjeldus abikaasade lähed-
usest on kirjas Koraanis: „Nemad on teile 
rüüks ja teie olete neile rüüks ...“ (2:187) 
Tõesti, abikaasad on teineteisele rüüks, sest 

nad kaitsevad teineteist, annavad mugavus-
tunde, katavad, toetavad ja ehivad nagu ri-
ided inimesi. Kujuta ette teekonda talvisel 
Alaskal ilma riieteta! Samamoodi kaitsevad, 
katavad ja toetavad meie kaasad meid 
eluteel. Abikaasadevaheline suhe on kõigist 
inimsuhetest see kõige imelisem: abikaasa-
devaheline armastus, kiindumus, lähedus, 
halastus, kaastundlikkus, rahu ja õrnus sü-
dames on lihtsalt kirjeldamatu.

Koraanis on kirjas: „Ja Jumal tegi teile 
teist endist kaasad ...“ (16:72) Vaid Kõikvõi-
mas Jumal Oma lõputus jõus, halastuses ja 
tarkuses suudab luua ja idandada neid imeli-
si ja õnnistatud tundeid abikaasade sü-
dametes. Jumal meenutab neile, kes otsivad 
universumist Tema märke, et need tunded 
kaasade südametes on üks märkidest, mis 
peaks inimestele Tema eksistentsi kinnitama: 
„Ja üheks Tema märkidest on, et Ta lõi 
teile teist endist kaasad, et võiksite neist 
lohutust leida ja Ta lõi teie vahele südam-
likkuse ja halastuse. Kindlasti on selles 
märgid inimeste jaoks, kes mõtisklevad.“ 
(30:21)

Kuid Kõikvõimas Jumal teab, et inimese 
süda ei ole staatiline – mõnikord on see nõrk, 
mõnikord tugev. Tunded võivad aja jooksul 
muutuda ja muutuvadki. Armastus võib su-
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ureneda või haihtuda. Abieluühendus võib 
nõrgeneda, kui selle eest korralikult hoolt ei 
kanta. Abieluõnne ei tohiks iseenesest-
mõistetavaks pidada; jätkuva õnne nimel peav-
ad mõlemad osapooled tööd tegema, oma pa-
nuse andma. Selleks, et abielupuu saaks edasi 
kasvada ja vilju kanda, peab mulda väetama, 
niisutama ja puu eest hoolitsema. 

Mehed, ärge unustage, et kuigi meie Prohvet 
-oli väga hõivatud mees, võt (صلى اهللا عليه وس��لم)
tis ta siiski aega, et kõrbesse minna ja Aishaga 
 (رضي اهللا عنها) võidu joosta. Aisha (رض��ي اهللا عنه��ا)
jooksis temast (صلى اهللا عليه وسلم) kiiremini, kuid 
hiljem, kui ta oli veidi juurde võtnud, võitis Pro-
hvet (صلى اهللا عليه وس��لم). Ärge unustage, et Pro-
hvet (صل��ى اهللا علي��ه وس��لم) viis oma naise noorte 
etiooplaste võistlusmänge ja tantse vaatama. 
Teineteisest tuleb hoolida ja seda hoolivust ka 
välja näidata!

Mehed, ärge unustage, et Jumal annab meile 
tasu iga tunde eest, mida me oma naise suhtes 
välja näitame, kuna Prohvet (صلى اهللا عليه وس��لم) 
on öelnud: „Igaüks saab tasu iga asja eest, mida 
ta teeb Jumala rahulolu nimel; isegi toidu eest, 
mille mees paneb oma naise suhu.“

Mehed, ärge kunagi alahinnake väikeste 
žestide olulisust, olgu selleks siis toidu naise 
suhu panemine, autoukse avamine vmt. Ärge 
unustage, et Prohvet Muhammedil (صلى اهللا عليه 
 oli kombeks oma põlv välja sirutada, et (وس��لم
oma naist kaameli selga aidata. Üritage alati 
leida aega, et koos palvetada – teie ja Jumala 
vahelise sideme tugevdamine on parim võima-
lus tugevdada abielusidet teie endi vahel. Jum-
alaga rahus olemine tähendab ka rohkem rahu 
kodus.

Ärge unustage, et Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) 
andis edasi head uudised neile kaasadele, kes 
öösel üles ärkavad, et üheskoos palvetada. Pro-
hvet (صل��ى اهللا علي��ه وس��لم) innustas seda kaasat, 

kes esimesena üles ärkab, teist üles äratama, 
isegi kui selleks on vaja viimasele külma vett 
näkku visata. 

Püüdke alati anda endast parim, et oma 
naise vastu nii sõnades kui tegudes parimad 
olla. Räägi temaga, naerata talle, küsi ta nõu ja 
arvamust, veeda temaga aega ja ära unusta, et 
Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) ütles: „Parimad teie 
hulgast on need, kes on parimad oma naistele.“

On kombeks, et abikaasad vannuvad armas-
tust ja truudust surmani. Ma usun, et see on 
hea märk, kuid see ei ole piisav! Ei ole piisav, et 
sa armastad oma naist; sa pead armastama ka 
neid, keda tema armastab: ta perekond saab ka 
sinu perekonnaks. Ära ole nagu minu üks 
kolleeg, kes oli õnnetu, et ta naise vanemad 
nädalaks külla tulid. Ta ütles otsekoheselt: 
„Mulle su vanemad ei meeldi!“ Ja loomulikult 
vastas naine: „Mulle sinu omad ka mitte!“ ...

Samuti ei ole armastus surmani piisav. Me 
moslemitena usume, et on olemas Teispoolsus, 
kus jumalakartlikud ja õiglased oma kaasade ja 
järeltulijatega taas kokku saavad (43:70). Seega 
armastus on igavene!

Parim näide sellest on Prohvet Muhammedi 
 رضي اهللا) armastus Khadija (صل��ى اهللا علي��ه وس��لم)
-vastu, kes oli 25 aastat tema naine. Proh (عنه��ا
vet (وس��لم علي��ه  اهللا   armastas kõiki, keda (صل��ى 
Khadija (رض��ي اهللا عنها) armastas ja see armastus 
jätkus veel ka peale seda, kui Khadija (رض��ي اهللا 
-juba ammu surnud oli. Iga kord, kui ta ma (عنها
jas kits tapeti, saatis ta osa sellest Khadija (رض��ي 
 perele ja sõpradele ja iga kord, kui ta (اهللا عنه��ا
tundis, et ukse taga seisev külaline võiks olla 
Khadija (رض��ي اهللا عنه��ا) õde Hala, palus ta: „Oo 
Jumal, olgu see Hala!“

Sinu naine on sinu maailm; hoolitse tema 
eest!
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kuidaS oma meeSt ÕnnelikukS teha?
Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://sisters.islamway.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19

Järgnev artikkel on kokkuvõte šeik Mohammed Abdelhaleem Hamedi raamatust „How toMake 
Your Husband Happy“ („Kuidas oma meest õnnelikuks teha“).

1. iluS VaStuVÕtt

Peale töölt, koolist, reisilt või kust iganes 
naasmist.

- Alusta hea tervitusega.

- Võta oma mees vastu rõõmsa näoga.

- Tee end ilusaks ja pane peale parfüümi.

- Räägi headest uudistest ja varja halbu vä-
hemalt seniks, kui mees on veidi puhata saa-
nud.

- Võta ta vastu armastavate ja igatsevate lau-
setega.

- Püüa tavalisest enam hea toiduga meest 
meelitada.

2. iluS Pehme hÄÄl

Räägi ilusa, pehme ja flirtiva häälega vaid 

oma abikaasa kuuldes. Sa ei tohiks seda kasu-
tada mitte-mahramist meeste ees!

3. hea lÕhn Ja FÜÜSiline ilu

- Hoolitse hästi oma keha ja tervise eest.

- Pane selga ilusad riided ja lõhnasta end.

- Pese end regulaarselt; kindlasti eriti hooli-
kalt peale kuupuhastust.

- Hoidu selle eest, et su abikaasa sind räpas-
tes riietes näeks.

- Väldi keelatud kaunistusi, näiteks tätovee-
ringuid.

- Kasuta lõhnu, värve, riideid ja ehteid, mis su 
mehele meeldivad.

- Vaheta aeg-ajalt soengut, parfüümi jne, sa-
mas liialdamata. Pea meeles, et võid end üles 
lüüa ja parfüümi kanda vaid naiste ja mahrami-
test meeste ees.

4. Vahekord

- Kiirusta oma mehe juurde, kui ta sind kut-
sub.

- Hoia oma keha puhta ja hästi lõhnavana, 
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puhastades end korralikult ka vahekorra ajal 
vabanevatest vedelikest.

- Vaheta abikaasaga armastavaid väljendeid.

- Sobival ajal (näiteks peale lahusolekut reisi 
tõttu või nädalavahetusel, kui teil on rohkem 
aega) innusta oma meest armatsemisele.

5. rahulolu SelleGa, miS Jumal on 
teile andnud

- Sa ei tohi end sellepärast halvasti tunda, kui 
su mees on vaene või teeb mõnda tavalist tööd. 
Mees tunnetab kindlasti sinu rahulolematust ja 
tal võib sellest kompleks tekkida, mis omakor-
da mõjutab teie suhteid.

- Vaata  vaeseid, haiged, invaliidistunud ini-
mesi ja täna Jumalat selle eest, mis sul on!

- Ära unusta, et tõeline rikkus peitub jumala-
kartlikkuses.

6. ÜkSkÕikSuS ilmalike rikkuSte Suh-
teS

- Ära pea siinset ilma oma lootuseks ja huvi-
objektiks.

- Ära palu oma abikaasalt mõttetuid asju.

- Sa ei pea olema askeet, kuid püüa olla kok-
kuhoidlik ja mitte priiskav. Meil on lubatud 
nautida seda, mis on halal, kuid peaksime oma 
pilgu suunama Teispoolsuse suunas ja püüdle-
ma Paradiisi poole. 

- Innusta ka oma meest kulutusi vähendama 
ja raha koguma, et saaksite almust anda ja teist 
vaesemaid toetada ning toita.

7. tÄnulikkuS

- Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) ütluse kohaselt oli 
enamik põrguelanikke naised, sest nad olid 
selle hea suhtes tänamatud, mis neile osaks oli 
saanud. 

- Kui oled tänulik, armastab su abikaasa sind 

rohkem ja annab endast parima, et su soove 
täita.

- Kui oled tänamatu, siis su abikaasa pettub 
sinus ja hakkab endalt küsima, et miks peakski 
ta sulle head tegema, kui sa nagunii rahu-
lolematu oled.

8. PÜhendumuS Ja uStaVuS

- Eriti peaksid pühendumust ja ustavust välja 
näitama aegadel, kui abikaasat on tabanud 
mingi õnnetus, olgu see siis mõni haigus või ni-
huläinud äritehing.

- Sinu pühendumust ja ustavust näitab ka 
see, kui toetad ja abistad teda vabatahtlikult 
tööga või rahaga.

9. kuuletumine

- Ole kuulekas kõiges, mis ta sinult palub 
(välja arvatud juhul, kui see on haram). Kui 
midagi seetõttu nihu läheb, on tema vastutav, 
mitte sina. 

- Islamis on mees perekonna pea, naine aga 
tema toetaja ja nõuandja.

10. VihaSe mehe rahuStamine

Eelkõige püüa alati vältida seda, mille kohta 
sa kindlalt tead, et see su abikaasat ärritab. Kui 
ta aga kõigest hoolimata siiski sinu peale pa-
haseks saab, käitu järgnevalt:

- Kui see oli sinu süü, siis vabanda.

- Kui see ei olnud sinu süü, siis: a) ära jätka 
vaidlemist ja oma õiguse taganõudmist – tar-
gem annab järele; b) anna õigus mehele – kül-
lap ta mõistab isegi, kellel tegelikult õigus on; 
c) oota, kuni ta on maha rahunenud ja jätka siis 
arutelu.

- Kui ta on mingi välise faktori tõttu endast 
väljas, siis: a) ära ärrita teda, kuni ta on maha 
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rahunenud; b) leia talle vabandusi – väsimus, 
tööprobleemid, keegi solvas teda jne.

- Ära küsi palju küsimusi, et selgusele jõuda, 
mis täpselt juhtus.

11. eeStkoSte mehe eemalolekul

- Hoidu kõigist keelatud suhetest.

- Hoia perekonna saladusi, eriti neid, mis 
puudutavad teie intiimelu või küsimusi, mille 
kohta sa tead, et su mees ei tahaks, et need 
avalikuks saavad.

- Hoolitse majapidamise ja laste eest.

- Hoolitse ta raha ja omandi eest.

- Ära kunagi lahku kodunt ilma mehe nõuso-
lekuta või teda sellest teavitamata ja ilma täie-
liku hidžaabita.

- Ära kutsu külalisi, kes su mehele ei meeldi.

- Ära luba ühelgi mitte-mahramist mehel kus 
iganes endaga üksi jääda.

- Ole ta äraolekul ta vanemate ja sugulaste 
vastu lahke.

12. auStuS mehe Pere Ja SÕPrade 
VaStu

- Ole külalislahke oma mehe külaliste – eriti 
vanemate – vastu, püüa neile meele järele olla.

- Hoidu nii palju kui võimalik probleemidest 
mehe perekonna ja sugulastega.

- Ära pane oma meest iialgi olukorda, kus ta 
on kohustatud valima oma naise ja ema vahel.

- Innusta teda oma sugulasi külastama ja 
neid külla kutsuma.

- Helista oma mehe vanematele ja õdedele, 
saada neile kirju, osta kingitusi, aita neid hädas 
jne.

13. head Sorti armukadeduS

- Armukadedus on naise armastuse märgiks 
mehe vastu, kuid seda tuleb islami seaduse sä-

testatud piirides hoida, st ei tohi solvata, klatši-
da jne.

- Ära hakka tühja jutu peale kahtlema ja ära 
põhjusta ka ise tühje kahtlusi.

14. kannatlikkuS Ja moraalne tuGi

- Ole kannatlik, kui seisad silmitsi vaesuse või 
keeruka olukorraga.

- Ole kannatlik, kui midagi juhtub su mehe, 
laste, sugulaste, vara vmt-ga.

- Ole kannatlik, kui elus veab viltu – keegi lä-
hedane satub vangi, kaotad töö vmt.

- Ole kannatlik ja innusta ka oma meest kan-
natlikkusele, et üheskoos Jumala määratud 
teed mööda edasi Paradiisi poole liikuda.

- Kui abikaasa sulle liiga teeb, vasta tema hal-
vale käitumisele alati hea käitumisega, see on 
talle paremaks õpetuseks kui halvaga vastami-
ne.

15. tuGi JumalakartlikkuSeS

- Tee oma abikaasaga koostööd, tuleta talle 
meelde tema religioosseid kohustusi ja innusta 
teda ka vabatahtlikele jumalakartlikele tegu-
dele.

- Innusta oma meest öösel palvetama.

- Kuula ja retsiteeri Koraani nii üksi kui ka 
koos abikaasaga.

- Kuula islamiloenguid nii üksi kui ka koos 
abikaasaga.

- Meenuta tihti Jumalat, eriti peale fažrit ja 
enne maghribit.

- Innusta oma meest vabatahtlikeks heateg-
udeks.

- Õpi islami reegleid (ahkaam) ja käitumise-
tiketti (adab) naistele. 

- Loobu mõnedest oma õigustest ja vabast 
ajast, et saaksite koos dawat teha. 

- Ära keela oma mehel minna füüsilisse 
džihaadi, kui see vajalikuks peaks osutuma. 
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Kinnita talle, et hoolitsed hästi kodu ja laste 
eest ja Jumal kaitseb teid kõiki.

16. hea maJaPidamine

- Hoia oma kodu puhta, hästi sisustatu ja kor-
rastatuna, kuid samas lihtsana.

- Muuda aeg-ajalt kodu sisustust, et tüdimust 
vältida.

- Valmista maitsvat ja tervislikku toitu.

- Õpi juurde uusi oskusi, mis hea majapida-
janna teadmiste hulka kuuluvad, nagu näiteks 
õmblemine, arvepidamine jne.

- Õpi islami kasvatusmeetodite kohta, et teie 

lapsed oleksid hästi ja Jumala tahte järgi kas-
vatatud.

17. Vara Ja Pere hoidmine

- Ära kuluta mehe raha ilma tema loata isegi 
mitte almuseks, välja arvatud juhul kui oled 
kindel, et ta on nõus.

- Hoia hästi tema kodu, autot jne, kui ta ära 
on.

- Hoolitse hästi laste eest. Vaata, et nad olek-
sid alati puhtad ja korralikult riietatud. Hoolitse 
nende tervise, toitumise, hariduse, käitumise 
jne eest. Õpeta lastele islamit ja jutusta neile 
lugusid prohvetitest ja jumalakartlikest in-
imestest.
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abikaaSade ÕiGuSed koraaniS Ja SunnaS

Koostanud ja tõlkinud: Aisha

Allikas: http://muttaqun.
com/marriage.html

Siinkohal tooksime ära mõ-
ningad abielusuhetega seotud 
Koraani värsid ja hadiithid, mil-
le üle mõtiskleda.

„Oo inimkond, olge tead-
likud oma kohustusest oma 
Isanda ees, kes lõi teid ühest 
hingest ja kellest Ta lõi talle 
kaasa ja neist kahest hajutas 
laiali (üle kogu maa) palju 
mehi ja naisi.“ (4:1)

„Ja kui te kardate, et ei 
suuda orbudega õiglaselt 
käituda, siis abielluge nais-
tega, kes teile meeldivad – 
kahe, kolme või neljaga; 
kuid kui kardate, et ei suuda 
(nendega) õiglaselt käituda, 
siis vaid ühega või oma pa-
rema käe omandiga. See on 

lähem vältimaks ebaõig-
lust.“ (4:3)

„Ja andke naistele (abiel-
lumisel) lahkelt nende kingi-
tused. Kui nad aga teile sel-
lest midagi ise loovutavad, 
siis kasutage seda südame 
rahus ja kergelt (st teades, et 
see on legaalne).“ (4:4)

„Ja elage nendega (st 
naistega) lahkuses, sest kui 
te neid ei salli, siis võib-olla 
ei salli te midagi, millesse 
Jumal on pannud palju 
head.“ (4:19)

„Mehed on naiste eest 
vastutavad sellega, mis Ju-
mal on ühele teise üle and-
nud ja mis nad oma varast 
kulutavad. Seega on õigla-
sed naised vagalt sõnakuu-
lelikud, hoides (abikaasa) 
eemalolekul seda, mida Ju-
mal neil hoida käsib (st abi-

kaasa vara ja oma vooruslik-
kust). Mis puutub aga neisse 
(naistesse), kelle puhul kar-
date (teil on põhjust karta) 
halba käitumist, siis hoiata-
ge neid, hüljake nad voodis 
ning lööge neid. Kuid kui 
nad sõna kuulavad (st jäta-
vad oma häbiväärse käitu-
mise), ärge otsige nende 
vastu abinõud. Tõesti, Jumal 
on Kõrgeim, Suurim.“ (4 :34)

„Ja kui kardate nende 
kahe vahel erimeelsust, 
saatke vahendaja mehe pe-
rekonnast ja vahendaja nai-
se perekonnast. Kui nad soo-
vivad lepitust, siis Jumal 
lahendab selle nende vahel. 
Tõesti, Jumal on Teadja ja 
Kursis.“ (4:35)

„Ja kui naine kardab oma 
mehega seoses julmust või 
hülgamist, siis pole neil (ka-
hel) süüd, kui nad jõuavad 
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omavahel kokkuleppele ja 
kokkulepe on parim ...“ 
(4:128)

„Ja neil (st naistel) on sar-
naselt õigus sellele, mida ka 
neilt eeldatakse, vastavalt 
mõistlikkusele. Kuid mehed 
on (vastutuselt ja otsustami-
ses) aste nendest kõrgemal.“ 
(2:228)

***

Uqba ibn Amir (رض��ي اهللا عنه) 
on edastanud, et Jumala Sõ-
numitooja (صل��ى اهللا عليه وس��لم) 
ütles: „Kõigist tingimustest, mis 
te täitma peate, on tingimused, 
mis teevad seksuaalsed suhted 
teie jaoks seaduslikeks, kõige 
olulisemad täita.“ (Al-Bukhari 
3-50-882)

Amr ibn Al-Ahwas Al-Jusha-
mi (رض��ي اهللا عنه) on edastanud, 
et Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) 
ütles: „Kuulake! Teil on õigus 
oma naiste üle ja neil on õigus 
teie üle. Teie õiguseks on, et nad 
ei luba kedagi, kes teile ei meel-

di, teie voodile ega teie koju. 
Nende õiguseks on, et te kohtle-
te neid hästi selles, mis puudu-
tab toitu ja riideid.“ (At-Tirmid-
hi)

Abu Juhaifa (رض��ي اهللا عنه) on 
edastanud, et Salman ütles 
Abu Ad-Dardale: „Su Isandal 
on õigus sinu üle, su hingel on 
õigus sinu üle, su perel on õi-
gus sinu üle, seega peaksid 
andma õiguse kõigile neile, 
kellel su üle õigus on.“ Abu Ad-
Darda läks Prohveti (اهللا  صل��ى 
-juurde ja edastas tal (عليه وسلم
le kogu loo. Prohvet (صل��ى اهللا 
 ütles: „Salman rääkis (عليه وسلم
tõtt.“ (Al-Bukhari 3-189)

Abu Huraira (رض��ي اهللا عنه) on 
edastanud, et Prohvet (صلى اهللا 
-ütles: „Parim teie hul (عليه وسلم
gast on see, kes annab lahkelt 
teistele nende õigused.“ (Al-
Bukhari 3:501)

Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) 
ütles oma hüvastijätu jutluses 

ka järgmist: „... Mehed, on tõsi, 
et teil on oma naiste suhtes tea-
tud õigused, kuid ka neil on teie 
suhtes teatud õigused. Pidage 
meeles, et olete nad enestele 
naiseks võtnud vaid Jumala 
usalduse all ning Tema loal. Kui 
nad tagavad teile teie õiguse, 
siis on ka neil õigus saada lah-
kelt toidetud ja kaetud. Kohelge 
oma naisi hästi ja olge nende 
vastu lahked, sest nad on teie 
partnerid ja teie abilised. Ja teie 
õiguseks on, et nad ei sõbrusta 
kellegagi, keda teie heaks ei kii-
da, samuti kui nad ei riku abielu 
…“

***

„Need on Jumala (poolt 
seatud) piirid ja kes kuule-
tub Jumalale ja tema Sõnu-
mitoojale, need võetakse 
igaveseks vastu aedadesse, 
mille alt jooksevad läbi jõed, 
ja see on võimas saavutus.“ 
(4:13)

 „Parim teie 
hulgast on see, 

kes annab 
lahkelt teistele 

nende õigused.“
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Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://www.torontomuslims.com

USA ja Kanada Islami Sot-
siaalhoolekande ühenduse 
(Islamic Social Services As-
sociation – ISSA) tegevdirek-
tori Shahina Siddiqui sõnul la-
hutatakse praegusel ajal 
Põhja-Ameerikas juba esime-
sel aastal rohkem islamiabi-
elusid kui kunagi varem.  
Abielu kõige keerulisemaks 
ajaks võib pidada esimest viit 
kuni seitset aastat. See on aeg, 
mil kaasad veel teineteist 
tundma õpivad ja teineteise 
harjumuste ja iseloomudega 
kohanevad.

Alljärgnevalt tooksime ära 
mõned levinumad problee-
mid, millega noored paarid sil-
mitsi seisavad ja võimalikud 
lahendused neile probleemi-
dele.

1. ADEKVAATSE INFO 
PUUDUS ENNE ABIELU

Palju probleeme tuleneb 
sellest, et pruutpaar ja nende 
perekonnad ei võta vaevaks 
enne abielu sõlmimist kõiki 

olulisi teemasid läbi arutada. 
Nende teemade hulgas on:

- kas naine läheb tööle või 
jääb koduseks,

- kas noorpaar ootab või 
saab kohe lapse,

- millises linnas või riigis ela-
ma hakatakse,

- kas elatakse vanemate juu-
res või omaette.

Neid ja teisi olulisi teemasid 
tuleks kindlasti enne abiellu-
mist arutada!

2. KELLE JALAS ON 
PÜKSID?

Üks suurimad probleeme 
tänapäeva abielupaaridel, ka 
islamiabielus, on see, kes on 
majas boss. Paljud paarid ei 
ole kahjuks nõus ka kompro-
missile minema – kumbki pool 
nõuab visalt oma. Islami seisu-
kohast on liidriroll perekonnas 
kindlasti mehel, kuid samas ei 
tohi mehest saada perekonna 
diktaator. Mees peaks meeles 

pidama, et islami seaduse jär-
gi on juhi rolliks teenida, ma-
jandada, võimaldada, toita al-
luvaid. Juht peab olema 
ühtaegu õiglane ja alandlik. 
Mõistlik juht küsib alati nõu ja 
hea nõu saamisel käitub ka 
sellele vastavalt. Mees on ko-
hustatud ka järgima Koraani ja 
sunna reegleid, seega eri-
meelsuste korral tuleks kon-
sulteerida islami algallikatega.

