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SISSEJUHATUS

Islam (araabia keeles ( ﺍﻹﺳﻼﻡislām) 'alistumine [Allahi tahtele]' sõnast aslama 'allutab end') on üks
maailmareligioonidest. Islam on alates oma sünnist Araabias üle 1400 aasta tagasi jõudsalt levinud ja jätnud läbi
ajaloo märke nii kunsti kui ka teadusesse. Tänaseks arvatakse maailmas elavat 1,4 miljardit islami järgijat
(muslimit ehk moslemit) ja see arv kasvab jõudsalt: Islam on kõige kiiremini kasvav religioon tänapäeva
maailmas. (LISA 1)
Valisin selle teema, sest pean islamit huvitavaks ja kohtasin reisil Egiptusesse moslemeid, kellega sain tuttavaks
ning nad rääkisid oma elu ja usu kohta palju huvitavaid jutte, mis panid mind mõtlema islami usu üle ja seda
hindama.
Selle uurimistööga tahan teada anda Islamist ehk ühest huvitavast maailmareligioonist. Islam on midagi
müstilist – midagi millest ollakse kuuldud, kuid millest tihti tegelikult ei teata. Tahan leida vastuseid
küsimustele kuidas tänapäeva maailmas on võimalik midagi sellist uskuda ja miks peaks üks eurooplane
islamist üldse midagi teadma?
Tegin küsitluse kooliõpilaste hulgas, et teada saada palju teavad gümnaasiumi õpilased islamist ja moslemitest
ning intervjueerisin Eesti moslemit Kätlin Hommik-Mrabtet.
Uurimistöö eesmärgist tulenevalt püstitasin ülesande: selgitada välja, kui palju teab gümnasist islamist, kui
palju mõjutab meedia tänapäeva inimeste mõtlemist islamist, kuid ühtlasi soovisin saada informatsiooni Eesti
moslemite ja islami ajaloo kohta.
Tänan kõiki, kes aitasid kaasa minu töö valmimisele. Eriti Kätlin Hommik-Mrabtet, et ta leidis aega mu
küsimustele vastata, õpilasi, kes soostusid mu ankeete täitma, ning oma uurimistöö juhendajat Heli Kirsit.
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1. ISLAMI TEKKIMINE

Aastal 610, püha ramadaani kuul koges üks araabia kaupmees midagi, mis muutis kogu maailma ajalugu. Igal
aastal sel ajal oli Muhammed ibn Abdallahil kombeks minna üksinda Hira mäe tipus asuvasse koopasse Meka
lähistel Araabia Hidžazis, kus ta palvetas, paastus ja vaestele almuseid jagas. Juba pikemat aega tundis ta muret
araabia ühiskonna olukorra pärast. Araabia võitles üks hõim teisega mõrtsukaliku veretasu ja vastu-veretasu
suletud ringis. Paljudele arukamatele inimestele Araabias tundus, et araablased on kadunud rahvas, igaveseks
tsiviliseeritud maailmast välja aetud ja jumala enda tähelepanu minetanud. Kõik see muutus 17. ramadaani ööl,
kui Muhammed üles ärkas ja leidis end haaratuna mingist kõikehõlmavast väest, mis teda kõvasti pigistas, kuni
ta kuulis uue araabia pühakirja esimesi sõnu oma huulilt vallandumas. (2)

Esimesed kaks aastat ei rääkinud Muhammed oma üleelamisest kellelegi. Ta sai uusi ilmutusi, kuid pihtis neid
ainuüksi oma naisele Hadidžale ja nõbule Varaqa ibn Naufalile, kes oli kristlane. Mõlemad olid veendunud, et
need ilmutused tulid jumalalt, kuid alles aastal 612 tundis Muhammed endas jõudu alustada jutustamist ja võitis
ka ajapikku mõttekaaslasi. Paljud uskupöördunud, sealhulgas märkimisväärne arv naisi, pärinesid vaesematest
suguvõsadest. Muhammedi sõnum oli lihtne: ta ei õpetanud araablastele jumalast midagi uut: enamik teadis
juba niigi, et Allah on loonud maailma ja mõistab viimsel kohtupäeval ükskord inimkonna üle kohut, nagu
uskusid ka kristlased ja juudid. Muhammed ei arvanud, et ta loob uue religiooni, vaid ta mõtles üksnes tuua
araablastele, kel polnud eales varem oma prohvetit olnud, tagasi muistne juht ainujumalasse. Ta väitis, et vale
on koguda isiklikku varandust, kuid hea on rikkust jagada ja luua ühiskond, kus nõrku ja abituid austusega
koheldakse. (2)

Niisugune oli uue pühakirja, Koraani peamine õpetus, sest usklikud, kellest enamus, sealhulgas ka Muhammed
ise, olid kirjaoskamatud, omandasid pühakirja õpetusi selle peatükkide (suurade) avalikke ettelugemisi kuulates.
Ilmalikus kõnepruugis võiksime öelda, et Muhammed oli taibanud oma rahva ees seisvaid suuri probleeme
sügavamal tasemel kui suurem osa tema kaasaegsetest, ja et kui ta „kuulas“ sündmusi, pidi ta tungima oma
sisemusse, leidmaks lahendusi, mis ei kehtiks ainult poliitikas, vaid oleksid ka vaimselt valgustavad. Samuti lõi
ta uue kirjandusliku vormi ning araabia proosa ja luule meistriteose. Paljud esimestest uskupöördujaist võtsid
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Koraani omaks vaid ilu pärast inspireerides neid mingil moel sügavamat, kui üksnes mõtte tasemel, muutes
kogu nende eluviisi. (2)

Uus sekt sai lõpuks nime islam (allumine). Moslem (muslim) oli mees või naine, kes oli täielikult alistunud
Allahile ja tema nõuetele, et inimesed peavad kohtlema üksteist õiglasele, võrdväärselt ja kaastundega. (2)

Islami oluline alustõde oli ühiskondlik õiglus. Moslemite esmakohustusteks oli üles ehitada ühiskond (umma),
mida iseloomustab tegelik kaastunne ja rikkuse õiglane jaotamine. Tõepoolest suhtubki Koraan teatava
negatiivse hoiakuga teoloogilisse teoretiseerilisse, mida nimetatakse zanna´ks, naudisklevaks lobisemiseks
sõnulväljendamatute asjade üle, mida kellegi pole võimalik ei üht- ega teistviisi tõestada. (2)

Kui Muhammed 632. aastal oma armastatud käte vahel suri, olid peaaegu kõik Araabia suguharud liitunud
umma´ga kui konföderaadid või islamiusku pöördunud moslemid. Kuna umma liikmed arusaadavalt üksteist
rünnata ei saanud, oli ka kohutav suguharudevaheline veritasu ja vastuveritasu sõdade periood sellega lõppenud.
Üksi oli Muhammed toonud rahu sõdadest lõhestatud Araabiasse.(2)
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2. MUHAMMED

Kõik Muhammedi elu kohta on saadud araabia autoritelt, kes on selle kirja pannud sajandeid peale Muhammedi
surma. Seetõttu pole need andmed kuigi usaldusväärsed, eriti seetõttu, et varasemates teadetes pole prohveti elu
kuigi täpselt fikseeritud, kuid mida aeg edasi, seda täpsemaks ja kanoonilisemaks tema elulookirjeldused
muutusid. Tavaliselt on Muhammedi elulugu kujutades tehtud kompromiss, usaldades enamikku
islamiajaloolaste poolt kirja pandud faktoloogiat, kuid püüdes seda tõlgendada võimalikult kriitiliselt. (1)

2.1. Muhammedi noorusaeg
Muhammed Ibn Abd Allah sündis Mekas umbes 570. aastal ja kuulus Kuraiši hõimu Hašimi linnaaraablaste
sugukonda. Muhammedi isa suri kohe peale poisi sündi, ema 10 aasta pärast. Muhammedi kasvatas üles tema
onu Abu Talib. Muhammedist sai onu eeskujul kaupmees. 595. aastal abiellus ta jõuka lese Hadidžaga. (5)
Sellest abielust sündinud lastest said täiskasvanuks neli tütart.(3)

2.2. Ilmutuse saamine
610. aastal kui Muhammed Meka ümbruse mägedes ringi uitas sai ta oma esimese ilmutuse (siis oli ta 40 aastat
vana). Talle ilmus nägemus - hirmuäratav kuju, kelles Muhammed tundis ära peaingel Gabrieli. Ingel kostis:"
Loe Isanda nimel, kes on loonud - loonud inimese veretombust. Loe, sest sinu Isand on helde, ta on õpetanud
kirjasulega inimestele tarkust, mida nad ei tea." Veel ütles ingel, et temale, Muhammedile, on määratud saada
"Allahi saadikuks", andes nii mõista, et see oli alles jumalike kontaktide algus. Muhammedi lohutas kodus tema
naine Hadidža, kes alguses ei osanud selles näha muud kui päikesest tingitud hallutsinatsiooni kuid nagu
lubatud, hakkasid Allahilt saabuma aina uued sõnumid.(5)
Muhammed täitis oma kohustust, kümme aastat ja pärast seda perioodi ta võeti taevastese (mi r a a ž ) kus viis
kohustuslikku palvet said määratud. Ta veetis Mekas kolm aastat, ja seejärel sai tema kohuseks emigreeruda
Mediinasse. Sellest ajast alates, aastal 622, algas islami ajaarvamise algus.
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Kui Muhammed jäi paikseks Mediina linna, ta andis käsud ka teistele ettekirjutatud islami kohustustele, nagu
z a ka a t ile (kohustuslik almus vajajatele), palvele, h a d ž ile (palverännak Mekkasse), d ž i h a a d ile (püha
võitlus), a d h a a n ile (palvelekutse); käsud heale ja keelud kurjale, ja kõikidele teistele ettekirjutatud islami
kohustustele. Ta veetis selle rajamisele kümme aastat, peale mida ta suri.()

2.3. Muhammedi ütlemisi
•

Keegi teist ei usu täielikult enne, kui ta soovib oma „vennale” seda, mida endalegi.

•

See, kes sööb kui tema naabril ei ole süüa, ei usu Jumalasse.

•

Jumal ei vaata sinu välimust ja ilusat riietust, vaid sinu südant ja sinu tegusid.

•

Jumal ei halasta sellele, kes ei halasta teistele inimestele.

•

Usklikud on oma armastuses, armulikkuses ja headuses teineteisele nagu inimkeha: kui mõni selle osa
on haige, jagab kogu keha selle unetust ja palavikku.

•

Ideaalseimad usklike seas on oma usus need, kes on parima moraaliga. Ja parimad nende hulgast on
need, kes on parimad oma naiste vastu.

•

Halastajatele halastatakse Kõige Halastavama poolt. Halastage neile, kes on maa peal, ja Jumal halastab
ka teile.

•

Ka oma vennale naeratamine on heategu ...

•

Ka hea sõna on heategu.

•

See, kes usub Jumalasse ja viimsesse päeva (kohtupäeva), peaks tegema head oma naabrile.

