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      У книзі видатного сучасного мусульманського мислителя М. 

Аль-Газалі «Моральність мусульманина» йдеться про 

найважливішу проблему сучасності - підвищення рівня моральності 

та етики мусульманина, спрямування його на шлях добра, який 

зміцнить його віру, виправить його нинішнє життя і підготує до 

Життя Прийдешнього. 

 

      Автор будує свою розповідь, покладаючись виключно на 

мудрість Священного Корану та Сунни пророка Мухаммеда, мир 

йому і благословення Аллага, справедливо вважаючи, що цього 

цілком достатньо для необхідного повернення до правдивого 

Шаріату. Свою увагу М. Аль-Газалі зосереджує на виховній стороні 

Сунни,  котра є Господнім Напучуванням та Керівництвом, якого 

повинен дотримуватися та практикувати кожен мусульманин. 

Фактично, ця книга є введенням до величезної  праці, за яку несуть 

колективну відповідальність як автор, так і читач. Це - прагнення до 

добра та прямування його шляхом. 

 

      Авторське право на цю книгу належить видавництву «Аль-

Калям», Дамаск. Права на поточний переклад і макет книги 

належать Асоціації мусульман України. Перевидання та передрук 

тексту без попередньої домовленості з редакцією заборонені. 

Самовільне привласнення та використання авторських прав 

переслідується згідно закону.  
 

 



 

 

 

БІСМІ-ЛЬ-ЛЯГІ-Р-РАХМАНІ-Р-РАХІМ 

В ІМ’Я АЛЛАГА МИЛОСТИВОГО, 

МИЛОСЕРДНОГО! 

 

ة ََالدَّارَ َتِْلكَ  ََلِلَِّذيهَ َو ْجع ل ه اَاْْلِخز  ي ِزيد ونَ َل   

اَ ل ى ًّ ََاْْل ْرضََِفِيَع  ل  اَو  ادًّ اْلع اقِب ت ََف س  تَّقِيهَ َو  لِْلم                                        
 

«Ось останню обитель Ми приготували для 

тих, хто не бажає вивищуватися на землі та 

поширювати безчестя. А щасливе 

завершення – для богобійних» 

 

(Сура 28, аят 83) 
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1. Арабські терміни подаються у фонетичному написанні: або в дужках у якості 

роз‘яснення, або без дужок у ролі самостійного повнозначного терміну, що 

становить основу шаріатської термінології. 
 

7 
 

ПЕРЕДМОВА ДО УКРАЇНСЬКОГО 

ВИДАННЯ 

 
      Хвала Аллагу, Господу світів, Котрий створив людину, 

навчив калямом, дарував ідеальну етичну систему, послав 

пророка Мухаммеда ібн Абдуллага, мир йому і благословення 

Аллага, для «вдосконалення шляхетного благородства та 

моральності». Слава Йому за всі Його блага і в першу чергу за 

благо моральності. Наскільки цей дар великий, можна 

зрозуміти з наступного хадісу Печаті пророків ملسو هيلع هللا ىلص : 

«Правдиве те, що люди пізнали з ранніх пророцтв: якщо немає 

в тебе скромності (хайя)1, то роби усе, що тобі заманеться». 

Цей хадіс сприяє нашому розумінню значення моральності в 

житті синів Адама. Людина, позбавлена скромності, здатна 

порушити усі межі;  від неї можна очікувати будь-чого. 

Скромність - це одна з найважливіших моральних рис 

людини; вона настільки важлива, що вона властива навіть 

деяким тваринам, хоча їхня поведінка визначається 

інстинктами. 

      Актуальність праці Мухаммеда Аль-Газалі випливає з 

актуальності самої проблеми, дослідженню якої вона саме 

присвячена. Сьогодні в світі гинуть багато унікальних та 

грандіозних досягнень людства з простої причини – 

небувалий занепад моральності. Якщо людина є аморальною, 

то як партнер вона може дозволити собі все, що завгодно по 

відношенню до свого партнера та ближнього, правитель - по 

відношенню до своїх підданих, чоловік - по відношенню до 

своєї дружини, діти – до батьків, підприємці - до працівників 

та споживачів. Коли у людини відсутня хайя (скромність),
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вона може дозволити собі будь-які вчинки. З причини 

занепаду моральності, в якомусь куточку світу чесна, 

сумлінна, працьовита людина може заробляти менше 1 долара 

на день, в той час як прибутки безпринципної, розбещеної 

людини можуть обчислюватися десятками доларів за секунду. 

Якщо уважно проаналізувати цю ситуацію, то стане цілком 

очевидним, що такі перепади життєвого рівня стають 

можливими завдяки тому, що аморальні, нескромні та 

―черстві‖  люди живуть за принципом: «після нас - хоч потоп» 

і чинять так, як їм заманеться. 

      До особливостей цієї книги можна віднести наступні 

моменти. В першу чергу - це фундаментальне дослідження 

одного з найбільших сучасних мусульманських вчених, що 

мав величезний досвід спілкування з найрізноманітнішими 

людьми. Шейх Мухаммед Аль-Газалі відомий як педагог, 

державний та суспільно-політичний діяч, літератор, 

проповідник, який жив і працював у різних країнах. По-друге: 

книга ґрунтується виключно на основних джерелах Ісламу - 

Корані та Сунні і тому не допускає суб'єктивних 

інтерпретацій. Вона написана класичною літературною 

арабською мовою з яскраво вираженим авторським стилем.      

Редакційні коментарі та примітки, зроблені під час підготовки 

книги, в усіх випадках обумовлені. Як завжди, наша редакція 

вжила усіх можливих заходів і доклала максимум зусиль для 

того, щоб отримати гідну книгу в усіх відношеннях. У зв'язку 

з цим хотілося б подякувати всім співробітникам нашої 

редакції за їх кропітку працю, докладені зусилля і старання 

під час підготовки книги «Моральність мусульманина». Нехай 

винагородить Аллаг їх усіх і зробить цю книгу ще одним 

гідним внеском у справу істинного ісламського виховання для 

усіх щирих сердець. АльхамдуліЛляг, що наше видавництво 

випускає у світ книгу шейха Мухаммеда Аль-Газалі  

«Моральність мусульманина» на українській мові. Ми 
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сподіваємося і молимося, що вона стане корисною усім - як 

мусульманам, так і немусульманам.  

 

        

                                                                       Редакція_ 

____                        



Передмова 

 
 

______________________________ 

 

2. Слова «мир йому та благословення Аллага» арабською мовою. Ця фраза 

вживається в Ісламі після згадки імені пророка Мухаммеда  ملسو هيلع هللا ىلص , а також у всіх 

випадках, коли мова йде про нього, як про Пророка і Посланця Аллага, навіть без 

згадки його імені. У різних джерелах вживаються фрази «Пророк Ісламу», 

«Посланець Аллага», «Пророк» та інші, після яких, виявляючи свою найглибшу 

пошану та скоряючись велінню Аллага, мусульмани вимовляють слова «Сальля-

Ллагу 'алейгі уа сальлям» - «мир йому та благословення Аллага». Така традиція 

збережена і в цій книзі. Підставою для цього слугує припис Аллага: «Воістину, 

Аллаг та Його ангели благословляють Пророка! О ви, котрі увірували!  

Благословляйте Пророка та вітайте його миром!»  ( Коран: Сура 33, аят 56) - 

прим. ред. Асоціації мусульман України (далі: прим. ред.). 
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ПЕРЕДМОВА 

 
      У цій книзі піде мова про найважливіші питання, що 
містяться в Корані та Сунні пророка Мухаммеда  2  ملسو هيلع هللا ىلص (мир 

йому та благословення Аллага)  в плані вдосконалення та 

покращення моральності мусульманина, спрямування його на 

шлях добра, зміцнення його віри, виправлення його 

нинішнього стану життя і одночасно приготування до Життя 

Прийдешнього. 

      Я помістив короткі роз'яснення по всьому тексту книги. 

Вони сприятимуть викоріненню аморальності та зіпсованості, 

які в нинішні часи проникли в мусульманське середовище 

через різні вади, хвороби та комплекси, що спотворили  

моральність суспільства. Ми вирішили, що для досягнення 

поставленої мети досить обмежитися лише деякими з обраних 

нами аятів Корану та хадісів Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  і  утриматися від 

інших свідчень – наприклад, з висловлювань імамів, мудрості 

ісламських вчених або просто порад мудрих та вихованих 

людей. Хоча наша стародавня культура й містить  велику 

спадщину на цей рахунок, все ж ми наполягаємо тут на 

необхідності повернення лише до  Шаріату, що грунтується на 

Корані та Сунні пророка Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص . При цьому ми 

зосередилися на виховному аспекті Ісламу



Передмова 

 
 

______________________________ 

 

3. Право в даному контексті не несе змісту наданої кому-небудь свободи чи щось 

подібного, оскільки Бог є Самодостатній, Всемогутній та Всеосяжний Володар з 

повнотою досконалості і не має потреби ні в кому і ні в чому, не залежить від 

жодних умов, впливів чи обставин. Всевишній сказав: «І знайте, що Аллаг 

Вседостатній, Достойний восхваління» (Сура 2, аят 267) і «О люди! Ви 

потребуєте Аллага, а Він – Вседостатній, Достойний восхваління!» (Сура 35, 

аят 15). Тут же під правом маються на увазі безумовні вимоги Бога щодо людини. - 

Прим. перекл.  

4. Пророк Мухаммед  ملسو هيلع هللا ىلص . – Прим. ред. 
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щодо віруючих через Господнє Напучування та Настанови, 

яких повинен дотримуватися кожен мусульманин. Бо 

очевидно, що коли мусульманин відкидає Керівництво 

Творця, то цим він виявляє явну зневагу та нехтування тими 

правами, які має на нього Аллаг3. 

      Існує відмінність між вимогою дотримуватися якихось 

моральних норм в цілому та обов'язком виконувати їх в якості 

актів поклоніння ('ібадат), подібних до інших актів 

поклоніння, котрі є обов'язковими у цій релігії. 

      Ми вивчали загальноприйняту культуру на її 

різноманітних етапах, філософію моралі, методи та критерії, 

які використовуються філософами для поліпшення поведінки 

людей. Нам сподобалося те, що в них міститься, - і глибина 

думки, і старанність в пошуку Істини, і спрямованість до 

високої моральності. Не ігноруючи усіма цими зусиллями, 

стараннями та добрими намаганнями, вчиненими на благо 

людей, ми доклали усіх можливих зусиль, щоб віддати їм 

належне. Але ми хочемо привернути увагу (усіх, котрі пишуть 

про цю проблематику)  саме до тих способів успішного 

виховання та прикладів прояву дивовижного характеру, з 

котрими до людей прийшов володар останнього Послання 

 котрий приніс мир і вказав людям Прямий шлях із ,4ملسو هيلع هللا ىلص

темряви до світла. Вони знайдуть в Ісламі незмірні скарбниці, 

наповнені коштовностями, котрі незрівнянно перевершують



Передмова 

 
 

______________________________ 

 

5. Мається на увазі не якась конкретна праця, а цілий життєвий шлях і приклад 

пророка Мухаммеда  ملسو هيلع هللا ىلص . 
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усе те, що отримало людство від давньогрецької та 

давньоримської філософії. Якось одного мусульманського 

вченого запитали  чи читав він трактат Аристотеля  «Про 

душі»?  Той відповів: «Ні, але я читав «трактат про виховання 

душі», який доніс до нас Мухаммед ібн 'Абдуллаг (Пророк 

Мухаммед) 5« ملسو هيلع هللا ىلص. 

      Ми прочитали трактат Аристотеля «Про душі» та подібні 

до нього праці інших філософів, також ми вивчали той 

«трактат» про душу, автором якого є Мухаммед ібн 'Абдуллаг  

 І саме в останньому ми знайшли все те, про що мріяли .ملسو هيلع هللا ىلص

наші далекі пращури, котрі з великими труднощами 

створювали для цього усілякі більш-менш досконалі проекти 

буття. Ми побачили, що все це перетворилося в реальну і 

живу істину, в котрій втілилися досконалість та дивовижний 

спосіб життя однієї людини – Мухаммеда  ملسو هيلع هللا ىلص , а також 

благородний спосіб життя, висока моральність та культура 

його Умми, а ще ритуали великої Релігії - Ісламу. І все це 

насправді й являє собою той живий «трактат про душу», який 

дав нам як благодатний приклад  Мухаммед ібн  Абдуллаг  

 Слава Аллагу за те, що наша благословенна та щаслива .ملسو هيلع هللا ىلص

доля дозволила нам вивчити деякі риси цієї моральності,  

виявити та пізнати їх у нових формах. 
      Ця книга є другим кроком після нашої першої книги 
«Переконання ('акида) мусульманина». І розпочинаємо ми її з 

введення про моральність в Ісламі. Ми розглядаємо ісламську 

моральність в контексті різних навчань та актів поклоніння, а 

також у зв'язку з природою душі та різними слідами впливу на 

неї з боку навколишнього соціального середовища. Далі ми 

викладаємо те, що наказав Іслам з числа достоїнств та чеснот,



Передмова 
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при цьому не впорядковуючи їх і не віддаючи перевагу одній 

чесноті у порівнянні з іншою. У цій книзі ми також 

приводимо назви першоджерел, - на відміну від попередніх 

книг, де ми не привертали уваги читача до цього питання. У 

цьому нам допомогли приклади і докази, узяті із тих хадісів 

Посланця Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص , існад яких сягає безпосередньо його 

самого, і котрі визнані вченими як егодостовірні  (сахіх лі 

затіхі) та інодостовірні (сахіх лі гайріхі), егоприйнятні (хасан 

лі затіхі) або іноприйнятні (хасан лі гайріхі) на підставі 

критеріїв, встановлених ученими-термінологами по хадісах. 

Ми дотримуємось такого підходу незалежно від того, вказані 

були конкретні джерела хадісів чи ні. Приклади з Сунни 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص використовуємо так, як вони були представлені 

в книгах «Полегшення досягнення мети» («Тайсир аль-

вусуль»), «Спонукання (до добра) та застереження (від зла)» 

(«Ат-тархиб уа ат-таргиб»). Якщо в нашому розпорядженні 

було де-кілька джерел, ми вважали достатнім вказати лише 

одне з них. 

      На завершення ми хотіли б сказати, що підготовка цієї 

книги не вимагала будь-яких особливих зусиль, оскільки ми 

використовували добротні попередні праці наших вчених. Ми 

тільки виклали їх у спрощеному вигляді, більш зручному для 

сприйняття читача. Але залишилася попереду ще 

найважливіша праця, за яку несуть колективну 

відповідальність як автор, так і читач. Ця праця - любов до 

добра та істини, а як наслідок - слідування цим Прямим 

шляхом правдивого успіху та щастя. 

  

                                                          

                                                    Мухаммед Аль-Газалі  
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6. Моральність – один з основних компонентів духовного життя людини, який 

характеризує її досягнення в оволодіванні основами моралі як сукупності 

принципів, вимог, норм, правил, які регулюють поведінку в усіх сферах її життя. 

Отже, моральність – це певна форма моралі, ступінь моральної поведінки. 

Шляхетна та благородна моральність – це той належний та необхідний рівень 

моралі, котрий притаманний саме високо моральним та шляхетним людям, і є 

показником - як  слід вчиняти та поводитися у тих чи інших обставинах та 

випадках життя людям, що сповідують доброзвичайність та порядність.  
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Розділ 1 

 

СТОВПИ ІСЛАМУ ТА МОРАЛЬНІ 
 

ЦІННОСТІ. 
 

      Звертаючись із закликом до усього людства, пророк 

Мухаммед  ملسو هيلع هللا ىلص чітко сформулював головну мету і вказав 

ясний метод здійснення своєї місії у цьому світі: «Я 

надісланий лише задля того, щоб вдосконалити шляхетність 

та благородство моральності!»6 (Малик). 

      Ні Послання, яке залишило незгладимий слід в історії, ні 

його Володар  ملسو هيلع هللا ىلص , що невпинно та наполегливо працював, 

поширюючи його промені і стрімко збираючи навколо себе 

людей, не переслідували іншої мети, окрім плекання та 

збереження найвищих чеснот серед людей та відкриття для 

них ідеального світу, аби вони свідомо та щиро полинули до 

нового життя просвітленої моралі, очищеної свідомості. 

      Встановлені в Ісламі акти поклоніння ('ібадат), котрі 

належать до складу його стовпів, не є неусвідомленими, 

формальними обрядами. Вони не належать до числа тих, які 

пов'язують людину з незрозумілими таїнствами чи 
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______________________________ 

 

7. Хадіс Ку дсі (  حددددقدس  ق دددد) — хадіси Божественного Откровення, котрі 

відрізняються від інших хадісів тим, що походять безпосередньо від Аллага. 
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зобов'язують її виконувати дивні рухи, позбавлені будь-якого 

змісту. Ні в якому разі. Навпаки, зобов'язання, які 

покладаються Ісламом на кожного, хто зараховує себе до 

нього, - це дії, постійно повторювані людиною для 

вироблення в собі звички жити з правильним світоглядом та 

здоровою мораллю. А також для того, щоб людина завжди 

твердо дотримувалася їх незалежно від змін умов та обставин 

її життя. Вони чимось схожі на спортивні вправи, до яких 

людина спрямовується з любов'ю та наснагою  і, виконуючи їх 

регулярно, прагне  тілесного здоров'я і гармонійного життя. 

Благородний Коран і чиста Сунна чітко розкривають для нас 

ці істини.  

      Наприклад, обов'язкова п'ятиразова щоденна молитва 

(салят), приписана Аллагом, утримує людину від недостойних 

думок та бажань, дій та вчинків. Аллаг так роз'яснює нам 

мудрість цього припису: 

 

      «... Та звершуй молитву; воістину, молитва утримує від 

мерзотності та злочинства». 

                                                         (Сура 29, аят 45) 

                                                                                                               

       Тому утримання від поганих вчинків, в тому числі 

очищення від нечистих думок, злого мовлення і несхвальних 

діянь є невід‘ємним атрибутом саляту і становить сутність 

обрядової молитви поряд з іншими благодатними наслідками 

цього важливого поклоніння Творцеві. 

       До нас дійшов хадіс кудсі7 (хадіс Божественного 

Одкровення) Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص , тобто безпосередньо переданий 

від Господа: «Я ж приймаю молитву лише від того, хто 

виявляє в ній свою сумирність перед Моєю величчю, хто   не  

звеличує  себе  над    Моїми створіннями, хто не знахабнів у
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______________________________ 

 

8. Обов‘язкова до виконання Шаріатська настанова – тобто усе те, що Всевишній 

Аллаг звелів та наказав до виконання у Священному Корані та благословенній 

Сунні Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص (в хадісах).  
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гріху на спротив мені, хто увесь день перебуває з думкою про 

Мене, хто виявив милосердя до бідних, мандрівників, вдів та 

сиріт, хто виявив милосердя до страждаючого та немічного». 

      Обов'язкове (шаріатське8) пожертвування (закят) не є 

звичайним податком, що стягується з кишень людей. Його 

мета полягає перш за все у тому, щоб засіяти насіння 

співчуття та милосердя, а також зміцнити дружні взаємини та 

товариські стосунки між представниками різноманітних 

верств суспільства. А ось як говориться в Корані про мету 

сплати закяту: 

  

      «Приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх 

та піднести».                                                                                      

                                                         (Сура 9, Аят 103) 

 

      Очищення людської душі (нафса - власного его) від бруду 

та недоліків, піднесення суспільства - ось в чому полягає 

основна мудрість закяту. З цією ж метою Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص   

розширив також і значення такого поняття, як садака, котрим 

було зобов'язано кожного мусульманина. Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Посмішка в обличчя твого брата є садака. Повеління тобою 

робити добрі справи та заборона тобою (вчиняти) осудне та 

непристойне є садака. Вказівка тобою правильного шляху 

людині в покинутій місцевості є для тебе садака. Прибрати з 

дороги те, що спричиняє перешкоду, колючки або кістки, є 

для тебе садака; перелити (набрану тобою воду) зі свого відра 

у відро твого брата є садака; і зір твій, вжитий (тобою) на 

користь та допомогу людині зі слабким зором, є  для  тебе 

садака» (Аль-Бухарі).
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______________________________ 

 

9. Слово сиям або саум в арабській мові означає утримання від чогось, а піст як 

такий - це лише одне з його значень, що найчастіше мається на увазі у щоденному 

вжитку. В даному контексті йдеться саме про це значення. Див. також аят 26 сури 

19. - Прим. перекл. 
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      Ці повчання, що виникли в пустельному середовищі, котре 

проіснувало століттями у внутрішніх чварах та безглуздості, 

вказують на цілі, визначені Ісламом, який і спрямував до них 

арабів, які перебували до цього у безпросвітному невігластві. 

      Іслам також зобов'язує дотримання посту (саум). Однак він 

не розглядає його лише як тимчасове утримання від їжі. Він 

розцінює його як крок до постійного утримання душі від 

неприйнятних, осуджуваних, непристойних пристрастей та 

безконтрольних, надмірних, безпринципних прагнень. Пророк 

 сказав: «Хто не залишить неправдиве свідчення і його ملسو هيلع هللا ىلص

використання, Аллагу байдуже , що він залишив їжу і пиття» 

(Аль-Бухарі). 

      Він також сказав: «Сиям9 не лише від їжі і пиття, але сиям 

також від пустослів'я та лихослів'я, і якщо хтось тебе зневажив 

словами або був неввічливим з тобою, то скажи: «Воістину, я - 

тримаючий піст» (Ібн Хузайма).   

      Ось як сказано про мету введення посту в Корані: 

 

       «О ви, котрі увірували! Звелено для вас піст, подібно, 

як ним були зобов’язані ті, які жили перед вами, - 

можливо, будете ви богобійними (праведними)!» 

                                                         (Сура 2, Аят 183) 

 

      Людина може вважати, що паломництво (хадж) - подорож 

до святих місць, обов'язкове для тих мусульман, які здатні 

здійснити його, та не є обов'язковим актом (фард) для усіх 

послідовників Ісламу, - людина може вважати цю подорож 

поїздкою, що позбавлена будь-якого морального змісту, що 

просто є одним з таємничих релігійних ритуалів, приклади
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яких можна знайти у багатьох релігіях... Це велика помилка, 

бо Всевишній Аллаг, ведучи мову про цей обряд, каже:  

 

      «Хаддж – у відомі місяці. І хто вирішив здійснити 

хаддж, той нехай не входить до жінок, нехай не чинить 

гріха та нехай не сперечається  під час хадджу. Аллаг знає 

про те добро, яке чините ви. Запасайтеся ж у дорогу; 

направду, найкращий припас - це богобійність. Тож будьте 

богобійними, о ви, котрі обдаровані розумом!» 

                                                          (Сура 2, аят 197) 

 

      Це - лише короткий огляд деяких форм поклоніння, 

якими прославився та вирізнився Іслам, відомих як його 

засадничі та фундаментальні стовпи. Вони демонструють нам 

усю міць зв'язку між релігією і моральністю. Усі ці форми 

поклоніння, так відмінні за своєю суттю та зовнішнім виявом, 

насправді злиті воєдино у тій цілі, яку Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص визначив 

у своїх словах: «Я надісланий лише задля того, щоб 

вдосконалити шляхетність та благородство моральності!». 

      Тому салят (молитва), саум (піст), закят (обов'язкове 

пожертвування), хаддж (паломництво) та інші подібні їм 

форми поклоніння, яким навчає та зобов‘язує Іслам, є 

сходинками до шуканої досконалості, поживними водами 

джерела чистоти, що оберігає життя і підносить його до 

найвищих можливих висот. Завдяки цим благородним 

якостям, з якими вони пов'язані або від яких вони походять, ці 

поклоніння мають високе та значиме становище в релігії 

Аллага. 

       Якщо ж людина не користається тим, чим вона має змогу 

очистити своє серце, просвітлити свій розум і вдосконалити 

свій зв'язок з Аллагом та людьми, то така людина є духовно 

занепалим та нікчемним створінням. Аллаг, Всемогутній Він 

та Великий, говорить: 
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      «Хто постане перед своїм Господом грішником, той 

опиниться в геєні, де він не помре й не буде жити. А ті, які 

постануть перед Ним віруючими, які робили добрі вчинки 

– ті опиняться на найвищих ступенях – у садах Едену, де 

течуть ріки. І будуть вони там вічно! Це – винагорода для 

тих, хто очистився!»  

                                                            (Сура 20, аяти 74-76) 



Розділ 2  -----  Слабкість моральності – свідчення слабкості віри 
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Розділ 2 

 

СЛАБКІСТЬ МОРАЛЬНОСТІ – 

 

СВІДЧЕННЯ СЛАБКОСТІ ВІРИ. 

 
      Віра - це сила, яка оберігає людей від мерзенних та 

огидних вчинків, а натомість спонукає їх до вчинків 

благородних та високоморальних з наміром наближення до 

праведності та світлої, шляхетної чистоти. Саме тому Аллаг, 

закликаючи Своїх рабів до благодійності і бажаючи вселити в 

них ненависть, відразу та ворожість до зла, пов'язує це з 

вірою, що затвердилася в їхніх серцях. І як часто Він у Своїй 

Книзі звертається до людей зі словами «О ви, котрі 

увірували!», і лише опісля цього Він накладає на них певні 

зобов‘язання та вимоги, як ось наприклад: 

 

      «О ви, котрі увірували! Бійтесь Аллага й будьте разом 

з правдивими!» 

                                                          (Сура 9, аят 119) 

 

      Покликаний до Місії Посланець  ملسو هيلع هللا ىلص   чудово та дохідливо 

роз'яснив, що щира, тверда та глибока віра безумовно зміцнює 

і вдосконалює моральні підвалини, а ослаблення цих 

моральних засад послаблює навпаки саму віру, а часто 

призводить до її повної втрати - в залежності від ступеня 

важкості або ж незначності вчиненого зла. 

      А про людину безсовісну, що має погану натуру та злий 

характер, котра практикує низькі та неприйнятні вчинки, 
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нехтуючи усіма іншими людьми, Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Скромність (сором'язливість) і віра пов'язані разом. І якщо 

підноситься одне, то підіймається й інше» (Аль-Хакім і Ат-

Табарані). 

      А людину, котра завдає біль та зло сусідам і обрушує на 

них якусь біду, Іслам судить дуже суворо. Посланець Аллага  

 сказав про подібних людей наступне: «Клянуся  ملسو هيلع هللا ىلص

Аллагом, він не вірить; клянуся Аллагом, він не вірить; 

клянуся Аллагом, він не вірить» Його сподвижники запитали: 

«Хто він, о Посланцю Аллага?" Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Той, від 

зла якого є неспокійний його сусід» (Аль-Бухарі). 

      Ми бачимо, як Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  настановляє своїх 

послідовників, щоб ті уникали марнослів'я та нікчемної 

балаканини, кажучи їм: «Хто увірував в Аллага і Останній 

День, нехай промовляє лише благе або мовчить» (Аль-Бухарі). 

      Він, покладаючись на праведність і щирість віри та її 

досконалість, невпинно прищеплював чесноти і дбав про їх 

збереження, допоки, нарешті, його праця не принесла свої 

перші плоди. 

 

 

*       *       * 

 

 

      Але де-хто з тих, хто відносить себе до Ісламу, можуть з 

легковажністю ставитися до виконання актів поклоніння, 

демонструючи перед суспільством своє велике прагнення до 

дотримання цих благодатних ритуалів, але в той самий час 

роблячи дуже багато з того, що ніяк не сумісне з благородним 

характером та істинною вірою. 

      Пророк Ісламу  ملسو هيلع هللا ىلص погрожував усім тим, хто підміняє 

справжню віру формальною ритуальністю, та попереджав про 
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них свою громаду  віруючих (Умму). Адже лише 

уподібнюється у виконанні релігійних обрядів той, хто не 

ввібрав у себе дух віри або не піднявся до її рівня, не 

пройнявся наскрізь своїм єством тою життєдайною силою 

Божественного Керівництва. Навіть дитина може механічно 

копіювати рухи дорослих під час молитви і повторювати 

вимовлені при цьому слова. Актор також може займатися 

зовнішнім уподібненням з виразом цілковитої покори, 

удавано напоказ здійснюючи найважливіші ритуали. 

      Однак ні те, ні інше не замінює щирість твердої 

переконаності і благородні устремління. Судження про 

гідність та красу поведінки знову і знову визначається саме за 

таким критерієм, який дає правдивий результат без похибок, а 

цим мірилом є висока моральність та шляхетний характер у 

поєднанні з досконалою смиренністю та впокореністю перед 

Словом Господнім, щирою вірою та чистим віросповіданням 

Єдинобожності, тобто Ісламу. 

       Ось про що розповів імам Ахмад: «Один чоловік запитав 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص :  «О Посланцю Аллага! Воістину, та жінка 

дуже відома своїми рясними молитвами, постом і 

милостинями (від неї), проте вона завдає шкоди сусідам своїм 

язиком». На що він (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) сказав: «Вона у Вогні». 

Після цього чоловік запитав: «О Посланцю Аллага! Воістину, 

ось та жінка відома скромністю (тобто малістю) своєї молитви 

та посту, але вона роздає шматочки сиру як милостиню і не 

завдає шкоди своїм сусідам». І Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Вона в 

Раю» (Ахмад). 

      У цій відповіді визначена цінність високої моралі, а також 

міститься натяк на те, що роздача милостині (садака) - це 

соціальна форма поклоніння, що йде на благо іншим. Тому 

щодо неї не були введені які-небудь обмеження, подібні до 

тих, що введені до молитви та посту, хоча останні за 
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зовнішніми проявами є індивідуальними формами 

поклоніння. 

      Посланець Ісламу  ملسو هيلع هللا ىلص в своїй відповіді на запитання не 

обмежився роз'ясненням зв'язку між моральністю та 

правдивою вірою, між моральністю та правильними актами 

поклоніння. Він затвердив цей неподільний зв‘язок як 

невід‘ємну умову добробуту та успіху у цьому земному житті, 

і як шлях до порятунку в Житті Прийдешньому. 

      Роль моральності більш ніж важлива, тому є реальна 

необхідність постійно настановляти інших, давати їм поради, 

щоб в їх розумах та серцях вкоренилося те, що віра, 

благочестя і шляхетна моральність - це послідовні і 

взаємозалежні елементи одного ланцюга, ланки якої 

невіддільні та нерозривні. 

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Чи відомо вам, хто 

вважається збанкрутілим (муфліс)?» Люди сказали: 

«збанкрутував серед нас той, у кого немає ні діргама, ні 

пожитку»  Він же сказав: «Збанкрутував у моєму зібранні той, 

хто з'явиться у День Воскресіння з молитвою, постом і 

закятом (тобто багатьма добрими діяннями), але при цьому 

(виявиться, що) він (в тому житті) і когось брутально вилаяв, і 

когось обмовив (звів наклеп), і проїв чиєсь майно, і пролив 

чиюсь кров, і когось вдарив; і тоді буде віддано з його благих 

діянь і першому, і другому (і всім тим, кого він за життя 

образив), і якщо його добрі діяння вичерпаються перш, ніж 

він залагодить свій борг (перед скривдженими ним), то тоді 

будуть взяті гріхи тих людей (кого він за життя образив) і 

кинуті на нього, і буде він кинутий у Вогонь» (Муслім та Ат-

Тірмізі). 

      Така людина реально є збанкрутілою - вона справді 

подібна до торговця, що має товар на суму в тисячу, але 

заборгувала іншим суму в дві тисячі. Як можна назвати таку 

людину заможною?       
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       Релігійна людина, що практикує деякі акти поклоніння, 

але після цього здійснює злі вчинки, похмура ззовні та ворожа 

зсередини. І чи можна після цього віднести її до числа 

побожних? 

      Передано, що Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص привів для подібних випадків 

схожий приклад. Він сказав: «Добрий характер змушує гріхи 

танути подібно до того, як вода змушує танути лід, а поганий 

характер запропащує діяння подібно до того, як оцет 

запропащує мед» (Аль-Байхакі). 

      Якщо ж нездорова вада зросла в душі людини та 

вкоренилася, а збитки, котрі вона породжує, почали 

поширюватися зі зростаючою небезпекою та наслідками, тоді 

ця людина реально порвала зі своєю релігією і стала подібною 

до оголеної людини, що зняла з себе одяг. А її слова про 

справедливість або віру будуть ні чим іншим, як голою 

брехнею. Чого варта віра (діін) без моральності? Чи має сенс 

сукупність розбещеності та відданості Аллагу – їх одночасне 

поєднання? На підтвердження цих ясних принципів щодо 

зв'язку між вірою та правдивою моральністю благородний 

Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص говорить: «Три речі - в кого вони є, той і є 

лицеміром, коли навіть він дотримується посту, молиться, 

здійснює хаддж і 'умру (мале паломництво) і каже: «Воістину, 

я - мусульманин»; це коли він говорить - бреше, коли обіцяє – 

не виконує (порушує обіцяне), а коли йому що-небудь 

довіряють - зраджує»» (Муслім). 

      Він також сказав: «У кого є (такі) чотири ознаки, той є 

справжнім лицеміром, а той, у кого є (хоча б) крихта з цього, в 

тому є і крихта лицемірства, - до тих пір, поки він не 

позбудеться від неї (тієї крихти): коли йому довіряють щось, 

він порушує (довіру), коли він розповідає - бреше, коли дає 

обіцянку - зраджує, а сварячись, бешкетує» (Аль-Бухарі і 

Муслім).
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Розділ 3 

 

У ПРАГНЕННІ ДО КРАЩОГО СВІТУ 

 
      Із цих повчань та настанов стає очевидним, що Іслам 

прийшов для того, щоб забезпечити крок за кроком перехід 

людства до життя, освітленого сяйвом благородних чеснот та 

піднесеної моралі. Елементи, що ведуть до цієї шляхетної 

мети, Іслам бачить як стрижень та фундамент своєї місії. А 

будь-які спроби порушити цей процес Іслам вважає 

протидією, спротивом і віддаленням від цієї прекрасної мети. 

      Моральність не можна уподібнити засобам досягнення 

задоволень і розкоші, без яких можна й обійтися. Однак 

моральність - це сукупність життєвих основ, догоджаючих 

благодатній Релігії та гармонійних з нею, котра у свою чергу 

виявляє повагу до її носіїв.  

      Далі, Іслам перерахував та означив усі ці чесноти, 

спонукаючи своїх послідовників поступово впроваджувати їх 

у життя. Якщо ми зберемо усі висловлювання Обраного для 

Місії  ملسو هيلع هللا ىلص щодо краси чистої та благородної моралі, то ми 

отримаємо книгу, якій немає рівних  у жодного з великих 

вождів-реформаторів. 

      Перед тим як розпочати докладний опис цих чеснот, 

розповідаючи про кожну з них окремо, ми наведемо цікавий 

випадок з тих часів, коли він – Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص звертався до 

людей з палким закликом до добропорядної моралі та 

шляхетного характеру.  

      Ось що розповідає Усама ібн Шарик: «Ми сиділи в 

присутності Посланця Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص так тихо, як ніби на наших 

головах (сиділи на сідальці) птиці. Ніхто не говорив ні слова. 
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А тим часом прийшли якісь люди і запитали: «Хто серед рабів 

Божих найдорожчий Всевишньому Аллагу?» Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص 

відповів: «(Той, хто) серед них з найкращим характером»» 

(Ат-Табарані). 

      В іншій редакції цього хадіса мовиться: «(Вони запитали): 

«Що є найкраще з того, чим обдарована людина?» Він сказав: 

«Добрий характер»» (Ібн Хіббан). Він також сказав: 

«Направду, безпутність та розбещеність і подібне поводження 

- аж ніяк не з Ісламу, і, направду, кращі серед людей в 

покірності Аллагу (тобто в Ісламі) ті, хто кращий серед них 

характером»» (Ат-Тірмізі). 

      Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص запитали: «Хто серед віруючих має 

найдосконалішу віру?» І він відповів: «(Той, хто) найкращий 

серед них характером» (Ат-Табарані). 

      Ось що повідомив 'Абдуллаг ібн' Амр: «Я чув, як 

Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص сказав:      «Чи повідати вам, хто 

серед вас мені найдорожчий? І хто буде найближче до мене 

сидіти у День Воскресіння?». Він двічі або тричі повторив це. 

Люди сказали: «Так, о Посланцю Аллага». Він сказав: 

«Найкращий серед вас за характером»» (Ахмад). 

      В іншому хадісі він сказав ось так: «Немає нічого більш 

важкого на вазі віруючого у День Воскресіння, ніж добрий 

характер. Воістину, Аллагу неприємний безпутній та 

нікчемний. І, направду, володар доброго характеру може 

досягти ним ступеня володаря  молитви і посту» (Ахмад). 

      Було б не дивно, якби подібні промови виходили від 

філософа, зайнятого реформуванням моральних основ 

суспільства. Але вражає те, що вони виходять від людини, що 

є релігійним провідником, між тим як відправною істиною, на 

яку спрямовані  інші релігії, є ритуальні аспекти поклоніння і 

специфічні догмати з їх ―неосяжними таїнствами‖ та різними 

ускладненими плутанинами. 
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      Пророк Ісламу  ملسو هيلع هللا ىلص  закликав людей здійснювати 

найрізноманітніші види поклоніння, заснував державу, яка 

зосередила свої зусилля на довгій боротьбі з безліччю своїх 

супротивників. І якщо при цьому Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص - незважаючи 

на всеохоплюваність  релігії і широкість власних можливостей 

для діяльності, наданих йому його сподвижниками, - 

повідомляє їм, що у День Суду на вагах їхніх вчинків ніщо не 

буде важити більше, ніж доброзвичайність та 

високоморальність, то це - виразне свідчення того, що 

моральність в Ісламі займає одне з чільних та визначальних 

місць. Адже релігія, будучи символом шляхетності, 

вихованості та доброчесності у відносинах між людьми, за 

своєю небесною природою є благословенним зв'язком між 

людиною та її Господом. А ці два аспекти релігії походять від 

однієї істини та мають загальну і єдину основу. 

      Є багато релігій, що голослівно «благовістять» про те, що 

прийняття певних переконань та віросповідань автоматично 

змиває гріхи, а дотримання встановлених актів поклоніння та 

ритуальних дійств стирає прогрішення. Але Іслам згоден з 

цим лише в одному випадку: якщо прийняті переконання 

('акида) стануть віссю та фундаментом для чинення добра і 

виконання прийнятих зобов'язань свого віросповідання, а 

також якщо покора, на яку людина при цьому погоджується, 

стане засобом повного очищення та віддалення від зла і 

фактором щирої готовності до досягнення бажаної 

досконалості. Іншими словами, лише практика благодіянь та 

доброчинства ради Аллага у відповідності до настанов 

правдивої релігії здатні знищити причетність людини до зла  

та її спорідненість з темрявою, як також піднести її на 

найвищий можливий рівень, де знаходиться правдивий успіх 

та істинне щастя, для якого й була створена людина 

Премудрим та Люблячим Творцем. 
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      Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص наполегливо утверджував ці справедливі та 

логічні принципи, щоб його Умма належним чином зрозуміла 

для себе наступне: цінність високої моральності та 

доброзвичайності не повинна бути применшена, а значимість 

ритуалів не повинна бути перебільшена. Ось що повідомив 

Анас: «Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, раб 

(Божий) досягне великих ступенів Прийдешнього (Життя) і 

найпочесніших ступенів своїм благородним характером, 

бувши слабким в поклонінні, і, направду, він досягне 

найнижчого ступеня в Пеклі своїм недобрим характером»» 

(Ат-Табарані). 

      Ось що розповідає 'Аїша (нехай буде задоволений нею 

Аллаг): «Я чула, як Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Воістину, 

віруючий своїм добрим характером досягне ступеня людини, 

що тримає піст та вистоює (молитву)»». А в іншій редакції 

цього хадіса мовиться: «Воістину, віруючий своїм добрим 

характером досягне ступеня людини, що вистоює ніч (в 

молитві) і тримає піст вдень» (Абу Дауд). 

      Повідомляють, що Ібн 'Умар розповів наступне: «Я чув, як 

Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, мусульманин, 

який надолужує10 своїм добрим характером і щедрістю своєї 

природи, досягне ступеня людини, котра постійно тримає 

піст, постійно вистоює (молитву) з аятами Аллага»» (Ахмад). 

      Абу Хурейра навів такі слова, сказані Пророком  ملسو هيلع هللا ىلص : 

«Шляхетність віруючого - його релігія; його мужність - його 

розум, а його престиж та поважне становище  - його характер» 

(Аль-Хакім). 

      Абу Зарр переказав такі слова Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص : «Уже 

врятувався той, хто очистив своє серце для віри, а через те 

зробив своє серце здоровим, а свого язика - правдивим, а
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душу свою - спокійною, а природу свою - прямою» (Ібн 

Хіббан). 

      Доброзвичайність в суспільстві не з'являється і не 

зрощується лише через виголошування повчань чи 

голослівних наказів та заборон, адже щоб насправді 

прищепити людській душі чесноти, вчителю недостатньо 

вказувати іншим: «Роби те» або «Не роби цього». Виховання, 

що дає плоди, - це тривалий процес, який вимагає постійної 

турботи, уваги та зусиль. Виховання буде позитивним та 

плідним лише у тому випадку, якщо буде спиратися на 

кращий і реальний приклад для наслідування: адже погана 

людина не справить позитивного  впливу на оточуючих її 

людей. 

       Позитивного  впливу  можна очікувати лише від того, до 

чиєї особистості спрямовані погляди людей, бо вони 

захоплюються його культурою, очаровуються його 

великодушністю та порядністю, із захватом переймають його 

якості і з чистої любові та симпатії  до нього прямують його 

слідами, намагаючись повторити все найкраще з його 

прикладу. Більше того, щоб досягнути успіху у прищепленні 

людині усіляких чеснот, необхідно, щоб чесноти, якими 

наділений сам вихователь, були ще вищі і більш значущі від 

тих, що він навчає та очікує їх втілення від своїх учнів. І саме 

Пророк Мухаммед  ملسو هيلع هللا ىلص сам собою являв живий приклад 

найвищої моральності, до якої він  закликав своїх 

послідовників. Він засівав насіння цієї високої моральності 

серед своїх послідовників за допомогою своєї духмяної та 

благодатної Сіри (життєдіяльність Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  ) ще до того, 

як він прищеплював це мудрими словами, повчаннями та 

настановами. 

      Ось що розповів 'Абдуллаг Ібн' Умар: «Направду, 

Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  не був ані грубим, ані непристойним, 
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і завжди говорив: «Обрані серед вас - найкращі за своїм 

характером»» (Аль-Бухарі). 

      Анас розповідає: «Я служив Пророку  ملسو هيلع هللا ىلص десять років і, 

клянуся Аллагом, він ніколи не вимовив «тьху» 

(висловлюючи незадоволення) і ніколи не говорив: «Навіщо 

ти зробив це? Чому ж ти не зробив того? »» (Муслім). 

      Він також розповідав  наступне: «Рабиня брала за руку 

Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і вела його з собою куди їй було 

завгодно, і якщо до Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص підходив чоловік і тиснув 

йому руку, Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص не звільняв свою руку, аж поки той не 

звільняв її сам, і він ніколи не відвертався від цього чоловіка, 

допоки той сам від нього не відвернеться. І за ним не 

помічали, щоб він висував свої коліна вперед в товаристві 

свого співрозмовника (мається на увазі, що він був людиною 

скромною та ввічливою)» (Ат-Тірмізі). 

      Ось що розповідає 'Аїша: «Коли була нагода вибрати одне 

з двох, Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص неодмінно обирав для себе те, що 

простіше та легше, якщо в цьому і справді не було гріха. А 

якщо це містило в собі гріх, то він відмежовувався від цього 

більше, ніж будь-хто з людей. І ніколи не мстив Посланець 

Аллага   ملسو هيلع هللا ىلص  за себе ні в чому, за виключенням того, коли 

порушувалась заборона Аллага, - лише тоді він мстив. 

Посланець  Аллага   ملسو هيلع هللا ىلص  ніколи ні на кого не підняв руки - 

ані на дружину, ані на слугу, окрім лише тих випадків, коли 

він боровся на шляху Аллага Всевишнього (тобто в джігаді)» 

(Муслім). 

      А ось ще одне оповідання Анаса: «Я йшов разом з 

Пророком  ملسو هيلع هللا ىلص , і на ньому була бурда (верхній одяг) з 

потовщеними краями. Якийсь бедуїн наздогнав його і смикнув 

його так сильно, що я глянув на поверхню плеча Посланця 

Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص , а на потовщеному краю його бурди через силу 

шарпання бедуїном залишився слід, і потім (цей бедуїн) 
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сказав: «О, Мухаммед! Звели дати мені від майна Аллага, яке 

у тебе !!!» Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص повернувся до нього і посміхнувся. А 

потім звелів подати йому» (Аль-Бухарі). 

      'Аїша повідомила такі слова, сказані Посланцем Аллага  

 Воістину, Аллаг м'якосердий - любить м'якість. За» :ملسو هيلع هللا ىلص

м'якість Він винагороджує тим, чим не відплачує за 

жорстокість, і тим, чим не відплачує ні за що інше» (Муслім). 

       В іншому хадісі наводяться такі слова Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص : 

«Направду, м'якість, в чому б вона не виявлялася, прикрашає, 

а її відсутність, в чому б вона не проявлялася, направду 

очорнює (паплюжить)».  

      Джярір передав такі слова, сказані Пророком  ملسو هيلع هللا ىلص : 

«Воістину, Аллаг, Всемогутній Він і Великий, відплачує за 

м'якість тим, чим не відплачує за недбалість (безглуздість), і 

якщо Аллаг полюбив раба, Він обдаровує його м'якістю. Усі 

мешканці оселі, у котрих відсутня м'якість, неодмінно 

(будуть) позбавлені усього блага (добра, надбання та 

пожитку)» (Ат-Табарані). 

      'Абдуллаг ібн Аль-Харіс повідомив: «Я не бачив людини, 

щоб посміхалася більше, ніж Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص » (Ат-

Тірмізі). 

       'Аїшу якось запитали: «Що робив Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

вдома?» Вона відповіла: «Він перебував у служінні своїй сім'ї, 

а коли наставав час молитви, він здійснював вуду (ритуальне 

омиття та очищення) і виходив на молитву» (Муслім).  

      Ось що розповів Анас: «З усіх людей Посланець Аллага 

 ,різнився найкращим характером. У мене був брат  ملسو هيلع هللا ىلص

відділений від грудей, якого звали Абу 'Умайр. У нього був 

хворий горобець, якого звали Ан-Нугайр. Посланець Аллага 

 :зазвичай ласкаво звертався до малюка і говорив йому   ملسو هيلع هللا ىلص

«О, Абу 'Умайр! Що робив Ан-Нугайр?»» (Аль-Бухарі). 
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      Серед усіх ознак, звичок і особливостей Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  

найбільш відомими були його поблажливість та щедрість, 

адже він ніколи нічого не шкодував і не проявляв якої-небудь 

надмірності; його хоробрість, адже він ніколи не відвертався 

від істини і не приставав до неправди; його справедливість, 

тому що в своїх рішеннях він ніколи нічим не зловживав та 

нічого/нікого не зневажав. Протягом усього свого життя він 

був людиною правдивою і гідною довіри (амін – гідний 

довіри). Господь всесвіту звелів усім мусульманам брати 

приклад з його високоморальних рис характеру і властивих 

йому великодушних якостей, котрими він був обдарований у 

своїй особистості безпосередньо від Аллага. Так, Всевишній 

сказав:  

 

      «Посланець Аллага – найкращий приклад для вас, - 

тих, хто покладає надію на Аллага та Останній День, і 

багато поминає Аллага». 

                                                          (Сура 33, аят 21) 

 

      Кади 'Айяд розповідає: «Пророкملسو هيلع هللا ىلص  був найкращим, 

найщедрішим і найхоробрішим з людей. Одного разу вночі 

жителі Медіни були жахливо налякані. Деякі люди кинулися 

туди, звідки доносився звук. По дорозі їх зустрів Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص , що повертався звідти (тобто з місця події). Він 

кинувся на звук раніше за усіх інших і дізнався у чому справа. 

Він їхав верхи на коні Абу Тальхи без сідла, а з його шиї 

звисала шабля, натякаючи на те, що немає причин для 

страху». 

      'Алі розповідає: «Воістину, коли виникала небезпека і від 

страху розширювалися зіниці, ми шукали захист позаду 

Посланця Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص , і ніхто не був ближче до ворога, аніж 

він». 
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       Джябір ібн 'Абдуллаг розповідає: «Не бувало такого, щоб 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص попросили, а він сказав: «Ні»». 

      А Хадіджа (мати усіх правовірних) так сказала йому: 

«Направду, ти несеш тягар стомлених, ти подаєш знедоленим, 

ти допомагаєш (людям) у їх випробуваннях долею».  

      Одного разу Пророку   ملسو هيلع هللا ىلص    принесли сімдесят тисяч 

дирхамів і поклали їх перед ним на підстилці. Він почав 

ділити їх, не відмовив жодному прохачеві, роздаючи гроші, 

поки вони цілком не закінчилися. 

      Також до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   підійшов один чоловік і про щось 

його попросив. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Зараз у мене нічого 

немає, купи що-небудь від мого імені, а коли у нас будуть 

гроші, ми це відшкодуємо». 'Умар натомість сказав: «Аллаг не 

зобов'язав тебе робити те, що ти зробити не в силах». 

Пророку  ملسو هيلع هللا ىلص стало неприємно від цих слів, і тоді один з 

ансарів сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Роздавай та не 

бійся збитків від Володаря Трону». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  посміхнувся, 

і його обличчя засяяло радістю. Він сказав: «Це було звелено 

мені». 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  завжди наближав до себе своїх сподвижників 

і не відштовхував їх від себе. Він щедро ставився до всілякої 

благородної людини з будь-якої громади і зазвичай наділяв її 

повноваженнями її керівника. Він застерігав людей при 

необхідності і сам був обережний у стосунках, завжди 

проявляючи мудрість, але не приховував від інших ні свою 

радість, ні свій характер та емоції, проявляючи відвертість, 

відкритість та прихильність до усіх, хто на це заслуговував. 

       Він постійно відвідував своїх сподвижників, цікавився 

їхніми справами та проблемами, і ставився до кожного із 

співрозмовників так, що ніхто й на мить подумати не міг, що 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص кого-небудь поважає більше за нього. Кожного, 

хто бував у нього або приходив до нього зі своєю потребою, 
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він терпляче вислуховував та приділяв увагу аж до тих пір, 

поки гість сам не вирішував піти... 

      Якщо хто-небудь щось прохав у нього, він неодмінно по 

можливості відповідав на його прохання або ж втішав його 

облегшувальним, заспокійливим чи обнадійливим словом. 

Його простота та приємний характер захоплювали усіх людей 

так, що він ставав для них немов би батьком, а вони в своїх 

правах були рівними перед ним у всьому. 