3. VÕIMLUS 
LAHUTADA

Kunagi ammu oli „lahutus“ 
7-täheline sõna, mida mosle-
mipaarid paaniliselt vältisid. 
Tänapäeval kahjuks aga on 
sellest saanud Põhja-Ameeri-
ka moslemite suus üks levinu-
maid sõnu, niipea kui mõni 
probleem tekib. Ärgem unus-
tagem, et kõigist asjadest, mis 
Jumal on meile lubanud, on 
lahutus Talle kõige vähem 
meele järele. Paarid peaksid 
uurima erinevaid alternatiive 
ja võimalusi, enne kui nad nii 
drastilised meetmed käiku la-

Abielu A
lgusAAst
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sevad. Nad peaks konsultee-
rima endast vanemate, koge-
numate ja targematega, keda 
usaldavad, et oma erimeel-
sustest üle saada. 

4. SEKSUAALPROBLEEMID

Oleks ebareaalne uskuda, 
et igasugused seksiküsimu-
sed ja –probleemid haihtu-
vad, kui paar abiellub. Seksist 
küllastunud Põhja-Ameerika 
ühiskonnas on abikaasadel 
tihti oma teise poole suhtes 
väga kõrged ootused. Ooda-
takse ka koheseid tulemusi. 
Tegelikkuses on normaalne, 
et paaril võtab teineteisega 
harjumine aega ja iga indiviid 
on selles osas erinev. Kõige-
pealt peavad partnerid teine-
teist ja teineteise vajadusi 
hästi tundma õppima, alles 
siis võib oodata „maagiat“. 

Oluline on ka see, et mosle-
mid astuksid abiellu adek-
vaatse infoga seksi ja seksieti-
keti kohta. Nad peavad 
teadma, mis on lubatud ja 
mis keelatud. Meeles tuleb ka 
pidada, et paari seksuaalelu 
jäägu nende magamistuppa; 
seda ei arutata kolmandate 
isikutega, välja arvatud juhul, 
kui on vaja lahendada mingit 
spetsiifilist sellealast problee-
mi. 

Samuti peaks nii mees kui 
ka naine meeles pidama, et 
nende kohustuseks on end 
oma kaasa jaoks füüsiliselt 
külgetõmbavaks teha. Liiga 
paljud eeldavad, et kui ollak-
se juba abielus, võib end 
käest lasta: võetakse palju 
kaalus juurde, ei hoolita 
enam hügieenist ega oma 

väljanägemisest. Samas 
peaks asi toimima hoopis vas-
tupidi: abikaasad peaks enda 
eest peale abiellumist veelgi 
hoolikamalt hoolt kandma, 
sest nüüd on lõpuks keegi, 
kelle pärast seda teha. 

5. PEREKOND

Esimesed abieluaastad ei 
ole mitte ainult kaasade oma-
vahel harjumise aeg vaid ka 
äiade-ämmadega ja vastupidi 
harjumise aeg. Abikaasad ja 
langud peavad tundma isla-
mi reegleid üksteisega suht-
lemisel. Nende reeglite hulka 
kuulub näiteks sarkasmi, klat-
ši ja solvamise vältimine, ine-
tutest hüüdminedest hoidu-
mine ja eriliselt pingutamine, 
et üksteist pereliikmetena 
aktsepteerida.

Samuti tuleks hoiduda iga-
sugustest võrdlustest, kuna 
iga indiviid ja iga paar on eri-
nev. Naist ei tohi võrrelda 
ema või õega; meest isa või 
vendadega. Äia ja ämma ei 
tohi samuti võrrelda oma va-
nematega jne.

Abikaasade ja langude va-
hel peaks olema regulaarne ja 
terve suhtlemine. See tähen-
dab, et peaks üksteist regu-
laarselt külastama ja kui kü-
lastamine on distantsi tõttu 
võimatu, siis vähemasti helis-
tama või muul viisil kontakti 
hoidma.

6. TEGELIKKUS

Noormees kohtab neiut, 
nad armuvad ja elavad õnne-
likult elu lõpuni ... Sellist stse-
naariumi on kasutatud palju-

des Hollywoodi ja Bollywoodi 
filmides, kus kõik on täiusli-
kud, kuid tihti kipume unus-
tama, et tegelikkus on hoopis 
midagi muud. Kaasad võivad 
abiellu siseneda kõrgelennu-
liste romantiliste mõtetega ja 
loota, et nende elukaaslane 
on ideaalne inimene, kuid 
fakt on see, et kõigil inimestel 
on omad head ja vead. Abi-
kaasad peavad õppima teine-
teist aktsepteerima sellistena, 
nagu nad on, nii heas kui hal-
vas. 

7. PLAAN ELUKS

Oma elu planeerimine võib 
tunduda väga igavana ja 
spontaansuse surmamisena, 
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kuid tegelikkuses see nii ei 
ole. Kindel plaan aitab paaril 
kujundada oma elustiili ja tra-
ditsioone. Eriti oluline on see 
juhul, kui nii mees kui naine 
mõlemad käivad koolis ja/või 
tööl. Päevaplaan aitab sellisel 
juhul leida teineteise jaoks 
aega.

Mõned toredad traditsioo-
nid, mida paarid võiksid oma 
ellu tuua, on järgmised:

- Palvetada vähemalt üks 
kohustuslik palve päevas 
koos.

- Käia koos nädalavahetu-
sel loenguid kuulamas.

- Koostada üheskoos näda-
la menüü.

- Pannkoogid igal laupäeva 
hommikul.

- Määrata üks päev nädalas, 
kus keegi peres ei tegele ei 
töö ega õppimisega.

- Määrata üks päev, kus abi-
kaasad koos maja koristavad.

- Määrata kindel aeg, millal 
majanduslikku olukorda ja 
eelarvet arutada.

- Helistada teineteisele 
kindlal ajal iga päev.

- Määrata kindel päev kuus, 
millal külastatakse teineteise 
vanemaid.

Selliste küsimuste üle arut-
ledes ja oma traditsioone sis-
se seades õpib abielupaar tei-
neteisega rääkima ja 
teineteise eest hoolt kandma. 
Nii õpitakse ka meeskonna-

tööd selle asemel, et igaüks 
oma nurgas omaette toime-
taks.

8. ABIELU KAMMITSAS

Põhja-Ameerikas üles kas-
vanud moslemimeeste jaoks 
võib abielu tunduda kammit-
sevana – varem said nad ju 
oma sõpradega väljas käia, 
hilja koju tulla ja kellelgi pol-
nud midagi ütlemist. Peale 
abiellumist peavad nad aga 
juba varakult koju naise juur-
de tulema.

Ärgem unustagem, et kuigi 
abieluga kaasnevad ka ko-
hustused ja tihedam päeva-
kava, on sellel ka palju eeli-
seid. Võib minna aega ja 
kannatlikkust enne kui mõis-
tame, et abielu eeliseid on 
hulga rohkem kui kammitse-
vaid probleeme.

9. SÕBRAD JA ISLAM

Head sõbrad on suureks 
õnnistuseks läbi elu, kuid 
sõbrad on tihti ka abielukonf-
liktide põhjustajateks. Liiga 
palju aega sõprade seltsis kas 
väljas või telefoni otsas tä-
hendab automaatselt vähem 
aega abikaasaga. Tihti võib ka 
juhtuda, et sõbrad – eriti kui 
nad on samaealised – anna-

vad abielu kohta halba nõu, 
kuna neil puudub samamoo-
di kogemus selles valdkon-
nas.

Mõned võimalikud lahen-
dused sõbradilemmadele 
oleks:

- leppida abikaasaga kokku 
teatud aeg nädalas, mil mõle-
mad saavad kokku või räägi-
vad privaatselt oma sõprade-
ga;

- leida sõpradeks üks teine 
abielupaar, nii et nii mees kui 
naine saaksid sama külaskäi-
gu ajal oma sõbraga vestelda;

- võtta koos abikaasa ja 
teiste moslemitega osa islam-
likest tegevustest. Neid või-
malusi pakutakse tihti nii mo-
šeede kui ka muude 
islamiassotsiatsioonide juu-
res, näiteks vaestele toidu ja-
gamiseks, laste õpetamiseks, 
nädalavahetuse loenguteks 
vmt. 

10. SALADUSED

Paljude noorte paaride va-
hel tekivad probleemid, kuna 
nad ei oska omavahelisi asju 
– eriti seda, mis puudutab 
nende seksuaalelu –  piisavalt 
salajas hoida, paljastades nii 
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oma kaasade vead. See pole 
mitte ainult inetu vaid ka eba-
islamlik. Abikaasad peaksid 
üksteise pahesid varjama ja 
abieluprobleemide korral mit-
te suvaliste inimestega rääki-
ma, vaid nõu küsima profes-
sionaalidelt või eriti 
usaldusväärsetelt perekonna-
liikmetelt, kes oskavad neut-
raalselt  mõlemat poolt hinna-
ta.

11. FINANTSKÜSIMUSED

Kui palju peaks kulutama 
mööblile, majale, toidule jne? 
Need on küsimused, mis jook-
sevad läbi igas majapidamises 
ning võivad abikaasade vahel 
paksu pahandust tekitada. 
Abikaasad peaksid kõigepealt 
kokkuleppele jõudma, kui pal-
ju millelegi kulutatakse ja see-
järel eelarvest kinni pidama. 

Märkus meestele: abielu al-
guses on meestel kombeks 

naised kingitustega üle vala-
da. Nad teevad seda selleks, et 
oma armastust ja suurt kiindu-
must väljendada ja soovist 
oma naise eest hoolitseda. Kui 
nad aga aja möödudes seda 
harjumust ei muuda, on nad 
varsti võlgades ja perekond 
satub majanduslikesse raskus-
tesse. Samuti harjuvad naised 
teatud mugavustega ja hiljem 
on väga raske neid „maa peale 
tagasi tuua“. Siit tekivadki suu-
red tülid.  

Naise eest hoolitsemine ei 
tähenda ainult asjade ostmist, 
see tähendab ka naisega aja 
veetmist, tema lahket ja võrd-
väärset kohtlemist. Tegelikku-
ses eelistab enamus naisi 
mehe rahale ja kingitustele 
tema aega, tähelepanu ja ar-
mastust.

12. LASKE TEINETEISEL 
HINGATA

Paljud paarid arvavad, et 
abielu tähendabki kogu aeg 
ninapidi koos olemist, ükstei-

sele toidu suhu panemist ja 
käsikäes ringi käimist.

Algselt võivad naised kõik 
kodutööd oma peale võtta ja 
meestel mitte midagi teha las-
ta, kuid hiljem nad kindlasti 
kahetsevad seda ja sooviks, et 
ka mees kodutööde juures ai-
taks, kasvõi pisikeste asjadega.

Mehed võivad arvata, et 
abielus olemine tähendab 
24/7 oma naisega koos ole-
mist, kuid see võib nad mõne 
aja pärast kergesti ärrituvaks 
ja tujukaks muuta. 

Oluline on olla hooliv, ar-
mastav ja teineteist aktseptee-
riv, kuid samas jätta ka piisa-
valt hingamisruumi, et mitte 
teineteist ära lämmatada. Nii 
mehele kui ka naisele peaks 
jääma ka nn „oma aeg“, et nii 
füüsiliselt kui ka vaimselt nii-
võrd lähedases suhtes tasa-
kaalu hoida.
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mehe ÕiGuSed oma naiSe Üle

Tõlkinud: Amina Iirimaalt

Allikas: “Human Rights in Islam and Com-
mon Misconceptions”, Abdul-Rahman al-
Sheha, lk 54.

Mees on perekonna pea, kuna just tema on 
kogu oma pere eest vastutav. Tema ülesanne 
on ka peret üleval pidada. Samas peaks mehe 
juhtimine olema täis õiglust, kannatlikkust ja 
arukust.

Allah ütleb: ,,Mehed on naiste eest vastu-
tavad sellega, mis Allah on ühele teise üle 
andnud ja mis nad oma varast kulutavad.” 
(4:34)

Üks põhjus paljudest selle vastutuse mehele 
määramiseks oli see, et mehed on üldiselt tu-
gevamad ja ratsionaalsemad, samas kui naised 
on reeglina nõrgemad ja võtavad asju rohkem 
südamesse. Need iseloomujooned ei ole ei 
head ega halvad, lihtsalt erinevad ja Looja 
poolt nii määratud, et meil oleks võimalik elus 
ja perekonnas erinevaid rolle täita. Naine on 
kohustatud kuuletuma oma abikaasa käskude-
le ja õpetustele, niikaua kui need ei käi Allahi 
käskude ja Sõnumitooja (صل��ى هللا عليه وس��لم) ju-
hatustele vastu.

Prohveti naine Aisha (رض��ي اهللا عنه��ا) küsitles 
Prohvetit (صل��ى هللا علي��ه وس��لم): ,,Kellel on kõige 
rohkem õigust naise üle?” Ta (صلى هللا عليه وس��لم) 

vastas: ,,Naise abikaasal.” Sõnumitoojalt (صلى هللا 
-küsiti: ,,Kellel on mehe üle enim õi (علي��ه وس��ل
gust?” Ta (صلى هللا عليه وسلم) vastas: ,,Tema emal.” 
(Al-Haakim, 7244)

Naine ei tohiks oma abikaasalt nõuda asju, 
mida too ei suuda talle pakkuda. Mehe majan-
duslik olukord on reeglina abielueelselt teada. 
Ka ei tohiks naine paluda mehel teha midagi, 
mis käib üle tema võimete.

Naise ülesandeks on võtta oma kaitsva tiiva 
alla nii lapsed, mees, kui ka tema pere. Samal 
ajal peab naine jääma alati vooruslikuks ja kõi-
ge kurja eest ka ennast kaitsma. Naine peab 
olema oma mehe vara usaldusväärne hooldaja. 
Ta ei tohiks väljuda oma abikaasa kodust ilma 
mehe teadmise ja nõusolekuta. Naine ei või ka 
koju lasta kedagi, keda ta abikaasa nende koju 
siseneda ei lubaks.

See kõik on täielikult pere au kaitseks ja pe-
reelu harmoonia huvides, nagu Allahi Sõnumi-
tooja (صلى هللا عليه وسلم) õpetas: „Kui sa teda vaa-
tad, sa oled temaga rahul ja kui sa annad talle 
käsu (sooritada mistahes lubatud tegu), ta kuule-
tub sinule ning kui sa oled eemal, siis ta kaitseb ja 
hoiab sinu vara ja sugu. Tema on parimaks nai-
seks.” (Ibn Majah, 1862)
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naiSe ÕiGuSed oma mehe Üle
Autor: Dr. Zieba Shorish-Shamley

Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://www.afg-
han-web.com/articles/wo-
menrights.html

Ka abielus rõhub islam nais-
te ja meeste võrdsusele. Ko-
raan räägib abielust kui kahe 
poole – mehe ja naise – ühen-
dusest ühiskonnas. Abielu 
mõtteks on peale järeltulijate 
saamise ka armastus, halastus, 
vastastikune austus, õiglus, 
emotsionaalne heaolu ja 
vaimne harmoonia. 

„Ja üheks Tema märkidest 
on, et Ta lõi teile teist endist 
kaasad, et võiksite neist lo-
hutust leida ja Ta lõi teie va-
hele südamlikkuse ja halas-
tuse. Kindlasti on selles 
märgid inimeste jaoks, kes 
mõtisklevad.“ (30:21)

See värss on väga oluline, 
kuna määrab ära suhte mehe 
ja naise vahel. Nende vahe-
kord ei ole mitte vaid seksuaal-
ne, vaid sinna kuuluvad ka ar-

mastus, üksteise hoidmine, 
hoolimine ja austus. 

Koraan rõhutab tugevalt 
käitumise ja inimsuhete juhi-
seid, mis aitavad kaasa pere-
konna heaolule ja säilitamise-
le. Naise roll perekonnas on 
ülimalt tähtis, sest just naine 
on see, kes kasvatab järgmise 
põlvkonna moslemeid. Naise 
roll emana on oma lapsi harida 
ja kasvatada. Selle tulemused 
on väga kaugeleulatuvad, 
määrates ära moslemite uute 
põlvkondade käitumise, ise-
loomu ja suhtumise.

Islami seadus keelab naiste 
vägisi mehele panemise. Abi-
eluks on vaja nii mehe kui ka 
naise nõusolekut. Kuigi tradit-
sionaalselt mängib perekond 
tütrele või pojale kaasa valimi-
ses suurt rolli, jääb lõplik otsus 
siiski tütrele või pojale endale. 

Ibn Abbas (raa) jutustas, et 
üks naine tuli Prohveti (saws) 
juurde ja ütles, et ta isa oli ta 
ilma tema nõusolekuta mehe-
le pannud. Prohvet (saws) an-

dis talle õiguse kas edasi abiel-
lu jääda või abielu tühistada. 

Islami ajaloo jooksul on pal-
ju diskuteeritud järgmise värsi 
üle:

„Lahutatud naised jäävad 
ootele kolmeks kuuks ja nei-
le ei ole legaalne varjata 
seda, mis Jumal on nende 
üsas loonud, kui nad usuvad 
Jumalasse ja Viimsesse Päe-
va. Ja nende abikaasadel on 
rohkem õigust neid sel ajal 
tagasi võtta, kui nad soovi-
vad lepitust. Ja neil on sar-
naselt õigus sellele, mida ka 
neilt eeldatakse, vastavalt 
mõistlikkusele. Kuid mehed 
on (vastutuselt ja otsustami-
ses) aste nendest kõrgemal. 
Ja Jumal on Võimas ja Tark.“ 
(2:228)

Seda värssi on väga erine-
valt interpreteeritud. Mõned 
näevad erinevust intelligent-
sustasemes, teised üldist üle-
olekut. Väga paljud islami 
õpetlased on aga märkinud, et 
antud astme puhul on tege-
mist qiwamaga ehk perekon-
na ülalpidamisega, mille ko-
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hustus kuulub islami seaduse 
järgi mehele. Seetõttu on 
mees ka majanduslikus mõt-
tes naisest „astme võrra kõrge-
mal“ ja sellel ei ole midagi in-
telligentsuse või kõrgema 
staatusega pistmist. 

Teine palju vaidlusi tekita-
nud värss räägib mehe abi-
elust kahe, kolme või nelja nai-
sega:

„Ja kui te kardate, et ei 
suuda orbudega õiglaselt 
käituda, siis abielluge nais-
tega, kes teile meeldivad - 
kahe, kolme või neljaga; 
kuid kui kardate, et ei suuda 
(nendega) õiglaselt käituda, 
siis vaid ühega või oma pa-
rema käe omandiga. See on 
lähem vältimaks ebaõig-
lust.“ (4:3)

Värsis on juttu orbudest, 
kuna see ilmutati peale Uhudi 
lahingut, mis jättis palju mos-
leminaisi leskedeks ja orbe 
ilma isa ja ülalpidajata. Islami 
seaduse järgi on lubatud me-
hel abielluda kuni nelja naise-
ga, et kõigil naistel ja lastel 
oleks kaitsja ja toitja. Koraan 
käsib samuti moslemitel orbu-
sid ja leskesid õiglaselt ja võrd-
selt kohelda. 

Samas on Koraanis kirjas:

„Te ei suuda kunagi naiste 
suhtes täiuslikult õiglased 
olla, isegi kui seda väga soo-
vite, seega ärge kalduge 
liialt ühe poole, jättes teise 
(abielu ja lahutuse vahele) 
rippu. Ja kui te olete õigla-
sed ja teete seda, mis on 
õige ja olete jumalakartli-
kud hoidudes sellest, mis on 

vale, siis Jumal on Andestav, 
Halastavaim.“ (4:129)

Kuigi Koraan lubab mehel 
võtta kuni neli naist, seab ta 
samal ajal sellele ka tingimu-
seks, et mees peab kõiki oma 
naisi igas võimalikus küsimu-
ses võrdselt kohtlema. Kuna 
129. värsis nendib Jumal, et 
mees ei ole kunagi võimeline 
oma naiste vahel kõiges võrd-
ne olema ja need, kes ei ole 
võrdsuseks võimelised, peak-
sid abielluma vaid ühega, siis 
tegelikult näitab Jumal väga 
täpselt, et polügüünia ei ole 
mitte meeste lõbu vaid pigem 
kohustus ühiskonna ees. 

Nii Koraan kui ka hadithid 
rõhutavad naiste head kohtle-
mist, nende austamist, õiglust 
ja lahkust nende suhtes. Ühes 
hadithis näiteks on Prohvet 
(saws) öelnud: „Ole jumala-
kartlik ja austa naisi,“  teises jäl-
le „Parim teie hulgast on see, 
kellel on parim suhtumine nais-
tesse.“

Islamieelses araabia ühis-
konnas müüdi ja osteti naisi 
kui vara. Andes naistele õiguse 
oma abielu üle otsustada, an-
dis islam naisele ühiskonnas 
kõrge staatuse, mis oli varem 
ennekuulmatu. 

Koraan andis naistele ka esi-
mest korda õiguse omaenda 
mahri1 omamiseks. Mahr või-
maldab naisel olla mingil mää-
ral oma abikaasast majandus-
likult sõltumatu, kuna see raha 

1  Kingitus, mis peigmees teeb abiellu-
misel pruudile ja millel on oluline koht abielu-
lepingus.

(või näiteks kinnisvara) kuulub 
talle ja ainult talle. 

Islam andis naisele ka esi-
mest korda õiguse lahutust 
nõuda. Peale abielulahutus-
protsessi algust peavad mees 
ja naine reeglina jääma koos 
samasse elukohta (välja arva-
tud juhul, kui lahutus on alga-
tatud, kuna naine hakkas mos-
lemiks ja mees ei ole moslem 
või kui mees on vägivaldne). 
Seda 3-kuulist perioodi nime-
tatakse iddaks ja selle aja jook-
sul on mees kohustatud naist 
ülal pidama. Iddal on kaks 
peamist funktsiooni: 1) et 
kindlaks teha, ega naine rase 
ei ole – juhul kui naine on rase, 
peab mees tema eest majan-
duslikult hoolitsema kuni lap-
se sünnini ja kui naine peale 
lapse sündi teda rinnaga ime-
tab, peab mees teda kuni ime-
tamise lõpuni (kuni 2 aastat) 
majanduslikult ülal pidama; 2) 
et lasta abikaasadel maha ra-
huneda ja enne lõpliku lahu-
tuse väljakuulutamist kindlaks 
teha, ega nad äkki ringi ei 
mõtle ja ära ei lepi. 
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kaS iSlam lubab naiSi PekSta?
Allikas: http://www.muslimaccess.com/articles/Women/wife_beating.asp

Tõlkinud: Aisha

Maailmas on palju mehi, kes 
oma naisi peksavad, ka 
moslemite hulgas. Mõned 
moslemitest abikaasad, kes on 
vägivaldsed, ütlevad, et 
Koraan – täpsemalt suura 4 
värss 34 – annab neile loa oma 
naise peksmiseks. Kas see on 
tõesti nii? 

Antud värsi üle ona palju 
diskuteeritud ja väga suur hulk 
moslemid mõistavad seda 
oma puudulike teadmiste tõt-
tu valesti. Sellest, et antud vär-
si tähendust tõeliselt mõista, 
tuleks seda vaadelda selle 
kontekstis, mitte aga analüüsi-
da vaid konkreetseid sõnu. 

Selle teema kohta on sõna 
võtnud näiteks Põhja-Ameeri-
ka Islamiühenduse endine 

president dr. Muzammil H. Sid-
diqi. Ta ütles: 

„Koraani kohaselt peaks 
mehe ja naise suhe püsima 
vastastikusel armastusel ja 
lahkusel. Jumal on öelnud: „Ja 
üheks Tema märkidest on, et 
Ta lõi teile teist endist kaa-
sad, et võiksite neist lohu-
tust leida ja Ta lõi teie vahele 
südamlikkuse ja halastuse. 
Kindlasti on selles märgid 
inimeste jaoks, kes mõtisk-
levad.” (30:21).

Püha Koraan innustab mehi 
oma naisi lahkelt kohtlema. 
Jumal on Koraanis öelnud: 
„Oo teie, kes te usute, teil ei 
ole õigust naisi vastu (nen-
de) tahtmist pärida. Ja ärge 
tekitage neile probleeme, et 
tagasi võtta, mis olete neile 
andnud, välja arvatud juhul, 

kui nad panevad toime sel-
ge ebamoraalsuse. Ja elage 
nendega lahkuses, sest kui 
te neid ei salli, siis võib-olla 
ei salli te midagi, millesse 
Jumal on pannud palju 
head.“ (4:19)

On väga oluline, et naine 
austaks kodus mehe autori-
teeti. Mees on pere pea ja nai-
ne peab sellega arvestama. 
Samas peaks mees oma auto-
riteeti naise suhtes kasutama 
lahkelt ja austavalt. Kui nende 
vahel tüli tekib, peab selle ra-
humeelselt lahendama. Kui 
abikaasad omavahel tüli la-
hendada ei suuda, peaksid 
nad vanemate, teiste lugupee-
tud pereliikmete ja sõpradega 
nõu pidama.

Kuigi mehel on õigus mõni-
kord naist distsiplineerida, et 
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tema halba käitumist korri-
geerida, tohib seda teha vaid 
äärmuslikes olukordades, kui 
miski muu enam ei aita. Kui 
aga on kahtlus, et see võib 
suhte veelgi teravamaks muu-
ta või peret lõhestada, tuleks 
seda absoluutselt vältida.