•

Makske töölisele tema palk enne, kui tema higi kuivab. (4)
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3. KORAAN JA SUNNA

Koraan on islami püha raamat, mis sisaldab endas Allahi ilmutusi Muhamedile ajavahemikul 610-632. Sõna
koraan täpne tähendus pole teada. Kõige sagedamini loetakse selleks "(ette)lugema", aga esineb ka allikaid, mis
tõlgivad seda "koguma", või "kokku siduma". (2)
Koraan pandi kirja araabia keeles Muhamedi lähikondlaste poolt. Peale Muhamedi surma 632. aastal koguti
ülestähendused paarikümne aasta vältel kokku. (2)
Koraan jaguneb 114 peatükiks ehk suuraks. Kõik suurad algavad märkega ilmutuse saamise asukoha kohta
(Meka või Mediina). (5)
Koraani struktuur ei ole kronoloogiline nagu näiteks piiblil. Peamiselt sisaldab koraan käske ja hoiatusi, lugusid
on vähem.(5)
Kuna koraanis sisalduvad vihjed on tavainimesele sageli mõistetamatud, on koraani lugemisel vajalikud selle
sisu tõlgendused. Peamiselt loodi tõlgendused islami esimestel sajanditel, aga mõned õpetlased tegelevad
sellega ka tänapäeval. Eksisteerib mitmeid erinevaid tõlgendusi, aga neid kõiki loetakse võrdselt õigeiks. (5)
Koraani ettelugemine on kujunenud omaette kunstiks. Tavaline asend selleks on istudes lootoseasendis,
kummardununa üle, sülle või spetsiaalsele madalale lauakesele asetatud raamatu. Loetakse rütmiliselt, kerega
väikesi ringe tehes. Koraani lugemine on moslemeile meditatiivne tegevus. (5)
Esimese võõrkeelena tõlgiti koraan ladina keelde 1143. aastal. Tänapäeval on koraan tõlgitud kõigisse
suurematesse keeltesse. Eestikeelne tõlge ilmus kirjastuselt Avita 2007. aasta detsembris, tõlkis Haljand Udam.
Esialgne tiraaž oli 2000 eksemplari; esimesed 1000 eksemplari müüdi läbi mõne tunniga. (5)
3.1. Koraani sõnum jaotstarve
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Nagu ka kõik muud raamatud, on Koraan vaid sõnumi edasiandmise vahend. Kuid Koraani sõnum on palju
erilisem – see on sõnum Loojalt kogu inimkonnale. Koraan on justkui inimkonna käsiraamat, kirjutatud meie
Looja poolt, kes teab kõige paremini, kuidas me toimime, mis on meile hea ning mis halb. (4)
Koraan näiteks ei süüdista vaid Eevat patustamises, vaid peab nii Aadamat kui Eevat võrdselt süüdlaseks.
Samuti ei pane Jumal Koraani järgi inimkonnale meie esivanemate patu pärast rasket pärispatu koormat
õlgadele, vaid iga inimene on sündides patust puhas, võrdselt võimeline nii heaks kui halvaks, vastavalt enda
valikule. Issand on Õiglane! Aadam ja Eeva palusid andestust oma patu eest ning Jumal andestas neile. (4)

3.2. Koraan - matemaatiline ime
Koraani iseloomustab ainulaadne fenomen, mida pole kunagi leidunud üheski inimese poolt kirjutatud
raamatus. Iga Koraani element on matemaatiliselt koostatud – suurad, värsid, sõnad, teatud tähtede arv, samast
tüvest pärinevad sõnad, ülimuslike nimede arv ja mitmekesisus, teatud sõnade ainulaadne kirjutusviis, teatud
tähtede mitteesinemine ja mitmed muud elemendid.
Koraani matemaatilise ime võib jagada kolme ossa: 1) matemaatiline täheline kompositsioon, 2) matemaatiline
Suurade ja värsside numbrite struktuur, 3) vastandsõnade täpne arvuline vastavus.
Tänu sellele matemaatilisele koodile on võimalik paljastada väikseimgi Koraani teksti või füüsilise asetuse
rikkumine.
Esimest korda ajaloos on meil ilmutus, millesse on sisse kodeeritud jumaliku autorluse tõestus – üle
inimvõimete käiv matemaatiline kompositsioon. Iga Koraani lugeja võib seda imet lihtsalt kindlaks teha.
Näiteks sõna „Jumal“ (Allah) esineb Koraanis 2698 korda, mis on 19x142. Värsside numbri kogusumma, milles
sõna „Jumal“ esineb, on 118123, mis on samuti number 19 korrutis (118123=19x6217). Ainuüksi see fenomen
on piisav tõestamaks, et Koraan on Jumala sõnum maailmale. Ükski inimolend ei oleks olnud võimeline pidama
arvestust 2698 sõna „Jumal“ kasutamise kohta ja värsside arvu kohta, kus see sõna esineb. Eriti võimatuks teeb
selle: 1) pime ajastu, mil Koraan ilmutati, 2) fakt, et Suurad ja värsside järjestus oli ilmutamise ajal
lõppformaadist erinev. Siiski ei piirdu Koraani matemaatiline süsteem vaid sõnaga „Jumal“, see on äärmiselt
laiaulatuslik ja põhjalik. Number 19 (1 – algus, 9 – lõpp; „alfa ja omega”) on peamine läbi Koraani
matemaatilise süsteemi esinev arv.
Nagu Koraan ise, varieerub selle matemaatiline kood väga lihtsast väga kompleksseni. Järgnevad faktid ei nõua
lisaabivahendeid, kuid tuleb meeles pidada, et need põhinevad araabiakeelsel originaaltekstil.
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• Esimene värss (1:1) tuntud kui „Basmallah“, koosneb 19 tähest.
• Koraan koosneb 114 Suurast (peatükist), mis võrdub 19x6.
• Koraanis on kokku 6346 värssi, ehk 19x334 (6234 nummerdatud värssi ja 112 nummerdamata värssi;
6234+112=6346). Ka 6+3+4+6=19.
• Basmallah ilmub 114 korral: kuigi see ei esine üheksanda Suura alguses, esineb see Suuras nr 27 kaks korda;
seega 19x6=114.
• Suurast nr 9, mille alguses puudub Basmallah, on täpselt 19 Suurat Suurani 27.
• Nende Suurade kogusumma 9st 27ni on 342 (9+10+11+...+27) = 19x18.
• See kogusumma 342 on samuti võrdne sõnade arvuga, mis jäävad kahe Basmallahi vahele Suuras 27, ja
342=19x18.
• Kuulus esimene ilmutus (Suura 96:1-5) koosneb kokku 19 sõnast ja 76 tähest =19x4.
• Kogu Suura 96 koosneb 19st värsist.
• Suura 96 asetseb Koraanis viimase 19ne Suura ees.
• Suura 96 koosneb 304 araabia tähest, mis on 19x16.
• Viimane ilmutus, Suura 110, koosneb 19 sõnast.
• Viimase ilmutuse esimene värss koosneb 19 tähest.
• Koraanis on kirjas 30 erinevat numbrit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99,
100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000, & 100,000. Nende numbrite summa on 162146 = 19x8534.
See, et nr 19 on Koraanis põhiline arvnäitaja, sai selgeks jaanuaris 1974, mis on islamikalendri järgi aasta 1393.
Koraan ilmutati esmakordselt 13. aastal enne islami ajaarvamist. See teeb aastate arvuks Koraani esmasest
ilmutamisest selle ime paljastamiseni 1393+13=1406=19x74. Nagu eelpool mainitud, leidis ime paljastamine
aset 1974. aastal päikesekalendri järgi, mis kahe numbri kaupa kokku kirjutatuna vastab eelpool mainitud
korrutisele (1974 -› 19x74). Silma hakkab veel see, et number 19 on mainitud Suuras 74.
« Selle üle on üheksateist. Me tegime just inglid Põrgu valvuriteks ja me määrasime NENDE NUMBRI (19),
et (1) häirida uskmatuid, (2) veenda Raamatu rahvaid ( kristlasi ja juute) (et see on jumalik sõnum), (3)
tugevdada usklike usku, (4) eemaldada kõik kahtlused Raamatu rahvaste ja usklike südameist ja (5) et need,
kelle südames on kahtlus ja kes on uskmatud, võiksid öelda: „Mida tahtis Jumal selle tähendamissõnaga
öelda?” Nii saadab Jumal valele teele need, keda ta soovib ning juhib neid, keda soovib ja keegi ei tunne
sinu Issanda alamaid paremini kui Ta ise. SEE EI OLE MIDAGI MUUD KUI MEELDETULETUS
INIMESTELE. » (74:30-31)
Koraanist võime leida ka vägagi huvitavaid vastavusi sõnade arvus:
1. maapealne elu (dunia) – 115, teispoolne elu (akhira) – 115
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2. inglid (malāika) – 88, saatanad (šaytīn) – 88
3. elu – 145, surm – 145
4. edu – 50, korruptsioon – 50
5. rahvas – 50, sõnumitoojad – 50 (Koraan ütleb meile, et igale rahvale on kord saadetud sõnumitooja.)
6. saatan (Iblīs) – 11, Iblīse eest varju otsima – 11
7. almus – 73, rahulolu – 73
8. moslemid (need, kes end Jumala tahtele allutavad) – 41, džihaad (personaalne võitlus endas oleva kurja
vastu) - 41
9. kuld – 8, lihtne elu – 8
10. maagia – 60, fitna (õigelt teelt kõrvale pööramine) – 60
11. zakat (almus, mida moslemid jagavad vaestele oma sissetuleku pealt) – 32, baraka (õnnistus) – 32
12. hing – 49, valgus – 49
13. keel – 25, vanne – 25
14. ilma olema – 114, kannatlik olema – 114
15. Muhammed – 4, šarī´a (Muhammedi õpetus) – 4
16. mees – 24, naine – 24
Ei tasu imestust avaladada ka selle üle, kui palju kordi on Koraanis mainitud järgmisi sõnu:
salāt (palve; iga moslem peab palvetama 5 korda päevas) – 5
šahr (kalendrikuu) – 12
yaum (päev) – 365
bahr (meri) – 32
bār (maa) – 13
Kui liidame sõnade „maa“ ja „meri“ koguarvu, saame 13+32=45. Tehes lihtsa arvutuse:
32/45 x 100% = 71.11111111% ja 13/45 X 100% = 28.88888888%
Tänapäeva teadus on tõestanud, et vesi katab maapinnast 71.11111111% ja maad on 28.88888888%.
Kes suudaks kirjutada valmis raamatu, kus oleks sees taoline imepärane matemaatiline kood, samas kaotamata
värssidest poeetilist ilu ning teksti mõtet ja seaduste tõepärasust? Kas tegemist on kokkusattumusega? Tõeline
küsimus seisneb selles, kes suutis kõike seda Muhammedile õpetada 14 sajandit tagasi? Koraan räägib meile, et
see on meie Looja sõna ja teadmine. (4)