      Він завжди був веселий, простий та м'який у стосунках з 

людьми. І навпаки, в жодній мірі не був людиною 

брутальною, суворою, галасливою, розпусною, надмірною в 

докорах або вихваляннях на будь-чию адресу. Він ніколи не 

виявляв цікавість до того, що було чужорідним та  

неприйнятним для нього. Також  відчай  та  зневіра  оминали  

тих, хто звертався до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. 

      'Аїша розповідає: «Не було людини, кращої за характером, 

ніж Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. Хоч би хто закликав його з друзів 

або сім'ї, він завжди відповідав: «Я в твоєму розпорядженні»». 

       Джябір ібн 'Абдуллаг розповідає: «З тих пір, як я прийняв 

Іслам, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  завжди впускав мене, а побачивши мене, 

неодмінно посміхався». 

      Він часто обмінювався дотепами (дотепними виразами) зі 

своїми сподвижниками, вільно спілкувався і по-товариськи 

змагався з ними. Він бавився з їхніми дітьми і садовив їх у 

себе на колінах. Він відгукувався на запрошення вільних 

людей, рабів і рабинь, вбогих та знедолених. Він відвідував 

хворих у віддалених районах Медіни. Він приймав 

виправдання та перепрошення людей. 

       Анас розповідає: «Коли хто-небудь намагався 

«заволодіти» вухом Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, щоб що-небудь 

прошепотіти, то він нахиляв голову, та так, що цій людині 

доводилося самій відхилятися... Коли ж хто-небудь брав його 

за руку, він ніколи не звільняв свою руку, поки та людина не
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звільняла її сама. Він першим вітався з усіма, хто зустрічався 

на його шляху, і першим тиснув руки своїм сподвижникам». 

      Ніколи не бувало такого, щоб він витягав ноги, завдаючи 

цим незручності оточуючим. 

      Він виявляв належну повагу і щедрість до кожного, хто 

приходив до нього. Він міг розстелити для нього своє 

покривало і віддати йому свою подушку. Якщо ж відвідувач 

відмовлявся, то він зі щирою привітністю та природньою 

м‘якістю наполягав на тому, щоб той таки сів на неї та 

почував себе зручно та затишно.  

      Він   давав    своїм   сподвижникам   різноманітні   куньї 

(неформальні імена). При цьому, віддаючи їм честь та 

виявляючи до них пошану, він зазвичай називав їх іменами, 

які їм самим були приємними та бажаними. Він ніколи не 

встрявав і не переривав чиєїсь бесіди або розмови до тих пір, 

поки людина не починала промовляти несправедливі чи 

неправдиві слова з якого-небудь  приводу. Тоді він переривав 

розмову, зупиняючи її чи просто встаючи. 

      Анас розповідає: «Коли хтось приносив Пророку ملسو هيلع هللا ىلص 

подарунок, він говорив: «Віднесіть його в будинок такої-то 

жінки, бо вона, направду, була подругою Хадіджи і любила 

Хадіджу»» (це в часи після її смерті). 

      'Аїша розповідає: «Я не ревнувала ні до однієї жінки 

настільки, наскільки ревнувала до Хадіджи, коли 

вислуховувала його спогади про неї. І коли він різав вівцю, він 

дарував м'ясо її подругам. Де-коли її сестра просилася до 

нього увійти, і він знаходив спокій поруч з нею. А одного разу 

увійшла якась жінка, і він прошепотів їй щось і ласкаво 

розпитав її, а коли вона пішла, він сказав: «Направду, вона 

часто заходила, коли була жива Хадіджа, і, направду, 

прекрасне в заповітному11 - від віри»». 
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      Він підтримував відмінні родинні зв‘язки, але не надавав 

переваги своїм родичам перед іншими людьми, якщо ті були 

кращими за них. 

      Абу Катада повідомив: «Коли до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص   прибула 

делегація негуса (правителя Абіссинії), він встав і почав 

прислуговувати їм. Його сподвижники сказали: «Ми 

впораємося без тебе». Він сказав: «Направду, вони були щедрі 

та прихильні до наших сподвижників і, направду, я дуже 

бажаю їм віддячитись»».  

      Абу  Умама  розповів:  «Якось   Посланець  Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص 
вийшов до нас, спираючись на палицю, і ми встали перед ним, 

а він сказав: «Не підіймайтесь так, як встають чужинці 

(невіруючі), звеличуючи один одного»». 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص   говорив: «Я лише раб (Аллага) - їм так, як 

їсть раб Божий, сиджу так само, як сидить раб (Божий)». Він 

їздив верхи на ослі, садив людей позаду себе. Він часто 

відвідував нужденних, сидів з бідними, а також сидів серед 

своїх сподвижників як один з них, сідаючи там, де було вільне 

місце. 

      Якось одного разу Пророкملسو هيلع هللا ىلص  здійснив паломництво на 

потертому сідлі, покритому плюшевою накидкою, що 

коштувало чотири діргама. Він сказав: «Аллагумма! (Нехай) 

паломництво (буде таким), в якому не буде ні лицемірства, ні 

показухи». Коли Мекка стала для нього відкритою і Пророк 

 разом з мусульманськими воїнами в'їхав у місто, він ملسو هيلع هللا ىلص

схилив голову  так  низько,  що  вона  ледь  не  торкнулася    

його верблюда, - тим самим висловлюючи смирення перед 

Всевишнім Аллагом. Він був мовчазним, ніколи не говорив 

без необхідності, уникав спілкування з тими, хто виголошував 

негідні промови чи вів непристойні розмови.         

      Його    сміхом    була    лагідна та  смиренна     посмішка, а 

мовлення  –  конкретним,   без   будь-якої   надмірності   чи 
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незрозумілості, пихатості чи підступності. Сміхом його 

сподвижників на його адресу також була посмішка - через 

повагу до нього та наслідування його прикладу. 

      На його зібраннях панував дух лагідності, довіри, добра, 

взаєморозуміння. Там не підвищувався голос і не 

припускалося заборонене чи будь-яка непристойність. Коли 

він починав говорити, його сподвижники замовкали, сидячи 

так нерухомо, немов би їх голови служили сідальцем для 

птахів. Коли він йшов, хода його була розміреною. У ній не 

відчувалося ні роздратованості, ні ліні, ні гордовитості.  

      Ібн Абу Халя розповідає: «Його мовчання походило від 

чотирьох (рис): його лагідності, обережності, оцінювання 

(того, що відбувається) та роздумів (розважливості)». 

      'Аїша розповідає: «Він говорив так, що якщо хтось 

побажав би порахувати (вимовлені ним слова), то порахував 

би». 

      Посланцю Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص подобалися духмяні пахощі і 

ароматичний запах, і він часто користався запашними 

пахощами.  

      Життя було дане йому від і до, нові нагоди вигідно 

облаштуватися приходили одна за одною, та він 

відсторонився від пишнот та комфорту цього земного світу. 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص   мав великі можливості в цьому житті, щоб 

осягнути різноманітних его-вершин у загальноприйнятий 

серед людей спосіб, але він відкинув той протоптаний шлях 

вигод та самозадоволення, а натомість в покорі та смиренні 

приймав Одкровення та як вірний раб Аллага виконував Його 

настанови . А коли він помер, то його кольчуга була закладена 

одному єврею під матеріальне забезпечення його сім‘ї...
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Розділ 4 

 

ЛЮДИНА МІЖ ДОБРОМ ТА ЗЛОМ 

 
      Іслам в процесі реформування та спроб покращення 

суспільства спирається головним чином на виховання 

людської душі. Він докладає величезних зусиль, щоб 

проникнути в її глибини і залишити в її серцевині паростки 

своїх благотворних та просвітніх навчань, щоб ті стали її 

невід‘ємною та цілісною частиною. 

      Місії пророків прославили себе у століттях, навернувши 

безліч людей до віри, лише завдяки тому, що людська душа 

була і залишається предметом їх проповідницької діяльності і 

осередком їх активної роботи. Їхнє навчання не було 

зовнішнім, поверховим, формальним, подібним до липкого 

лушпиння, що легко відпадає та губиться в потоці мінливого 

життя; не було воно й штучними фарбами, котрі тьмяніють з 

плином часу. Не було! Вони пов'язали свої принципи та 

переконання з глибинами людської душі, і тому ці принципи, 

ідеї та настанови змогли взяти гору над людською природою, 

бо вони вказали їй вірний та істинний шлях. 

      Деякі інші релігії, можливо, й вели мову про підвалини та 

засади суспільного життя, про правління і його види, а також 

запропонували певні засоби зцілення від хвороб, що вразили 

ті чи інші сторони життя суспільства. Однак ці релігії так і не 

вийшли за рамки своєї природи та не змогли зрозуміти і 

визначити людську душу як вирішальний та фундаментальний 

елемент для уваги та впливу, через який єдино можливо 

досягати якихось реальних позитивних реформ у житті 

людського суспільства. Також важливим елементом у цій 
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сфері є стійка позитивна та доброзвичайна моральність - як 

повсякчасний гарант для будь-якої цивілізації. 

      У цьому немає ні приниження, ні зневаги по відношенню 

до тих, хто прагне до побудови суспільства і держави. Це 

лише акцент на тому, яка роль зцілення та облагородження 

душі в збереженні життя і набутті людьми щастя. Адже хвора 

душа сіє безлад в керівних системах суспільства і може 

проникнути туди для реалізації своїх низьких пристрастей, 

рабом яких вона стала. Натомість здорова, просвітлена та 

шляхетна душа відразу латає діри при пошкодженнях та 

схибленнях,  її піднесеність та величність видає світло та 

гармонійність  зсередини. Вона гідно поводиться за часів бід і 

негараздів, спокус і випробувань, злетів і падінь. 

       Непогрішний та високоморальний суддя здатний усунути 

недоліки і вади в законодавстві, за яким він судить. Однак 

суддя-тиран може маніпулювати здоровими та справедливими 

нормами. Те ж саме може відбуватися і з душею людини, коли 

вона опиняється перед натиском різних ідей, течій та нагод 

цього життя, її власних пристрастей і корисливих спонукань. 

      Саме тому зцілення душі людини - це перший з головних 

стовпів, на яких грунтується можливість встановлення 

верховенства добра у цьому житті. Адже якщо душа не буде 

зцілена, то небо покриється пітьмою. Майбутнє і сьогодення 

людей буде безладним і невиразним, безнадійним та 

безпросвітнім. 

      Саме тому Всевишній говорить: 

 

      «Направду, Аллаг не змінює того, що з людьми, доки 

вони самі не змінять себе. Та коли Аллаг зволіє на людей 

лихо, то немає цьому відвороту. І немає у них, окрім 

Нього, покровителя та заступника!» 

                                                          (Сура 13, аят 11)  
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      І, роз‘яснюючи причину загибелі народів, що колись 

зіпсувалися, занечистилися та деградували, Він говорить: 

 

      «Подібне з родом Фір’ауна та тими, що перед ними. 

Вони проявили невір’я у знамення Аллага, тож Аллаг 

схопив їх за їхні гріхи! Направду, Аллаг – Всемогутній та 

суворий у покаранні! Так є, бо Аллаг не перемінює Своєї 

милості, котрою обдарував людей, доки вони не змінять 

того, що в них самих. Направду, Аллаг – Всечуючий та 

Всевідаючий» 

                                                     (Сура 8, аяти 52-53) 

 

      Іслам розглядає процес зцілення людської душі у двох 

його аспектах: 

      1. Душа має початкову природу (фитра), котра має 

властивість тягнутися до добра та його світлих чеснот і, 

осягнувши це, відчуває стан радості та щасливості. Зло ж 

потьмарює її і вчинення лихого породжує в ній важку 

скорботу, смуток, опечалення та жалкування. В істині вона 

бачить перспективу і зміст існування та гармонійність свого 

життя. 

      2. На додаток до цього в ній присутні легковажні пориви 

та коливання, які зводять і ухиляють її з істинного шляху, 

підступно прикрашаючи недобрі вчинки, які обертаються для 

неї трагічними збитками та незворотними втратами і 

занурюють у бездонну прірву поневірянь стежками 

безнадійності та темряви.  

      Ми не маємо тут наміру аналізувати історичний процес 

виникнення першопричин цих шкідливих та згубних поривів 

для того, щоб з'ясувати чи проникли вони в початкову 

природу (фитру) ззовні, чи можливо вони були присутні у ній 

від самого початку. В першу чергу нас цікавить лише те, що в 
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людині дійсно присутні ці дві протилежності, і між ними 

відбувається безперервна, обопільна боротьба за домінування 

та першість в житті людини. Остаточний же результат цього 

протиборства залежить від того, що людина обере для себе і 

визначить  на керівне становище у своєму житті, перед чим 

підкориться…  

      Всевишній Аллаг говорить наступне: 

 

      «…і душею та Тим, Хто впорядкував її, і навчив про її 

гріховність та праведність! Направду, успішним є той, хто 

очищує її! І направду, пропащий - хто занапастив та 

опоганив її!»  

                                                     (Сура 91, аяти 7-10) 

 

       Величезна заслуга Ісламу полягає в тому, що він надає 

людині всебічну допомогу в підтримці чи навіть віднові його 

початкової природи (фитри), очищуючи та оживлюючи  

промені її світла, щоб була можливість нею успішно 

керуватися на протязі усього життєвого шляху. А також в 

тому, щоб людина мала більшу здатність та спроможність 

позбутися від усіляких гріховних заохочень та заманювань, 

які проникають в неї і зводять нанівець усі правдиві 

досягнення, цінні здобутки та реальні успіхи.  

      Іслам також сприяє тому, щоб людина позбулася усіх своїх 

схильностей, пристрастей та слабкостей щодо скоєння гріха та 

усякої непристойності, котрі зваблюють її і спокушають, 

збиваючи зі шляху Істини та допроваджуючи до цілковитої 

втрати здатності розрізняти між корисними та згубними 

речами. Іслам називає себе «релігією чистої природи» - чистої 

від усіх цих плям, вад, недоліків та відвертих збочень. 

Всевишній Аллаг сказав у своїй Книзі:
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12.  Фитра – це природня, вроджена схильність до підкорення та поклоніння 

Єдиному Аллагу і є первісним, єдиноприйнятним станом людини, що його ухвалив 

та уклав в людині Сам Творець, на відміну від того зіпсованого стану природи 

людини, котрий з‘являється згодом, після певного періоду життя під дією 
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так: ««Фитра» означає комплекс природніх властивостей, які набуває дитина в 

утробі матері». - Прим. перекл.    
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      «Тож спрямуй своє обличчя до релігії, схиляючись до 

істини, будучи ханіфом (відданим істині) відповідно до 

природи (фитри12), в якій Аллаг створив людину. Немає 

переміни в творінні Аллага. Це є правдива релігія, однак 

більшість з людей не розуміє…»  

                                                          (Сура 30, аят 30) 

 

       Око призначене для того, щоб бачити, допоки воно не 

осліпне, вухо - щоб чути, допоки воно не оглухне. Початкова 

ж природа людини (фитра) покликана прямувати по 

Істинному - Прямому шляху щастя та успіху і линути до нього 

подібно до бурхливого потоку води з вершини гори донизу. І 

так воно відбувається аж доки ця природа не стає 

спотвореною чимось таким, що здатне приборкати її, 

заволодіти нею  і збити з того природнього початкового її 

прямування до досконалості, добра та всіляких чеснот. 

       Ці явища, що спотворюють та калічать фитру, можуть 

походити чи з попередніх століть, чи з практик та традицій 

аморальності сучасного суспільного середовища, або ж з 

усього того одночасно. Вони містять величезну небезпеку для 

фитри з тієї причини, що вражають цю початкову природу 

людини (фитру) усілякими хронічними хворобами. І боротьба 

справжнього реформатора полягає саме у тому, щоб дати 

цьому відсіч, та ще й рішучу, врятувати та зцілити фитру від 

заподіюваних ними ушкоджень та усілякого зіпсуття, щоб
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вона змогла віднайти свою первозданну чистоту та істинне 

призначення. Іслам роз'яснив, як це зробити. 

      Після того, як ви прочитали в попередньому аяті Книги 

Всевишнього Аллага про те, що релігія - це і є фитра, далі 

слідують такі Його слова:  

 

      «Повертайтесь до Нього з каяттям, бійтесь Його, 

вистоюйте молитву і не будьте з числа багатобожників, із 

тих, котрі поділили свою релігію і стали різними сектами, і 

кожне угрупування радіє тому, що у нього залишилося» 

                                                   (Сура 30, аяти 31-32) 

 

      Віра, а не безбожництво, богобійність, а не розбещеність, 

єднання віруючих перед Господом без будь-якого поділу (на 

раси, нації, класи та інше), - саме ці положення є наріжним 

каменем, коли заходить мова про повернення людини до її 

початкової, первозданної природи (фитри).  

      Шляхетний Коран повторює та наголошує на цьому 

наступними словами: 

 

      «Направду, Ми створили людину прекрасним 

витвором. Згодом Ми обернемо її у найнижче з 

найнижчих, за виключенням тих, котрі увірували й 

чинили праведні діяння: для них - нескінченна 

винагорода!»  

                                                       (Сура 95, аяти 4-6) 

 

       Цим «прекрасним витвором» і є знання та зберігання 

Істини, дотримання її благословенних вимог та засад. Це жага 

чистої чесноти та чогось вищого, неприземленого, 

необмеженого, а також турбота про це з боку людини в той 

момент, коли вона мусить робити якесь рішення, що 

стосується її самої чи інших, оточуючих людей. Це 
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устремління вгору по сходах, що ведуть до досконалості, і до 

верховенства над усім тимчасовим та просто допоміжним. 

      Однак багатьох людей обтяжують життєві пристрасті, не 

дозволяючи їм піднятися до такого високого рівня, і вони 

займаються ―увічненням  земного‖. Тоді пристрасті, що їх 

переслідують та ними керують, починають скаженіти в них і, 

як наслідок, вони опиняються на дні чорної діри безглуздя, 

безумства та мерзотності. Це і є «найнижче з найнижчих», 

тобто той стан, в який обертає Аллаг усіх, хто нехтує Його 

Керівництвом та відкидає дорогу щирої віри, чистої 

Єдинобожності та доброзвичайності. Цей Божественний 

процес опущення нечестивців до приниження 

підпорядковується законам керування істиною та оманою. Це 

тонкі, справедливі закони, про які Благородний Коран згадує 

словами: 

 

      «Аллаг не впроваджує  людей в оману після того, як 

Він настановив їх на Прямий шлях, та доки Він не  

роз’яснив їм чого необхідно уникати та від кого 

віддалятися. Направду, Аллаг – Всевідаючий про кожну 

річ!» 

                                                          (Сура 9, аят 115) 

 

      Чи в іншому місці: 

      «Я відверну від Моїх знамень  тих, котрі поводяться 

погордливо та пихато на землі, зневажаючи усяку 

справедливість. І якщо побачать вони усі знамення, - не 

йнятимуть віри нічому з того. І якщо побачать Прямий 

шлях істини, то не приймуть його за свій шлях. Однак, 

коли побачать вони шлях омани, то неодмінно він стане 

для них дорогою слідування. А це тому, що вони 

заперечили Наші знамення та злегковажили ними» 

                                                          (Сура 7, аят 146) 
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      А хто ж залишиться тим «прекрасним витвором» і 

врятується від приниження «обернення у найнижче з 

найнижчого» того низинного світу непослуху та спротиву 

своєму Творцеві? Відповідь на це запитання дана у 

наступному аяті: 

 

      «…за виключенням тих, котрі увірували й чинили 

праведні діяння: для них - нескінченна винагорода!»  

                                                       (Сура 95, аяти 4-6) 

 

     Отже, ми дізналися, що добрий характер та шляхетна 

моральність  -  це дозрілий плід ясної і щирої віри (іман) та 

праведних діл. 

 

 

 

*      *      * 

 

 

 

      Така позиція Ісламу щодо первозданної людської фитри та 

його підхід до її збереження. А діяльність Ісламу в боротьбі з 

іншими нехорошими схильностями - це застереження, 

роз‘яснення та утримання від усього негативного, прагнення 

підпорядкувати злі пристрасті та нашіптування «найнижчого 

світу» і поставити під контроль здорового глузду та логіки 

чистої фитри. 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  так вказав на деякі з цих схильностей: «Сивіє 

син Адама і разом з цим молодіють дві якості: жадібність та 

нескінченність пустопорожніх сподівань» (Муслім). 

      «Лихе, що є в людині, - жахливе боягузтво і скреготюча 

жадібність» (Абу Дауд). 
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      «Якщо б синові Адама дали долину золота, він побажав би 

собі ще одну. А якби йому дали й ту іншу, він побажав би собі 

наступну. І не заповнить черево сина Адама ніщо, крім 

пороху. А Аллаг приймає покаяння того, хто кається» (Аль-

Бухарі). 

      Благородний Коран вказав на деякі з цих схильностей: 

 

      «Надмірно прикрашеною для людей є любов до 

жаданих втіх та насолод від жінок, синів, нагромаджених 

кинтарів золота і срібла, мічених коней, стада худоби та 

засіяних нив. Такими є насолоди короткочасного земного 

життя. Однак в Аллага – найкраща оселя для 

повернення!» 

                                                            (Сура 3, аят 14) 

 

       Перше, на що Іслам звертає увагу людини, - це те, що 

потурання незліченним пристрастям та звабленням, 

підпорядкування своїм нескінченним прагненням та потягам 

не наситить душу і не задовільнить її правдиві потреби та не 

виконає істину, тобто не призведе до чогось змістовного та 

справді значимого, заради чого буде виправдане саме 

існування та життя людини.  

      Душа є  такою, що кожен раз, коли вона насичується з 

будь-якого свого нечистого пожадання, вона тут же виявляє 

бажання перейти до наступного, більш неприйнятного та 

непристойного, перебуваючи таким чином в постійній 

гонитві, не звертаючи уваги на гріховність і згубність 

неправедних діянь. Коран же застерігає нас від слідування 

забороненим та відверто брудним пристрастям: 

 

      ««Тож, Дауде! Направду, Ми призначили тебе 

намісником на землі. Суди між людьми справедливо та не 

слідуй за пристрастями та пожаданнями, бо ж  зведуть 
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тебе зі шляху Аллага!» Направду, для тих, котрі 

відхиляються зі шляху Аллага, - суворе покарання за те, 

що вони забули про День Розрахунку!» 

                                                          (Сура 38, аят 26) 

 

       Про чин дій невірних, а також про необхідність 

протистояти їм сказано так: 

 

      «Якщо б  Істина послідувала за їхніми пристрастями та 

пожаданнями, то були б зруйновані небеса, земля та ті, хто 

в них. Однак, Ми дарували їм Нагадування. Та вони 

відвертаються від свого напоумлення» 

                                                          (Сура 23, аят 71) 

 

      Необхідно проводити розмежування між тими людськими 

пристрастями, на які накладено заборону, і розумними 

потребами та прагненнями - адже деякі ―побожні‖ люди часто 

створюють шкідливу плутанину в цих двох речах. Суть цього 

полягає в тому, що якщо людина має якісь потреби з розряду 

мирських насолод чи задоволень, котрі не належать до числа 

осудних чи заборонених, а їй помилково буде роз'яснено, що 

ці потреби входять  до числа злодіянь та гріхів, то результат 

буде наступний: ці потреби будуть задовольнятися із совістю 

та свідомістю людини, котра свідомо йде на злочин, 

дозволяючи собі так низько опуститися, хоча по суті справи її 

совість стала невинною жертвою жахливої помилки та 

непорозуміння, що має коріння в джагилії (невігластва, тобто 

відсутності знань). Але, в той же час, якщо людина 

усвідомлює (навіть з тих хибних суджень), що вона 

погодилася та наважилася здійснювати осудні вчинки і що 

аморальність стала невід'ємною частиною її життя, то вона 

поступово почне твердо здійснювати  такі вчинки, котрі вже 
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насправді заслуговують беззастережного засудження, 

уникнення та заборони. 

       Благородний Коран виділяє та роз‘яснює цей аспект. Він 

чітко заявляє про допустимість та прийнятність здорових 

бажань душі і дає людям можливість реалізувати ці бажання 

собі на благо та радість. Він вважає, що будь-яке втручання у 

цю сферу доброзвичайності з надуманими заборонами і 

обмеженнями, котрі насправді стають духовним гнобленням 

людини,  являє собою неприпустиме та дуже шкідливе явище, 

бо це є сходинкою, яка, як наслідок, призводить та штовхає, 

через цю трагічну плутанину,  до постійної та аномальної 

практики різного роду огидних та злих вчинків у 

повсякденному житті. Так, Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «О люди! Споживайте з усього, що дозволене та добре 

на землі, та не слідуйте шляхом шайтана, бо ж, направду, - 

він є вашим справжнім ворогом! Він наказує вам лише зле  

та мерзотне, також щоб казали про Аллага те, чого не 

знаєте» 

                                                 (Сура 2, аяти 168-169) 

 

      Безсумнівно, введення обмежень на вживання дозволеного 

(халяль) і благодатного (тайїб) є ні чим іншим, як 

наклепницькими заявами про Аллага, що є часто наслідком 

невігластва, та є спорідненим до зла, мерзотності та нечестя, 

до яких саме закликає та заохочує сатана.  

      Іслам не сприймає ні жорсткого натиску на інстинкти, ні 

надмірного загравання перед ними. У цьому питанні він 

встановив підхід, що забезпечує помірність та гармонійність, 

щось серединне між надмірністю та аскетизмом. 

 

 

*       *       * 
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      Як плекання та оберігання первозданної фитри, так і 

контроль буйних інстинктів та пристрастей полягає у вірі 

(іман) та благочесті, а не в невір‘ї та вседозволеності. Також 

гармонійність буде стійкою буде міцною лише тоді, коли буде 

стійкий характер та моральність. Усякий раз, коли 

Преславний Коран оповідає про людську слабкість, сумніви, 

відхилення  та егоїзм, він дає зрозуміти, що очищення від цих 

вад криється лише у слідуванні шляхом Керівництва Аллага, 

Котре знаходимо в благословенній релігії Ісламу та в 

настановах, напоумленнях та заповітах самого Корану. 

 

      «Направду, людина створена неврівноваженою та 

нетерплячою! Коли торкається її зло, - повна відчаю та 

розпачу, а коли торкнеться добро, - пожадлива та 

ненаситна, окрім тих, котрі пильнують молитву, є постійні 

в своїх молитвах, в майні котрих є визначена частка для 

прохача та вбогого, котрі вірять в Судний День і котрі  

страшаться покарання від свого Господа, - направду, не 

уникнути  покарання від їхнього Господа – котрі 

приховують свою наготу та оберігають соромні місця від 

усіх…» 

                                                   (Сура 70, аяти 19-29) 

 

       Усім відомо, що характер не формується раптово, не 

народжується відразу зрілим та сильним, але потребує 

наполегливого та цілеспрямованого плекання та виховання,  

поступово визріваючи та вдосконалюючись. У цьому й 

полягає секрет зв'язку цього дозрівання з безперестанним 

чиненням благих та схвальних діянь, у поєднанні з 

постійними практиками, такими як молитва, виплата закяту, 

піст (саум), вірування в Судний День, страх та боязливість  

перед покаранням Аллага... 
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      Через те, що низькі схильності та сумнівні прагнення 

переслідують їх носія постійно та невпинно, часто згубно 

впливаючи на його поведінку, є очевидним та беззаперечним, 

що тимчасові ліки ніяк не здатні притупити чи нейтралізувати 

ці злі сторони його поведінки. Заспокоїти ж подібні сплески 

непристойного, осудного та неприйнятного в змозі лише той 

фактор, котрий не поступається їм у силі і здатний швидко 

відновити втрачену рівновагу та гармонійне 

взаємовідношення усіх внутрішніх важелів.  

 

 

*        *        * 

 

 

      Резюме. Іслам виявляє повагу до чистої та здорової фитри 

і вважає своє вчення її відлунням. Він застерігає від 

неприборканих пристрастей і ставить перепони перед ними. 

Акти поклоніння, які він наказує, - це ні що інше, як 

підкріплення та уздоровлення фитри і приборкання 

безконтрольних пристрастей, різноманітних непристойних 

прагнень  та надмірних жадань. Ці акти поклоніння не 

зможуть досягти своєї досконалості і виконати своє завдання, 

аж доки вони не стануть гілками суцільного творення високої 

моральності та слідування Прямим шляхом гармонії з Істиною 

та Керівництвом Того, Хто є Творцем усього... 
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Розділ 5 

 

ПОКАРАННЯ ЗА МОРАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ 

 
      Неможливо силоміць змусити кого-небудь стати 

доброчесним та високоморальним, подібно як і віра не в стані 

примусити людину стати віруючою, бо основою для 

прийняття такої високої відповідальності є духовна свобода та 

щирість. Іслам цінує цю істину і віддає їй належне у 

споруджуваній ним фортеці доброзвичайності та шляхетності. 

      Первозданна фитра людини в своїй основі та сутності -  

доброчесна, цнотлива та благородна. Однак це не означає, що 

людина подібна до ангела і здатна здійснювати лишень добро. 

Це лише означає, що у цьому стані добро перебуває в гармонії 

з її (людини) справжньою внутрішньою (духовною) природою 

(фитрою), і те, що вона (людина) вважає за краще та обирає 

для себе вірити і жити відповідно до цієї віри, подібно до того, 

як птах воліє парити в повітрі, звільнившись від клітки. 

       Відповідно до поглядів та принципів Ісламу, праведні  

діяння - це і є, перш за все, звільнення з клітки, зняття 

кайданів, тягарів та гнітючого, патологічного тиску. Але якщо 

після цього людина так і залишається подібною до важкого 

каміння на землі і не в змозі набрати висоту ―життєвого 

польоту‖, то тоді вона розглядається як хвора. Після цього їй 

пропонуються засоби зцілення. 

      Іслам не висуває норми (хукм), спрямовані на ізоляцію цієї 

людини від суспільства, поки перебування її там не є 

джерелом небезпеки для інших. У цих рамках Іслам веде 

війну з моральними злочинами. При цьому він виходить з 

того, що людина повинна рухатися по світлому та 

благородному життєвому шляху, існувати в цьому світі 
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завдяки плодам особистих прагнень, зусиль, змагань та 

напрацювань, що прийнятні та дозволені загальновизнаними 

принципами людської моральності, що ґрунтується на 

правдивій, Божественній вірі та настановах Всемогутнього та 

Премудрого Творця та Володаря всесвіту, і не повинна 

підтримувати свою особистість завдяки злодійській діяльності 

та непристойним засобам самоутвердження. А що її спонукає 

до вчинення злочину, наприклад, крадіжки? Потреба 

поліпшити своє злиденне становище? Тут потрібно 

застосовувати мудрість та здоровий глузд - нехай намагається 

заощадити з власних витрат, розрізняючи між першорядними 

та другорядними потребами, що можливо зможе позбавити її 

від тої проблеми... 

      З іншого боку, це ще й обов'язок суспільства в цілому. 

Якщо вже воно потерпає від власних упущень щодо свого 

члена і допустило (а де-коли, довело), щоб він вдався до 

крадіжки, то тягар відповідальності в цьому випадку лягає на 

це ось таке байдуже і недбайливе суспільство, а не лише на 

його заблукалого члена. 

      Але у випадку, коли вже суспільство забезпечує необхідні 

умови для нормального життя та розвитку  людини і після 

цього особа все одно тягнеться до злочинності, як наприклад, 

крадіжки, то перш ніж винести їй вирок про покарання, 

необхідно точно встановити, за яких обставин було скоєно 

злочин. Можливо, знайдуться такі пом'якшувальні обставини, 

які доведуть, що в ній ще зберігається вогник доброзичливості 

та порядності. Адже релігія вимагає неспішності, 

розсудливості та об‘єктивності перед застосуванням і 

приведенням до виконання покарання, причому в такій мірі, 

що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Направду, краще, якщо 

імам помилиться у прощення (кого-небудь), ніж помилиться в 

покарання». 
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       Якщо ж після перевірки обставин і стану людини 

з'ясується, що фитра цієї людини забруднена та спотворена і 

вона становить джерело небезпеки для оточуючих, які 

прийняли її в своє суспільство і подбали про неї, а вона 

відповіла на цю любов і опіку відвертим та свідомим злом, 

осоромивши їх чистоту і порушивши їх спокій, то чим тоді 

дорікнеш цьому суспільству, якщо воно вирішить припинити 

ворожу та шкідницьку діяльність одного зі своїх членів і 

зламає те знаряддя, яким він завдає збитків усім оточуючим. 

       Благородний Коран характеризує злодійство, яке 

заслуговує відсікання руки, як діяння несправедливості і 

зіпсованості. Ось що він говорить про злодія, що заслуговує 

покарання: 

 

      «Крадію та крадійці відтинайте руку відплатою за 

скоєне ними - це показове покарання як засторога від 

Аллага. Аллаг – Великий, Премудрий! А хто покається 

після вчиненої несправедливості та виправиться, - Аллаг 

прийме його покаяння. Направду, Аллаг – Прощаючий, 

Милосердний!» 

                                                     (Сура 5, аяти 38-39) 

 

      Покарання, яке встановлюється Ісламом, - це ніщо інше, як 

захист справедливого і благочестивого суспільства від 

беззаконня одного з його членів, який на його справедливість 

відповів несправедливістю, на його благочестя – безчестям та 

зухвалою наругою. 

 

       

*       *       * 

 

      Ми привели цей приклад тільки для того, щоб показати, 

що покарання за моральні злочини були встановлені не з 



Розділ 5  -----  Покарання за моральні злочини 

 

 

54 
 

метою насильницького впровадження чеснот, щоб 

жорстокими заходами примусити людей дотримуватися норм 

добропорядної поведінки. 

      Ідеальний шлях для Ісламу - це звернення до серця 

людини, пробудження прихованих в ній природніх потягів та 

прагнень до добра, справедливості та гармонійного життя з 

метою розвитку і досконалості, щоб повернути її до Аллага, 

Всевишнього Творця, але саме через ефективні, сприйнятливі, 

прозорі та зрозумілі методи переконання, проявом любові та з 

урахуванням того, що великі чесноти є саме плодами 

звернення до душі та серця людини насамперед... 

      Необхідно також мати обов‘язковий контроль над умовами 

навколишнього середовища, в якому проживає людина, щоб 

вони сприяли розвитку її талантів і добрих звичаїв. 

      І немає ніякої шкоди у визволенні від рослин-паразитів, в 

яких немає жодної потреби та блага. Адже вирощуючи на полі 

різноманітні рослини, ми тим самим лише намагаємося дати 

можливість розвиватися основним (плодоносним) рослинам, 

при цьому вириваючи багато інших смітних рослин та 

бур'янів. 

      Захист загальнолюдських інтересів має не менш важливу 

роль, і немає підстави для спротиву та заперечення 

затверджених Ісламом заповідей щодо застосування заходів 

покарання (хадд;  мн. Число - худуд), які вже були раніше 

прийняті в Торі та законодавствах інших громад людського 

суспільства. 

 

 

*            *            * 

 

      Іслам покладає на суспільство величезну відповідальність 

як за сприяння та підтримку усьому, що зорієнтоване на добро 

і високу моральність, так і за згубні процеси поширення та
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розповсюдження зла, несправедливості і решти різноманітних 

вад на землі. Одна з причин того, що він прагне взяти в свої 

руки кермо влади, - це бажання сформувати суспільство, яке 

сприяло б дотриманню здорового розуму, доброчесності, 

благородства, справедливості, невинності та доброзвичайності 

через слідування Прямим шляхом Істини. 

       Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  розповів історію про вбивцю (одного з синів 

Ісраїлевих), що побажав покаятися за свої злочини, і те, що 

він розпитував про найбільшого вченого  на землі: його 

направили до цього вченого, і він розповів  йому, що вбив 

сотню душ. І запитав: чи ще можливе для нього каяття? На що 

той відповів: «Так. Хто ж може стати між тобою і покаянням. 

Піди в таку-то землю - там є люди, що справді поклоняються 

Аллагу. Вклоняйся ж Аллагу разом з ними і не повертайся на 

свою землю, адже, направду, вона - земля зла» (Аль-Бухарі). 

      В іншій редакції цього хадісу розповідається, що він 

вирушив до ченця і запитав: «Чи знаходиш ти для мене 

можливим каяття?» Той же сказав йому: «Ти переступив усі 

межі, і я не знаю ..., однак ось тут є два селища. Одне з них 

зветься Насра13, а інше зветься Кяфра14. Що стосується жителів 

Насри, то вони чинять діяння мешканців Раю, і ніхто не 

втримається у ньому, окрім них. Що ж стосується мешканців 

Кяфри, то вони роблять діяння мешканців Пекла, і не 

втримається у ньому ніхто, окрім них. Тож піди до мешканців 

Насри, і якщо ти втримаєшся в ньому (тому селищі) і будеш 

чинити дії його жителів, то не буде сумнівів у твоєму каятті» 

(Ат-Табарані).  

 

*           *           * 
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       На підставі цього Іслам вважає, що очищення суспільства 

і оцінка його впливу на формування моральності, - це один із 

стверджених вище факторів, що вкупі сприяють захисту 

здорової фитри і позбавленню від зайвої легковажності щодо 

різноманітних пристрастей та прагнень людини.  

      Ми припускаємо, що прояв належної турботи, піклування 

та уважності у всіх цих аспектах є гарантом утвердження та 

побудови чистого суспільства, процвітаючого у своїх самих 

благих проявах, цнотливості, доброзвичайності та гармонії зі 

своєю природою, цілковито та повноцінно  відповідаючи 

своєму призначенню від свого турботливого Творця та 

Господа. 
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Розділ 6 

 

МОРАЛЬНА СФЕРА ОХОПЛЮЄ УСІХ 

 
      Різні релігії мають свої специфічні обряди, які являють 

собою їх характерні ознаки та принципи. Безсумнівно, що і в 

Ісламі встановлені певні форми поклоніння, дотримання яких 

покладено в обов'язок його послідовникам і вважаються 

встановленими виключно для них та не стосуються нікого 

іншого. Але вчення про моральність не належить до подібної 

категорії - адже мусульманин зобов'язаний зустрічати усіх 

мешканців землі з такими чеснотами, щодо яких ні у кого не 

закрадеться жодна підозра чи сумніви, не зродиться 

розчарування чи ворожість . Кожен мусульманин зобов'язаний 

ставитися щиро по відношенню як мусульман, так і 

немусульман, котрі, насправді, являють собою потенційних 

мусульман і з дозволу Аллага завжди можуть стати членами 

Умми Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص. Те саме можна сказати й щодо 

вибачливості, чесності, мужності, взаємодопомоги, 

відвертості, привітності, доброзичливості,  щедрості, 

елементарної порядності… 

      Благородний Коран вказує нам не вплутуватися у штучні 

та безпричинні конфлікти з юдеями та християнами, які лише 

загострюють ворожнечу і з яких немає будь-яких позитивних 

наслідків для релігії. Так, Всевишній Аллаг сказав: 

       

       «І не сперечайтеся з людьми Писання, інакше як  

найкращим, окрім тих з них, котрі чинять 

несправедливість та беззаконня. І кажіть: «Ми увірували 

в те, що зіслане нам, і в те, що зіслане вам. Наш Бог і ваш 
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Бог – Один, і ми ради Нього мусульмани - віддані та 

впокорені Йому Єдиному!»» 

                                                          (Сура 29, аят 46) 

 

      Дивує те, що ті, котрі називають себе послідовниками 

Муси та ‗Іси (тобто сучасні юдеї та християни) безглуздо 

йдуть на такі гострі конфлікти з мусульманами: 

 

      «Скажи: «Невже ви сперечатиметесь з нами про 

Аллага, тоді як Він – наш Господь і ваш Господь? Нам – 

наші діяння, а вам – ваші діяння. І ми - щиро впокорені 

перед Ним в чистій вірі!»  

                                                          (Сура 2, аят 139) 

 

      Загальновідомий випадок з життєвого шляху Пророка 

 коли він заборгував гроші одному юдею. Той прийшов ,ملسو هيلع هللا ىلص

вимагати сплати боргу та в дуже різкій формі заявив: 

«Направду, ви, о сини 'Абдуль-Мутталіба, люди недбалі (у 

відшкодуванні боргу)». 'Умар ібн Аль-Хаттаб почув усе це й 

вирішив провчити цього необережного та необачливого 

чоловіка, котрий нехтує положенням Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص та 

невиправдано ображає усіх без винятку. Вихопивши свою 

шаблю, він намірився його вбити. Але Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

приборкав 'Умара, сказавши: «Я і він гідні (очікувати і 

отримати) від тебе щось інше, ніж це: звели йому вимагати 

борг найкращим чином і звели мені виконання (цього) 

найкращим чином». 

       Іслам навчає чинити по справедливості навіть з 

грішником чи невірним. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Благання 

пригніченого приймається (Аллагом), а якщо він є розпутним 

та розбещеним, то це - на його душі» (Ахмад). 

      Він також сказав: «Благання пригнобленого - навіть якщо 

він невірний - немає перед нею перешкоди. Залиш те, що 
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вводить тебе у сумніви (і звернися до того), що не вводить 

тебе у сумніви» (Ахмад). 

      Цими навчаннями та приписами Іслам заборонив своїм 

послідовникам нанесення будь-якої шкоди іновірцям, 

керуючись лише власними міркуваннями та особистими 

невдоволеннями.  

      Прикладом доброзвичайності по відношенню до іновірців 

є те, що дійшло до нас від Ібн 'Умара. Одного разу для нього 

зарізали вівцю в його будинку. Прийшовши додому, він 

запитав: «Чи дали ви дара (тобто якусь частину м'яса) нашому 

сусідові юдеєві? Я чув, як Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: 

«Джибриїль (архангел Гавриїл) невпинно напучував мене про 

(мого) сусіда так, що я подумав про те, що він зробить його 

одним з (моїх) спадкоємців»» (Аль-Бухарі). 

      Іслам також наказує людині відвідувати своїх родичів, 

навіть якщо ті зреклися віри, якої вона сама дотримується. 

Адже слідування шляхом Істини не означає грубого та 

неввічливого ставлення до сім'ї та родини, а навпаки, заохочує 

бути чудовим прикладом та причиною в руках Аллага для 

настанови заблуканих осіб на правдиву дорогу щасливості та 

успішності, що в Ісламі називається Прямим шляхом. 

 

      «А якщо вони змушуватимуть тебе до долучення Мені 

спільників та співучасників у поклонінні твоєму, про яких 

не маєш жодного знання, - не скоряйся їм! Супроводжуй їх 

у цьому світі лагідно та турботливо… І прямуй шляхом 

тих, хто навернувся до Мене. Відтак до Мене ваше вороття 

і Я повідаю вам про ваші діяння» 

                                                          (Сура 31, аят 15) 

 

 

*            *             * 
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      Вище йшлося про важливу роль моральності на рівні 

окремої особистості. 

      Що стосується суспільства в цілому, то Іслам стверджує, 

що неодмінною запорукою і гарантією виживання націй, 

розквіту їхньої цивілізації, консолідації сили і могутності 

усього людства є утвердження моральності та 

доброзвичайності у їх середовищі. Якщо моральність народу 

падає, то з нею впаде й сама держава. 

 

            «Народи - це моральність, й тільки.  

              Аж доки є жива вона - вони не кануть у безодні.  

              Якщо ж піде вона, то й щезнуть ці народи». 

 

      Ця істина підтверджується в одному з хадісів, що містять 

промову Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص , звернену до його общини та 

племені. Адже їхнє становище на Аравійському півострові 

дало їм верховенство і кермо правління. Однак Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

роз'яснив їм, що становище їхньої держави залежить лишень 

від стану їх моралі. 

      Ось що розповідає Анас ібн Малик: «Ми були в будинку, 

де були присутні кілька людей з числа мухаджирун 

(переселенців з Мекки). Потім до нас підійшов Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص , і кожен почав звільняти місце біля себе, просячи 

його присісти поряд. Потім він став біля дверей, взявся за їх 

(дверей) стулки і промовив: «Ватажкам (належить бути) з 

племені курайш, а я над вами маю величезне право (тобто 

статус Посланця ملسو هيلع هللا ىلص ), і їм (ватажкам) належить те ж саме, 

поки вони виконуватимуть три речі: якщо їх попросять 

виявити милість, вони будуть милостиві,  коли вони правлять, 

то будуть справедливі, а якщо вони укладуть договір, то 

будуть йому вірні. А хто не виконає цього - на тому прокляття 

Аллага, ангелів та усіх людей»» (Ат-Табарані). 
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       Цей хадіс однозначно вказує, що місце нації, держави, 

сім'ї визначається лише тими високими рисами та якостями, 

котрі вони дарують світові своїм життям та діяннями, і тими 

шляхетними цілями, яких вони собі обирають та досягають. 

Якщо який-небудь уряд підносить прапор Ісламу та Корану, а 

люди не зауважують в його діяльності ні справедливості в 

справах, ні милосердя в потребах, ні виконання узятих 

зобов'язань, тоді слід вважати, що такий уряд ім'ям Ісламу та 

Корану зрікся його ж (Ісламу) цінностей, що складають 

основу та фундамент цієї єдиновірної релігії, і заслуговує 

прокльонів, що надсилаються з усіх куточків землі і небесних 

далей... 

       Аль-Хасан передає такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص : 

«Коли Аллаг бажає якомусь народові добра, Він дає правління 

їх справами мудрецям, а багатство призначає для 

великодушних та милостивих; та якщо ж Він бажає якомусь 

народові зла, Він дає правління їх справами дурням, а 

багатство призначає для скупих та жадібних» (Абу Дауд). 

      А ось славнозвісний вислів імама Ібн Таймійї: «Аллаг 

сприяє та утримує справедливу державу, навіть якщо ця 

держава невірних, і не сприяє та не утримує деспотичну 

державу, навіть якщо це ісламська держава»... 

 

*           *           * 

       

      Моральність в світлі першоджерел Ісламу - Корану і 

Сунни - це і є сутність всієї Релігії та самого життя. І якщо 

будь-яка громада позбавлена піднесеності та щирості у своїх 

зв'язках з Аллагом або має негідне становище серед людей, то 

ця вада (відсутність височини та величі у цих стосунках) є 

пропорційною саме нестачі та недоліку в її доброчесності, 

доброзвичайності, вихованості, порядності та благородстві, як 

також є показником її морального занепаду.
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Розділ 7 

 

ПРАВДИВІСТЬ 

 
      Аллаг створив небеса та землю на істині та зажадав від 

людей, щоб і вони на істині будували своє життя - щоб вони 

не говорили нічого, окрім правди, та не робили нічого, окрім 

правди, маючи на увазі, що правдою є усе, що схвалене та 

наказане Творцем світу і чим Він вдоволений. Людська 

розгубленість, опущеність та нескінчені біди серед нащадків  

Адама виникають через те, що вони забувають про цю ясну 

основу, а брехня, неконтрольовані пристрасті і різноманітні 

забобони беруть верх над ними самими та їхніми думками, 

віддаляючи їх від Прямого шляху і відводячи від справжніх 

цінностей, яких необхідно дотримуватися та плекати. 

      Отже, прихильність правдивості у всьому, невпинне її 

дотримання у будь-якому питанні і, нарешті, неухильне 

слідування їй в будь-якому рішенні, незважаючи на які-небудь 

перешкоди, є міцною основою моральності мусульманина та 

невід‘ємною рисою його поведінки. Ісламське суспільство 

творилося саме на цих засадах: на переслідуванні та усуненні 

всього сумнівного та негативного, очищенні від усього 

негідного та низького, на викоріненні чуток, 

недоброзичливості, заздрощів та запобіганні атмосфери 

підозрілості та недовір‘я. Адже в дійсності, саме справжні 

цінності повинні утверджуватися і перемагати, тобто 

слугувати в якості основи для різних відносин та стосунків у 

здоровому та щасливому суспільстві. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Стережіться підозр, адже 

підозра - сама брехлива мова, і не розвідуйте один про одного, 

і не влаштовуйте таємного стеження один за одним, і не 
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завищуйте ціну (з метою обдурити один одного і отримати 

надприбуток), і не керуйтесь ні взаємною заздрістю, ні 

ненавистю, і не ворогуйте, а будьте слугами Аллага, братами» 

(Аль-Бухарі і Муслім). 

      І ще: «Відкинь те, що викликає у тебе сумніви, і (звернися) 

до того, що не викликає у тебе сумнівів. Адже правдивість - 

спокій, а брехня - підозрілість (сумнівність)» (Ат-Тірмізі). 

      Коран засудив попередні народи за те, що вони пішли за 

припущеннями та здогадками, які заповнили їх свідомість 

різними забобонами, а брехня знівечила їхнє сучасне та 

майбутнє: 

 

      «…Вони слідують лише за здогадами та прагненнями 

душі, хоч вже прийшло до них від їхнього Господа вірне 

Керівництво» 

                                                                (Сура 53, аят 23) 

 

      «І не мають вони знань про це, а лиш слідують за 

вигадками та припущеннями. Направду ж, вигадки та 

припущення не підмінять істину!» 

                                                                (Сура 53, аят 28)  

 

      Оскільки Іслам більш за все поважає Істину, він піддає 

брехунів абсолютному гонінню та жорстоко переслідує їх. 

Ось про що розповіла 'Аїша: «Серед (рис) характеру ніщо не 

було більш ненависне Посланцеві Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, ніж брехня та 

неправдивість. І його серце не знаходило (спокою), коли він 

помічав у кого-небудь (ознаки) цієї (риси), до тих пір, поки 

він не взнавав, що той поновив своє покаяння» (Ахмад). 

      Інший з переданих нею хадісів оповідає: «Серед (рис) 

характеру ніщо не було більш ненависним Посланцеві Аллага 

 ніж брехня, і бувало, що людина брехала при ньому у , ملسو هيلع هللا ىلص

чомусь, і це залишалося у нього в душі до тих пір, поки він не 
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взнавав, що той розкаявся у цьому» (Ібн Хіббан). 

       У цьому немає нічого дивного. Адже наші праведні 

попередники (саляфи) приймали один одного у 

доброзвичайності та благочесті і на цьому будували свої 

стосунки. Якщо життєвий шлях кого-небудь з них був 

позначений темними плямами, а сам він продовжував 

намагатися йти цим хибним шляхом, то через ці свої вчинки 

безумства та нерозважності він виглядав як прокажений серед 

здорових людей. Для нього не знаходилося серед них 

затишного місця до тих пір, поки він не позбавлявся від своєї 

недуги. 

      Мусульманське суспільство різниться насамперед такими 

якостями, як правдивість у промовах, дисциплінованість у 

виконанні та стриманість в спілкуванні. А брехня, порушення 

даних обіцянок, обман та шахрайство, наклеп - усе це ознаки 

лицемірства та поривання зв'язку з релігією, або у ще гіршому 

випадку: підступні методи та способи зв'язку з нею, до яких 

вдаються саме шахраї та наклепники для досягнення своїх 

низьких та нікчемних цілей! Тобто брудні шляхи, до яких 

вдаються брехуни та інші розбещені особи у прагненні 

перекрутити та спотворити суть дійсності і при цьому 

зберегти свій імідж та становище в суспільстві, видаючи себе 

за побожних, доброчесних та порядних людей.  