Koraan on selles suhtes 
väga selge. Jumal on öelnud: 
„Mehed on naiste eest vas-
tutavad sellega, mis Jumal 
on ühele teise üle andnud ja 
mis nad oma varast kuluta-
vad. Seega on õiglased nai-
sed vagalt sõnakuulelikud, 
hoides (abikaasa) eemalole-
kul seda, mida Jumal neil 
hoida käsib (st abikaasa 
vara ja oma vooruslikkust). 
Mis puutub aga neisse (nais-
tesse), kelle puhul kardate 
(teil on põhjust karta) halba 
käitumist, siis hoiatage neid, 
hüljake nad voodis ning löö-
ge neid. Kuid kui nad sõna 
kuulavad (st jätavad oma 
häbiväärse käitumise), ärge 
otsige nende vastu abinõu. 
Tõesti, Jumal on Kõrgeim, 
Suurim. Ja kui kardate nen-
de kahe vahel erimeelsust, 
saatke vahendaja mehe pe-
rekonnast ja vahendaja nai-
se perekonnast. Kui nad soo-
vivad lepitust, siis Jumal 
lahendab selle nende vahel. 

Tõesti, Jumal on Teadja ja 
Kursis. “ (4:34-35)

Oluline on lugeda kuni tee-
ma lõpuni. Kunagi ei tohi võtta 
vaid omale sobivat värsi või 
teema osa ja siis seda vastavalt 
oma suvale interpreteerida. 
See värss ei luba vägivalda ega 
vaata sellele isegi mitte läbi 
sõrmede. See juhendab meid, 
kuidas delikaatsetes pere-
kondlikes situatsioonidse tar-
galt ja hoolikalt käituda. Kuigi 
värsis on kasutatud sõna „löö-
ma“ ei tähenda see siin siiski 
„füüsilist väärkohtlemist“. 
Prohvet (saws) seletas selle 
lahti kui kerge müks või „löök, 
mis ei jäta märki“ (dharban 
ghaira mubarrih). Ta ütles ka, 

et nägu tuleb kindlasti vältida. 
Osad õpetlased seletavad, et 
see on kerge löök siwaki (ham-

bapuhastuse puu) oksakese-
ga. 

Prohvet (saws) innustas 
oma kaaslasi isegi seda mee-
det mitte kasutama. Ta ise ei 
löönud iialgi ühtki naist ja tal 
oli kombeks öelda, et parimad 
mehed on need, kes oma naisi 
ei löö. Ühes hadithis väljendab 
ta oma äärmist vastumeelsust 
sellise käitumise suhtes, öel-
des: „Kuidas võib keegi teist 
oma naist peksta nagu kaame-
litäkku ja seejärel temasse min-
na (st naisega magada)?“ (Al-
Bukhari 8/68)

Samuti on äärmiselt oluline 
märkida, et värsis mainitud 
„kerget lööki“ ei tohiks tavalis-
te probleemide lahendami-
seks kasutada. Tegemist peab 
olema väga tõsise situatsioo-
niga, kus naine on väga eba-
moraalselt käitunud ja tema 
noomimine ja voodis hülga-
mine ei ole mingit tulemust 
andnud. Kui taoline karistus 
võib olukorda parandada ja 
abielu päästa, siis on see luba-
tud. Vastasel juhul mitte.

Halifaxis Nova Scotias Kana-
das asuva Saint Mary Ülikooli 
professor dr Jamal Badawi li-
sab eelnevale: „Kui probleem 
seisneb naise käitumises, on 
mehel õigus teda veenda ja 
mõistlikkusele kutsuda. Reeg-
lina sellest täiesti piisab. Neil 
juhtudel aga, kui see problee-
mi ei lahenda, võib mees oma 
rahulolematust mõnel teisel 
rahumeelsel viisil väljendada, 
näiteks naisest eraldi voodis 
magades. Siiski on juhtumeid, 
kus naine ei ole nõus oma hal-
badest kommetest loobuma, 
näidates samal ajal oma mehe 
suhtes üles vaid põlgust ning 
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jättes täitmata oma abieluko-
hustused. Sellisel juhul võib 
mees abielu päästmiseks ka-
sutada ka muid meetmeid, 
mida täpsemalt võiks kirjelda-
da kui õrna lööki naise kehale, 
kuid mitte iialgi näkku. Kuna 
see löök on tõesti õrn, pigem 
müks, on tegemist vaid süm-
boolse meetmega, mis peaks 
naisele mõjuma äratuskellana, 
mitte füüsilise karistusena.

Isegi kõige hullemal juhul 
piiritletakse seda karistust 
järgnevalt: 

1) Tegemist peab olema 
väga suure erandiga kui reeg-
liks on siiski vastastikune aus-
tus, lahkus ja hea kohtlemine. 
Koraani ja hadithide kohaselt 
võib seda meedet kasutada 
naisepoolse lodeva käitumise 
või äärmiselt põikpäiselt ja pi-
devalt abikaasa mõistlike pal-
vete eiramise puhul. Kuid isegi 
neil puhkudel tuleks kõige-
pealt kasutada veenmist.

2) Prohveti (saws) sunna ko-
haselt on keelatud ükskõik 
keda näkku lüüa, füüsiliselt vi-
gastada või isegi lihtsalt kar-

milt kohelda. Hadithis on kirjas 
kerge müks või „löök, mis ei 
jäta märki“ (dharban ghayra 
mubarrih), mida varajased 
õpetlased interpreteerisid kui 
sümboolset siwakioksa kasu-
tust. Antud „löök“ ei tohi keha-
le jätta mingit jälge.

3) Luba äärmistel juhtudel 
taolist sümboolset lööki kasu-
tada on antud vaid selleks, et 
väljendada olukorra tõsidust 
ja taoline käitumine ei ole 
mingil juhul soositav. Mitmete 
hadithide kohaselt laitis Proh-
vet (saws) taolise meetme tar-
vitamist. Ta ütles näiteks:

„Ärge pekske Jumala nais-
soost sulaseid.“

„Mõned (naised) külastasid 
minu perekonda, kurtes oma 
abikaasade üle (et nood peksa-
vad neid). Need (mehed) ei ole 
parimad teie hulgast!“

„Kuidas võib keegi teist oma 
naist peksta nagu kaamelitäk-
ku ja seejärel temasse minna (st 
naisega magada)?“

4) Õige moslem järgib igal 
võimalikult viisil Prohveti 

(saws) sunnat. Parimaks näi-
teks meile on Prohvet (saws) 
ise, kes iialgi üheski olukorras 
seda meedet ei kasutanud.

5) Islami õpetused on uni-
versaalsed. Need vastavad eri-
nevate aegade, kultuuride ja 
olukordade vajadustele. Mõ-
ned meetmed võivad teatud 
olukordades, kultuurides või 
teatud isikutega toimida, sa-
mas teistele mingit mõju aval-
damata. Midagi, mis on „luba-
tud“, ei pruugi samal ajal olla ei 
kohustuslik, soovitatav ega ka 
keelatud. 

6) Ühegi „moslemi“ soorita-
tud väärkohtlemises, julmu-
ses, perekonnavägivallas või 
muudes kohutavates tegudes 
ei saa kunagi süüdistada Ko-
raani ja sunnat. Nendes üleas-
tumistes tuleb süüdistada vaid 
konkreetseid isikuid, kuna nad 
vaid räägivad islamist ja väärt-
õlgendavad seda, samal ajal 
ise tõelisest islamist väga kau-
gele jäädes.“
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Autor: Kameran Memon

Tõlkinud: Aisha

Allikas: http://www.jannah.org/sisters/wi-
feabuse.html

Naiste halb kohtlemine on purustanud palju 
perekondi ja nõrgestanud seega tervet ühis-
konda. Kui kaua suudame me veel seda igno-
reerida?

Koraanis on kirjas: „Ja üheks Tema märki-
dest on, et Ta lõi teile teist endist kaasad, et 
võiksite neist lohutust leida ja Ta lõi teie va-
hele südamlikkuse ja halastuse. Kindlasti on 
selles märgid inimeste jaoks, kes mõtiskle-
vad.” (30:21)

Prohvet Muhammed (saws) ütles: ”Ma soovi-
tan teil naisi lahkelt kohelda. Parimad teie hulgast 
on need, kes kohtlevad oma naisi kõige paremini.”

Koduvägivald on Põhja-Ameerikas suurimaks 
naiste vigastuste põhjuseks. Ameerika Meditsii-
niassotsiatsiooni sõnul saab ligi veerand, so 
enam kui 12 miljonit naist, oma elu jooksul oma 
partneri või ekspartneri poolt vägivalla osali-
seks. Hoolimata islami õpetustest ja õiglusest 
saavad paljud mosleminaised USAs ja Kanadas 
siiski sama saatuse osaliseks. Põhja-Ameerika 

moslemijuhide, sotsiaaltöötajate ja aktivistide 
sõnul kannatab oma abikaasa emotsionaalse, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla all ligi 10 % 
mosleminaistest. 

Naiste väärkohtlemine ulatub üle kõigi etni-
liste, rassiliste, hariduslike ja sotsio-majandusli-
ke piiride. Selle tulemuseks on tugev emotsio-
naalne ja füüsiline valu naiste jaoks, pattude 
kogunemine meeste jaoks ja nõrgad, õnnetud 
perekonnad ühiskonna jaoks. 

VÄGiValla erineVad Vormid

Psüühiline vägivald

Levinuimaks vormiks on emotsionaalne ja 
vaimne vägivald. Siia alla käivad verbaalsed 
ähvardused naisest lahutada, võtta uus nai-
ne või lapsed naise juurest ära viia, kui ta ei 
tee täpselt nii, nagu talle öeldakse. Samuti 
käivad siia alla ähvardused häda tegemiseks, 
heidutamine, alandamine, sõimamine, nae-
ruvääristamine, erinevate sõnadega kutsu-
mine, julm kritiseerimine, valesüüdistuste 
esitamine, naise kõiges süüdistamine, igno-
reerimine, hülgamine, naise vajaduste üle 
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irvitamine, naisega mitte rääkimine ja tema 
järel luuramine. Vägivald on ka naisele ütle-
mine, et ta on läbikukkuja ja läheb Põrgus-
se; islami õpetuste moonutamine, et naist 
tema soo tõttu väärtusetuna tundma pan-
na; naise ligipääsu piiramine transpordile, 
tervishoiule, toidule, riietele, rahale, sõpra-
dele ja sotsiaalteenustele; füüsiline ja sot-
siaalne isolatsioon; äärmuslik armukadedus 
ja possessiivsus; valetamine, lubaduste 
murdmine, usalduse kaotamine jne. Emot-
sionaalne vägivald võib toimuda nii avalikus ko-
has kui ka kodus. 

Moslemid tihti ei mõista, et kuigi see on Proh-
veti (saws) õpetusele täielikuks vastandiks, eira-
vad nad vaimse ja emotsionaalse vägivalla tõsi-
dust, pidades seda vaid väikeseks mehe-naise 
vaheliseks asjaks, millel ei ole mingit tähtsust, 
kuni mees naist ei löö. Tegelikult mõjub emot-
sionaalne ja vaimne vägivald naise psühholoo-
giale laastavalt, hävitab nende enesehinnangu 
ja paneb neid oma elu mõttes kahtlema. Mõne-
de mõistus ütleb üles ja nad lähevad lihtsalt 
hulluks. 

Veelgi olulisem on märkida, et psühholoogili-
ne vägivald võib väga lihtsalt viia füüsilise vägi-
vallani. 

Füüsiline vägivald

Füüsiline vägivald võib olla lükkamine, tõu-
kamine, šokeerimine, kõrvakiilu andmine, 
müksamine, löömine ja peksmine. Hullemal 
juhul võib tegemist olla ka relvaga ähvarda-
mise või kallale tungimisega; kinnisidumi-
sega; abist keeldumisega, kui naine on hai-
ge või haavatud; majast välja viskamisega 
jne. Reeglina füüsiline vägivald kasvab aja jook-
sul nii sageduses kui ka tõsiduses.

Seksuaalne vägivald

Kolmas vägivallavorm on seksuaalne vägi-
vald, mille puhul seks on pealesunnitud ja vä-
givaldne, näiteks kui naine ei saa tervislikel 
põhjustel vahekorras olla, aga mees siiski sun-
nib teda.

Need kolm vägivallavormi on reeglina ükstei-
sega seotud ja toimuvad pika aja jooksul. Tava-

liselt alustatakse vaimse vägivallaga ning min-
nakse sealt tasapisi hullemaks ja sagedamaks. 
Naised peaksid neist vägivallavormidest ja nen-
de toimimisest teadlikud olema ning juba vara-
kult sellele lõpu tegema.

 mikS mehed naiSte kallal 
VÄGiVallatSeVad?

Meeste vägivallas on süüdi mitmed erinevad 
faktorid. 

Tihti on mees vaid üks osa pikemast tsüklist, 
st ta on üles kasvanud nähes, kuidas ta oma isa 
ema kallal vägivallatses ja seega järgib oma isa, 
näidates samal ajal ka halba eeskuju oma laste-
le. 

Kultuurilistel ja traditsionaalsetel põhjustel 
arvavad paljud mehed, et on normaalne, kui 
mees oma naist lööb ja naine ei ole muud kui 
vaid osa tema omandist. 

Osad mehed vägivallatsevad oma naiste kal-
lal, et maandada majanduslikest raskustest, po-
liitilisest allasurutusest või muust probleemist 
tingitud frustratsiooni või lihtsalt alaväärsus-
kompleksi. 

Mõned moslemimehed vägivallatsevad oma 
naiste kallal, sest nad tahavad, et nood oleksid 
„modernsemad” ja vähem islamlikud (näiteks ei 
kannaks hidžaabi); teised jälle sellepärast, et ta-
havad vastupidist.  Mõned moslemid, kellel on 
vaid pealiskaudsed teadmised islamist, ei tea 
oma nõrga usu ja väheste teadmiste tõttu, et 
islamis ei ole vägivallatsemine lubatud.

Eriti traagiline on see, et mõned moslemime-
hed isegi kasutavad islamit, et oma vägivaldset 
käitumist „õigustada“. Nad arvavad, et teevad 
midagi islami pärast, kuigi tegelikult peavad 
nad islamiks vaid kohalikke kultuurikombeid. 
Nad väärkasutavad Koraanivärssi, mis ütleb, et 
mehed on naiste kaitsjad ja ülalpidajad, et oma 
võimu demonstreerida, oma naiselt täielikku 
kuulekust nõuda ja teda kõiges kamandada. 
Nad tahavad kõik otsused ise vastu võtta, ilma 
teiste pereliikmetega konsulteerimata, kuigi 
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“terrorism thAt’s PersonAl”  
nicholAs d.kristof

httP://PeggychAng.wordPress.com/2009/11/29/terrorism-thAts-PersonAl/

nAd julgesid  öeldA “ ei!”
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teistel võib antud küsimuses rohkemgi kompe-
tentsi olla. 

Kui nende naised julgevad nende käskudes 
kahelda, interpreteerivad need mehed omal 
moel Koraanivärsse, mis räägivad sellest, kuidas 
sõnakuulmatu naisega ümber käia ja arvavad, 
et see annab neile õiguse naise kallal vägivallat-
semiseks.

Tegelikult jagavad Koraan ja sunna selle koh-
ta väga täpseid näpunäiteid, kuidas mehed 
peaksid oma naistega käituma konfliktisituat-
sioonis, kus mees on süütu ja naine tõesti süüdi. 
Kõigepealt peaks paar rahulikus meeleolus 
probleemi arutama, et sobiv lahendus leida. 
Lahke sõna pehmendab südameid ja aitab üks-
teist paremini mõista ja arusaamatusi selgitada. 
Kui sellest pole abi, peaks mees veidi rangemal 
toonil naisele oma ootuseid väljendama. Kui 
naine sellest hoolimata siiski veel mässab ja 
oma süüst kinni hoiab, peaks mees ta voodis 
hülgama, mis on tegelikult karistuseks neile 
mõlemale ja aitama võimalikult kiiresti ühtset 
keelt leida. Kui ka see probleemi ei lahenda, 
peaksid mõlema poole esindajad kokku saama 
ja püüdma lepitust vahendada. Viimase võima-
lusena, kui mees arvab, et see võib lahutust ära 
hoida ja selleks, et naisele teada anda, kui tõsi-
ne olukord on, on mehel õigus naist õrnalt vas-
tu kätt või õlga (kuid mitte kusagile mujale) 
lüüa. Löögist ei tohiks jääda ei märki ega armi. 
Kõik, mis selle ületab, on islami seaduse järgi 
keelatud.

Seda protseduuri tuleks järgida vaid juhul, 
kui naine on tõsise probleemi tekitajaks ja abi-
kaasa täiesti süütu, kaastundlik ja hea käitumi-
sega. Kui aga abikaasa ise on probleemi põhjus-
tajaks, ei ole tal õigust midagi sellist teha.

Kahjuks peavad mosleminaised tihti oma abi-
kaasade mitte-islamlikku kohtlemist taluma, 
sest nad lihtsalt ei tunne oma õigusi ega mõista, 
et abikaasa on läinud üle piiri.

Vägivaldsed mehed eiravad täielikult islami 
õpetust lahkusest, halastusest, õrnusest ja an-
destusest, nagu nad eiravad ka Prohvet Mu-
hammedi (saws) eeskuju, kes pole kunagi ühtki 

naist löönud ja oli oma pere suhtes alati äärmi-
selt õrn ja kaastundlik.

mikS keeGi ei aita?

Tihti on probleem selles, et moslemid ei taha 
kellegi teise pere „eraellu” sekkuda. Selle ase-
mel, et islami õpetuse järgi head soovitada ja 
halba keelata; selle asemel, et püüda sõbra või 
naabri kodus vägivallale lõpp teha ja abikaasa-
de vahel rahuläbirääkimisi vahendada, neile 
soovitada moslemist nõustajaga rääkida, sule-
vad paljud vastutustundmatud moslemid sil-
mad ja teesklevad, et nad ei tea probleemist 
midagi. Seega väärkohtlemine jätkub.

Teine põhjus, miks väärkohtlemine jätkub, 
peitub mosleminaistes endis – nad lihtsalt ei 
taha abi paluda. Nad kardavad, et kui nad abi 
paluvad, saab nende isiklikust murest avalik 
info, kuna tänapäeva moslemid klatšivad liiga 
palju, ja seetõttu muutub väärkohtlemine veel-
gi vaenulikumaks. 

Paljud mosleminaised vaikivad, kuna nende 
enesehinnang on lihtsalt nii madal, et nad usu-
vad, et väärivadki sellist kohtemist. 

Väärkoheldud mosleminaised vaikivad ka 
lootusetusest, usus, et keegi neid nagunii aidata 
ei saa. Nad on ka oma abikaasadest majandusli-
kus sõltuvuses, soovivad laste pärast perekon-
da säilitada ja armastavad oma vägivaldseid 
mehi, seega ei soovi neile halba. Teised mosle-
minaised võtavad väärkohtlemist lihtsalt kui 
osa elust ja lepivad sellega.

Enamik neist naistest, kes siiski abi paluvad, 
pöörduvad imaamide poole, kuid tavaliselt soo-
vitatakse neil lihtsalt kannatust varuda ja palu-
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da, et väärkohtlemine lõpeks. Imaamid pane-
vad väärkoheldud mosleminaised end süüdi 
tundma, öeldes neile, et nad on väärkohtlemise 
kindlasti oma käitumisega ise ära teeninud, 
peaksid koju minema ja oma abikaasaga nii käi-
tuma, et too rahule jääks. Teised imaamid jälle 
aga interpreteerivad islamit vääralt ja ütlevad 
naistele, et oma probleemidest rääkimine on 
vale, kuna pole midagi pühamat kui peresala-
dused, mis tuleks endale pidada. Sellest ja pal-
just muust tingituna ei tahagi naised oma mu-
rega eriti imaamide poole pöörduda. 

Paljud väärkoheldud mosleminaised on 
pöördunud hädas oma sugulaste poole, kuid 
tihti saavad nad vastuseks, et peaksid väärkoht-
lemist vapralt taluma, kuna probleemi avalikus-
tamine mõjuks halvasti perekonna aule ja repu-
tatsioonile.

Kui imaamidelt ega perelt abi pole, pöördu-
vad väärkoheldud mosleminaised moslemitest 
naisaktivistide poole, kuid enamjaolt puudub 
neil aktivistidel taoliseks tööks vajalik väljaõpe. 
Nad viivad väärkoheldud mosleminaised nen-
de kodust pere juurest minema ja varjavad neid 
seni, kuni keegi moslemimees on käinud nende 
abikaasadega rääkimas. Kui taolised püüdlused 
aga liiva jooksevad, soovitavad nad moslemi-
naistel lihtsalt lahutada. 

Ka islamiorganisatsioonidest ei ole palju abi. 
Üldiselt saab abi vaid umbes veerand abivajaja-
test naistest. 

Kuna islamikogukonnalt tihti abi ei saada, 
pöördub palju naisi ka mitte-moslemitest sot-
siaaltöötajate poole, millest tulenevalt jääb neil 
mitte-moslemitel islamist äärmiselt väär ja ko-
hutav mulje. Mitte-moslemite varjupaika mine-
ku tulemusena võidakse ka lapsed moslemipe-
rest ära võtta ja saata kasvama mitte-moslemite 
koju. Kohutava väärkohtlemise tõttu võib ka 
juhtuda, et väärkoheldud naised hülgavad isla-
mi ja muutuvad islamivastase propaganda rel-
vadeks. 

koGukonna roll

Islamikogukond on ilmselgelt mosleminaiste 
kaitsmises ja julmade moslemimeeste korrale-
kutsumises läbi kukkunud. Kogukond peaks ef-
fektiivsemalt naiste väärkohtlemise probleemi-
ga tegelema ja väärkoheldud naisi aitama, et 
panustada tervete ja tugevate moslemipere-
kondade ehitamisse.

Kõigepealt peaks kogukond endale tunnista-
ma, et taoline probleem on tõesti olemas ja et 
sellega ei osata tegeleda. 

Ka moslemikogukond peaks enda jaoks välja 
töötama toimiva islami seadusele toetuva sot-
siaalabi süsteemi, et probleemidega perekondi 
võimalikult effektiivselt aidata. Vaid moslemid 
ise saavad moslemeid õpetada ja kunagi nende 
mentaliteeti muuta. Õpetlased peaksid väär-
kohtlemise kohta rohkem kirjutama, imaamid 
oma khutbades sellest rohkem rääkima, et me-
hed mõistaksid, et see on lubamatu. Väärkoht-
lemisest ja islami seaduse järgsest harmoonili-
sest abielust tuleks pikemalt rääkida ka 
erinevatel moslemitele mõeldud loengutel ja 
seminaridel. Moslemitest vanematele tuleks eri-
liselt südamele panna, et nad oma lapsi õigete 
islamlike väärtuste kohaselt õpetaksid, et uute 
põlvkondadega väärkohtlemise probleem vä-
heneks. Islamiühiskonnad peaksid tähelepanu 
pöörama sellele, et ka võimalikult paljud naised 
õpiksid psühhiaatriat, naistega seotud islami-
seadust, sotsiaaltööd ja nõustamist.

 

 naiste väärkohtlemine 

33



head kodukombed meeStele
Tõlkinud ja koostanud: Amina Iirimaalt

lahkus 

Aisha, Prohveti abikaasa, ütles et Jumala 
Sõnumitooja (صلى هللا عليه وسلم)

 on öelnud: „Kui Jumal soovib ühe pere ini-
mestele head, siis Ta juhib headuse nende va-
hele.” (Imaam Ahmad, al-Musnad, 6/71; Sa-
hiih al-Džaami, 303) ja „Kui Jumal armastab 
ühe pere inimesi, siis Ta juhib headuse nende 
vahele.” (Ibn Abi al-Dunya ja teised; Sahiih al-
Džaami, nr. 1704). Teisisõnu, nad hakkavad 
olema lahked üksteise vastu. See on aga 
üks õnneliku kodu alustalasid. Lahkus kaa-
sade ja laste vahel on igati kasulik ning 
toob endaga kindlasti kaasa palju paremad 
tulemused kui karmus, nagu on öelnud ka 
Prohvet (صلى هللا عليه وس��لم): „Jumal armastab 
lahkust ja selle tasu on eriliselt hea, mitte 
nagu karmuse või millegi muu halva puhul.” 
(Muslim, Kitaab al-Birr wa’l-Sillah wa’l-
Adaab, nr. 2592) 

naise abistamine kodutöödes

 Paljud mehed mõtlevad, et majapida-
mistööd ei ole nende asi. Osad mõtlevad 
lausa, et selline tegevus alandab nende 
staatust ja positsiooni, kuid Jumala Sõnu-
mitooja (صل��ى هللا عليه وس��لم) tavatses „õmmel-

da oma riideid, parandada oma kingi ja teha 
mida iganes mehed tavaliselt oma kodus tee-
vad” (Imaam Ahmad, al-Musnad, 6/121; Sa-
hiihal-Džaami, 4927). Seda on kinnitanud 
tema naine Aisha, kui temalt küsiti, millega 
Jumala Sõnumitooja (صلى هللا عليه وسلم) kodus 
tegeles, jutustas Aisha: „Ta oli nagu iga teine 
inimene: puhastas oma riideid, lüpsis oma 
utte ja teenindas end ise.” (Imaam Ahmad, al-
Musnad, 6/256; al-Silsilat al-Sahiihah, 671)  
Vastuseks küsimusele, mida Jumala Sõnu-
mitooja (صلى هللا عليه وس��لم) kodus tegi, on Ais-
ha vastanud ka järgmist: „Ta tavatses teenin-
dada oma perekonda ning kui palveaeg 
kätte jõudis, läks ta välja palvetama.”(al-Buk-
hari, al-Fathi, 2/162).  
Mõned mehed nõuavad oma naistelt toitu, 
kui pott alles pliidil keeb ja laps vajab süüa 
ning hoolt. Nad ei tule selle pealegi, et võik-
sid lapse sülle võtta ning temaga seni tege-
leda, kuni toit valmib. Olgu need hadiithid 
neile meeldetuletuseks ja õpetuseks. Kui 
mehed tänapäeval samuti käituksid kui 
prohvet Muhammedi (صلى هللا عليه وس��لم) ajal, 
saavutaksid nad kolm asja: 

- Järgiksid Prohveti (صلى هللا عليه وسلم) head 
eeskuju, nagu igale moslemile kohane;  

- Aitaksid oma naisi, nagu õigele moslemile 
kohane; 
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- Tunneksid end rohkem inimlikuna ning 
võitleksid üleoleku ning upsakuse vastu.