3.3. Koraan ja teadus
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Sõna qur’ān tähendab araabia keeles „lugemine” või „retsitatsioon” ning kõige esimesed värsid, mis ingel
Gaabriel Muhammedile Jumalalt tõi, kõlavad järgmiselt:
« Õpi/loe/retsiteeri oma Issanda nimel, kes on loonud; loonud inimese rippuvast ollusest (embrüost).
Õpi/loe/retsiteeri ja su armuline Issand, kes õpetab kirjasule abil, õpetab inimesele seda, mida ta veel ei
teadnud. » (96:1-5)
Koraani sisu sai lõplikult paika pandud juba Muhammedi eluajal, ilmutuste lõppemisega. Koraani kirjutati üles
ning õpiti pähe. Pärast Muhammedi surma, esimese kaliifi Abu Bakri valitsemisajal, koguti kõik Koraani
kirjalikud koopiad kokku ning Abu Bakr palus Prohveti kirjutajal Zaydil kõigist neist kokku kirjutada üks
ametlik koopia. See käsikiri kontrolliti üle inimestega, kes olid kogu Koraani pähe õppinud ning sellest sai
ametlik Koraani koopia, mille järgi tehti kõik kolmanda kaliifi Uthmani ajal islamimaailma laiali saadetud
koopiad ja mis vastab ka igale tänapäeval raamatupoodides saadaolevale araabiakeelsele Koraanile. (4)
Järgides Prohveti eeskuju, kes oli moslemeid õppimisele ning teadusele julgustanud, said mošeedest üle kogu
islamimaailma nii õppimis- kui ka palvepaigad. Pole siis ime, et kõigile kättesaadava, tasuta alghariduse idee on
pärit just islamist. Lapsed õppisid küla mošeekoolides lugema, kirjutama ning Koraani retsiteerima. Nad
omandasid teadmisi ka näiteks matemaatikas. Nutikamad saadeti edasi linnadesse kõrgharidust omandama.
Maailma esimesed ülikoolid, haiglad ning postiteeninduse lõid just moslemid. Islamimaailma valitsejad lõid
asutusi nagu „Tarkuse Koda” Bagdadis, kus õpetlastele maksti palka teaduslike, kirjanduslike ning religioossete
tekstide kõikidest tol ajal teada olevatest keeltest araabia keelde tõlkimise eest. Just tänu moslemite poolt
araabia keelde tõlgitud töödele on meieni tänapäeval säilinud Vana-Kreeka ja Vana-Rooma suurkujude teosed,
mis Euroopas „pimedal keskajal” halastamatult hävitati. Inspireerituna islami teadusearmastusest tõlkisid
moslemite võimu all olevas Hispaanias elavad juudid ning kristlased needsamad teosed tagasi Euroopa
keeltesse ning just tänu nende teoste avalikustamisele sai Euroopas alguse renessanss. (4)

3.4. Sunna
Sunna tähendab araabia keeles „viis” või „praktika, teguviisid” ja kujutab endast peamiselt
Prohveti traditsiooni: tema ütluseid, tegusid, nõusolekuid ja mittenõustumisi. Hadithi õpetlased lisavad sellele
mõistele ka tema iseloomu ja füüsilised omadused. (4)

Sunna on Koraani lahtiseletus. See on koostatud kogudes Prohveti autentseteks tunnistatud hadithe ja nende
hadithide tähendusi hilisemate õpetlaste poolt.
Hadithid on väikesed tekstid sellest, mida Prohvet millegi kohta ütles, mida lubas ja mida keelas Jumala tahtest
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lähtuvalt. Kokku moodustavad need Sunna, ehk islami traditsiooni. Kuna hadithe on meeletult palju, ei ole
võimalik neid ühte raamatusse kokku koguda. Hadithide kogumisega on tegelenud mitmed õpetlased, kõige
autentsemateks peetakse Bukhari ja Muslimi kogusid. (4)

4. PALVERÄNNAK

Iga täiskasvanud moslem, kes füüsiliselt ja majanduslikult selleks võimeline on, peab vähemalt üks kord elus
sooritama hadži ehk palverännaku. See on viies islami viiest alustalast. Kõikidelt maadelt ja rassidest
palverändurid tulevad Mekasse kokku, eesmärgiga Jumala käsule alluda. Nad ei lähe Mekasse loodust imetlema
- ümbrus koosneb ju ainult kõrbest. Nad lähevad sinna palverännakule, et rõhutada oma kuuluvust Jumalale.
Hadži läbi tugevnevad moslemite ühtsus, võrdsus ja vendlus. (4)

4.1. Palverännaku teod
OMRA rituaalid:
● Mekasse jõudes tehakse kõigepeal omra.
● Esmalt peab minema Kaaba juurde. Tuleb asetada end selle nurga kohale (ükskõik kui kaugel raadiuses
sellest), kus asetseb Must Kivi, tõsta mõlemad käed taeva poole, nägu Kaaba suunas, ja lausuda „bismillah,
allahu akbar”.
● Seejärel tuleb teha 7 ringi ümber Kaaba (jälle ükskõik kui kaugelt, ei ole mõtet minna otse Kaaba kõrvale
trügima, teisi lömastama ja ennast lömastada laskma) vastupäeva.
● Peale seitmendat ringi tuleb teha kaherakaline palve
● Enne edasi Safā ja Marwa juurde asumist, võib juua ja Zamzami juures puhata.

● Jõudes Safāle öeldakse – Innä l-safa wal-marwata min šä‛ā’iri lläähi fämän häžžä l-bäitä äu i‛tamara fälää
žunāhä ‛äleihi än yattauwwafa bihimää wamän tatauwwa‛a khairan fäinnä llaaha šākirun ‛äliym
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Mis eesti keeles kõlaks järgmiselt – „Tõesti, Safa ja Marwa on Jumala poolt määratud riituskohtade hulgast.
See, kes teostab hadži (Issanda) Kotta või omra, sellel ei ole pattu, kui ta käib kahe künka vahel edasi-tagasi.
(Teadku) see, kes teeb puhtsüdamlikult head, et Jumal on Tänulik ning Teadja.”

● Safā ja Marwa vahel tuleb käia 7 korda edasi tagasi (4x edasi ja 3x tagasi, kokku veidi üle 3 km)
● Jõudes 7. korraga (4x edasi) Marwa juurde, tõsta käed taeva poole ja lausuda valjusti dua‛
● Sellel kohal lõpeb omra! Tuleb lõigata veid juukseid ja küüsi, panna selga tavariided. Kuni hadži alguseni
võib puhata ja loengutes käia.
HADŽi rituaalid:
● Tuleb panna selga ihrām ja öelda talbiya hadži jaoks - läbbayk ällähumma häžž (Siin ma olen, mu Jumal,
palverännaku jaoks).
Esimene päev Minās ehk yawm at-tarawiya (niiskuse päev, kuna koguti vett viieks järgnevaks päevaks):
● Lahkutakse Mekast ja suundutakse Minā poole.
● Kohale jõutakse enne asri palvet. Dohr ja asr on siin vaid 2 rakat (kõik eelnevad palved olid normaalse
pikkusega).
● Aega sisustatakse Koraani lugemise ja loengute kuulamisega.
● Kõik veedavad öö Minās.
● 9. Dhu-l-hižža päev on palverännaku kõige olulisem päev ja seda juba koidust alates.
● NB! Minā jaoks peaks toitu kaasa ostma, kuna kohapeal on vaid välismaa kaupmehed, kes üritavad hästi
teenida.
Arafāt:
● 150 000 bussi sõidavad ringiratast, et viia kõik palverändurid Mināst ‛Arafātile.
● Kes 9. päeva lõpuks (päikeseloojanguks) ‛Arafāti territooriumile ei jõua, selle hadž on kehtetu.
● Paigale peab jääma kuni päikeseloojanguni.
● Dohr ja asr loetakse siin üksteise järgi, mõlemad vaid 2 rakat.
● Peale asri palvet seistakse püsti, käed taeva poole, näoga Kaaba suunas ja siin võib Jumalalt paluda mida
iganes või lihtsalt retsiteerida Koraani.
● ‛Arafāt on palverännaku alus! Kohustuslik on vähemalt hetke enne päikeseloojangut seista rahulikult ‛Arafāti
territooriumil ja samuti hetk peale päikeseloojangut.
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Muzdalifa:
● Peale päikeseloojangut liigutakse edasi Muzdalifasse (ligi 5 km kaugusel).
● Maghrib ja ‛iša palvetatakse seal üksteise järel (‛isha 2 rakat).
● Kohustus on sinna jääda vähemalt keskööni. Need, kes on vanad või väsinud, võivad alates keskööst edasi
liikuda.
● Peale ‛ishat tehakse siin 1-rakaline witr.
● Vaba aega kasutatakse õppimiseks!
● Parem oleks, kui sinna jäädaks koiduni ja tehtaks seal ka fažri palve.
● Ei tohi unustada ka veidi puhata!
● Siin korjatakse ka väikesed kivikesed, mida hiljem viskeks vaja läheb.
Teine päev Minās, al-žamarāt:
● 10. Dhu-l-hižža päeva hommikul liigutakse tagasi Mināsse.
● Visatakse 7 Muzdalifast korjatud väikest kivikest suure Džamara (saatanat sümboliseeriva samba) pihta,
öeldes iga kord – „bismillah, allahu akbar”.
● Kui järgmistest viiest teost on ükskõik mis järjekorras 3 sooritatud, võib tagasi „tsiviilelu” juurde pöörduda
(v.a. abielusuhtes, mis on lubatud alles 3. päeval peale aidi):
1) kivivise – ar-ramiy, 2) ohver – an-nahr (täpsemalt vaata vastavast artiklist), 3) 7 ringi ümber Kaaba (nagu
eelpool kirjeldatud), 4) 7x Safā ja Marwa vahel jooksmine, 5) juuste ja küünte lõikamine.
● 3 viimast ööd veedetakse Minās. (Kui on väga kiire, siis alates 12. Dhu-l-hižža päevast võib lahkuda.)
● Igal nendest kolmest päevast visata 7 kivi kõigi kolme Džamara pihta, dohri ja maghribi (või ‛iša) vahel.
Alustada kõige väiksemast, siis suunduda keskmise juurde, seejärel kõige suurema juurde.
● Erinevate etappide vahel võib Kaaba poole seistes teha duasid, tingimusel, et see ei sega teisi.
● Peale Dhu-l-hižža 13. päeva on hadž ametlikult läbi. (4)
(LISA 4)
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5. PAASTUMINE JA ALMUS

5.1. Paastumine
Paastumine on islami seadus, mis seisab kõrvuti palve, almuse ja palverännakuga. Paastumine oli vaidlematult
harjumuseks ka varem, ette nähtud juba eelmistes ilmutatud raamatutes, ent islam tegi sellest kohustuse ja
määras kindlaks paastumise aja. (4)

Paast võib olla nii kohustuslik kui ka vabatahtlik. Igale täiskasvanud ja nii füüsilise kui vaimse tervise juures
olevale moslemile on kohustuseks paastuda igal aastal islamikalendri üheksanda kuu Ramadanikuu jooksul
päikesetõusust päikeseloojanguni. Paast kujutab endast esmajoones söögist, joogist ja seksuaalsuhetest
loobumist. Need, kelle paast on juba vaimsema tähendusega, jälgivad paastu ajal veelgi terasemalt kui tavaliselt,
et nad ei vihastaks, ei valetaks, ei peksaks kellegi vastu keelt jne. (4)
Paast kujutab endast inimese vaimu võitu füüsise üle. (4)