 

*           *            * 

 

       Брехня – це справжня вада, котра свідчить про глибину 

руйнівного процесу в душі її носія, про його зіпсовану 

сутність і  негожу поведінку, котра знову і знову породжує 

зло. Він спрямовується до гріха за відсутності навіть будь-якої 

нагальної необхідності або ж факторів, котрі б змушували до 

того. 

      Є деякі види зіпсутості та різноманітних вад, в сітях 

котрих людина легко заплутується; вони чимось схожі на 
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хвороби, що вражають тіло людини, через які вона не може 

прийти до тями, окрім як після тривалого лікування та 

оздоровлення. Вони подібні страху, що огортає боязливих 

людей, або ж жадібності та хворобливій скупості, котра 

паралізує руки людини… 

      Так, коли деяких людей закликають до лав війська для 

обов'язкового джігаду, то наблизившись до них, ви відчуєте, 

як їх охоплює тремтіння. Інші ж, коли ви збираєтеся взяти з 

них обов'язковий закят, починають підраховувати його, а їхні 

пальці судорожно трястися. Безсумнівно, усі ці риси, що 

виникають від боягузтва чи скупості, є цілковитою 

протилежністю та несумісністю з якостями, що безоглядно  та 

свідомо спрямовуються назустріч смерті, роздають власне 

майно без залишку та стурбованості про завтрашній день, бо 

мають усвідомлення потреби зберігання та зміцнення певного 

порядку, дотримання встановлених правил та норм, котрі саме 

й забезпечують гармонійне співіснування та співжиття в 

суспільстві. Іноді можна виправдати тих, хто, постійно 

виявляючи самовідданість в бою або бажання жертвувати своє 

майно, в певних та короткочасних обставинах, в моменти 

слабкості та розгубленості під шаленим зовнішнім тиском 

прислуховується до оманливого та підступного голосу 

жадібності або страху. Але немає виправдання тим, хто 

ставить собі в постійне правило брехню та шахрайство і існує 

лише за рахунок обману та неправди, за рахунок своїх 

ближніх та оточуючих, зловживаючи їх добротою, довірою, 

відкритістю, доброзичливістю та доступністю . 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Віруючому від природи 

властиві різноманітні якості, окрім зради та брехні» (Ахмад). 

      Одного разу Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  запитали: «Чи може 

мусульманин бути боягузом?» Він відповів: «Так». Його 

запитали: «Чи може віруючий бути скупарем?» «Так», - 

відповів  Посланець  Аллага ملسو هيلع هللا ىلص.  Тоді   його  запитали:  «Чи  
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може віруючий бути брехуном?» І він відповів: «Ні!» (Малик). 

       Усі ці відповіді Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص  вказують на те, що ми 

пояснили вище, - на прояви слабкості та недоліків, до яких 

схильні деякі люди, після чого їм зрештою все ж вдається 

подолати їх, зіштовхуючись ―впритул‖ з необхідністю 

виконання обов'язкового припису-розпорядження або ж 

неминучістю сплати обов'язкового пожертвування. Все це 

звісно ніяк не виправдовує скупість і не прикрашає боягузтво. 

А як же інакше - адже ухилення від сплати закяту чи відмова 

від джігаду - це два шляхи до прояву невір‘я (куфр)! 

      Важкість тягаря гріха перед Аллагом буде залежати від 

того, наскільки важким, всеохоплюючим і великим буде 

розмір збитку, що став наслідком брехні та шахрайства, котрі 

породжує та вчиняє відчайдушний порушник основних засад 

суспільного життя. Журналіст, що поширює серед тисяч 

людей брехливі новини, політик, який представляє багато 

аспектів серйозних та значущих проблем у спотвореному  та 

викривленому вигляді, також різноманітні ―побутові‖ 

наклепники - раби власних егоїстичних прагнень та    

страстей, що обмовляють шляхетних чоловіків та 

добропорядних жінок, - усі вони роблять важкі злочини, 

здатні призвести до згубних наслідків також для них самих. 

       Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Сьогодні вночі я побачив двох 

чоловіків, які підійшли до мене. (Це були два ангели в 

людській подобі.) Вони сказали мені: «Той, кого ти бачив, у 

котрого розриваються куточки рота, - брехун. Він вигадує 

брехню, вона виходить з нього (та розноситься) так, що 

досягає самого горизонту. І відбувається з ним (це) аж до дня 

Воскресіння»» (Аль-Бухарі). 

      До подібної категорії брехні належить також одурення та 

обман правителями своїх народів, оскільки неправда, 

виголошена з високих трибун, - подібна строкатій мозаїці. 

Такі дійства мають серйозні та трагічні результати. 
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      В одному з хадісів сказано: «Троє не увійдуть до Раю: 

старий-перелюбник, жебрак, що згордів, та ватажок-брехун» 

(Ан-Насаї). 

      Але найбільш огидним дефектом та збоченням  людини є 

вигадка брехні та поширення наклепів проти релігії Аллага. 

Сюди у першу чергу відноситься приписування Аллагу або 

Його Посланцеві   ملسو هيلع هللا ىلص  того, що не було об‘явлено, чого не 

було промовлено та не було вчинено . Подібний наклеп є 

мерзенним за своєю сутністю та згубним за своїми 

наслідками. 

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «Воістину, вигадування 

брехні про мене не йде у порівняння до вигадування брехні 

про кого б не було іншого. А тому, хто навмисно збрехав про 

мене, нехай займе своє місце у Пеклі» (Аль-Бухарі). 

      До числа найбільш брехливих вчинків та стверджень 

належать усі ті абсолютно безпідставні нововведення, які 

вигадують неосвічені, ―темні‖ люди та нав'язують релігії 

Аллага. Жертвами цих гіперактивних невігласів стають прості 

люди, котрі часто помилково вважають, що усе це вигадане 

сміття справді є невід‘ємною частиною Релігії, тоді як, 

насправді, подібне не має жодного стосунку до Релігії, а є 

лише небезпечною та нездоровою забавою чи відвертим 

блюзнірством і опоганенням релігії Аллага, як також 

знущанням над її вірними з боку відвертих та знахабнілих 

негідників, котрі в усьому шукають лише ―свого‖, 

обслуговуючи свою неприродню та аномальну его-

стурбованість. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  звернув увагу своєї громади 

(Умми) на витоки цих осудних та неприйнятних нововведень, 

застерігши її від слідування за цією течією, а також дав в руки 

мусульманам аяти їхньої Книги та науку Сунни, як також 

чудові приклади праведних мусульман першого покоління 

(саляфів). Він сказав: «В останні (часи, період життя) моєї 
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громади з‘являться люди - самозванці [дослівно 

―даджжялюн‖, тобто антихристи. - Ред.] і брехуни, та 

розповідатимуть вам про те, чого не чули ні ви, ні ваші 

батьки! Тож будьте  обережні та остерігайтеся їх, (тоді вони) 

не введуть вас в оману та не введуть вас у спокусу» (Муслім). 

      Іслам зобов'язує прищеплювати в душі дітей та плекати 

таку чесноту, як правдивість, щоб діти зростали, привчаючись 

слідувати їй в кожному своєму слові та за будь-яких обставин. 

      'Абдуллаг ібн' Амр оповідає наступне: «Одного разу мама 

покликала мене, коли Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сидів у нас 

вдома. Вона сказала: «Іди сюди, я тобі щось дам». Пророк 

 запитав: «Що ти хотіла йому дати?» Вона сказала: «Я  ملسو هيلع هللا ىلص

хотіла дати йому фініка». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Однак, 

направду, якщо ти не даси йому нічого, - записана на тобі 

брехня»» (Абу Дауд). 

      Абу Хурайра передав такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Хто сказав дитині: Іди сюди, візьми, а потім нічого йому не 

дав, то це - брехня» (Ахмад). 

      Ми бачимо, як Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  вчить матерів та батьків 

виховувати своїх дітей таким чином, щоб ті в подальшому 

ставилися до правдивості як до чогось святого та 

непорушного, а також обходили неправду десятою дорогою… 

Якби Пророк   ملسو هيلع هللا ىلص  обійшов подібні речі мовчанням та 

порахував їх за дрібницю, то виникла б небезпека того, що 

діти, подорослішавши, почали б вважати брехання та 

неправдомовність досить дрібним гріхом, - а воно перед 

Аллагом є дуже серйозною та великою провиною. Твердість у 

невпинному слідуванні істині та в дотриманні правдивості 

насправді неодмінно стосується та включає в себе так звані 

дрібні домашні справи... 

       Асма бінт Язід розповідає, що одного разу вона запитала 

Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, якщо хто з 
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нас (жінок) скаже про що-небудь, чого вона бажає: «Я не хочу 

цього», чи буде це вважатися брехнею?» Він відповів : 

«Направду, брехня записується як брехня, і навіть мала 

неправда записується як мала неправда» (Муслім). 

      Законодавець вже вказав на все підводне каміння брехні та 

роз'яснив, чим це загрожує і які це являє небезпеки, щоб ні в 

кого не знайшлося приводу та бажання уникати істини або ж 

легковажити її утвердженням. 

       Також людина може промовляти брехню під виглядом 

жартів, при цьому хибно гадаючи, що в атмосфері забав та 

розваг не забороняється говорити що завгодно та вигадувати 

нісенітниці. Однак Іслам, котрий оголосив дозволеним 

звеселяння сердець, погодився з цим явищем лише  в межах 

правди та пристойності, схвалюючи подібне заняття 

виключно в якості засобу реалізації та втілення благородної 

мети влаштування належного віддиху та достойного 

відпочинку людини. При цьому халяль (дозволене) настільки 

широкоохоплююче поняття, що це, насправді, позбавляє нас 

від потреби вдаватися до хараму (забороненого). І тому не 

повинно виникати жодних проблем і розбіжностей між 

розвагами людей та дотриманням пристойності та 

високоморальності, тобто правди та істини, що є гарантами 

ухилення від будь-якого бруду та збереження чистоти 

сердець. 

       Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «Горе тому, хто оповідає 

розповідь цим людям, щоб розсмішити, і бреше. Горе йому, 

горе йому» (Ат-Тірмізі).  

      Він також сказав: «Я обіцяю будинок посеред Раю тому, 

хто залишить неправду, навіть якщо він жартує» (Аль-

Байхакі). 

      А ще: «Не увірує раб повною вірою, поки він не полишить 

брехню в жартах та суперечках, навіть якщо правда була на 

його боці» (Ахмад). 
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      Ми щодня спостерігаємо, як люди дають волю власній 

уяві, щоб вигадувати усілякі жартівливі історії. Вони не 

вбачають нічого поганого в поширенні вигаданих оповідань 

від імені своїх друзів чи ворогів, щоб виділитися цим чи 

посміятися над ними. Але Релігія наклала повну заборону на 

подібні методи: істина полягає в тому, що веселощі та 

різноманітні розваги, засновані на брехні, занадто часто 

обертаються у ворожнечу та непорозуміння, закінчуються 

різного роду неприємностями, жалкуваннями та навіть 

трагедіями. 

 

*       *       * 

 

      Нестримне та надмірне вихваляння людей - це сходи, що 

ведуть до брехні. Мусульманин повинен бути стриманим у 

своїх похвалах, і згадувати лише те добре і позитивне, про 

котре йому дійсно відомо, не вдаючись до перебільшень або 

роздувань рис, гідних похвали, або ж до приховування 

недоліків. І яких би похвал та компліментів не був гідний 

вихвалюваний об'єкт, надмірна вишуканість і витонченість у 

восхвалінні та славославленні є одним із видів забороненої 

Ісламом брехні, бо насправді становить собою нікчемну  та 

принизливу улесливість.  

      Посланець ملسو هيلع هللا ىلص  сказав людям, котрі його вихваляли: «Не 

усолоджуйте мене похвалами так, як християни усолоджували 

похвалами сина Мар‘ям (Марії)! Адже я всього лиш раб, а 

тому говоріть: раб Аллага і Його Посланець» (Разін). 

      Завжди знайдеться група таких людей, котрі 

використовують пустопорожню похвалу та марнотне 

славослів‘я як товар, підлабузнюючись до ―важливих‖ персон, 

через написання в їх честь дуже довгих хвалебних віршів, 

поем чи нескінченних прозових нарисів, а також, через 

виголошення красномовних та ―гарячих‖ урочистих промов, 
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таким чином вигадуючи компліменти навмання та про що 

попало. Іноді вони називають правителів-деспотів втіленням 

справедливості, а боягузів та дурнів – хоробрими героями та 

геніями, тим самим усюди та скрізь виявляючи свій 

безмежний і неконтрольований потяг до мирського, мізерного 

та низького. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  наказував переслідувати людей, 

подібних таким брехливим посіпакам, до тих пір, поки вони 

не припинять брехати і обличчя їхні не помарніють від 

сорому, поневірянь та злигоднів. 

      Абу Хурайра сказав: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص   велів нам 

обсипати пилом тих, котрі займаються вихваляннями» (Ат-

Тірмізі). 

      Коментатори хадісів відзначали, що у цьому хадісі йдеться 

про тих, хто зробив улесливі вихваляння своєю невід‘ємною 

звичкою з метою отримати подачку від особистостей, котрих 

вони безпричинно та несправедливо звеличують. Проте люди, 

які хвалять інших за реальну, конкретну добру справу та 

гідний вчинок і цим заохочують усіх до подібних вчинків та 

спонукають наслідувати ці приклади, ніяк не належать до 

числа підлабузників з їх нескінченими звеличуваннями на 

адресу ―вигідних‖ їм осіб. 

      Межі, які мусульманин не повинен переходити у своїх 

похвалах, щоб не вдатися до марнославства і зарозумілості, та 

які відокремлюють його від тих, хто лестить та перебільшує, 

шукаючи користі у хваленої ним персони, були чітко 

окреслені Пророком ملسو هيلع هللا ىلص. 

      Зі слів Абу Бакра передано: «(Якось,) один чоловік 

похвалив іншого перед Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, і він сказав йому 

тричі: «Горе тобі! Ти зламав шию своєму другові». Потім він 

сказав: «Коли хто з вас хвалить свого брата і немає іншого 

виходу, то нехай скаже: «Я вважаю такого-то - а 

розраховувати його буде Аллаг - і я не звеличую нікого перед 
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Аллагом, я вважаю його ось таким-то і таким-то», якщо він 

знає це про нього»» (Аль-Бухарі). 

      Продавці або торговці можуть без жодного вагання 

збрехати, показуючи свої товари та призначаючи за них ціни, 

бо торгівля у тому середовищі, де ми живемо, грунтується на 

безмежній жадібності, зажерливості та користолюбстві. 

Торговець хоче продати якнайдорожче, а покупець 

намагається придбати товар якнайдешевше. Діяльність у сфері 

купівлі-продажу в магазинах і на ринках підпорядкована 

егоїзмові та нахабній пожадливості. Ісламу ненависні такі 

безпринципні, цинічні та безсовісні взаємини, заплямовані 

інтригами та розбратами. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: 

«Двоє, котрі торгуються та домовляються, мають право 

вибору до тих пір, поки не розійдуться, і якщо вони були 

правдиві та (усе) з'ясували між собою, то їм було зіслане 

благословення у їхній торгівлі. А якщо вони удвох збрехали і 

приховали (що-небудь), то вони, можливо, й отримають якусь 

малу вигоду, але буде стерто благословення з їх торгівлі» 

(Аль-Бухарі). 

      В іншому хадісі, переданому зі слів Абу Хурайри, йдеться: 

«Сказав Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Неправдива клятва - збут 

товару та стирання вигоди»» (Ахмад).  

      Серед покупців є малодосвідчені люди. Підходячи до 

торговців, вони вірять в усе, що ті їм кажуть. Одним із проявів 

віри є не допускати і не дозволяти собі, щоб недосвідченість 

та простота цих людей (покупців) використовувалася для 

продажу товару за подвійну ціну або для приховування вади у 

ньому. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Великою є зрада, коли ти 

оповідаєш  своєму співбрату розповідь і він тобі вірить, але ти 

йому брешеш» (Аль-Бухарі). 

      Ібн Абу Ауфа розповів, що один чоловік доставив товар на 

базар і, заприсягнувшись Аллагом, сказав (щоб обдурити 
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одного мусульманина), що йому вже запропонували за нього 

дуже високу ціну. З цієї нагоди був зісланий наступний аят: 

 

      «Направду, ті, котрі продають завіт Аллага та свої 

обітниці-присягання за нікчемну ціну, - немає таким 

частки у Прийдешньому житті. Не розмовлятиме з ними 

Аллаг і не спогляне на них у День Воскресіння та не 

очистить їх. Для них – нестерпні страждання!» 

                                                                     (Сура 3, аят 77)  
 

 

*             *             * 

 

 

      Найгіршим видом брехні є спотворення правди під час 

дачі показань свідками. Якщо щирому мусульманину 

припадає давати такі свідчення, він не піклується про те, чи не 

обернуться вони проти його близького друга або коханої ним 

людини. Він не рахується ні з якою спорідненістю, близькістю 

стосунків чи прихильністю, але ухиляється від будь-якої 

упередженості, не піддаючись на шляху істини жодним 

бажанням, страхам чи впливам. 

      Висування кандидатів на місця в Шура (Раду) або ж на 

громадські посади - це теж один з видів показань свідків, і хто 

свідомо віддав свій голос за недостойного кандидата з точки 

зору його кваліфікації, чесності, справедливості та загальної 

моральності, керуючись власними інтересами чи капризами, - 

той збрехав, дав неправдиві свідчення і тим самим вчинив 

велику несправедливість та явне злодіяння, що матиме згубні 

наслідки як для нього самого, так і для суспільства в цілому. 

Він став справжнім злочинцем! 

 

      «О ви, котрі увірували! Неухильно дотримуйтеся 

справедливості, свідки перед Аллагом, навіть якщо 
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свідчення ваше буде проти вас самих, ваших батьків чи 

рідних. Багатий  чи вбогий – Аллаг найближчий до них. 

Тож не слідуйте за пристрастями та пожаданнями, але  

перебувайте у справедливості. Якщо ж ви спотворите чи 

ухилитесь, то, направду, Аллаг – Всевідаючий про ваші 

діяння!»    

                                                                   (Сура 4, аят 135) 

 

      Абу Бакр передає такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: ««Чи 

не повідати вам, що є найважчим з тяжких гріхів (кябаїр)?» 

Вони сказали: «Звичайно, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص». Він 

сказав: «Уподібнення (чогось чи когось) Аллагу, а також 

черстве ставлення до батьків ('укук аль-уалідайн)». Він стояв, 

спершись, (потім) випростався, сів і додав: «Також 

неправдиве слово, а також  фальшиве свідчення». Він 

продовжував повторювати це так довго, що вони вже 

подумали: «О, якби він замовк»» (Аль-Бухарі і Муслім). 

      Направду,  вигадка у формі підробки та фальсифікації - це 

найгірший з різновидів брехні, бо не лише приховує правду, 

але ще й підмінює її, щоб замість неї утвердити неправду, 

наклеп, вигадку та фальш. У конкретних приватних випадках 

це завдає шкоди ―лише‖ окремим людям, але в справах 

громадських та суспільних це стає страшною і навіть 

смертельною небезпекою, загрозливою для нації в цілому. 

Тому Пророк ملسو هيلع هللا ىلص   в різкій формі висловив свої застереження 

з цього приводу.   

 

 

*             *             * 

 

 

      Торговцям і особливо підприємцям-промисловцям слід 

чинити так, щоб їхнє слово було суворим та непохитним 
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законом, яким би вони  не нехтували ні за яких обставин та 

приводів, але беззастережно дотримувалися та шанували. 

Дуже сумно констатувати той факт, що серед мусульман 

увійшло у звичку порушувати дані обіцянки та переступати 

межі правдивості, в той час як їхня релігія називає брехливі 

обіцянки ознаками лицемірства, яке є по своїй суті білетом до 

Пекла. 

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  свято ставився до слів, що 

виходили із його вуст, і з величезною повагою та 

шанобливістю ставився до слів, які він чув з вуст інших 

людей. Це свідчило про його високому мужність та 

шляхетність, причому він дотримувався цих норм ще до того, 

як був надісланий до людей (як Посланець ملسو هيلع هللا ىلص). 

      'Абдуллаг ібн Абу Аль-Хамса розповів наступне: «Я 

домовився з Посланцем Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  про продаж товару до 

того, як Мухаммед ملسو هيلع هللا ىلص  був висланий (Аллагом на пророчу 

місію), але деяка частина (його товару) залишилася у мене. Я 

пообіцяв йому (Пророку ملسو هيلع هللا ىلص), що передам йому в певному 

місці, але забувся про це. Через (три дні) я згадав про це і 

відправився, а він все ще (був) на тому ж місці, і він сказав: 

«О юначе! Ти ввів мене у складне становище! Я чекаю на тебе 

тут ось уже три (дні) »» (Абу Дауд). 

      Розповідають, що Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  пообіцяв Джябіру ібн 

'Абдуллагу, що дасть йому подарунок з майна, що має 

прибути з Бахрейну, але його (Пророка ملسو هيلع هللا ىلص) раптово застала 

смерть до того, як він зміг виконати свою обіцянку. Коли ж 

(майно з Бахрейну) було доставлено першому халіфові Абу 

Бакру, то той наказав всенародно оголосити: «Кожен, кому 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  щось винен або пообіцяв що-небудь 

дати, нехай прийде до нас!» (Аль-Бухарі). 

       Зверніть увагу на те, наскільки точно зваженим та 

доречним є ваше кожне слово і як докладно воно виконується 
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вами, щоб усе навколо вас не обернулося цілковитим 

безладом та ―руїнами‖, а ваші слова та обіцянки не виявились 

нікчемною та пустопорожньою нісенітницею. Адже брехливі 

обіцянки - це не просто ―викинуті на вітер‖ слова, але 

справжнє зловживання громадськими інтересами та правами, 

завдання непомірних збитків оточуючим, прояв власної 

ненадійності та легковажності, що дуже часто дорого коштує 

для усього суспільства. У найлегшому варіанті цього 

безглуздя подібне поводження призводить до марного 

витрачання часу… Отже, виконання і дотримання обіцянки - 

це зовсім не дрібниця, а риса, гідна похвали та пошани, про 

що Аллаг, Всемогутній Він і Великий, згадав серед пророчих 

достоїнств: 

 

      «Та згадай у Книзі Ісмаїля – направду, він був 

правдивим в обіцянках. Був він посланцем та пророком. І 

наказував він своїм людям молитву та закят. І був він у 

свого Господа вподобаний» 

                                                           (Сура 19, аяти 54-55) 

 

      Порядок, в якому наводяться благородні риси у цьому аяті, 

свідчить, наскільки високе та чільне місце відводить Іслам 

правдивості в обіцяному. Ісмаїль (мир йому) був серед людей 

найбільш правдивим в обіцяному, коли сказав:  

 

      «…«О мій батьку, вчини так, як наказано тобі. Ти 

знайдеш мене, якщо зволить Аллаг, одним із терпеливих!» 

у відповідь на слова батька: «О мій сину, бачив я у 

сновидінні, як заколюю тебе у жертвоприношенні… Тож 

розваж, що ти думаєш?»» 

                                                                 (Сура 37, аят 102) 

 

       Іноді людина вдається до брехні як до виправдання за 

припущену нею помилку, намагаючись таким чином лише 
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уникнути неприємних для себе наслідків. Але це є насправді 

проявом безглуздості, легковажності та відсутності мудрості, 

бо є фактичною втечею від одного зла до подібного або ще й 

навіть гіршого зла. Людині належить визнати свої помилки - 

адже не виключено, що правдиве слово про вдіяне та почуття 

жалю за скоєне можуть загладити допущену нею недбалість 

та «покрити» її прогріх. І які б побоювання чи страхи не 

закрадалися у душу мусульманина, коли мова йде про правду, 

йому все ж належить проявити сміливість і терпеливість та 

намагатися будь-що не заплямувати себе брехнею. І тут 

виявляється наявність в людини правдивої та щирої віри: 

якщо людина має таку, то вона прибігає за підтримкою до 

свого Господа та покладається виключно на Нього у всіх цих 

труднощах, а значить успішно переходить усі ці випробування 

та зберігає себе від занечищення свого серця гріхом неправди 

та блюзнірства. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Дотримуйтеся правди, 

навіть якщо ви побачите у ній загибель, бо насправді у ній - 

порятунок» (Ібн Абу Ад-Дунья).  

      Він також сказав: «Коли раб (Божий) збрехав, ангел 

віддаляється від нього геть через сморід того, з чим він 

прийшов» (Ат-Тірмізі).  

 

 

 *              *              * 

 

 

      Правдивість людини в словах призводить до правдивості в 

її вчинках та доброчесності взагалі. І якщо людина дорожить 

істиною в усьому, що вона промовляє, вона тим самим 

неодмінно досягне того, що світло істини осяє її серце та 

розум. Саме тому Аллаг, Всемогутній Він і Великий, 

говорить: 
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      «О ви, котрі увірували! Бійтесь Аллага та промовляйте 

поміркованим, вірним словом. Тоді Аллаг направить вам 

ваші діяння і простить вам ваші гріхи. А хто впокоряється 

Аллагу та Його Посланцю, - вже осягнув найбільшого 

успіху!» 

                                                            (Сура 33, аяти 70-71) 

 

      Правдивий вчинок - це вчинок, щодо якого немає жодних 

сумнівів, бо він - результат глибокого переконання; це вчинок, 

- не підвладний ніяким пристрастям, бо він - супутник 

щирості; це вчинок, в якому немає вигинів та зламів, бо його 

витоки – в істині. 

      Успіх нації у виконанні своєї місії та просто щасливому і 

успішному житті залежить від числа праведних діянь, які 

можуть видати її сини. Отже, якщо її скарб – це рясність  

благих діянь та благородних вчинків, тоді вона виходить у 

передові ряди, а інакше її чекає занепад та ухилення на 

півдороги до наміченої мети. Адже багатослівні та 

марнославні промови, порожнє вигукування гасел та 

бездіяльне базікання або просто ледарське гультяйство ―не 

варті й копійки в базарний день‖. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Вам слід (дотримуватися) 

правдивості, адже правдивість веде до благочестя, а 

благочестя веде до Раю. І людина не припиняє бути 

правдивою та невпинно прагне бути правдивою до тих пір, 

поки вона не буде записана у Аллага як 

правдива (сиддік). І остерігайтесь брехні, адже брехня веде до 

свавілля, а свавілля веде до Пекла. І людина не припиняє 

обманювати та хитрувати в брехні (і так) до тих пір, поки вона 

не буде записана у Аллага як брехун» (Бухарі і Муслім. 

Редакція Мусліма).        

      Направду,  свавілля,  що   породжується   з   пристрасті  до 
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брехні, - останній крок на шляху до повної смерті душі та 

втрати віри.  

      Імам Малик повідомив хадіс, що переказаний Ібн 

Мас'удом: «Раб (Божий) не припиняє хитрувати у брехні, а на 

серці його накраплюється чорна пляма, (і так) до тих пір, поки 

його серце не стане (цілком) чорним і буде він записаний у 

Аллага одним із брехунів». І досягне його слово істини в 

Книзі Аллага: 

 

      «Направду, вигадують брехню невіруючі у знамення 

Аллага. Ось ці є брехунами!» 

                                                                 (Сура 16, аят 105) 

 

       Що стосується праведності, то це шлях, котрий лежить 

через правдивість. Це, без сумніву, вершина доброчесності, 

якої можуть досягти лише найстійкіші та найщиріші з людей. 

Тут достатньо навести наступний аят: 

 

      «Не є праведністю повертати свої обличчя на схід чи на 

захід, однак праведним є хто вірує в Аллага, в Останній 

День, в ангелів, в Писання та в пророків, роздає вподобане 

майно – родичам, сиротам, потребуючим, подорожуючим, 

тим, хто просить, та задля звільнення рабів; звершує 

намаз, дає закят; ті, котрі вірні в обіцяному, коли 

обіцяють, терпеливі у скруті, в стражданнях та під час 

битви. Оці є правдивими та богобійними праведниками!» 

                                                                   (Сура 2, аят 177) 
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15.  Корінь «амн» дає два близьких значення. Одне з них - вірність (антонім - 

зрада), суть якого - спокій серця. Інше значення - впевненість. Див. Ібн Фаріс, 

Ахмад. Макаїс аль-люга. Бейрут, 1999. - Т. 1. - С. Таким чином, іменник «амана», 

що походить від цього кореня, має три значення: вірність по відношенню до чого-

небудь або кого-небудь як риса характеру; об'єкт, щодо якого дотримується 

вірність; суб'єкт, що зберігає вірність по відношенню до чого-небудь. Природно, 

що лексична передача значень цього поняття на мові перекладу визначається як 

контекстом, в якому використано це поняття, так і стилістичними особливостями 

самої мови перекладу, і при цьому смислові відтінки поняття амана як правило 

розмиваються. Тому, щоб бути гранично точними та не ввести читача в оману, ми 

вирішили зберегти арабське слово амана в українському тексті. - Прим. перекл. 
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Розділ 8 

 

АМАНА15 

 
      Іслам очікує від своїх послідовників, щоб вони володіли 

невсипущою свідомістю, щоб мати змогу дотримуватися 

зобов'язань перед Аллагом та поважати права людей, і щоб 

вчинки були огороджені від надмірних та нездорових 

збуджуючих факторів та впливів. Тому кожен мусульманин 

повинен стати і бути (гідним довіри). 

      Поняття «амана» розглядається Законодавцем в дуже 

широкому сенсі. Воно відображає різні значення, спільність 

яких зводиться до наступного: почуття власної залежності та 

особливої відповідальності, що виникає у людини, як тільки їй 

довіряють яку-небудь справу; повне усвідомлення нею того, 

що вона є відповідальною за це перед Самим Господом, - так, 

як це роз'яснює мудрий хадіс:                                                               

      «Кожен з вас - пастир і кожен з вас - відповідальний за 

свою паству. Так, ватажок (імам) - пастир і відповідальний за 

свою паству (общину), і чоловік - пастир у своїй родині, і він 

відповідальний за свою паству, і жінка в домі свого чоловіка - 

пастир, і вона відповідальна за свою паству (дітей), і слуга в
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майні свого пана пастир, і він відповідальний за свою паству» 

(Аль-Бухарі). 

      Ібн 'Умар, котрий розповів цей хадіс, сказав: «Я чув все це 

від Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, і я думаю, що він сказав ще й такі слова: «... 

і мужчина (чоловік) в майні свого батька - пастир, і він у 

відповіді за свою паству»». 

       Люди занадто звужують поняття амана, зводячи його 

зміст до самого останнього з повсякденних значень, тоді як 

його сутність в релігії Аллага набагато ширша та вагоміша. 

      Амана - це обов'язок (фаріда), що його заповідають один 

одному  дотримуватися мусульмани, просячи допомоги у 

Аллага, щоб Він допоміг їм це зробити, тобто дотриматися 

усього обумовленого та бути вірним наданій довірі та взятим 

зобов‘язанням. Навіть коли мусульманин збирається 

відправитися у подорож, його побратим звертається до нього з 

такими словами: «Я довіряю Аллагу твою релігію, твою аману 

та завершення твоїх діянь» (Ат-Тірмізі). 

      Анас розповів наступне: «Кожен раз, коли Посланець 

Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  звертався до нас з проповіддю, він завжди 

говорив: «Немає віри у того, у кого немає амани, і немає 

релігії у того, у кого немає зобов'язання»» (Ахмад). 

       Оскільки вершина щастя - це коли людина огороджена від 

тягарів та труднощів цього світу, а також від злих наслідків у 

Судний День, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  молився про те, щоб бути 

збереженим як від першого, так і від другого: «Аллагумма! 

Воістину, я шукаю у Тебе захисту від голоду, бо він - воістину 

важкий сусід у ліжку, і я шукаю у Тебе захисту від зради, бо 

вона - воістину важкий поплічник» (Абу Дауд). 

       Адже голод - це злидні та прикрощі цього світу, а зрада - 

це втрата релігії.  

      Посланець    Аллага    ملسو هيلع هللا ىلص     до    початку  своєї  пророчої 

місії був відомий у своєму народі як аль-Амін (Гідний довіри). 

      Також ознаки амани проявилися у Мусі (Мойсеєві), коли 
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він зачерпував воду для двох дочок праведного чоловіка. Він  

супроводжував їх, виявивши належну повагу та пошанування 

їх слабкій природі, - поводився з ними цнотливо та 

благородно. 

 

      «Він напоїв (худобу) для них, тоді повернувся у затінок 

і промовив: «Мій Господи! Направду, в усіх благах, що Ти 

зсилаєш мені, я маю потребу!» І підійшла до нього одна з 

двох жінок сором’язливо,  і сказала: «Направду, мій 

батько запрошує тебе, щоб винагородити, бо ти напоїв для 

нас (худобу)» І коли він прийшов та оповів йому свою 

історію, той сказав: «Не бійся, ти врятувався від 

злочинних беззаконників!» І сказала одна з двох жінок: «О 

батьку мій, винайми його, бо, направду, найкращим для 

найму є міцний та  вірний!»» 

                                                            (Сура 28, аяти 24-26) 

 

        Згадана подія відбулася ще до того, як Муса вступив на 

шлях пророцтва та був надісланий до фараона. І це зовсім не 

дивно, бо Аллаг призначав Своїми пророками лише людей, 

що вирізнялися винятковою природньою чистотою і 

шляхетним характером, з незаплямованою та здоровою 

фитрою. Душа, що неухильно плекає у собі доброчесність, 

надійність та порядність навіть у важкі часи злиднів, 

поневірянь, страждань, нестатків, випробувань самотністю 

чужини, - це душа людини сильної та вірної (амін). Неухильне 

дотримання зобов'язань перед Аллагом і прав інших людей 

вимагає моральності, що не підвладна ні  плинові часу, ні 

випробуванням радощами чи бідами. Саме у цьому й полягає 

сутність амани. 

 

  

*             *             * 
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      Серед значень слова «амана» є ще й таке: необхідність 

покласти кожну річ на відповідне та належне для неї місце. 

Отже, на керівні посади необхідно призначати тих, хто цього 

заслуговує та має відповідну кваліфікацію. Той факт, що 

призначення на керівні посади та державні пости також 

входить у поняття «амана», має різноманітні підтвердження. 

      Від Абу Зарра передано наступне: «Я сказав: «О Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Чи не призначиш ти мене на роботу?» Він 

поплескав мене по плечах і сказав: «О Абу Зарр, ти слабкий, а, 

воістину, це амана, і, воістину, у День Воскресіння це (буде) 

ганьба, сором та жалкування, ( від яких позбавлений лише 

той), хто взяв її за правом та виконав те, що на нього було 

покладено»» (Муслім). 

      Зрозуміло, вчений ступінь або трудовий стаж не 

обов'язкові для благочестя та гідності  душі. Адже може бути 

й так, що людина має добрий характер та щиру віру, але при 

цьому, однак, не має належної кваліфікації, яка дозволила б їй 

успішно проявити себе на певній посаді. 

       Зверніть увагу на чоловіка виключної правдивості Юсуфа 

- адже він запропонував свою кандидатуру на посаду 

управителя майновими справами, покладаючись не лише на 

своє пророче звання та покликання чи якості побожної, 

богобійної людини, але ще й на свою ощадливість та знання: 

 

      «Він сказав: «Признач мене над сховищами землі, я - 

справді знаючий хранитель»». 

                                                                   (Сура 12, аят 55) 

 

      Амана вимагає, щоб ми довіряли певні посади таким 

людям, які змогли б належним чином працювати на цих 

призначеннях. Якщо ж ми відходимо від цього критерію до 

іншого - прагнення до задоволення пристрастей та 

пожадливості, до хабарництва, до просування родичів і 
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іншого подібного, то ми вдаємося до невиправданого 

відхиляння кандидатур здібних та достойних людей, а 

натомість необачливої довіри відповідальних посад негідним 

та неспроможним особам, через що вчиняємо важку зраду. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «Хто призначив якусь 

людину правителем якої-небудь групи людей, тоді як серед 

них є (інша) людина, котра більш до вподоби Аллагу, ніж та, - 

зрадив Аллага, Його Посланця ملسو هيلع هللا ىلص  і віруючих» (Аль-Хакім). 

       Язід ібн Абу Суфьян повідомляє, що коли Абу Бакр 

посилав його до Сирії, він звернувся до нього з такими 

словами: «О, Язіде! Воістину, у тебе є родичі, і, можливо, ти 

їм віддаси перевагу у владі, і це якраз те, чого я найбільше 

боюся у тобі після того, як Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: 

«Той, кому було довірено що-небудь зі справ мусульман, і він 

призначив над ними когось (правителем) упереджено, - над 

ним прокляття Аллага; Аллаг не прийме від нього жодної 

справи та ніякої справедливості, і так введе його у Пекло»» 

(Аль-Хакім). 

      Нація, в якій відсутня амана, - це нація, в якій 

неправомірні клопотання та незаконне покровительство 

зневажають та обминають суспільні інтереси, розтопчуючи 

усі сподівання та зусилля народу; це громада, котра не бере до 

уваги людей, які знають свою справу і повні бажання 

працювати, нехтуючи ними, а натомість віддає перевагу та 

просуває замість них інших горе-службовців, безталанних 

самозванців та відвертих пройдисвітів. Сунна вже вказала 

нам, що це (тобто таке ганебне становище в суспільстві) є 

однією з ознак падіння моралі, яке настане в останні дні 

існування цього світу. 

       Від Абу Хурайри передано наступне: «У той час, коли 

Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص   (щось) розповідав, прийшов бедуїн та запитав: 

«Коли настане Година?» Пророк сказав: «Коли втратиться 

амана, чекай Години». Той запитав: «У чому ж полягає її 
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втрата?» Він сказав: «Коли справа буде довірена тому, хто 

цього не заслуговує, (тоді) й чекай Години»» (Аль-Бухарі). 

 

 

*           *           * 

 

 

      Поняття «амана» ще має й таке значення: сумлінне 

ставлення людини до виконання усіх без винятку обов'язків, 

які на неї покладені, повна самовідданість для досягнення 

зразкового результату роботи. Так, це саме та амана, яку 

звеличує Іслам: щире  та турботливе ставлення людини до 

праці, прагнення до високої якості її виконання. А керівники 

мусять невпинно забезпечити усі права тих, хто під їхнім 

управлінням виконує свою працю. Адже легковажне 

ставлення людини до своїх обов'язків - навіть якщо це не є 

найважливішим - тягне за собою культивування 

недбайливості в житті усієї громади, а згодом - роз'їдання 

корозією фортеці нації та в кінці кінців повного краху народу. 

       Зрадницьке ставлення до усіх цих обов'язків – це і гріх, і 

ганьба, з якого б боку на це не поглянути. Але 

найжахливішим наслідком подібних речей є те, що спіткало 

ісламську релігію та увесь мусульманський світ, як результат 

відступництва від основ Ісламу і , зокрема, амани.  

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «У День Воскресіння, 

коли Аллаг збере перші два (покоління джинів та людей) і 

останні два (покоління джинів та людей), для кожного 

віровідступника буде піднятий прапор, за яким він буде 

пізнаваний! І буде сказано: «Це віровідступництво такого-то 

... »» (Аль-Бухарі). 

      В іншому хадісі сказано: «У кожного віровідступника буде 

прапор позаду нього, який буде підніматися для нього 

відповідно до його віровідступництва. Саме так! І немає 
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більшого серед віровідступників, ніж всезагальний правитель» 

(Муслім). 

      Тобто, немає більшої зради, котра б мала подібні згубні 

наслідки, аніж те, коли людина взяла під свою 

відповідальність справи людські (суспільні), а тоді впала у 

безвідповідальну дрімоту егоїзму, легковажності та свавілля, 

занапастивши та згубивши усе довкола себе. 

      Амана також передбачає, що людина, призначена на 

посаду, не повинна використовувати її в особистих цілях або в 

інтересах своїх родичів чи друзів, бо розтринькування 

громадських коштів на власні інтереси є підлим злочином. 

      Відомо, що державні органи, приватні роботодавці чи різні 

фірми платять своїм службовцям певну заробітну плату. А ось 

пошук додаткових джерел доходу обхідними, недозволеними, 

неузаконеними шляхами - це прагнення негідних людей до 

отримання мерзенного та огидного. Посланець Аллага   ملسو هيلع هللا ىلص  

сказав: «Кого ми використовували у справі і дали йому 

належне у визначену частку, то все, що він візьме понад 

цього, є зрада» (Абу Дауд). 

      Зрада, бо це є привласненням суспільних коштів, які 

повинні скеровуватися на потреби немічних та бідних людей, 

а також, на загальні громадські інтереси. 

 

      «І не вчиняє Пророк несправедливості. А хто вчинив 

обманливо, прийде у День Воскресіння з тим, заради чого 

став неправдивим. Тоді в повноті отримає кожна душа з 

того, що придбала для себе. З ними не вчинять 

несправедливо». 

                                                                   (Сура 3, аят 161) 

 

       А людина, котра при виконанні своїх обов'язків на певній 

посаді не порушує заборон та приписів Аллага, Котрому є 

ненависні саме брехня та зрада у довіреному, перед Аллагом 
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має становище одного із борців за верховенство та велич Його 

релігії, за утвердження та піднесення Його слова.  

      Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Працівник, коли був найнятий і 

взяв право (тобто належне йому) та віддав право (належне 

тому, хто його найняв, тобто виконав певну роботу за 

домовленістю), не припиняє бути подібним муджягіду на 

шляху Аллага, поки не повернеться до себе додому» (Ат-

Табарані). 

      Іслам суворо підходить до необхідності утримуватися від 

корисливого використання влади, а також уникати джерел 

брудних прибутків. 

      'Адій ібн 'Умайра розповідає, що він чув, як Пророкملسو هيلع هللا ىلص  

говорив наступне: ««Той серед вас, кого ми використовували 

в якій-небудь справі (найняли робити якусь роботу), а він 

приховав від нас голку чи щось більше, - це буде зрадою 

(брехнею), з якою він з'явиться у День Воскресіння». Тоді до 

нього підійшов темношкірий ансар (тут оповідач вставив 

фразу: «Я ніби бачу його (зараз)») і сказав: «О Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Відбери у мене роботу,  (довірену мені) тобою». 

Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «А що з тобою?» Він відповів: «Я почув, 

що ти сказав ось так і  ось так». Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Я 

говорю те саме й тепер: той серед вас, кого ми 

використовуємо в будь-якій роботі, нехай виконає краплину з 

цього і більше, і що він отримає з цього, (нехай) візьме, а що 

йому (буде) заборонено, (нехай) утримається»» (Муслім). 

      Розповідають, що одного чоловіка на ім'я Ібн Аль-Лютбійя 

з племені Азд, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  найняв для збору пожертвувань, і 

коли той повернувся з нею, то сказав: «Це для вас, а це було 

подаровано мені!» Оповідач цього хадіса сказав наступне: 

«Тоді Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  встав і, звершивши  

восхваління та прославлення Аллагу, сказав наступне: 

«Опісля ж ... воістину, я   використовую   (наймаю)   чоловіка  
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з-посеред вас для роботи у тому, що Аллаг довірив мені, а він 

приходить і каже: «Це для вас, а це подарунок, який був мені 

подарований». Чому б йому не сидіти в будинку свого батька і 

матері до тих пір, поки не прийде до нього подарунок, якщо б 

він був правдивий? Клянуся Аллагом, усякий серед вас, хто 

візьме що-небудь не за своїм правом, неодмінно зустріне 

Аллага, несучи це з собою у День Воскресіння! І щоб я нікого 

з вас не знав, хто б зустрів Аллага, несучи верблюда, від якого 

виходить рев, або корову, від якої виходить мукання, або 

вівцю, яка бекає». Потім він підняв свої руки так, що стала 

видною білизна його пахвових западин, і сказав: «Аллагумма! 

Чи довів я (до відома)?»» (Муслім).   

 

 

*           *           * 

       

 

       Амана також означає, що, поглянувши на органи чуття, 

подаровані вам Господом, на талант, якого вас вдостоїв Аллаг, 

на власне майно та дітей, які вам дуже дорогі, ви 

усвідомлюєте, що все це - заповітний дар, довірений вам 

Аллагом на зберігання, догляд та піклування, і тому ви 

повинні використовувати його й розпоряджатися ним таким 

чином, щоб через це догоджати Йому й наближатися до 

Нього. Якщо ж ви зазнали випробувань та втратили що-

небудь з цього, то вам не слід сумувати та журитися у 

хибному припущенні, що ви втратили виключно свою 

власність, бо насправді Аллагу це належить більше, ніж вам. 

Йому належить і те, що Він забрав, і те, що Він дав! Якщо ж 

Він вас випробовує, залишаючи майно та інші блага при вас, 

то ви не повинні проявляти слабкодухість та нерозважність: 

зваблюватися цим, залишаючи джігад, нехтуючи 

поклонінням, або ж використовувати це для здійснення гріха 
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 та беззаконня. Аллаг, Всемогутній Він та Великий, сказав: 

 

      «О ви, котрі увірували! Не зраджуйте Аллага та 

Посланця і не зраджуйте довіреного вам, бо ж відомо вам! 

Та знайте, що ваше майно і ваші діти – випробування для 

вас, а Аллаг – Володар винагороди великої!» 

                                                              (Сура 8, аяти 27-28) 

 

       

*            *            * 

 

 

      Амана також означає дотримання прав тих, хто утворює 

коло вашого спілкування, тобто, наприклад, не давати волю 

своєму язику на розголошування секретів та не видавати 

відомості, що були отримані на основі довіри та взаємної 

прихильності. Скільки зв‘язків було розірвано, стосунків 

зіпсовано та інтересів потоптано через нехтування та 

легковаження деякими людьми амани у своєму колі 

спілкування! І це часто трапляється, коли хтось переказує 

третім особам слова, що були виголошені у приватних бесідах 

і призначені для вузького кола людей, з посиланням або без 

посилання на їх авторів... Це є справжня наруга над 

порядністю та взаємоповагою, загрозою для самої можливості 

існування взаємної довіри між людьми. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Коли одна людина 

розповіла щось іншій, а потім обернулася, то це - амана». 

      Недоторканність кола спілкування [довірливість, 

приватність та інтимність бесід у певному колі людей. - Ред.] 

повинна оберігатися до тих пір, поки те, про що йдеться, не 

суперечить етичним нормам, правилам та законам Релігії. В 

іншому ж випадку все це не має жодного права на 

недоторканність та нерозголошення. 
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      Якщо ж так сталося, що мусульманину випало бути 

присутнім у колі спілкування, де злочинці планували  щось 

зле та лиходійне, розробляючи певну змову, щоб досягнути 

своїх негідних цілей через завдавання шкоди іншим, то він 

повинен негайно зробити все від нього залежне, щоб запобігти 

тому злодійству. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Збори (коло спілкування) 

- разом з аманою (тобто повинні суворо оберігатися), за 

винятком трьох зборів: збори (де замислили) пролити 

заборонену кров, або (прагнуть) забороненого лона [тобто 

замишляють перелюб], або збори (де замислили) урвати 

майно без права» (Абу Дауд). 

        З точки зору Ісламу, подружні зв'язки священні. Сімейні 

стосунки між чоловіком та дружиною повинні бути приховані 

під щільно опущеними завісами, щоб ніхто не знав про них, 

якою б близькою особою для подружжя він не був. І лише 

немудрі всюди балабонять стороннім про свої інтимні справи. 

Це дуже осудне та бридке діло, яке Аллаг заборонив. 

      Асма бинт Язіда розповідає, що вона була у Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

і в цей же час у нього сиділи чоловіки та жінки. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Можливо, є чоловік, який говорить про те, що він 

робить з сім'єю (тобто дружиною)? І, можливо, є жінка, яка 

повідомляє про те, що вона робить зі своїм чоловіком?» 

Присутні стиснулися й замовкли в тремтінні. Я сказала: «Так і 

є, клянуся Аллагом, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Вони 

(чоловіки), направду, так чинять, і вони (жінки), направду, так 

чинять!». Він сказав: «Не робіть (так), бо подібність цьому - 

лише подібність тому, як диявол зустрічає дияволицю, 

покриває її, а люди спостерігають (за цим)!» (Ахмад). 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Воістину, з найбільших (зрад) амани 

перед Аллагом у День Воскресіння - чоловік усамітнився зі 

своєю    дружиною   і   вона    усамітнилася з ним, а  потім  він  
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розголосив її таємницю» (Ахмад). 

  

 

*            *            * 

 

 

      Кошти, які доручаються нам для того, щоб ми зберігали їх 

протягом обумовленого часу, а потім на вимогу повернули 

назад - це теж амана, за котру ми понесемо відповідальність у 

День Суду. 

       Переселяючись до Медіни, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  залишив у Мецці 

свого двоюрідного брата 'Алі, щоб той міг повернути 

язичникам кошти, довірені йому на зберігання, хоча ці погани 

належали до того самого племені, яке виживало Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص 

з рідної землі, переслідувало та змусило його покинути 

батьківщину на шляху своєї віри. Однак шляхетний чоловік 

(Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  ) не опустився до рівня нікчемних та 

жалюгідних осіб!  

      Маймун ібн Махран сказав: «(Є) три речі, яких 

дотримуються (у стосунках) з благородним чи з розпусником: 

амана, договір та підтримання родинних стосунків». 

      Якщо ж хтось розглядає речі, залишені на зберігання, у 

якості ―легкої здобичі‖, то це є ніщо інше як один із проявів 

розпутного злодійства, а саме безсоромної крадіжки. 

      Зі слів 'Абдуллага ібн Мас‘уда передано наступний хадіс: 

«Смерть на шляху Аллага покриває усі гріхи, окрім щодо 

амани (тобто порушення довіри) ...», і далі: «Буде приведений 

раб (Божий) у День Воскресіння - навіть якщо він був убитий 

на шляху Аллага - і буде сказано: «Виконай свою аману!» Він 

же скаже: «О Господи! Як (це зробити), адже життя вже 

минуло». Тоді буде сказано: «Йдіть з ним до прірви», і 

постане перед ним його амана у вигляді, подібному тому, як 

вона була віддана йому, і він побачить її, і пізнає її , і буде 
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падати слідом за нею до тих пір, поки не наздожене її, і він 

понесе її на своїх плечах, а коли він подумає, що вже вибрався 

(з прірви), вона зісковзне з його плечей і буде він падати 

слідом за нею на віки вічні». Потім він сказав: «Молитва - 

амана, вуду - амана, ваги - амана, міра - амана (і перерахував 

інші речі), а найсуворіше з цього - речі, що віддаються на 

зберігання»» (Ахмад). 