SÜdamlikkuS ninG hea 
huumorimeel 

Südamlikkus oma naise ja laste suhtes 
on õnneliku ning sõbraliku kodukeskkonna 
loomise nurgakiviks. Prohvetil (صل��ى هللا علي��ه 
 oli tavaks oma naisi kohelda hellalt ja (وس��لم
hoolitsevalt, nagu näiteks on jutustanud 
Aisha: „Jumala Prohvet (صلى هللا عليه وس��لم) ja 
mina tegime ghuslit (suur puhastumine pea-
le seksuaalvahekorda) üheskoos, ühest vee-
nõust ja ta teeskles, et võtab kõik vee endale, 
nii et ma ütleks talle: ‘Jäta natuke mulle ka, 
jäta natuke mulle ka.’” (Muslim bi Sharh al-
Nawawi, 4/6). Kui juba Prohvet (صل��ى هللا عليه 
 ise ei pidanud ennast liiga tähtsaks, et (وس��لم
oma naisega naljatada, siis ei tohiks ka üks-
ki teine mees endast liialt palju arvata.  
Ka on Prohvet (صل��ى هللا علي��ه وس��لم) öelnud: 

„Parimad teie hulgast on need, kes on pari-
mad oma naistele.” 
On teada palju lugusid sellest, kuidas Proh-
vet (صل��ى هللا علي��ه وس��لم) näitas üles lahkust 
väikeste laste vastu, nagu näiteks ta tütre-
pojad Hasan ja Husain. Just tema sõbralik-
kuse tõttu oli lastel alati hea meel, kui Proh-
vet (صل��ى هللا عليه وس��لم) reisilt naases ja nad 
tormasid kõik teda tervitama, nagu on eda-

si antud ka järgmises autentses hadiithis: 
„Millal iganes ta reisilt naases, läksid lapsed 
temaga õue kohtuma.”  
Prohvetil (صلى هللا عليه وسلم) oli kombeks neid 
kõvasti kallistada, nagu on edastanud ka 
Abdallah ibn Jafar: „Millal iganes Prohvet 
 reisilt naases, läksime talle (صلى هللا عليه وسلم)
vastu. Ühel päeval läksime mina, Hasan ja 
Husain talle vastu. Ta kandis ühte meist süles 
ja teist seljas, kuni jõudsime Mediinasse.” (Sa-
hih Muslim, 4/1885-2772; vt kommentaari 
Tuhfat al-Ahwandis, 8/56)  
Ja nüüd võrrelge seda olukorraga paljudes 
kodudes, kus ei heideta häid nalju (nalju, 
mis ei haavaks kedagi ja kus ei oleks vale-
sid), kus ei ole ei kiindumust ega halastust. 
Kes iganes mõtleb, et laste musitamine ei 
ole mehe väärikusele kohane, peaks luge-
ma järgmist Abu Huraira poolt edastatud 
hadiithi:

 „Jumala Sõnumitooja (صل��ى هللا عليه وس��لم)
musitas al-Hasan ibn Alit samal ajal kui al-
Aqra’ ibn Haabis al-Tamimi istus nendega. Al-
Aqra’ ütles: ‘Mul on kümme last ja ma ei ole 
kunagi ühtegi neist musitanud.’ Selle peale 
vaatas Jumala Sõnumitooja (علي��ه هللا   صل��ى 
 talle otsa ning ütles: ‘Kes ei näita üles (وس��لم
armulikkust, sellele ei näidata ka üles armu-
likkust. Ei ole minu süü, kui sul on südame 
asemel kivi.’”

Allikas: http://www.sunnahonline.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=183:good-manners-at-home&catid=37:purification-of-the-
soul
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Islamiuudised

 
 

 

Rubriigi autor: Kauthar

UURING: RELIGIOONITUD ON KRISTLASTE JA 
MOSLEMITE JÄREL KOLMANDAL KOHAL

Allikas: http://www.postimees.ee/1080452/uuring-religioonitud-on-kristlaste-ja-moslemite-
jarel-kolmandal-kohal/ (19.12.2012) 

Inimesed, kes ei tunnista 
ühtki religiooni, moodusta-
vad maailmas suuruselt kol-
manda elanikkonnarühma 
kristlaste ja moslemite järel 
ning enne hindusid, ilmneb 
Pew Forumi teisipäeval aval-
datud «Ülemaailmsest usu-
maastikust».

Uuring tugineb 2010. aasta 
andmetele ja näitab, et islam 
ja hinduism on religioonid, 

mis suurima tõenäosusega tu-
levikus enim levivad. Judaismi 
kasvuväljavaateid peetakse 
kõige kasinamaks.

Ristiusk on kõige ühtlase-
malt levinud religioon, mis on 
esindatud kõigis maailma piir-
kondades, hinduism on aga 
kõige vähem globaalne – 94 
protsenti selle usu tunnista-
jaist elab Indias.

Ühe või teise religiooniga 

seostab end 84 protsenti maa-
kera 6,9 miljardist elanikust. 
Ülejäänud ei tunnista ühtki 
religiooni. Nende 1,1 miljardi 
seas on nii ateistid kui agnos-
tikud, aga ka inimesed, kes 
usuvad mingitesse jõududes-
se, kuid ei suuda neid seosta-
da ühegi usundiga.

Uuringu kohaselt on maail-
mas 2,2 miljardit kristlast ja 
1,6 miljardit moslemit.

SAKSAMAA MOSLEMID NÕUAVAD RIIGI 
DENATSIFITSEERIMIST

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksamaa-moslemid-
nouavad-riigi-denatsifitseerimist.d?id=65403826 (13.12.2012)

 
Saksamaa moslemeid ühen-
dav katusorganisatsioon kut-
sus üles riigivõimu „denatsifit-
seerima“ ning nõudis, et 
äärmusmoslemite kirjeldami-
sel hoidutaks sõnadest „isla-

mism“ ja „islamist“. 

Saksamaa moslemite koor-
dinatsiooninõukogu (KRM) 
esitles kolmapäeval raportit 
terrorirühmituse natsionaal-
sotsialistlik põrandaalune 
(NSU) tegevuse ebaõnnestu-

nud uurimise kohta, vahen-
dab The Local.

Saksa moslemid väidavad, et 
läbikukkumine, mille tõttu ei 
suutnud võimud ära hoida 
üheksa immigrandi ja ühe 
naispolitseiniku tapmist küm-
ne aasta jooksul, ei olnud ju-
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huslik, kirjutas ajaleht Frank-
furter Rundschau neljapäeval.

KRM-i hinnangul oli mõrva-
de uurimine eelarvamuslik, 
mis tuleneb moondunud aru-
saamast islamist ja moslemite 
laialt levinud stigmatiseerimi-
sest.

Nõukogu läheb isegi nii 
kaugele, et nõuab Saksamaa 
võimude ja ametnike denatsi-
fitseerimist ning et kõik vastu-
tavad võimukandjad ja poliiti-
kud tunneksid 
paremäärmusliku terroriraku-
kese avastamata jäämise ta-

gajärgi.

Kui Saksamaa tahab kurite-
gude tõsidust tunnistada, 
peaks ta korraldama NSU ohv-
ritele iga-aastaseid mälestus-
üritusi, teatas nõukogu, ning 
rääkima lastele kooli ajaloo-
tundides mõrvadest kui 

„probleemist, mis tuleneb nat-
siminevikust“.

„Need, kes mõrvasid mosle-
meid täna, mõrvavad homme 
neid, kes neile ei kuuletu,“ üt-
les KRM-i pressiesindaja Erol 

Pürlü.

Edasi nõuab KRM, et kurite-
gude statistikas loodaks eraldi 
kategooria islamivastastele 
rünnakutele ning et ametni-
kud lõpetaksid sõnade „isla-
mist“ ja „islamism“ kasutamise 
radikaalsele islamile viidates.

Pürlü rõhutas samas, et 
nõukogul ei ole kahtlust, et 
Saksamaal on toimiv demo-
kraatia ning kiitis parlamendi 
NSU uurimiskomitee tööd, 
mille eesmärk on uurida Saksa 
võimude tegematajätmisi sel-
le juhtumi juures.

HOLLANDE: PRANTSUSE KOLONISATSIOON ALŽEERIAS 
OLI JULM

Allikas: http://uudised.err.ee/index.php?06268699&com=1 (20.12.2012)

Prantsusmaa president 
François Hollande tunnistas, 
et Prantsuse kolonisatsioon 
Alžeerias oli julm ja ebaõig-
lane.

Samas ei vabandanud Hol-

lande naftarikka Põhja-Aafri-
ka riigi ees, keda Prantsusmaa 
näeb suure kaubanduspart-
nerina, vahendas Reuters.

“132 aastat oli Alžeeria allu-
tatud julmale ja ebaõiglasele 

süsteemile: kolonisatsioonile. 
Tunnistan kannatusi, mida see 
põhjustas,” ültes Hollande Al-
žeeria parlamendile. 

RAHVALOENDUS: VALGED BRITID ON LONDONIS 
ESIMEST KORDA VÄHEMUSSE JÄÄNUD

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rahvaloendus-valged-britid-
on-londonis-esimest-korda-vahemusse-jaanud.d?id=65392526 (11.12.2012)

Valged britid on esimest 
korda ajaloos Londonis vähe-
musse jäänud, selgub teisi-
päeval avaldatud rahvaloen-
duse andmetest. 
Immigrantidest elanike arv 
Inglismaal ja Walesis on aga 
viimase kümne aastaga kasva-

nud kolme miljoni võrra. 

Vaid 3,7 miljonit londonlast 
nimetas 2011. aastal oma et-
niliseks kuuluvuseks „valge 
britt“. See moodustab 44,9 
protsenti Londoni elanikkon-
nast. Veel 2001. aastal oli val-
geid britte Inglismaa pealin-
nas 4,3 miljonit, teatab Daily 

Mail.

Arvatakse, et tegemist on 
esimese korraga kui valged 
britid on üldse mõnes Suurb-
ritannia piirkonnas vähemus-
se jäänud.

Teine suur muutus, mis 
kümne aasta jooksul on toi-
munud, on kristlaste arvu vä-
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henemine. Neli miljonit ini-
mest vähem tunnistas end 
kristlasteks ning veerand brit-
tidest teatas, et on usuta.

7,5 miljonit Inglismaa ja Wa-
lesi elanikku oli 2011. aastal 
sündinud välismaal, moodus-
tades 13 protsenti elanikkon-
nast (2001. aastal 4,6 miljonit).

Inglismaa ja Walesi rahva-
arv kokku on 56,1 miljonit, mi-
da on seitse protsenti rohkem 
kui 2001. aastal. 55 protsenti 
sellest kasvust langeb immig-
ratsiooni arvele.

33,2 miljonit inimest nime-
tas end kristlasteks (2001. aas-

tal 37,3 miljonit) ning nad 
moodustavad 59 protsenti 
elanikkonnast.

25,1 protsenti elanikkon-
nast on usuta (2001. aastal 
14,8 protsenti) ning moslemi-
te osakaal on kasvanud 2001. 
aasta 3,0 protsendilt 4,8 prot-
sendini.

Populaarsuselt kolmas 
usund on hinduism, mida tun-
nistab 1,5 protsenti elanik-
konnast. 0,8 protsenti on sik-
hid ja 0,5 protsenti juudid.

Kõige kristlikum linn on 
Knowsley Lancashire’i krahv-
konnas 80,9 protsendiga, sa-

mas kui Londoni Tower Ham-
letsis on 34,5 protsenti 
elanikest moslemid. Kõige 
uskmatum paik on Norwich, 
kus 42,5 protsenti elanikest 
ütles, et ei usu midagi.

48,2 miljonit Inglismaa ja 
Walesi elanikku nimetas end 
valgeteks (86,0 protsenti ela-
nikkonnast, 2001. aastal 91,3 
protsenti). Neist valgeid britte 
on 45,1 miljonit ehk 80,5 prot-
senti (2001. aastal 87 protsen-
ti).

7,5 protsenti elanikkonnast 
on Aasia päritolu ja 3,4 prot-
senti mustanahalised.

EGIPTUSE UUS PÕHISEADUS: LÕPUKS ON ALUSEKS IKKA 
ŠARIAAT

Allikas: http://www.epl.ee/news/valismaa/egiptuse-uus-pohiseadus-lopuks-on-aluseks-ik-
ka-sariaat.d?id=65399710 (13.12.2012)

 
Egiptusest ei saa islamivaba-
riiki, kuid kriitikute arvates 
upitatakse riiki siiski usulistele 
alustele. 

Hoolimata uue põhiseadu-
se ja president Mohammed 
Mursi vastastest igapäevaseks 
muutunud meeleavaldustest, 
kiidetakse konstitutsioon ilm-
selt laupäevasel referendumil 
heaks.

Uues põhiseaduses, seni 
küll veel eelnõus, on säilitatud 
eelmise, 1971. aastal kehtes-
tatud ja Hosni Mubaraki kuku-
tamise järel peatatud põhi-
seaduse sõnastus islami rolli 
kohta riigis: seadusandluse 
peamiseks aluseks on šariaadi 
põhimõtted. Kuid lisatud on 

klausel, et šariaadi põhimõt-
ted peavad olema kooskõlas 
tunnustatud sunnimuslimi 
koolkondade doktriiniga, 
ning on määratud ainus insti-
tutsioon, mis šariaati tõlgen-
dab – al-Azhari mošeeülikool, 
mida peetakse üheks sunniiti-
de respekteeritumaks uurimis- 
ja õppekeskuseks.

Takistab nüüdisaegsust

Tõsi küll, al-Azhari õpetlaste 
arvamused ei ole siduvad, 
kuid nagu osutavad kriitikud, 
piiravad sellised sätted kohtu-
nike otsustusõigust ja takista-
vad neid šariaati tänapäeva-
selt tõlgendamast. Teisisõnu 
kaldub rõhuasetus tsiviilõigu-
sest eemale ja tugineb varase-
mast rohkem usulistele põhi-

mõtetele.

Põhiseaduses on punkt, mis 
tagab arvamus- ja väljendus-
vabaduse, kuid puuduvad sät-
ted, mis näitaksid, millal ja mil 
moel seda vabadust piirata 
võib. Kriitikute arvates oleks 
seda vaja, et tagada võimalike 
piirangute selgus ja kitsus. 
See-eest on lisatud klausel, 
mis keelab otsesõnu prohveti-
te solvamise, ja veel üks punkt, 
mis keelab ka üksikisikute sol-
vamise. Mõlema sõnastus on 
piisavalt laialivalguv, et või-
maldada sõnavabaduse piira-
mist ja kohtu alla andmist.

Piiratud on ka usu- ja usulis-
te toimingute vabadust, mille 
tagas eelmine põhiseadus, 
kuigi sellest tegelikult päris 
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kinni ei peetud. Uues põhisea-
duses lubatakse usuvabadust 
ainult islamile, kristlusele ja 
judaismile.

Naiste õiguste kohta oli eel-
nõu varasemas versioonis 
veel punkt, et naiste võrdsus 
on tagatud, kuni see ei lähe 
vastuollu islamiseadustega. 
Kuid lõppversiooni ei jõud-
nud see üldse. Paragrahvis, 
millega keelatakse diskrimi-
neerimine, ei mainita üldse 
sugu ega mingit muud diskri-
mineerimise alust. Lihtsalt tõ-
detakse, et kodanikud on sea-
duse ees ning oma õigustes ja 
kohustustes ilma diskriminee-
rimata võrdsed. Osa inimõi-
guslasi on arvamusel, et selli-
ne avar sõnastus on parem, 
sest ei piira diskrimineerimise 
määratlust, teiste arvates kah-
justab see eriti just naiste õi-
gusi.

See-eest mainitakse naisi 
otseselt paragrahvis, mille jär-
gi peab riik hoidma tasakaalus 
naise perekondlikud kohustu-
sed ning töise ja avaliku elu. 
Kriitikute meelest annab see 
riigile võimaluse sekkuda 
naiste õigustesse: näiteks 
saaks keelata naisel reisimise, 
sest ta ei saa sel ajal täita oma 
kohustusi pere ees.

Põhiseadus paneb riigile 

kohustuse säilitada perekon-
na tõeline loomus ning kaitsta 
eetikat, moraali ja avalikku 
korda. Human Rights Watch 
on osutanud, et selline sõnas-
tus võimaldab taas kodaniku-
vabadusi piirata. Seda enam, 
et põhiseaduse järgi on selles 
nimetatud õigused ja vabadu-
sed tagatud seni, kuni need ei 
lähe vastuollu põhiseaduse 
põhimõtetega. Niisiis näib, et 
perekonna tõeline loomus, 
eetika, moraal ja avalik kord 
on tõstetud kõrgemale põhi-
õigustest ja kodanikuvaba-
dustest, järeldab inimõigusor-
ganisatsioon.

___________ 

VASTASED

ElBaradei: ajaloo prügi-
kasti see uus põhiseadus

Pärast presidendi võimu tu-
gevdavat dekreeti ja enne kii-
rustades korraldatud põhisea-
dusreferendumit on Egiptuse 
opositsioon suutnud mõne-
võrra oma ridu koondada ja 
moodustada Rahvusliku Pääs-
terinde, mille eestkõneleja 
Mohamed ElBaradei sõnul 
kuulub põhiseaduse eelnõu 
ajaloo prügikasti.

Eelnõu koostamiseks moo-
dustati nii ilmalike ja usuliste 

kui ka liberaalsete ja konser-
vatiivsete jõudude esindaja-
test asutav kogu, milles said 
siiski ülekaalu islamistlikud 
muslimivennad. Viimastel 
kuudel ei osalenud enamik il-
malikke, liberaale ja kristlasi 
asutava kogu töös.

Endine ÜRO aatomienergia-
agentuuri peadirektor ElBara-
dei väidab, et põhiseaduse 
eelnõu ei kaitse adekvaatselt 
naisi, väljendusvabadust ja 
usuvabadust, ning kinnitab, 
et samal arvamusel on vähe-
malt pool rahvast. See, et pre-
sident Mursi keeldus rahva-
hääletust konsensuse 
saavutamiseni edasi lükka-
mast, on ElBaradei sõnul sul-
genud ukse igasuguseks dia-
loogiks.

Ligi kümnendikku Egiptuse 
elanikke ühendav koptikrist-
laste kirik on teatanud, et hää-
letamisele pandav põhisea-
dus esindab ainult islamiste, 
kes on selle koostanud. Kirik 
ei ole siiski kutsunud üles refe-
rendumit boikottima. Ka ElBa-
radei on öelnud, et vajaduse 
korral minnakse referendumi-
le, et eelnõu läbi kukutada. 
Aga kui see läbi läheb, jätka-
takse võitlust, lubas ElBaradei.

ÜRO: KODUSÕJAST SÜÜRIAS ON SAANUD USUSÕDA
Allikas: http://uudised.err.ee/index.php?06268727 (20.12.2012)

ÜRO ekspertide komisjon 
on seisukohal, et Süüria ko-
dusõda on võitlusest poliiti-
liste muudatuste eest muu-
tunud erinevate usulahkude 

konfliktiks, millesse sekkub 
võitlejaid kogu Lähis-Idast 
ja Põhja-Aafrikast.

Risk, et poliitiline vastasseis 
läheb üle tülideks etnilisel ja 

usulisel pinnal, on alati eksis-
teerinud, kuid “kui lahingud 
valitsusvägede ja valitsusvas-
taste relvastatud rühmituste 
vahel on kestnud juba ligi 
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kaks aastat, on konflikt oma 
iseloomult muutunud varja-
matult usulahkude vaheliseks”, 
vahendasid The New York Ti-
mes jt brasiillase Paulo Pinhe-
iro juhitud ÜRO komisjoni jä-
reldusi.

ÜRO inimõiguste nõukogu-
le esitatud raportis arengutest 
viimasel kahel kuul, mis põhi-
neb enam kui tuhande tunnis-
taja ja konfliktis osaleja küsit-
lustel, on “etnilised ja usulised 
vähemused aktiivsemalt liitu-
nud konfliktipooltega, süven-
dades usulahkude vahelist 
eraldumist”.

Raportis märgitakse ka, et 
mõlema poole tegutsemine 

“rikub üha suuremal määral 
rahvusvahelist õigust”. 

Sealjuures kardavad erinevad 
kogukonnad ühtmoodi mit-
mesuguste relvastatud rüh-
mituste kallaletunge ning 
püüavad riigist lahkuda.  
Kõige suurem on lõhe šiiitliku 
vähemuse alaviitide, kelle 
seast on president Bashar al-
Assadi leeri enamik tipp-polii-
tikuid ja sõjaväelasi, ja riigi 
sunniitidest enamuse vahel, 
kes valdavalt toetavad oposit-
siooni. Konflikti on aga tõm-
matud ka teised vähemused, 
nende hulgas armeenlased, 
kristlased, druusid, palestiin-
lased, kurdid ja türkmeenid. 
Liibanoni šiiitide rühmitus 
Hezbollah kinnitas, et tema 
liikmed võitlevad al-Assadi 
valitsuse poolel, märkis ko-
misjon, kes uuris teateid ka 

selle kohta, et Süüriasse on 
tulnud ka Iraagi šiiite. Ka Iraan 
on kinnitanud, et riigi eliitrel-
vajõud Revolutsiooni Valvurid 
pakuvad al-Assadi režiimile 

“intellektuaalset ja nõustamis-
toetust”.

Viimase kahe kuu arenguid 
kokku võttes märkis komisjon, 
et relvastust juurde saanud 
opositsioonirühmitused on 
suutnud nõrgendada valitsu-
se kontrolli olulise infrastruk-
tuuri üle, nagu naftaväljad, 
suured maanteed, lennujaa-
mad ja sõjaväebaasid. Valit-
susväed keskendusid suurte 
linnade kaitsele ning vähen-
dasid maavägede aktiivsust, 
korvates seda suurtükitule ja 
õhurünnakutega. 

HUVITAVAT LUGEMIST:
turiStideta riik PakiStan. reisijutt

Allikas: http://www.ekspress.ee/news/kohver/uudised/
turistideta-riik-pakistan.d?id=65304444 (27.11.2012)

SÜÜria tuleVik: kG-riik, Šariaadimaa VÕi demokraatia?

Allikas: http://www.epl.ee/news/arvamus/suuria-tulevik-kgb-riik-sariaadimaa-voi-
demokraatia.d?id=65377810 (08.12.2012)
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Autor: Eileen

Tüüpiliselt möödusid päe-
vad näiteks maisipõllul, aga 
seda rohkem hobi ja lõbukor-
ras kui sunniviisiliselt. Meil oli 
väga tore – laulsime koos laule 
ja nad muidugi naersid minu 
maisnoppimise stiili, kui selli-
ne asi üldse olemas saab olla, 
ja sain siis paar head nippi prof-
fidelt ka enda pagasisse, kuigi 
ei tea, et mul kusagil mujal 
seda vaja peaks minema, aga 
Allahu alim. Alhamdulillah, et 
just siis oli maisihooaeg, sest 
meile väga meeldis põllu peal 
(nende oma põllul) öösiti tas-
kulambiga raksus käia, et siis 
lõkke kohal õhtul neid grillida 
ja näksida pärast õhtusööki – 
mina niisama maitse pärast, 
nemad kellel veel nälg oli.  

Kui hommikuti imelikul 
kombel liiga vaikne oli, tähen-
das see seda, et arvatavasti 
me läksime kusagile platsile 
jalgpalli mängima. Mõnikord 
tuli ka ette, et olid täiesti kooli-

devahelised võistlused, nii 
õpetajate- kui ka õpilasteva-
helised, ja meie poisid alati 
võitsid! Oh seda rõõmu ja uh-
kust…  Ja kui uhkelt saab sel-
leks puhuks ju riidesse panna, 
nagu Messi – nende kõigi lem-
mikmängija loomulikult. Poo-
led nendest tahavad iseene-
sest mõistetavalt saada 
jalgpalluriteks, nagu nad ise 
räägivad, et kõigepealt vallu-
tavad Ghana ja siis, kui Ghanas 
koht soojaks istutud, jätkavad 
ja võtavad üle maailma, sest 
ainult Ghana ei ole siiski piisa-
valt tulus.

Ja samal ajal kui ma kantsel-
dan umbes miljonit väiksemat 
last, kes soovivad mind kõik 
absoluutselt igast võimalikust 
kohast katsuda ja füüsilist 
kontakti omada, vaatan ma 
mängu ja mõtlen endamisi, 
kui ilus ja alandav kogemus on 
vaadata ühe käega poissi ja 
veelgi enam, ühe jalaga poissi, 
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tundmas sellist rõõmu väike-
sest mängust, ilma et nad ar-
vaks või tunneks, et nad oleks 
kuidagi halvemad kui ükski 
teine mängijatest…  

Vahel meisterdasime ka sav-
ist kraami. Kui ma ütlesin, et 
teeks sellise nädalavahetuse, 
kus te näitate mulle, mis te ise 
teha oskate, siis appi-appi 
neid ideid ja asju tuli nii palju, 
aga alustasime siis saviga möl-
lamisest. Nad kaevasid kooli 
lähistel labidaga savi üles, 
teised tõid ämbritega vett ja 
voolimine alga!