5.1.1. Ramadani kuu tegevused
Ramadanikuu on enesekontrolli ja hingelise distsipliini kuu. See kuu pole lihtsalt paastumine terveks pikaks
päevaks, vaid toob endaga kaasa teisi soovitatud kohustusi. (4)
Koraani lugemine - Selle kuu jooksul võiks paastuv moslem vähemalt korra Koraani kaanest kaaneni läbi
lugeda. Samas peab palveaegadest väga täpselt kinni pidama. (4)
Vabatahtlik almuste andmine - Ka almuste andmine on paastumisega tihedalt seotud, kuna moslem tunneb
oma nahal nälga ja janu . See on paastujale mõtlemiseks, mida tunnevad vaesed, kel pole raha toidu
muretsemiseks. Niisiis on moslemile parem anda paastukuu ajal rohkelt almuseid. (4)
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Zakaat ehk kohustuslik vaestemaks - Zakaat on islami neljas tala. Moslemitel on soovitav just paastukuul
vaestemaksu anda, et ka nood, kellele majanduslik olukord muidu seda ei luba, võiksid sellel pühal kuul peale
päevast paastu korraliku kõhutäie süüa. (4)
Kannatlikkus ja vagadus - On tähtis hoiduda vihastumast, olla kannatlik ning tasakaalukas. Ei mingit tühja
juttu ning tagarääkimisi, vaid tegeleda paastukuul olulisega. Paastuda ning samas vihane olla ja teisi taga
rääkida pole mitte ainult paastuvale moslemile kahjulik, vaid võib lausa paastu katkestada. (4)
5.2. Almus
Islami esimene tala on usk ühte Jumalasse ja Muhammedi prohvetlusse. Teine tala on palve, kolmas tala on
zakaat ehk maks, mida makstakse vaestele. Islam on ainus religioon, kus vaesed paluvad rikaste eest: rikkad
peavad ausalt oma raha teenima ning sellest alandlikult oma osa ka vaestele andma. (4)
Paljudes kohtades Koraanis räägitakse zakaatist ja palvest koos: kui sa usud Jumalasse, palveta Tema poole
kinnitamaks oma usku, ja kui sa usud Jumalasse, ole Temale allaheitlik ja tee teistele inimestele head, olgu need
siis vaesed või ükskõik millised muud abivajajad. (4)

5.2.1. Heategevuse liigid
Heategemise võimalusi on islamis mitmeid. Raha andmine on üks heategemise viis, teistesse hästi suhtumine on
samuti heategu, elusolendite eest hoolitsemine on heategu, vaeste toitmine on heategu, teistele naerataminegi on
heategu, kellelegi hea nõu andmine on heategu. (4)
Islam liigitab heateod vabatahtlikeks ja kohustuslikeks. Moslem on kohustatud ühe osa oma rikkusest ära
andma: seda nimetatakse zakaatiks või vaestemaksuks. Kõik ülejäänud heateod, mida moslem teeb, on
vabatahtlikud. (4)
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6. ISLAM KUI ELUVIIS

Islami usk leiab praktilise väljundi igapäevases elus. Islam õpetab nii seda, kuidas elada päevast päeva, kui ka
seda, mis on elu mõte ja eesmärk. Islam ei tee vahet sakraalse ja profaanse vahel, kogu elu on tervik, mis peab
olema allutatud Jumala tahtele. (3)

6.1. Sünd
Esimene asi, mida vastsündinu kuuleb, on palvekutse, mis talle mõlemasse kõrva sosistatakse.
Kõik poisid lõigatakse ümber. See toimub seitsmanda elupäeva ja kaheteistkümnenda eluaasta vahel. (3, 9)

6.2. Abielu
Abielu, perekonnaelu ning laste kasvatamine on Jumala käsk inimkonnale. (3)

Vanemate kohustus on valida lapsele abikaasa, kuna abielu peetakse nii kahe perekonna kui ka kahe inimese
vaheliseks ühenduseks. Samas nõuab Koraan, et tütarlaps peab olema abieluga nõus ning teda ei tohi sundida.
(3)

Abielulahutus on küll lubatud, kuid sellesse suhtutakse taunivalt. (1)

Islami seaduse järgi on mehel õigus abielluda kuni nelja naisega. Traditsioonilistes islamimaades aitab see
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kindlustada igale naisele perekondlikku kaitset. Samas rõhutatakse Koraanis, et kui mees ei suuda armastada
kõiki oma naisi võrdselt, siis tohib ta abielluda vaid ühe naisega. (3)
(LISA 3)

6.3. Surm
Moslimid usuvad, et surm on osa Jumala plaanist inimkonna suhtes ning seda ei tule karta. Usutakse, et kord
saabub kohtupäev, mil kõik surnud äratatakse üles ning Jumalmõistab nende üle kohut. Need, kelle head teod
kaaluva üles kurjad, saavad paradiisi ning teised lähevad tulle. (3)

Surnukeha peatakse kombekohaselt ning mässitakse valgesse surilinasse. Matta tuleb nii kiiresti kui võimalik,
soovitatavalt surmapäeval. Kuna usutakse keha ülestõusmisse, siis surnuid ei kremeerita. matusel loetakse
palveid, mis kinnitavad, et Jumal valitseb elu ja surma üle. (3)

6.4. Haridus
Saadik Muhhamed on öelnud: "Otsige tarkust hällist hauani". Jumala poolt antud mõistuse kasutamist aailma
paremaks tundmaõppimiseks nähekse usulise tegevusena. Kuid kõik õpetused on pärit Jumalalt ning seega on
väga tähtis allutada igasugune tarkuse kogumine Jumala tahtele, nagu see on kirjas Koraanis. (3)
(LISA 3)

6.5. Söök ja jook
Et saada söögiks sobilikku liha, tuleb loom tappa õige kombe kohaselt ja vastavaid palveid lausudes. Seda
nimetatakse halal´i lihaks. Sealiha söömine on karmilt keelatud (vt. LISA3). Koraan keelab ka alkoholi ja
narkootiliste ainete tarbimise. (3)

6.6. Riietus
Islamis ei ole täpseid ettekirjutusi rõivastuse suhtes, kuid nii meeste kui ka naiste riietuse juures peetakse
20

oluliseks tagasihoidlikkust. Väljaspool kodu peab naine käima kaetud kehaga, katmata võivad jääda vaid nägu
ja käed. Mõned naised katavad ka näo, kuid see ei ole kohustuslik. Riietus peab olema avar ega ei tohi välja
tuua kehavorme. (3)

6.7. Raha
Koraan keelab liigkasuvõtmise, kuid julgustab kauplemist ning ausal teel kasu saamist. Koraanis kirjeldatakse
kauplemist ja äri kui Jumala kngi otsimist ning igasugust rikkust tuleb esmalt kasutada perekonna heaks ning
seejärel puuduses olijate kannatuste leevendamiseks. (3)

Koraan keelab ka hasartmängud, sest need panevad inimesi rohkem lootma õnne peale kui Jumala hoolitsuse ja
enese ausa töö peale. (3)

6.8. Mošee
Saabudes Jathribi oli saadik Muhamedil esmane ettevõtmine ehitada lihtne mošee. See oli lihtne ehitus, mis
väljendas varase islami kasinuse ideaali. Katus toetus puutüvedele, kivi tähistas palve suunda ja prohvet seisis
jutlust pidades puutüvel. Kõik hilisemad mošeed lähtusid võimaluste piires sellest eeskujust. (3)

Erinevalt

ristiusu

kirikust,

mis

eraldatud

ilmalikest

tegevustest,

pole

mošee

suletud

ühelegi

ettevõtmisele.Koraani käsitluses pole olemas vastuolu püha ja igapäevase vahel, religioosse ja poliitilise vahel,
seksuaalsuse ja jumalateenismise vahel. Kogu elu on püha, kõigis oma avaldustes. Islami järdi on kogu maailm
mošee, kuna Jumala poole võib palvetada kõikjal. (3)

Reede keskpäeval kogunevad moslemi mehed palvetama ning jutlust kuulama. Ka naised käivad mošees
palvetamas, kuid see ei ole kohustuslik. Mošees on naistele eraldatud ala, mis asub sageli ülejäänud palvesaalist
kõrgemal. (3)

Reedelistel palvustel peab kogukonna juht ehk imaam jutluse khutbah. Jutlustamise paigaks on astmeega
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kantsel minbar.n (3)
(LISA 3)

7. ISLAM JA TERRORISM
Islam, religioon halastusest, ei luba terrorismi. Jumal on Koraanis öelnud:
„Jumal ei keela teil näidata headust neile ja kohelda õiglaselt neid, kes pole sõdinud teiega religiooni pärast, ega
ajanud teid välja teie kodudest. Jumal armastab neid, kes on õiglaseid.” (60:8)
Prohvet Muhammed keelas sõduritel tappa naisi ja lapsi ja ta ütles ka: ”Kes on tapnud moslemitega lepingut
pidava inimese, ei saa tundma paradiisi lõhna, kuigi see lõhn levib neljakümne aasta tee kaugusele”.
Moslemeid julgustatakse olema head loomade vastu ja neile mitte haiget tegema. Kord ütles prohvet
Muhammed: „Üht naist karistati, kuna ta hoidis kassi vangistuses nii kaua, kuni see suri. Selle põhjal määrati ta
põrgusse. Ajal, mil ta kassi vangistuses hoidis, ei andnud ta kassile ei süüa ega juua ega vabastanud teda, et see
võiks süüa maa peal elavaid putukaid”.
Kui juba loomadega tuleb ilusti ümber käia, mis veel siis rääkida inimestest? Selle ja teiste islamialaste tekstide
valguses on islami ja moslemite seisukohalt kaitsetute tsiviilisikute südametes kabuhirmu õhutamine, ehitiste ja
vara laialulatuslik hävitamine, süütute inimeste, naiste ja laste pommitamine ja sandistamine kõik keelatud ja
jälestusväärsed teod. Moslemid järgivad rahu, halastuse ja andestuse religiooni ja suuremal enamusel ei ole
mingit pistmist nende vägivaldsete sündmustega, mida mõned on moslemitega seostanud. Kui moslemist
indiviid sooritab terrorismiakti, on see inimene süüdi islamiseaduste rikkumises. (4)
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8. ISLAM EESTIS

Eesti alad on juba väga varakult maailmakaardile kantud just moslemist maailmaränduri poolt. Araabia
geograaf Muhammad Al-Idrisi, rändas Lääne-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Väike-Aasias. Ta koostas Sitsiilia
kuninga Roger II ülesandel tollal tuntud maailma kaardi ning selle geograafiat ning ajalugu käsitlevad
kommentaarid ehk „Rogeri raamatu", mis sisaldab andmeid ka Eesti ja Tallinna kohta. (3)

Maailmakaardi kirjelduses on lõik: „Anhel on ilus, tähelepanuväärne, õitsev linn. Ta kuulub Astlanda maale.
Astlanda linnade hulka kuulub ka linn Koluvan. See on väike linn, suure linnuse taoline. Selle elanikud on
maaharijad ja nende sissetulek napp, kuid on palju karja. Anheli linnast kagu suunas on kuus päeva teekonda. Ja
samuti Anheli linnast sellele, kes läheb rannaäärset teed mööda kuni Bernu jõe suudmeni, viiskümmend miili.”
Astlanda maad seostatakse Eestimaaga, Koluvani Tallinnaga, Bernu jõge Pärnu jõega ning Anheli (tõlgitud ka
Anhil) nime Hanilaga. (3)

Ajalooliselt jõudis islam Eestisse tatarlaste kaudu, kes võtsid islami usu vastu 889. aastal. (4) Esimeseks Eesti
aladelt leitud islami religioosseks tekstiks võib pidada araabia müntidele vermitud Koraani tekste. (3)