      Оповідач цього хадіса повідомляє, що він вирушив до Аль-

Бара ібн 'Азіба та сказав: «Чи не споглянути тобі на те, що 

сказав Ібн Мас'уд. Він сказав ось так!» На що Аль-Бара сказав: 

«Він має рацію, невже ти не чув, що говорить Аллаг: 

 

      «Направду, Аллаг велить повертати довірене вам 

майно тому, кому належить воно. І коли чините суд між 

людьми,  - судіть справедливо!» 

                                                               (Сура 4, аят 58) 

 

      Амана, яка закликає захищати права і достоїнство усіх без 

виключення та убезпечує людину від низькості та підлості, 

набуває це дійове становище лише тоді, коли вона 

затверджується в самій совісті людини, при цьому 

контролюючи вплив будь-яких почуттів та пристрастей - як 

сильних, так і ледь відчутних. 

      У цьому полягає зміст хадісу, повіданого Хузайфою ібн 

Аль-Ямана зі слів самого Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Воістину, 

амана зійшла у корені людських сердець, потім був зісланий 

Коран, і вони пізнали (її) з Корану та пізнали (її) з Сунни» 

(Муслім). 

      Знання Шаріату не звільняє нас від обов'язку жити за ним, 

тобто є недостатнім без воплочення та практикування його у 

своєму житті, являючись лише першим кроком на шляху 

впокори та пошуку вдоволеності Аллага, а амана - це жива 

совість, що живе пліч-о-пліч з правильним розумінням Корану 
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та Сунни. Якщо совість вмирає, то щезає й амана, і тоді 

людину не збагатить та не ―оживить‖ ні повторення аятів 

вголос, ні вивчення Сунни напам‘ять... Так звані 

"мусульмани" можуть переконувати людей - а можливо, й 

самих себе - про те, що вони чесні, гідні довіри, однак амана 

ніколи не утвердиться в серцях, котрі заперечують істину та 

підмінюють чимось таким, що лише вдовільняє саме їхні 

потяги, прагнення, бажання та вподобання. 

      Ось як Хузайфа продовжує свій опис того, як виходить 

амана з сердець, в яких похитнулася істина. Ось що він 

розповідає зі слів самого Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Потім він 

розповів нам про вихід амани, сказавши: «І буде спати людина 

сном, і буде вихоплена амана з її серця, і залишиться слід її, 

подібний плямі (неоднорідний слід, подібний чорнильній 

плямі на папері); потім буде спати людина сном і буде 

вихоплена амана з її серця, і залишиться слід її, подібний 

сліду від пухиря (подібно мозолям, які  з'являються на руці від 

використання, наприклад, грубих інструментів)». Потім він 

сказав: «І стануть люди присягати один одному, і майже ніхто 

не буде дотримуватися амани, та так, що буде сказано: 

«Воістину, серед синів таких-то є чоловік, що гідний довіри 

(амін)». Та так, що буде сказано чоловікові: «Який він 

стійкий! Наскільки він кмітливий! Наскільки він розумний! А 

в серці у нього не буде віри навіть вагою з гірчичне 

насіння…»». 

      Цей хадіс описує нам прикру картину зникнення амани із 

зрадницьких, слабкодухих та зіпсутих сердець, коли у злих 

душах залишається лише слабкий спогад про доброчесність, а 

амана в них не поширюється, а навпаки є небажаною і такою, 

що викликає гіркий та пекучий присмак несприйняття та 

відчуженості. І їй вже не оживити покійну совість, а її володар 

тепер починає оцінювати людей і навколишній світ за своїм 

нікчемним    егоїзмом    та    низькими    пожадливостями,    не 
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розрізняючи між вірою та невірством (куфр). 

      Амана - одна з найвеличніших чеснот, яку не в змозі 

винести ―дрібні‖ та ―низькі‖ люди. І людина, котра є хиткою 

чи нещирою у своїй вірі, - нездатна знести її тягаря. Аллаг 

показав нам на прикладі, наскільки велика її вага та 

значимість, а вплив – могутній та всеосяжний. Він роз'яснив, 

що амана лягла на плечі усього сущого, і людина не повинна 

нехтувати нею та не віддавати їй належне. Аллаг Всевишній 

сказав: 

 

      «Направду, запропонували Ми відповідальність 

небесам і землі, також горам, однак вони відмовились 

нести її і злякались. Та взялася її нести людина. Справді, 

несправедлива вона й необізнана» 

                                                                   (Сура 33, аят 72) 

 

      Несправедливість та невігластво - це два лиха, що вразили 

початкову людську природу (фитру), і людина проходить 

випробування боротьби з цим лихом. І її віра не буде щирою 

та чистою до тих пір, поки вона не очистить власну природу 

від несправедливості, ―темряви‖, неохайності та 

недбайливості. 

 

      «Ті, котрі увірували та не обернули свою віру в 

несправедливість, - такі у безпеці та є проваджені по 

Прямому шляху». 

                                                                     (Сура 6, аят 82) 

 

      Також її богобійність не буде повноцінною, поки вона не 

очиститься від невігластва, котре перетворює людину на 

твариноподібну істоту, але багато небезпечнішу, котра може 

принести на землю незлічені біди як для людей, так і для 

усього    земного    середовища.   І   лише    знаючі    правду   є 
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здатними до достойного життя у чистому та щирому 

поклонінні своєму Творцю, знаходячи Його вдоволення та 

благословення: 

 

      «Направду, страшаться Аллага серед Його рабів лише 

знанням обдаровані. Направду, Аллаг – Всемогутній,  

Прощаючий!» 

                                                                   (Сура 35, аят 28) 

 

      Саме тому, прочитавши аят, який говорить, що на людину 

покладена амана, ми усвідомлюємо, що покарання 

заслуговують якраз саме ті, котрі обрали життя за 

несправедливістю, у невігластві та неправді, зраді та 

лицемірстві, а також уподібнюванні Аллагу кого-небудь чи 

що-небудь (тобто додаванні Аллагу спільників та 

співучасників, вигадуванні Йому подібних та рівних у 

поклонінні та возвеличенні). А добробут, щастя та правдивий 

успіх призначено лише для власників чистої, щирої та плідної 

віри, а отже й амани – правдивості, вірності, надійності та 

справедливості: 

 

      «…це щоб Аллаг покарав лицемірів та лицемірок, 

багатобожників та багатобожниць, і прийняв покаяння 

віруючих чоловіків та віруючих жінок. Аллаг – 

Прощаючий, Милосердний!» 

                                                                   (Сура 33, аят 73) 
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Розділ 9 

 

ВІРНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ 

 
      Коли мусульманин уклав договір, то він повинен 

ставитися до нього з повагою, а якщо ж він зобов'язався що-

небудь виконати, то він повинен дотриматись цього 

зобов'язання. Відданість слову, яке вийшло з уст, і 

невідступність від нього ні на крок – подібно до води, яка 

вперто впирається у берег, - виникає зі стійкої та щирої віри. 

Таким чином, людина стає знаною серед людей тим, що її 

слово - це сувора та вірна обітниця, і можна не хвилюватися, 

що воно не буде дотримане чи буде знехтуване через втрату 

зацікавленості у ньому стороною, що його виголосила. 

      Узятих зобов'язань необхідно дотримуватись так само, як 

необхідно виявляти доброчесність та благородство  щодо 

даної клятви. Однак клятви та зобов'язання завжди повинні 

виконуватися лише у тій мірі, в якій вони пов'язані з істиною 

та добром. В іншому ж випадку - немає зобов'язань у непокорі 

Аллагу чи клятв у гріховному!  

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Хто приніс (у чомусь) 

клятву, але угледів що-небудь краще за це, то нехай спокутує 

свою клятву (тобто протримає піст на протязі трьох днів) і 

нехай зробить те, що краще» ( Муслім). 

      Отже неприпустимо, щоб людина наполягала на 

дотриманні даної нею клятви у тому випадку, якщо її краще 

порушити…  

В одному з хадісів мовиться: «Коли хто-небудь з вас 

втручається своєї клятвою у свою сім'ю, замість того, щоб 

віддати за це спокутуванням, котрим Аллаг його зобов'язав, - 
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(то це) більш гріховне для нього перед Всевишнім Аллагом» 

 (Аль-Бухарі). 

       Тому немає зобов'язань, окрім як у схвальному. Якщо ж 

людина зобов'язалася зробити певну добру справу, то нехай 

докладе усіх зусиль, щоб виконати її, аж поки її повіки 

блимають. Їй належить засвоїти для себе, що логіка мужності 

та відважності, як також відданість істині та щирість віри не 

залишають їй ані найменшої можливості для нерішучості чи 

відступу. А інакше вона втрачає своє достоїнство та 

перетворюється на жалюгідну істоту безцільного існування. 

      Анас ібн Малик розповідає: «Мій дядько Анас ібн Ан-

Надар не приймав участі у битві при Бадрі і сказав Пророку 

 Я не брав участі у першій !ملسو هيلع هللا ىلص О Посланцю Аллага» :ملسو هيلع هللا ىلص

битві, в якій ти бився проти язичників. Якщо Аллаг 

приготував мені бути свідком битви з язичниками разом з 

Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, тоді Він неодмінно побачить, що я зроблю »». 

      І коли сталася битва при Ухуді і мусульмани відступили, 

він сказав: «Аллагумма, воістину, я вибачаюся перед Тобою за 

те, що зробили ці - (тобто його сподвижники) - і я відрікаюся 

перед Тобою від того, що зробили ті - (тобто язичники)», і 

потім він виступив уперед і його зустрів Са‘д ібн Му‘аз, а він 

йому сказав: «О Са'д ібн Му'аз! Рай, клянусь Господом Ан-

Надара. Воістину, я відчуваю аромат його за (горою) Ухуд!»» 

      Са‘д ібн Му‘аз сказав про це: ««О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! 

Я не міг зробити те, що зробив він!», потім він виступив 

уперед ...» 

      Анас ібн Малик розповідає: «Ми знайшли на ньому понад 

вісімдесят поранень від шабельних ударів, уколів списів та 

попадань стріл. Ми знайшли його, і тіло його було знівечене 

язичниками, і ніхто не впізнав його, крім його сестри (яка 

зробила це) по родимці чи кінчиках пальців». 

      Анас ібн Малик сказав: «Ми вважали, що цей аят був 

зісланий з приводу нього та йому подібних»: 



Розділ 9  -----  Вірність та надійність 

 

 

98 
 

      «Серед віруючих є мужі - вірні завіту з Аллагом. І є 

серед них ті, котрі вже виконали свої обітниці, а також 

такі, що ще в очікуванні – та не змінили нічого вони!» 

                                                                   (Сура 33, аят 23) 

 

 

*         *         * 

 

 

      Виконання обов‘язку залежить від двох чинників. Якщо 

вони в душі людини присутні в повноті, тоді їй легко 

виконати те, про що вона зобов‘язала себе. Аллаг узяв 

зобов'язання з Адама (батька усього людства) про те, що він 

не підступиться й близько до забороненого дерева. Однак 

згодом Адам забувся про це, втратив пильність, злегковажив 

настановами свого Господа, став жертвою слабкості та 

слабкодухості, і порушив свій завіт з Аллагом: 

 

      «Ми вже уклали завіт з Адамом раніше, - забув він... І 

Ми не знайшли у ньому непохитної волі!» 

                                                                 (Сура 20, аят 115) 

 

       Отже, слабка пам'ять, заклопотаність та легковажність з 

одного боку, а легкодухість, слабохарактерність, безвольність, 

моральна нестійкість та слабкість переконання з іншого – 

переважно такими є перешкоди, що часто стають 

нездоланними перепонами на шляху до виконання обов'язку. З 

плином часу, через різні події та безліч невідступних клопотів 

з людиною починають відбуватися дивні речі: чіткі обриси 

розмиваються, а те, що для неї колись було нагальним та 

значущим, просто щезає у небуття чи стає ледь помітним. 

Тому людина має потребу у тому, щоб хтось постійно їй 

нагадував про необхідність подолати у собі сплески 
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забудькуватості, утримував у полі її зору те, що вона ось-ось 

ймовірно забуде. У Корані дуже багато аятів-нагадувань, котрі 

слідують один за одним, щоб допомогти людині не загубитися 

у щоденних турботах, перебуваючи завжди на виду: 

 

      «Слідуйте за тим, що зіслано вам від Господа вашого, і 

не слідуйте за іншими покровителями замість Нього – 

мало ви зважаєте!» 

                                                                       (Сура 7, аят 3) 

 

 

      «І це – шлях від Господа твого – Прямий! Вже 

роз’яснили Ми докладно наші Знамення для людей, котрі 

зважають!»  

                                                                   (Сура 6, аят 126) 

 

      «О сини Адама, зіслали Ми вам одежу покриття 

соромних місць ваших та для прикраси. Але убрання 

праведності – це найкраще! Це із знамень Аллага, 

можливо, вони зважатимуть!» 

                                                                     (Сура 7, аят 26) 

 

      «І це Він – Хто надсилає вітри як благовістя перед 

Милістю Своєю. А коли вже несуть вони важкі хмари – 

спрямовуємо їх до мертвої землі, де проливаємо воду та 

виводимо різноманітні плоди. Подібно воскрешаємо Ми 

померлих – можливо, ви зважатимете!» 

                                                                     (Сура 7, аят 57) 

 

      Для виконання обов'язку необхідне живе та постійне 

нагадування. Як може виконати свій обов'язок та людина, яка 

про нього постійно забуває? Саме тому аят «завіту» 

закінчується словами нагадування: 
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      «І не наближайтеся до майна сироти, окрім 

якнайкраще, аж до часу, коли досягне зрілості. І давайте 

повну міру та вагу із справедливістю. Не вимагаємо Ми 

від людини понад її спроможність. І якщо промовляєте, - у 

справедливості, навіть про близького. І завіт Аллага 

виконуйте! Ось це Він заповів вам, можливо, ви 

зважатимете!» 

                                                                  (Сура 6, аят 152) 

 

      І якщо людина згадала про цей покладений на неї 

обов'язок, вона неодмінно повинна відгукнутися на це 

нагадування та з непохитною рішучістю виконати приписане 

їй; з рішучістю, яка приборкує усі пристрасті. І труднощі на 

цьому шляху стануть неважливими та незначними. Отже, 

необхідно проявити незламну та тверду рішучість слідувати 

по шляху виконання свого обов‘язку, хоч би як обтяжливо та 

сутужно це не було та скільки б жертовних актів це не 

вимагало.  

      Люди значно різняться між собою за своїми здібностями 

та можливостями на цьому терені. І ціна надійності, 

дбайливості, пильності, добросовісності та ретельності може 

виявитися величезною. Часом для цього потрібно 

пожертвувати своїм майном, життям або улюбленими… Це 

справа для щирих та відважних, не слабкодухих та без віри… 

І усе це є ніщо інше як ціна так жаданого благородства та 

благочестя у цьому та прийдешньому світі. Як сказав поет: 

 

        «Як би панували усі, коли б не було тягарів. 

Бо ж щедрість збіднює, а та відвага ще й вбиває...» 

 

      Благородний Коран засуджує деякі бажання, наприклад, 

прагнення досягти вершин без зусиль та очікування рясних 

благ малою працею, за рахунок інших: 
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      «Чи ж ви сподівалися увійти до Раю, не звідавши того, 

що спіткало тих, котрі проминули перед вами? Зазнали 

вони бідності і втрат та потрясінь, аж промовили 

Посланець та ті, котрі увірували з ним: «Коли ж допомога 

Аллага?» Направду, допомога Аллага – близька!» 

                                                                   (Сура 2, аят 214) 

 

      Коли людина поєднує у собі воєдино щиру переконаність 

та широке серце, ось саме тоді вона й стає однією з тих, хто 

виконує свій обов'язок віддано та без усіляких сумнівів чи 

коливань.  

 

 

*            *            * 

  

 

      Договори (зобов'язання), які пов'язують мусульманина, є 

різними за ретельністю, неухильністю та умовами їх 

виконання. Найвизначальнішим, неодмінним до виконання, 

основоположним та священним з точки зору обов'язку 

дотримання  є завіт між рабом та Господом світів.  

      Аллаг створив людину Своєю Міццю, виплекав її Своєю 

Милістю, а тоді зажадав від неї пізнання та визнання цієї 

Істини, щоб ніякі спокуси не звели її з Прямого шляху 

правдивого успіху і вона не впала у невігластво та не почала 

заперечувати усе це, віддаляючись від свого Господа у 

напрямку вічної загибелі в Пекельному вогні: 

 

      «Чи ж Я не заповідав вам, о сини Адама, щоб не 

поклонялися ви шайтану, - направду, він для вас явний 

ворог, але щоб поклонялися Мені? Ось це - Прямий 

шлях!» 

                                                            (Сура 36, аяти 60-61) 
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      Навіть якщо є такі люди, які не чули про посланників і 

таким чином не отримали через них Керівництво від Господа 

про Прямий шлях, то все одно - які б відхилення, збочення, 

опоганення, розбещення, єресі та забобони не занечистили 

їхнє середовище – їм все ж притаманна рушійна фитра 

(вроджена, первісна природа), що кличе та веде їх до Господа, 

що дозволяє їм споглядати та пізнавати їх Творця. Ось в чому 

полягає суть того самого завіту, яким Аллаг пов'язав та 

зобов‘язав усіх без виключення людей: 

 

      «І коли вивів Господь твій з синів Адама – з їхніх 

крижів – потомство їхнє, то взяв з них свідчення про самих 

себе: «Чи ж не Я ваш Господь?» Промовили вони: «Так, 

ми свідчимо!» - це щоб не казали ви в День Воскресіння: 

«Направду, про це ми не знали!» Та щоб не казали: 

«Направду, то батьки наші долучали Господу спільників 

та співучасників у поклонінні своєму колись, а ми лиш 

нащадки після них. Чи знищиш нас за те, що вчинили ті 

невірні – сіячі неправди?» Ось так Ми роз’яснюємо 

Знамення – можливо, вони навернуться…» 

                                                          (Сура 7, аяти 172-174) 

 

      Тут ми маємо змогу отримати уявлення як саме чиста, 

первісна фитра спрямовується та лине до Аллага, як вона 

знайомиться з Ним, як сприймає та пізнає усі, розкидані по 

Всесвіту, свідоцтва та знамення, які доводять, що Він – 

Єдиний, Пречистий та Преславний; як вона вибирається та 

вивільняється із сітей безглуздих забобонів, здатних віддалити 

її від Нього чи втягнути у ширк – найбільше зло та 

найогиднішу несправедливість (уподібнення та 

прирівнювання Аллагу кого-небудь або що-небудь у 

поклонінні, додавання Йому спільників та співучасників у 

восхвалінні      та      слідуванні,      вигадування      фальшивих 
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посередників, заступників та помічників).  

      Отже, вірність, ретельність, щирість, відданість, 

дбайливість та сумлінність у виконанні обов'язку є основою 

гідності та шляхетності у цьому житті, а також, і що 

найголовніше, - щастя у майбутньому, вічному житті... 

 

      «О сини Ісраїля! Пам’ятайте Милість Мою, Котрою Я 

обдарував вас, і дотримуйтесь Завіту Мого – виконаю і Я 

Завіт з вами, - Мене страшіться!  Та віруйте у те, що зіслав 

Я на підтвердження того, що у вас, і не будьте першими 

невіруючими у це. Та не проміняйте Знамення Мої за ціну 

нікчемну – Мене страшіться!» 

                                                              (Сура 2, аяти 40-41) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  свого часу, закликаючи людей до 

Ісламу, використовував певні повчання, відбираючи їх з 

безлічі інших повчань, що були значущими та 

основоположними в релігії Ісламу, в залежності від душевних 

та інтелектуальних спроможностей слухачів, а також від їх 

загального стану. Такий підхід Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

використовував для введення людей у благословенний Іслам, 

а також у відношенні безлічі делегацій, котрі відвідували його 

та складали присягу. 

      'Ауф ібн Малик розповідає: «Ми були у Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص  - 

нас було дев'ятеро, чи восьмеро, чи семеро чоловік - і він 

сказав: «Чи не присягнути вам Посланцеві Аллага ملسو هيلع هللا ىلص?» Ми 

простягнули руки та сказали: «Ми присягаємо тобі, о 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص!» Він сказав: «У тому, що будете 

поклонятися Аллагу та не будете уподібнювати Йому нікого і 

нічого, і будете здійснювати п'ять молитов (намазів), і будете 

слухатися і коритися ...», і він, знизивши голос, додав: «... і не 

будете просити в людей нічого»».  'Ауф ібн Малик сказав: «І 
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мені доводилося бачити деяких з цих людей - коли (з рук) 

кого-небудь з них випадав батіг, - то жоден з них не просив 

іншого подати йому його» (Муслім). 

      Зверніть увагу на ступінь вірності присязі та ретельне її 

виконання. Все це - не інакше як порада конкретним групам 

людей у тому, чого вони ймовірно найбільше потребують і у 

чому прихована для них найбільша загроза та небезпека 

втрати орієнтирів - основ достойного та схвального життя. 

Отже, виходячи із шаріатських заохочень та настанов, 

правителю дають пораду не чинити несправедливості, 

торговцеві - не шахраювати,  посадовій особі - не брати хабарі 

і подібне, бо ж на кожного мусульманина, насправді, 

покладено приписи Релігії - усі до єдиного, щоб він сам 

дотримувався та виконував схвальне і правдиве, а також 

інших закликав та настановляв у цьому добрі, що несе людям 

благодатний Іслам… В ісламських країнах виникли течії, 

представники яких впроваджують у життя якісь ―особливі‖ 

зобов'язання та обмеження, які ніби повинні врятувати від 

нечистоти та збочень. У цьому вони подібні до удаваних 

цілителів, які призначають хворим несправжні ліки, що тільки 

погіршує та загострює хворобу… Вчення Ісламу - це єдине та 

неподільне ціле. Жити за усіма ісламськими принципами - 

неухильний обов'язок, завжди та усюди.  

 

 

*              *              * 

 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  узяв з ансар присягу про те, що 

вони завжди будуть перебувати у бойовій готовності, а їхнє 

майно – при потребі буде неодмінно використане для захисту 

його благословенного Заклику та недоторканності його Місії, 

щоб він зміг довершити її для арабів та усіх інших народів. 
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      Укладений ансарами Договір вважається найблискучішим 

та найславнішим договором з усіх занесених до літопису 

Релігії та найвидатнішим з точки зору цілковитої відданості 

Аллагу, - наскрізь просякнутий істиною, щирістю та 

благородністю. 

       Цей Договір був укладений в одну із славетних ночей під 

час сезону здійснення хаджу. Після цього кожен з цих людей 

вирушив у своєму напрямку та зайнявся своїми справами. Але 

умови цього Договору зберегли єдність та готовність тих, хто 

присягнув, і вони (ці люди) мали на собі велику 

відповідальність та безліч нових зобов‘язань, котрі вони 

прийняли великодушно та покірно, з захопленням та 

піднесенням, що трапляються лише у щирих послідовників 

Істини.  

      В битві при Бадрі, а також в інших битвах, які Іслам вів з 

багатобожництвом (язичництвом), ці вірні раби Аллага не 

шкодували своїх життів. Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  у кризових 

ситуаціях спирався на цей Договір задля встановлення 

верховенства Релігії, щоб слово Аллага було підійняте та 

звеличене понад усе, та мало беззаперечну та безумовну силу 

в житті людей. Тому, коли під час першої атаки в битві при 

Хунайні мусульмани були потіснені та відкинені ворогами, 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  у цей скрутний момент звернувся не до загонів 

новонавернених мусульман, але закликав саме до своїх 

―старих‖ вірних сподвижників, котрі принесли присягу в 

долині 'Акаба в ту чудову ніч сезону хаджу, щоб саме вони 

взяли на себе відповідальність виправлення становища. 

       Зі слів Анаса передано наступне: «У день Хунайна 

прийшли племена Хауазин, Гатафан і багато інших, разом зі 

своїми нащадками (тобто дітьми та дружинами) і добром 

(тобто майном, але частіше за все таким майном були 

верблюди). У той день з Посланцем Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  було десять 

тисяч людей. Також з ним були й звільнені (тобто ті, хто 
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прийняв Іслам після відкриття Мекки). Але усі вони 

відвернулися від нього і він залишився один!!! У той день 

закликав він двічі, не додаючи до  цього нічого. Він 

повернувся направо і вигукнув: «О громадо ансарів!» Вони 

відповіли: «Ми перед тобою, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Ми з 

тобою, радій». Потім він повернувся наліво і вигукнув: «О 

громадо ансарів!» Вони відповіли: «Ми перед тобою, о 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. Радій, ми з тобою». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  у 

той момент сидів верхи на білому мулі. Він поспішав і 

промовив: «Я - раб Аллага та Його Посланець». Язичники 

зазнали поразки і він отримав велику кількість трофеїв. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص   розподілив цю здобич серед мухаджирів та 

звільнених (тобто тих, що прийняли Іслам після відкриття 

Мекки) і не дав для ансарів з того нічого. Вони ж сказали: 

«Коли становище важке, - нас кличуть, а військова здобич 

роздається не нам». Це дійшло до нього і він зібрав їх та 

сказав: «О громадо ансарів! Що це доходить до мене від вас?» 

Вони мовчали. Тоді він сказав: «О громадо ансарів! Невже 

вам не до вподоби те, що інші підуть з мирським, а ви підете з 

Мухаммедом, забравши його у свої домівки?» Вони відповіли: 

«Звісно, - ні, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Ми задоволені». Потім 

Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Якщо по одній долині підуть 

люди, а крізь ущелину підуть ансари, тоді я піду через 

ущелину ансарів»» (Аль-Бухарі). 

      Сутність та правда усієї цієї справи полягає у тому, що 

великі місії завжди найбільше мають потребу в людях, 

подібних до ансарів, котрі, відповідно до свого слова та 

обіцянок, жертвують своїми життями та усім, що мають, і не 

займають себе ні порожніми цілями, ні швидкоплинними 

задоволеннями чи будь-якими іншими марнотами цього світу. 

      При роздачі військової здобичі Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  керувався 

таким критерієм, як їхня віра, щирість та відданість. А ось 
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прихильність бедуїнів була завойована за рахунок роздачі їм 

багатства, якого вони пристрасно жадали, - щоб їх не здолала 

журба та неспокій  через приписи релігії, яку вони прийняли. 

Тоді як ансари були наділені стійкою та міцною вірою, котра 

зайняла у їхньому житті належне їй основне та визначальне 

місце, про що було відомо Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. 

      У таких випадках Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  говорив: «Воістину, я даю 

(одній) людині (та іншій) те, що мені найбільш улюблене, 

через побоювання про те, що кине його Аллаг у Вогонь (тобто 

побоюючись, що через слабку віри у своєму серці ця людина 

може звернути з істинного шляху)» (Аль-Бухарі). 

 

 

*              *             * 

 

 

      Гідна похвали вірність - це також і спогад людиною 

пережитого, щоб вивести з того корисні уроки і висновки для 

сьогодення та майбутнього. Так, якщо вона переживала 

нестачі та скруту, а Аллаг наділив її достатком, або ж вона 

була хворою, а Аллаг обдарував її зціленням, то вона не 

повинна споруджувати неприступну стіну між своїм 

вчорашнім та нинішнім днем, чванливо та з пихатістю 

стверджувати, що взагалі не була бідною чи хворою, і, впавши 

у зарозумілість сьогодні, прокладати собі шлях, від початку до 

кінця заснований на жорстокості, хитруванні, лукавстві, 

слабкодухості, фальші та двоєдушності, запереченні усього 

без винятку. Подібний вид зради неминуче приводить людину 

до лицемірства, а значить, - може цілком віддалити від 

Милості Аллага, якою вона вже більше не буде огорнена, а 

натомість зануриться у цілковиту безнадійність та згубну 

оману. 
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      Розповідають, що один чоловік, котрий проживав у Медіні 

та був відомий під ім'ям Са'ляб, відвідав одне із зібрань 

ансарів і, взявши їх у свідки, оголосив: «Якщо Аллаг дарує 

мені зі Своєї щедрості, - я кожному, хто має право, поверну 

його право та видам з цього милостиню, та буду підтримувати 

родичів». І ось помер син його дядька, а він отримав у спадок 

від нього велике майно, але не виконав нічого з того, про що 

узяв зобов‘язання, і тоді зійшли слова Аллага: 

 

      «Також серед них є такі, котрі склали обітницю 

Аллагу: «Якщо Він наділить нас зі Своєї Милості, - ми 

конче роздаватимемо милостиню та будемо неодмінно із 

праведних!» Та коли Він обдарував їх з Милості Своєї, - 

вони поскупилися та ухилися з неприязню. Тоді скарав 

Він їх лицемірством у серцях їхніх до дня, коли 

зустрінуться з Ним, - бо ослухалися Аллага в обіцяному 

ними та були неправдивими. Чи ж не знали вони, що 

Аллаг відає їхні таємниці та скритні бесіди, і що Аллагу   

відомо про все потаємне?» 

                                                              (Сура 9, аяти 75-78) 

 

      Те, що передав Абу Хурайра зі слів Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, 

чудово розкриває нам сутність зради, лукавства та нехтування 

Милістю Аллага: «Воістину, трьох з синів Ісраїлю: хворого на 

проказу, плішивого та сліпого, Аллаг побажав випробувати і 

послав до них ангела. Ангел з'явився до хворого на проказу і 

запитав: «Що тобі найбільш любе?» Той відповів: «Гарна 

зовнішність, красива шкіра і щоб покинуло мене те, через що 

люди мене зневажають». Ангел провів по ньому і його 

скверна покинула його, і йому було дано чудову зовнішність 

та красиву шкіру. І він знову запитав: «Що з майна понад усе 

тобі   любе?»   Той   сказав: «Верблюдиця»,  і   він   дав   йому 
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лошатну верблюдицю на десятому місяці16 і сказав: «Нехай 

дарує тобі Аллаг благословення у ній». Потім він відправився 

до лисого чоловіка і запитав: «Що тобі найулюбленіше?» Той 

відповів: «Гарне волосся, і щоб покинуло мене те, за що люди 

зневажають мене». Ангел провів по ньому і його покинуло усе 

те, і йому було дане гарне волосся. Він (знову) запитав: «Що з 

майна тобі найбільше до вподоби?» Той відповів: «Kорови». 

Йому була дана вагітна корова і він (ангел) сказав: «Нехай 

дарує тобі Аллаг благословення у ній!» Потім він відправився 

до сліпого і запитав: «Що тобі найбільш улюблене?» Той 

відповів: «Те, щоб Аллаг повернув мені мій зір», і він провів 

по ньому, і Аллаг повернув йому його зір. Він (знову) запитав: 

«Що з майна тобі найбільше до вподоби?» І той відповів: 

«Вівці». Ангел дав йому вівцю, що котилася (тобто вагітну). 

Обидві тваринки народили, і окотилася ця вівця, і у того була 

долина верблюдів, і у того була долина корів, і у того була 

долина овець. Незабаром він (ангел) з'явився до колишнього 

прокаженого у його ж подобі та вигляді і сказав: «(Я) бідна 

людина. На своєму шляху я вибився з сил17 і не досягти мені 

(моєї мети) сьогодні, окрім як за допомогою Аллага, а потім – 

ще й твоєю допомогою. Прошу тебе Тим, Хто дав тобі 

прекрасну зовнішність та гарну шкіру, про верблюда, за 

допомогою якого я б міг досягти моєї мети на моєму шляху». 

Той же сказав: «Є багато прав».18 Тоді він (ангел) сказав: «Я 

тебе наче знаю – чи ж не ти був хворим на проказу, котрого 

зневажали люди, та вбогим жебраком, і Аллаг обдарував 

тебе?» Той же відповів: «Це майно я успадкував лише від 

дідів та прадідів!» Він же (ангел) сказав: «Якщо ти збрехав, то
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нехай Аллаг поверне тебе у те, чим ти був». Також він 

прийшов до колишнього лисого чоловіка у його ж подобі та 

вигляді, і сказав йому те ж саме, а той відповів йому так само, 

як відповів перший, і він (ангел) сказав: «Якщо ти збрехав, то 

нехай Аллаг поверне тебе у те, чим ти був». Потім він (ангел) 

прийшов до колишнього сліпого у його ж подобі та вигляді, і 

сказав йому те ж саме. Той же відповів: «Я був сліпий, але 

Аллаг повернув мені мій зір, так що візьми те, що забажаєш і 

залиш те, що забажаєш, і, клянуся Аллагом, я не буду 

розпитувати тебе про що-небудь, що ти узяв заради Аллага19!» 

Він же (ангел) промовив до нього: «Нехай твоє майно 

залишається з тобою - адже ви всього лиш були випробувані, і 

Він (Аллаг) залишився вдоволений тобою, але розгнівався на 

двох твоїх товаришів»» (Аль-Бухарі). 

      Іслам закликає поважати договори, в яких обумовлюються 

фінансові та інші зобов'язання, і закликає виконувати усі 

домовленості та угоди, що містяться в них. 

      В одному з хадісів говориться наступне: «Мусульмани – 

на своїх умовах (тобто суворо дотримуються узгоджених, 

схвалених та затверджених ними умов)» (Аль-Бухарі). 

      Необхідно щоб викладені в письмовому форматі умови 

угоди були приведені у відповідність до положень законів 

Шаріату, а інакше вони будуть вважатися незаконними і не 

можуть бути поставленими в обов'язок мусульманам для їх 

дотримування та виконання. 

      Особливу увагу Іслам приділяє шлюбним зарученням. 

Посланець Аллага   ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Воістину, найбільш поважні 

із тих настанов та велінь, котрі ви виконуєте, - ті, через які ви 

робите дозволеними статеві члени». 

       До того ж, чоловікові, який зблизився з жінкою 

(одружився), не дозволяється відбирати жодного діргама з 

того, що належить їй по праву, чи легковажно ставитися до
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тих стосунків, якими він пов'язаний з нею, і щодо яких має 

обов‘язок. 

      У хадісі сказано: «Кожен чоловік, що одружився з жінкою 

- за малий чи великий передшлюбний дар (махр), - але в душі 

котрого немає (намірів) віддати їй належне, (котрий) обдурив 

її та помер, так і не віддавши їй належне, зустріне Аллага у 

День Воскресіння у стані перелюбника! І кожен мужчина 

(людина), що зайняв у борг, (котрий) не бажає повертати 

своєму товаришу йому належного, (котрий) обдурив його, 

забравши його майно, та помер, так і не повернувши свій 

борг, зустріне Аллага у стані злодія!» ( Ат-Табарані). 

      У цьому немає нічого дивного, оскільки в ряді аятів 

Преславного Корану звучить наполегливий заклик до 

виконання зобов'язань, а також застереження проти вчинення 

зради: 

 

      «Та не наближайтеся до майна сироти, окрім 

якнайкраще, аж до часу, коли досягне зрілості. І 

дотримуйтеся обітниць – направду, обітниця буде 

спитана…» 

                                                                   (Сура 17, аят 34) 

 

      «І дотримуйтесь Завіту Аллага, що ви уклали. Та не 

переступайте клятв після потвердження їх, тоді як 

зробили ви Аллага своїм Піклувальником! Направду, 

Аллаг знає, що ви чините…» 

                                                                   (Сура 16, аят 91) 

 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, ясно роз'яснив, що 

зрада позбавляє довіри та приязні, вчиняє безлад, розриває 

зв'язки, породжує конфлікти, знецінює досягнене раніше та 

перетворює сильних та щасливих у слабких, нікчемних, 

спустошених та нещасних: 
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      «І не вподібнюйтесь до тої, що розпорошила своє 

прядиво, після того, як скріпила, обертаючи свої клятви у 

підступ між вами, щоб одні з вас переважали інших. 

Направду, ось так Аллаг випробовує вас. І Він неодмінно 

роз’яснить вам у День Воскресіння те, про що ви 

сперечалися» 

                                                                   (Сура 16, аят 92) 

 

      Людина може скасувати договір, який вона уклала, в 

розрахунку на отримання таким чином більшого прибутку від 

якого-небудь іншого договору. Далі, цілі країни в пошуках 

більшої вигоди для себе можуть відмовлятися від угод, 

укладених раніше з іншими країнами. Релігії Аллага ж, 

натомість, ненависні придушення та зневага доброчесності, 

гідності, порядності і вірності задля тимчасової вигоди, як 

ненависне й те, коли подібні шахрайські наміри охоплюють 

душі людей та поглинають їхні серця. Вона зобов'язує 

шляхетність та гідність як для окремої особи, так і для 

суспільства в цілому, щоб договори оберігалися та 

дотримувалися як в достатку та розкоші, так і в бідності та 

нестатках, як в перемогах, так і в поразках! 

      Саме тому, категорично звелівши шанобливе  ставлення до 

договорів, Аллаг далі говорить: 

 

      «І не обертайте свої клятви у підступ між вами, бо 

зісковзне стопа ваша після своєї непохитності та звідаєте 

лиха за те, що відвертали від шляху Аллага. І для вас – 

великі страждання! Та не промінюйте Завіту Аллага за 

ціну нікчемну. Направду, у Аллага – найкраще для вас, 

коли б ви лише знали!» 

                                                          (Сура 16, аяти 94-95) 

 

 *              *             * 
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      Виконувати свої обіцянки є обов‘язковим як по 

відношенню до людини, котра повірила в Іслам, так і по 

відношенню до того, хто не визнає його (тобто є кяфіром). 

Доброчесність не може бути частковою, обмеженою чи 

розподільною. Хіба це можливе, щоб людина одночасно могла 

бути з одними людьми підлою, а з іншими - благородною? 

Уся проблема тут зводиться до предмету та сутності договору, 

і до тих пір, поки він - цей договір переслідує добродійні та 

справедливі цілі, він має силу по відношенню до будь-якого 

індивіду у будь-який час та при будь-яких обставинах. 

      Ось що сказав Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  щодо союзу Аль-

Фудуль (утвореного в доісламський період - джягілійя): «Був 

би я покликаний до нього в Ісламі (тобто після приходу 

Ісламу), то я б відгукнувся».  

      Зі слів 'Амра ібн Аль-Хаміка переданий наступний хадіс: 

«Я чув, як Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  говорив: «Кожна людина 

(якщо) убезпечила (іншій) людині кров її, а потім вбила її, - то 

я відрікаюся від убивці, навіть якщо вбитий - кяфір»» (Ібн 

Хіббан). 

      Таке чітке пояснення розкриває нам духовність та сутність 

Ісламу в стосунках з тими, хто не сповідує його. У той же час 

ми бачимо євреїв, які заперечують право та необхідність 

виконання зобов'язань по відношенню до інших (тобто осіб, 

які не сповідують іудаїзм). Вони – євреї є скупими на 

благородство та порядність у стосунках з неюдеями, бо 

вважають, що тільки вони є "божими дітьми і Його 

улюбленцями обраними", а також що Аллаг удостоїв Своєю 

милістю і вподобанням виключно народ Ісраїлю. В Ісламі ж 

ви побачите те, як непохитно та цілеспрямовано він оберігає 

тих, кого взяв під свій захист і кого включив у свій договір. 

Він звертається до мусульман, ведучи мову про кяфірів, 

словами, що несуть у собі глибокий зміст:
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      «О ви, котрі увірували! Не зневажайте обрядів Аллага 

чи заборонного місяця, чи жертовних тварин, чи їх 

прикрашування, чи тих, хто прибуває у Дім Заповідний, 

шукаючи Милість від свого Господа та Його вдоволеність. 

А коли перейдете від забороненого у дозволене – можете 

полювати. І не вчиняйте гріховного через вашу ненависть 

до людей, котрі не впускали вас у Мечеть Заборонну. І 

допомагайте одне одному у праведності та в страху 

Господньому, та не допомагайте одне одному у грісі та в 

беззаконні. І страшіться Аллага! Направду, Аллаг є 

суворим у покаранні!» 

                                                                     ( Сура 5, аят 2 ) 

 

      Зверніть увагу на те, як у цьому аяті описано спосіб 

мислення невіруючих, як поступливо та терпеливо  Він - 

Аллаг сприймає їх голослівні, схиблені твердження та 

позиціювання, - і це незважаючи на те, що вони 

ідолопоклонники. Він відніс їх до тих, хто потребує та шукає 

щедрості і благовоління Аллага, а від мусульман вимагає - 

наскільки б вони не були сильні, - щоб вони допомагали один 

одному   в   благочесті   та   богобоязливості, але   не   в  гріху, 

ворожнечі, насиллі чи беззаконні.       

      Раніше ми вже розглядали питання про договори між 

мусульманами і немусульманами, а також ті із зісланих 

Аллагом настанов, які стосуються даної проблеми. Так що 

читач може при бажанні повернутися до даного джерела20. 

 

 

*              *             * 

 

 

      Борги - це одна з проблем, якій Іслам приділяє дуже  
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велику увагу і наголошує на важливості відповідальності та 

ретельності у цьому відношенні. Адже перед Аллагом їх 

сплата відноситься до числа одних з найбільш важливих прав 

та зобов'язань. Релігія суворо закрила двері перед можливими 

нашіптуваннями та намовами жадібності та зажерливості, які 

можуть проникати у душу боржника і підбурювати його до 

зволікання з виплатою боргів або подачею відповідних 

судових позовів. 

      Перше, що встановив Іслам у цьому питанні, - він відніс 

позичання до числа заборонених дій, за винятком позичання 

через гнітючу потребу. Так, однією з жахливих бід та 

неприйнятних негараздів, що вразили суспільство, є той 

випадок, коли людина позичає кошти заради придбання 

чогось незначущого та мізерного, без чого можна їй легко 

обійтися. Більш того, в деяких джерелах вказується, що 

подібне може обернутися гріхом, який тягне за собою 

відплату-покарання (кисас), котре за своєю мірою є 

рівнозначним до  вчиненого порушення. 

      «Направду, відсікається (кисас) від його володаря у День 

Воскресіння, якщо він у тому помер, окрім того, котрий 

займає заради трьох справ: 1) людина, що слабка силами на 

шляху Аллага і вона займає (щоб) зміцнитися (в боротьбі) 

проти ворогів Аллага і свого ворога; 2) людина, у якої хтось 

близький помер, а вона не знаходить чим його обернути і 

належно поховати, крім як  з допомогою боргу; 3) чоловік, що 

побоюється за себе у неодруженому стані і одружується через 

занепокоєння за свою віру. І справді, у День Воскресіння 

Аллаг відсудить з них» (Ібн Маджа). 

      В іншому хадісі наведені такі слова Посланця Аллага  

 Закличе Аллаг носія боргу у День Воскресіння, щоб він» :ملسو هيلع هللا ىلص

постав перед Ним, і буде сказано: «О сину Адама! Заради чого 

ти взяв цей борг? Заради чого ти марнував права людей?» А 

він промовить: «О Господи! Направду, Ти знаєш, що я взяв 
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його, але не проїдав і не пропивав, і не одягався, і не 

марнував. Однак мене переслідували чи пожежа, чи крадіжка, 

чи збитки!» І скаже Аллаг: «Твоя правда, о рабе Мій. У Мене 

в цей день більше прав серед тих, хто відшкодує за тебе», і 

закличе Аллаг щось та ще інше і покладе це на чашу його ваг, 

і його благодіяння переважать його злодіяння, і ввійде він у 

Рай по Милості Аллага» (Ахмад). 

      Звідси можна бачити, що Аллаг приймає виправдання тих, 

хто змушений вдатися до позичання в критичних ситуаціях, і 

тих, хто не здатний виплатити його через значні труднощі. 

      Але той, ким опановує раптова пристрасть, і він не може 

задовільнити її зі свого майна і поспішає зайняти у когось, не 

обміркувавши усіх наслідків такого кроку, не хвилюючись 

про те, як він зможе позбутися цього боргу, - той якраз і є 

(судячи з описів в існуючих джерелах) ―сміливий‖, 

легковажний та  безтямний злодій. 

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Хто узяв майно людей, 

маючи намір повернути його, - Аллаг поверне за нього. Хто ж 

узяв його (тобто майно), бажаючи погубити його, - того 

погубить Аллаг» (Аль-Бухарі). 

       Іслам прагне до того, щоб борги (позички) робилися під 

різні види гарантій, вважаючи їх (позичені кошти) ―живим‖ 

майном. Також він вважає ретельність, відповідальність, 

вірність та  сумлінність тими ―підганяючими та 

заохочуючими батогами‖, котрі в стані призвести до того, щоб 

ніхто й не намагався ухилитися від сплати встановленої суми 

боргу, навіть вдавшись задля цього до виконання інших актів 

поклоніння, за які приписана висока винагорода. 

      За словами Абу Катади переданий наступний хадіс: «Один 

чоловік запитав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ! Коли я буду 

убитий на шляху Аллага, чи будуть викуплені за мене мої 

огріхи?» Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Так! Якщо ти 

(будеш) убитий на шляху Аллага бувши терплячим, очікуючи 
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заплати (Аллага), йдучи вперед і не відступаючи назад!» 

Потім Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Як ти сказав?» На що 

(цей чоловік) сказав: «Як по-твоєму, коли я буду убитий на 

шляху Аллага, чи будуть викуплені за мене мої огріхи?». Він 

(на це) сказав: «Так! Бувши терплячим, очікуючи заплати 

(Аллага), йдучи вперед і не відступаючи назад, окрім боргу, - 

направду, мені про це сказав Джибриїль, мир йому»» 

(Муслім). 

      В іншому хадісі сказано: «Шахідові прощаються усі гріхи, 

крім боргу» (Муслім). 

      Оскільки мудрі люди знали, наскільки небезпечний борг 

для Прийдешнього Життя мусульманина і для його 

положення у ньому, то вони завжди радили йому позбуватися 

від нього до виникнення будь-яких небезпек, в яких може 

прийти кінець його земного життя. 

      Зі слів Абу Ад-Дарда передано наступне: «Він зупинявся, 

коли підходив до дороги у людському коридорі, що йшов на 

джігад, і він кликав там, щоб люди почули: «О люди! Той, на 

кому є борг і (хто) передбачає, що напевне отримає ось по 

цьому обличчі, та не залишиться йому (можливості) виконати 

(своє зобов‘язання по боргу), нехай повернеться і не слідує за 

мною, бо, направду, він не повернеться з благом»»     (Разін). 

 

 

*             *            * 

 

            

      У наші дні мусульмани нерозважливо ставляться до боргів 

і займають у борг для задоволення ганебних пристрастей 

свого черева і плоті. Вони беруть у борг в євреїв та християн 

під відсотки, що категорично заборонено Аллагом. Наслідком 

усього цього стала поява багатьох нищівних лих та бід, які 

обрушилися    на    землі    та    майно    тих, хто   вважає   себе 
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мусульманами. 

      Відсутність старанності, ретельності та відповідальності у 

сплаті боргів залишається однією з невиліковних недуг. І якби 

не батіг Шаріату, багато з прав були б порушені ... Аллаг, 

Всемогутній Він і Великий, любить тих зі Своїх рабів, які 

старанні, ретельні, відповідальні та сумлінні у своїх 

обов‘язках. І Він у Своїй абсолютній та непохитній 

Справедливості багаторазово вчиняв загибель тих поселень 

людей, де чинилася відверта несправедливість, і все це після 

ясних та зрозумілих застережень та настанов. Ось як Він 

описує тих беззаконників: 

 

      «І не знайшли Ми у більшості з них Завіту, але, 

направду, знайшли Ми більшість з них відступниками!» 

                                                                 ( Сура 7, аят 102 ) 
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Розділ 10 

 

ЩИРІСТЬ (ІХЛЯС) 

 
      Направду, внутрішні мотиви, які спонукають людину 

виконувати певну роботу і досягати результатів високої 

якості, налаштовують її таким чином, що вона погоджується  

заради цього ―переносити‖ усілякі труднощі, численні та 

різноманітні незручності та випробування. Одні з них виразні 

і майже цілком проявляються під час виконування роботи, а 

інші - невидимі та приховані в глибинах душі. 

      Можливо, що роблячи якусь справу, людина не 

усвідомлює того, що саме впливає на неї та двигає у даному 

напрямку, між тим як саме у цьому насправді й приховується 

секрет устремління до виконання того, що вона виконала, та 

уникненню того, від чого вона ухилилась. 

      Основою усякої поведінки є відомі людські інстинкти. У 

діях людини, що знаходиться перед вами, дуже легко 

розгледіти чи її любов до себе, чи прагнення до набуття 

добробуту, чи потяг до багатства, чи схильність до 

самовихваляння, чи ж прагнення проявити себе на людях, чи 

щире вірування та відданість своєму Творцю із шуканням 

Його вдоволення. І переважно саме природні почуття 

симпатії, неприязні, уподібнення, зарозумілості, прихильності 

чи гордовитості стають вирішальними у людських розмовах 

та стосунках, а також в усіх тих вчинків, котрі вони 

здійснюють. 

      Іслам з кропіткою турботливістю і справедливим 

судженням спостерігає за характером взаємозв'язку між 

вчинками людей та їхніми намірами, а також за тими 

почуттями    та    переживаннями, які    супроводжують    їхню 
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поведінку. 

      Отже, критерії значимості вчинку визначаються природою 

внутрішніх мотивів, котрі сприяють та призводять до його 

вчинення. Іноді людина дарує дорогий подарунок, бо цим 

добрим вчинком вона або бажає привернути серця та симпатії 

людей до себе, або ж тому, що хоче щиро відплатити добром 

тим, хто благородно поставився до неї, зробивши для неї щось 

приємне. 

      Обидва ці типи поведінки належать до числа проявлення 

шляхетних рис, до яких, як стверджують психологи, людину 

так чи інакше спонукають її почуття та емоції. Однак Іслам 

визнає за благодійність лише те, що очищене та позбавлене 

від усяких недоліків душі і що у своїй основі відбулося з 

єдиним наміром - лише заради Аллага, подібно до того, як це 

описує Коран: 

 

      «Направду, годуємо ми вас ради Лику Аллага – не 

жадаємо від вас ні відплати, ні вдячності!» 

                                                                     (Сура 76, аят 9) 

 

      «…Котрий дає з майна свого, себе очищаючи, нікому не 

завинивши з благодіянь, щоб надолужувати, - лише 

прагнучи Лику свого Господа Всевишнього. І неодмінно 

буде він вдоволений!» 

                                                            (Сура 92, аяти 18-21) 

 

       Наступні слова, вимовлені Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, мають на меті 

виправити внутрішні устремління та прагнення душі і 

відвернути її від дріб'язкових бажань: «Направду, справи 

(оцінюються) лише за намірами і, направду, кожній людині 

(дістанеться) лише те, що вона мала намір (набути). Так, хто 

здійснив переселення (хиджру) заради Аллага та Його 

Посланця ملسو هيلع هللا ىلص , - його переселення (буде зараховано) заради 
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Аллага і Його Посланця ملسو هيلع هللا ىلص , а якщо хто переселився, щоб 

знайти що-небудь мирське або заради жінки, щоб одружитися 

з нею, - його переселення (буде зараховане) до того, заради 

чого він саме й переселився» (Аль-Бухарі і Муслім). 