Ja sellest sai muidugi alguse 
ka järgnev fotosessioon. Esim-
est savitamise pilti tehes saime 
kõik kõvasti naerda, sest Juli-
use pepu oli pükstest täiesti 
väljas. Teistel muidugi avanes 
võimalus siis kohe demon-
streerida kõiki enda katkiseid 
riideid, seega pooled voolijad 
kadusid ära, ja naasesid mõne 
aja pärast hunniku katkiste ri-
ietega.. 

Pärast seda, kui lapsed avas-
tasid, et mul on kaasas tahve-
larvuti – nende jaoks mingisu-

gune poolik arvuti, ainult 
ekraan, aga kust seest saab 
MULTASID – siis pärast seda 
see savivoolimine ei huvitan-
ud enam väga kedagi. Mina 
mõtlesin, et kuhjan kõik 
multasid täis, kuid siis sain aru, 
et tegelikult oleks pidanud 
kuhjama igasugu Batmane ja 
Spidermane ja kes teab mida, 
sest kutid unistavad sellistest 
actionitest. Järgmine kord 
inšaAllah saan seda heameelt 
neile pakkuda ja tean paremi-
ni, nagu palju teisigi asju. 

Aga nagu nad ise ütlevad 
näiteks söögi kohta, nad on 
lastekodu lapsed ja neil ei ole 
luksust valida toitu, mida nad 
söövad ega selle üle nuriseda, 
siis täpselt samamoodi ei saa 
nuriseda absoluutselt mitte 
millegi üle. Võiks arvata, et 
noored plikad olid Barbie’de 
järgi hullud, aga täpselt sama-
moodi nõudsid nendega oma 
mänguaega ka täiesti puber-
teediealised poisid – Esmeral-
da ja talle soengute tegemine 
ja tema juuste ja riietega möl-
lamine oli terve lastekodu, 
mitte vaid mõne neiukese rida.

Umbes korra kuus pü-
gatakse kõigi pead paljaks; 
seda siis kammi ja täiesti 
tavalise žiletiteraga. See tun-
dub väga valulik kogemus, 
sest nad teevad selliseid nägu-
sid selle lõikuse ajal; umbes 
selliseid, et minu ema (juuk-
sur), pidi neid pilte vaadates 

peaaegu ära minestama. Järg-
mine kord inšaAllah lähen 
koos masinaga – tutvustan 
taas kord uut maailma. 

Muidu on Ghanas minu 
meelest väga turvaline, aga 
natuke hirmuäratav oli üks 
noormees kõrvalfarmist, kes 
arvas, et ta peab iga hinna eest 
minuga abielluma ja mina 
pean kindlasti minema tema 
farmi tema puuvilju vaatama. 
Lapsed, eriti noored poisid, 
olid minu suhtes õnneks väga 
‘isalikud’ – rääkisid talle, et 
hidžaabi all mul tegelikult ki-
ilakas pea, seega ta mind kind-
lasti ei taha ja et ma ei soovi 
temaga mingit tegemist teha. 
Tema aga rääkis, et tal vahet ei 
ole, käib küll, et tal raha ei ole, 
aga ta jubedalt armastab mind 
ja selleks puhuks kingib mulle 
tro-tro (kohutavas olukorras 
kohalik marsruuttakso).

Ja ossa raks - kui tüdrukud 
mu juuksed kätte said - no siis 
läks ikka korralikuks pun-
umiseks. Aga mina, kes ma 
jään kohe mõnuledes maga-
ma, kui keegi minu juustega 
tegeleb, ei pannud seda üld-
segi pahaks – kõigil oli hea 
olla. 
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abu muSa Saared – iraani 
JÄrGmine muSt SaladuS

Tõlkinud: Amina Bahrainist

Allikas: http://www.bahrainviews.com/

Hiljaaegu kirjutasin Ahwazi rahvast, nende 
kannatustest  ja sellest, kuidas Iraan varjab oma 
musti saladusi, mille ees maailma silmad jäävad 
kahjuks kinni (IQRA nr 37 lk 54-56). Varem kirjuta-
tuga sarnane on ka Abu Musa ja Tunb’i saarte 
saatus. 

Abu Musa (12.8 km²), Suur-Tunb’i (10.3 km²) 
ja Väike-Tunb’i (2 km²) saared asuvad Hormuze 
väinas ja on seega suure strateegilise tähtsuse-
ga, sest nende lähedusest kulgeb rohkem kui 
viiendik maailma naftatransiidist.

30. novembril 1971. aastal kell 5.00 hommi-
kul anastas Iraan Abu Musa, Suur- ja Väike-
Tunb’i saared. See toimus ajal, mil Briti väed 
saartelt lahkusid. Kohe pärast Briti armee lah-
kumist piiras Iraani merevägi saared ümber  ja 
saavutas esimest korda ajaloos nende üle terri-
toriaalse kontrolli. 

Abu Musa saar on 12,8 km² suur ning asub 
umbes 60 kilomeetri kaugusel Araabia Ühen-
demiraatide poolsest Araabia lahe rannikust 
põhja poole. See ala on juba sadu aastaid  ol-
nud Araabia Ühendemiraatide lahutamatu osa.  
Teisalt asub ju tegelik Iraani territooriumi lähim 

punkt saarele rohkem kui 70 kilomeetri kaugu-
sel...

Kõrge resolutsiooniga satelliitfotod, mis on 
võetud aastal 2010,  paljastavad meile palju 
enamat Abu Musa saarest ja põhjustest, miks 
Iraan seisab kategooriliselt vastu selle tagasta-
misele ajaloolisele omanikule.

Iraanil on Hiina päritolu tiibraketid, ilusa ni-
mega – Siidiuss. Need raketid on paigutatud 
Qeshmi, Abu Musa saarele ja Sirri saarele, kõik 
Hormuze väina vahetus piirkonnas. Mõelge, 
miks?

Silt, mis on selle maa-ala peale kirjutatud ja 
mis on nähtav Google Earth´is, on Iraani saade-
tud sõnum: „Pärsia laht” (Tegelikult on see ju 
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Araabia laht, aga pärslased muutsid selle Pärsia 
laheks!)

2011. aasta septembris kutsusid Araabia 
Ühendemiraadid Iraani üles otsima lahendust 
vaidlustatud kolme saare üle otseste läbirääki-
mistel näol või selle probleemi edastamist ÜRO 
Rahvusvahelise Kohtule.

Soliidne strateegiline poliitiline lähenemis-
viis, mille on omaks võtnud Araabia Ühendemi-
raadid, ei piirdu vaid kahepoolse ja piirkondli-
ku koostööga, vaid on ka silmnähtav, kuidas 
AÜE käsitleb kõiki oma vaidlusalaseid küsimu-
si. AÜE püüab luua piirkonnas rahu ja julgeole-
kut, kõrvaldada pingeid ja tõhustada usaldust. 
AÜE kasutab sama lähenemisviisi ka Iraani Isla-
mivabariigi okupatsioonialastes küsimustes, 
mis puudutavad kolme AÜE saart – Abu Musat 
ning Suur- ja Väike-Tunb’it. 

Alates 1971. aastast, mil Iraan saared oku-
peeris, on AÜE valinud selle probleemi lahen-
damiseks rahumeelse tee, paindliku diplomaa-
tilise lähenemisviisi läbi kahepoolsete 
läbirääkimiste või pooldades selle küsimuse 
viimist Rahvusvahelisse Kohtusse. 

AÜE väljendab sügavat muret selle üle, et ei 
ole saavutatud mingeid edusamme otseste, 
piirkondlike ja rahvusvaheliste kontaktide kau-
du, mis on tehtud Iraani Islamivabariigiga ning 
mis viiks rahumeelsele, õiglasele ja püsivale 
probleemi lahendusele. Iraani Islamivabariigi 
ette võetud sammud, eesmärgiga muuta saar-

te õiguslikku, füüsilist ja demograafilist olukor-
da, on õigustühised ja neil ei ole mingit sea-
duslikku jõudu. Need Iraani aktsioonid on 
ühtlasi vastuolus rahvusvahelise õigusega ning 
ÜRO põhikirjaga. 

Seetõttu nõuab AÜE, et Iraani Islamivabariik 
astuks tõsistele ja otsestele  läbirääkimistele 
kahe riigi vahel, või nõustuks edastama küsi-
muse Rahvusvahelisele Kohtule. AÜE välismi-
nister Šeikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyani, 
adresseeris selle probleemi üldisele arutelule 
Peaassamblee 66. istungjärgul, ÜRO peakorte-
ris New Yorgis 26. septembril 2011. aastal.

Iraan viitab oma „ajaloolistele õigustele” 
saarte üle. Enne kui moodustati Araabia Ühen-
demiraadid, kuulusid saared kahele emiraadile. 
1971. aastal, vaid päev enne, kui Suurbritannia 
lahkus Lahemaadest, haaras Iraan need saared 
jõuga. 

Hiljem nõustus Iraan ühisvalitsemisega Abu 
Musa, ainukese asustatud saare (2131 elanik-
ku), üle. Ent samas on just Iraan pidevalt seda 
kokkulepet rikkunud. Ta on isegi sundinud AÜE 
kodanikke hankima Iraani viisat külastamaks 
neid saari ja on tõkestanud välismaalastele ligi-
pääsu, samaaegselt ise uusi lennukite maandu-
misradu ehitades ja oma sõjaväelist kohalole-
kut laiendades. Aastal 2008 avas Iraan Abu 
Musa saarel ministeeriumi. 

Paistab, et kogu see aeg, mil maailm on ol-
nud unes ja neid toetanud, on Iraan venitanud 
oma piire üle araabia maailma ja kaugemalegi. 
Iraan on tagasi tõrjunud sadade AÜE elanikest 
peredele saadetud abimaterjalid, juurdepääsu 
arstiabile, kommunikatsiooni mandriga jne. Vä-
gagi palju on sarnast sellega, mis toimub 
Ahwazis ja mis on samuti Iraani suur must sala-
dus.
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Tõlkinud: Hawa 

Allikas: „20 Pieces of Ad-
vice to My Sister before Her 
Marriage“, Badr bin Ali Al-
Utaybee

4. PuhtuS Ja 
korralikkuS on 
tunniStuS Sinu ÜleVaSt 
iSeloomuSt

Puhtus tähendab nii sise-
mist kui ka välimist puhtust. 
Sisemine puhtus on kõige 
tähtsam ja hiilgavam. Mu õilis 
õde, su süda peaks olema 
vaba kõikidest vastikutest ise-
loomujoontest nagu viha, ka-
dedus, vimm, vaenulikkus, õe-
lutsemine ja petmine. 
Sarnased leiavad ikka üksteist, 
nii et vastikute iseloomujoon-
tega naised tõmbavad ligi 
mehi samasuguste suundu-
mustega. 

Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) üt-
les: „Hinged on sõdurid, kes on 
kokku kogutud ja nendel, kes 
tutvuvad üksteisega (Taevas), 

on omavaheline külgetõmme 
(Maa peal). Need, kes on ükstei-
se vastandid (Taevas), hoiavad 
ka üksteisest eemale (Maa 
peal).“

Seega, ükskõik milliseid tun-
deid sa oma abikaasa eest var-
jad, siis tema varjab samu tun-
deid sinu eest. Kui sinu tunded 
tema vastu on head, siis tema 
tunded sinu vastu on head. 
Kui sinu tunded tema vastu on 
halvad, siis tema tunded sinu 
vastu on samasugused. Mõtle 
selle üle järele enda ja oma 
abikaasa kohta. Näiteks, kui 
sinu abikaasa tuleb koju eba-
tavalise näoga, siis sina vaatad 
teda veel imelikuma näoga. 
Sinu reaktsioon on otsene vas-
tukaja sinu tunnetest tema 
vastu, isegi kui ta ei ole ühtegi 
sõna öelnud. Koos sinu reakt-
siooniga muutuvad sinu tun-
ded lugedes üksnes tema näo-
ilmet, mis näitab sulle kuidas 
temaga suhelda. Seega ole 
helge südamega ja kavatse 

teha ainult head, kui sa teda 
nõustad ning vastutasuks ta 
teeb sama sulle. 

Sama käib ka välise puhtuse 
– keha ja riiete – kohta: su abi-
kaasa ei tohiks näha midagi 
ega tunda lõhnu peale selle, 
mis talle meeldib. Üks halb 
lõhn või rikutud maitse võib 
teha toidu  sinu mehele eba-
meeldivaks ja ta ei taha seda 
enam kunagi. Tänu, et islami 
seadus on sind aidanud, õde. 
Seadus on naisele enda pu-
hastamise lihtsaks teinud. 
Prohvet (صلى اهللا عليه وس��لم) kee-
las meestel üllatada oma naisi 
ilma ette teatamata, kui nad 
tulid koju peale pikka ränna-
kut. See aitab sasitud naisel, 
kelle abikaasa on pikka aega 
eemal olnud, end puhastada, 
kammida ja karvu ajada. Proh-
vet (صلى اهللا عليه وس��لم) jutlustas: 

„Oota kuni õhtuni, kui sa lähed 
koju, et su sasitud naised saak-
sid oma juukseid kammida ja 
need, kelle abikaasad on olnud 
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kaua aega eemal, saavad karvu 
ajada.“

Sasitud naiste all on siin 
mõeldud naisi, kes ei ole end 
kaua aega pesnud ja kelle 
juuksed on mustad.

Kõik see, mu õde, on selleks, 
et kaitsta sinu välimust abi-
kaasa silmis, kuna siis sa oled 
kõige ilusam naine tema jaoks. 

Samuti püüa kogu aeg pu-
has olla. Seega, kui uudised 
sinu abikaasa saabumisest 
jõuavad sinuni, siis pane enda-
le ilusad riided selga, eriti kui 

su abikaasa on olnud eemal 
kaua aega.

Oo õde, tea, et oled kõrgei-
mas staatuses ja su abielu pa-
rim alles siis, kui tervitad oma 
abikaasat nii nagu ta oleks kõi-
ge väärtuslikum külaline. Võta 
abikaasa vastu avasüli ja sooja 
kallistusega, kui ta jõuab koju.  
Suudle teda armastuse ja aus-
tusega. Selline käitumine ai-
nult tugevdab teie suhteid ja 
tema armastus kasvab ning 
vastutasuks ta austab sinu õi-
gusi tema üle. Lisaks, kanna 
oma abikaasa kotti ja teisi asju, 
kui ta koju tuleb, sest seegi 

näitab sinu hoolt. Täiuslikkuse 
tipp abielu etiketis on see, kui 
sa pesed ja kuivatad oma 
mehe riideid.

Kõige siiram viis oma abi-
kaasa ees hoolitsemseks on 
teha kõik, mida vaja – kanna 
hoolt, et su külalistel oleks 
söök ja jook ning et maja oleks 
korras ja lõhnaks hästi. Intelli-
gentne naine ei unusta neid 
kodutöid teha. Oo õde, mitte 
ükski päev ei tohiks mööduda 
ilma selleta, et sa käiksid ma-
jas ringi, koristaksid ja korras-
taksid tube. Mitte kellelegi ei 
meeldi naine, kes unustab ko-
dutöid teha, eriti siis, kui talle 
tulevad külalised.

Külalised on kui diplomaa-
did, kes saadavad uudiseid 
edasi. Seega intelligentne nai-
ne tahab, et tema kodust rää-
gitakse ainult head ja mitte 
midagi muud. Kui sa kuuled, 
et sulle tulevad külalised, siis 
korista ja sea kõik parimasse 
korda. Tõesti, intelligentne ini-
mene mõistab, mida tuleb 
teha. 
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kaSVatuS iSlami kultuuriS
Rubriigi autor: Rubaba

Allikas: M. Tilk „Kasvatus 
eri kultuurides III“, Imaprint 
2006.

Võib-olla ei ole seekordne kir-
jatükk niiväga seotud erilise 
lapse teemaga, aga nagu ikka, 
lähtusin ajakirja üldisest tee-
mast ja nii puudutab see kirjutis 
kasvatust ja perekonda islami 
kultuuris eesti kasvatusteadla-
se Maria Tilga uurimuse ning 
selle põhjal välja antud mahu-
ka teose põhjal.

aJalooSt

Mõeldes araabia kultuurile, 
kerkivad enamusel lugejatest 
kahtlemata silme ette pildike-
sed rändavatest beduiinidest 
oma karjaga, paljasjalgsed 
palverändurid pühas Mekas, 

„Tuhande ja ühe öö“ muinasju-
tuline maailm looritatud nais-
tega haaremivõrede taga… 
Araabia, eriti Lõuna-Araabia 
oli Euroopale tundmatu maa 
kuni 18. sajandini ja nii kujuta-

ti seda maad ette erilise mui-
nasjutumaana.

Tegelikult aga olid araablas-
tel-nomaadidel juba enne isla-
mi perioodi välja kujunenud 
oma järglaste kasvatamise ja 
õpetamise traditsioonid. Need 
sisaldasid nii eetikanorme kui 
ka inimese harmoonilise aren-
gu printsiipe. Beduiinid-no-
maadid said oma hariduse 
sõna otseses mõttes kaameli 
või hobuse seljas kõrbes ratsu-
tades. Järeltulija õppis täpselt 
vibu laskma, hästi ujuma ning 
loomulikult suurepäraselt rat-
sutama. Lisaks õppis ta ka kir-
jutama ja lugema ning kohus-
tusliku hariduse osana ka 
luuletama.

Kui vaadelda araablaste isla-
mieelseid kõlblusideaale, siis 
on nendes palju võrdlusma-
terjali keskaja Euroopa rüütli-
kasvatusega. Beduiinid pida-
sid suure au sees vaprust, 
järjekindlust, mehisust, lugu-
pidamist naabrite traditsioo-

nide ja tavade vastu, külalis-
lahkust ja heldust ning 
rüütellikku käitumist endast 
nõrgemate, eriti naise vastu. 

7. sajandil alustas oma tee-
konda uus usk – islam, kus 
Prohvet Muhammedile saade-
tud ilmutused muutsid tuge-
vasti varakeskaegset maailma. 
Prohveti järglaste ajal, VII-VIII 
sajandil tekkis araabia võimu-
de ühendus, mis moodustas 
lõpuks hiigelimpeeriumi, kus 
valitsevaks kihiks sai araablas-
te sugukonnaaristokraatia 
ning tekkiva feodalismi tingi-
mustes kujunesid ka uued 
nõudmised haridusele. Esial-
gu oli puudu omamaine intel-
ligents – ehitajad, arhitektid, 
arstid ja kirjutajad olid ena-
masti võõramaalased – pärsla-
sed, süürlased jt. Kuna need 
enamasti pidasid end aga 
araablastest kõrgema tsivili-
satsiooni esindajateks, siis olid 
nad ülbed, rahulolematud 
maksude üle ning kitsenduste 
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tõttu ametikohtadel ka plah-
vatusohtlikud.

Rahva esimesed õpetajad 
olid Koraani lugejad. Koraanist 
sai kalifaadis hariduse ja õpe-
tatuse alus. Mošeede juurde 
hakati asutama algkoole – 
mektebesid, milles tavaliselt 
sai tasuta õppida. Kalifaat are-
nes omasoodu ja toimus mit-
meid sisemisi ning ka välis-
võitlusi. Eriti pikaajaline oli 
võitlus suhtelise iseseisvuse 
saavutanud Egiptuse pärast. 
969. aastal vallutasid Fatimii-
did Egiptuse, asutasid Al-Kahi-
ra (Kairo) ja vastvalminud kalii-
fi residentsi kõrvale ehitati 
Al-Azhari mošee – hilisemalt 
tuntud, kui intellektuaalse 
teadmise, teaduse, usu- ja 
õpetuskeskus, kus koolitati 
vaimulikke kalifaadi eri piir-
kondade jaoks. 

iSlami uSk kaSVataJana

Islami alused on kirjas pü-
has raamatus, Koraanis, mille 
nimetus tuleb araabiakeelsest 
sõnast „lugema“. Moslemite 
arvates on Koraani ülesanne 
parandada vigu ja väärarusaa-
ma, mida inimesed on Jumala 
varasematele ilmutustele lisa-

nud. Koraani mõista pole ker-
ge, mis sunnib seda püha raa-
matut kaua ja põhjalikult 
uurima. Moslemid, et leida 
ainsat ja õiget käitumis- ning 
eluviisi, toetuvad eelkõige ko-
raanitundjatele, kes on tavali-
selt ka kohalike kogukondade 
õpetajad. Idamaised tradit-
sioonid ja moslemite usulis-
kõlbeline eeskiri soodustasid 
ideaalse õigeuskliku muha-
meedlase, tema maailmavaa-
te ja moraali kujunemist.

Islami usk pöörab erilist tä-
helepanu kõne sisule ja selle 
stiilile, sest inimese kõne näi-
tab tema intellektuaalset ja 
kõlbelist taset. Rääkima peaks 
vaid siis, kui on midagi öelda. 
Tühi jutt ja tagarääkimine on 
kurjast. Sel teemal on arva-
must avaldanud kõik islami 
autoriteedid.

Abdullah ibn Abbas: „On viis 
asja, mis on kaunimad kui tuli-
sed mustad täkud:

Esiteks, ära räägi sellest, mis 
sind ei puuduta, sest see on 
liiast ning pole kedagi, kes kait-
seks sind patu eest.

Teiseks, ära räägi sellest, mis 
sind puudutab, enne kui oled 
leidnud selleks vastava koha.

Kolmandaks, ära vaidle tasa-
se ega ka rumala inimesega. Ta-
sane inimene tunneb sinu suh-
tes vastumeelsust, rumal aga 
teeb sulle halba.

Neljandaks, meenuta oma li-
gimest tema äraolekul nii, nagu 
sulle meeldiks, et tema meenu-
taks sinu äraolekul sind ja an-

desta talle see, mis sulle meeldis, 
et tema sulle andestaks.

Viiendaks, tegutse nagu ini-
mene, kellest on teada, et ta 
austab parimaid ja on austa-
tud.“

Islamis ei ole usukombed 
mitte teadvustamata rituaalid 
(kummardused ja muud ette 
nähtud liigutused) vaid tege-
vus, mida inimene pidevalt 
kordab, et kujundada endas 
harjumus elada kombeliselt.

Perekonnaelu

Perekonna au hoidmine on 
üks kõrgemaid väärtusi araa-
bia ühiskonnas. Kõigi pere-
konnaliikmete suhtes on kind-
lad käitumisreeglid ja 
suhtlemistavad. 

Kuulake vanemate sõna.

Külastage oma sugulasi.

Austage naisi, nad on teie 
emad, naised ja õed.

Paradiis on teie naiste jalge 
all.

Kui sind üheaegselt kutsuvad 
isa ja ema, astu kõigepealt ema 
juurde…

Naiste kohatut käitumist 
peetakse perekonna aule pal-
ju kahjutoovamaks kui meeste 
taunismisväärset käitumist. 
Kuid mida vanemaks naine 
saab, seda rohkem on tal või-
mu. Emad on meeste meelest 
kogu elu suurt tänu ja lugupi-
damist väärt. Perekonnas ko-
heldakse kõiki vanemaid naisi 
aupaklikult, poegade emasid 
aga eriti. Naisi võib mehel olla 
mitu, ema on tal alati üks ja ai-
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nus, õpetavad araablased. Pe-
rekond aga ei ole islamis tähe-
lepanu keskpunktis. Juriidiline 
õigus käsitleb abielu, mitte 
perekonda. 

Kuigi lapsed olid armasta-
tud ja rikkamates peredes sa-
geli hellitatud, õpetati neid 
maast madalast oma vane-
maid austama. Lugupidama-
tut käitumist vanematega või 
nende korraldustele alluma-
tust peeti kõige rängemaks 
patuks. See tähendus, mis 
omistati lugupidamise kasva-
tamisele vanemate vastu, ai-
tas ühiskonda olulisel määral 
tasakaalustada, sest see austa-
mise nõue laienes lapse kasva-
des kõikidele kogukonna va-
nematele liikmetele ja sai 
seega üheks põhiliseks sot-
siaalse käitumise nõudeks.1

meheSt Ja naiSeSt

Islami usus on mees ja naine 
väliselt üheõiguslikud. Proh-

1 Minu poolt vahemärkusena siia, 
et oma pika lastega tegelemise ko-
gemuse põhjal julgen oletada, et 
meie riigis on aasta-aastalt sellist lu-
gupidavat käitumist kahjuks üha 
vähem ja laste agressiivse käitumise 
vanusepiir üha langeb. (Rubaba)

vet Muhammed ütles meeste 
ja naiste võrdsuse kohta: „Oo, 
inimesed, teil on õigused teie 
naiste suhtes, kuid teie naistel 
on õigused teie suhtes. Teie õi-
gus nende suhtes seisneb selles, 
et nad peavad elama kõlbeliselt 
ega tohi häbistada oma käitu-
misega meest rahva ees. Kui 
teie naised ei ela korra kohaselt, 
on teil õigus neid karistada. Te 
tohite neid karistada pärast 
seda, kui selleks volitatud isikud 
viivad läbi vastava uurimise ja 
teevad kindlaks teie karistamise 
õiguse. Kuid isegi sel juhul ei 
tohi karistus olla liiga karm. Kui 
aga teie naised ei tee midagi 
halba ning nende käitumine ei 
häbista nende mehi, siis on teie 
kohus varustada neid toidu, ri-
ietuse ja elamisega vastavalt 
teie vahenditele. Pidage meeles, 
et te peate oma naistega hästi 
käituma. Allah pani teile kohus-
tuse hoolitseda nende eest. 
Naine on nõrk ega suuda ise 
enda õigusi kaitsta. Kui te abiel-

lusite, määras Allah teid nende 
õiguste hooldajaks. Te tõite 
need naised oma majja Allahi 
Seaduse järgi. Seetõttu ei tohi te 
solvata usaldust, mis on osu-
tatud teile Kõigekõrgema 
poolt…“

Islamimaailmas võivad ab-
ielu lahutada nii mees kui ka 
naine. Kergem on seda teha 
küll mehel. Lapsed jäid pärast 
lahutust naise kasvatada, poi-
sid 7-8 aastani, tüdrukud me-
heleminekueani. Selle aja 
jooksul pidi isa neid materi-
aalselt toetama.