XIX ja XX sajandi vahetusel oli tatarlaste kogukond kasvanud sedavõrd suureks, et usupühade läbiviimiseks
pidi üürima suuremaid ruume (Tallinnas näiteks Tuletõrje Ühingu Pritsimaja Viru väljaku ääres). I maailmasõja
alguseks elas Tallinnas umbes 2000 tatarlast. I maailmasõja ja sellele järgnenud tsaarivõimu kukutamise ning
kodusõja segadustes kahanes tatarlaste kogukond paarisajaliikmeliseks. Esimene islami kogudus registreeriti
ametlikult 1928. aastal Narvas (Narva Muhammedi Kogudus). Korjanduste abil osteti Narvas Kiriku tänavale
maja, millest kujundati mosee. Narva kogudus oli ka aktiivne tatarlaste rahvusliku identiteedi säilitaja. Teine
islami kogudus registreeriti 1939. aastal Tallinnas (Tallinna Muhammedi Usuühing). (4)
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1940. aastal keelustas Nõukogude võim islami koguduste tegevuse. Mõlema koguduse hooned hävisid 1944.
aastal sõjatules. Nõukogude perioodil tegutses islami kogudus mitteametlikult - viidi läbi palvusi, järgiti
usukombeid ning tähistati usupühi. (4)

1988. aastal registreeriti Tatari Kultuuri Selts ning aasta hiljem alustati islami koguduse taasasutamisega, mis
taasregistreeriti Eesti NSVs 1990. a. Eesti Islami Kogudusena. Käesoleval ajal moodustavad koguduse Eestis
elavate peamiselt tatari, aserbaidzaani, kasahhi ja usbeki kogukondade liikmed. Islamimaailmas harva ettetuleva
nähtusena tegutsevad ühes koguduses koos nii sunniidid kui Siiidid. See asjaolu on imetlusväärne ja igati
tervitatav kui tolerantsuse ning teise inimese usuliste tõekspidamiste austamise avaldus. Kahetsusväärsete
isiklike omavaheliste arusaamatuste, aga mitte usuliste tõekspidamiste tõttu eraldus 1995. a. kolmeteistkümne
inimese suurune grupeering ning registreerus iseseisva juriidilise isikuna ühenduseks Eesti Muhameedlaste
Sunniitide Kogudus. Selle rühma lahkumine ei pingestanud Eesti Islami Koguduse siseseid suhteid sunniitide ja
siitide vahel. Ajalooliselt järjepidev kogudus tegutseb korrektselt, hoides oma religioosse maailmavaate nime ja
mainet, vaatamata sellele, et islam on siinsele regioonile üpriski võõras. (4)
Praegu asub Eesti Islami Koguduse keskus Tallinnas, Kadriorus Poska tänaval.

Sealsamas viiakse läbi

reedepalvusi. Suuremate pühade viidi ühispalvust läbi Sakala keskuses ning Tallinna Matkamajas. Oma mošee
rajamiseni pole kogudus veel jõudnud.(3)

Eesti Islami Koguduse vaimulik juht on alates 2002. aastast mufti Ildar Muhhamedšin, kes on sündinud
Tallinnas 1971. aastal. Ta on rahvuselt tatarlane ning lõpetanud Mediina Islami Ülikooli Saudi Araabia
Kuningriigis. (LISA 3) (3)

8.1. Eesti moslemite kogemused
ABIELU ISLAMIS ON AHISTAV?
„Appikene! Ära seda nüüd küll tee!!! Jumala eest! Ta peksab su läbi, hoiab sind päevad otsa köögis kinni ja
võtab lahutusel lapsed käest!" Uskuge või mitte, aga pidin seda enne abiellumist rohkem kui ühe heatahtliku
inimese suust kuulma. Lõpuks ei osanud ma isegi enam kuidagi muud moodi reageerida, kui vaid malbe
naeratusega. Sisemuses aga kriipis mõte - mis õigusega te minu abielu lahutate, enne kui see pole veel
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alanudki??? Teema alustuseks tooksin näite ühest Pransusmaal näidatud saatest, kus noor prantslanna jutustas
oma luhtaläinud abielust. Noor töölisklassi prantslanna abiellus Pariisis juhuslikul läbisôidul oleva rikka
naftašeigiga. Neiu kolis mehe koju ning esimesed kaks aastat olid unenägu: kleidid, kalliskivid, lossid. Perre
sündis kaks poega. Seejärel aga muutus kôik. Mees hakkas kurtma, et naine ei môista teda ning ei tea midagi
tema kommetest. Noorik kohkus, talle tulid meelde vanemate hoiatused ja tuttavate peavangutused. Ta vôttis
oma kaks poega ja joosis esimesele lennukile. Sellest ajast elab ta pidevas kolimispalavikus ja hirmus, et mees
tuleb teda otsima ja lapsed ära röövib. Mees olevatki käinud Prantsusmaal, kuid kuuldes, et naine teda näha ei
taha, käis vaid koolis poegi vaatamas ja ütles, et tuleb tagasi hiljem, kui lapsed on suuremad. Mis siis juhtuma
hakkab, muidugi ei tea … Juhtumeid on palju. Osadel on ônnetum lôpp, osadel ônnelikum. Isiklikult ei tunne
ma ühtki araablasest vôi mitte-araablasest moslemi naist, kelle mees talle kuidagi eriliselt liiga teeks, mina
isiklikult kaasa arvatud. Mees nagu mees ikka; vast ainult selle vahega, et kuna on jumalakartlikum, siis viina ei
võta, võõraid naisi ei katsu ja üldse on austus perekonna kui sellise vastu palju suurem. Siinkohal pean
rôhutama, et ônnelikus abielus naistest ei ole ju môtet rääkida ega filme teha. Igapäevaelu idüll tänapäeva
publikut ei huvita. Samuti ei tasu arvata, nagu sellised abielud oleks mingi „moeröögatus”. Minu enda
kursusekaaslane abiellus mehega, kelle ema on blond ja sinisilmne prantslanna, „isehakanud” moslem ja isa
tuneeslane. Elavad juba 30 aastat väga ônnelikus abielus, Tuneesias! Kedagi ei peksta, kööki või magamistuppa
ei aheldata. Lapsi on peres kaks – poeg ja tütar, môlemad kôrghariduse saanud õnnelikult abielus noored.
Eurooplanna-moslemi õnnetu lôpuga abieludel on reeglina üks ühine joon - noor naine on kogenematu ja mees
kosib teda vaid välimuse tôttu. Siinkohal tahaks küll Eesti tüdrukutele ühe asja südamele panna – kui ikka
absoluutselt mehe kultuuriruumist ja perekonnast ei hooli, siis parem moslemile üldse mitte minna! Varem või
hiljem tekivad sellest konfliktid. Kohe alguses tuleb kokkuleppele jõuda, kes milles mööndusi teeb (ja need ei
pea loomulikult ainult ühepoolsed olema), muidu läheb pärast kindlasti lahinguks. Kuid see ei ole soovitus mitte
ainult eestlanna-moslemi abielule, vaid kõige üldisemas mõttes segaabieludele. Ja ega abieluõnn ei ole tagatud
ka „omasuguste” vahel. Kui palju on Eestis segaabielusid? Praeguse seisuga mitte just eriti palju. Sellegipoolest
lahutatakse meil 68% abieludest, mis on Euroopa Liidu kõrgeim protsent. Seega ei ole meie kindlasti mitte need
õiged teistele selles suhtes moraali lugema. Ma ei tea, et selle kohta oleks ametlikku statistikat tehtud, kuid oma
tutvusringkonna põhjal (kus on nüüdseks küllaltki palju eestlanna-moslem abielusid) võin kindlalt väita, et
Eestis on ikka mitu ja mitu korda rohkem abielulahutusi kui nende segapaaride vahel. Hetkel meenub mulle ...
üks.
Teine ühine joon luhta läinud eurooplanna-moslem abielude vahel on raha. Mitmed lahutatud abielude
meespooled on Gulfi riikide rikkad naftašeigid, kes vahel Euroopast lôbureisidelt naisi „kaasa ostavad”. Ja
noored kogenematud naised lasevad end unistustel kaasa viia. Kuid samas ei saa öelda, et Eestis neid rikkaid ja
vôimsaid ärimehi vähe oleks, kel’ naine ja lapsed kodus, kuid noored kogenematud näitsikud armukesteks
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vôetud. Või miks otsida vaid meie riigi „rikaste ja ilusate” seast? Süüdistatakse ju islamit ka polügaamia
lubamises, kuid selle peale ei mõtle keegi, et Euroopas ja USAs on statistiliselt palju rohkem mitme naisega
mehi kui islamiriikides, kus tänapäeval on reeglina siiski igal mehel vaid üks naine. Kuna mehel on lubatud
võtta veel teinegi kõrvale, siis ei tunne ta ka vajadust seda kellegi eest varjata. Miks siis tavaliselt ei võeta?
Esitage see küsimus mõnele moslemist mehele. Reeglina nad vastavad kui ühest suust: „Hull oled või? Ühegagi
tegemist!" Islami seadus näeb ka ette, et kui mehel on mitu naist, peab ta KÕIGILE naistele KÕIKE võrdselt
jagama. Naine ei ole asi, mida omada; selle naise eest peab ka hoolitsema ja tööd rabama; kõik tema õigused
tagama. Kui ühel naisel on maja, siis peab teisel ka olema, kui ühel on auto, olgu ka teisel jne. Ja südant on ju
veelgi raskem, kui mitte võimatu jagada. Seega loobub enamus meestest sellest „privileegist”. „Meil” aga
peetakse salaja ikka mitut. Või kuidas muud moodi nimetada neid mehi, kellel on mitu „girlfriend’i” korraga.
Abielurikkumist ju pole, kuna abielus ei olda. Kuid de facto on siiski tegemist polügaamiaga, nagu ka väga
kiirete partnerivahetustega suhete puhul. Kui palju on meie ühiskonnas tänapäeval mehi, kellel vana naine
lastega kodus ja noor armuke kõrval? Kus on siis õiglus nii abikaasa kui ka armukese suhtes???
Palju on minu käest ka küsitud, et mis ikka tõmbab ühte Eesti tüdrukut nii kauge kultuuri ja usuga mehe poole.
Kas nad on siis tõesti nii palju paremad? Kas meie mehed ei kõlba? Ei, ma ei ütleks, et ei kõlba! Ja pealegi ei
saa teha üldistusi. Häid ja halbu mehi on igal pool. Minu puhul mängis väga suurt rolli see, et ma täpselt tean,
mida islam mehelt nõuab. Seega, kui abiellun tõsiselt religioossetest seadustest lugu pidava mehega, võin olla
kindel, et respekteeritakse ka kõiki minu õigusi. Moslemist mehed näiteks ei arva, et naine on majapidamises
töölooma eest. Tooksin siinkohal väga koduse näite – abikaasal tekkis fatira (pannil küpsetatav mannakook)
isu. Mina vaatasin elutoas televiisorit, nii ta suundus siis ise kööki oma maiuspala valmistama. Ei läinud palju
aega mööda, kui kööki sattus ja mu abikaasa 10-aastane vend. Too küsis siis loomulikult, et millega vanem
vend tegeleb. Abikaasa vastas: „Teen fatirat!” Vend tõmbas nina kirtsu ja uuris edasi: „Aga miks Kätlin ei või
teha?” ja mina kikitasin vastuseks kõrvu. „Aga miks ta peaks? Mina ju söön ka. Aziz, kas sa tead, et meie
prohvet (saws) aitas alati oma naisi söögitegemisel ja tubade koristamisel! Ta ütles, et parimad meie hulgast on
need, kes on oma naistele parimad!" (4)