      Відстань від Мекки до Медіни долається тисячами 

мандрівників з різними намірами, але саме намір зберегти 

Релігію і жити за нею - ось що відрізняє мухаджіра 

(переселенця) від пересічного мандрівника, хоча і той, і інший 

роблять зовні подібну дію – переміщення по поверхні землі. 

      Людину, котра покинула Мекку і відправилася до Медіни, 

щоб захистити свою Релігію від різноманітних небезпек та 

спокус, спорудити фортецю нової держави Ісламу на новій 

землі, називають мухаджіром. А людина, що відправилася 

туди з іншою метою, ніяк не причетна до хіджри (переїзду 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  з Мекки до Медіни заради Аллага та релігії 

Ісламу).  

 

                    

*              *             * 

 

 

      Направду, благочестя наміру та щирість серця заради 

Господа світів - це дві якості, які підносять та звеличують 

мирські справи людини і роблять їх поклонінням, що 

знаходить відгук у Аллага, привертаючи Його прихильність, 

вдоволення, благословення та Милість. 

      Натомість, збоченість наміру зводить чистоту послуху 

Богові ―нанівець‖, занурюючи його у бруд лукавства та гріха, і 

після докладених зусиль людина не отримує нічого, окрім 

втрат, невдач, розчарування та осуду. 

      Людина може звести величний палац з високим та 

шикарним балконом, просторою залою, закласти гіллястий та 

рясний на плоди сад. Перебуваючи у цьому своєму чудово 
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зведеному палаці та в доглянутому пишному саду, вона може 

почати вважати себе справжнім царем цього мирського життя, 

що не є схвальним... Однак, якщо зводячи і закладаючи все це, 

вона щиро ставила собі за мету добро для людей (заради 

Аллага), то вона отримає за це нескінченну винагороду. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Тому, хто звів будову не 

утискаючи і не зазіхаючи, чи посадив саджанець не 

утискаючи і не зазіхаючи, буде тривало-зростаюче  

винагородження, аж поки від цього отримує користь будь-хто 

зі створінь Всемилостивого, Благословений (Він) та 

Всевишній!» ( Ахмад). 

      В іншому хадісі, переданому від Джябіра, сказано: «Якщо 

мусульманин посадив саджанець, з'їдене від нього буде його 

милостинею. І вкрадене з нього (іншими) буде його 

милостинею. І що з'їв від нього звір, теж буде його 

милостинею. І те, що з'їли птахи, буде його милостинею. І хто 

б не поранив його саджанець, - буде його милостинею». 

      А в хадісі, переданому від Анаса, сказано: «Якщо 

мусульманин посадив саджанець чи засіяв поле, і від цього 

(посадженого або засіяного) скуштувала людина, тварина чи 

ще хто-небудь, - це буде його милостинею» (Муслім). 

      Навіть тілесні задоволення, яких прагне душа, стають 

благодатним поклонінням, яке наближає людину до Бога, 

якщо за ними стоять благочестиві та побожні наміри з 

благородною метою. Так, коли чоловік зближується зі своєю 

дружиною, щоб не заплямуватися у мерзотності та зберегти 

свою віру чистою, то він неодмінно отримає винагороду 

згідно свого шляхетного та богобійного наміру. Адже Пророк 

 «...сказав: «...І в лоні дружин ваших - милостиня  ملسو هيلع هللا ىلص

(Муслім). 

      І за те, що він живить своє тіло чи годує своїх дітей та 

дружину, він отримає винагороду за свій добрий намір, що 

лежить в основі цього діяння. Зі слів Са'да ібн Абу Уаккаса 
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передано наступне: «Посланець  Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав такі 

слова: «...І направду, що б ти не витрачав, прагнучи цим до 

Лику Аллага, ти неодмінно будеш за це винагороджений, 

навіть якщо покладеш (скибочку) до рота своєї дружини»» 

(Аль-Бухарі). 

      Він ملسو هيلع هللا ىلص також сказав: «Чим би не нагодував ти самого 

себе, це (буде) для тебе милостинею; і чим би ти не нагодував 

свою дитину, це (буде) для тебе милостинею; і чим би ти не 

нагодував свою дружину, це (буде) для тебе милостинею; і 

чим би ти не нагодував свого слугу, це (буде) для тебе 

милостинею» (Ахмад). 

      Сутність справи полягає у тому, що якщо людина звернула 

своє обличчя до Аллага, а її наміри чисті та щирі, тоді усі її дії 

чи бездіяльність, її сон чи неспання будуть вважатися кроками 

задля вдоволення Аллага, поклонінням заради Аллага. Часто 

трапляється так, що людина не може зробити того доброго 

вчинку, якого вона намірилась чи бажала б зробити, - через 

матеріальну неспроможність або слабке здоров'я. Однак 

Аллаг, Котрий відає про усі таємниці душі, неодмінно 

винагороджує та підносить кожну людину, яка щиро прагне 

творити побожні та благословенні справи, до рівня 

благочестивих та вірних рабів, а людину, яка прагне боротися 

за справу Аллага, до рівня тих, хто змагається на шляху 

Аллага, оскільки для Нього яскрава та відверта 

цілеспрямованість їхніх поривів є більш вагомою, аніж їх 

обмеженість у можливостях та вимушена, природня слабкість. 

      У битві 'Усра (вона ж Табук) сталося так, що до Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص прийшли люди. Вони бажали разом з Пророком 

 взяти участь у битві з невірними (кяфірами), чим  ملسو هيلع هللا ىلص

пожертвувати собою на шляху Аллага. Але оскільки 

Посланець ملسو هيلع هللا ىلص  не зміг озброїти їх, вони були змушені 

повернутися назад з важкою грудкою у горлі, бо залишилися 

за межами арени важливих подій і не могли допомогти 
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улюбленому Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Саме про них були зіслані такі 

слова Всевишнього, Всемогутній Він та Великий: 

 

      «Немає й на тих, котрі прийшли до тебе за їздовими, - 

сказав ти: «Не можу нічого знайти, щоб відправити вас 

верхи…» Повернулися вони з очима, сповненими сліз 

печалі, не знайшовши що-небудь потратити у 

пожертвування» 

                                                                     (Сура 9, аят 92) 

 

      Невже ж ви думаєте, що така палка і непохитна віра та 

всепоглинаюча відданість залишаться без винагороди Аллага? 

А це пристрасне бажання до самопожертви? Тому Пророк   

 відзначив їхню віру та щирість (іхляс). Він сказав своєму  ملسو هيلع هللا ىلص

крокуючому війську: «Направду, є люди, яких ми залишили в 

Медіні, але якою б ущелиною чи долиною ми не йшли, вони 

завжди з нами; їх зачинила перешкода (тобто їх утримують 

вагомі причини)» (Аль-Бухарі). 

       Їх наміри були щирі - і саме за це за ними записується 

винагорода (сауаб) муджягідун (поборники на шляху Аллага), 

оскільки вони залишилися в Медині не з власної волі.  

      Якщо благочестивий намір призводить до того, що 

людина, яка керується ним, знаходить благовоління Аллага, то  

цілком зворотною є справа із заплямованим та нечистим 

наміром, на тлі якого добрий вчинок перетворюється у гріх, 

від якого на людину сходить лавина бід та проблем: 

 

      «Отож, лихо тим, які моляться, - котрі до намазу свого 

зневажливі, котрі виставляються напоказ і відмовляють у 

подаянні»  

                                                                 (Сура107, аяти 4-7) 

 

      Молитва, котра   здійснюється   з   лицемірством   у   душі,  
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обертається у злочин... Втративши дух щирості, вона стає 

мертвим дійством, в якому немає нічого доброго чи 

корисного, а навпаки, відбувається процес виродження, 

знівечення та цілковитого зіпсуття людської душі. Те ж саме 

стосується  закяту: якщо він виходить з серця, відкритого до 

Аллага, і котре сподівається на Його прихильність та 

винагороду - він буде прийнятий. В іншому ж випадку це 

дійство є марним та нікчемним: 

 

      «О ви, котрі увірували! Не марнуйте подаяння ваші 

попріканнями та образами, подібно до того, котрий 

витрачає з майна, щоб побачили люди, та не вірує в 

Аллага і в Останній День. І його подобою є приклад 

гладенької скелі, що на ній земля: ось пролився дощ і 

залишив її оголеною. Не владні вони ні над чим з того, що 

одержали. Аллаг не провадить Прямим шляхом 

невіруючих людей» 

                                                                   (Сура 2, аят 264) 

 

       Збідніле серце, що є позбавлене щирості та шляхетності, - 

не є гідним на увагу, прихильність та заступництво, подібно 

до оголеної скелі, позбавленої плодючої землі, яка не може 

зростити на собі рослин. Оманлива колоритна шкаралупина 

нічим не збагатить гнилу серцевину. І що ж може бути 

цінніше за щирість (іхляс)?! І що ж може бути рясніше у своїй 

благодаті (баракят)?! Змішуючись з малим, вона (щирість) 

збільшує його до величин, що перевищують за своїм розміром 

гори; тим часом як те, що є у великій кількості - але 

позбавлене щирості - не потягне перед Аллагом навіть на вагу 

порошинки. 

      Саме тому Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «Будь щирим у 

своїй Релігії і тобі буде достатньо малого вчинку» (Хакім). 

      Очевидно, що  різниця   у   винагороді, яка  записується  за 
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добрі діяння, - у діапазоні від десятків до семисот разів ... Ця 

різниця залежить від щирості, прихованої в глибині душі, - а 

про все це є відомо лише Тому, Котрий відає в повноті про 

потаємний та явний світи. Отже, наскільки чиста глибина дії 

(тобто природа  вчинку і щирість наміру), а також  якою 

великою є реальна користь від тої дії, - у стільки ж разів 

будуть примножені десятки та сотні величини її винагороди. 

      Вчинки людини, що мають виключно зовнішні вияви та 

обмежуються зв‘язком лише із зовнішніми проявами цього 

земного життя - це не те, за що Аллаг обдаровує своєю 

прихильністю. Аллаг, Благословенний Він та Всевишній, є 

чудовим Піклувальником Своїх вірних та щирих рабів і 

приймає лише ті їх справи та діяння, якими вони намагаються 

насамперед наближатися до Нього і які є їхнім чистим 

поклонінням своєму Єдиному Господу. А усе, що поза цим – 

становить суміш з мирських марнот та метушні, людської 

пихатості та зарозумілості, не має жодної цінності і не 

заслуговує уваги.  

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Направду, Аллаг не дивиться на 

ваше тіло чи зовнішність, однак Він дивиться на ваші серця та 

діяння» (Муслім). 

      В іншому хадісі мовиться: «Коли настане День 

Воскресіння, буде приведений світ (життя) і відокремлене те, 

що було заради Аллага. А те, що було не заради Аллага, буде 

кинуте у вогонь Пекла» (Аль-Байхакі). 

      Той, хто пов'язав своє життя з цими цінностями, вже у 

цьому світі відчує полегшення та спокій, а також буде готовий 

до Життя Прийдешнього. Він не буде відчувати жалю від 

втрат, що зазнав, і не буде сумувати ні про що з того, що 

трапилося.  

      Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص   сказав: «Той, хто полишив це життя, бувши 

щирим (у всьому) заради Аллага - Єдиного, Якому не додавав 

співучасника (подібного Йому спільника - шарік), і вистоював
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молитву, і роздавав закят, - полишив його (життя), (саме коли) 

Аллаг був ним задоволений» ( Ібн Маджа). 

      Тут ми побачили підтвердження слів Всевишнього: 

 

      «І не було їм наказано, окрім як, - поклонятися Аллагу 

Єдиному, очищаючи
21

 перед Ним Релігію, бути ханіфами, і 

звершувати намаз та давати закят. І це - Правдива 

Релігія!» 

                                                                     (Сура 98, аят 5) 

 

 

*              *              * 

 

       

      Іхляс (щирість), промені якого сяють у душі, випромінює 

найбільше світла у важких ситуаціях та обставинах. Саме в 

такі моменти людина позбавляється від своїх пристрастей, 

відрікається від своїх помилок і постає перед Аллагом в 

покаянні та смиренні, просячи Його змилування і 

переживаючи побожний страх перед Його покаранням. 

      Священний Коран дивовижно зобразив трепіт та 

благоговіння людини, котра зазнає потрясіння та 

випробувань, - і як вона віддає себе своєму Господеві і волає 

до свого Милостивого Господа, щоб Він визволив її з того 

трясовиння та згубного багна, у яке вона потрапила: 

 

      «Скажи: «Хто визволяє вас з мороку суходолу та моря, 

коли ви закликаєте до Нього у смиренному молінні потай: 

«Якщо Він врятує нас з цього, - неодмінно ми будемо серед 

вдячних»?» Скажи: «Аллаг рятує вас з цього та від
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усякого нещастя. Відтак ви вигадуєте Йому рівних та 

подібних…» 

                                                              (Сура 6, аяти 63-64)  

 

      Але така вимушена щирість - стан тимчасовий. Про 

подібний стан, який охоплює людину, а згодом щезає, не 

можна говорити як про одну з рис її характеру чи як про скарб 

її душі. Адже Аллаг, Благословенний Він та Всевишній, 

бажає, щоб люди пізнали Його істинним та правдивим 

знанням, та гідно цінували Його як у радощах, так і в печалях, 

виявляючи щирість та відданість. Та щоб вони досягнули 

постійності, незмінності та непохитності у власній щирості до 

Нього протягом усього їх життєвого шляху - щоб їх зв'язок з 

Ним та близькість до Нього не слабшали, а навпаки досягали 

вищих можливих ступенів, і щоб вони у своєму житті 

передусім прагнули лише наближення до Нього та Його 

вдоволення. 

      Запал щирості починає поступово згасати, як тільки 

розгорається пристрасть до себелюбства, до похвалянь та 

звеличень з уст інших та прагнення до влади, впливу, 

високого становища, набуття різноманітної вигоди та користі, 

а також щоб поринути у спантеличуючий стан захоплення 

собою! Але Аллаг схвалює та є вдоволений лише тим 

дійством, котре є чистим та вільним від усього цього бруду: 

 

      «Лише для Аллага Єдиного чиста Релігія» 

                                                                     (Сура 39, аят 3) 

 

      Природа доброчесності та побожності подібна до природи 

зрілого плоду. Щоб такий плід був повноцінний, свіжий, 

смачний і корисний, - він неодмінно повинен бути 

позбавлений будь-яких вад та хворіб. А тому Іслам 

проголосив про свою непримиренну ненависть до лицемірства 
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в праведних справах і прирівняв його до ширку 

(ідолопоклонства та багатобожництва – тобто додавання 

рівних та подібних, спільників та співучасників) по 

відношенню до Аллага, Господа світів. Дійсно, лицемірство - 

це одна з найбільш згубних та найпоширеніших хворіб, які 

пронизують вчинки людей. Коли воно повністю закінчує цикл 

формування себе в душі людини і твердо вкоріняється - 

подібно хвороботворним бактеріям, які завершують свій 

поетапний цикл враження організму, - воно стає одним з 

проявів справжнього язичництва (поганства - 

ідолопоклонства), яке неодмінно скинить його носія у 

пекельну прірву вічної загибелі. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «З лицемірства - ширк 

(уподібнення та прирівнювання кого-небудь чи чого-небудь 

до Аллага, додавання Йому спільників та співучасників), а хто 

ворогує з наближеними до Аллага (ауліяг), (той) пішов на 

Аллага війною. Воістину, Аллаг любить доброчесних, 

побожних, богобійних, непомітних (скромних), які - якщо 

вони відсутні, то їх не хапаються, а якщо присутні, то 

залишаються непомітними. Серця їх - світила Настановлення 

(гуда), що виводять із будь-якої пітьми» (Хакім).  

      Ібн 'Аббас розповідає, що один чоловік сказав Пророку 

ملسو هيلع هللا ىلص  О Посланцю  Аллага» :ملسو هيلع هللا ىلص ! Направду, я приймаю певну 

позицію (до чого-небудь), прагнучи Лику Аллага, але 

одночасно бажаючи й того, щоб моє місце було помітним 

(вигідним)». Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  не відповідав йому 

нічого, поки не зійшло: 

 

      «…І хто надіється на зустріч з Господом своїм, - нехай 

чинить праведні діяння та не долучає у поклонінні 

Господу своєму нікого!» 

                                                                 (Сура 18, аят 110) 
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      Іслам веде рішучу атаку на таку згубну ваду як 

лицемірство (яка по своїй суті є духовною розпустою) та інші 

хвороби, що виникають внаслідок втрати щирості та 

правдивості. І ця вада - лицемірство, подібно до усіх інших 

хвороб, є багатоскладовим процесом розкладання та псування, 

і є шляхом задоволення надмірних та неконтрольованих 

тілесних і духовних пристрастей, що накопичилися в людині 

під впливом різноманітних факторів, котрі процвітають у 

ворожому середовищі, що оточує з усіх боків.  

      Явна та знахабніла хиба, котра укріпилася та утвердилася 

в людині, призводить до злодіяння і проявляється в 

суспільстві через вчинення злочину. Вона знаходиться під 

всезагальним осудом та зневагою, та не виключено, що її 

носій рано чи пізно покається, відчувши наслідки її зла на 

собі.  

      Але цілком по-іншому, коли хиба є прихованою під 

покривалом приписаного релігією послуху Аллагу, - це хиба, 

зло від якої таїть жахливі та надзвичайно трагічні наслідки як 

для її носія, так і для суспільства в цілому у непорівняних 

вимірах... Зло, що приховане, прикрашене та видається за 

щось добре, - є найбільш небезпечним та шкідливим. 

Направду, відсутність щирості та правдивості, 

відповідальності та доброзвичайності у людей обдарованих 

перетворює їх талант у біди та страждання для країни і 

оточуючих, і таке суспільство рано чи пізно виявляється 

відкинутим назад, зазнає невдач та втрат і є неспроможнім. 

      Далі, осквернення добродійства брудом знахабнілих та 

непідконтрольних пристрастей свідчить про вороже ставлення 

та зневагу до творення добра та навмисних спробах звести 

―нанівець‖ його цінність. Це ще один злочин, що здійснюється 

через втрату щирості, правдивості та благочестя. Людина, яка 

вчиняє будь-яку дію, шукаючи лику людей (тобто бажає 

набути собі благ та користі від людей через догодження їм та 
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їх задоволення) і при цьому цілком забуваючи про Лик Аллага 

(шукання Його ухвалення, вдоволення, прихильності та 

Милості), через свою безглуздість та нетямущість не 

усвідомлює, наскільки низько вона впала та як далеко 

заблукала… Адже вона відвертається від Вседостатнього 

(Аль-Ганій), від Того, Хто є Владикою величі та щедрості, 

прямуючи до безпорадних жебраків, які не можуть ні 

допомогти, ні підтримати чи навіть щось вартісне порадити. 

      Тому Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Коли Аллаг збере 

людей у День Воскресіння, у якому немає й сумніву, то 

оголосить оповісник: «Хто долучив кого-небудь до Аллага у 

своєму вчиненому діянні, нехай і просить нагороди не в 

Аллага, - адже, направду, Аллаг найменше за усіх потребує 

спільника чи співучасника - шарік »» (Ат-Тірмізі).  

      Наприклад, воїн, як рядовий, так і воєначальник, повинні 

зробити свій джігад чистим від усіляких плям та недоліків, 

керуючись шаріатськими наказами та веліннями, адже вони 

зв'язали своє життя та смерть зі священним обов'язком, у 

порівнянні з яким усі звання, чини та ордени стають 

нікчемними. Тож нехай вони віддають свою перевагу тому, 

що у Аллага, і у щирих сподіваннях та надіях пристають до 

великої самопожертви та очікуваної винагороди. 

      Зі слів 'Абдуллага ібн 'Амра ібн Аль-'Аса передано 

наступне: «Я сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ! Розкажи 

мені про джігад та похід». Він сказав: «О 'Абдуллаг ібн 'Амр, 

коли ти змагаєшся на шляху Аллага, виявляючи терпіння, 

сподіваючись на винагороду (Аллага), то Аллаг воскресить 

тебе терплячим, очікуючим (Його) винагороду. А якщо ж ти 

бився лицемірячи, то й Аллаг воскресить тебе тим самим 

лицеміром. О 'Абдуллаг ібн 'Амр, в якому стані ти будеш 

битися чи будеш убитий, в такому ж стані й воскресить тебе 

Аллаг»» (Абу Дауд). 

      Людина,  що  займає  певну  посаду,  у  своєму офісі також 
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повинна прагнути до того, щоб уся щоденна робота - записи, 

розрахунки, застосування розумових чи фізичних зусиль - 

відповідала інтересам людей і виконувалась на догоду Аллагу 

та задля Його вдоволеності.  

      Направду, тварина трудиться цілий день, відпрацьовуючи 

свій корм. Людина ж теж може у своїх щоденних стараннях 

принизитися до рівня тварини, якщо її діяльність буде 

спрямована лише на отримання заробітної плати та здобутку 

виключно матеріального добробуту.  

      Однак, якщо це людина мудра, котра цінує свій розум, 

діяльність та ціле своє життя, - вона зверне усі свої природні 

таланти та дарування від Творця до досягнення чогось вищого 

від звичайних засобів матеріального задоволення чи 

насичення примітивних природних пристрастей та інстинктів. 

      Дуже прикро, що деякі службовці у своїй більшості не 

керуються нічим іншим, окрім логіки багатства, звань та 

просування у службовій кар‘єрі. Цим ―замкненим колом‖ вони 

вимірюють і обмежують свій світ, свою релігію, своє життя... 

А отже, вони оцінюють миті свого задоволення чи гніву, 

слабкості чи сили на цих  хитких та далеких від реального 

сприйняття вагах. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Коли настане Останній 

час (тобто наблизиться Кінець світу), моя громада 

перебуватиме у трьох групах: група - поклоняються Аллагу 

щиро, і група -  поклоняються Аллагу лицемірячи, і група - 

поклоняються Аллагу об'їдаючи цим людей. І коли Аллаг 

збере їх у День Воскресіння, Він скаже тому, хто об‘їдав 

людей: «Клянуся Могутністю Моєю та Величчю Моєю: чого 

ти бажав у поклонінні Мені?» Він же промовить: «Клянуся і 

Могутністю Твоєю, і Величчю Твоєю - тим я об‘їдав людей». 

(Тоді) Він скаже: «Не допомогло тобі те, що ти накопичив. 

Ідіть з ним у Вогонь». Потім Він скаже тому, хто поклонявся 

лицемірячи: «Клянуся Могутністю Моєю і Величчю Моєю, 
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чого ти бажав у поклонінні Мені?» Він же скаже: «Клянуся 

Могутністю Твоєю, і Величчю Твоєю - ними я лицемірив 

перед людьми!» (Тоді) Він скаже : «Не піднялося до Мене з 

того нічого. Ідіть же з ним у вогонь». Потім Він скаже тому, 

хто поклонявся Йому щиро: «Клянуся Могутністю Моєю і 

Величчю Моєю: чого ти бажав у поклонінні Мені?» Він же 

скаже: «Клянуся Могутністю Твоєю і Величчю Твоєю - Ти 

більше знаючий про те, Кого я цим прагнув. Я жадав цим 

поминання Твого (зікр) та Лику Твого». Він же скаже: 

«Правдивий Мій раб. Увійдіть же з ним до Раю»» (Ат-

Табарані). 

 

 

*             *             * 

 

 

      У таких сферах, як освіта та культура глибока щирість 

вкрай необхідна. Адже знання – є найбільш благородним з 

того, чим Аллаг обдарував найшляхетніших зі Своїх створінь. 

Тому низько та аморально використовувати його на догоду 

злу, домішуючи до нього власні пристрасті та пожадливості. І 

світ уже встиг смертельно постраждати саме від рук таких 

вчених, які втратили добру моральність та обов‘язкову 

неупередженість. 

      Іслам зобов'язує як вчителя, так і учня цілком віддаватися 

знанням - щоб і ті, і інші зуміли побачити у них перш за все 

високий ідеал (свого Господа) та громадські інтереси. 

Навчання ж та викладання лише заради матеріального 

добробуту та вгамування особистих та корисливих інтересів - 

які традиційно переслідуються в процесі навчання більшістю  

наших сучасників - фактично означає нехтування справжньою 

цінністю знань та зневаження їх великої місії. 

      Посланець  Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Хто  навчився   знань   з 
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того, чим наближаються до Лику Всевишнього Аллага, 

навчаючись цьому лише задля того, щоб придбати частку з 

мирського (тимчасового - дуньї), - (той) не відчує аромату 

Раю у День Воскресіння» (Абу Дауд). 

      Іслам не ухвалює й тих з людей, котрі прагнуть набути 

знання, а отримавши їх, стають зарозумілими та пихатими по 

відношенню до інших людей та використовують їх для 

розпалювання суперечок та незгод, приниження та 

знеславлення оточуючих.  

      У хадісі сказано: «Не набувайте знань ні заради того, щоб  

похвалятися ними перед вченими, ні заради того, щоб 

сперечатися ними  з дурнями, ні заради того, щоб через них 

обирати набувати для себе коло спілкування. А коли хто так 

вчинить - (тому) Вогонь, Вогонь!» (Ібн Маджа). 

      Направду, наука, що охоплює релігійний та мирський 

аспекти людського життя, розцвіла та досягла відомих нам 

висот лише завдяки цілковитій самовіддачі (вчених), їх 

вознесінню  над мізерними і нікчемними цілями та 

інтересами. Однак це в жодній мірі не означає, що на плечі 

вчених та тих, хто шукає знань, має виключно лягати тягар 

обтяжень та труднощів цього життя, мука постійних тривог, 

хвилювань та неспокою. Адже щирість у намірі не означає, 

що той, хто її проявляє, повинен бути позбавлений безпеки, 

комфорту чи інших схвальних благ цього світу. 

      Отже, є безліч докучливих хвороб, обумовлених втратою 

щирості. Поширюючись та зміцнюючись, вони неодмінно 

викорінюють або послаблюють віру. І навіть якщо вони не 

такі чисельні, - вони все одно залишають по собі уражені 

місця, на яких в комфортних для себе умовах розгортає свою 

згубну діяльність ворог Аллага і людей - сатана. 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, гнівається на людей з 

корисливими цілями, на лицемірів та інших жалюгідних рабів 

розкоші та влади, оскільки від мусульманина (щирого раба 
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Аллага) конче вимагається жертвувати на шляху Аллага будь-

якими захопленнями, схильностями, інтересами, цілями, 

зв'язками, планами чи пристрастями, та не впадати у забуття 

Лику свого Господа заради досягнення тих своїх 

маловартісних вподобань. 

      Великим прикладом непохитної віри та високої щирості 

відзначились чарівники єгипетського фараона, котрі 

відкинули та подолали чисельні спокуси і, знехтувавши 

погрозами великого злодія та потоптавши  любов до багатства 

та високого становища, відповіли на виклик фараона-деспота 

наступними словами: 

 

      «Промовили вони: «Не проміняємо ми на тебе те, що 

явлено нам у свідоцтвах ясних, та Того, Хто створив нас. 

Тож чини своє судилище! Направду, вирок твій - лише у 

мирському житті… Направду, увірували ми в Господа 

нашого, щоб простив Він прогріхи наші і те, до чого ти 

змусив нас із чаклунства. Та Аллаг – Прекрасніший Він та 

Вічносущий!»» 

                                                            (Сура 20, аяти 72-73) 

 

      Яка ж величезна різниця між тими, хто нехтує усім 

мирським на шляху Аллага, та тими, хто не гребує 

використовувати навіть Релігію, щоб домогтися прихильності 

―вищих осіб‖ чи здобути для себе мерзенну  частку  на  бенкет 

продажних нечестивців та збоченців.
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Розділ 11 

 

ЕТИКА РОЗМОВИ 

 
      Мова та дар мовлення - одна з великих милостей, якими 

Аллаг обдарував людину, тим самим піднісши її у достоїнстві 

над усіма іншими Своїми створіннями: 

  

      «Всемилостивий навчив Корану, створив людину, 

навчив її красномовства»  

                                                                (Сура 55, аяти 1-4)  

 

      Відповідно до величі Його Милості зростають в 

значущості і зобов'язання стосовно неї, і вияв вдячності за неї, 

і осуд її невизнання. 

      Іслам роз'яснив людям, як вони можуть наставити собі на 

службу та користь цей незрівнянний Божий дар - мовлення, і 

яким чином мова, що лине з їхніх вуст на протязі цілого дня, 

може стати дорогою до бажаної доброзвичайності, стати 

джерелом добродійства. Адже більшість людей здатні 

говорити невтомно і їхні язики не знають спокою... Але 

уважно прислухавшись до їхніх розмов, можна легко виявити, 

що більша частина з того, що мовиться ними, - насправді є 

лише нескінченним базіканням чи лихослів'ям. Але ж Аллаг 

вклав до рота людини язик не задля першого, а про талант 

красномовства судять не по другому: 

      

      «Немає блага у безлічі їхніх потаємних розмов, окрім 

тих,    що    наказують    милостиню,   чи   благодіяння,   чи  

примирення    поміж    людьми.   І    хто    чинить    подібне,  
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 шукаючи   вдоволення   Аллага,  -  такого  обдаруємо  Ми 

 нагородою великою!» 

                                                                   (Сура 4, аят 114) 

 

      Іслам приділяє особливу увагу змісту мовлення та його 

стилю, оскільки кожне слово, що виходить з уст будь-якої 

людини, свідчить про її інтелектуальний рівень та 

моральність, а стиль ведення розмови групою людей визначає 

їх загальний рівень та розвиток, і те, наскільки прищепилася 

доброчесність та цнотливість у їх середовищі. 

      Перед тим як звертатися до інших, людина повинна 

завжди ставити собі запитання: «Чи насправді у даній ситуації 

є потреба та привід, котрі спонукають до розмови і вимагають 

мовлення?» Якщо така причина дійсно існує, то можна 

розпочинати мовлення. В іншому ж випадку було б набагато 

краще промовчати та утриматися від зайвих розмов, коли 

насправді в них немає жодної необхідності, - і це буде одним 

із актів поклоніння (!) (проявом смирення, помірності та 

добропристойності), що заслуговує величезної винагороди. 

      Ось що говорить 'Абдуллаг ібн Мас'уд: «Клянуся Тим, 

окрім Якого немає іншого Божества, - немає на поверхні землі 

нічого, що найбільше заслуговує найдовшого утримання у 

в'язниці, аніж непідконтрольний та нестримний язик» (Ат-

Табарані). 

      А ось що сказав 'Абдуллаг ібн 'Аббас: «П'ять речей є 

чудовіші за вороних норовистих скакунів: 

      1. не поринай у бесіду про те, що тебе не стосується, - 

адже це зайве, і немає того, хто убезпечив би тебе у тому від 

тягаря (гріха) ... 

      2. і не розпочинай бесіду про те, що стосується тебе, поки 

не підбереш для цього (належне) місце, - адже де-хто вів 

бесіду про те, що його стосувалося, однак влаштував це у 

неналежному для цього місці і був осуджений… 
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      3. і не сперечайся ні з лагідною (людиною), ні з дурнем - 

адже направду лагідна (людина) відчує неприязнь до тебе, а, 

напевне, дурень заподіє тобі шкоди… 

      4. і згадуй про свого  побратима у його відсутності так, як 

було би приємно для тебе, якщо б він у подібний спосіб 

згадував про тебе; і прощай йому те, що було б приємно для 

тебе, якби він це простив тобі... 

      5. і чини як людина, про яку відомо, що вона відплачує 

кращим та є шанованою!..» (Ібн абу Ад -Дунья). 

      Мусульманин може виховати у собі ці якості лише якщо 

впорається зі своїм язиком, накинувши на нього міцну 

вуздечку, яка зможе надійно утримати його тоді, коли 

потрібно промовчати, і зробить керованим в часі ведення 

розмови. 

      Тих же, котрі перебувають на короткій прив‘язі у свого 

язика, - він поступово доведе до нікчемної загибелі.  

 

                               

*            *             * 

 

 

      З гучною балаканиною зникає й розсудливість. Більшість 

людей, які заводять розмови і мова яких ―ллється невпинним 

потоком‖, отримують однозначну оцінку слухача - їх мова не 

походить з розсудливості, поміркованості чи глибокого 

мислення; більше того, слухач може навіть прийти до 

переконання, що розум того, хто говорить, ймовірно не є 

пов'язаний з його безперервним говорінням, з його язиком... 

      Людина - коли вона хоче зібратися з думками та обдумати 

свої вчинки - стає мовчазною. Більше того, коли вона хоче 

вгледітися у саму себе, зануритися в глибини свого єства, щоб 

привести до порядку свої думки та прагнення, - вона 

віддаляється від галасливого середовища до віддаленої тихої 
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місцевості чи  затишного кутка. А тому немає нічого дивного 

у тому, що Іслам рекомендує час від часу практикувати 

мовчання і вважає його корисним та дієвим засобом 

виховання культури та добропристойності у людях. 

      Так, однією з порад Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  Абу Зарру 

було наступне: «Тобі бажана тривалість у мовчанні, - адже, 

направду, воно - вигнання шайтана та допомога тобі у справі 

твоєї Релігії» (Ахмад). 

      Язик, залишений людиною напризволяще, без сумніву є 

мотузкою, що звисає з рук сатани, і її господар крутить нею, 

як йому заманеться. Якщо людина не здатна контролювати 

себе у своїх вчинках, - її рот перетворюється на ―вхідні двері‖ 

для будь-якого сміття, що очорнює серце і покриває його раз 

за разом нашаруванням забуття, безнадійного занепаду та 

невмолимого виродження, - відбувається процес повної 

деградації та самознищення. 

      Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Віра раба (Божого) не 

встане на Прямий шлях, поки не встане на Прямий шлях його 

серце. А серце його не встане на Прямий шлях, поки не встане 

на Прямий шлях язик його» (Ахмад). 

       На першому етапі становлення на цей шлях, людина 

мусить ―обтрусити зі своїх рук‖ усі справи, які її не 

стосуються, і не обтяжувати себе тим, за що вона реально не 

відповідає: «Прекрасне у вірі людини - її відсторонення від 

того, що її не стосується» (Ат-Тірмізі). 

  

 

*               *               * 

 

 

      Утримання   від   марнослів'я  є  одним  із  стовпів успіху 

та свідченням доброзвичайності, вихованості, 

високоморальності  та  порядності. Преславний  Коран  згадує  



Розділ 10  -----  Щирість (Іхляс) 

 

 

140 
 

про це поряд з двома явними обов'язками (фарида) мусульман 

- салятом та закятом: 

 

     «Неодмінно досягли успіху віруючі, котрі у молитвах 

своїх смиренні, і котрі  остерігаються усього нікчемного, і 

котрі пильнують закят» 

                                                                (Сура 23, аяти 1-4) 

 

       Якби всі люди у світі взяли й підрахували, скільки свого 

вільного часу вони витрачають на порожні розмови та 

нікчемні вчинки, то вони напевно були б дуже вражені, що є 

частиною загальної тенденції серед усіх людей марнувати 

своє життя на безглузді та беззмістовні речі. Багато хто, 

наприклад, витрачає свій час на читання легковажної 

літератури: а є беззаперечним, що переважна частина 

видаваних збірників з оповіданнями, розповсюджуваних 

журналів та газет, усіляких звернень та закликів, а також теле- 

і радіопередач - являють собою безперервний потік 

марнослів'я, який заворожує погляд, пестить слух, але не 

приносить жодної користі чи блага.  

      Ісламу ненависне марнослів'я, бо йому ненависне усе те, 

що є марним та нікчемним. Адже, врешті-решт, це - пусте 

проведення часу, яке суперечить тому, заради чого була 

створена людина - для звершення величних та продуктивних 

справ. І чим далі мусульманин буде триматися від пустослів'я 

та байдикування, тим вищим буде його становище перед 

Аллагом. 

      Зі слів Анаса ібн Малика було передано: «Якось помер 

один чоловік, а інша людина сказала (і це чув Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ): «Радій Раєві!» (На що) Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  

сказав: «А чи знаєш ти? Можливо, він промовляв про те, що 

його не стосується, або ж був скупий у тому, чого мав в 

достатку»» (Ат-Тірмізі). 
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      Хто ж говорить усілякі нісенітниці, в яких слабкий зв'язок 

між думками та мовленням - той викидає слова на вітер. При 

цьому він, навіть не підозрюючи, може кинути слово, яке 

заселить паразитами поле, відведене для майбутньої сівби, і 

тим самим загубить своє майбутнє (бо ж за все доведеться 

відповідати і немає насправді дрібниць…). Адже недарма у 

прислів'ї мовиться: «Хто несе нескінченну нісенітницю, той 

дуже часто поринає у помилки». 

      А один арабський поет дуже мудро зауважив: 

 

                  «Спіткнувшись в землю ти ногою,  

                    Залишишся живим ти, неушкодженим.  

                    Та гине той, хто мовою спіткнеться» 

 

      В одному з хадісів мовиться: «Направду, раб (Божий) 

може сказати слово, вимовивши його лише заради того, щоб 

розважити зібрання (людей), - і через це він падає далеко поза 

небом та землею! І справді, з язика людини може вислизнути 

(щось) важче за те, що зносить її з ніг» (Аль-Байхакі).  

 

 

*             *             * 

 

 

      Якщо вже людина заговорила, то нехай вона промовляє 

благе і привчає свого язика до справді гарної мови, - адже 

приємний та вишуканий виклад того, що хвилює душу, - це 

піднесена культура, якою зобов'язав Аллаг послідовників 

правдивої Релігії. Коран ясно показує нам, що добре слово є 

частиною Завіту, укладеного з синами Ісраїлевими ще в часи  

Муси, мир йому: 

 

      «І  коли  Ми  уклали  умову з синами Ісраїлевими: «Не 
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поклоняйтесь нікому, окрім Аллага Єдиного, батькам 

чиніть благе, і рідним, і сиротам, і знедоленим. Та 

промовляйте до людей найкращим словом, звершуйте 

намаз і давайте закят». Пізніше ухилилися ви, окрім 

небагатьох з вас, і спротивилися…» 

                                                                     (Сура 2, аят 83) 

 

      Будь-яка чиста та благопристойна розмова є завжди 

красивою з боку - чи то розмова з друзями, чи з ворогами. 

Вона несе у собі приємні плоди та позитивні результати. 

Якщо це розмова з друзями, то вона сприяє збереженню їх 

взаємної прихильності та поваги, зміцненню їх дружби і не 

дає шайтанові послабити каркас, що її скріплює та утримує, а 

значить не дає шансу зіпсувати чудові стосунки між людьми:   

 

      «І скажи рабам Моїм розмовляти найкращим 

мовленням, бо, направду, шайтан ширить ворожість між 

ними. Направду, шайтан для людини – ворог явний» 

                                                                   (Сура 17, аят 53) 

 

      Диявол ховається у засідці, чатуючи на людину як на 

жертву. Він намагається посіяти між людьми розбіжності, 

непорозуміння, ворожнечу та ненависть. Він бажає, щоб 

мізерні та надумані розбіжності перетворювалися у криваві 

битви, - і немає кращої перепони на його шляху, ніж красива, 

пристойна та взаємоввічлива розмова з обопільною повагою.  

      Якщо ж ви заговорите зі своїми ворогами прихильно та 

лагідно, то неминуче їх ворожість хоч якось охолоне, 

напруження спаде або щонайменше зупиниться процес 

нагнітання та породження зла, ворожості, нетерпимості і 

вироблення вибухонебезпечних іскор. 

 

      «І  не   рівні  добро   зі  злом  –  віддали  його  тим,  що  є 
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найкращим, - і той, з  ким  ви  маєте  ворожнечу,  стане  за 

відданого  товариша» 

                                                                  (Сура 41, аят 34) 

 

      Прагнучи привчити людей за будь-яких обставин 

слідувати найкращому етикету, Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  

сказав: «Направду, вам не привернути (до себе) людей своїм 

майном, - нехай же зробить їх прихильними до вас привітність 

погляду та добрий характер» (Аль-Баззар).  

      Більше того, Іслам вважає, що краще нічого не давати, але 

при цьому поводити себе гідно, аніж дати що-небудь, але в 

негідний та непристойний спосіб. 

 

      «Добре слово та прощення кращі за милостиню, що 

супроводжується докором образливим. Аллаг – 

Вседостатній, Лагідний» 

                                                                   (Сура 2, аят 263) 

      Благопристойна розмова є рисою, яка належить до 

складових побожності та добродчинливості, а тому людина, 

що дотримується практики лагідної розмови, стає все більш 

угодною та приємною Аллагу і за нею записується вічне 

блаженство. 

      Зі слів Анаса передано наступне: «Одного разу якийсь 

чоловік звернувся до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  зі словами: «Навчи мене 

діяння, яке введе мене до Раю». На що Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: 

«Годуй їжею, поширюй мир (салям), молися вночі, коли люди 

сплять, і ти увійдеш до Раю з миром»» (Аль-Баззар). 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, велів тим з нас, хто 

полемізує з прихильниками хибних релігій, дотримуватися 

при цьому спокою, м‘якості та шляхетності, уникати грубості 

та різкості, крім лише тих випадків, коли на нас робить 

нападки людина, що погрузла у гріхах та нахабності, буйність 

якої необхідно приборкати, а її агресивність пригасити. 
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      «І не сперечайтеся з людьми Писання, хіба що 

найкращим, та не з тими з-посеред них, котрі чинять 

несправедливість та беззаконня. Промов: «Ми віруємо у 

те, що було зіслано нам, та у те, що було зіслано вам. І наш 

Бог та ваш Бог – Один Єдиний, і ми ради Нього 

мусульмани – віддані та впокорені Йому Єдиному!»» 

                                                                   (Сура 29, аят 46) 

 

      Шляхетні люди за будь-яких обставин стежать за тим, щоб 

з їх вуст не вирвалося негарне слово, і у своїх стосунках з 

різноманітними людьми слідкують за тим, щоб не потрапити у 

незручне становище і не виявити зухвалість чи легковажність. 

      Малик повідомив про те, що Яг‘я ібн Са'ід розповів йому, 

що одного разу 'Іса, мир йому, проходячи повз свиню, 

звернувся до неї зі словами: «Проходь з миром». Його 

запитали: «І ти так промовляєш до свині?» Він відповів: 

«Благим ділом є зберегти свій язик від лихослів'я!»  

 

 

*              *               * 

 

 

      Деякі люди, зухвалі за характером, існують без совісті та 

сором'язливості. І не існує такої цінності, яка була б здатна 

утримати їх від непристойності та мерзотності, і поняття 

благородства та порядності не зобов'язують їх бути мужніми 

та вірними. І їх абсолютно не хвилює те, що вони створюють 

незручності іншим людям. Тому як тільки їм випадає 

можливість задовільнити примхи свого безрозсудного та 

нерозважливого характеру, - вони одразу ж кидаються 

стрімголов, невпинно горланячи та репетуючи, а їх 

роздратованість та навіженість неможливо приборкати. 

      Позиція  ж  благородної  та  вихованої  людини  щодо  цих 



Розділ 10  -----  Щирість (Іхляс) 

 

 

145 
 

типів повинна бути такою, що їй не слід вступати з ними у 

будь-які розмови, оскільки їх збуджене та неконтрольоване 

гіпер-безумство таїть у собі незмірні згубні наслідки та безліч 

небезпек. Ми ж зобов'язані намагатися перешкоджати усьому, 

що саме призводить до подібного стану ще задовго до 

подібної деградації особи. Більше того, Іслам відніс до числа 

правомірних дій задобрювання дурнів та нейтралізації їх через 

заспокоєння та приспання тих неконтрольованих поривів 

безумства. Якось один з подібних невігласів став перед 

будинком Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, маючи намір увійти, і 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  вирішив, що необхідно обійтися з ним по-

доброму, щоб віднадити його від неприємного, бо розумів, що 

прояв лагідності грає роль доброго намордника для дурня. 

Отже, якщо б Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  дав привід, 

спровокував чи заохотив його вилити назовні те, чим багата 

груба та невгамовна натура невігласа, то він би почув таке, від 

чого б спротивилися вуха! 

      Отже, зі слів 'Аїші передано наступне: «(Одного разу) до 

Посланця Аллага   ملسو هيلع هللا ىلص попросився увійти чоловік і він (з 

приводу нього) сказав: «Який же він нехороший – цей 

побратим племені». А коли той чоловік увійшов, він проявив 

до нього симпатію і був м'який з ним у розмові. А коли (той 

чоловік пішов), я сказала: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, коли ти 

почув, що ця людина (наближається), ти сказав так і так, а 

опісля ти радо зустрічаєш його і проявляєш до нього 

симпатію». Він же сказав: «О 'Аїша! Чи ти знала коли мене 

непристойним? Направду, найгірші з людей за становищем 

перед Аллагом у День Воскресіння - ті, котрих залишили 

люди, оберігаючись від їх непристойності»» (Аль-Бухарі). 

      Правильність та доречність подібної лінії поведінки 

підтверджується повсякденним досвідом. І людина не повинна 

дозволити зіпсувати свою добру вдачу та світлий характер, 
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занечистити своє серце та розум, спілкуючись з тими, хто 

цього позбавлений та займає дуже низький щабель у 

моральності та вихованості. Бо ж якщо вона візьметься 

навчати кожного невігласа, який зустрінеться їй на шляху, то 

неодмінно різноманітні викрутаси та примхи цього невігласа 

зведуть нанівець усі її  старання та прагнення через численні 

безглузді репліки чи навіть образи  у відповідь. Саме тому 

Шляхетний Коран ставить задобрювання з метою самозахисту 

та самозбереження у безглуздих ситуаціях безбожного 

оточення невігласів на одне з перших місць серед усіх тих 

якостей, якими наділені раби Милосердного, щоб запобігати 

та перешкоджати неконтрольованому злу завдавати шкоди чи 

страждань як окремій людині, так і суспільству в цілому: 

 

      «І раби Всемилостивого – ті, котрі крокують по землі 

лагідно і, коли звертаються до них невігласи, вони 

кажуть: «Мир»» 

                                                                   (Сура 25, аят 63) 

 

      «І коли вони чують марнослів’я, - віддаляються від 

нього та промовляють: «Для нас – наші діяння, на вас – 

ваші діяння. Майте спокій! Ми не бажаємо слідувати за 

невігласами»»                                             

                                                                   (Сура 28, аят 55) 

 

      Як правило, людина здатна стримати свій гнів один чи два 

рази, а потім - все одно зривається. Незважаючи на це, від 

благородного та великодушного мусульманина вимагається 

виявляти якомога більше терпеливості та стійкості щодо образ 

чи різного роду невихованості, щоб не дозволити аби в 

подібній ситуації у підсумку взяли гору зло та різні егоїстичні 

пристрасті, злобливість та сліпа ворожнеча. 

      Зі слів Саїда ібн Мусайїба повідомлено наступне: «Одного 
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разу, коли Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сидів серед своїх 

сподвижників, до Абу Бакра почав чіплятися один чоловік і 

образив його, але Абу Бакр промовчав (у відповідь) на це. 

Потім він образив його вдруге, але (Абу Бакр знову) 

промовчав (у відповідь) на це. Потім він образив його в третій 

раз, і Абу Бакр, нехай буде задоволений ним Аллаг, не 

витримав, а Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  встав. І Абу Бакр запитав: 

«Чи знаходиш ти (у цьому щось) проти мене, о Посланцю 

Аллага?»22  Він же відповів: «Ні, проте з небес спустився ангел 

і він проголошував хибним усе, що говорив той чоловік. Коли 

ж ти не стримався, ангел відійшов і всівся шайтан. Я ж не 

сяду, коли всівся шайтан»» (Абу Дауд). 

 

 

*               *               * 

       

 

      Однак задобрювання дурнів зовсім не означає згоду з 

поганим вчинком. Різниця між цими двома позиціями дуже 

велика. Перше має на увазі самоконтроль перед 

провокуючими факторами та їх запобігання, щоб не 

спонукати і не змушувати душу до поривів гніву чи жадоби 

помсти. Друге ж виникає від приземленості та обмеженості 

душі, слабкодухості і, отже, призводить до потурання та 

спомагання до її зганьблення, занечищення  та приниження, а 

також до згоди з тим, з чим не може змиритися носій 

здорового розуму, мужності, елементарної поваги та 

відданості до усього світлого. Отже, Преславний Коран 

оголосив про своє позитивне ставлення до задобрювання 

невігласів з метою можливого відвернення їх від учинення 

лихого вчинку, але неприйняття смиренності, потакання чи 
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потурання, коли вже вчиняється відверта та нахабна спроба 

завдати шкоду чи образу, що в свою чергу може призвести до 

загального погіршення стану суспільства.  

 

      «Не любить Аллаг публічних згадок злого, окрім як від  

скривдженого. Аллаг – Всечуючий, Всевідаючий! Чи 

виявлятимете своє добродійство або ж втаїте, а чи 

прощатимете зло, - направду, Аллаг – Прощаючий, 

Всемогутній!» 

                                                          (Сура 4, аяти 148-149) 

 

      До числа тих заходів, які вживає Іслам, щоб захистити 

мову людини від легковажності та усіляких пристрастей, 

належить категорична заборона суперечок та закриття усіх 

дверей, що призводять до цього, незалежно від того, чи це 

намагання утвердити істину чи брехню. 

      Це обумовлено тим, що часто бувають випадки 

―праведного‖ свавілля, тобто спокуси досягти власної 

переваги та правоти задля певних его-цілей, які спонукають 

людину заводити розмови з ким-небудь і полювати за 

усілякими сумнівними доказами, які б підкріплювали її 

позицію, а також вдаватися до різноманітних виразів та 

словесних пасток (―ловленні на слові‖) задля підкріплення 

своїх доказів та амбіцій. Жага здобути ―перемогу‖ буде у 

такому випадку поглинати щирий пошук та утвердження 

правди, а риси егоїзму та впертості проявляться в такій 

людині у вкрай ганебному вигляді, і обставини спокою, 

розважливості та можливості ефективного роз‘яснення в 

такому випадку будуть просто виключені, зведені нанівець... 

      Ісламу ненависні подібні практики і він вбачає у цьому 

небезпеку для Релігії та людської гідності.  

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Тому, хто відмовився від 

суперечки, бувши не правий, (буде) зведений будинок в 
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околицях Раю; а тому, хто відмовився від неї бувши правий, 

(буде) зведений будинок посередині нього; а тому, хто 

доброзвичайний (богобійний та праведний), (буде) 

збудований будинок на його верхів'ях» (Абу Дауд). 

      Є люди, які не лізуть за словом в кишеню. Це вводить їх у 

спокусу пірнати в дебати як з освіченими людьми, так і з 

невігласами. У таких людей розмова стає нездоланим потягом 

- вона їм ніколи не набридає. 