Tavaliselt oli ka moslemima-
ailmas tegemist monogaamse 
abieluga ja mehe-naise 
kõikides kultuurides sarnase 
ühtekuuluvustunde, vastu-
tuse ja armastuse/harjumuse-
ga.
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liSateaVet laPSeSt
Rubriigi autor: Annely

Allikas: http://buduaar.ee/
Article/article/millest-konele-
vad-sinu-lapse-joonistused

MILLEST KÕNELEVAD SINU 
LASTE JOONISTUSED?

On ilus ütlemine, et kunst ei 
ole kunsti teha, kunst on kuns-
tis kunsti näha. See peab paika 
ka sinu lapse puhul. Psühho-
loogid on kindlaks teinud, et 
see, kuidas ja mida sinu laps 
joonistab, peegeldab tema 
suhtestumist perekonnaga. 

Laste joonistatud perepilti-
de teaduslikud uuringud maa-
ilmas said alguse 1947. a W. 
Wolff `i töödest, kes oma se-
nistes uurimustes tähtsustas 
peresiseseid suhteid lapse 
arengus. Wolff arvas, et ini-
meste järjestus pildil võib vii-
data perekonna rollijaotusele, 

sest laps joonistab inimesi ja 
asju tähtsuse järjekorras. Wolff 
märkis, et mõne pereliikme 
joonistamata jätmine on harv 
juhus ning selleks on alati mo-
tiiv. Tihti on selleks varjatud 
soov vabaneda teatud pere-
liikmest. Tõrjutud laps jätab 
sageli ennast joonistamata või 
joonistab ennast perepildil 
teisele poole paberit. Üsna sa-
geli juhtub seda siis, kui perre 
sünnib teine laps ja joonistaja 
tunneb ennast kõrvalejäetu-
na. 

Kui joonistatud figuuride 
suurus ei vasta figuuride reaal-
sele suurusele, on tegemist 
psühholoogilise kõrvalekalde-
ga. Kui laps joonistab ühe pe-
rekonnaliikme suuremaks, tä-
hendab see, et ta peab seda 
persooni tähtsamaks. Kui ta 
joonistab ennast suuremaks, 

arvestatakse teda nagu teisigi 
pereliikmeid.

Olulised on ka rõhutatud 
detailid. Nagu emal suur suu, 
sest ta riidles eile lapsega, või 
must käsi, sest ema tutistas 
last. Alati tuleks iga rõhutatud 
detaili või sobimatu deitaili tä-
henduse kohta lapse käest ise 
üle küsida, sest kes siis muu 
kui väike kunstnik ise on või-
meline andma meid rahulda-
va seletuse. Kindlaks tehtud 
andmetel joonistab 38% las-
test kõigepealt ema, 35% 
enda, 17% isa, 8% õdesid-ven-
di. Nii nagu laps oma perekon-
nast räägib, selles järjestuses 
ta ka joonistab. Kui laps joonis-
tab ennast või ema, on see 
loomulik. Kui ta joonistab esi-
mesena kedagi teist perliik-
metest, on ta temaga seotud 
või on joonistataval lapse üle 
mingi mõjujõud. Mõne pere-
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liikme unustab laps joonista-
mata, kuna see pereliige ei te-
gele lapsega piisavalt või 
tekkisid tal lapsega konflikt-
sed suhted. Kui perekonnas 
valitsevad head suhted, on 
joonistusel palju kehadetaile 
ja riietust ning palju värve. Kui 
peres on halvad suhted, on 
osa kehaosi puudu ning riietus 
on puudulik.

Kuidas joonistavad eesti 
lapsed oma emasid:

• Enamik lapsi alustab pere-
pilti ema joonistamisega, mis 
rõhutab ema erilist perekesk-
sust ja määravat rolli. 

• Emadel on alati suur suu 
(keelav, käskiv ning õpetav) ja 
suured silmad (kõike ning 
kõikjal nägevad) – nn konna-
ema.

• Käed tehakse nendele 
emadele, kellega on tihedam 
emotsionaalne kontakt. 

• Liiga pikki ja rõhutatud 
käsi või nende puudumist 
seostatakse ka liigse karmuse 
või karistamisega.

• Sageli hoiab laps ema 
käest kinni ja tema riietuses 
(ka poiste joonistustel) domi-
neerivad emaga sarnased vär-
vid ning nad seisavad enam-
vähem ühel joonel. 

• Kui ema oskab ka last piisa-
valt hästi ära kuulata ja tema-
ga arvestada, siis ilmuvad nen-
de pea külge, suurele 
juuksepahmakale vaatamata, 

ka kõrvad. (Peamiselt saavad 
eeslilaadsed kõrvad endale 
last lõpuni ärakuulavad ja saba 
liputavad koerad!)

• Ainult autokraatsete ja 
tööga liialt hõivatud emadel 
puuduvad sageli käed ning ja-
lad – nn torsoema.

• Poiste piltidel on auto-
kraatsed emad pildi teises nur-
gas ja tugevates, sageli musta-
des toonides, erineval 
tasapinnal ja rõhutatuses. Sa-
mas varjub isa täielikult, olles 
sageli ilma suu ja käteta ning 
värvitu. 

• Materiaalsemad emad saa-
vad endale väiksema näo, aga 
uhkemad riided, pitsid, satsid 
ja soengud – nn mannekeene-
ma.

• Juhtub ka seda, et ema 
osutub pildil lapsest väikse-
maks, värvidelt pastelsemaks 
ning hapramaks – nn lapsema, 
kelle kõrval tunneb laps end 
veidi targemana.

• Aasta-aastalt tehakse ema-
dele selga vähem kleite ja roh-
kem pükse – väheneb emade 
naiselikkus ja daamilikkus.

Kuidas joonistavad lapsed 
isasid:

• Isad on liigselt tööga hõi-
vatud: neid ümbritsevad au-

tod, arvutid, laevad, lennukid, 
ehitusplatsid, põld ning mets. 

• Üpris harvad on pildid, kus 
isa joonistades on laps seosta-
nud teda perekonnaga. 

• Isa on sageli tumedates 
värvides, ja seda sellepärast, et 
ta on tähtis. Kui aga sellisel isal 
on peas naeratav nägu, pead 
ehivad suured kõrvad ja keha 
käed, siis on kõik korras. Kui 
aga need puuduvad, siis on sa-
geli tegemist autokraatse ja 
enesekeskse isaga. Ema kaob 
sellisel pildil üldse kaugustes-
se või mahub koos perega isa 
jalgevahele.

• Lapsed tunnetavad ala-
teadlikult isa mittekuuluvust 
nende maailma (isad asuvad 
eraldi nurgas ja teistes värvi-
des kui ülejäänud pereliik-
med). 

• Väiksemad lapsed joonis-
tavad sageli ka ilma käte, jal-
gade, suu ja silmadeta isasid, 
keda nad märkavad sageli ai-
nult enne magamaminekut 
ning sedagi diivanil ajalehega 
kaetult – nn varjatud isadus.

Siinkohal soovitan lugeda 
ka raamatut „Õnneliku kodu ja 
pere saladus ” (Toivo Niiberg).

See raamat ei ole järjekord-
ne lastekasvatuse raamat vaid 
just pereelu ja kodu raamat, 
kus raaamatu autor  kirjeldab 
olukordi, mis tekitavad kodus 
probleeme ja mida tuleb üle-
tada.
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tõlkinud: khadija
allikas http://www.islamcan.com/allahs-pharmacy.shtml

allahi aPteek
Porganilõik näeb välja kui 

inimsilm – pupill, iiris ja seda 
ümbritsev joon, justkui inime-
se oma. Ja tõesti, teaduslikult 
on kinnitust leidnud fakt, et 
porgand aitab kaasa silmas 
olevale verevarustusele ja sil-
ma enda funktsionaalsusele. 

Tomatil on neil kambrit ja 
see on punane. Süda on puna-

ne ja sellel on samuti neli 
kambrit. Uuringud on näida-
nud, et tomat aitab tõesti sü-

dant ja vereringlust  puhasta-
da.

Viinamarjakobaral on süda-
me kuju. Iga mari on kui vere-
lible ja tänapäeva teaduslikest 
uurimustest on ilmsiks tulnud, 

et viinamarjad puhastavad sü-
dant ning ergutavad verering-
lust.

Kreeka pähkel on kui pisike 
aju – parem ja vasak ajupool-
kera ning alumine väikeaju ja 
ülemine suuraju. Isegi kurvid 
ja käärud on kui väliskiht. Tea-

me, et kreeka pähkel aitab 

arendada üle kolme tosina 
elemendi ajutegevuse jaoks. 

Lehmaherned tervendavad 
ja aitavad hoida alal neeru 

funktsionaalsust. Ja tõesti, nad 
näevad välja kui väikesed nee-
rud.

Seller, rabarber, hiinakapsas 
ja paljud muud taolised, näe-
vad välja kui kondid. Need toi-
duained sihivad spetsiaalselt 
luude tugevusele. Luud koos-
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nevad 23% soodiumist ja need 
toiduained koosnevad just  
23% soodiumist. Kui su toidus 
puudub soodium, siis võtab 
keha seda  luudest ning nõr-
gestab neid. Need toiduained 
täidavad luud uuesti vajaliku-
ga.  

Baklažaan, avokaado ja pirn 
on parimad loote tervisele ja 
emakakaela funktsionaalsuse-
le. Need viljad näevad välja 

justkui sama organgi.  Täna-
päeva uuringud näitavad, et 
kui naine sööb nädalas ühe 
avokaado, tasakaalustab see 
hormoone, hoiab ära soovi-
matu sünnikaalu ja ennetab 
ajuvähki. Ja kui sügavamõtte-
line see oleks? Avokaado val-
mib õiest viljani täpselt ühek-
sa kuud. 

Viigimarjad on seemnetega 
täidetud ning kasvavad paariti 
. Viigimarjad tõstavad meeste 
sperma liikumisaktiivsust ja 

nende arvu, et  hoida ära 
mehe steriilsust.  

Greibid, apelsinid ja teised 
tsitrusviljad näevad välja kui 

naise rinnanäärmed ja tegeli-
kult aitavadki need viljad rin-
dade tervist kaitsta ning rinna-
lümfide liikumist parandada. 

Sibulad näevad välja kui ke-
harakud. Tänapäeva uuringud 
näitavad, et sibul aitab puhas-

tada jääkmaterjale keharakku-
dest. Nad kutsuvad esile pisa-
raid, mis peseb silma 
kattekude.

Maguskartul näeb välja kui 
pankreas ja tasakaalustab di-

abeediku glükeemilist indek-
sit. 

Oliivid aitavad kaasa muna-
sarjade funktsionaalsusele 
ning parandavad nende ter-
vist. 

 Piim:

Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) 
ütles, et piim pühib minema 
südame kuumuse nagu näpp, 
mis pühib laubalt higi. See tu-
gevdab selga, tõstab ajutege-
vust, intelligensust, parandab 
nägemist ja ajab eemale unus-
tuse. 

Mesi:

Mett peetakse parimaks ro-
huks kõhulahtisuse vastu, kui 
seda kuuma veega segada. 
See on toitude toit, jookide 
jook ja rohtude rohi. Seda ka-
sutatakse isu äratamiseks, 
mao tugevdamiseks, juukse-
palsamiks, silmasalviks ja suu-
loputusveeks. Eriti kasulik on 
seda juua hommikuti kuuma 
veega, mis on ka üks sunnad-
est. 

Oliiviõli:

Suurepärane vahend juuste, 
naha, vananemise ja maopõle-
tiku raviks.

Seened:

Prohvet (صل��ى اهللا عليه وس��لم) 
ütles, et seened parandavad 
nägemist ja aitavad ka nn 
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raseduskontrollina kui beebipillid ja peatavad 
ka halvatuse.

Greibid:

Prohvetile (وس��لم علي��ه  اهللا   meeldisid (صل��ى 
greibid – need puhastavad verd, tugevdavad 
neerusid, puhastavad soolestikku  ja annavad 
elujõudu. 

Datlid:

Prohvet (صلى اهللا عليه وس��لم) ütles, et datliteta 
kodu on kui toiduta kodu. Samuti soovitatakse 
neid süüa lapse sünnil.

Viigimari: 

- on paradiisivili ja tervendab hemorroididest. 

Oder:

- on parim palaviku alandamiseks supina.

 Arbuus:

Melonis on 1000 õnnistust ja 1000 tänu. Pro-
hvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles, naised kes söövad 

rasedana arbuusi, sünnitavad kergelt ja heas 
rütmis. 

 Granaatõun:

Prohvet (صل��ى اهللا علي��ه وس��لم) ütles, et see pu-
hastab sind saatanast ja kurjast vaimust nel-
jakümneks päevaks. 

Vesi:

 
Prohvet (صلى اهللا عليه وس��لم) ütles, et parim jook 
siin- ja sealpoolses maailmas on vesi, kui sa 
oled janus, siis joo seda väikeste sõõmudega ja 
mitte kulistades, kulistamine ärritab maksa ja 
teeb selle haigeks.

 looduslik ravi 

58



ProhVeti (وس��لم وآل��ه  علي��ه  هللا   kaaSlaSed ( صل��ى 
kannatlikkuSeSt

As-Safar ütles: ,,Abu Bakr 
 haigestus ja mõned (رضي هللا عنه)
inimesed külastasid teda. Nad 
pärisid temalt, et ehk peaksime 
sulle tohtri kutsuma? Abu Bakr 
عن��ه) هللا   vastas: ,,Arst on (رض��ي 
mind juba näinud.” Nad küsisid: 
,,Mida ta ütles?” Abu Bakr (رض��ي 
عن��ه  vastas: ,,Ta ütleb: ,,Ma (هللا 
teen, mida Ma soovin.” (Tähend-
ab, et Allah on tema Doktor ja 
Ta suudab teha ta haigeks või 
terveks nõndaviisi, kuidas Ta 
soovib.) (Ahmad). 

Umar ibn al-Khattab (رضي هللا 
 ütles: ,,Kannatlikkuse alusel (عنه
elamisega olid parimad elatud 
päevad. Kui kannatlikkus 
võtaks inimese kuju, siis ta oleks 
õilis ja suuremeelne mees.” 

Ali ibn Abi Talib (رض��ي هللا عنه) 
ütles: ,,Kannatlikkuse suhe usu-
ga on nagu pea ja keha suhe – 
keha on tarbetu, kui pea on 
maha raiutud.”  Ta tõstis oma 
häält ja lausus: ,,See on 
mõistetav, et kellel pole kan-
natlikkust pole ka usku. Kan-

natlikkus on nagu väsimatu rat-
saloom.” 

Umar ibn Abdul-Aziz ütles: 
,,Allah ei jaga kunagi Oma su-
lasele sedasi õnnistust, et Ta 
selle siis ära võtaks ja kompens-
eeriks selle eest talle kannatlik-
kust. Kuid see kompenseeritu 
on sellest parem, mis temalt 
eemaldati.”  

Urwah ibn al-Zubayri lugu

Urwah ibn al-Zubayr tuli ka-
liif al-Walid ibn Abdul-Malikit 
külastama. Temaga oli kaasas 
tema poeg Muhammed, kes 
juhtus olema üks nägusama-
test meestest. See noor mehe-
poeg kandis selle sündmuse 
puhul elegantseid rõivaid ja 
tema juuksed olid kahes patsis. 
Kui al-Walid aga teda silmas, siis 
ta lausus: ,,Selliselt siis noored 
quraiši inimesed välja näevad-
ki!” Selle lausumisega ta pani 
talle kurja silma peale. See noor 
mees haigestus isegi enne kali-
ifi juurest lahkumist. Kui Mu-
hammed tallis oma tagasiteeks 

valmistus, kukkus ta maha ja 
hobused trampisid ta surnuks. 
Seejärel haigestus Urwah – ta 
sai oma jalale gangreeni. Al-
Walid saatis talle arstid, kes 
soovitasid, et selle jala peaks 
amputeerima, sest vastasel 
juhul kasvab see gangreen üle 
kogu keha ning see hukkaks 
tema.

Urwah nõustus sellega, et ar-
stid eemaldavad ta jala saega. 
Kui saag puutus konti, siis Ur-
wah minestas. Teadvusele tulles 
ta kordas ,,Lä ilääha illa Allah, 
Allahu Akbar” ja higi tilkus tema 
näost. Lõikuse möödudes ta 
tõstis oma amputeeritud jala 
üles, suudles seda ja lausus: 
,,Ma vannun Tema nimel, Kes 
asetas mind sinu ülesse, et ma 
pole elades sammunud kohta 
kus toimuvad valed teod ega 
paika, kus Allahile ei meeldiks 
minu kohalolek.”

Ta käskis, et see jalg tuleb ära 
pesta, lõhnastada, riidesse mäs-

Elu EEsmärk - Paradiis
Rubriigi autor: Amina Iirimaalt
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sida ja moslemite kalmistule 
matta. 

Kui Urwah al-Walidi juurest 
lahkus ja Mediinasse naases, 
siis tema perekond ja sõbrad 
läksid temaga linna äärealadele 
kokku saama ja kaastundeid 
avaldama. Selleks üheksainsa-
maks vastuseks, mis neile tema 
suust kostis, oli Koraani ajäät 
(18:62) - ,,Tõepoolest, me kan-
natasime oma reisil rohkelt 
väsimust.”

Ta pidas pausi ja lausus edasi: 
,,Ma ei sisene Mediinasse, sest 
sealsed inimesed kas juubelda-
vad teiste kannatuste üle või 
kahetsevad nende õnnistuste 
pärast.” Niisiis ta jäi paikseks 
kohta nimega al-Aqiq.

Khassa ibn Talib läks talle kül-
la ja kostis: ,,Hävigu sinu 
vaenlaste isad!” Ta küsis temalt 
näha seda piina, mille pärast ta 
tuli teda lohutma ja Urwah pal-
jastas oma köndi. Khassa ütles: 
,,Allahi nimel, me ei valmistan-
ud sind ette maadluseks! Allah 
säästis sinust suurema osa: sinu 
mõistlikkuse, sinu keele, sinu 
silmanägemise, sinu kaks kätt 
ja ühe sinu jala.” Urwa vastas 
talle: ,,Keegi pole troostinud 

mind nõnda nagu sina seda 
just tegid. Kui arstid saabusid 
minu jalga eemaldama, siis nad 
küsisid mu käest, et kas ma ei 
tahaks joovastavat jooki pru-
ukida, mis aitaks valu kergen-
dada. Ma laususin: ,,Allah pani 
mind proovile, et näha minu 
kannatlikkuse ulatust. Kuidas 
ma siis saaksin Tema käskudele 
vastu seista?”

Ilus kannatlikkus (12:83) ja 
paanika

Mujahid ütles: ,,Ilus kannat-
likkus on paanikata kannatlik-
kus.” Amr ibn Qays ütles: ,,Ilus 
kannatlikkus tähendab vastas-
seisudega rahul olemist ja Alla-
hi tahtele alla vandumist.” Yu-
nus ibn Yazid ütles, et ta küsis 
Rabi’ah ibn Abdul-Rahmanilt: 
,,Mis on ülimaks kannatlik-
kuseks?” Ta vastas: ,,Olla kurvas-
tuse ajal väliselt täpselt sama-
sugune nagu päev enne, kui ta 
selle osaliseks langes.” (See aga 
ei tähenda, et inimene ei võiks 
ega tohiks valu või ahastust 
tunda. Antud juhul tähendab 
kannatlikkus paanika ning 
virisemise vältimist.)

Qiyas ibn al-Hajjaj ütles: ,,Vi-
letsuses piinleja peaks käituma 

selliselt, et mitte ainuski hing 
ei suudaks teda teiste hulgast 
eristada.”

Kõige kibedam kannatlik-
kus

Mõnedest asjadest keeldu-
mise raskusaste sõltub suuresti 
kellegi motiivi ja võime tuge-
vusest. 

Kellel puudub ajend tap-
miseks, varastamiseks, alkoholi 
joomiseks või muuks ja sa-
maaegselt ta pole selleks su-
utelinegi, siis sellele ongi kan-
natlikkuse harjutamine väga 
lihtne nendest asjadest hoidu-
mises. 

Kellel on aga väärteo soorita-
miseks tugev tõuge ja tal on 
parajad võimalused ka selle 
täideviimiseks, sellel ongi väga 
raske oma kannatlikkus proov-
ile panna ja halba mitte teha. 
Valitsejale käib meeletult üle 
jõu ebaõiglusest ja rõhumisest 
hoidumine, noorel mehel on 
ulaelu elamist raske vältida 
ning rikkale mehele on rängaks 
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füüsilistest soovidest ja 
lõbude tagaajamisest kõrvale 
hoida.

Prohvet (صلى هللا عليه وآله وس��لم ) 
teatas: ,,Allah kiidab noormeest, 
kes ei käitunud mitte kunagi as-
jatundmatult.” (Ahmad)

Ühes teises jutustuses ta 
 ,viitas neile ( صلى هللا عليه وآله وسلم)
keda varjatakse Allahi trooni 
varjus nende täiusliku kannat-
likkuse eest. Nagu tingimusteta 
valitseja kannatlikkus, kes on 
õiglane igas olukorras, hooli-
mata tema enda isiklikest tun-
netest. Ja noore mehe kannat-
likkus ülistamises ja Allahile 
kuuletumises, kes surub 
omaenda ihad ja soovid alla. Ja 
selle mehe kannatlikkus, kes 
annab almusi ja hoiab seda sal-
aduses. Ja mehe kannatlikkus, 
kes tõrgub naise ilu ja tema 
kõrge staatuse kiusatusest. Ja 
kahe mehe kannatlikkus, kes 
kohtuvad ja lahkuvad ning 
hoiavad oma sõprust vaid Alla-
hi nimel. Ja tema kannatlikkus, 
kes nutab Allahi kartusest tule-

nevalt, kes hoiab seda salaasja-
na ega räägi seda välja.

Need on kõige ohtlikumate 
kannatlikkuse tüüpide killast. 
Seepärast ongi tõsisem karistus 
vanal mehel, kes rikub abielu ja 
kuningal, kes vassib. See on 
hullem, kuna neil on täiesti või-
malik sellistest valedest eemal 
olla ja see ei küsi neilt tuhat ja 
üks kannatlikkust. Nende suh-
tumine viitab ka nende kavat-
suslikule vastuhakule Allahi 
vastu.

Kannatlikkus halvast 
kõnest ja seksuaalsuhetest 
hoidumises

Kõige katsumusrohkete kan-
natlikkuse liikide hulgas ongi 
kannatlikkus halvast kõnest ja 
keelatud seksuaalsuhetest hoi-
dumises.

Väär kõne nagu klatšimine, 
laimamine, luiskelugude loo-
mine inimeste vaheliseks tüliks, 
enda kiitmine nii selgesõnaliselt 
kui vaikivalt, mittemeeldivate 
inimeste salvamine ja meeld-
ivate peade silitamine, on kõik 

nauditavad asjad. Nende 
teostamiseks stiimulit jagub, 
sest keele liigutamine ja mingi 
asja jutuks võtmine ei ole mingi 
kunst, seega järelikult see 
hädapärane kannatlikkus, et 
neid ära põlata, on eriti keerul-
ine.

Prohvet (صلى هللا عليه وآله وس��لم ) 
ütles Mu’adhile: ,,Hoia oma 
keelt.” Mu’adh küsis: ,,Kas me 
kanname vastutust selle eest 
mida ütleme?” Prohvet (صل��ى هللا 
 vastas: ,,Kas on ( علي��ه وآل��ه وس��لم
midagi muud peale väära kõne, 
mille tõttu inimesed nägu ees 
põrgutulle heidetakse?“

Kui keelatud kõne on juba 
ametiks muutunud, siis kannat-
likkus muutub veelgi kannatus-
rikkamaks. Nii võite näha näi-
teks meesterahvast, kes veedab 
öö palvetades, paastub kogu 
päeva ja kes hoidub iga hinna 
eest siidipadja katsumisest, ent 
annab samas oma keelele prii-
use tagarääkimiseks ja laimam-
iseks ning süütab inimeste va-
hele lõkked.
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mis on sinu meelest abikaasadevahelistes suhetes kõige olulisem? 
miks on tänapäeval nii palju lahutusi?

Arvan, et kõige olulisem on teineteise kuula-
mine, et saada oma abikaasast aru, peab pide-
valt suhtlema.