Kuidas minust sai moslem
Olen umbes 7-aastaselt vaatanud erinevaid filme islamist ja kuulanud erinevaid muinasjutte, näiteks „Ali Baba
ja 40 röövlit” või muud Araabia muinasjutud. Siis ei teadnud ma midagi sel-list, mida ma saaks teha, et saada
moslemiks. Paar aastat hiljem, kui osteti arvuti, otsisin ma informatsiooni islamist ja leitsin terve hulga. Hiljuti
sain tuttavaks ühe Egiptuse noormehega ja ta ütles mulle, et teab üht naist, kes on ka eestlanna ja moslem ning
andis mulle selle neiu aadressi. Nii hakkasingi selle neiuga suhtlema ja lõpuks sain teada, et ka Eestis on
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islamiusulisi inimesi. Ta on mulle saatnud palju referaadi stiilis informatsiooni islami kohta ja sealt hakkasingi
lugema ja õppima. Siis sain tuttavaks veel üke neiuga Sillamäelt, kes on sama vana kui mina ja ta pakkus ühel
päeval välja minna temaga Tallinna mošeesse ja ma nõustusin. Läksimegi sinna, sain oma ühele küsimusele
vastuse ja sain tuttavaks teiste eesti ja vene naistega, kes olid islami vastu võtnud. Nüüdseks tean ma palju
rohkem islamist ja olen ka ise moslem. Hakkasin õppima palveta-mist, aeglaselt küll, aga see tegi mulle head,
sest nüüd sooritan ma 5 palvet päevas paremini kui võisin arvata. Raskusi on perega, sest olen moslem. Minu
pere ei armasta islamiusulisi, siiski võtsin küllda oma sõbranna nõu, et rääkida sellest oma emale. Ema võttis
selle teate külmalt vastu ja arvab, et olen hull. Tegelikult olen ma õnnelik, et sain oma pisikese unistuse täide
viia, kuigi on raske elada moslemina peres, mis vihkab seda usku. Aga iga päev annab ALLAH mulle jõudu, et
edasi minna ja olla parem moslem. Mul on hea meel, et saan kellegagi jagada oma kogemust, kuidas sain
moslemiks.
ALLAH ÕNNISTAGU TEID MU ÕED JA VENNAD. Kersti (4)

Islam – minu elu päästja …
Närtsinud, tume ja eksinud iseeneses. Sa ei leidnud juhatavat valgusekiirt, mis oleks aidanud sind kõrgemale
pürgida. See tegi sind külmaks ja nukraks, kuid samas ma tean, sa salajalt otsisid end, aga olid niivõrd pime
seda endale lubama. Sa olid kui kõrgel lendav lind, tahtsid põgeneda, kuid sellest veel lihtsam ja üllam, on
teada, kes sa oled ja miks sa oled. Sina seda ei osanud soo-sida, vaid olid endasse tõmbunud, ja suhtlesid oma
pimeda olemisega, nutsid vaikivalt ja rõõ-mustasid teesklevalt. Ma ei tundnud sind enam, olid kaugel endast ja
ma jätsin sind, kuna ma ei osanud muud moodi. Tol ajal olin meeletult kurb sinu üle, sest ei leidnud viisi kuidas
sind abistada. Kuid mäletad seda aega, mil naasusid üks tund mu juurde ning laususid äreva häälega - see
saabus, ma leidsin oma valgusekiire, mis juhataks, ja aitaks mind paremuse poole jõuda. Seda lausudes, mäletan
siia-maani su silmade sära ja hinge rõõmu. Olid maailma õnnelikuim, sinu süda oli täis rikkust ja rahu ning sa
lõpuks oskasid kohtuda sellega, mida nii kaua teadmatult ihkasid. Ma olen su üle väga rõõmus, sest selle
joovastav mõju tungis su südamesse, vallutas su hinge, ja sai sinu hindamatuks vääriskiviks, mida hoiad endaga
alati. Selle armastus ei lõppe, see kasvab ning kasvab, mida rohkem sa sellest kinni hoiad, laususid sa. See on
kui õhk, mida nüüd vajad, ja ilma selleta sa närtsiksid jälle, ja laskuksid kaugele-kaugele, eemale kõigest heast.
Tõesti, sinu hinge peeglid ei peta, sest näen seal uut elu, uut lehekülge, mille sa suure hoole ja uhkusega oskasid
lõpuks vastu võtta - näen uut tugevat inimest, kes oskas oma elu ümber pöörata. Kirjeldasid mulle, et see oli kui
üks uks, millest pidi sisenema. Ütlesid, et see ei olnud mitte ta-valine uks, ja mitte kõik ei näe seda, ja avatud
saab see sellele, kes soovib end sellest sisse lasta, ja on selleks valmis. See on müstiline, kuid ma mõistan sind,
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ja saan aru, et seda rõõmu, era-kordset õnnelikkust ning rahulolu saavad tajuda ja omada vaid need, kellele see
tee oli ettemää-ratud, neile, kes sisenevad sellest salapärasest uksest. Sinule oli see ettemääratud, sa lõpuks
nägid seda ja sisenesid. Ma tean, mille sa leidsid - see oli islam,millest sai sinu elupäästja. Mõistan sind, sest sa
oledki mina.
Amina (4)
9. RAKVERE GÜMNAASIUMI ÕPILASED ISLAMIST

Tegin küsitluse Rakvere Gümnaasiumi 10, 11 ja 12 klassi õpilastega. Küsitlesin igast vanuseklassist üht klassi
kaks korda: enne ja pärast islamiteemalist loengut koolis. Kokku täideti ankeete kahe korraga 154, mõlemal
korral oli vastajaid 77. Ankeedis küsisin kuus küsimust. (LISA 2)
10-da klassi ankeete lugedes märkasin, et küsimusele, mis on islam anti esinevaid vastuseid. Üllatavalt pakuti
islam olevat usk ainult 21 korda ehk 77%. Pakuti ka variante nagu kultuur (4%), rahvus (4%) ja riik (15%).
Pärast loengut oli, aga küsimuse vastused märgatavalt täpsemad. Pakuti 30 korda usku ning vaid üks inimene
vastas, et ta ei tea sellele küsimusele vastust. 11. klassist pakkus esimesel korral 28, et islam on usk ning vaid
üks, et kultuur. Pärast loengut vastasid 11-da klassi õpilased 100%, et islam on usk. 12. klassist vastas samale
küsimusele 19 õpilast, et islam on usk ning 3, et islam on terrorism. Loeng 12-da klassi arvamust eriti ei
mõjutanud.
Teisele küsimusele ootasin erinevaid vastuseid. Küsimusele, mis teeb islami eriliseks sain enne loengut
vastuseid väga erinevaid ning üht kindlamat seisukohta klasside raames ei olnud, kuid pärast loengut oli
klasside enamuse veendumus, et islami teeb eriliseks selle traditsioonid. Kätlin Hommik-Mrabte ütles oma
intervjuus, et tema arvates teeb islami eriliseks selle täpsus, põhjalikkus ning loogilisus. (LISA 3) Seda aga ei
arvanud ükski loengut kuulanud õpilane.
Küsisin õpilastelt miks nende arvates peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist. 10-da klassi õpilaste
vastused olid üpriski varieeruvad. Pakuti haritust (33%), ei peakski (19%), peab ohtudest teadlik olema (15%),
toodi välja erinevust teiste uskudega (7%), islami levikut (4%), käitumise mõistmist (4%) ja ka muid vastuseid
(5%). Märkimisväärne on see, et enne loengut oli 4 õpilased arvamusel, et islamist peab teadma, sest peab
teadma sellest tulenevaid ohte, kuid pärast loengut sellist vastust enam ei olnud. Kümnendikud tähtsustasid
enam haritust (55%) ja usu levikut (16%). 11. klass pakkus sarnaseid vastuseid, sinna lisandusid
märkimisväärsed vastused nagu huvitav (7%) ja pärast loengut tolerantsus (4%). 12. klass arvas, et kõige parem
vastus sellele on haritus enne 23% ja pärast 61%.
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Küsimus mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust lisasin ankeeti tagamõttega, et teada saada,
mida vastajad tegelikult islamist teavad. Vastused sellele küsimusele ei olnud üllatavad. Üllatusin selle üle, et
kuigi sellele küsimusele jäi siiski palju vastuseid, aga kõikides klassides tõusis märgatavalt vastuse - piiratud protsent. 10-das klassis pakkus seda 58%, 11-das 46% ja 12-das 75%. Sellise tõusu põhjustajaks võis olla Kätlin
Hommik-Mrabte nägemine elusuuruses.
Viiendana küsisin miks peetakse moslemeid esmajoones terroristideks ning vastused sain ma esimesel korras
üpriski sarnased (pärit palju terroriste, usk käsib, oma tahtmise saamine jne), aga pärast loengut on suur hulk
vastanutest välja toonud meedia negatiivse mõju. Kätlin Hommik-Mrabte seletas selle, kuidas moslemid
tegelikult suhtuvad terrorismi ja radikaalsesse islamisse hästi lahti. Samuti ütles ta seda ka oma intervjuus
(LISA 3).
Viimaseks jätsin gümnasistidele analüüsida islamiperekonda, milles vanemad on moslemid, aga laps (ise vastaja
rollis) ei ole. Küsimusele kas ja kuidas saaksite vanematele öelda, et Tema ei poolda nende usku. Kõikides
klassides domineerisid vastused ütleks otse nii nagu on ja igaühel on usuvabadus. Kõige ekstreemsem vastus
sellele küsimusele oli, et ei saakski öelda, kuna muidu visatakse teda kividega surnuks.
Nende ankeetide lugemine oli väga huvitav ja üllatusin nii mõneski kohas. Kuigi kasutati ankeetide
maitsestamisel vürtsikalt oma piiramatut huumorimeelt, sain siiski sellest nii mõndagi kasulikku informatsiooni.
Sain teada, kui vähe tegelikult teavad gümnaasiumi õpilased islamist ning, mis kõige tähtsam, sain teada, kui
palju aitas kaasa üks huvitav loeng islami mõistmisele nende hulgas.
(LISA 5)
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KOKKUVÕTE

Antud uurimistöö valmis keskkooli õpilaste ankeetküsimustiku täitmisest. See koosnes kuuest islamiteemalisest
küsimusest, mille jagasin õpilastele kaks korda. Esimene kord enne ja teine kord pärast islamiteemalist loengut.
(LISA 2)
Samuti on tähtis osa uurimistöös intervjuu Kätlin Hommik-Mrabtega, kes on Eestis elav moslem ning kes
nõustus mulle interneti vahendusel intervjuud andma. (LISA 3)
Uurimistöö tulemusena selgus, et islami ajalugu on väga huvitav ja see on hästi kättesaadav. Samuti sain teada,
et Eesti moslemid elavad tavapärast elu ning on oma eluga rahul. Statistika andmete põhjal selgus, et
gümnaasiumi õpilased teavad islamist väga pinnapealselt ja mõistavad seda valesti, kuid seda saab parandada
huvitava loenguga. Samuti mõistsin, et meedia mõjutab väga palju inimeste arusaame.
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LISA 1

Islamiusuliste osakaal riikide rahvastikus

(6)
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LISA 2

Tere!
Olen Krista T. Rakvere Gümnaasiumi 12. klassist. Seoses uurimistöö koostamisega teemal „Islam ja Eesti“, palun Teil
vastata järgmistele küsimustele.
Hindan väga Teie isiklikku arvamust.

1. Mis on Teie meelest islam?

2. Mis teeb islami eriliseks?

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas saaksite neile öelda,
et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
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Tänan!

LISA 3
Intervjuu Kätlin Hommik-Mrabtega.