      Люди подібного типу, коли вони своїм порожнім 

красномовством, а точніше сказати марнослів‘ям та  пустою 

балаканиною, беруть під контроль людські справи, - 

неодмінно завдають великої шкоди та незмірних втрат. А 

якщо ж вони виявлятимуть подібне свавілля та легковажність 

у своїх промовах ще й у стосунку до релігійних цінностей, то 

краса останніх тьмяніє та втрачає свою первісну сутність та 

велич, зазнавши спотворення та наруги. Іслам висловлює 

найпалкіший гнів з приводу подібного типу людей - 

балакучих та нудних базік.  

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Направду, Аллагу найбільш 

ненависний (з) людей затятий сперечальник» (Аль-Бухарі). 

      Він також сказав: «Люди після Керівництва (худа), якому 

вони слідували, заблукавши, - неодмінно сперечалися…» (Ат-

Тірмізі).  

      Моторність язика у подібного типу людей така, що вони не 

знають меж, бажаючи розмов і нічого більше. Вони    прагнуть 

вести розмову зверхньо та пихато, тим самим задовольняючи 

свій егоїзм та хизування. Слова у них виходять на перший 

план, а їх зміст - на другий: відбувається безвідповідальна 

балаканина. Що ж стосується благородної мети, то їй у 

багатьох випадках відводиться останнє місце, - вона просто 

тоне посеред цього галасу чи щебетання... 

      Розповідають, що одного разу один з таких гонористих та 

чванькуватих людей прийшов до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص : «...На ньому 
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була вишукана одежа, і як тільки Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص  що-небудь 

промовляв, - він неодмінно обтяжував себе тим, щоб сказати 

що-небудь зверху сказаного Пророком  ملسو هيلع هللا ىلص ! Коли він пішов, 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Направду, Аллаг не любить 

цього та йому подібних, (котрі) викручують свої язики на 

людях, подібно до корів, котрі викручують свої язики на 

пасовищах. Всевишній Аллаг так само викрутить їхні язики та 

обличчя у Вогні»» (Ат-Табарані). 

      Коли подібні люди з категорії ―красномовних самозванців‖ 

затівають полеміку у питаннях релігії, політики, науки та 

літератури, - вони тим самим занапащають та плюндрують і 

релігію, і політику, і науку, і літературу. Можливо, що 

причиною занепаду ісламської цивілізації - так званого 

―сектантства‖ в області фикгу, розчленування на різні течії та 

багато чого іншого з того, що спіткало ісламську Умму, якраз 

і були усі ці кляті дебати щодо релігійних цінностей та реалій 

життя. А дебати дуже далекі від неупередженого дослідження 

та об'єктивних доказів. Великим скарбом у всьому цьому були 

б простота, смиренність та впокореність у протилежність від 

свавільного вільнодумства та блукання за пристрастями (ніби 

в пошуках правди)…  

       Кілька сподвижників Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص  розповіли наступне: 

«Одного разу, коли ми сперечалися між собою про одне із 

питань релігії, до нас вийшов Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. Він від 

цього розгнівався так сильно, як ніколи не гнівався. Після 

цього ми зупинили (один одного) окриками, і він сказав: 

«Притримайте себе, о Уммо Мухаммеда! Ті, хто був до вас, 

загинули саме від цього. Полиште суперечки через відсутність 

у них доброго. Полиште суперечки - адже, направду, 

віруючий не сперечається. Полиште суперечки - адже, 

направду, сперечальник вже залишився ні з чим. Полиште 

суперечки – адже, досить гріха навіть без сперечання. 
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Полиште суперечки - адже, направду, за сперечальника я не 

заступатимуся у День Воскресіння. Полиште суперечки – 

адже, я поручитель трьох будинків в Раю: на його околиці, 

посеред нього і на його верхів'ях - для того, хто залишив 

суперечки, бувши правдивим. Залиште суперечки - адже, 

направду, суперечки - найперше, що заборонив мені мій 

Господь після поклоніння ідолам» (Ат-Табарані). 

 

 

*              *              * 

 

       

      Людям властиво влаштовувати збориська, на яких кожен 

тягне вузду бесіди до себе. Іслам не сприймає зборищ, на яких 

люди розсаджуються і проводять увесь цей час, зливаючи 

один одному усілякі новини про знайомих та оточуючих, 

вишукуючи недоліки та вади інших людей, користаючись тим, 

що у них надлишок багатства, під покровом якого вони 

розважаються і не можуть зайняти себе нічим іншим, окрім як 

розважатися через втручання у справи інших людей. Подібне 

стосується й незаможних людей, котрі через обмеженість 

своїх можливостей, знаходять для себе ―полегшення‖ та 

відраду у пошуках чужих прогріхів та всеможливих помилок. 

 

      «Лихо усякому ганьбителю, осквернителю, котрий 

накопичив багатство й рахує його. Міркує він, що його 

багатство зробить його безсмертним. Аж ніяк! Неодмінно 

буде він вкинутий в Руйнівне!» 

                                                              (Сура 104, аяти 1-4) 

 

      У наш час безліч подібних сходин відбувається у клубах, 

кафе та ресторанах. Це лихо, що вразило суспільство багатьма 

хворобами,  стало  надзвичайно  поширеним в містах та селах, 
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хоча для подібних заходів немає абсолютно ніякої потреби та  

будь-яких схвальних підстав. 

      Від Абу Саїда Аль-Худрі передано наступне: «Пророк 

 сказав: «Стережіться засиджуватися на дорогах». Люди   ملسو هيلع هللا ىلص

сказали: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ! Ми не можемо (там) не 

збиратися, (адже) ми (так) спілкуємося один з одним». Він 

сказав: «Якщо у цьому є нагальна потреба, то віддавайте 

належне дорозі». Вони сказали: «А що означає ―належне 

дорозі‖, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ?» Він сказав: 

«Дотримуватися лагідності погляду, утримуватися від 

заподіяння шкоди, відповідати на привітання, наказувати 

(творити) схвалюване та забороняти осудне»»  (Аль-Бухарі   і  

Муслім).
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Розділ 12 
 

ЧИСТОТА ГРУДЕЙ ВІД ЗЛОСЛИВОСТІ 

 

ТА НЕНАВИСТІ 

 
      Для людини немає більш полегшуючого, заспокійливого 

та комфортного стану, ніж життя зі здоровим серцем, вільним 

від підбурювань та намов до ненависті, збереженим від 

сплесків злостивості. І коли вона бачить, як прояви Божої 

Милості зливаються на когось іншого, то сприймає це з 

радістю та вбачає у цьому щедрість Аллага та конечну 

потребу у ній Його рабів, а також згадує слова Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص : «Аллагумма, те, що (ді)сталось мені з Милості, 

або кому-небудь з Твоїх створінь, - це лише від Тебе Одного, 

бо немає у Тебе спільника чи співучасника, і Тобі (уся) хвала, 

і Тобі (уся) подяка» (Абу Дауд). 

      Якщо ж така людина бачить, як хтось із створінь Аллага 

страждає, то вона проявляє до нього співчуття та 

жалісливість, а також благає Владику, щоб Він полегшив тому 

страждальцю його прикрощі та пробачив йому його гріхи. 

Вона згадує, як закликав до свого Господа Посланець Аллага 

 Якщо Ти прощаєш, Аллагумма, - прощаєш цілком. І» : ملسو هيلع هللا ىلص

усякий раб (належить) Тобі, що б він не придбав». 

       Таким чином, життя мусульманина подібне чистому 

аркушеві: він цілком задовольняється тим, що має від Аллага 

та від цього життя, живе зі спокійною душею, вільною від 

поривів сліпої злосливості чи заздрості, бо знищуюча серце 

озлобленість є рівносильною виснажливій недузі. І ніщо не 

залишає людину швидше, аніж віра, котра щезає з 
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хворобливого серця подібно до того, як рідина витікає із 

продірявленої посудини. 

       Іслам категоричний там, де мова йде про людське серце. 

Направду, почорніле та черстве серце марнує праведні справи 

та вчинки, знецінює їх  і заплямовує їх чистоту, ставлячи під 

сумнів їх сутність та значущість. А якщо серце людини сяє 

чистотою та добротою, то Аллаг благословляє (дарує баракят) 

навіть у найменшому із вчиненого благодіяння, і при цьому 

Він виявляє найбільшу близькість до людини: і усе це через 

чистоту серця раба Аллага… 

      'Абдуллаг ібн 'Амр розповідає: «Якось було сказано: «О 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, хто з людей кращий?» На що він 

відповів: «Усякий, (хто) чистий на серце і правдивий на язик». 

(Йому) було сказано: «Правдивого на язик ми знаємо, а що ж 

(означає) ―чистий на серце‖?» На що він відповів: «Він 

богобійний, чистий, і немає у ньому ні гріха, ні розпусти, ні 

злосливості, ні заздрості»» (Ібн Маджа). 

     Тому справжнє мусульманське суспільство - це таке 

суспільство, життя якого засноване на взаємній любові, 

загальній прихильності, взаємодопомозі, ласкавості, 

люб‘язності, приязні, делікатності у людських взаєминах, де 

немає місця ні егоїзму, ні невдячності, ні ворожості, 

злобливості. Воно подібне до такого суспільства, яке описує 

Коран: 

 

      «І ті, котрі прийшли після них, промовляють: «Господь 

наш, прости нам та братам нашим, котрі випередили нас у 

вірі! І не дозволь у серцях наших злостивості до тих, котрі 

увірували. Господь наш, направду, Ти - Жалісливий, 

Милосердний!»» 

                                                                   (Сура 59, аят 10) 
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*             *             * 

 

 

      Якщо сварка та незгода між людьми розгорається і пускає 

все більш глибокі та розгалужені коріння, а її колючі шипи 

направлені в усі боки, то від цього марніють та всихають 

молоді паростки віри і обертається у зів‘яле все, від чого віяло 

ніжністю, затишком та умиротворенням. І тоді виконувані 

тими людьми обов'язкові акти поклоніння не нестимуть у собі 

належної благодаті та добра, а душі будуть марно намагатися 

знайти у них захист та благословення. 

      Часто буває так, що сварки виводять з рівноваги розуми 

людей і штовхають їх на вчинення різноманітних дрібних 

гріхів, що принижують їх гідність, а також важких гріхів, 

гідних прокляття, що псують усе їх існування. Гнівне око 

пильно спостерігає з темного кутка, але воно сліпе і не здатне 

розгледіти позитивне та конструктивне, а лише роздмухує 

недоліки, вади та помилки. Злостивість збуджує негативну 

уяву і підштовхує на вигадки брехливого та провокативного. 

Все це несумісне з Ісламом, і він застерігає від вчинення 

подібного, вважаючи заборону такої поведінки кращим з того, 

що наближає до Всевишнього. 

      Від Абу Ад-Дарди передано наступне: «Посланець   

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Чи не повідомити вам про те, що є 

кращим (вище) ступенем, ніж піст, милостиня чи молитва?» 

Ми сказали: «Звичайно!» Він сказав: «Налагодження взаємин; 

а порушення (розлад) взаємин викорінює (віру)»» (Абу Дауд). 

      Сатані, можливо, так і не вдалося переконати розумну 

людину поклонятися ідолам. Але оскільки він дуже 

категорично та рішуче налаштований на те, щоб спокусити і 

загубити людину, він намагається знайти інші засоби для того, 

щоб все таки віддалити людину від Всевишнього, щоб та 

перебувала у ще більшому невіданні про права Господа, ніж 
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забобонний язичник (невіглас із поганства). Для цього він 

ухитряється розпалювати вогнище взаємної ворожнечі в 

серцях людей. А якщо цей вогонь розгорається, то сатана 

насолоджується ним, спостерігаючи, як він спопеляє цих 

обдурених людей та їхнє майбутнє, охоплюючи полум'ям їхні 

взаємини та чесноти, знищуючи їхні добрі діла та світлі 

починання. 

       Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Направду, шайтан 

зневірився у тому, що люди молитви (будуть) йому 

поклонятися на острові арабів, проте він не зневірився у 

розпалюванні ворожнечі між ними» (Муслім). 

      Це означає, що якщо в серцях людей вкорінюється зло, 

розпорошується взаємна любов, породжується тотальна 

недовіра та нездорове суперництво, ядовита 

недоброзичливість та відверта неприязнь - захисне скло 

розбивається вщент, то за таких обставин вони неодмінно 

звертаються до неконтрольованої жорстокості, запеклого 

протистояння та безглуздої впертості, з чим приходить 

порушення усіх здорових  стосунків та цілковитий занепад в 

абсолютному спустошенні сердець. 

 

«…котрі зневажають Завіт Аллага після його укладання і 

роз’єднують [порушують] те, що наказано Аллагом єднати 

[дотримуватись], та  поширюють мерзенність на землі. 

Ось ці пропащі собі все змарнували» 

                                                                     (Сура 2, аят 27) 

 

 

*               *               * 

 

 

      Іслам уділяє великої уваги тим причинам, які породжують 

черствість та недоброзичливість, і намагається вилікувати їх 
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ще до початку ускладнень та переростання в непримиренну 

ворожнечу. Загальновідомо, що люди відрізняються один від 

одного за своїй характером та темпераментом, що їх контакти 

у різних сферах життєдіяльності можуть обертатися якщо і не 

зіткненнями та взаємним відчуженням, то принаймні 

відчуттям відстороненості і дискомфорту. Тому Іслам 

сформулював принципи, котрі покликані оберігати мусульман 

від загрози роз'єднаності, взаємного невдоволення та 

несприйняття  і заохочують у їхніх серцях почуття відданості, 

симпатії, терпимості та прихильності один до одного. Іслам 

заборонив розривати стосунки і відвертатися один від одного. 

      Може трапитися так, що ви відчуваєте, як хтось з 

оточуючих намагається ущемити вас у правах. Це може 

засмучувати і обтяжувати вас, і ви можете вирішити, що 

більше не будете мати з цією людиною жодних стосунків. 

Однак Аллаг не є вдоволений подібним підсумком у 

відносинах між мусульманином і його побратимом. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Не поривайте один з 

одним і не відвертайтеся один від одного, і не виявляйте 

презирства один до одного, і не заздріть один одному, але 

будьте побратимами у поклонінні Аллагу. І не дозволено 

мусульманину цуратися свого брата довше за три (дні)» (Аль-

Бухарі). 

      В іншому хадісі мовиться: «Хто вірує не має права бути у 

розбраті з віруючим протягом більш як трьох (днів). Коли ж 

минули його три (дні), то нехай він зустріне його і привітає 

його. Якщо той відповів на його привітання, тоді обидва 

розділили між собою винагороду (аджр), а якщо той не 

відповів йому, то гріх вже винятково на ньому, а той, хто його 

привітав, вже вийшов зі стану розбрату» (Абу Дауд). 

      Саме такий є обумовлений період часу примирення та 

зближення, бо це є проміжок, протягом якого лють зазвичай 

встигає охолонути та вщухнути, а буря гніву - стихнути. Після 
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цього кожен мусульманин зобов'язаний відновити стосунки зі 

своїми побратимами, повернувши їх у нормальне русло, - як 

ніби розрив зв'язків був подібний до хмарки, яка вже встигла 

накопичитися, але ось подув вітер і розпорошив її, і горизонт 

після мороку знову очистився та засяяв. 

      У будь-яку суперечку чи судовий позов людина ―вступає 

однією ногою‖: або вона є тим, хто чинить несправедливість, 

або ж тим, хто потерпає від несправедливості. Якщо вона 

переступає дозволені межі і зловживає правами інших, то їй 

належить цілковито позбутися цієї помилки і розпочати жити 

по-новому. Також необхідно усвідомити, що викорінити 

ненависть, неприязнь та ворожість, що зачаїлися у серці 

суперника, можливо лише у тому випадку, якщо звернутися 

до свого суперника з тим, що здатне заспокоїти і 

задовольнити останнього. У подібній ситуації Іслам радить 

людині виправити свої стосунки з опонентом через 

налаштування його на доброзичливе мислення  стосовно себе 

та заохочення до взаємності своїм прикладом по відношенню 

до нього. 

      Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «(Кожен), за ким 

(числиться) несправедливість (вчинена ним у будь-чому) по 

відношенню до його побратима, нехай звільниться від цього 

сьогодні ж, - до того, як не стане ні динара, ні діргама: якщо ж 

були   за   ним   праведні   діяння, то   буде   відібрано   з   них 

відповідно до його несправедливості, а якщо ж за ним немає 

благодіянь (хасанат), (тоді) буде взято із злодіянь його 

товариша і покладено на нього» (Аль-Бухарі). 

      Такою є порада Ісламу стосовно тих, котрі мають 

зобов'язання перед іншими. Що ж стосується тих, котрі мають 

певні права на кого-небудь, то тут Іслам прагне заохочувати в 

людях бажання поводити себе якомога м'якше, прощати і 

допомагати виправляти минулі помилки, приймаючи 

вибачення  побратима, коли  той  прийде з метою вибачитися і 
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23. Зі слів Хаум бінт Хакім передано: «Я сказала: «О Посланцю  Аллага ملسو هيلع هللا ىلص , 
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подарована йому річка Кяусар (дослівно: ―рясний‖; див. суру 108). Це ключове 

слово узагальнює у собі вчення про духовне багатство через відданість, вірність та 

жертовність. - Прим. ред. 
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попросити пробачення. А відмова у прощенні є великою 

вадою, що має гіркі наслідки як для цього мусульманина, так і 

для цілої ісламської Умми (Громади, або краще сказати 

Родини). 

      У хадісі сказано: «На тому, перед ким вибачився його 

побратим мусульманин, а він не прийняв його (вибачення), - 

(гріх), подібний до гріха того, хто оббирає (тобто обкрадає)» 

(Ібн Маджа). 

      В іншому варіанті цього хадіса мовиться: «Той, кого 

гаряче попросили про прощення, а він не прийняв (його - 

вибачення),  - не перейде він хауда»23 (Ат-Табарані).      

      Даючи ясну настанову двом сторонам одночасно, Іслам 

бореться зі злостивістю та ненавистю, знищуючи їхні мікроби 

у самому їх зародку і підносить суспільство віруючих на 

найвищий рівень, - коли воно наповнюється почуттями 

взаємної прихильності, люб‘язності,  привітності, 

доброзичливості та справедливості у взаємовідносинах. 

      Іслам вважає свідченням низькості та підлості людського 

характеру те, коли ненависть вкорінюється у душах, але не 

виливається назовні, а є підступно прихована, продовжуючи 

клекотіти всередині них подібно дрімаючому вулкану. Багато 

з тих, що притаїли у своїй душі злість та ненависть до інших, 

постійно шукають відповідної нагоди, щоб виплеснути свою 

внутрішню озлобленість та невдоволеність в обличчя першого
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зустрічного. Вони задовольняються лише тоді, коли їх рот 

наповнюється піною та слиною, і вони ранять почуття інших 

людей, завдаючи болю та чинячи усілякі мерзенності. 

      Ось що повідав Ібн 'Аббас: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  

сказав: «Чи не сповістити мені вас про найгірших серед вас?» 

Вони (сподвижники) сказали: «Так, звичайно, якщо ти 

побажаєш, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ». Він сказав: «Воістину, 

найгірші серед вас - ті, котрі перебувають на самоті, 

шмагають свого раба та позбавляють (інших) своєї підтримки. 

А чи не повідомити мені вам про ще гірше за це?» Вони 

сказали: «Так, звичайно, якщо ти побажаєш, о Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ». Він же сказав: «Хто ненавидить людей, а вони 

ненавидять його». Він продовжив: «А чи не повідомити мені 

вам про ще гірше за це?» Вони сказали «Так, звичайно, якщо 

ти побажаєш, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ». Він сказав: «(Ті), які 

не приймають (жодної) помилки, і не приймають вибачень, і 

не прощають провин». Далі він продовжив: «А чи не 

повідомити мені вам про ще гірше за це?» Вони сказали: «Так, 

звичайно, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص ». Він сказав: «Той, чийого 

добра не дочекатися та від чийого зла не убезпечитися»» (Ат-

Табарані).  

      Якості, що є перераховані у цьому хадісі, являють собою 

приклади різних стадій злосливості та ненависті - хвороби, яка 

поступово та неухильно вкорінюється та посилюється; і 

ганебність усього того розкривається у найогиднішому 

вигляді. І це не дивно, адже люди з давніх-давен, та навіть в 

епоху невігластва, відчували на собі та усвідомлювали, що 

злосливість, ворожість, неприязнь та ненависть - це найбільш 

низькі прояви характеру, і пристойні та шляхетні люди завжди 

уникали цього. 

      Ось як сказав поет того часу 'Антара: 
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«Відсутня  злоба у шляхетній вдачі. 

                         Хто ж гнівом сповнений за край, 

                         не в стані осягнути висоти!» 

 

 

*              *               * 

 

 

      Існують різні види вад та недоліків, про які попереджає 

Іслам. Трохи проникливості з вашого боку, і ви зможете 

побачити їх глибинне та приховане джерело. Незважаючи на 

їх відмінний зовнішній прояв, - усі вони беруть свій початок 

від однієї недуги, яку становлять собою злосливість, 

ворожість та ненависть. 

      Фальшиве звинувачення та обмова невинної людини - це 

злочин, до якого штовхає сильна неприязнь. Оскільки це 

залишає відчутний слід, спотворюючи реальність і завдаючи 

рани невинним людям, - Іслам оголосив це найбільш огидним 

різновидом брехні. 

      'Аїша розповідає, що Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  одного разу 

запитав своїх сподвижників: «А чи знаєте ви, (яке) найбільше  

лихварство перед Аллагом?» Вони відповіли: «Аллагу та Його 

Посланцю відомо краще». Він же сказав: «Так, направду, 

найбільшим лихварством перед Аллагом є дозвіл собі 

(нехтувати та зневажати) честю іншого мусульманина». Потім 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص   прочитав: 

  

      «І ті, котрі кривдять віруючих чоловіків та віруючих 

жінок тим, на що вони не заслуговують, - неодмінно, 

обтяжили себе наклепом та гріхом явним» 

                                                                   (Сура 33, аят 58) 

      Прагнення вишукувати вади у інших людей та 

безперестанно акцентувати на них увагу, безсумнівно, є 
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свідченням низькості, підлості, лукавства та лицемірства. За 

деякі злочини у вигляді фальшивого звинувачення, наклепу та 

обмови Іслам встановив невідкладне покарання. Однак, 

покарання у Прийдешньому світі, яке очікує на наклепників, - 

ще більш жорсткіше та суворіше… 

      Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «(Того), хто промовив про 

людину що-небудь, чого в ній немає, - щоб цим зганьбити її, 

Аллаг зачине у вогні Пекла до тих пір, поки він не з'явиться, 

відбувши (те), як (він ) збрехав про неї» (Ат-Табарані).       

      В іншій версії хадіса йдеться: «(Якщо) хтось поширив про 

(іншого) мусульманина слово, а той не причетний до того, - 

очорнюючи його ним у цьому житті, - (то) воліє Аллаг 

плавити його у День Воскресіння у вогні до тих пір, поки він 

не з'явиться, відбувши те, як збрехав про нього». 

      Направду, світлість та чистота душі зобов'язує віруючого 

щонайменше бажати людям добра та щастя, якщо він сам не в 

змозі допомогти їм власними руками досягнути всього того. 

Однак та людина, яка не знаходить в людях нічого злого та 

негативного, але все ж всіляко намагається приписати їм 

вигадані недоліки та, як тільки може, зводить усілякі наклепи 

на оточуючих, - така людина безсумнівно є безнадійним та 

пропащим наклепником з хворобливою, занечищеною  

душею. 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, сказав: 

 

      «Направду, ті, котрі полюбляють поширення 

мерзенного про віруючих, - для них покарання болюче в 

житті цього світу та в Останньому житті. І Аллаг відає, а 

ви ж не знаєте» 

                                                               (Сура 24, аят 19) 

      Те, що Аллаг заохочує приховування недоліків Своїх 

створінь, навіть якщо вони виразно присутні, є проявом Його 

величезної Милості по відношенню до Своїх рабів. 
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Мусульманину недозволено знущально зводити рахунки з 

іншим мусульманином та глумитися над його достоїнством, 

навіть якщо він при цьому говорить те, що  є у тому насправді 

присутнє, тобто коли на його боці правдивість та 

справедливість… Адже володар чистої душі найперше та 

найбільше сумує з приводу страждань рабів Божих і бажає їм 

добробуту, спокою, миру та успіху. Що ж стосується 

веселощів від переказів огидних та мерзенних історій, від 

розкриття приватних таємниць, виставлення напоказ чужих 

недоліків, - то це не є шлях правдивого мусульманина, а 

скорше вказує на риси лицемірства та лукавства. 

      Також Іслам відніс паплюження, обмовки, наговори та 

лихослів‘я до переліку забороненого, адже це є проявом 

накопиченої ненависті та злосливості, ознакою серця, 

позбавленого чистоти, милосердя, доброзичливості та 

доброзвичайності.  

      Від Абу Хурайри передано наступне: «Посланець Аллага 

 «?сказав: «А чи відомо вам, що таке паплюження (гиба)  ملسو هيلع هللا ىلص

Люди сказали: «Аллаг та Його Посланець більше обізнані!» 

Він сказав: «Згадка по відношенню до твого побратима того, 

до чого він відчуває незручність та відразу». Хтось промовив: 

«А якщо моєму побратимові справді властиво те, про що я 

сказав?» Пророкملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Якщо йому насправді властиво 

те, про що ти сказав, то ти вчинив його спаплюження, а якщо 

у ньому цього немає , то ти звів на нього наклеп»» (Муслім). 

      Етика, прийнята Ісламом в цілях збереження дружніх 

стосунків і запобігання розбіжностей та непорозумінь, 

включає також заборону пліток (наміма), оскільки вони 

занечищують первісну чистоту та світлість сердець. 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  забороняв повідомляти йому про його 

сподвижників те, що може викликати у нього негативні 

почуття. Він сказав: «Нехай ніхто з вас нічого не повідомляє 
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мені ні про кого з моїх сподвижників - адже, направду, я 

люблю виходити до вас зі здоровими грудьми» (Абу Дауд). 

        Якщо кому-небудь все ж доведеться чути щось подібне, 

то не слід ще й далі розривати дірку для латання. Адже саме 

нікчемне слово може відразу згинути та щезнути назавжди, 

якщо залишити його там, де воно було промовлене. Але це ж 

слово може розпалити війну, якщо знайдеться зарозуміла та 

самовдоволена особа, яка переповість його комусь і ще й 

роздмухає при цьому до безглуздих уявлень, додаючи власні 

враження та судження відповідно до непідконтрольних 

пристрастей. Таким чином ця злощасна іскорка темряви 

обернеться великою пожежею з безліччю бід, нещасть, 

потрясінь, великою ворожнечею та неспокоєм. 

      Посланець Аллагаملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «Не ввійде до Раю пліткар 

(наммам)» (Аль-Бухарі). 

       В іншому хадісі вжито слово ―каттат‖. Деякі вчені 

вважають, що ці два слова є синонімами. Але також існує 

точка зору про те, що наммам - це той, хто чує розмови інших 

людей, а потім передає сказане ними направо та наліво (тобто 

пліткар), а каттат - це той, хто таємно підслуховує чужі 

розмови, а потім розпускає плітки та слухи про почуте. 

      У хадісі сказано: «Направду, плітки (наміма) та 

злостивість - у Вогні. Вони не поєднуються та не співіснують 

у серці мусульманина» (Ат-Табарані). 

      Відвічними супутниками злостивості та ненависті є погані 

думки про інших, пошук недоліків та вад в оточуючих, 

насмішки та глузування над людьми з приводу їх фізичних та 

психологічних особливостей чи недоліків. Ісламу усе це 

глибоко ненависне. 

      Ось слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Того, хто дізнався про свого 

побратима щось погане та осудне (якусь провину чи недолік) і 

приховав це, - Аллаг приховає (збереже) у День Воскресіння».      

Він    також    сказав: «Хто   приховав    який-небудь    недолік       
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віруючого – немов би оживив живцем поховану»24 (Ат-

Табарані). 

      Більшість з тих, котрі безперестанно вишукують недоліки 

в інших, вчиняють тим самим одні з найогидніших гріхів, а 

серця ось цих людей ще більш далекі від Аллага, ніж серця 

явних (неприхованих) лиходіїв. Пошук злочину з метою 

розголошення про нього привселюдно, - більш огидний, аніж 

саме вчинення злочину. 

      Якою ж величезною є різниця між цими двома почуттями: 

почуттям ревнощів там, де мова йде про настанови Аллага, з  

бажанням їх оберігати і виконувати - з одного боку, та 

почуттям ненависті і неприязні по відношенню до рабів 

Аллага з невгамовним прагненням принизити їх за найменшої 

нагоди та наймізернішого приводу. 

      Направду, перше почуття може піднести людину до 

найвищих висот, але при цьому воно вкрай далеке від 

зловтіхи та насмішок над створіннями Аллага, від очікування 

того, що вони спіткнуться та зазнають втрат з трагічним 

кінцем.  

               

*             *             * 

 

      Чистота душі мусульманина - це чеснота, завдяки якій він 

не дозволяє собі змінювати своє ставлення та почуття  до 

інших людей у залежності від досягнень у своєму мирському 

житті, а тому не відхиляється від вияву приязні та 

доброзичливості до оточуючих в часі, коли зазнає невдачі і 

опиняється  позаду  там, де  інші  досягли успіху та нестримно 

 пішли вперед…
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      Приклад безглуздя та дріб'язковості в поведінці – це коли 

людиною оволодіває спалах егоїзму, під 

впливом якого вона бажає втрат кожній людині не через якісь 

певні обставини, але просто тому, що вона сама не отримала 

чогось !!! 

      А тому мусульманин повинен бути далекоглядним та з 

почуттям шляхетності. Він повинен виявляти мудрість і 

дивитися на все з точки зору суспільної користі, а не власних 

пристрастей, що в кінці кінців насправді принесе саме для 

нього благо та добробут. 

       Злість, що охоплює людей, переважно закипає в їх душах 

тоді, коли вони, споглядаючи на своє життя, раптом 

виявляють, що те, чого вони жадали, так їм і не дісталося, а 

натомість потрапило до інших рук. І ця ―величезна‖ проблема 

ніяк не дає їм спокою !!! 

      Колись подібне пережив диявол, котрий побачив, що 

становище, якого він так жадав, дісталося Адаму. А тому він 

присягнувся, що не дасть нікому насолодитися ось цим після 

того, як він сам був цього позбавлений…  

 

       «[Шайтан] сказав: «Через те, що завів Ти мене в 

оману, влаштую я засідки проти них на Твоєму Прямому 

шляху. Тоді наближатимуся до них спереду і ззаду, справа і 

зліва – і не знайдеш Ти більшості з них вдячними»  

                                                              (Сура 7, аяти 16-17) 

 

      Саме таке сатанинське кипіння запалюється всередині 

озлоблених людей і руйнує їхні серця. Іслам суворо 

попереджає, щоб люди цуралися цієї вади і йшли по життю з 

більш високими почуттями, керуючись величними та 

піднесеними намірами, сповнені спокою та миру.  

      Від  Анаса ібн Малика  передано  наступне: «Ми  сиділи  у 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص  і він сказав: «А  зараз  вийде  до  вас  людина  із 
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мешканців Раю», і вийшов чоловік з (числа) ансар, з бороди 

якого капало через (здійснене) ним омовіння (вуду), з 

підвішеними на ліву руку сандалями. Коли настав наступний 

день, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  сказав те ж саме, і вийшов цей же чоловік - 

так само, як першого разу. Коли настав третій день, Пророк 

 знов сказав те ж саме, що вже говорив, і вийшов цей же  ملسو هيلع هللا ىلص

чоловік - так само, як першого разу. Коли ж Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  

підвівся, за ним (за цим чоловіком) пішов 'Абдуллаг ібн 'Амр і 

сказав: «Я посварився зі своїм батьком і присягнувся не 

заходити до нього протягом трьох днів. Якщо ти вважаєш 

(доречним) прийняти мене до себе, поки вони не минуть, я 

(так і) вчиню!» Він сказав: «Так»». Далі Анас розповідає: 

«'Абдуллаг розповідав про те, що він переночував у нього ці 

три ночі, але не бачив, щоб той вистоював (у молитві) хоч 

якусь частину ночі. Однак коли він роздягався (і лягав спати), 

він вертівся у своєму ліжку, згадував Аллага, Всемогутній Він 

та Великий. Згодом він вставав на ранкову молитву». (Далі 

'Абдуллаг продовжив): «Однак я не чув з промовленого ним 

нічого, окрім схвального. Коли минули три ночі і я не 

зауважив нічого особливого у його вчинках, я сказав: «О 

'Абдуллаг (раб Божий), не було між мною та моїм батьком ні 

гніву, ні розладу, однак я чув, як Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  

говорив про тебе тричі: «Зараз вийде до вас людина із 

мешканців Раю», і ти виходив три рази. І я захотів побути у 

тебе та побачити, якими є твої діяння та вчинки, щоб 

наслідувати тебе. Але я не зауважив, щоб ти робив щось 

визначне чи особливе у своїх діяннях!!! То що ж привело тебе 

до того, про що сказав Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص». 'Абдуллаг 

продовжив: «Коли я відвернувся, він мене покликав і сказав: 

«Це ні що інше, як те, що ти бачив. Однак я не знаходжу у 

собі хитрування стосовно кого-небудь з мусульман, не заздрю 

кому-небудь з приводу якогось добра чи успіху, яким 
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обдарував його Аллаг»». 'Абдуллаг сказав: «Ось це й привело 

тебе (до успіху)» (Ахмад). 

       В іншій версії сказано: «Це ні що інше, як те, що ти бачив, 

о сину мого брата, окрім лише того, що я не лягав спати, 

маючи злостивість до мусульманина» (Аль-Баззар).  

 

 

*          *          * 

 

 

       Іслам оголосив заздрість (хасад) забороненим (харам). 

Аллаг звелів Своєму Посланцюملسو هيلع هللا ىلص   шукати захисту від зла, 

яке несуть заздрісні люди, бо заздрість подібна до грудки 

вугілля, яке спалахує та обпалює, зранюючи собою як самого 

заздрісника, так і оточуючих. 

      Коли знаходяться люди, котрі бажають зникнення блага та 

добра (у когось з оточуючих), - це біда, наслідків якої 

необхідно остерігатися цілому суспільству, і стан серця та 

розуму цих людей є таким, що їм не можна довірити будь-яку 

справу. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «У череві раба 

(Аллага) не можуть бути одночасно і пилюка на шляху 

Аллага, і віяння Аду, і не можуть бути разом в утробі раба 

(Аллага) віра та заздрість» (Аль-Байхакі). 

      Він також сказав: «Стережіться заздрощів - адже, 

направду, заздрощі пожирають добрі діяння (подібно до того), 

як вогонь пожирає деревину» (Абу Дауд). 

      Людина, яка дихає ненавистю до тих, кого наділив 

Господь усякими благами, і бажає, щоб ці люди цього ж 

вечора позбулися усього, чим обдаровані, а наступного ранку 

опинилися серед знедолених, - це людина, яку безодня пітьми 

диявольської ввела в оману щодо сутності та мети земного 

життя. 

      По-перше, вона  є  заручником та підневільним мирського,  
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матеріального життя та його усіляких насолод. Вона живе 

заради цього, бореться заради цього, проливає сльози навколо 

цього і обрушує свій гнів на тих, кому дісталася значна частка 

з тих земних принад. 

      Це цілком хибний підхід до оцінки двох життів. Більше 

того, це може бути або проявом звичайного невігластва, або ж 

свідомим та цілковитим забуттям і відкиданням 

Прийдешнього (Останнього) життя, а отже усього необхідного 

для успішного приготування до нього. Кожній людині конче 

необхідно готуватися до нього, і вона природньо мала б 

відчувати посилене почуття жалкування через усі можливі 

упущення та помилки на цьому шляху. 

 

      «О люди, ось прийшла до вас Настанова вiд Господа 

вашого, зцiлення того, що у грудях, керівництво i милiсть 

для вiруючих! Скажи: «З Милості Аллага та з Його 

Милосердя!» Тож у цьому нехай звеселяються, - воно 

краще від того, що вони накопичують» 

                                                            (Сура 10, аяти 57-58) 

 

      Отже, той, хто комусь щось заздрить є бідолашним 

заздрісником та жалюгідним завидою, а тому являє собою 

особу зі слабкою волею, безпорадну, нетямущу та необізнану 

щодо свого Господа і Його законів у всесвіті. І все це є 

наслідком того, що він, будучи позбавленим з якихось причин 

певних благ, приходить до того, що починає планувати та 

здійснювати різні підступні дії проти успішних людей з метою 

нанесення їм шкоди і спричинення хоч якихось втрат та 

збитків. 

       «Повняться заздрістю серця у тих, 

        Хто хоче успіх з легкістю набути, 

        Успіх, що юнаком з завзятістю здобутий. 

 Йому всі ворогами стали, бо ж заздрість - серед всіх» 
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      Йому (заздріснику) було б краще звернутися до свого 

Господа та попросити Його милості - адже Його скарби не 

призначаються лише для якоїсь однієї людини і не є в жодній 

мірі якось обмежені. А тоді, після цього акту впокорення і 

визнання могутності та ласки Аллага – Володаря світів, 

нормальним є продовжити свої зусилля та змагання на 

життєвому шляху. І досить ймовірно, що те, чого він не зміг 

досягти з першої спроби, - йому вдасться це зробити вже у 

наступній. Направду, це безсумнівно краще, аніж озлобленість 

та недоброзичливість щодо інших людей. 

      Існує величезна різниця між нахабною заздрістю з одного 

боку та амбіційністю, честолюбністю та шанобливістю до 

свого життя з іншого; між похвальною заздрістю (гибта) і 

заздрістю як такою - несхвальною (хасад); між злою заздрістю 

(хасад) і праведним осудженням за крутійство у справах і 

плутанину та хитрування в тому, де дати, а де ні... Так, 

честолюбність та амбіційність - це бажання поліпшити своє 

життєве становище і прагнення до цього. І це нормальна 

якість благочестивих, богобійних та праведних людей – 

щирих рабів Аллага. Ось яку молитву звершував Сулейман: 

 

      «Промовив він: «Господь мій, помилуй мене та обдаруй 

мене владою, яка не перепаде нікому після мене. 

Направду, Ти — найщедріший Дарувальник!» 

                                                                     (Сура 38, аят 35) 

 

      А ось як звертаються раби Милосердного: 

 

      «І ті, що промовляють: «Господь наш, обдаруй нас  у 

наших дружинах та наших дітях втіхою для очей наших і 

вчини нас взірцем для богобійних праведників» 

                                                                   (Сура 25, аят 74) 
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      Пошук милостей Аллага у поєднанні з вжиттям 

необхідних заходів для досягнення тих благ не повинні 

ґрунтуватися на почутті ворожості та заздрості до милості 

Аллага, котрою була обдарована якась конкретна людина. 

      Схвальна заздрість (гибта) - це бажання бути обдарованим 

милістю, подібною до тієї, якою Аллаг наділив інших. Через 

те, що надмірна допитливість та нездорова цікавість однієї 

людини до інших людей може відкрити двері для спокуси, 

прищепити хибні устремління та прагнення до того, що вона 

вважає для себе корисним, хоча насправді це для неї 

шкідливе, Іслам вказав на те, що саме потрібно просити в 

Господа, а також визначив у чому можна змагатися. 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Немає заздрощів, окрім як у 

двох (випадках): людина, котрій Аллаг дав майно, і вона 

підпорядкувала його споживання істині; і людина, яку Аллаг 

обдарував мудрістю, і вона судила згідно неї та її навчала» 

(Аль-Бухарі). 

      Значення, в якому використовується слово «заздрість» 

(хасад) у цьому хадісі, не має на увазі бажання чи прагнення 

покласти край милості, котру Аллаг комусь послав, але гаряче 

бажання ще й собі отримати подібну милість від свого 

Господа. Наука даного хадіса полягає у тому, що людині слід 

ставити собі за мету щось величне і прекрасне - адже якщо 

людина пов'язує свої бажання та прагнення з усякими 

дрібницями, - це неодмінно є свідченням кризового стану віри 

людини, її віддаленості від Аллага, втрати вірних орієнтирів 

щодо мети життя, а також занепаду старанності на шляху 

Аллага. А далі, є маса справ, у яких вимога завзятості 

вважається дурістю і до того ж у підсумку не приносить 

нічого іншого, окрім відчаю. Це, ймовірно, може викликати 

злобливість та ворожість по відношенню до інших людей з 

тієї причини, що Аллаг наділив їх вродженими талантами і 

вигодами, котрих вони набувають собі завдяки тим талантам. 
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Ось що говорить про подібні випадки Всевишній Аллаг: 

       

      «І не жадайте того, чим Аллаг вирізнив одних із вас з 

посеред інших. Для чоловіків – частка з того, що вони 

одержали, і для жінок – частка з того, що вони одержали. 

Отож благайте Аллага про Милість Його – направду, 

Аллаг – про кожну річ Відаючий!» 

                                                                     (Сура 4, аят 32) 

 

      Що стосується засудження та перешкоджання 

хитруванню, шахрайству та крутійству у справах, то це - 

обов'язкова умова для утвердження справедливості, порядку 

та гармонійності в суспільстві, і це не має жодного 

відношення до проявів ганебної заздрості, котра заслуговує 

безсумнівного та безмежного осуду. Якщо ж ми сердимося 

через те, що хтось взяв собі багато, але мало для цього зробив, 

або ж отримав високу посаду, яка не відповідає його 

кваліфікації та професійності, то тут наш гнів є зрозумілим, 

виправданим та схвальним. Такий гнів є одним із проявів 

дбайливості, стурбованості та піклування про громадські 

інтереси і до особистих заздрощів не має ніякого стосунку. 

      Іслам невпинно дуже пильно спостерігає та вдивляється у 

душі людей, щоб постійно очищати їх від бруду нікчемної та 

огидної озлобленості, і при цьому намагається плекати в 

серцях людей чисті, приязні, доброзичливі та дружелюбні 

почуття по відношенню до оточуючих, як також до самого 

життя в цілому. День у день, з тижня на тиждень, з року в рік 

Іслам просіює душу мусульманина крізь сито, котре усуває 

усілякі нечистоти, очищає від різноманітних вад і не полишає 

в серцях віруючих й сліду озлобленості чи злостивості. Що ж 

стосується кожного дня зокрема, то Іслам роз'яснює, що 

мусульманин вдостоюється винагороди за звершення 

приписаних (обов‘язкових) молитов (намазів) лише у тому 
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випадку, якщо їх здійснення супроводжується чистотою 

сердець і за відсутності шахрайства та крутійства у їхніх 

діяннях. 

      Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «(Є) троє, молитва котрих 
не вознесеться над їхніми головами навіть на п'ядь: чоловік, 

(який) очолив громаду, а вона відчуває до нього огиду; і 

жінка, (яка) лягла спати, а її чоловік розгніваний на неї; та два 

брати, котрі розірвали один з одним стосунки» (Ібн Маджа). 

      Що ж стосується кожного тижня зокрема, то тут ведеться 

підрахунок усього, що вчинив мусульманин у цьому періоді 

часу, і Аллаг дивиться на це, щоб розсудити людину у тому, 

що вдіяли її руки і приховала її совість. І якщо її груди чисті, 

то вона не буде шкутильгати і не зашпортається, але якщо ж 

вони очорнилися і серце заплямувалося вадами гніву, 

заздрощів, обурення та невдоволеності своєю долею, - вона 

виявиться далеко позаду на цьому терені, увійшовши до числа 

тих, що зазнали значних втрат та великих збитків, через своє 

ухилення з Прямого шляху, про якого були навчені у Книзі 

Аллага - Корані. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Справи людей є 

представленими (на Суд Аллага) кожного понеділка і 

четверга, і Аллаг, Всемогутній Він та Великий, прощає у цей 

день кожному, хто ні в чому не додає Аллагу рівних (ширк), 

окрім людини, між братом якої і нею самою - озлобленість. 

Тоді Він каже: «Полиште ось цих двох доти, доки вони не 

примиряться»» (Муслім). 

      Що стосується кожного року зокрема, то по закінченні 

довгих днів та ночей мусульманину не слід продовжувати 

утримати себе в замкненій клітці ворожнечі та неприязні, 

закутим в кайдани ненависті. Адже Аллаг приготував людям 

любі пахощі у цьому житті, блага котрих дійдуть лише до 

людей чистих,  незлобливих, сумирних, лагідних та 

доброзичливих.  
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      В хадісі сказано: «Воістину, Аллаг, Всемогутній Він та 

Великий, споглядає за Своїми рабами у серединну ніч місяця 

ша'бан і прощає тих, котрі прохають про прощення, і милує 

тих, котрі благають про милість, та залишає носіїв злоби 

(такими), якими вони є» (Аль -Байхакі). 

      Отже, хто помирає, пройшовши через цей послідовний 

процес фільтрування та очищення, а ненависть при цьому так 

і не  полишила його серця, залишаючись невід‘ємною та 

невідлучною його частиною, - така людина конче заслуговує 

на те, щоб увійти у вогонь Пекла. І якщо її серце не змогли 

очистити навіть норми Шаріату, то пекельному Вогню вже 

напевно вдасться проникнути у самі його нутрощі і випалити 

звідти усяку злість, черствість та усі інші гріхи, що там 

накопичилися. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Озлобленість, злостивість та недоброзичливість, що є  

ненависні Ісламу, а також усе те, що штовхає до цього і потім 

з цього виходить, - це такі ворожі почуття, котрі виникають 

заради мирського життя і його принад, заради пожадливості у 

полюванні за його насолодами та потіхами, а також  віддання 

переваги його забавам, замість усього іншого. 

      Проте гнів заради Аллага, гнів заради істини і спротив 

заради благородних цілей - це цілком інша річ і є схвальною 

та заохочувальною в Ісламі. Мусульманин не вчинить гріха, 

назавжди пориваючи стосунки з людьми, котрі нехтують та 

зневажають веління Аллага або переступають межі 

дозволеного Ним. І немає на ньому осуду за те, що він 

проявляє ненависть до подібних людей та відкрито заявляє їм 

про свою ворожість до них з їхніми вчинками та
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світоглядами. Бо ж навпаки, це є яскравим свідчення 

наявності у нього правдивої та здорової віри, щирості по 

відношенню до Аллага. 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, звелів нам триматися 

осторонь та цуратися Його ворогів, навіть якщо ті – наші 

найближчі родичі: 

 

      «О ви, котрі увірували, не беріть батьків ваших та 

братів ваших  собі у помічники та друзі, якщо вони 

віддали перевагу невірству перед віруванням. І ті з 

посеред вас, котрі братимуть таких у помічники та друзі, є 

невірними беззаконниками!» 

                                                                     (Сура 9, аят 23) 

 

      Мусульманин зобов'язаний уникати та віддалятися від тих, 

чиє оточення та товариство справляє на нього негативний та 

згубний вплив, а також тих, котрі вводять у різноманітні 

спокуси своєю легковажністю та нікчемними жартами. І він 

не повинен звертати увагу на те, як оточуючі сприйматимуть 

такий твердий вияв чистої та незаплямованої віри, а 

незважаючи ні на що впевнено розповсюджувати в суспільстві 

благодатні принципи релігії Творця Всемогутнього. 

      І тому в покаранні у вигляді короткочасної або 

довготривалої відмови від спілкування з тими, котрі не 

належним чином виконували свої обов'язки по відношенню до 

Аллага, також немає нічого поганого. Адже бувало й так, що 

сам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص поривав відносини з деякими зі своїх 

дружин на певний період - до сорока днів.25  А 'Абдуллаг ібн 

'Умар розірвав стосунки з одним із своїх синів аж до самої 

його смерті, оскільки той відкинув одну з норм (хукм – 

положення, принцип, норма), яка брала свій початок від
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самого Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. Його батько передав хадіс, в 

якому     мовилося    про    допустимість   (ібаха)   відвідування 

мечетей жінками.26  
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Розділ 13 

 

СИЛА 

 
      Тверде переконання ('акида) - це невичерпне джерело для 

безперервної діяльності, потенційного натхнення, 

перенесення труднощів і протистояння небезпекам. А ще це - 

потужний фактор, що спрямовує до безстрашної, а то й 

довгоочікуваної та улюбленої зустрічі зі смертю! Ось такою є 

сутність та природа  щирої віри і твердого переконання, якщо 

відбулося його глибоке проникнення та міцне утвердження в 

серці.  

      Тому, хто володіє правдивим і твердим переконанням, 

воно надає незмірну силу, яка помітна в усіх його справах та 

вчинках. Отже, якщо така людина промовляє, то вона 

насправді упевнена та переконана у своїх словах, а коли вона 

виконує яку-небудь роботу, - виявляє стійкість та 

витривалість у тій своїй справі. Коли ж вона прагне чогось, - її 

мета є ясною та зрозумілою. І поки вона знаходить 

заспокоєння та зміст життя в ідеї, котра наповнила її розум, то 

усякі тимчасові та миттєві навіювання сумнівів та слабкостей 

із зовні не матимуть жодного впливу на її душу і ніякі буйні 

вітри не зможуть завдати жодної шкоди чи відхилити з 

обраного шляху. При цьому, якщо цій віруючій людині 

захочеться висловитися до оточуючих, то цією промовою 

було б наступне: 

 

      «Промов: «О мій народе, вчиняйте згідно 

спроможностей ваших. Направду, Я дію! Тож скоро ви 

довідаєтеся, кого спіткає покарання принизливе та на кого 
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спаде покарання неминаюче!»» 

                                                            (Сура 39, аяти 39-40) 

 

      Цей виклик, що пронизує подібно до електричного струму, 

цей незалежний дух у справах та вчинках, ось ця впевненість 

у правоті, що відстоюється як беззаперечна істина, - все це 

формує в людині принциповість у всьому. Свої відносини з 

людьми така людина будує на розумі. Якщо вона бачить 

людей, котрі перебувають на правильному шляху, - вона 

простягає їм свою руку для співпраці. А якщо ж вона бачить, 

що вони помиляються, то тоді відсторонюється від них і 

керується лише своєю власною совістю. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Нехай ніхто з вас не буде 

пристосованцем, кажучи: «Я з людьми: якщо люди 

поставилися (до мене) доброзичливо, то й я поставлюся до 

них доброзичливо, а якщо вони поставилися (до мене) 

недобре, то і я поставлюся до них недобре!» Однак 

прищеплюйте собі те, що якщо люди поставляться (до вас) 

люб‘язно, то й ви поставтеся (до них) люб‘язно, а якщо вони 

поставляться (до вас ) негідно, то ви утримайтеся від 

негідного ставлення до них» (Ат-Тірмізі). 