Kõige rohkem on minu arvates lahutusi, sest 
ei leita teineteise jaoks aega ja ei kuulata, siis 
tekkivad möödarääkimised ja kaugenetakse 
teineteisest (abikaasad ei tea, mida teine teeb 
ja mõtleb).

Z.

Mina arvan, et kõige olulisem on ühine ees-
mark – Paradiis. Abikaasad peaksid töötama 
koos nagu üks meeskond. Eks mõlemil on oma 
kohustused, aga teineteist tuleb aidata, austa-
da ja hoolida. Tuleb koos palvetada ja omava-

hel palju suhelda. Tuleb ka meeles pidada, et 
su abikaasa ei ole täiuslik ja ei saagi siin elus 
seda olema. Ta on saadetud sulle õnnistusena 
Jumalalt ja samas ka testina. 

Ma arvan, et kui inimesed saavad kokku Ju-
mala nimel ja nad on valmis alati õppima elult 
ning püüdlema olla parem usklik, siis saab üle 
igast takistusest. Võti on selles et nad peavad 
mõlemad püüdlema parema ja lõppsihtmargi 

– Paradiisi – poole. Jumal aidaku meid kõiki 
meie abieludes. 

S.

Arvan, et kõige olulisem on osata hoida su-
het värskena, muutuda koos, osata aktseptee-
rida teist sellisena nagu ta on ja osata lahenda-
da probleeme ning teha kompromisse. 

Arvan, et tänapäeva lahutuste paljususe on 
tinginud see, et lahutatud naine\mees pole 
enam miski haruldus ja lihtsam on suhe lõpeta-
da, kui seda pidevalt lappida. Kui ikka ei sobi, 
siis ei sobi ja otsitakse keegi, kes sobib või vä-
hemalt esialgu paistab, et sobib. Ei suhtuta abi-
ellu, kui Jumala poolt paari panemisse, mida 
tuleb hoida ja vaid äärmisel juhul lahutada. Ei 
mõelda, et iga katsumus siin elus on selleks, et 
iseendas paremaks ja teadlikumaks saada. Pal-
ju lihtsam on lüüa käega ja liikuda edasi, kui 
hakata kogu seda suhtesasipundart lappima, 
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mis lõppkokkuvõttes ei pruugi üldse lahenda-
tud saada ja tulemus on ikkagi sama. 

T.

Kõige olulisem ongi, et mõlemad on jumala-
kartlikud ja lähtuvad oma tegemistest just sel-
lest. Kui tekivad probleemid, siis ei tohi käsi 
püsti visata ja loobuda, vaid abielu kallal tööd 
teha ja vaeva näha. Inimest saab uuesti armas-
tama hakata ja nii mitmeid kordi. See on inime-
se enda peas kinni. Abielludes tuleb võtta selli-
ne suhtumine, et kuni surmani. Mitte et eks 
võib ju lahutada. Ennast saab alati muuta ja 
mitte põikpäiselt oma tahtmist peale suruda. 
Oluline on olla ka sõbrad, mitte ainult abikaa-
sad. 

S.

Kõige olulisem perekonna püsimise juures 
on usaldus, hoolimine, teineteise toetamine, 
naise tarkus.

Perekonda hoiab koos naine. Kui ta miskipä-
rast enam ei suuda, ei taha, siis perekond puru-

neb. Näiteks kui naine on sunnitud liiga palju 
töötama ning väsib.

Sageli on naise loobumise põhjuseks ka joo-
dikust ja/või vägivallatsejast mees.

Vahel on naine liiga tark; ( palju targem kui 
mees), ning kaldub seda tarkust ka välja näita-
ma (mis ise-endast pole väga tark), seega min-
gil põhjusel hakkab otsustama perekonnas 
asju. See viib varem või hiljem suurte konflikti-
deni.

Mul on tunne, et paremini püsib traditsiooni-
line perekond – mees käib tööl, toob koju raha 
(või toitu) ja naine ootab teda, koristab, kraa-
mib, hoolitseb laste eest.

Need viimased väited pole nüüd absoluut-
sed. Ka mees tegeleb lastega ja oskuste ole-
masolul ka ehk teeb vahel süüa.

Ning naine võiks ju ka tööl käia. Lihtsalt kas-
või selleks, et kodust välja saada. Aga see ei ole 
normaalne, et naine peaks 5 päeva nädalas 
töötama hommikust õhtuni ning siis veel ko-
dus pool aega otsa. 

V.

Alustan teisest küsimusest, et miks on minu 
arvates tänapäeval nii palju lahutusi. Enamusel 
juhtudel saab abielu alguse pimedast armumi-
sest, mitte ei valita partnerit n.ö „kaine pilguga“, 
mistõttu abikaasad hiljem üksteises rohkem 
pettuvad. Tuntakse füüsilist aktraktiivsust ja ei 
nähta probleeme, mis suhtesse võivad tekkida. 
Sellepärast pooldan ma islamiabielusid, kus tu-
levane paar kriitilise pilguga hindab üksteisega 
sobivust, mitte ei otsusta romantika ja füüsilise 
külgetõmbe järgi. 

Selleks, et oleks vähem lahutusi, tuleb seega 
valida esiteks kriitilise pilguga endale sobiv 
partner! Partnerit valides saab selgeks, mis on 
teise poole jaoks kõige olulisem ning näeb pal-

 lugeja küsib, lugeja vastab! 

65



jus ühised huvid kattuvad. Näiteks üks oluline 
punkt on inimese usk. Religioossed inimesed 
mõistavad abielu teisiti kui ennast mitemäärat-
lenud usuga inimesed. Abielu on õpetus, kui-
das kaks inimest on üks, kuidas elada rahus ja 
harmoonias, kuidas teist teenida, kuidas alistu-
da, kuidas teineteist armastada ja austada jne. 

Moslemi jaoks on Jumal see, kes kehtestas 
abielusideme. Abieluleping on sõlmitud abi-
kaasa ja Jumalaga, kes on abielu autoriks. Pa-
rim viis abielusuhte säilitamiseks peale pulmi 
on tõepoolest jääda oma meeltes ja südames 
Jumalale pühendunuks, Tema vaimsetele sea-
dustele ja põhimõtetele; sealhulgas ka nende-
le, mis reguleerivad abielu ja isiklikke suhteid. 

Jumala esikohale seadmine kindlustab, et 
mees ja naine seavad oma abielus teineteise 
endast ettepoole. Jumala ja abikaasa vahel ei 
ole mingit võistlust. Kui Jumal suunab meie elu, 
siis austame ühtaegu nii Jumalat kui ka oma 
partnerit – see kehtib ka abielus. Kui me otsime 
Jumalalt juhatust kõigis oma eluvaldkondades 
ja iseäranis seoses oma abikaasaga, siis domi-
neerivad õnn ja kindlustunne.

Mina näen abikaasadevahelistes suhetes 
kõige olulisemana jätkuvat õppimisvõimet ja 
ausust. Pühendumus ja töö, mida kumbki pool 
panustab oma abielu õnnestumise nimel, on 
juba abieluõnne aluseks.

K.

Usu praktiseerimine. Hool. Armastus. Usta-
vus. Austus. Ühesonaga Allahi nimel kõige te-
gemine.

Tänapäeval on nii palju lahutusi just sellepä-
rast, et inimestel puudub paraku õige usk ja 

uskumine ja selle praktiseerimine, ,,Allahi ni-
mel asjade tegemine” samuti puudub, toimub 
võõraste meeste ja naiste vaheliste vabade ja 
siivutute ebavajalike suhtlemiste ja suhete har-
rastamine ning pilkude mittelangetamine pole 
neile probleemiks, kui see osutub vajalikuks. 
Need kõik ja veel enamgi lõhuvad abielusuhte, 
ustavus,hool ning armastus kustub. Mis siis 
muud oodata kui abielu lahutamist.

A.

Minu meelest on abikaasade vahel kõike olu-
lisem usaldus, lugupidamine, truudus, armas-
tus, ausus, üksteise kuulamine, toeks olemine 
rasketel hetketel – kõik oluline vast sai nüüd 
üles loetud. Kui need olulised asjad paari vahel 

puuduvad, on väga raske abielu toimima pan-
na ning selle tõttu paarid väga paljud ka lahu-
tavad; kasvavad üksteisest lahku.

A
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Kokk: Karima

Allikas: http://karimasfood.blogspot.com

  *

 

  *
  *
  *

 

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

 

  *
 

  *
  *
  *
  *

Leota 24 h herneid vees, eemalda veest ja 
koori Fava oad. Sega kokku kooritud Fava 
oad või kikerherned, hakitud petersell, 
koriander, purustatud küüslauk ja tükeldatud 
sibul ning purusta köögikombainis. Lisa 
kõik ülejäänud koostisosad ja purusta 
uuesti. Lase segul 30 minutit seista. Sega 
läbi, vormi pallikesed. Kuumuta õli sügavas 
potis või fritüüris kuumaks ning prae pallid 
pruuniks, tõsta köögipaberile nõrguma.

 Pudrupotike, keeda!  
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Kokk: Karima

Allikas: http://karimasfood.blogspot.com

  *
  *
  *
  *
  *

 

  *
  *
  *
  *
  *

 
 

Nõruta maisist vedelik, lisa tomat, kurk, 
lillkapsas. Pese ja tükelda salat, lisa potti. 
Sega kokku oliiviõli, sool, pipar ja sidrunimahl 
ning vala salatile ja sega läbi. Las salat 
seisab, st „tõmbab“ külmikus u 30 min.

 Pudrupotike, keeda!  
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Kokk: Zeynep

Allikas: Supp on pärit 15. sajandi Os-

mani impeeriumi õukonna köögist.

 

Pane suhkur veega potti, sega ja lase keema. 
Puista sisse kirsid ja keeda, kuni kirsid on 
paisunud ja vee endasse imanud. Eemalda 
röstsaialt koorik, umbes 2 cm paksused 
saiaviilud poolita. Määri ahjuplaat võiga, lao 
saiad plaadile ja pruunista eelkuumutatud 
150-kraadises ahjus mõlemalt pooolt kergelt 
kuldseks. Lao krõbedad saiad potti või vormi, 
määri pealmisele küljele natuke võid ning vala 
kirsid ja siirup saiadele. Kata kaanega ja keeda 
madalal tulel 10 minutit. Kui sai on siirupi 
sisse imanud, tõsta tulelt ja serveeri soojalt. 

Tavaliselt pakutakse kirssidega saia paksuks 
kuumutatud rõõsa koorega, aga selle asemel 
võib kasutada ka koorejäätist või vahukoort. 

Tänapäeval valmistatakse seda magustoitu 
ka õlis praetud saiaga, ahjus pruunistatud 
saiadega variant on aga kergem ja tervislikum.

  *
  *
  *

 

  *
  *
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koraani PÄhe ÕPPimiSe 
PÕhireeGlid

Tõlkinud: Khadija

Allikas: Dr Nabil Aliouane, „Comment mé-
moriser le Coran? Méthodes, Conseils, Prog-
rammes“ („Kuidas Koraani pähe õppida: 
meetodid, nõuanded, programm“)

1. Puhas kavatsus. (Al-Ikhlas)

Koraani pähe õppimisel peab lähtuma ainult 
sellest, kuidas saavutada Allahi rahulolu ja 
Tema Paradiis. See hiigalslik tasu on reserveeri-
tud neile, kes õpivad ja retsiteerivad Koraani 
Allahile, Ainsale. Allah ütleb: „Tõesti, Me ole-
me saatnud sulle (st Muhammedile) alla 
Raamatu tões, seega kummarda Jumalat, 
olles usus Temasse siiras.“ (39:2)

Peame olema seega Koraani õppimisel etta-
vaatlikud, millise kavatsusega seda teeme – on 
see eneseupitamiseks, et teised inimesed meist 
räägiks või maiste heaolude hüveks?

Ka Prohvet (صلى هللا عليه وآله وس��لم ) informeeris 
meid, et esimesed inimesed, kes Põrgusse hei-
detakse on: „... üks mees, kes oli õppinud ja 
õpetas teadust ning luges Koraani. [Allah] lasi 

tal tulla ja näitas talle tema heategusid ja see 
mees nägi neid. [Allah] ütleb: „Mida head oled 
sa teinud?” Ta vastab:” Ma õppisin Sinu jaoks ja 
õpetasin ning ma lugesin Koraani.” [Allah] vas-
tab talle: „Sa valetad, vaid [sa õppisid ja luge-
sid], et öeldaks: ta on tark, ja seda ka öeldi.” [Al-
lah] käsib, et tema näo peal  kõnnitaks ja ta 
Põrgusse heidetaks.”1

Ali Ibn Al-Madini ütles: „Kui ma soovisin Su-
fianile hüvasti, ütles ta mulle: Sind testitakse 
selle eest [tema teadus], inimestel on sind vaja, 
seega olgu sul selleks õige kavatsus.”2

Olgem ettevaatlikud Saatana lõksude ees, 
ükskõik, milline on meie tase: algajatel võib olla 
Koraani õppimise alguses väär kavatsus ja see, 
kes on edasijõudnum ja teab juba reegleid, 
võib omakorda muutuda uhkeks ning praali-
vaks. Kavatsuse parandamine on seega igapäe-
vane pingutus, surmani.

1   muslim (6/47)
2   al-Jami akhlaq ar-rawi (2/213)
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meeStele:

Abu Huraira (رضي اهللا عنه) on edastanud, et Ju-
mala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Kõi-

ge täiuslikum usklikest on see, kes teist on parima 
iseloomuga ja parimad teist on need teie hulgast, 

kes on parimad oma naiste vastu.“ (At-Tirmidhi)

naiStele:

Anas ibn Malik (رضي اهللا عنه) on edastanud, et Ju-
mala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Kui 
naine palvetab viis korda päevas, paastub rama-
daanikuul, hoiab oma vooruslikkust ja on kuule-
kas oma abikaasale, siis võib ta Paradiisi sisene-
da ükskõik millisest selle väravast.“ (At-Tirmidhi)
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Fatwanurk
abielu
Tõlkinud: Amina ja Aisha

Allikas: www.fatwa-online.com, www.fatwaislam.com

kallid Pulmad

Küsimus: Mis on Teie arva-
mus suurtest kaasavaradest, 
kallitest pidudest ja mesinä-
dalatest, mis maksavad palju 
raha? Kas šaria lubab selliseid 
asju?

 Vastus: Kallid kaasavarad 
ja pillavad pulmapeod lähe-
vad šariaga vastuollu. Suuri-
ma õnnistusega abielu on kõi-
ge väiksema rahalise 
koormaga. Iga kord, kui koor-
mused vähenevad, õnnistu-
sed suurenevad. See asjaolu 
on paljuski naiste poolt põh-
justatud. Naised on need, kes 
tihtilugu nõuavad oma abi-
kaasadelt, et need seaksid (tü-
tardele) väga suured kaasava-
ranõuded. Kui pakutakse aga 
vähem, ütlevad nad, et nende 
tütar väärib seda ja seda. Pea-
legi kallid ja luksuslikud pul-

mapeod on šaria järgi hoopis 
keelatud.

“... Ja ärge priisake. Tõesti, 
Ta ei armasta neid, kes priis-
kavad.” (6:141) 
Taas kord on tihti just naised 
need, kes sunnivad oma mehi 
taolisi asju korraldama. Nad 
ütlevad, et selle ja selle peol 
oli neil seda ja teist, kuid selli-
sed kogunemised peavad ilm-
tingimata olema kooskõlas 
šariaga. Keegi ei tohiks kuluta-
da üle oma võimaluste. Ka ei 
tohi kunagi olla pillav või priis-
kav, kuna Jumal on selle ära 
keelanud.

Mesinädalad on halvemad 
ja veelgi kahjulikumad. Seda 
seetõttu, et selles imiteeritak-
se mitte-moslemeid. Mesinä-
dalatele minemine on suure 
hulga rikkuse raiskamine. Sa-
muti, kui taolised mesinäda-
lad leiavad aset mitte-mosle-
mite piirkonnas, muudab see 
inimesed nende religioossete 

kohustuste suhtes lodevaks. 
Inimesed naasevad kommete 
ja käitumisega, mis on kahjuli-
kud tervele moslemikogukon-
nale. See aga on midagi, mille 
tõttu meie kogukonna pärast 
muret tunda. Siiski ei ole selles 
midagi halba inšaAllah, kui 
mees sõidab koos oma abi-
kaasaga omrale või Mediinat 
külastama.

Šeik Muhammad bin Saalih 
al-Uthaymeen 

„Islamic Fatawa Regarding 
Women! - Darussalam lk193-
194

naiSed PulmaS 
tantSimaS

Küsimus: Kas naised tohi-
vad pulmas omavahel tantsi-
da?

Vastus: Naised võivad pul-
mas tantsida, daffi (lihtne 
trumm) lüüa ja selle taustal 
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vooruslike laule laulda (mis ei 
sisalda midagi patust), sest see 
on osa abielu teatavakstege-
misest, mis on šarias kästud.  
Tingimuseks on aga, et seda 
tehakse ainult naiste keskel ja 
häälel, mis ei ole vali ega kosta 
pulmapaigast väljapoole ning 
tingimusel, et olemas on vahe-
seinad ja täielik eraldatus 
meestest. Samuti tuleb jälgi-
da, et awra (kehaosad, mida 
tuleks varjata), nagu näiteks 
naise jalad, käsivarred või õla-
varred, ei paljastuks tantsimise 
ajal. See, mis välja paistab, 
olgu (teiste) naiste juuresole-
kul mosleminaiste kommete 
ja harjumustega kooskõlas.

Šeik Saalih al-Fawzaan 

,,Al-Muntaqa, ash-Šeik al-Al-
laamah al-Fawzaan, 2/172, 
172. Tõlkija - Abu Khadeejah.

abielu JaokS internetiS 
Fotode Vahetamine

Küsimus: Kas naisel on lu-
batud Interneti vahendusel 
saata oma foto mehele, kes 
soovib temaga abielluda, kuid 
elab kaugel ja sooviks näha, 
kas see naine talle meeldib?

Vastus: Ma ei poolda seda. 
Esiteks, kuna neid fotosid võib 
näha ka keegi teine peale sel-
le, kellele need mõeldud on. 
Teiseks, kuna foto ei peegelda 
päris reaalsust. Tihti juhtub nii, 
et ükskõik kui palju fotosid 
kellestki nähtud on, kui nähak-
se inimest päriselus, võib ta 
tunduda hoopis teistsugune. 
Kolmandaks, Internetis saade-
tuna võib too mees selle foto 

endale jätta, isegi kui ei soovi 
tüdrukuga abielluda. Ta võib 
selle fotoga midagi halba teha.

Šeik Ibn ‘Uthaymeen 
Fataawa Mu‘aasirah - lk 77, 
al-Mowsoo‘ah – 2027.

Vaadata muud kui 
PotenSiaalSe Pruudi 
nÄGu Ja kÄSi

Küsimus: Kas mees võib 
vaadata enamat kui käsi ja 
nägu sellel naisel, kellega ta 
tahab abielluda, näiteks juuk-
seid ja kaela?

Vastus: Nii palju kui mina 
tean, võib seda teha ja ilma 
eelneva kokkuleppeta. Jaabir 
ibn Abdullah (raa) jutustas, et 
Prohvet (saws) ütles: “Kui keegi 
teist on teinud naisele abielu-
ettepaneku ja kui tal on või-
malik vaadata midagi, mis 
viiks ta abiellumiseni, siis ta 
vaadaku seda.” 

Šeik al-Albaanee 
Fataawa Muhimmah li-Nisaa. 
al-Ummah – lk 138.

eeliStaGe kauGeid 
SuGulaSi VÕi neid, keS 
Pole SuGulaSed

Küsimus: Üks minu sugu-
lastest on mulle abieluettepa-
neku teinud, kuid olen kuul-
nud, et ilma sugulussidemeteta 
inimeste või kaugete sugulas-
te abielu on laste tulevikule 
parem. Mida Teie sellest arva-
te?

Vastus: Mitmed õpetlased 
on seda põhimõtet maininud. 

See on seotud meie geneeti-
kaga. Ei ole kahtlustki, et ge-
neetikal on meie füüsilises ja 
psühholoogilises arengus 
väga suur roll. Seda näitab 
meile näiteks hadith, kus üks 
mees tuli Jumala Sõnumitooja 
(saws) juurde ja ütles: “Mu nai-
ne sünnitas mustanahalise 
lapse,” kuigi ta ise ja ta vane-
mad olid heleda nahaga. Ju-
mala Sõnumitooja (saws) üt-
les: “Kas sul on kaameleid?” 
Mees vastas: “Jah.” Jumala Sõ-
numitooja (saws) ütles: “Mis 
värvi nad on?” Mees vastas: 
“Punased.” Prohvet (saws) kü-
sis ”Kas nende hulgas on ka 
üks tõmmu?” Mees vastas: 
“Jah.” Prohvet (saws) küsis: 
“Kuidas see küll võis juhtuda?” 
Mees vastas: “Võib-olla on see 
tingitud tema tõuaretusest?” 
Seega ütles Prohvet (saws) tal-
le: ”Võib-olla on ka su poeg 
selline sinu tõu (ehk geneeti-
ka) tõttu.” See on tõendiks, et 
geneetika tõesti meid mõju-
tab.

Samas ütles Prohvet (saws): 
“Naisega abiellutakse neljal 
põhjusel: tema vara, tema pä-
ritolu, tema ilu või tema usk. 
Abiellu sellega, kes on usklik ja 
sa saad olema edukas.   “Seega 
peaks kõige olulisemaks nai-
sevõtu puhul pidama just nai-
se jumalakartlikkust. Mida 
usklikum ta on, seda parem, 
olenemata sellest, kas ta on lä-
hedane või kauge sugulane. 
Usklik naine kaitseb mehe 
vara, lapsi ja kodu. Ka ilu on 
oluline, kuna see toidab mehe 
silmi ja nii saab ta väljaspool 
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kodu oma pilgu langetada ja 
mitte teisi vaadata.

 ŠeikIbn ‚Uthaymeen 
Fataawa al-Mar.ah.

mida VÕib oma abikaaSa 
kehaSt Vaadata

Küsimus: Kas naine võib 
kogu oma mehe keha vaadata 
ja mees kogu oma naise keha, 
nautides seda, mis on luba-
tud?

Vastus: Nii naine kui mees 
võivad eranditult kõiki abikaa-
sa kehaosi vaadata. Koraanis 
on kirjas: “Ja need, kes hoiavad 
oma intiimpiirkonda, välja ar-
vatud oma naiste ja parema 
käe omandi eest, siis tõesti, 
neid ei süüdistata.” (23:5-6)

Šeik Ibn ‚Uthaymeen 
Fataawa al-Mar.ah

armukeSeGa abiellumine

Küsimus: Üks mees oli ühe 
naisega illegaalses seksuaal-
vahekorras. Kas ta tohib tema-
ga enne abielluda, kui naine 
oma pattu kahetseb ja mida ta 
patukahetsuseks peaks tege-
ma? Kas teda on vaja vastavalt 
seadusele karistada? Kui me 
elame riigis, kus selliseid karis-
tusi täide ei viida, mida sellisel 
juhul teha?

Vastus: Illegaalses seksuaal-
vahekorras olnud mees ja nai-
ne ei tohi omavahel abielluda, 
kuni nad on mõlemad siiralt 
oma pattu kahetsenud. Mees 
peab kindlasti sellest naisest 
kuni abieluni eemale hoidma, 
et teada saada, kas ta äkki sel-
lest suhtest rase pole. Sellisel 

juhul ei tohi ta selle naisega 
abielluda, kuni too on oma 
lapse ära sünnitanud. See on 
sellepärast, et abieluvälisest 
suhtest sündinud laps ei kuulu 
oma bioloogilisele isale vaid 
ema seaduslikule abikaasale. 
Prohvet (saws) ütles: “Laps 
kuulub voodi (milles ta sündis) 
omanikule ja abielurikkujale 
jääb kivi (st mitte midagi).”

Šeik Ibn ‚Uthaymeen 
Fataawa az-Zawaaj wa ‚Ishra-
tun-Nisaa. - lk 15, Fatwa nr 
116, 
Fataawa ash-Šeik Muhammad 
Ibn al-‘Uthaymeen - köide 2, 
lk 779.

ValGe Pruutkleit

Küsimus: Kas mul on luba-
tud kanda oma pulmas valget 
pruutkleiti, kuigi see sarnaneb 
meeste valgele rõivastusele; 
eriti kuna ma ei kanna sinna 
juurde valgeid kindaid ega 
kingi.

Vastus: Naisel on lubatud 
valget kleiti kanda. Ei ole mi-
dagi, mis keelaks tal valget 
kleiti kandmast tingimusel, et 
see on naiseliku lõikega ja ei 
imiteeri meeste või mitte-
moslemite riietust. Abu Hurai-
ra (raa) ütles:”Jumala Sõnumi-
tooja (saws) needis mehi, kes 
kandsid naiste riideid ja naisi, 
kes kandsid meeste riideid.” 
(Abu Dawud) Samuti ei tohi 
moslemite riided imieerida 
mitte-moslemite omi.

Muhammed ibn ‚Abdillaah 
as-Subayyal 

Fataawa wa Rasaa.il Mukhtaa-
rah – lk 568.

mahr on naiSe ÕiGuS

Küsimus: Kas mees võib 
oma tütre või õe mahri kasuta-
da, et ise abielluda?