1. Kuidas Te kirjeldate oma sidet islamiga?
Minu side islamiga on äärmiselt tugev ning isiklik. Juba päris väikesest peale mäletan end Loojaga sidet otsivat.
Kui kasvasin suuremaks, uurisin väga täpselt kristlust ning pidasin end isegi kristlaseks. Mida rohkem ma aga
õppisin, seda selgemalt mõistsin, et koguneb liialt palju selliseid asju, mida ma mõista ei suuda või millega ma
nõus ei ole. Seega ühel hetkel, kui avastasin, et neid asju on juba väga palju, sain ka aru, et ma ei ole tegelikult
kristlane, kui nii paljut selles usus vastu võtta ei suuda. Kui veidi hiljem islami kohta uurima hakkasin, avastasin
oma suureks rõõmuks, et KÕIGIS asjades, mis mulle kristluses olid vastuvõtmatud või segased, oli islami
seisukoht loogiline. Tihti küsitakse, miks hakkasin moslemiks. Ma ei hakanud moslemiks, olin seda juba sünnist
saadik, kuid lihtsalt ei teadnud seda: islam vastas mu küsimustele just nii, nagu mu oma loogika mulle vastas.
2. Kas ja mis teeb islami usu eriliseks võrreldes teiste uskudega?
Islami teeb eriliseks selle täpsus, põhjalikkus ning loogilisus. Ei ole olemas eluvaldkonda, mis ei oleks islamis
lahti seletatud. Ka on küllaltki originaalne islami teaduslikkus - kui me Euroopa kontkestis oleme harjunud
sellega, et usk ja teadus ei käi kunagi kokku, siis islamis usk ongi teadus.
3. Islami seaduse järgi on mehel õigus abielluda kuni nelja naisega. Kas Eestis on ka see võimalus
(ebaseaduslikult)? Põhjendage.
Ebaseaduslikult on loomulikult võimalik teha igasuguseid asju, ka mõrvata, varastada jne. Eestis ei ole ma
ebaseaduslikest mitmenaisepidajatest küll kunagi midagi kuulnud, kuna mitme naise pidamine on ikkagi
küllaltki suur vastutus. See ei ole mõeldud vaid meeste ihade rahuldamiseks.
Islam näeb ette, et mehel on õigus abielluda kuni nelja naisega (see on muide ainus monoteistlik usk, mis
PIIRAB naiste arvu; teistes võib neid olla piiramatu arv). Samas seab islam sellele vägagi ranged reeglid: mees
peab olema suuteline neid naisi täpselt võrdselt ka ülal pidama (seega saavad seda endale lubada vaid väga
rikkad või väga vaesed: neli kõrreonni püstitada ei ole ju kuigi raske). St, kui mees on abielus ühe naisega ja
nad elavad majas, naisel on auto jne, siis kui mees otsustab, et võtab teise naise, ei tohi ta esimeselt midagi ära
võtta vaid peab ka teisele võimaldama täpselt sama suure maja, auto jne. Kui üks naine saab kingituse, peavad
ka teised saama samaväärse. Meestel on isegi kohustus oma ööd naiste vahel ära jagada, nii et kõik saaksid
võrdselt oma abikaasaga aega veeta.
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Islamis on mitme naise pidamine lubatud tegelikult selleks, et ära hoida naiste alavääristamist ühiskonnas.
Võiks küsida, et kuidas see siis naiste alavääristamist ära hoiab? Samas, kui mõelda selle peale, kui palju on
meie endi ühiskonnas neid noori naisi, kes helgema elu lootuses vanadele abielus meestele armukeseks lähevad
ja seejärel rasedatena hüljatakse, või kes noormeestega niisama kokku elavad, nende järel koristavad, pesu
pesevad, vaaritavad, samas teadmata, et mehel on kõrval veel mitu girlfriendi, siis on igal juhul eten, kui mees
teab, et abieluväliselt on talle ükskõik milline naine keelatud ja kui ta tahab tõesti mitme naisega elada, peab ta
ka kõigi nende eest vastutama, lapsi kasvatama, kõigile majanduslikult toeks olema ja mitte vaid niikaua, kui ta
seda ise soovib vaid ka peale seda, kui kõik on läbi. Abielu kaitseb naist ärakasutamise eest, isegi kui tegemist
on mitmikabieluga.
Samas näitab statistika, et Euroopas ning Ameerikas on tänapäeval palju enam polügaamiat kui islamiriikides.
Millest see tulla võiks? Mitme naise teatud tingimustel lubamine siiski paneb mehi mõtlema, kas nad tahavad
nii mitme naise eest vastutada, samas kui niisama kokkuelu ei pane meest millegi eest vastutama. Just selle
vastutuse pärast arvab enamus moslemitest mehi, et parem on olla vaid ühe naisega, kui endale rohkem
vastutust ning probleeme kaela tõmmata.
Mitme naise pidamine ei ole lubatud ja lausa kasulik mitte vaid mehe soovide tõttu vaid tegelikult ka teatud
situatsioonides. Peale II Maailmasõda näiteks oli Saksamaal järel nii vähe mehi, et väga paljud lesestunud ning
vallalised noored naised pidid hakkama nö prostituutideks, magades USA ja Briti sõduritega, et toita kas ennast
või oma lapsi. Kas pole siis naisele alandav oma keha vaid pätsi leiva eest müüa, kui ta võiks samas olla kasvõi
neljas ametlik ning hoolitsetud naine? On ka olukordi, kus mehe esimene naine on kas vaimselt või füüsiliselt
väga haige. Kui mees siiski temast hoolib (kuna too on näiteks tema laste ema), siis ei taha ta ju oma naisest
lahutada lihtsalt selleks, et oma eluga edasi minna ja teine naine võtta. Milline naine aga oleks nõus hakkama
terveks eluks armukeseks mehele, kellel on vaimse puudega naine? Kui aga selle teise abielu saab legaliseerida,
on see kõigile osapooltele parem.
Selliseid näiteid võiks tuua veel palju. Seega võib järeldada, et mitmikabielude lubamine hoiaks tegelikult
ühiskonnas ära nii ebaseaduslikult mitme naisega elamise, nende alandamise kui ka palju südamevalu.
4. Kas moslemi naised on kohustatud saama hariduse? Põhjendage.
Iga moslem peaks saama haritud, kui selleks on vähegi võimalust. Koraani kõige esimene ilmutus oli: „Õpi (või
loe või retsiteeri), oma Isanda nimel, kes on loonud ...“. Seega on igale moslemile kohustuseks õppida ja end
harida.
Naise staatus on siiski ka õppimise alal väga eriline. Prohvet Muhammed (saws) ütles: „Kui sa harid poisi, harid
sa temast mehe; kui aga harid tütarlapse, harid sa rahvast.“ See tähendab lahtiseletatult, et juba 14 sajandit
tagasi oli moslemitele teada fakt, et just naised on need, kes vastutavad järeltulevat põlvede teadmiste eest, kuna
lapsed puutuvad kokku emadega rohkem kui isadega, seda just varajases lapsepõlves, kus lapse teadmistele ja
haridusele alus pannakse. Seega, kui naised on haritud, on ka kogu rahvas haritud.
5. Kuidas suhtute Teie sealiha söömisesse?
Kuna sealiha söömine on islami seaduse järgi keelatud, siis ma seda loomulikult ei tarbi. Samas tuleks märkida,
et islami seaduse järgi muutub iga keeld käsuks, kui sellest sõltub elu. Seega, kui moslem satub kohta, kus ei ole
mitte midagi muud süüa kui siga ja mitte midagi muud juua kui alkoholi ja tal on valida nende tarbimise ja
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surma vahel, siis muutub nende tarbimine talle kohustuseks, et säilitada elu. Samas ei tohiks neid tooteid tarbida
rohkem, kui just häda pärast vaja on.
6. Kuidas Te tähistate islami tähtsamaid pühi?
Islami kahe suure püha tähistamine Eestis ning islamimaailmas erineb loomulikult suuresti juba selle poolest, et
meil ei ole siin reeglina need mitte vabad vaid tööpäevad (välja arvatud juhul, kui need satuvad nädala lõppu).
Reeglina käivad moslemid pühadel mošees pühadepalvusel, annetavad vaestele, et noodki saaksid katta
pidulaua, teevad kingitusi pereliikmetele ning sõpradele, katavad pidulaua jne. Eks me siin Eestis proovi ka
võimalikult palju pühademeeleolust osa saada.
7. Kas Islami Koguduse vaimulik juht on ikka Ildar Muhhamedšin? Põhjendage.
Ma ei saa küll küsimusest päris hästi aru, kuid katsun vastata. Jah, Eesti Islami Koguduse juhiks on mufti Ildar
Muhhamedšin. Tema on just see mees, kelle poole igasuguste vastavate küsimustega pöördutakse, kell käest
islamialast juriidilist nõu küsitaks, kellel on õigus toimetada religioosseid abielusid jne. Samas, islamis ei ole
samasugust vaimulike hierarhiat kui näiteks kristluses, seega imaamiks (ehk palvejuhiks) võib olla igaüks, kes
palvetajate grupist on kõige pädevam. Seega, kui naine näiteks kodus oma lastega palvetab, on ta selle
palvegrupi imaamiks ja lapsed palvetavad tema järgi.
8. Mil määral on mošee ehitamine Tallinna Teie jaoks tähtis?
Usun, et mošee ehitamine on kõigi Eesti moslemite jaoks oluline, kuna ehitusloa saamine juba näitab, et meidki
aktsepteeritakse. Islami pühakoda on ainus, mis kõigist Eesti usulistest kogukondadest Eestis puudu on.
Samas on väga olulisel kohal mošee ehitamise juures ka see, et sellest ei saa mitte vaid palvekoda vaid ka
kultuurikeskus, kus oleks võimalik islamialast infot saada, näituseid külastada jne. Seega ei oleks see oluline
mitte vaid Eesti moslemitele vaid Eestile tervikuna, kus selline asutus siiani puudub.
9. Milline roll on usunditel tänapäeval?
Usun, et see sõltub konkreetselt indiviididest: mõne jaoks on usk väga oluline, mõne teise jaoks ei mängi aga
jälle mingit rolli. Maailma mastaabis on usk üldiselt aga väga suure mõjuga, ka poliitilisel areenil, kuigi me tihti
seda ei tea või ei tunnista. Fakt on see, et väga suur enamus meie maailma inimestest siiski kuulub ühe või teise
usu rüppe ja seega on nende arvamused ka nende uskudest mõjutatud.
10. Kuidas suhtute radikaalsesse islamisse?
Oleneb sellest, mida radikaalse islami puhul mõeldakse. Kui radikaal on keegi, kes viis korda päevas palvetab ja
ususeadusi täidab, siis suhtun ma sellesse väga hästi ja kuulun isegi nende hulka. Kui aga radikaali all on
mõeldud kedagi, kes end tsiviilelanike hulgas õhku laseb, siis suhtun ma sellesse väga halvasti, kuna Koraani
järgi on enesetapp üks suurimaid patte islamis ning islami seadus näeb ette, et tsiviilelanikke, eriti naisi ja lapsi,
ei tohiks sõjategevusse kaasata.
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LISA 4

PALVERÄNNAK
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LISA 5
A) KÜSITLUSTULEMUSED ENNE LOENGUT:
10C
1. Mis on Teie meelest islam?

1; 4%

Usk
Kultuur

4; 15%

1; 3%

Riik

21; 78%

Rahvus

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

Haritus
Erinevus teiste uskudega

5; 19%

On levinud

9; 33%
Ei peakski

4; 15%

Et käitumist mõista

1; 4%

5; 18%
2; 7%
1; 4%

Peab teadma ohte
Muud
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5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones
terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.