      Слабка людина - це та особа, котра перетворюється на 

раба усталених звичаїв і над чиїми вчинками тяжіють 

загальноприйняті традиції, - навіть тоді, коли ці традиції 

помилкові і викликають собою складнощі як у цьому світі, так 

і в світі Прийдешньому. У людей стали традиційними різні 

нововведення з приводу, наприклад, різноманітних 

урочистостей та скорботних подій. І вони почали триматися за 

ці традиції міцніше, ніж за істини Релігії Творця, що об‘явлені 

у Преславному Корані та Сунні Пророка ملسو هيلع هللا ىلص... З‘явилися 

необізнані люди, котрі вигадують свій ―традиційний іслам‖ на 

противагу правдивому Ісламу Корану та Сунни, 

протиставляючи і замінюючи Науку Всевишнього Аллага на 
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джагілійські (позаісламські) вигадки та практики, що були 

введені темними людьми у важкі для Ісламу часи випробувань 

та неспокоїв. Насправді є лише один правдивий Іслам – Іслам 

Шляхетного Корану та Сунни Пророка і тому правдивий 

віруючий не забруднює себе нічим, що не має будь-якого 

відношення до Релігії Аллага. Хоробро проявляючи незгоду, 

протистояння та спротив безглуздим людським звичаям та 

традиціям, він при цьому зазвичай зазнає безліч труднощів, 

але у своїй боротьбі на шляху Аллага ніяк не повинен боятися 

чи звертати яку-небудь увагу на осуд з боку оточуючих, котрі 

самі відхилилися з Прямого шляху та заблукали у темному 

невігластві чи навіть у відвертому невірстві. Він повинен 

досягти своєї мети – чистоти віри та поклоніння Єдиному 

Аллагу, не зважаючи ні на огульну та безжалісну критику, ні 

на колючі стріли ядовитих промов чи звинувачень. 

      Що стосується брехні, то вона час від часу поширюється, 

але незабаром знаходяться сильні люди, які повстають проти 

неї і кладуть кінець її утвердженню та пануванню, так що у 

неї немає нагоди втриматися надовго серед своїх 

прихильників. Адже цілком можливо, що сьогоднішні 

прихильники брехні, в яку вони помилково повірили, завтра 

встануть на бік тих, проти кого вони раніше ворогували, і 

дізнавшись від них істину, вони знайдуть почуття 

пробудження, просвітлення та примирення і після колишньої 

ворожнечі підтримають їх, обравши сторону правди та 

справедливості. 

      Ібн 'Аббас повідомив такі слова Посланця Аллага: «Хто 

розгнівав Аллага на догоду людям, на того розгнівається 

Аллаг, а також зверне на нього гнів того, кому він догоджав 

на гнів Йому! А хто догоджав Аллагу на гнів людям, тим 

(буде) задоволений Аллаг, і Він зробить його вгодним для 

того, кого він розгнівав на догоду Йому! Та навіть прикрасить 
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його, і прикрасить його мову, і його діяння в очах тих (кого 

він розгнівав, догоджаючи Йому)» (Ат-Табарані). 

      Мусульманину належить твердо відстоювати те, у чому 

він переконаний, і не звертати уваги на образи та глузування, 

з якими він стикається, навіть будучи одним єдиним у своїй 

спільноті, хто відмовляється слідувати традиціям невігласів та 

―зберіганню дорогих звичаїв батьків та прадідів‖ – як ці 

жалюгідні люди називають це неподобство, виправдовуючи 

це бажанням виявити пошану та повагу до своїх пращурів…. 

Він має обрати для себе такий шлях, завдяки якому зможе 

придбати винагороди (сауаб) від Аллага, Всемогутній Він та 

Великий. І якщо деякі, спокусившись вірою в забобони і 

різноманітні нісенітниці та безглуздя, починають кепкувати, 

кривдити і знущатися над вірними рабами Аллага, то щира 

віра в Іслам повинна зробити своїх послідовників сильними, 

стійкими та непохитними. Єресь ―традиційного 

(джагілійского) ісламу‖, тобто відверта зневага настанов та 

наказів Аллага, що прийшли у Благородному Корані та Сунні 

Пророка  ملسو هيلع هللا ىلص, спротив та спотворення правдивої Релігії 

Аллага можуть бути переможеними лише через виявлення 

стійкості, непохитності, терпіння, твердості та щирості віри, 

цілковитої довіри та покладання на свого Господа. 

 

      «І коли вони зустрічають тебе, то лише глумляться: 

«Чи ж це той, кого Аллаг відправив за Посланця? 

Неодмінно відхилив би він нас від наших божеств, коли б 

не виявили ми стійкості задля них». Та неодмінно 

пізнають вони, коли побачать покарання, хто ж насправді 

ухилився зі Шляху» 

                                                            (Сура 25, аяти 41-42) 

 

      Саме таким чином мусульманин повинен відчувати у собі 

силу твердої віри, а у своєму серці - її благоговіння, 



Розділ 13  -----  Сила 

 

 

181 
 

шанобливість та почитання. Якщо ж він ніяк не може 

вплинути на оточуючі обставини та на середовище свого 

спілкування, тоді він вподібнюється до високої та міцної 

скелі, що її не зможе порушити ніякий натовп заблуканих 

людей і не змиють бурхливі хвилі різноманітних кривд, що 

вони намагаються спричинити вірним рабам Аллага. І як 

насправді можуть пропащі особи зашкодити людині, котра 

пишається своєю вірою, відчуває близький та благословенний 

зв'язок зі своїм Господом, є щиро переконаною, що Релігія 

Аллага веде її вірною та правдивою дорогою – Прямим 

шляхом від Творця Вседержителя? Навіть якщо вони 

повстануть на неї усі разом, то не досягнуть від неї нічого, на 

що б вони надіялися чи планували... 

       Від Абу Хурайри передано, що Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص  сказав такі 

слова: «На жінці одружуються через чотири її достоїнства: 

через її багатство, шляхетне походження, красу чи вірування 

(дін). Здобудь же обдаровану вірою, (а інакше) - залишитися 

тобі ні з чим!» (Аль-Бухарі і Муслім). 

      Істина полягає у тому, що така чеснота, як сила, 

утверджується в душі мусульманина на його вірі у 

винятковість та виключність Аллага в Його абсолютному 

володарюванні у Всесвіті, у Його праві бути Тим Єдиним, Хто 

достойний поклоніння та одноосібному володінні 

неповторними Іменами та Атрибутами, що може посідати 

лише правдиве Божество – це Таухід  (право поклоніння, 

тобто на те, щоб Йому поклонялися, має лише Один Аллаг; 

владарює, розпоряджається та керує справами Всесвіту лише 

Один Аллаг; досконалі Імена та Якості притаманні лише 

Одному Аллагу). Також на Таухіді засновані й усі інші його 

чесноти, які породжують у ньому прагнення протистояти 

приниженню та несправедливості на землі, оскільки своїм 

високим становищем та сутністю він зобов'язаний своєму 

зв'язку з Небесами і оскільки в рамках своєї віри він може 
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стати одним цілим з громадою слуг Аллага (умма), коли на 

вустах його звучить слово Аллага, Всемогутній Він та 

Великий: 

 

      «Промовляй: «Чи ж я візьму собі покровителя і 

заступника замість Аллага, Творця неба та землі? Це Він 

живить, але не потребує поживи». Промовляй: «Направду, 

звелено мені бути першим, хто віддався в покірності 

[Аллагу Єдиному]». Отож не будь з посеред тих, хто 

долучає рівних та подібних [Аллагу Єдиному]» 

                                                                     (Сура 6, аят 14) 

 

       Ще одна із чеснот сили, про котру зобов'язує Іслам, - 

тверда рішучість та непохитна воля у намірі досягти своєї 

мети усілякими правильними та дозволеними шляхами, які 

ведуть до її досягнення, при цьому докладаючи максимум 

зусиль для здійснення своїх задумів, не залишаючи жодних 

можливостей для впливу будь-яким випадковостям і не 

покладаючись бездіяльно та приречено на  долю, щоб вона 

сама зробила для людини те, що вона не наважується зробити 

для себе сама! Деякі люди перетворюють пошук 

заступництва, захисту, допомоги та притулку  в Аллага у 

прикриття своєї жахливої недбалості та огидної 

легковажності. Подібне спотворення є ненависним Ісламу. 

       Від 'Ауфа ібн Малика передано: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

одного разу розсудив між двома чоловіками, і коли вони 

обидва обернулися, засуджений (той, проти кого було 

винесено рішення) сказав: «Мені досить Аллага і (Він) 

найкращий Покровитель». Тоді він (Пророк) сказав: 

«Воістину, Аллаг засуджує за безпорадність, проте Ти мусиш 

(скористатися) розумом. А якщо тяжіє над тобою будь-яка 

обставина, то скажи: «Мені достатньо Аллага і (Він) 

найкращий Покровитель»»» (Абу Дауд) 
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      Це означає, що кожна людина повинна докладати 

максимум зусиль, щоб повністю подолати і перемогти усі 

труднощі на своєму шляху. Якщо їй вдається подолати та 

підкорити їх, то обов'язок виконано... Однак якщо вона, 

вживши усіх можливих зусиль, все ж зазнає невдачі, але при 

цьому виявляє тверде покладання (тауаккуль), надію та 

сподівання на Аллага, благаючи Його про захист від тягарів 

сум‘яття та надломленості, то все ж вона залишатиметься 

сильною та здатною рухатися далі, щоб досягати успіху.  

      Ісламу ненависно, коли ви починаєте сумніватися у своїх 

діях, вагаєтеся з вибором правильного і здорового, забиваєте 

свою голову дурними передчуттями, що породжує в вас 

почуття невпевненості і побоювання, і ви не знаєте, як вам 

вчинити. Ваша рука слабшає і виявляє нездатність схопити те, 

що для вас корисно, - ви втрачаєте це і воно виявляється для 

вас даремно змарнованим. Подібне замішання та 

збентеженість не личить мусульманину. 

      Від Абу Хурайри передано наступне: «Посланець Аллага  

 ,сказав: «Сильний віруючий - краще і миліше Аллагу ملسو هيلع هللا ىلص

Всемогутній Він та Великий, ніж слабкий віруючий, хоч в 

кожному (з них) є благе. Тож прагни до того, що корисно тобі, 

і шукай допомоги у Аллага, не будь ледачим, і якщо тебе 

спіткає що-небудь (недобре), не говори: «Якби я зробив таке- 

то, то було б ось так і ось так», а кажи: «Аллаг наперед 

визначив, і що побажав, то й вчинив». Адже, направду, слово 

«якби» відкриває (можливість для) діянь диявола »» (Муслім). 

      Діяння шайтана - це риття у минулому з вигуками жалю та 

окриками розпачу. Це саме те почуття гіркоти і відчаю про 

згаяне та втрачене, яке він - сатана намагається закидати в 

душу задля її зруйнування, збиття з вірного шляху або хоча б 

тимчасового виявлення слабкості. Справжній же чоловік 

обертається назад рівно настільки, наскільки це може 

допомогти йому в його теперішньому та майбутньому. А 
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зупинки біля поразок вчорашнього дня, гіркі спогади, уявне 

перебирання минулих бід, повторення слів «якби», «от якщо 

б» - все це немає ніякого стосунку до рис та характеру 

правдивого мусульманина, його звичаїв та моральності. 

Більше того, Шляхетний Коран визначив це одним із проявів 

слабкості, гіркоти і розчарування, від яких тремтять серця 

саме людей невіруючих - безбожників: 

 

      «О ви, котрі увірували, не будьте подібними до тих, 

котрі не увірували і сказали про братів своїх, котрі 

подорожували по землі чи перебували на війні: «Якби 

були вони з нами, - не померли б та не були б убиті», - тому 

обернув Аллаг це на скорботу в серцях їхніх. Це ж Аллаг 

обдаровує життям та вмертвляє і Аллаг - Спостерігаючий 

за тим, що вчиняєте ви» 

                                                                   (Сура 3, аят 156) 

 

      В одному з хадісів говориться: «Хто бажає бути 

найсильнішим (серед) людей, нехай покладається (тауаккуль) 

на Аллага». Тауаккуль, яким зміцнює себе людина, - це один 

із проявів довіри до Аллага. Він (тауаккуль) підбадьорює 

людину, коли та перебуває у скрутному становищі, 

метушиться та не знаходить ніякої допомоги, втрачаючи усяку 

надію. 

      Людина безстрашна, стійка та незламна, що протистоїть 

ворогові, покладаючись на Аллага, відчуває під собою тверду 

опору, незважаючи на нестачу озброєння, військового 

спорядження і малу кількість прихильників. Тауаккуль є для 

неї тим джерелом, з якого вона зміцнюється стійкістю та 

рішучістю. Вона заповзято та наполегливо протистоїть, 

опирається та протидіє ворогам, аж поки в атмосфері темряви 

і страху її не осяє блискавка радісної звістки про перемогу. 

Всевишній і Благословенний Аллаг роз'яснив, що подібний 
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тауаккуль був невичерпною поживою для набуття та 

накопичення сили, сміливості та витривалості, за допомогою 

якої пророки і їх послідовники протистояли несправедливості, 

утискам деспотів, усілякому беззаконню та поширенню 

мерзенності на землі: 

 

      «Чому ж нам не покладатися на Аллага, тоді як це Він 

настановив нас на шляхи наші. І неодмінно ми стерпимо 

кривду, котру ви спричиняєте нам. I на Аллага - ті, що 

сподіваються, - нехай покладаються!» 

                                                                   (Сура 14, аят 12) 

 

      Але розбещені правителі світу цього, а також їхні 

поплічники називають глупотою, безглуздям та оманою ось 

цю несамовиту завзятість та відданість віруючих на шляху 

Аллага, їхні надії на світле майбутнє, їхній спокій щодо того, 

що їхня слабкість сьогодні неодмінно обернеться незламною 

силою, котра прийде від їхнього Господа безсумнівно: 

 

      «Ось прорекли лицемiри та тi, в серцях котрих 

хвороба: «Ввела в оману ось цих їхня релігія!» Та хто 

покладається на Аллага, - направду, Аллаг — 

Всемогутнiй, Премудрий!» 

                                                                     (Сура 8, аят 49) 

 

      Істинний тауаккуль супроводжується виснажливою 

працею та непохитною силою волі. Тауаккуль завжди мав 

саме такий зміст, аж поки Іслам не зазнав спотворення в епоху 

середньовіччя і не став іграшкою та забавою в руках його 

послідовників, що ухилилися у різноманітні марноти та 

неподобства. 

      Щоб сповнитися міцності та набути силу, мусульманину 

слід триматися подалі від розбещеності та розпусти, привчати 
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себе до чистоти й прямоти, уникати усілякий бруд та 

мерзенність. Безсовісна, позбавлена гідності людина не може 

знайти сили, навіть зодягнувшись у лев‘ячу шкіру чи 

ввійшовши у королівське оточення. 

      Аллаг дав пораду народу Худа, тим самим вказавши їм на 

правдиві джерела сили, хоча по своїй природі вони були 

велетнями і досить міцними людьми. Він сказав: 

 

      «Тож, о мій народе, благайте прощення у Господа 

вашого, а тоді покайтеся перед Ним. Вiн надішле хмари 

над вами з рясним дощем та додасть вам сили до вашої 

сили. I не вiдвертайтеся, ви ж - грішники!» 

                                                                   (Сура 11, аят 52) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص бажав навчити людей діям, котрі б 

виявляли віру у всій її красі, а також породити в них 

прагнення до здійснення цих дій і вказати їм на міць людини, 

коли та вчиняє благородну справу, протистоїть сатані і 

піднімається до тих висот, на яких перебувають ангели. В 

одній із своїх бесід він навів такий приклад: «Коли Аллаг 

створив землю, вона стала коливатися і хитатися. І Аллаг 

зміцнив її горами, тож вона набула стійкості. Ангели були 

здивовані силою гір. Вони запитали: «О Господи! А чи 

створив Ти творіння, котрі сильніші за гори?» Він сказав: 

«Так, залізо». Ангели запитали: «А чи створив Ти творіння, 

котрі сильніші від заліза?» Він сказав: «Так, вогонь». Вони 

запитали: «А чи створив Ти творіння, котрі сильніші за 

вогонь?» Він сказав: «Так, воду». Вони запитали: «А чи 

створив Ти творіння, котрі сильніші за воду?» Він сказав: 

«Так, вітер». Вони запитали: «А чи створив Ти творіння, котрі 

сильніші за вітер?». Він сказав: «Так, сина Адама - якщо він 

подає милостиню правою рукою, приховавши це від лівої 

руки»» (Ат-Тірмізі). 
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      Людина - це дивовижне створіння. У той день, коли вона  

набуває шляхетності, вона досягає верховенства у цілому 

видимому всесвіті, стаючи врівень з наймогутнішими та 

найрозвиненішими із його мешканців, переважаючи їх і 

підносячись над ними. Але того дня, коли вона стає 

мерзенною, - прокляття на її адресу лунають як на землі, так і 

на небесах, і її переважують навіть ледь видима порошинка 

або маленьке зернятко. 

Наведений вище хадіс є одним із тих хадісів, в яких 

відображена вартість благодійної та благородної людини, 

змальована її стійкість та самовідданість у прагненні бути 

першою та найкращою на ниві здійснення добрих вчинків. 

      Одним із складових елементів сили мусульманина є його 

відвертість. Він зустрічає людей з відкритим серцем і 

спілкується з ними на основі загальновизнаних норм. Він не 

жертвує правдою заради того, що може знівечити його 

шляхетність та шляхетність його прихильників. Навпаки, він 

зберігає та зміцнює свою силу через силу своїх переконань 

('акида), які він уособлює в собі і заради яких саме й живе. Він 

завжди дотримується відкритості в утвердженні будь-якої 

істини. 

      Сталося так, що коли помер син Пророка Мухаммеда  ملسو هيلع هللا ىلص 

Ібрагім, - відбулося сонячне затемнення. Люди сказали: 

«Сонце затьмарилося через смерть Ібрагіма!» Тоді Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص виголосив  перед ними промову. Він сказав: 

«Направду, сонце і місяць не затьмарюються ні через чиюсь 

смерть, ні через чиєсь життя. Але вони є два знамення із 

знамень Аллага, - Він показує їх Своїм рабам. І якщо ви 

побачили це, то поспішайте до молитви» (Аль-Бухарі). 

      Все це відбувається так, коли людина живе істиною, 

віддана справедливості і не торгує брехнею. У неї просто 

немає в цьому потреби і навіть думки у цьому напрямку. Її 

відвертість доводить, наскільки велика для неї
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цінність честі, котра уберігає людину від шарлатанства, 

крутійства, підступності та користолюбства, служить міцною 

основою для її доброчинливості  і світлих ідеалів. 

      Правило «наказувати (творити) похвальне і забороняти 

осуджуване (негідне та мерзенне)» бере свій початок біля 

витоків цієї духовної височини, оскільки воно грунтується на 

тому, що правдиво віруючі є завжди відвертими там, де були 

припущені помилки, щоб їх усунути, а натомість утвердити 

істину та усіляке добро. 

      В інших наших книгах27 ми роз'яснили соціальні та 

політичні цілі, які закладає Іслам у правило «наказувати 

(творити) похвальне і забороняти осуджуване (негідне та 

мерзенне)». Тут же ми хочемо особливо підкреслити те, що 

мусульманин неодмінно повинен виступати з твердою та 

наполегливою критикою розповсюджених вад, сміливо їх 

осуджувати та намагатися застерігати та віддаляти від них 

інших людей. Його не повинні відлякувати ні страх перед 

«великими та шанованими» людьми, ні збентеження чи 

скромність перед родичами. І його не може зупинити на 

шляху Аллага навіть «докір засуджуючого чи кривдника» 

(тобто засудження, що лунають з вуст інших людей, котрі самі  

поневіряються у темряві безпросвітній). 

      Ісламу ненависне те, коли людина слабшає та відступає 

перед неслухняними Аллагу людьми, котрі у людському 

суспільстві посідають високої посади чи звання, і звертається 

до них з повагою і пошаною. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Якщо людина промовила до лицеміра: «О пане», то вона вже 

розгнівала свого Господа» (Аль-Хакім). 

      Подвійним злочином є те, коли людина спочатку порушує 

заповідані заборони, а потім з насолодою слухає тих, котрі 

вихваляють її, а не тих, котрі осуджують та закликають її
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виправитись та повернутися на шлях вдоволення свого 

Господа – на шлях правди та справедливості. 

 

      «І кого Аллаг принижує, - немає для нього нікого, хто б 

вшанував! Направду, Аллаг чинить, що Він бажає» 

                                                                   (Сура 22, аят 18) 

 

      Заборонивши паплюження (гиба) та лихослів'я, Іслам тим 

самим оберігає мужність мусульманина і зберігає у ньому 

фактор сили. Людина, котра приховується від інших людей, 

щоб потаємно вилити на них свою злість та ворожість через 

розголошення їхніх прихованих чи явних недоліків, - поза 

сумнівом така людина є підлою, підступною, лукавою та 

мізерною. 

      Але людина, котра знаходить в собі сили відгукнутися на 

заклик істини, відкрито зустріне кого завгодно тим, чим сама 

вважатиме за потрібне, виходячи з фактів та реальності, але не 

буде переховуватися, щоб нанести удар з-за спини. 

      Однак це не означає, що ми повинні йти напролом, 

поводячись непристойно та брутально з тими, з ким нам 

заманеться. Навпаки, якщо ми зауважуємо у будь-якій людині 

недолік, то ми в цьому випадку маємо кілька можливостей: 

якщо недолік є природнім недоліком даної людини, має чисто 

фізіологічну природу, тоді буде просто нерозумно сварити її 

як в її присутності, так і за її відсутності; якщо ж це гріх, у 

який вона впала, проте надалі не має наміру продовжувати 

його чинити, то все це - лише рисак, що спіткнувся, а тому 

викриття такої людини або очорнення її на очах у інших 

людей було б нічим іншим, як безглуздою підлістю; якщо ж 

недолік, який ми виявили, є проявом зухвалості розпусної та 

розбещеної людини, котра відверто та свідомо обирає чинити 

різні непристойнощі і гріх поглинув її життя, то як раз саме 

цьому й необхідно не вагаючись давати  відсіч  мовою  істини,  
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яка буде дзвеніти в її вухах та шкребти в серці. 

      Але щоб подібне слово було щирим, ми повинні 

придушити у собі почуття зловтіхи та бажання образити; воно 

повинно виходити виключно з прагнення допомогти, змінити 

непристойне на похвальне і виправити конкретну особистість 

та суспільство в цілому. Це немає нічого спільного зі 

звичайним лихослів'ям та образами на адресу грішника у 

присутності його ворогів, щоб тим самим привернути до себе 

їхні серця, здобути їхню прихильність та симпатію або ж бути 

допущеним до їхнього столу, чи просто оголосити на увесь 

світ про особисту неприязнь та нелюбов до якостей, які 

осуджуються, - задля брудного самовдоволення. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Того, хто з'їв їжу, котра 

була придбана з допомогою пліток, наклепу та скривдження 

честі мусульманина, Аллаг, воістину, нагодує подібною їй із 

Пекла; і того, хто був одягнений у вбрання, котре придбав за 

допомогою пліток, наклепом та скривдженням честі 

мусульманина, Аллаг, воістину, одягне в подібну їй із Пекла; і 

того, хто піднісся на становище слави та показухи за 

допомогою неправдивого восхваління та догідливості людині, 

котра цього не заслуговує, Аллаг, воістину, поставить цим на 

становище ганебної слави та лицемірства у День Воскресіння» 

(Абу Дауд). 

      Гиба - це риса характеру слабких людей, і «усяке 

лихослів'я є праця, але від нього немає рибки в ставку». 

       

 

*          *          * 

 

 

      Іслам не любить людей, які живуть у цьому житті як 

підлабузники та дармоїди, котрих охопили вкрай ганебні 

якості та бажання відхопити для себе майно інших, і котрі 
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хочуть прожити це життя подібно до лисиць та шакалів, котрі 

насичуються недоїдками після левів. 

      Мусульманин не може занепасти та опуститися до того, 

щоб такий низьким та недостойним способом влаштовувати 

своє життя та будувати відносини з оточуючими людьми. 

Навпаки, він повинен оминати та віддалятися від будь-якого 

джерела приниження та при необхідності об'їхати увесь світ у 

пошуках благородних чеснот та благородства. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص розповів як про людей Раю та їхніх 

друзів, так і про людей Пекла та їхніх друзів. Такі чесноти, як 

сила, благородство і гідність, він відніс до перших, а такі 

огидні якості, як самоприниження, привласнення чого-небудь 

шахрайським шляхом, безпорадність, відчай, нетерпеливість і 

свавілля у стосунках зі слабшими - до других. Він сказав: «... 

Мешканців Раю троє: маючий владу, справедливий, котрий 

дає милостиню, успішний; також милостива людина, 

м'якосерда по відношенню до кожного з близьких та 

мусульман; також доброчесний (хто обминає та ухиляється 

від усього брудного), дотримується цнотливості, що має 

родину (сім‘ю)». Далі він продовжив: «А мешканців Пекла 

п'ятеро: слабка (людина), у якої немає (внутрішнього) 

стримання; ті, хто за вами слідують, котрі не набувають ні 

сім'ї, ні майна; зрадник, в якому як тільки приховається 

жадібність - навіть якщо вона тоненька, - він неодмінно 

виявить її; людина, котра - і вранці, і ввечері - завжди 

обманює тебе щодо твоєї сім‘ї та твого майна». Він згадав ще 

й скупість, брехливість та розпусного лихослова. (Далі він 

сказав): «І, направду, Аллаг зіслав мені одкровення про те, 

щоб ви були скромні, щоб не вихвалялися один перед одним 

та не домагалися один одного» (Муслім). 

       

 

*          *          * 



Розділ 13  -----  Сила 

 

 

192 
 

      Крім цього є багато іншого, що трапляється з 

мусульманином і псує його, віддаляючи від свого Господа та 

усього похвального. Він може ставитися до цього легковажно, 

оскільки він постійно перебуває в подібному стані і звикає, 

сприймаючи таке становище як неминуче: душевний розлад 

або соціальна пасивність можуть тяжіти над людиною, від 

чого вона повністю знічується, її розум загальмовується, 

песимізм зростає та утверджується, продуктивність її 

діяльності падає. Обов'язок мусульманина полягає у тому, 

щоб усіма силами намагатися позбутися ось цих гнітючих та 

паралізуючих кайданів і віднайти вихід із всеохоплюючої 

депресії, що просто вбиває людину за її життя... 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص закликав до Господа, просячи у Нього 

захисту від усіх цих згубних лих: «Аллагумма, направду, я 

шукаю Твого захисту від тривоги та печалі, і шукаю Твого 

захисту від безпорадності та ліні, і шукаю Твого захисту від 

боягузтва і скупості, і шукаю Твого захисту від боргового 

тягаря та пригноблення (з боку) людей» (Абу Дауд). 

      Терпіння та надія - це зброя сьогодення і майбутнього. Під 

їхнім покровом людина здатна знести найжорстокіші 

випробування, не давши себе принизити, захистивши себе з 

усіх боків, здійнявшись над усіма бідами та викликами життя, 

бо ж вона - віруюча, а правдиво віруюча людина виявляє свою 

немічність та покірність виключно лише перед Аллагом.        
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Розділ 14 

 

ЛАГІДНІСТЬ ТА ПРОЩЕННЯ 

 
      Люди відрізняються за своєю стійкістю перед явищами, 

котрі збуджують їхні почуття. Деякі з них з легкістю та 

надзвичайною швидкістю зваблюються різноманітними 

дрібницями і миттєво втрачають розум. Інші ж, незважаючи 

на наполегливі провокування, не дозволяють довести себе до 

такого печального стану, зберігаючи в собі здорову 

розсудливість та доброзвичайність. Хоча природні якості в 

душі людини значно впливають на те, наскільки вона спокійна 

чи збуджена, стримана чи нетерпляча, чиста чи каламутна, 

проте існує стійкий та прямий зв'язок між упевненістю 

людини в собі і її стриманістю по відношенню до інших, її 

здатністю прощати їм їхні помилки. Правдиво велика та 

шляхетна людина завжди ширяє над обрієм досконалості з 

відкритим серцем, безмежною лагідністю, поблажливістю та 

терпимістю до людей, пошуком виправдань для помилок, 

скоєних іншими! А якщо якийсь немудрий невіглас захоче 

зачепити її гідність, - вона подивиться на нього поблажливо, 

уподібнюючись у цьому видатному мислителю, коли він 

споглядає дітей, котрі невинно бавляться та пустують - але ж 

вони можуть закидати його камінням. 

      Нам доводилося спостерігати, як гнів зводить людей з 

розуму, як тільки вони втрачають самоконтроль і починають 

думати, що їх настільки принизили, що змити це приниження 

можливо лише кров'ю. 

      Якщо б людина жила за високими мурами своїх 

благородних чеснот, то хіба ж могла б вона відчувати 
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подібний біль настільки гостро? Звичайно, ні - адже ще до 

того, як потрапити у призначену для них мішень, образи 

спочатку безжально б'ють по тих, хто їх випустив. 

      Якраз цим і пояснюється лагідність пророка Худа, з якою 

він вислухав відповідь свого народу після того, як він 

закликав їх до віри в Таухід, тобто визнання Одного Єдиного 

Аллага Правдивим Божеством, Якому немає рівних чи 

подібних. Ось що вони сказали: 

 

      «Промовили вельможі з народу його, котрі не 

увірували: «Дійсно ми бачимо тебе у безумстві i вважаємо 

тебе брехуном». Він сказав: «О народе мій, немає у мені 

безумства, однак я є посланцем від Господа світів. Звіщаю 

я вам послання вiд Господа мого i я для вас — вірний 

порадник»» 

                                                              (Сура 7, аяти 66-68) 

 

      Направду, образи цих невігласів жодним чином не 

вплинули на лагідність Худа, бо ж наскільки великою є 

різниця між людиною, котру Аллаг обрав бути Своїм 

посланцем, котрий втілює у собі добро та благочестя, і  

натомість людьми, які сповнені глупоти та безумства, котрі 

віддалися поклонінню камінням, через свою безглуздість 

вважаючи їх джерелом усіх благ та нещасть. Хіба може 

божевілля цього стада збентежити почуття та розум великого 

вчителя? 

      Якось, Посланець Аллага Мухаммед ملسو هيلع هللا ىلص захотів 

влаштувати своїм сподвижникам урок витримки та 

самоконтролю. Розповідають, що якийсь бедуїн прийшов до 

нього щось попросити. Він дав йому прошене, а потім сказав: 

«Чи достойно я повівся з тобою?» Бедуїн сказав: «Ні, і ти 

вчинив зі мною негарно». Тоді мусульмани розсердилися і 

рушили на нього. Але Пророк ملسو هيلع هللا ىلص подав їм знак, щоб вони 
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зупинилися. Після цього він встав і зайшов у свій будинок, 

відіслав за ним і додав йому ще щось, а потім сказав йому: 

«Чи достойно я повівся з тобою?» Той сказав: «Так, і нехай 

винагородить тебе Аллаг усяким благом у сім'ї та племені». 

Тоді Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав йому: «Направду, спочатку ти сказав 

те, що ти сказав, і в душах моїх сподвижників від цього 

(залишилося) щось, і якщо тобі пасує, то скажи у їх 

присутності те, що ти сказав у моїй присутності, щоб зникло 

те, що вони (тримають) у своїх грудях проти тебе». Той 

погодився. А наступного дня він прийшов, і Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Направду, цей бедуїн сказав те, що він сказав, і ми 

йому додали, і він стверджує, що залишився вдоволений, - то 

чи це так?» Той сказав: «Так, і нехай винагородить тебе Аллаг 

усяким благом у сім'ї та племені». Потім Посланець Аллага 

 сказав: «Мій приклад і приклад цієї (людини) подібні до ملسو هيلع هللا ىلص

людини, яка мала верблюдицю, котра втекла від неї, а люди 

поспішили за нею, але (через те) лише прискорили її втечу. І 

гукнув до них її власник, та й сказав їм: «Дайте спокій мені та 

моїй верблюдиці, адже, направду, я більш близький до неї та 

більш обізнаний». І попрямував він до неї на її очах, забрав 

сміття з землі і повернув її так, що вона прийшла й присіла. І 

він закріпив на ній сідло і всівся на неї. І, направду, якщо б 

залишив я вас (там), де (ця) людина сказала те, що вона 

сказала, то ви б його вбили, - він (би) увійшов у Вогонь». 

      Невдячність бедуїна не збентежила, не спантеличила та не 

вивела з рівноваги лагідного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Він розпізнав у 

ньому природу такого типу людей, яким властива черствість, 

захланність, недоброзичливість, злостивість та нахабність у 

стосунках з людьми і прагнення якомога швидше здійснити 

недобрий вчинок. Якщо б такі люди каралися у невідкладному 

порядку, це б стало великим ударом по них, що було б 

справедливо, але ... 
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      Але великі реформатори не дозволяють, щоб те, що 

трапилося з людьми, призводило до такого сумного кінця. 

Вони проявляють витримку по відношенню до запальних та 

нестриманих людям, щоб неодмінно привести їх до 

позитивного результату і спонукати їхній язик до 

виголошення похвальних та доброзичливих слів. 

      Кмітливий чоловік, будучи в достатку, не скупиться на 

оплату, навіть якщо це буде великий дар та немала розтрата. 

Але хіба можна порівняти витрату грошей з прихильністю та 

приязню людських душ? 

      Бедуїна, вдоволення якого було куплено через додаткові 

матеріальні затрати та завдяки терпеливості, лагідності, 

доброзичливості, мудрості та великодушності Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

ви, цілком можливо, через деякий час знайдете серед тих, 

кому довірено важливу справу, і він буде готовий добровільно 

пожертвувати заради неї своєю власною головою, бо перед 

тим він був підкорений благородством Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, 

котрий зумів йому вказати на правдиві скарби та цінності 

цього життя. Ніколи гроші в руках великих реформаторів не 

призначалися ні для чого іншого, окрім як для задоволення 

потреб тих, котрі просили про різні матеріальні блага, маючи 

в своїй душі ваду жадібності та зажерливості; або ж вони  

могли б послужити лише як земне сміття, за допомогою якого 

можна посадити неприборкану верблюдицю, щоб потім верхи 

на ній перетнути безкрайню пустелю. 

      Бувало, звичайно, й так, що іноді Пророк ملسو هيلع هللا ىلص був не в 

силах стримувати свій гнів, але він ніколи не переступав меж 

люб'язності та поблажливості. З найбільш характерних 

якостей його життєдіяльності (сіра) – це те, що він ніколи не 

мстився за особисті образи чи кривди, окрім лише тих 

випадків, коли явно порушувалися закони Аллага, і тоді він 

мстився за це в Ім'я Аллага. 
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      Одного разу, коли він розподіляв військову здобич, один 

неосвічений бедуїн заявив, що він – Пророк ملسو هيلع هللا ىلص чинить 

несправедливо, і що такий розподіл не є виявом прагнення до 

Лику Аллага. У відповідь на це Пророк ملسو هيلع هللا ىلص звернувся до 

нього з повчанням та щирим напученням, повторивши йому 

промовлені ним слова та роз'яснивши йому, у чому ж полягає 

його невігластво, і не додав до того нічого більше – жодних 

особистих дорікань та невдоволень. 

      За словами Абу Саїда Аль-Худрі передано наступне: 

«Одного разу ми були у Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, коли він 

розподіляв частину (військової здобичі), і до нього прийшов 

чоловік з тонкою талією. Це був чоловік з Бану Тамім. Він 

сказав: «О Посланцю Аллага, будь справедливий». Він же 

сказав: «Горе тобі, кому ж (іще) бути справедливим, якщо я 

несправедливий. Ти (й справді) вже обманувся і в збитку, 

якщо я не чиню справедливо»» (Аль-Бухарі). При тому він 

запобіг спробі деяких зі своїх обурених сподвижників вбити 

того заблуканого неправдомовця. 

      Одного дня, після полудня, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص звернувся до 

людей з проповіддю. Ось частина того, що він сказав: «О, так! 

Воістину, сини Адама створені різними за степенями...» І з 

того, що ми запам'ятали у той день, було наступне: «О, так! 

Воістину, серед них (є той), хто повільно гнівається, швидко 

заспокоюється; і серед них (є той, хто) легко гнівається, 

швидко заспокоюється, і одне - за інше. О так! І, воістину, 

серед них (є той, хто) легко гнівається, швидко 

заспокоюється; О так! І найкращий серед них (той, хто) 

повільно гнівається, швидко заспокоюється; а найгірший 

серед них (той, хто) легко гнівається і швидко заспокоюється. 

О так! І, воістину, серед них (є той, хто) сумлінно повертає 

свій (борг) і добропорядно вимагає те, що йому винні; і серед 

них (є той, хто) кепсько повертає свій борг, добропорядно 

вимагає те, що йому винні; і серед них (є той, хто) сумлінно 
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повертає свій борг, кепсько вимагає те, що йому винні, і одне - 

за інше. О так! І, воістину, серед них (є той, хто) кепсько 

повертає свій борг, кепсько вимагає те, що йому винні. О так! 

І найкращий серед них (той, хто) сумлінно повертає свій борг, 

добропорядно вимагає те, що йому винні; О так! І найгірший 

серед них (той, хто) кепсько повертає свій борг, кепсько 

вимагає те, що йому винні. О так! І, воістину, гнів - палаюче 

вугілля в серці сина Адама. Невже ви не бачили його 

червоних очей і роздутих яремних вен, і якщо хтось відчує 

щось подібне з цього - нехай прилипне до землі» (Ат-Тірмізі) 

      Отже, якщо людина спалахує від вогняного язика гніву, то 

вона несвідомо, під тиском неконтрольованих почуттів 

загублює усе, не залишаючи ніякої можливості для того, щоб 

щось виправити. 

      У наведеному вище хадісі є подана оцінка певних типів 

людей та ступенів їхніх чеснот, і віруюча людина (му‘мін) 

повинна посісти належне їй місце. Гнів людини та істерика 

найчастіше призводять до відвертого безглуздя. Так, вона 

може вилаяти двері, якщо вони не відкриваються, може 

розбити якийсь предмет, який їй незручно утримувати в 

руках, або обсипати прокльонами тваринку, яка її не 

слухається. 

      Якось трапилося так, що поривом вітру здуло вбрання 

однієї людини, і вона його прокляла. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Не проклинай вітер, бо, направду, він  - в покірності 

(Аллагу). І, направду, той, хто прокляв що-небудь (таке, що) 

не заслуговує цього, - на того (це) прокляття (й) повернеться» 

(Ат-Тірмізі). 

      Є безліч різновидів зла, породжених гнівом, а згубних 

наслідків від того зазвичай значно більше. Тому контроль над 

собою під час спалаху гніву є свідченням посідання людиною 

шляхетних рис самовладання, стійкості та витримки, котрі 

гідні усякої похвали та винагородження. 
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      За словами Ібн Ма'суда передано наступне: «Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Кого серед себе ви вважаєте 

непереможним борцем?» Люди сказали: «Того, кого не 

можуть побороти чоловіки». Він же сказав: «Це не так. Однак 

він (той), хто стримує себе у гніві »» (Муслім). 

      За словами Хумайда ібн Абд Ар-Рахмана ібн 'Ауфа 

передано: «До Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص прийшов чоловік і 

сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, навчи мене словам, 

котрими я буду жити, але не (покладай) на мене настільки 

багато, що я забуду» . Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не 

гнівайся»» (Малик). 

      Ця коротка відповідь - найкраще, що можна відповісти на 

сформульоване таким чином запитання. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص давав поради тим, хто шукав у 

нього настанов, з урахуванням їхнього складу характеру та 

відповідності до суспільного середовища, в якому вони 

проживали. Його мовлення бувало коротеньким або ж більш 

тривалим - в залежності від конкретних обставин. 

      Невігластво (джягілійя), проти якого були звернені 

старання Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص з метою його викорінення, 

поділялося на такі два види: перший - невігластво, яке 

противиться знанням, а друге - невігластво, яке відкидає 

лагідність. Що стосується першого, то для розсіювання його 

темряви вживалися різноманітні види знань і мистецтво 

настановлення та напучування . А що стосується другого, то 

поширення його пітьми припинялася через подолання 

пристрастей і запобігання розкладання та усякого 

деградування. 

      Араби доісламської (джагілійської) епохи пишалися тим, 

що вони на невігластво відповідають ще більш відвертим 

невіглаством: «О, так! Нехай ніхто і ні за що не поводиться з 

нами  жорстоко, бо  ми  неодмінно  будемо  жорстокішими  за 
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жорстоких». 

      Іслам прийшов для усунення цього пориву невігластва та 

дикунства, щоб закласти в основи суспільства чесноти та 

доброзвичайність, або, щонайменше, елементарну 

справедливість. А цієї мети можна досягнути лише тоді, коли 

свідомий розум візьме під свій контроль неусвідомлені та 

хаотичні пориви гніву. 

      Багато з тих порад, котрі дав Посланець ملسو هيلع هللا ىلص арабам, 

переслідували саме цю мету. Так, наприклад, прояв 

легковажності і невиправданої ворожості вважається 

ухиленням від Ісламу, ослабленням вуз, котрими була 

скріплена громада, і завдяки яким вона не була хиткою та 

неспокійною. 

      За словами 'Абдуллага передано: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Лаяти мусульманина - свавілля, а вбити його - невіра 

(куфр)»» (Аль-Бухарі). 

 

 

*          *          * 

 

 

      'Абдуллаг ібн Ма'суд сказав: «Кожні двоє мусульман 

неодмінно мають між собою покрову від Аллага, Всемогутній 

Він та Великий, і якщо один з них сказав своєму побратиму 

слово, яке тягне за собою припинення (відносин), то він (тим 

самим) розірвав покрову Аллага» (Аль-Байхакі). 

      Один бедуїн прийшов до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, щоб дізнатися про 

повчання Ісламу. Він не мав ніяких відомостей ні про Пророка 

 ні про те, до чого той закликав. Бедуїн (його звали ,ملسو هيلع هللا ىلص

Джябір ібн Суляйм) сказав: «Я бачив чоловіка, поглядами 

якого  керуються люди, - і що б він не сказав, вони завжди тим 

керуються. Хто ж це?» Вони сказали: «Це Посланець Аллага 
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 І я двічі сказав: «Тобі мир ( 'алейкя-с-салям), о .«ملسو هيلع هللا ىلص

Посланцю Аллага!» Він сказав: «Не говори «тобі мир», адже, 

направду, «тобі мир» - вітання мертвих. Кажи: «Мир тобі! 

(Ас-Саляму 'алейк)»». Далі я сказав: «Ти Посланець Аллага 

 Котрий, якщо ,ملسو هيلع هللا ىلص Він сказав: «Я - посланець Аллага «?ملسو هيلع هللا ىلص

спіткає тебе біда і ти закличеш до Нього, - Він усунить її від 

тебе; а якщо спіткає тебе пора року (посухи) і ти закличеш до 

Нього, - Він зростить його для тебе; а якщо ти перебуватимеш 

у місці пустельному чи відкритому, а твоя верхова 

верблюдиця заблукає і ти закличеш до Нього, - Він поверне її 

тобі». Далі я сказав: «Зобов'яжи мене (чим-небудь)». Він 

сказав: «Не свари ні в якому разі нікого ... - і я після цього не 

сварив ні вільної людини, ні раба, ні верблюда, ні вівцю, - і не 

зневажай нічого із схвалюваного (аль-ма'руф) - та розмовляй 

зі своїм побратимом, розкривши для нього своє обличчя, - 

направду, це із схвалюваного; і підніми свою сукню (ізар) до 

половини гомілки, а якщо ти проти, то до щиколоток, і 

дивись, стережися опускання ізару, адже, направду, це із 

недовіри та, направду, Аллаг не любить недовіру; і якщо 

людина насварила тебе і докорила тобі тим, чого вона про 

тебе не знає, то ти не докоряй йому тим, що ти про нього 

знаєш, адже тягар цього - лише на ньому» (Абу Дауд). 

      Серед людей є такі, котрі не мовчать, перебуваючи в стані 

гніву, - вони знаходяться у постійному сплеску емоцій, 

напруги та стресу, їх особи завжди насуплені від озлобленості. 

Якщо хто-небудь доторкається до такої людини, то вона 

неодмінно здригається, подібно хворому на лихоманку, 

бризкає слиною, і на її губах виступає піна; вона безперервно 

ображає і проклинає ... Ісламу чужі ці огидні якості. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Віруючий не (є) тим, хто в 

усьому докоряє, котрий усе проклинає, ні мерзенним, ні 

непристойним» (Ат-Тірмізі). 
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      Прокльони належать до якостей мерзенних людей, і той, 

хто виливає прокляття на інших через найменші дрібниці, 

наражає себе суворому та небезпечному випробуванню. 

Більше того, людина не повинна проклинати інших, навіть 

якщо вони заподіяли їй насправді значної шкоди. 

      У міру того, як в душі людини реально зростає справжня 

та щира віра, - разом з нею неодмінно зростають 

поблажливість, терпимість та лагідність, і вона відвертається 

від прагнень погубити тих, хто обмежив та порушив її права, 

вважає недоречним виливати на них свою злість та обурення.  

      Якось Пророку ملسو هيلع هللا ىلص було сказано: «О Посланцю Аллага 

 заклич у молитві проти багатобожників». На що він ,ملسو هيلع هللا ىلص

сказав: «Воістину, я не був надісланий для того, щоб усе 

проклинати, але був я надісланий лиш тільки як милість» 

(Муслім).        

      Від того, наскільки мусульманин може себе контролювати, 

стримувати свій гнів, стежити за своїм мовленням, бути 

поблажливим та терпимим до огріхів інших і шкодувати про 

їхні помилки, - буде залежати і його степінь перед Аллагом. 

      А тому Пророк ملسو هيلع هللا ىلص засудив Абу Бакра, коли той прокляв 

свого слугу: «Не належить найбільш правдивому (Ас-Сиддік) 

бути всепроклинаючим» (Муслім). 

      В іншій версії цього хадіса сказано: «Не бути тому, щоб ви 

були одночасно і всепроклинаючими, і правдивими» (Аль-

Хакім). 

      Щоб спокутати свій гріх, Абу Бакр звільнив своїх рабів, 

відправився до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص і сказав: «Я більше не повернуся 

до цього». 

      І це усе так, тому що прокляття - це небезпечна і 

випадкова, некерована куля, до пострілу якої передусім 

підштовхує сліпий гнів, аніж реальне бажання заслужено 

покарати. Людям не варто з легковажністю ставитися до цих 

гучних та отруйних вигуків, оскільки від  їх  тягаря  нікому не 
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уникнути. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Воістину, якщо раб щось 

прокляв, то підніметься (це) прокляття до неба (і) відразу ж 

закриваються ворота неба перед ним (тобто не впустивши 

його). Після цього воно падає на землю, та відразу ж 

закриваються і її ворота перед ним. Після цього воно 

(шириться) направо і наліво, і якщо там воно не допускається, 

то воно повертається до того, хто був проклятий, і якщо він 

заслуговує (на це), то... а інакше воно повертається до того, 

хто його проголосив» (Абу Дауд). 

      Іслам оголосив харамом (забороненим) безглузді 

передражнювання та взаємні образи при веденні дискусій чи 

під час суперечок. І як часто трапляються конфлікти, під час 

яких піддається невиправданому скривдженню людська 

гідність, разом з низкою заборонених взаємних образ, де 

зазнає потоптання та зневаги святість багатьох 

загальновизнаних цінностей. У цих важких прогріхів є лише 

одне пояснення - людина перебуває під цілковитою владою 

гніву і у повному забутті етичних норм та пристойності. 

      Тягар цих огидних конфліктів повертається до 

початкового джерела вогню – тліючого ―вугільного 

камінчика‖, як це сказано в хадісі: «Ображаючі одне одного, 

що б вони не говорили, - (усе це покладеться) на 

зачинальника, аж доки той, хто потерпає від 

несправедливості, не переступить меж (дозволеного)» 

(Муслім). 

      Основою для запобігання цих гострих суперечок є 

верховенство лагідності над гнівом та прощення над 

покаранням. Поза усяким сумнівом, людину завжди будуть 

засмучувати будь-які образи чи скривдження супроти неї 

самої або ж стосовно тих, кого вона любить. А коли умови для 

помсти сприятливі, вона поспішає віддати за спричинене зло 

тим самим і ні за що не заспокоюється до тих пір, поки не 
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відплатить своєму кривдникові настільки ж, наскільки їй 

довелося самій натерпітися. 

      Однак є інший шлях, більш гідний та пристойний, більш 

приємний та вгодний Аллагу, котрий більше свідчить про 

наявність величі та благородства - не давати волі своєму гніву 

і не випускати назовні, а навпаки придушувати та гасити його 

всередині себе. Тобто, не намагатися відплатити кривдникові, 

а відпустити його з миром. У цьому може допомогти, якщо 

навчитися сприймати своє власне вибачення людини, що 

вчинила зле, як вияв власної вдячності Аллагу, Який дарував 

вам право і наділив вас здатністю повернути при бажанні те, 

що належить вам по праву. 

      Ібн 'Аббас розповідає, що коли прибув 'Уяйна ібн Хисн, - 

він зупинився в домі свого племінника Аль-Хурра ібн Кайса, а 

той був одним із тих, кого наблизив до себе 'Умар. Усі вони 

були читцями та учасниками засідань 'Умара і його Ради (аш-

шура), незалежно від того, чи були вони людьми змужнілими, 

чи ще юнаками. 'Уяйна звернувся до свого племінника зі 

словами: «О сину мого брата, чи маєш ти авторитет та повагу 

у цього ватажка? Випроси його згоди прийняти мене». На що 

той сказав: «Я попрошу його згоди прийняти тебе». Далі Ібн 

'Аббас передає: «Aль-Хурр запитав згоди 'Умара прийняти 

'Уяйну і 'Умар дозволив йому». Увійшовши до нього, той 

сказав: «О Ібн Аль-Хаттаб, і клянусь Аллагом, ти не даєш нам 

багато чого і не керуєш нами справедливо». Тоді 'Умар 

розгнівався, та так, що зібрався було нанести йому удар, але 

Аль-Хурр сказав йому: «О ватажок правовірних, воістину, 

Всевишній Аллаг сказав Своєму Пророку ملسو هيلع هللا ىلص: «Прости цих 

людей, закликай робити добро й залиш невiгласiв» (Сура 

7, аят 199) і, воістину, цей - з невігласів». І, клянусь Аллагом, 

'Умар не переступив його (тобто аят), коли той прочитав його 

йому, і він був з тих, хто неодмінно завмирав перед Книгою 

Аллага» (Аль-Бухарі). 
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      Гнів 'Умара був викликаний лише пихатістю та 

зарозумілістю бедуїна щодо нього, і він було вже зібрався 

вгамувати його, оскільки той не прийшов ні з доброю 

порадою, ні з законною вимогою. Він увійшов до правителя, 

скориставшись наданою можливістю, лише заради того, щоб 

без будь-яких на те причин образити його і зажадати для себе 

незаслуженого щедрого підношення! Але коли він (‗Умар) 

опам'ятався – згадав, що ця людина була з числа невігласів, - 

він відразу ж відійшов від нього і залишив його, щоб той 

пішов з миром. 