Vastus: Mahr on ainult nai-
se õigus ja see kuulub tema 
isikliku vara hulka. Kui ta ot-
sustab selle või osa sellest ära 
anda või kinkida, siis on see 
tema vaba valik ja õigus ja 
tema vend või isa võib selle te-
malt sellisel juhul vastu võtta. 
Kui ta seda aga omast vabast 
tahtest ei anna, ei ole kellelgi 
õigust seda või isegi osa sel-
lest võtta, kuna see kuulub 
vaid talle.

Samas on isal õigus võtta 
oma laste varast, kui tal endal 
ei ole, kuid sellisel juhul ei tohi 
ta võtta vaid ühelt vaid kõigilt 
lastelt, kellel selleks võimalus 
on. Prohvet (saws) ütles: “Pa-
rim, mis te tarbite on see, mille 
olete ise teeninud. Ja teie lap-
sed on osa sellest, mis olete 
teeninud”

Islamiuuringute ja fatwade 
alaline komitee 
Fataawa al-Mar.ah

mitme naiSeGa VÕib 
abielluda?

Küsimus: Osad inimesed 
ütlevad, et rohkem kui ühe 
naisega abiellumine ei ole lu-
batud muidu, kui mehe hoole 
all on orvud ja ta kardab, et ei 
suuda neid õiglaselt kohelda. 
Siis võib ta abielluda nende 
emaga või ühega selle tütar-
dest. Tõestuseks tsiteerivad 
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nad värssi 4:3: “Ja kui te karda-
te, et ei suuda orbudega õigla-
selt käituda, siis abielluge 
naistega, kes teile meeldivad - 
kahe, kolme või neljaga; kuid 
kui kardate, et ei suuda (nen-
dega) õiglaselt käituda, siis 
vaid ühega või oma parema 
käe omandiga. See on lähem 
vältimaks ebaõiglust.“

Vastus: See väide on vale. 
Selle värsi tähendus on, et kui 
mehe hoole all on orvutüdru-
kuid ja ta kardab, et ei maksa 
neile (tahtes ise oma hoolealu-
sega abielluda) õiget kaasava-
ra, siis peaks ta abielluma teis-
te naistega, kuna naisi on 
maailmas palju ja Jumal ei 
taha, et ta oma elu keeruliseks 
ajaks. Värss vihjab sellele, et 
mehel on õigus abielluda 
kahe, kolme või nelja naisega. 
See on lubatud, kuna viib roh-
kema vooruslikkuseni, silma-
de keelatust hoidmiseni ja in-
tiimpiirkonna hoidmiseni.

Polügaamsest abielust sün-
nib ka rohkem lapsi ja ühis-
konnas on vähem üksikuid 
naisi, kes võiksid oma voorus-
likkuse ohtu seada. Samuti 
hoolitsetakse siis rohkemate 
naiste eest. Kindlasti on naise 
olukord, kellel on pool, kol-
mandik või isegi veerand 
meest, parem võrreldes selle 
naisega, kellel pole kedagi. 

Oluline on siiski märkida, et 
mees, kes tahab mitme naise-
ga abielluda, peab täitma kõik 
selleks vajalikud tingimused, 
ehk peab olema suuteline 
nende kõigi eest hoolitsema ja 
nende  vahel õiglane olema. 
Kui mees kardab, et ei suuda 
naiste vahel õiglane olla, siis 
võib ta abielluda vaid ühe nai-

sega. Prohvet Muhammedil 
 oli üheksa (صل��ى اهللا عليه وس��لم)
naist, kui ta suri. Tema staatus 
on küll naiste arvu poolest eri-
line, kuid üldiselt ütleb Koraan: 
“Tõesti, Jumala Sõnumitoojas 
on teile hea eeskuju järgmi-
seks.”(33:21) 

Šeik Ibn Baaz 
„Fataawa al-Mar.ah“

PolÜGaamia VÄrSSideS 
on VaSturÄÄkiVuS?

Küsimus: Polügaamia koh-
ta on Koraanis kirjas: “Ja kui te 
kardate, et ei suuda orbudega 
õiglaselt käituda, siis abielluge 
naistega, kes teile meeldivad - 
kahe, kolme või neljaga; kuid 
kui kardate, et ei suuda (nen-
dega) õiglaselt käituda, siis 
vaid ühega või oma parema 
käe omandiga. See on lähem 
vältimaks ebaõiglust.” (4:3) 
Kuid samas on ka kirjas: “Te ei 
suuda kunagi naiste suhtes 
täiuslikult õiglased olla, isegi 
kui seda väga soovite ...” (4:129)

Esimene värss ütleb, et mit-
me naisega abiellumise tingi-
museks on see, et mees peab 
nende vahel võrdne olema, 
samas kui teine värss kinnitab, 
et ta ei ole kunagi suuteline 
täiuslikult õiglane olema. Kas 
see tähendab, et teine värss 
muudab esimese kehtetuks? 

Vastus: Need kaks värssi ei 
lähe omavahel vastuollu ega 
muuda ka üks teist kehtetuks. 
Õiglus, mida esimene värss ni-
metab, on inimlikust suutlik-
kusest lähtuv õiglus, mis tä-
hendab, et mees peab võrdselt 
jagama oma vara ja aega. Mis 
puutub aga armastusse ja va-

hekordade arvu, siis seda ei 
ole mees suuteline ise kontrol-
lima. Sellele teine värss viitab-
ki. 

Aisha (رض��ي اهللا عنها) edastas 
ühes hadithis: „Jumala Sõnu-
mitoojal (صلى اهللا عليه وس��لم) oli 
kombeks oma aega oma nais-
te vahel õiglaselt jagada. Tal 
oli kombeks öelda: „Oo Jumal, 
see on minu jaotus, nii palju 
kui ma suudan seda kontrolli-
da. Ära süüdista mind selles, 
mida Sina kontrollid ja mina 
mitte.““ (Abu Dawud, At-Tir-
midhi, An-Nasai, Ibn Majah)

Šeik Ibn Baaz 
„Fataawa al-Mar.ah“

eSimeSe naiSe nÕuSolek

Küsimus: Islam on lubanud 
mehel võtta mitu naist. Kuid 
kas mees peaks saama esime-
se naise nõusoleku enne, kui 
ta teise naisega abiellub?

Vastus: Mehel ei ole kohus-
tust teise naisega abiellumi-
seks esimese nõusolek saada, 
kuid see näitab head iseloomu 
ja suhtumist, kui ta esimese 
naisega selles osas kokkulep-
pele jõuab, kuna naistele on 
omane siiski sellistes situat-
sioonides end halvasti tunda. 
Seda on võimalik saavutada 
läbi hea käitumise, naeratami-
se, temaga lahkesti rääkimise 
jne.

Islamiuuringute ja fatwade 
alaline komitee

“Fataawa Islamiyyah”, Daru-
ssalam, köide 5, lk 353.
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kui meeS abiellub teiSe 
naiSeGa Ja kinGib talle 
midaGi, mida anda 
eSimeSele?

Küsimus: Kui mehel on üks 
naine, ta abiellub teisega ja 
kingib talle ehteid, esimene 
naine tahab ka selliseid saada; 
kas mees peaks siis talle need 
kinkima?

Vastus: Kui mees tegi selle 
kingituse abieluga seotud 
kaasavaras, siis ei ole ta kohus-
tatud esimesele naisele sama 
kingitust tegema. Samas, kui 
mees tahab esimesele naisele 
meelehead teha, võiks ta selle 
talle ikkagi kinkida, eriti kui 
soovib ka edaspidi oma esi-
mese naisega hästi läbi saada 
ja heas suhtes elada.

Islamiuuringute ja fatwade 
alaline komitee

“Fatawa Islamiyyah”, Darus-
salam, köide 5, lk 350.

nÕu eSimeSele naiSele

Küsimus: Mu naisel on hir-
mus nahahaigus mis on nüüd-
seks levinud üle terve ta keha, 
kuid ei ole nakkav. Arstid ütle-
vad, et ravi sellele ei ole. Tun-
nen kõigest hoolimata tema 
suhtes vastikustunnet, eriti va-
hekorra ajal ja olen juba lootu-
se kaotanud, et kunagi sellega 
harjun. Sooviksin võtta teise 
naise. Tahtsin seda küsimust 

temaga arutada, kuid ta muu-
tus väga vihaseks ja ütles, et 
sellisel juhul ta lahutab mi-
nust. Mida sellises olukorras 
usk mulle ja talle ütleb?

Vastus: Mis sinusse puutub, 
siis ei ole sul pattu, kui abiel-
lud teise naisega, sest Jumal 
on selle sulle lubatuks teinud. 
Samas, mis puutub temasse, 
siis soovitame tal rahu säilita-
da, nii teie ühise abielu kui 
sinu tulevase abielu suhtes. 
Olukord, milles ta on, on vaid 
talle osaks saanud katsumus 
siin elus, mille puhul ta peaks 
olema kannatlik, kuna Jumal 
on võib-olla selle katsumuse 
talle saatnud, et ta patte kus-
tutada ja tema staatust Jumala 
silmis tõsta. Wallahu alim!

Šeik al-`Uthaymeen

“Fatawa Islamiyyah”, Darus-
salam, köide 5, lk 356.

kuidaS olla naiSte 
Vahel VÕrdne?

Küsimus: Mees abiellus ühe 
naisega, kuid läks siis välis-
maale õppima ja abiellus seal 
ka ühe naisega. Ta ei külasta-
nud esimest naist kuid. Siis tuli 
ta tagasi esimese juurde. Kas 
mees peaks esimese naisega 
nüüd sama aja veetma mis tei-
sega või hakkama nüüdsest 

kohe nende vahel võrdselt 
aega jaotama?

Vastus: Sunna kohaselt, kui 
mees abiellub teise naisega, 
kui tal esimene on juba ole-
mas, on jääda teise naise juur-
de kolmeks päevaks, kui tege-
mist ei ole neitsiga ja seitsmeks 
päevaks, kui tegemist on neit-
siga. Peale seda peaks ta hak-
kama naiste vahel õiglaselt 
aega jaotama. Kui ta on teatud 
aja ühe juures, siis peab ta 
sama aja ka teise juures veet-
ma; välja arvatud juhul, kui see 
naine, kellel parasjagu õigus 
aega saada on, oma õigusest 
teise naise kasuks loobub. 

Islamiuuringute ja fatwade 
alaline komitee

“Fatawa Islamiyyah”, Darus-
salam, köide 5, lk 363.
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79. DUAA PEIGMEHELE

190. baaraka llaahu läkä wa baaraka 
’aleikä wa žama’a bäinäkum fii khäir. – Ju-
mal õnnistagu sind ja lasku oma õnnistusel si-
nule langeda ja liitku teid kokku heas.1

80. PEIGMEHE DUAA JA MIS 
KAAMELI OSTMISEL ÖELDA

Kui keegi teist abiellub, orjatari või kaameli 
ostab, siis öelgu ta:

191. allaahumma innii äs’älukä khairhää 

1  Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidhi; vaat. ka Al-Albani „Sa-
hih At-Tirmidhi“ 1/316.

wa khaira mää žäbältähää ’äleihi wa 
a’uudhu bikä min šarrihää wa šarri mää 
žäbältähää ’äleih. – Oo Jumal, ma palun Si-
nult tema head ja head, mille Sa oled talle loo-
nud ja ma otsin kaitset Sinult tema halva eest 
ja halva eest, mille Sa oled talle loonud.2

81. DUAA ENNE VAHEKORDA

192. bismi llääh. allahumma žännäbnää 
š-šaitaanä wa žännäbi š-šaitaana mää 
razaqtänää. – Jumala nimel. Oo Jumal, hoia 
saatan meist eemal ja hoia saatan eemal sel-
lest, mis Sa meile annad.3

2  Abu Dawud 2/248, Ibn Majah 1/617; vaat. ka Al-Albani „Sa-
hih Ibn Majah” 1/324.

3  Al-Bukhari 6/141, Muslim 2/1028.

„MOSLEMI KINDLUS - 
duaasid Koraanist ja sunnast“        
         Said ibn Wahf Al-Qahtani Said ibn Wahf Al-Qahtani

Tõlkinud ja koostanud: Aisha
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Punahidžaabike
Tõlkinud: Aisha

Allikas: https://www.facebook.com/#!/
IslamForKids123

Kord elas väike tüdruk, keda kutsuti Aminaks 
ja keda kõik armastasid. Kõige enam armastas 
teda aga ta vanaema. Ühel päeval kinkis vana-
ema talle armsa väikese hidžaabi, mis oli tehtud 
punasest satiinist ja mis sobis talle suurepära-
selt. Kuna sellest sai Amina lemmikhidžaab, 
hakati teda kutsuma Punahidžaabikeseks.

Ühel päeval ütles ema talle: „Tule siia, 
Punahidžaabike! Palun vii oma vanaemale koo-
ki ja piima.“ Ema palus tal veel teerajal püsida ja 
mitte kellegagi rääkida, sest mets oli täis oht-
likke loomi.

Punahidžaabikesel oli väga hea meel, et ta 
saab vanaema külastada. Ta ladus moona korvi 
ja asus teele, ise lugedes duaad: „Bismillah, 
tawakkaltu alaa llaah, wa lää hawla wa lää qu-
wata illa billääh!“ („Jumala nimel, ma panen 
oma usalduse Jumalale ja pole teist võimu ega 

jõudu peale Jumala.“) Punahidžaabike ütles 
emale assalamu alikum ja ema ütles talle fi am-
ani llah ja tüdruk asuski teele.

Mets oli väga ilus, lai ja müstiline paik. Seal 
elas palju metsloomi. Iga teine tüdruk oleks 
kartnud, aga Punahidžaabike oli metsa kõrval 
üles kasvanud ja paljud neist loomadest olid ta 
sõbraks saanud, sest ta oli alati loomade vastu 
lahke.

Punahidžaabikesele meeldis metsa jahuta-
vas varjus kõndida, linnulaulu kuulata, kauneid 
liblikaid taga ajada, päikesepaistel lillede tant-
su jälgida. Teel kohtas ta palju oma loomadest 
sõpru. Ta ütles kõigile ilusti assalamu alikum ja 
loomad vastasid talle.

Nii jätkas Punahidžaabike oma teed, kuni 
jõudis lagendikuni, kus kasvasid imeilusad 
lilled. „Ma korjan vanaemale mõned. Ta nii ar-
mastab lilli.“ Ja Punahidžaabike asuski lilli kor-
jama. Samal ajal jälgis teda metsast aga kuri 
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hunt, kes omaette mõtles: „Sellest noorest õr-
nast olevusest saab hea lõuna. Ta maitseb kind-
lasti paremini kui vana naine, kelle plaanisin 
endale lõunaks. Kui ma olen piisavalt kaval, ehk 
saan nad mõlemad kätte. Ma ei tohi seda väik-
est tüdrukut hirmutada.“ Ja nii hiilis ta 
Punahidžaabikese suunas. 

„Mida sa üksi siin pimedas metsas teed?“ kü-
sis hunt.

„Ma korjan lilli oma vanaemale, kes elab siin 
lähedal metsas,“ vastas Punahidžaabike. Vaene 
väike tüdruk ei teadnud, et loom, kes temaga 
nii ilusti rääkis, oli tegelikult kuri hunt – ta pol-
nud kunagi varem hunti näinud ega temast 
kuulnud.

Hunt aga lausus: „Lapsuke, aeg on juba hil-
ine, kui sa ei kiirusta, jõuab öö kätte. Ma näitan 
sulle kiiremat teed sinu vanaema juurde.“

Punahidžaabikesel ei olnud aimugi hundi 
kurjadest kavatsustest ja nii astus ta edasi möö-

da hundi kättenäidatud teed, tänades teda lah-
kuse eest. 

Tegelikult oli hunt ta aga juhtinud sügava-
male metsa. Ise kiirustas ta samal ajal aga vana-
ema maja juurde ja koputas uksele.

„Kes on?“ küsis vanaema. „See olen mina, 
sinu lapselaps. Toon sulle külakosti. Tee uks la-
hti,“ ütles hunt.

„Vajuta lihtsalt linki,“ vastas vanaema. „Ma 
olen liiga haige ja nõrk, et voodist välja tulla.“

Hunt astuski sisse, jooksis sõnagi lausumata 
vanaema juurde ja neelas ta alla. Seejärel pani 
ta vanaema riided selga, mässis vanaema 

hidžaabi omale pea ja näo ümber ja jäi 
Punahidžaabikest ootama. 

Tüdrukuke eksles tükk aega metsas ringi, 
enne kui vanaema majani jõudis. Ta oli väga ül-
latunud, kui nägi, et uks oli lahti ja mõtles 
endamisi: „Oh Jumal, täna ma kardan natuke, 
kuigi tavaliselt meeldib mul vanaema külasta-
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da.“ Ja ta pomises omaette ajaat ul-kursit, enne 
kui vanaema tuppa astus. 

Ta hüüdis juba ukselt: „Assalamu alikum, kal-
lis vanaema!“ aga vastust ei saanud. Ta läks 
voodi kõrvale ja nägi, et vanaema lamas voodis, 
hidžaab üle näo tõmmatud ja nägi niimoodi 
väga kummaline välja, sest suured kõrvad pun-
nitasid ta hidžaabi alt.

„Vanaema, miks sul nii suured kõrvad on?“ 
küsis Punahidžaabike.

„Eks ikka selleks, et sind paremini kuulda, 
kullake,“ vastas hunt.

„Vanaema, miks sul nii suured silmad on?“ 
küsis Punahidžaabike.

„Eks ikka selleks, et sind paremini näha, kul-
lake,“ vastas hunt.

„Aga vanaema, miks sul nii suured hambad 
on?“ küsis Punahidžaabike.

„Eks ikka selleks, et sind paremini ära süüa,“ 
vastas hunt ja hüppas Punahidžaabikesele kal-
lale, et ta alla neelata, kuid Punahidžaabike oli 
kiirem. Ta viskas korvi hundile näkku ja jooksis 
nii kiiresti majast välja, kui jalad võtsid, ise sa-
mal ajal valjusti appi karjudes. Kuna hunt oli 

just vanaema alla neelanud, ei suutnud ta nii 
kiiresti tüdruku järgi joosta.

Samal ajal möödus just üks jahimees, alham-
dulillah, ja kuulis Punahidžaabikese appikarjet. 
Ta uuris tüdrukult, mis viga ja Punahidžaabike 
rääkis, mis kõik oli juhtunud. Jahimees astus 
majja sisse ja nägi, kuidas hunt vaikselt taa-
rudes ukse poole tuli.

„MašaAllah, viimaks ometi olen su üles 
leidnud, sa vastik elajas!“ lausus ta. „Olen sind 
juba kaua otsinud.“ Jahimees sidus hundi maja 
ees oleva puu külge, võttis käärid ja lõikas nen-
dega hundi kõhu lõhki. Nii päästis ta vanaema, 
kes oli vaevu hingata saanud. Hunt aga kukkus 
kokku ja suri.

Jahimees, vanaema ja Punahidžaabike olid 
aga väga õnnelikud ja tänasid Jumalat, et see 
õnnetu juhus oli hea lahenduse leidnud. Nad 
hakkasid koos Punahidžaabikese toodud kooki 
sööma ja piima jooma. 

Punahidžaabike aga ei unustanud iial oma 
duaades Jumalat tänada, et Too oli nii tema kui 
ka ta vanaema elu säästnud ja talle hea õppe-
tunni andnud. „Enam iialgi ei pööra ma kõrvale 
kätte näidatud teest! Enam iialgi ei ole ma 
sõnakuulmatu oma emale! Enam iialgi ei usal-
da ma võõraid, ükskõik kui lahked nad ka ei 
näi!“
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MA KÄIN ISLAMIÜLIKOOLIS
Rubriigi autor: Eileen

Allikas: „The fundamentals of Tawheed” - dr 
Abu Ameenah Bilal Philips (kursus: Aqeedah 
101, Islamic Online University)

Širk aSmaa WaS-SiFaat

Selles kategoorias võib širki esineda kahel 
viisil: ühelt poolt võib see ilmneda siis, kui Jum-
alale omistatakse Tema loominguga ühtseid 
omadusi ning teisalt, kui Tema loomingule 
omistatakse Temaga ühtseid omadusi.

1. Inimlikustamine

Antud kategooria all omistatakse Jumalale 
kas inimeste või loomadega ühtseid omadusi. 
Kuna evolutsiooniredelil on inimene kõrgemal 
kui loom, siis sagedamini samastatakse teda si-
iski inimesega. Selle tulemusena tehakse meie 
Loojast tihti skulptuure või kujutatakse teda 
maalikunstis füüsiliselt samasugusena nagu 
seda on Tema loodu ja Tema kummardaja – in-
imene. 

Näiteks hindud ja budistid kummardavad 
mitmeid ebajumalaid, kes füüsiliselt näevad 
välja nagu asiaadid, kes nende arvates on Jum-
ala ilmingud selles maailmas. 

Tänapäeva kristlased usuvad, et prohvet Jee-
sus oli Jumala kehastus Maal; et Loojast sai üh-

täkki Tema loodu. See on hea näide seda tüüpi 
širkist.

Teatavasti, on olnud mitmeid kuulsaid krist-
likke kunstnikke, nagu neist ehk kõige kuulsam 
– Michelangelo – kes maalis Jumalast pilte, 
mida saab näha Vatikanis, Sixtuse kabelis. 
Uskuge või mitte, aga nendel maalidel kujutab 
ta Jumalat palja mehena, kellel on valged pi-
kad juuksed ja habe. Audu billah!

Neid pilte on aga kristlikus maailmas hoitud 
väga kõrges lugupidamises. 

2. Jumalikustamine

Antud kategooria all omistatakse Jumala 
poolt loodule – kas olenditele või asjadele – 
Jumala omadusi. 

Näiteks muistsetel araablastel oli kombeks 
kummardada ebajumalaid, kelle nimed olid tu-
letatud Jumala – Allahi – nimedest. 

Kolm peamist ebajumalust olid: al-Laat, tule-
tatud Allah nimest al-llaah; al-‘Uzza, tuletatud 
al-‘Aziizist, ja al-Manaat, tuletatud al-Mannaan-
ist.

Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) ajal oli Yamaamah 
regioonis liikvel ka väärprohvet, kes võttis nime 
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Rahmaan, mis on nimi, mis kuulub ainult Juma-
lale.

Šiiidi sektide hulgas on Süüria Nusayriiyah’d, 
kes usuvad et Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) sugu-
lane ja väimees, ‘Ali ibn Abi Taalib, oli Jumala il-
ming ja nad omistavad talle mitmeid Jumala 
omadusi. 

Samuti on olemas ismailiitide sekt, keda tun-
takse ka nime all ‘Agha Khanees’, kes usuvad, et 
nende liider – Agha Khan, on Jumala kehastus. 

Lisaks eelnimetatuile, on selles kategoorias 
kindlasti esindatud ka Liibanoni druusid, kes 
usuvad, et kaliif al-Haakim bin Amrillaah, oli vi-
imane Jumala ilming inimkonnale.

Heaks näiteks antud širki vaatevinklist on ka 
sufid (müstikud) nagu al-Hallaaj, kes usuvad, et 
nad on saanud Jumalaga üheks.

Tänapäeva spiritualistid ja meediumid, nagu 
Shirley Maclaine ja J.Z. Knight, omistavad tihti 
jumalikkuse hoopis iseendale – st sina oledki 
jumal. 

Einsteini relatiivsusteooria (E=mc²), mida 
õpetatakse kõikides koolisüsteemides, on 

tegelikult širk al- asmaa was- sifaat. See teooria 
väidab, et energiat ei saa luua ega hävitada; see 
transformeerub mateeriasse ja vastupidi. Ent 
mõlemad – mateeria ja energia – on loodud ja 
saavad mõlemad hävitatuks, nagu Jumal sel-
gelt ütleb: „Jumal on kõigi asjade Looja ...“ 
(39:62) ja „Kõik, mis sellel (st Maal) on, hä-
vib.“ (55:26)

See teooria annab mõista, et mass ja energia 
on igavesed, omamata ei algust ega lõppu, sest 
väidetavalt ei ole neid loodud ja nad transfor-
meeruvad üksteisesse. Ometi, see omadus 
kuulub AINULT Jumalale – Tema on Ainus, Kes 
on ilma alguse ja ilma lõputa. 

Darwini evolutsiooniteooria on samuti üks 
katse seletada elu ja selle vormide evolutsioon-
ikäiku, ilma sellesse Jumalat ‘segamata’. 

Üks tänapäeva tähtsamaid darviniste, Al-
dous Huxley, on öelnud: „Darvinism eemaldas 
tervenisti ratsionaalse diskussiooni sfäärist 
konsepti Jumalast kui organismide Loojast.”1

1   Antud tsitaat on võetud Francis Hitchingu The 
Neck of the Giraffest, (New York: Ticknor and Fields, 1982, 
lk 254 Tax and Callender, 1960, vol. III, lk 45).

 ma käin islamiülikoolis 

79



Järgmises kuukirjas

 Järgmises kuukirjas 

85



iqraاقرأ

KOOSTajaD
TOIMETajaD: Aisha (Kätlin Hommik-Mrabte) ja Khadeja (Airi Hunt)
KUjUNDUS: Khadeja
RUBRIIGID: Aisha, Khadeja, Amina Iirimaalt, Eileen, Amina 

Bahrainist, Annely, Kauthar, Kristi, Yusuf Saeed,    
Karima, Zeynep, Rubaba, Aivar, Nele, Aile,  Hawa

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  

KULTUURIKESKUS IqRa
Turu 7

51004

Tartu

EESTI/ESTONIA

Kontakt  keskus@islam.pri.ee 

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