Usk ütleb
Kardetakse erinevust

4; 15%
13; 48%

2; 7%
1; 4%
2; 7%

Suhtumine teistesse
uskudesse negatiivselt
Ei tea

5; 19%

Palju terroriste pärit
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11D
1. Mis on Teie meelest islam?

1; 3%
Usk
Kultuur

28; 97%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

Haritus

3;
10%
4; 14%

Konfliktide ennetamine

11; 38%

Huvitav

2; 7%

Ei peakski
Mõistmine

2; 7%

7; 24%

Muu

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks?
Põhjendage oma seisukohta.

Välimus, olemus
2; 7%

3;
10% 4; 14%

Sõjad
Usk ütleb

3; 10%
9; 31%

8; 28%

Terror
Oma tahtmise saamine
Meedia
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12D
1. Mis on Teie meelest islam?

Usk

3; 14%

Terrorism

19; 86%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi
islamist?
2; 10%
Haritus

2; 9%
1; 5%
3; 14%
3;
14%

5; 24%

Laialdane usu
levik
Mitte solvata

5; 24%

Ei peakski
Palju uudiseid

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones
terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
1; 4%

1; 5% 1; 5%

1; 4%

Suur hulk ongi

6; 27%

12; 55%

Elavad
sõjapiirkonnas
Uskumise
tõestamine
Panevad pomme
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10C
1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

21 vastust, 77%

Kultuur

1 vastus, 4%

Riik

4 vastust, 15%

Rahvus

1 vastus, 4%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Reeglid

9 vastust, 32 %

Muu

6 vastust, 22%

Terrorism

5 vastust, 19%

Ei tea

4 vastust, 15%

Mitte midagi

2 vastust, 7%

Pühendumine

1 vastus, 4%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Haritus

9 vastust, 33%

Ei peakski

5 vastust, 19%

Muu

5 vastust, 19%

Peab teadma ohte

4 vastust, 15%

Erinevus teiste uskudega 2 vastust, 7%
Levik

1 vastus, 4%

Käitumist mõista

1 vastus, 4%
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4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
Alaväärne elu

9 vastust, 33%

Liiga varjatud

5 vastust, 19%

Range

5 vastust, 19%

Ei meeldi

4 vastust, 15%

Neil on palav

3 vastust, 11%

Naljakas

1 vastus, 4%

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Muud

13 vastust, 48%

Pärit palju terroriste

5 vastust, 19%

Usk ütleb

4 vastust, 15%

Kardetakse erinevust

2 vastust, 7%

Ei tea

2 vastust, 7%

Suhtumine teistesse

1 vastus, 4%

uskudesse negatiivselt

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Ütlekski otse välja 18 vastust, 67%
Muud

7 vastust, 26%

Koliks salaja välja 2 vastust, 7%
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11D
1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

28 vastust, 97%

Kultuur

1 vastus, 3%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Tavad, kombed

14 vastust, 48%

Erilisus

4 vastust, 14%

Muu

4 vastust, 14%

Ei tea

3 vastust, 10%

Uskumine hauatagusesse 2 vastust, 7%
ellu
Järgijaid vähe

1 vastus, 3%

Sõda

1 vastus, 3%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Haritus

11 vastust, 38%

Konfliktide ennetamine

7 vastust, 24%

Mõistmine

4 vastust, 14%

Suur hulk

3 vastust, 10%

Huvitav

2 vastust, 7%

Ei peakski

2 vastust, 7%
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4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
Piiratud elu

8 vastust, 28%

Range

7 vastust, 24%

Puudub võrdsus

7 vastust, 24%

Ei meeldi

4 vastust, 14%

Ei tea

2 vastust, 7%

Harjumus

1 vastus, 3%

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Terror

9 vastust, 31%

Usk ütleb

8 vastust, 28%

Välimus, olemus

4 vastust, 14%

Sõjad

3 vastust, 10%

Meedia mõju

3 vastust, 10%

Oma tahtmist saada

2 vastust, 7%

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Igaühel on õigus valida

13 vastust, 45%

Muud

6 vastust, 21%

Ütleks otse välja

5 vastust, 17%

Vanemad mõistaksid

3 vastust, 10%

Ei saakski

2 vastust, 7%
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12D
1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

19 vastust, 86%

Terrorism

3 vastust, 14%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Terrorism

10 vastust, 45%

Palverännakud

4 vastust, 18%

Tavad, reeglid, kultuur

3 vastust, 14%

Palvetamine

2 vastust, 9%

Muud

2 vastust, 9%

Pommid

1 vastus, 5%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Haritus

5 vastust, 23%

Laialdane usu levik

5 vastust, 23%

Mitte solvata

3 vastust, 14%

Ei peakski

3 vastust, 14%

Huvitav

2 vastust, 9%

Palju uudiseid

2 vastust, 9%

Muud

2 vastust, 9%

4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
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Muud

9 vastust, 41%

Range

6 vastust, 27%

Kaetud, ühesugune

3 vastust, 14%

Traditsiooniline

2 vastust, 9%

Ahistav

2 vastust, 9%

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Suur hulk ongi

12 vastust, 54%

Sõjapiirkond

6 vastust, 26%

Uskumuse tõestamine

1 vastus, 5%

Panevad pomme

1 vastus, 5%

Teadmatus

1 vastus, 5%

Muud

1 vastus, 5%

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Ütlekski otse välja 11 vastust, 50%
Ei saaks

5 vastust, 22%

Ei poolda

3 vastust, 14%

Lahkuks

2 vastust, 9%

Lepiks

1 vastust, 5%
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B) KÜSITLUSTULEMUSED PEALE LOENGUT:
10C
1. Mis on Teie meelest islam?
1; 3%
Usk
Ei tea

30; 97%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

3; 10%

Haritus
Levinud

6; 19%
17; 55%
5; 16%

Ei peakski
Ei tea

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks?
Põhjendage oma seisukohta.
1; 3%
2;
6%

Meedia
5; 16%

12; 39%

Ei tea
Riietus
Suur hulk

11; 36%

"9/11"
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11D
1. Mis on Teie meelest islam?

Usk

24; 100%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

1; 4%

1; 4%

1; 4%
1; 4%

Levinud
Haritus

8; 34%

2; 8%
2; 8%

Kuidas käituda
Kursis
Tolerantsus
Tõekspidamised

8; 34%

Erinevus
Suur hulk

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks?
Põhjendage oma seisukohta.

4; 17%
8; 33%

Meedia
Riietus

5; 21%

Usu nimel võib tappa
Pärit palju terroriste

7; 29%
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12D
1. Mis on Teie meelest islam?

2;
10%

Usk
Terroriorganisatsioon

19; 90%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?

1; 5%
2; 10%
Haritus
Levinud

2; 9%
3; 14%

Ei peakski

13; 62%

Et karta
Ei tea

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks?
Põhjendage oma seisukohta.
1; 5% 1; 5%

Meedia

1; 5%
Nad ongi
Ei tea

2; 9%
3; 14%

13; 62%

Osama Bin Laden
Levinud arvamus
Igal teisel on relv käes ja
pomm taskus
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10C

1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

30 vastust, 97%

Ei tea

1 vastus, 3%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Traditsioonid

22 vastust, 71 %

Terrorism

4 vastust, 13%

Keel

2 vastust, 6%

Midagi

2 vastust, 6%

Ei tea

1 vastus, 3%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Haritus

17 vastust, 55%

Ei peakski

6 vastust, 19%

Levinud

5 vastust, 16%

Ei tea

3 vastust, 10%

4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
Piiratud

18 vastust, 58%

Ei tea

3 vastust, 10%

Kaetud

3 vastust, 10%

Imelik

2 vastust, 6%

Nõme

2 vastust, 6%

Erinev

1 vastus, 3%

Igav

1 vastus, 3%
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Normaalne

1 vastus, 3%

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Meedia

12 vastust, 40%

Ei tea

11 vastust, 35%

Riietus

5 vastust, 16%

Suur hulk

2 vastust, 6%

9/11

1 vastust, 3%

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Ütlekski otse välja 25 vastust, 81%
Ei tea

4 vastust, 13%

Pooldaks usku

1 vastus, 3%

Ei kommentaari, vist

1 vastus, 3%
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11D
1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

24 vastust, 100%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Traditsioonid

13 vastust, 54%

Erinevus

3 vastust, 13%

Reeglid

2 vastust, 8%

Riietus

2 vastust, 8%

Mitu korda palvetamine

1 vastus, 4%

Midagi

1 vastus, 4%

Mitu naist

1 vastus, 4%

Paleed

1 vastus, 4%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Levinud

8 vastust, 34%

Haritus

8 vastust, 34%

Kuidas käituda

2 vastust, 8%

Kursis olemine

2 vastust, 8%

Tolerantsus

1 vastus, 4%

Tõekspidamised

1 vastus, 4%

Erinevus

1 vastus, 4%

Suur hulk

1 vastus, 4%

4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
Piiratud

11 vastust, 46%

Liialdatud

5 vastust, 21%
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Ebaaus

1 vastus, 4%

Omapärane

1 vastus, 4%

Lahe

1 vastus, 4%

Võiks parem olla

1 vastus, 4%

Pole piiratud

1 vastus, 4%

Mitme naise pidamine

1 vastus, 4%

Teistsugune

1 vastus, 4%

Kaetud

1 vastus, 4%

5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Meedia

8 vastust, 33%

Riietus

7 vastust, 29%

Usu nimel võib tappa

5 vastust, 21%

Pärit palju terroriste

4 vastust, 17%

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Otse välja

12 vastust, 50%

Igaühel on usuvabadus

11 vastust, 46%

Rahulikult

1 vastus, 4%
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12D
1. Mis on Teie meelest islam?
Usk

19 vastust, 90%

Terroriorganisatsioon

2 vastust, 10%

2. Mis teeb islami eriliseks?
Traditsioonid

13 vastust, 62%

Riietus

2 vastust, 10%

Levinud

2 vastust, 10%

Teistsugune

1 vastus, 5%

Terroristid

1 vastus, 5%

„Ossama“

1 vastus, 5%

Tõekspidamised

1 vastus, 5%

3. Miks peaks tänapäeva eurooplane teadma midagi islamist?
Haritus

13 vastust, 61%

Levinud

3 vastust, 14%

Ei peakski

2 vastust, 10%

Et karta

2 vastust, 10%

Ei tea

1 vastus, 5%

4. Mida arvate moslemi naiste riietumisest ja nende elust?
Piiratud

16 vastust, 75%

Igav

2 vastust, 10%

Ei tea

2 vastust, 10%

Normaalne

1 vastust, 5%
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5. Miks Teie arvates moslemeid peetakse esmajoones terroristideks? Põhjendage oma seisukohta.
Meedia

13 vastust, 61%

Nad ongi

3 vastust, 14%

Ei tea

2 vastust, 10%

Osama Bin Laden

1 vastus, 5%

Levinud arvamus

1 vastus, 5%

Igal teisel on relv käes

1 vastus, 5%

ja pomm taskus

6. Kujutage ette, et Teie vanemad on moslemid ning tahavad, et ka Teie seda oleksite. Kas ja kuidas
saaksite neile öelda, et Te ei poolda nende usku, aga austate seda?
Otse välja

18 vastust, 85%

Ei saakski

2 vastust, 10%

Ei tea

2 vastust, 5%
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