      У хадісі сказано: «Того, хто стримав гнів, будучи здатним 

виплеснути його, у День Воскресіння Аллаг, Всемогутній Він 

та Великий, покличе перед очільниками створінь, і Аллаг 

навіть дозволить йому вибрати з чорнооких та солодкооких 

(те), що він забажає» ( Абу Дауд). 

      Зі слів 'Убади ібн Ас-Саміта передано наступне: 

«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص  сказав: «А чи не повідомити мені 

вам, чим Аллаг піднімає будову і піднімає степені?» Вони 

сказали: «Так, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص». Він сказав: «(Коли) 

ти лагідний до того, котрий як невіглас до тебе, і прощаєш 

того, котрий був несправедливий з тобою, і даєш тому, котрий 

позбавив тебе, і підтримуєш (стосунки) з тим, котрий порвав з 

тобою»» ( Ат-Табарані). 

      Шляхетний Коран оцінює ці витончені чесноти як шлях 

порятунку, який неодмінно спроваджує крокуючого по ньому 

мандрівника до високих місць у Раю. 

 

      «Прагнiть же до прощення вiд Господа вашого та до 

раю, протяжнiсть якого дорiвнює небесам та землi. Його 

приготували для богобоязливих, якi витрачають на 

милостиню у радостi та в бiдi, якi стримують гнiв та 

прощають людей. Аллаг любить тих, якi роблять добро!» 

                                                          (Сура 3, аяти 133-134) 
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*          *          * 

 

 

      Однією з тих історій, котрі вчать прощати і якій немає 

рівних у цілому світі, є історія того, як Посланець Аллага    

 .пробачив ватажкові лицемірів 'Абдуллагу ібн Убайю ملسو هيلع هللا ىلص

Цей 'Абдуллаг був заклятим ворогом мусульман, що очікував 

будь-якого зручного моменту, щоб накинутися на них; він 

проти них вступив у союз з шайтаном і плів сіті підступних 

змов. Як тільки йому видавалася слушна нагода завдати по 

них удару і ущемити їх Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, він ніколи не втрачав її. 

Саме він і поширив наклеп на матір правовірних 'Аїшу, 

заохочуючи у розтривожених людей бажання до 

перешіптувань цих наклепів про неї, намагаючись через це 

підле звинувачення порушити та зруйнувати основи 

ісламського суспільства. А адже східна традиція здавна 

підносить честь жінки на вершину святості і пов'язує це як з 

гідністю її самої, так і честю її близьких та далеких родичів. 

      Тому гострота болю та переживань не пощадила душу ні 

самого Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, ні його сподвижників, а 

несприйняття та ігнорування відповіді на цю нахабну брехню 

наповнювали їх душі сумом та гіркотою. І так відбувалося до 

самого останнього моменту, поки не зійшли аяти, котрі 

розкрили усі задуми та хитрощі лицемірів, викрили їх 

підступність та лукавість і засвідчили про непорушну 

цнотливість матері правовірних та незаплямованість її 

життєвого листа. 

 

      «Воістину, ті які зводять наклеп, є серед вас самих. Не 

вважайте це злом проти вас. Навпаки, це - добро для вас. 
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Кожна людина отримає за свій гріх! А на того, хто згрішив 

найбільше, чекає велика кара!» 

                                                                   (Сура 24, аят 11) 

 

      Суворе покарання (хадд) придбали собі ті, котрі оголили 

свої хижацькі кігті у цій трагедії. Однак злісний вірус зміг 

вціліти, щоб поновити свої хитрування та підступи проти 

мусульман, щоб нашкодити їм настільки, наскільки стане 

можливим. 

      Але Аллаг наперед визначив перемогу Посланцю ملسو هيلع هللا ىلص і 

Своєму війську, і Іслам потіснив спадщину століть забобонів, 

необізнаності та відсталості. Його вороги замкнулися у собі і, 

навіть, зазнали приголомшливого удару з усіх боків. Ібн Убай 

був дуже пригнічений, а згодом захворів і помер - після того, 

як сморід його лицемірства проник у кожну щілину. Його син 

вирушив до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, щоб попросити у нього 

пробачення за свого батька, і він пробачив. Після цього він 

попросив його про те, щоб загорнути тіло покійного батька в 

його сорочку, і він подарував йому її. Потім він попрохав його 

про те, щоб він звершив похоронну молитву (джяназа) і 

попросив для нього вибачення у Аллага. Але на це прохання 

чуйний, поблажливий та лагідний Пророк ملسو هيلع هللا ىلص нічим не 

відповів; він лише встав перед тілом покійного, який ще вчора 

принижував його честь і гідність, прохаючи для нього 

прощення. Але Вища Справедливість зумовила все, і були 

послані такі слова Всевишнього: 

 

      «Проси для них прощення чи не проси – навіть якщо 

ти проситимеш для них прощення сімдесят разів, Аллаг не 

простить їх! Це так, бо вони не увірували в Аллага та Його 

Посланця! Аллаг не веде прямим шляхом людей 

нечестивих!» 

                                                                     (Сура 9, аят 80) 
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      Ось що дійшло до нас стосовно цієї «події про наклеп»: 

один із близьких родичів Абу Бакра, що жив на його 

утриманні, не посоромився потоптати честь матері 

правовірних, батько якої був його опікуном. Тим самим він 

піддав забуттю та віроломно зневажив вимоги Ісламу про 

права у родинних зв'язках і про належне за отримане-вдіяне 

благодіяння. Усе це проникло Абу Бакра і спонукало його 

заприсягтися, що він конче покине цього родича і не буде 

підтримувати з ним ніяких стосунків, як це й було колись. 

Тоді саме були зіслані наступні слова Всевишнього: 

 

      «Нехай тi, хто має статки й багатство серед вас, не 

клянуться, що не будуть допомагати родичам, бiдним i 

переселенцям на шляху Аллага. Натомiсть нехай 

вибачають i прощають. Невже ви не бажаєте, щоб Аллаг 

простив вас? Аллаг — Прощаючий, Милосердний» 

                                                                   (Сура 24, аят 22) 

 

      Абу Бакр поновив надання колишньої матеріальної 

допомоги, сказавши: «Направду, я бажаю, щоб Аллаг простив 

мені». 
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Розділ 15 

 

ВЕЛИКОДУШНІСТЬ ТА ЩЕДРІСТЬ 

 
      Іслам - це релігія, яка ґрунтується на роздачі та 

жертовному витрачанні матеріальних благ, а скупість та 

приховування підривають її основи. Тому Іслам прищеплює 

своїм послідовникам великодушність та щедрість. Він 

заповідає їм линути до того, що спонукає до різноманітних 

проявів благодіяння і благочестя, щоб добродійство по 

відношенню до людей стало їх постійним заняттям, яке вони 

не припиняли б ні вдень, ні вночі. 

 

      «Тi, якi витрачають як милостиню своє майно вдень i 

вночi, потаємно та вiдкрито, матимуть винагороду у 

Господа їхнього. Немає страху для них, i не будуть 

засмученi вони!» 

                                                                   (Сура 2, аят 274) 

 

      Кожен мусульманин повинен бути економним у витратах 

на власні потреби, щоб не вичерпати усе своє майно, - адже 

він зобов'язаний поділитися з іншими тим, чим Аллаг наділив 

його по Своїй Милості, та щоб відкрити доступ до того, чим 

він володіє, допомагаючи тим побратимам, котрі зазнали лиха 

та різних випробувань, щоб полегшити долі знесилених та 

знедолених. 

        Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «О сину Адамів! 

Направду, якщо ти не шкодуючи віддаси надлишок, - (буде) 

краще для тебе, і якщо ти його утримаєш, - (буде) гірше для 

тебе, і за достаток ти не (зазнаєш) осуду, і розпочни з того, 
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кого утримуєш, і рука піднята краще, аніж опущена» 

(Муслім). 

       Коран дав нам зрозуміти про це, поєднавши заборону 

марнувати кошти з велінням витрачати їх на родичів та 

нужденних. Так, розтринькувач - це  безглуздий 

марнотратник, який розбазарив більшу частину свого майна 

на задоволення власних пожадливостей у нікчемних 

насолодах та забавах. Але що у такому випадку в нього 

залишиться для дотримання та виконання обов'язкових прав 

та надання необхідної, нагальної та невідкладної підтримки 

побратимам по вірі? 

      Всевишній сказав: 

 

      «Вiддавай належне родичу, бiдняку, подорожньому й не 

витрачай марно! Воiстину, марнотратці — брати 

шайтанiв. А шайтан був невдячний перед Господом 

своїм!» 

                                                            (Сура 17, аяти 26-27) 

 

      Далі у тексті Корану слідує настанова щодо нужденних та 

про виявлення поваги до їхньої гідності. Так, він велить 

мусульманину проявляти до них прихильність, а якщо немає 

можливості дати їм те, за чим вони прийшли, - відповідати їм 

в делікатній та лагідній формі. 

 

      «Якщо ти вiдвертаєшся вiд усiх цих, шукаючи милостi 

Господа свого – на яку сподiваєшся, то говори з ними 

ласкаво» 

                                                                   (Сура 17, аят 28) 

      Заклик Ісламу до великодушності та щедрості 

невичерпний і постійний, а його війна проти скупості, 

жадібності та зажерливості не стихає ні на мить. 

      За  словами  Абу  Хурайри  передано  наступне:  «Пророк 



Розділ 15  -----  Великодушність та щедрість 

 

 

211 
 

 сказав: «Щедрий є близьким до Аллага, близьким до ملسو هيلع هللا ىلص

Раю, близьким до людей, далеким від Пекла. А скупий є 

далеким від Аллага, далеким від Раю, далеким від людей, 

близьким до Пекла. І щедрий невіглас більш любий для 

Всевишнього Аллага, ніж скупий учений»» (Ат Тірмізі). 

      У цьому світі немає і не може бути такої суспільної 

системи, в якій люди могли б обійтися без взаємодопомоги та 

співчуття. Більше того, щоб утвердити мир та спокій, 

забезпечити щастя людей, необхідною умовою є, щоб сильний 

виявляв доброзичливість та ласкавість до слабкого, а 

забезпечений допомагав вбогому та нужденному. 

      Якщо б багатства у тій чи іншій кількості, якими наділені 

ті чи інші люди, були лише наслідком їхніх природніх 

обдарувань та здібностей, то одним дісталося б надто багато, а 

інші мусіли б задовольнятися вельми скромним достатком, - 

адже такі непорушні закони природи, і з цим нічого не 

поробиш. А нещастя приходить до людей та панує серед них 

саме тоді, коли кожен з них живе сам по собі, визнаючи лише 

себе самого, свої потреби і тільки. І це при тому, що Аллаг, 

Всемогутній Він та Великий, зібрав людей усіх разом і 

поставив перед ними суворе випробування - спільний спосіб 

життя при відмінностях у суспільному становищі; і саме цим 

випробуванням піддається фортеця їхньої віри і у такий спосіб 

розподіляються милості Аллага. 

 

      «Одних iз вас Ми зробили спокусою для iнших — чи  

будете ви терплячi? А Господь твiй — Всевидячий!» 

                                                                   (Сура 25, аят 20) 

 

      Ніяке суспільство, жодна громада (умма) не може 

досягнути успіху на цьому терені, окрім як зміцнивши зв‘язки 

та скріпивши стосунки між своїми синами, і тим самим не 

залишивши місця для існування знедолених, котрі б 
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потерпали від зубожіння та злиднів, та багатіїв, котрі б 

насолоджувалися радощами життя поодинці, захоплені 

самонасолодою та самовдоволенням. 

      Задля досягнення цих високих цілей Іслам висунув чіткі 

норми. Однією з них є прищеплення людській душі прагнення 

здійснювати благодіяння, надавати допомогу і творити добро. 

Плодами цього виховання великодушності та шляхетної 

доброзичливості користуються не лише  знедолені, але, 

навпаки, їхнє умиротворення, щастя, блаженство та добробут 

неодмінно повертаються до тих, хто виявив щедрість та 

великодушність, оберігаючи їх та захищаючи від душевних 

струсів та удушливої напруги, що викликаються 

озлобленістю, а також є наслідками сліпого егоїзму, 

захланності, лукавства та мізерності. 

       

      «Ось вас закликають жертвувати на шляху Аллага, але 

де-хто серед вас скупий. Той, хто скупий, скупий лише на 

шкоду собi. Аллаг — Багатий, а ви — бiднi!» 

                                                                   (Сура 47, аят 38) 

 

 

*          *          * 

 

 

      Злиденність - це тягар, котрий, впавши на людину, 

пригнічує її та принижує її гідність, спотворюючи та 

порушуючи той стан, який Аллаг початково визначив та 

встановив для людей. Убозтво здатне повністю позбавити її 

«вищості», якою Аллаг звеличив та підніс людину над іншими 

створіннями, - адже наскільки ж важко бачити людину у 

подертому одязі, дірка якого ось-ось знайде її сороміцькі 

частини тіла; або ж босою, з п'ятами та пальцями, покритими 

мозолями від дотику із землею; або ж голодною, коли вона не 
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може відвести погляду від будь-якої їжі, але, будучи 

позбавленою будь-яких засобів, змушена відвертатися у 

розпачі… 

      Ті, кому доводиться бачити подібні жахливі сцени, котрі, 

однак, ніяк не чіпають їхні душі та не впливають на їхні 

почуття, - не є ні людьми, ні віруючими. Адже, насправді, 

людська спорідненість та спільність мусить пов‘язувати усіх 

людей в цілому і без якихось винятків, і це необхідно 

підтримувати та заохочувати, і не полишати своїх побратимів 

на поталу різноманітним позбавленням та стражданням. 

      Страх людини перед своїм Господом через те, що існують 

подібні знедолені люди, - це невід‘ємне питання віри. 

      Одного разу Пророку ملسو هيلع هللا ىلص довелося бути свідком подібної 

сумної картини. І вона залишила в його душі важкий слід. 

Тоді він зібрав мусульман та звернувся до них з промовою. 

Він нагадав їм про право людини перед людиною, закликав їх 

до того, щоб їхні душі сповнилися почуттям страху перед 

Аллагом та стурбованістю про Судний День, і він 

продовжував так до них промовляти до тих пір, аж поки вони 

не зібрали стільки, скільки було достатньо для покриття 

потреб бідних та нужденних побратимів. 

      Зі слів Джябіра передано наступне: «На початку дня ми 

були у Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і до нього прийшли люди голі, 

босі, у розірваних смугастих шатах або 'аба (арабський вид 

одежі), більшість з яких - а можливо й усі - були з (племені) 

Мудар. Обличчя Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص зблідло - зблідло через 

те, що він побачив, наскільки вони бідні (тобто він змінився в 

обличчі і засмутився. - Автор). Він увійшов і вийшов, дав 

розпорядження Білялю. Той відразу ж проголосив азан і 

промовив ікама. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص помолився і після цього 

звернувся з промовою, сказавши: 

 

      «О люди! Бiйтесь Господа вашого, Який  створив вас iз 
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однiєї душi та створив iз неї другу до пари; а з них ще й 

iнших чоловiкiв та жiнок i розселив їх. Тож бiйтесь 

Аллага, iм’ям Якого ви звертаєтесь одне до одного, i 

дотримуйтесь родинних зв’язкiв. Воiстину, Аллаг наглядає 

за вами!» 

                                                                       (Сура 4, аят 1) 

 

      «О ви, якi увiрували! Бiйтеся Аллага, та нехай 

помiркує кожен про те, що приготував вiн собi на завтра. 

Бiйтесь Аллага, бо Аллаг знає про те, що ви чините!» 

                                                                   (Сура 59, аят 18) 

 

      Потім він сказав: «(Нехай кожна) людина видасть 

милостиню зі свого динара, зі свого діргама, зі свого одягу, із 

са‘ своєї пшениці, із са‘ своїх фініків, - і так продовжував, аж 

поки не сказав, - і навіть половинкою фініка». І далі (оповідач 

продовжив): «І прийшов чоловік з числа ансарів зі зв'язкою, 

яку він ледь утримував на своєму плечі. Ні, він її таки не 

втримав! Після цього люди пішли один за одним. І, нарешті, я 

споглядав дві купи харчів та одежі... І тут я побачив, як 

обличчя Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص засяяло, наче воно було 

позолочене, і Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Тому, хто вніс 

до Ісламу добру традицію, - винагорода за неї та винагорода 

того, хто звершує її після нього, без того, щоб з їхньої 

винагороди що-небудь втратилося. А на того, хто вніс до 

Ісламу недобру традицію, - її тягар та тягар того, хто звершує 

її після нього, без того, щоб з їхнього тягаря що-небудь 

втратилося»» (Муслім). 

      Ці красномовні слова являють собою заклик до змагання у 

чиненні добра та поширенні усього світлого, до прагнення 

бути в перших рядах там, де справа стосується благодійних 

проектів, таких як «Благодійний поїзд», «Зимова допомога» та 

ін. Вони також є пересторогою для тих, хто намагається 
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додати та утвердити огидні та осудні традиції і тим самим 

погіршує становище в суспільстві, а як наслідок  того - люди 

стають приреченими борсатися у ―зачарованому колі‖ зла, 

нечестя, безглуздя, непристойності та  різноманітних бід, 

котрі є наслідком їх брудних вчинків, згідно тих лихих 

нововведень від необізнаних та нетямущих невігласів. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Однак любов до багатства і пристрасть до його 

накопичення властива людині від природи, і заради цього 

вона готова відправитися у найвіддаленішу мандрівку. А 

егоїстичні спалахи та пориви в її душі мають міцний вплив і 

найчастіше повертають її до думок виключно про саму себе, 

та звісно аж ніяк до думок про інших. Якби їй було дано усе, 

що є на цій землі, і тим більше якщо б вона заволоділа 

незмірними скарбницями Милості Божої, то й у цьому 

випадку її душа не дозволила б їй рясно витрачати з того, і її 

обмежена та спотворена натура знайшла б тисячі причин, 

котрі б утримали її руки від благодатного добродійства. 

 

      «Скажи: «Якби ви володiли скарбами милостi Господа 

мого, то все одно трималися б за них зi страху збiднiти, бо 

людина скупа!»» 

                                                                 (Сура 17, аят 100) 

 

      Іслам відносить подібну рису характеру до категорії 

негідних інстинктів, з якими людина повинна вести жорстку 

боротьбу, а також пильно, активно протистояти їхнім 

підступам. Він роз'яснює, що володарем двох благ - цього 

життя та Прийдешнього - стане лише той, хто успішно та з 
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корінням вирве зі своєї душі усе те, що спонукає до скупості, 

а натомість привчить її до великодушності, жертовності, 

шляхетності та щедрості. 

 

      «Тож бiйтеся Аллага, наскiльки зможете, слухайтеся та 

корiться, i жертвуйте задля свого ж блага! Виграли тi, якi 

вберегли себе вiд скупостi!» 

                                                                   (Сура 64, аят 16) 

 

      Багатства, накопичені в скарбниці, в якій поховані права 

нужденних, неімущих та знедолених, - це насправді велике 

зло для тих, хто ними володіє, як у цьому світі, так і у світі 

Прийдешньому. Таке багатство подібне до зміїв, котрі 

ховаються у своїх норах і очікують , як би то когось вжалити. 

Більше того, Іслам чітко роз'яснив, що багатство дійсно 

перетворюється у змію, яка блискавично прошмигує та 

виставляє жало, женучись за його володарем, щоб вжалити 

його руку, скуту скупістю. 

      Зі слів Джябіра ібн 'Абдуллага Аль-Ансарі передано 

наступне: «Я чув, як Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Немає ні 

власника верблюдів, ... ні власника скарбу - котрий не чинить 

з ним по праву, - скарб якого у День Воскресіння не з'явиться 

безстрашною, оголеною (змією, що оскалила зуба. - Автор), 

слідуючи за ним з роззявленою пащею, і коли він прийде до 

неї, то (відразу ж) втече від неї, а вона закличе до нього: 

«Візьми свого скарба, якого ти приховав, - адже немає мені 

потреби у ньому». І коли він побачить, що без цього не 

обійтися, він протягне свою руку до її пащі, і та вкусить його, 

(як) кусає самець»» (Аль-Бухарі). 

      Іслам роз'яснює людині шляхом благого напоумлення, 

корисного настановлення та невтомного переконування, що її 

пристрасна любов та безконтрольне прагнення до багатства 

може привести до загибелі, і якщо вона задумається над 
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сутністю того, чим вона володіє, а також про наслідки цього, 

то конче усвідомить, що, направду, великодушність краще від 

егоїзму і що давати - благородніше та прекрасніше, ніж бути 

жадібним.  

      Зі слів Абу Хурайри передано наступне: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Раб (Божий) говорить: «Багатство моє, багатство 

моє», але з багатства його (дістанеться) йому лише три (види): 

те, що він з'їв і зробив його тлінним, або ж зодягнув і зносив, 

або ж віддав і придбав [або задовольнився]. Усе, що понад це, 

- він піде і залишить це людям»» (Муслім). 

      Дивним є: людина страждає задля того, щоб накопичити 

те, що вона врешті-решт буде змушена залишити іншим. 

Якщо мусульманин не використовує своє багатство та усяке 

майно для своїх реальних та нагальних потреб у цьому житті, і 

на те, що підготує для нього Життя Майбутнє, то заради чого 

ж іще йому накопичувати та використовувати усе це, якщо він 

дійсно є щирим віруючим та шукає вдоволення свого 

Господа? 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص струсив пил з цієї істини, 

звернувшись (до людей) зі словами: «Для кого з вас майно 

вашого спадкоємця більш любе, ніж ваше власне майно?» 

Вони сказали: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, для будь-кого з нас 

наше майно є любе нам більш (за усе)». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Направду, ваше майно - те, що ви принесли, а майно вашого 

спадкоємця - те, що він полишив» (Аль-Бухарі). 

      Але незважаючи на це, коли Пророк ملسو هيلع هللا ىلص оголосив про 

збір закяту, м'яко виявивши почуття жадібності, що опанувало 

тими людьми, він обережно загладив це, сказавши: «До вас 

з'являться ненависні вершники (маючи на увазі збирачів 

закяту), і якщо вони до вас прийдуть, то прийміть їх радо і не 

бороніть їм у тому, чого вони домагатимуться; і якщо вони 

будуть справедливі, то - для своєї душі, а коли несправедливі - 
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то проти неї; і догодіть їм, адже, направду, повноцінність 

вашого закяту - догодження їм, тож нехай вони звернуться з 

благанням про вас» (Абу Дауд). 

      Успіх людини - в усуненні цих перепон, що породжуються 

скупістю та захланністю і стають на шляху благих намірів, - і 

це шанується Ісламом як особлива чеснота; адже не секрет, 

що надії, що покладаються на це земне життя з часом у 

людини лише міцніють. І якщо вона володіє здоровим тілом, 

налаштована на велике майбутнє, економить на своїх 

витратах, невпинно накопичуючи своє майно, покращуючи 

свої можливості у набутті матеріальних благ, щоб забезпечити 

для себе і для своїх нащадків та спадкоємців благополучне 

майбутнє, - її прихильність до минаючого життя нестримно 

посилюється та зростає. Якщо ж  вона у змозі подолати в собі 

усі ці фактори і здатна протягти руку з грошима, рясно 

витрачаючи з цього, не боячись ні збідніти, ні залишитися 

знедоленою, то вона, безсумнівно, ось цим чинить велике 

благо та виявляє справжню, тверду віру. 

      Від Абу Хурайри передано наступне: «Один чоловік 

прийшов до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص і сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! 

За яку милостиню буде найбільша винагорода?» Той сказав: 

«(За таку) милостиню, яку ти даєш, будучи праведним, але 

скупим (тобто заощадливим), боячись збідніти і сподіваючись 

розбагатіти, і не зволікаєш  до тих пір, коли душа твоя вже 

дере у горлі і ти кажеш: «ось цьому - це, ось тому - те», - коли 

усе це вже й так належить йому (коли усі ці розмови вже 

будуть марними)»» (Муслім і Аль-Бухарі. Редакція Мусліма). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Витрачання   коштів   без   шкодування   та   скупості,   що 
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ґрунтується на щирому намірі та походить із почуття 

милосердя та доброзичливості, - змиває гріхи і стирає 

помилки. Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «Якщо ви даєте милостиню вiдкрито, то є добром вона. 

А якщо ви приховуєте її та даєте нужденним, то це краще 

для вас. Аллаг пробачить вам деякi злi вчинки вашi, та 

Аллагу вiдомо те, що ви робите» 

                                                                   (Сура 2, аят 271) 

 

      «I якщо дасте ви Аллагу гарну позику, то Вiн поверне 

вам iще бiльше, та й простить вас! А Аллаг — Вдячний, 

Смиренний! Знаючий потаємне й вiдкрите, Великий, 

Мудрий!» 

                                                            (Сура 64, аяти 17-18) 

 

      Якщо мусульманин впав у гріх та відчув, що він 

віддаляється від свого Господа, то очищенням, котре знову 

освіжить його та оновить, знову освітить йому його шлях та 

надасть для нього покров вибачення та вдоволення Аллага, 

буде звернення до такого дорогого та улюбленого його серцю 

багатства і рішуча відмова від нього на користь бідних та 

нужденних, і тоді неодмінно зійде на нього Милість  Аллага 

та наблизить його до Наймилостивішого  з милостивих. Зі слів 

Абу Зарра передано наступне: «Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Поклонявся побожний з синів Ізраїлевих. Так, він 

поклонявся Аллагу в синагозі шістдесят років, і зійшов на 

землю дощ і покрилася вона зеленню, а священик виглянув зі 

своєї синагоги та й сказав: «Якщо я спущуся і згадаю Аллага, 

то примножу собі блага!» Він спустився і у нього був коржик 

чи два коржі, та коли він (вже був) на землі, йому зустрілася 

жінка і він став не припиняючи спілкуватися з нею, а вона – 

спілкуватися з ним, аж поки він не покрив її, а  після  цього  –  
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зомлів. І він спустився до ставка, (щоб) омитися, і до нього 

прийшов жебрак прохаючий, і він дав йому знака, щоб той 

взяв два коржі, і потім він помер ... І було зважено поклоніння 

на (протязі) шістдесяти років з цим перелюбом, і перелюб 

переважив його благодіяння; відтак до його благодіянь було 

докладено коржик чи два коржі, і переважили благодіяння 

його і було прощено йому»» (Ібн Хіббан). 

      Найчудовішим прикладом роз'яснення того, наскільки 

щедрість та великодушність впливають на прощення та 

спасіння - це одкровення Аллага Своєму пророку Яхьї, щоб 

той навчив цьому свою громаду: «... І наказую вам (подавати) 

милостиню.
28

 Цей приклад подібний до прикладу чоловіка: 

його взяли у полон вороги, прив'язали його руку до його шиї і 

підвели його, щоб завдати удару по його шиї, а він промовив: 

«Чи є для вас те, чим міг би я від вас відкупитися?» І він почав 

віддавати їм мале та велике, аж доки не відкупився» (Аль-

Хакім). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Різноманітні милостині, що ми жертвуємо, як, наприклад, 

закят, подарунок, витрата коштів чи що-небудь інше, несуть у 

собі багато наслідків для людини як для цього життя, так і для 

Життя Прийдешнього, бо, саме із цих вчинків у поєднанні з 

своїми релігійними переконаннями та віруваннями 

мусульманин або набирає силу і наближається до свого 

Господа , або слабшає та віддаляється від вдоволення Аллага. 

І ніщо не ослаблює людину більше, ніж скупість та жадібність 

щодо прав інших людей та ходіння з поганою думкою про
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Аллага, сумнівами та недовірою до Його Милості та 

Щедрості. І ніщо інше не зміцнює та не приносить 

благословення людині, як її великодушність та тверда 

переконаність у Милості Аллага. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Благодійні вчинки захищають від згубних наслідків 

лихого, і таємна милостиня згашає гнів Аллага, і підтримка 

родинних стосунків продовжує життя» (Ат-Табарані). 

      Він також сказав: «Оберігайте своє майно за допомогою 

закяту, уздоровлюйте своїх хворих милостинею, і зустрічайте 

хвилі випробувань у молитві та в покорі» (Абу Дауд).    

      Отже, немає нічого більш важкого для шайтана, більш 

дієвого у знешкодженні його хитрощів і більш згубного для 

його лихих навіювань та нашіптувань в серцях людей, аніж 

роздавання милостині. Тому він намагається вселити в 

людську душу слабкість, знеохочення та розчарування і 

утримати людей від пожертвувань, збентежуючи та 

спантеличуючи   усілякими  тлінними, мирськими   турботами 

та прагненнями. 

 

      «Шайтан лякає вас бідністю й закликає вас до 

розпусти, а Аллаг обіцяє вам прощення та ласку Свою. 

Аллаг – Всеосяжний, Всезнаючий!» 

                                                                  (Сура 2 , аят 268) 

 

      У хадісі сказано: «Не побачити людині що-небудь із 

милостині, аж поки не відв'яже вона від неї підборіддя 

сімдесяти шайтанів» (Ахмад). 

      Коли людина розподіляє свою зарплату чи доходи на свої 

конкретні витрати та потреби, призначаючи частину з того - 

значну чи ні - на покриття неминучих витрат, - вона сприймає 

усе це як неминучі збитки та втрати. Але Іслам звертає нашу 

увагу на те, що людині, можливо, й дозволено вважати свою 

їжу, воду та ліки як щось втрачене та згублене, але щодо того,  
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що вона витрачає на шляху Аллага - ні. 

      ‗Аїша передає, що якось вони зарізали овечку і Пророк 

 запитав: «Що залишилося від неї?» Вона відповіла: «Не ملسو هيلع هللا ىلص

залишилося нічого, окрім її лопатки». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Залишилося усе, окрім її лопатки» (Вони роздали як 

милостиню усю тушу, окрім цієї частини - Автор) (Ат-

Тірмізі). 

      Усе це є підтвердженням словам Аллага, Всемогутній Він 

та Великий: 

 

      «Те, що у вас, зникне, а те, що в Аллага, залишиться 

назавжди. Ми неодмiнно винагородимо тих, якi були 

терплячi, за найкраще з того, що вони робили!» 

                                                                   (Сура 16, аят 96) 

 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص передав слова свого Господа: «О сину 

Адамів! Вивільни зі своїх скарбів - (адже) у Мене немає ні 

пожежі, ні потопу, ні крадіжки, Я дам тобі сповна за них (тоді, 

коли) ти найбільше матимеш у них потребу» (Аль-Байхакі). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Іноді може здаватися, що щедрість зменшує статки та 

багатства людини, наближує її до бідності та позбавляє 

милого її серцю спокою, що ніби дарують їй різноманітні 

матеріальні блага та усілякі придбання. Подібні думки є 

навіюваннями та нашіптуваннями Сатани, які він підступно 

намагається вселити у черстві та мізерні душі. 

      Істина ж полягає у тому, що благородство та 

великодушність - це шлях достатку, а щедрість - фактор 

зростання та зміцнення, і той, чиї руки не будуть 
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притримувати та шкодувати дари Аллага, але навпаки, ті руки 

простягнуться широко, щоб пропонувати та поширювати 

Божу милість, - ось саме така віруюча людина буде завжди 

забезпеченою рясними дарами з милості Аллага та з Його 

щедрот. 

      У хадісі мовиться: «Над трьома речами я клянусь та 

викладаю вам розповіддю, тож запам'ятайте ось це: як тільки 

поменшає майно раба (Божого) задля милостині, і як тільки 

вчинять несправедливо з рабом (Божим) у чому-небудь, а він 

стерпить ось це, - Аллаг неодмінно додасть йому за це величі. 

І як тільки відкриє раб (Божий) ―двері‖ жебрацтва, - Аллаг 

неодмінно відкриє йому ―двері‖ злиднів» (Ат-Тірмізі). 

      Тож нехай людина конче будує свого будинка на міцному 

фундаменті великодушності та поспішить залатати усі 

прогалини та вади, яких припустилася, та зверне свій 

відкритий та прихильний погляд на нужденних та 

потребуючих, котрі  прямують до неї, і поміркує при цьому 

про засади, на яких забезпечується прибутковість будь-якої 

справи, як наприклад, торгівлі. Коль сьогодні вона витратить 

мале, то завтра чи після завтра воно неодмінно повернеться 

чимсь набагато більшим. 

      Аллаг проголосив гідний дар та жертовне витрачення з 

майна зі щирими намірами «прекрасною позикою» (див. сура 

57, аят 11), яку Він повертає людині не просто такою ж чи 

вдвічі більшою, але примноженою у безліч разів. Він спонукав 

Свого раба жертвувати і навчив його істини, що витрати на 

потреби інших - це найкраща гарантія того, що Аллаг виявить 

бажання рясно обдаровувати його зі Своїх скарбів, які є 

невичерпні та безмежні. 

      У хадісі Кудсі сказано: «Витрачай, і я буду витрачати для 

тебе. [і далі] Рука Аллага рясна, вона не збідніє через 

спустошливе витрачання вдень та вночі. [і далі] А чи ви 

бачили, що Він витратив з тих пір, як створив Небо та землю? 
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Так, направду, (через це) не поменшало те, що в Його Руці, і 

Трон Його був на воді, а в Руці Його - ваги падають та 

опускаються» (Аль-Бухарі). 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, сказав: 

 

      «Скажи: «Аллаг збiльшує та зменшує надiл тим iз рабiв 

Своїх, кому побажає! Що б ви не пожертвували, Аллаг 

поверне це вам. А Вiн — найкращий iз надiляючих!»» 

                                                                   (Сура 34, аят 39) 

 

      Благодійники - це ті, котрі і в радості, і в печалі 

перебувають під наглядом Аллага і Його захистом та 

заступництвом. Ангели посилають їм благословення і очікує 

на них ще багато іншого, благодатного. Однак для тих, котрі 

притримують та приховують своє майно можна передбачити 

лише збитки та втрати - адже невже ж це майно увічнить їх 

самих чи залишиться з ними назавжди? Майно цілком і 

повністю приходить до нас від інших на тимчасове 

користування і в подібний спосіб перейде вже від нас до 

інших. Навіщо ж так жадібно хапатися за нього та віддаватися 

цьому аж до знемоги, при цьому обмінюючи краще на 

нікчемне? 

      Все, що пов'язує людей з тлінним світом, буде залишено 

Єдиному Спадкоємцеві (Аль-Уаріс) Небес та землі, і вони 

повернуться до свого Господа голими, без будь-якого 

багатства і влади – у тому ж самому стані, в якому вони 

вперше були створені; і у День Воскресіння вони будуть 

оточені тим, у чому вони проявляли скупість та жадібність. 

Тож не дивно, що верховний сонм (збір) ангелів (див. сура 37, 

аят 8) помститься тим, хто забув ці істини і мандрував по 

землі, не піклуючись ні про що, окрім накопичення того, що 

насправді йде йому на шкоду, і забуття та нехтування тим, що 

приносить справжню користь та успіх. 
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      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Кожного дня, коли ранок 

огортає рабів (Божих), неодмінно сходять два ангели, і один із 

них промовляє: «Аллагумма, (від) плати тому, хто витратив 

жертовно поверненням», а інший мовить: «Аллагумма, (від) 

плати шкодуючому втратами»» (Муслім). 

 

 

 

 *          *          *  

 

 

      Не виключено, що людина буває жадібною до 

матеріального, оскільки вона хоче залишити своїх дітей у 

достатку, який би вберіг їх від щоденних мінливостей долі. Це 

прагнення чудове і на мусульманина накладено обов'язок 

піклуватися та оберігати своїх нащадків, захищати їх від 

злиднів та скрути,  впевняючись, що у них немає потреби 

вдаватися до жебрацтва та випрошування у людей. Ісламу, 

який наказує нам боротися з бідністю та нестатками в чужому 

будинку, є нестерпним та неприпустимим, щоб ви оселили цю 

біду у власному будинку. 

      У хадісі мовиться: «Не сваріть мертвих, адже вони вже 

перейшли до того, що собі приготували» (Аль-Бухарі). 

      Однак матеріальне забезпечення своїх дітей і створення 

гарантій для їхнього майбутнього не є правомірним чи 

дозволеним будувати за рахунок своєї Релігії та моралі. 

Нерозумно, коли людина жертвує собою, своєю гідністю та 

вдоволенням Аллага щодо себе, лише заради привласнення 

собі зі свого заробітку того, що в кінці кінців перейде комусь 

іншому. 

      Іслам настановляє, що діти людини та її майно є подібні до 

усіх інших милостей, які тимчасово даруються їй, щоб 

випробувати її через них. Якщо ж вона зупиниться перед 
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ними, візьме собі за найголовніше та найцінніше у світі, та 

забуде про накладені на неї обов'язки та певні пожертвування, 

то усі ці милості Аллага можуть стати джерелом її нещасть; 

більше того, це усе може стати найбільш злісним ворогом для 

неї. Словами Всевишнього це висловлено ось так: 

 

      «О ви, якi увiрували! Воiстину, серед дружин ваших i 

дiтей ваших є вороги вам! Бережiться ж їх! А якщо ви 

вибачите, змилуєтеся та простите їх, то Аллаг — 

Прощаючий, Милосердний! Вашi дiти та ваше майно — 

лише спокуса. А в Аллага — велика винагорода!» 

                                                            (Сура 64, аяти 14-15) 

 

      Так! Якщо людина ігнорує джігад заради того, щоб 

залишатися біля своєї дружини, уникає та цурається 

пожертвувань, щоб якомога більше накопичити для своєї 

дитини, то це означає, що вона виявляє відверту невдячність 

за даровану їй милість і через своє безумство перетворює її у 

кару для себе самої. 

      Зі слів Ібн Абу Суайда передано наступне: «Я чув, як 

'Умар ібн 'Абд Аль-'Азіз сказав, що праведна жінка Хауля, 

дочка Хакіма, стверджувала: «В один із днів Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص вийшов, притиснувши до грудей одного з двох 

синів своєї дочки, кажучи: «Направду, ви спонукаєте до 

скупості, боягузтва та невігластва, і направду, ви - з пахощів 

Аллага Всевишнього»» (Ат-Тірмізі). 

      Той, хто через свою дитину став скупим, боягузливим та 

неосвіченим, - втрачає все відразу, а людина, котра перш за 

все дбає про права Аллага та Його рабів, безсумнівно знайшла 

успіх та щастя. До того ж скупість у приписаному, тобто 

належному по праву, і накопичення та відкладання на дітей 

зекономленого таким чином – за рахунок нехтування 

накладеними Шаріатом обов‘язками - ніколи не викорінить 
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бідності та нужденності; жадібність також не приносить 

собою багатства та заможності. Подібні діяння, навіть в 

умовах певних потреб, ніколи не будуть прийняті від людини 

як виправдання у День Воскресіння. 

      'Абдуллаг ібн Ма'суд передав такі слова, промовлені 

Пророком ملسو هيلع هللا ىلص: «Аллаг воскресив двох рабів (Своїх) з тих, 

кого Він рясно наділив майном та дітьми. Він сказав одному з 

них: «О такий-то, син такого-ось». Той сказав: «Я перед 

Тобою, о Господи ...» Він же сказав: «Хіба Я не рясно наділив 

тебе майном та дітьми?» Той сказав: «Так, це так, о Господи». 

Він же сказав: «І як же ти повівся з тим, що Я тобі дав?» Той 

сказав: «Я залишив це для своєї дитини, остерігаючись 

злиденності!» Він же сказав: «Однак якщо б володів ти 

знаннями, то сміявся б менше, а натомість плакав багато. А те, 

направду, чого ти боявся для них, Я вже зіслав на них». 

      І сказав Він до іншого: «О такий-то, син такого-ось», і той 

сказав: «Ось я перед Тобою, о Господи ...» Він же сказав 

йому: «Хіба Я не рясно наділив тебе майном та дітьми?» Той 

сказав: «Так, це так, о Господи». Він же сказав: «І як же ти 

розпорядився з тим, що Я тобі дав?» Той сказав: «Я витратив 

усе в слухняності Тобі і був твердо переконаний у величі 

Твоєї могутності для своєї дитини після мене (тобто після 

того, як мене не стане)!» Він же сказав: «Однак якщо б 

володів ти знаннями, то сміявся б менше, а плакав багато. А 

те, направду, у чому ти був твердо переконаний, Я вже їм 

зіслав»» (Ат-Табарані). 

      Іслам наказує людині бути щедрою щодо самої себе, потім 

- до своєї сім‘ї, потім - до родичів і до усіх інших людей. 

      Бути щедрим до самого себе означає, що людині слід 

задовольняти усі свої реальні потреби, вдаючись до законних 

засобів та дозволених методів, тобто дотримуючись халялю, 

тим самим захищаючи себе від усього того, що є харамом. 

Вона звісно повинна захищати себе від будь-яких проявів 
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бідності, голоду та нужденності, які є принизливими для 

людини як для повноцінного члена суспільства і ганебними 

для її гідності як для мусульманина. І усе це не виходить за 

рамки законних прагнень, в яких немає місця ні 

марнотратству, ні надмірності. Мусульманин зобов‘язаний 

залишати для себе ту частину свого майна, котра сприятиме 

реалізації та виконанню цих законних цілей збереження 

гідності людини, а якщо такої частини у неї не знаходиться,  -

в такому випадку вона вважається бідною та нужденною, 

потребуючи допомоги своїх побратимів. 

      За словами Абу Саїда Аль-Худрі передано наступне: 

«Якось у п'ятничний день, коли Пророк ملسو هيلع هللا ىلص промовляв 

проповідь, прийшов один чоловік з неохайним виглядом. 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитав у нього: «Чи ти помолився?» 

Той відповів: «Ні». Він сказав: «Зверши два ракяти молитви», 

і почав спонукати людей до роздачі милостині; люди 

покидали сукні, і він видав йому з того дві сукні. Коли ж 

настала наступна п'ятниця він прийшов, а в той час Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص промовляв проповідь і почав спонукати людей до 

роздачі милостині. Він кинув одну зі своїх суконь, на що 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Цей (чоловік) прийшов з 

неохайним виглядом у п'ятничний день, і я звелів людям 

(роздати) милостиню, і вони скинули сукні, і я звелів (видати) 

йому з них дві сукні. Відтак він прийшов зараз, і я звелів 

людям (роздати) милостиню, і він скинув одну з них». І він 

(тобто Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) насварив його і сказав: «Візьми своє 

плаття»» (Ан-Насаї). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص прагнув викорінити в суспільстві 

зовнішні прояви крайньої нужденності, лиха та нестатку. 

Деякі люди можуть байдуже ставитися до того, що вони 

живуть голодними, голими та у повній неспроможності і 

безсиллі. Однак, подібного роду люди не повинні нав'язувати 
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свій спосіб життя навчанням Релігії та світогляду суспільства. 

Іслам зобов'язує, щоб людина володіла тими життєвими 

благами, які дозволять їй тримати себе з гідністю, зберігати 

людське обличчя та жити у відповідності до мети створення 

та існування людини.  

      Зі слів Джябіра передано наступне: «Прийшов (один) 

чоловік з чимось подібним до яйця із золота і сказав: «О 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, я отримав це з копальні, візьми його - 

воно є садака, крім цього у мене нічого немає!», І він (Пророк 

 відступив від нього. Той підійшов до нього з правого (ملسو هيلع هللا ىلص

боку і сказав те ж саме, і він відступив від нього. Потім він 

підійшов до нього з лівого боку і сказав те ж саме, і він 

відступив від нього. Потім він підійшов до нього ззаду і 

сказав те ж саме. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص взяв те і кинув ним у нього, і 

якби воно потрапило у нього, то заподіяло б йому біль... Він 

же сказав: «Де-хто з вас приходить з тим, що має і каже: «Це - 

милостиня», а потім сідає жебрачити у людей. Найкраща 

милостиня - те, що понад достатку!»» (Абу Дауд). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Господар будинку зобов'язаний точно з'ясувати для себе 

обсяг розумних потреб своєї дружини, дітей, а тоді щедро 

витрачати задля задоволення тих потреб. І немає ніякого 

відношення до Релігії те, коли чоловік порушує спокій своєї 

дружини, синів і дочок постійною нужденністю, нестачею та 

обмеженнями і при цьому силується витрачати своє майно в 

інших цілях, нехай навіть з дуже благородних намірів. 

Сімейні стосунки та близькість є найбільш гідні збереження і 

мають більше прав на зміцнення та плекання, ніж будь-які 

інші суспільні справи. 
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      Абу Хурайра передав такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Динар, котрого ти витратив на шляху (задля справи) Аллага, 

і динар, який ти витратив на звільнення раба, і динар, який ти 

витратив на бідного, і динар, який ти витратив на сім'ю, - (з 

усього цього) найбільш висока винагорода буде за той динар, 

який ти витратив на свою сім'ю» (Муслім). 

      У розмові про щирість були приведені такі слова Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Направду, мусульманин, - коли він витратив 

щось на свою сім'ю, шукаючи через це винагородження (від 

Аллага), - то це (тобто його витрати на сім'ю) буде 

(зараховано) йому за милостиню» (Муслім). 

      Цією витонченою настановою Іслам бажає упорядкувати 

законні, утверджені Шаріатом витрати на плодоносному і 

праведному шляху, адже сім'я - це і є саме та опора і той 

фундамент, на якому споруджується величезна суспільна 

будівля, будучи тою живою клітиною, яка формує його 

будову, і тому – першочергова та надзвичайна увага до 

турботи про неї (сім‘ю) принесе усій Уммі більше реальної 

користі, аніж позбавлення її цієї турботи чи нехтування її 

правами на неї (тобто турботу) через формальне та показне 

виконання інших приписів. 

      Далі, у цій постанові звучить погроза тим, хто є схильний 

до марнування свого майна поза стінами своєї домівки - серед 

своїх друзів або ж взагалі серед сторонніх людей, нехтуючи 

потребами сім‘ї. А коли такі люди повертаються у стіни свого 

будинку, то вони підступно та зненацька починають бути 

поганим прикладом скупості та самодурства, залишаючи 

рідних у розпачі та розчаруванні. 

 

 

*          *          * 
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      Люди, котрі найперше заслуговують на отримання користі 

від надлишків багатства мусульманина - це його родичі і 

близькі. Вони мають право на те, щоб будь-які блага, які його 

рука щедро віддає та витрачає, надходили саме до них. Це 

перше та найбільш здорове з усього того, що може прийти на 

світлий розум. Тому, якщо поблизу людини є потребуючий, то 

немає жодного сенсу "переступати" через нього, не помічати 

його та нехтувати ним і йти далі, несучи благо іншому, 

далекому від вас. До того ж це ймовірно може зростити в 

серцях тих потребуючих людей приховану злобу і відчуття 

того, що ними нехтують через злі наміри або через неприязнь 

до них. А якщо давальник якогось добра і справді націлився 

на те, щоб покарати чи провчити своїх родичів, то його 

благодійне пожертвування в підсумку повертається до нього, 

обертаючись важкими та неприємними наслідками. 

      У хадісі мовиться: «О Умма Мухаммеда! Клянуся Тим, 

Хто послав мене з Істиною! Аллаг не приймає милостині від 

людини, у якої (є) родичі, які потребують її підтримки, а вона 

роздає її іншим. І клянусь Тим, в Чиїх Руках душа моя, не 

буде дивитись Аллаг на такого у День Воскресіння!» (Ат-

Табарані). 

      Зі слів Зайнаб, дружини 'Абдуллага передано наступне: 

«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Роздавайте милостиню, о 

громадо жінок, (нехай) навіть зі своїх прикрас»». Далі вона 

продовжила: І я повернулася до 'Абдуллага і сказала: 

«Воістину, ти чоловік, рука якого не обтяжена, і воістину, 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص наказав нам (роздавати) милостиню. 

Вирушай до нього і розпитай у нього. І якщо це буде 

зараховано мені, (то ...), а інакше я віддам її іншим». 

'Абдуллаг сказав мені: «Ні, вирушай до нього ти». І я 

вирушила, і тут раптом (одна) жінка з числа ансарів біля 

дверей Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, і з тією ж потребою, що й у 
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мене. А сам Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص володів величчю, котра 

вселяє шанобливий страх. До нас вийшов Біляль і ми сказали 

йому: «Іди до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і повідом йому, що дві 

жінки біля дверей запитують тебе про те, чи буде зарахована 

їм милостиня, (віддана ними) їхнім же чоловікам та сиротам, 

котрі (проживають) під їхнім дахом? Та не повідомляй йому, 

хто ми такі». Біляль увійшов до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і 

запитав його (про це), і Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитав: «Хто 

вони такі?» Той відповів: «Жінка з числа ансарів та Зайнаб». 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитав: «Яка Зайнаб?» Той відповів: 

«Дружина 'Абдуллага». І Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав йому: 

«Для них - дві винагороди: винагорода у родинних стосунках 

та винагорода за милостиню»» (Муслім). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص також сказав: «Милостиня 

нужденному - (одна) милостиня, і вона ж подвійна для 

володаря    родинних   стосунків  -  милостиня    та   підтримка 

 (родинних зв'язків)» (Ат-Тірмізі).
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Розділ 16. 

 

ТЕРПІННЯ 

 
                                          «…Терпіння – освячення…» (Муслім) 

 

      Коли труднощі посилилися, їхні причини переплелися та 

змішалися між собою, а тягарі та різні лиха слідують одне за 

одним і не видно ніякого просвітку та полегшення, то лише 

терпіння і тільки воно здатне стати для мусульманина 

джерелом сяючого та зігріваючого світла, захистком від тиску 

невідання та керівництвом, котре убереже та віддалить його 

від розчарування та розпачу. Терпіння - це чеснота, якої 

потребує кожен мусульманин у своїй Релігії та на своєму 

цілому життєвому шляху, і саме на ньому він повинен 

будувати усі свої справи, вчинки та надії, бо інакше він буде 

немічний, безпорадний та цілком розгублений... Він повинен 

привчити себе переносити неприємності та прикрощі без 

досади та роздратування, відважно очікувати результатів, 

якими б віддаленими вони не були, ніколи не відступати 

перед труднощами, якими б важкими вони не були, - з серцем, 

вільним від сумнівів та вагань, з розумом , якому не властива 

легковажність через смуток та втрати. Він повинен володіти 

непохитною впевненістю, справжньою стійкістю, не 

страхатися хмари, яка несподівано з'явиться на горизонті, 

навіть якщо за нею йде інша і ще інша… Більше того, йому 

належить твердо вірити, що провісники прояснення неминуче 

з‘являться і що терпляче очікування на них з непохитною 

надією та спокоєм є проявом мудрості та здорового глузду. 

      Аллаг постановив та утвердив неминучість випробування 

для усіх людей, а тому від кожного вимагається, щоб вони 
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перебували у повній готовності у випадку можливих 

потрясінь та труднощів, та щоб для них не було несподіванок, 

котрі застали їх зненацька та ввели у відчай та зневіру: 

 

      «Ми будемо випробовувати вас доти, доки не пiзнаємо 

тих серед вас, хто веде боротьбу й тих, хто має терпiння; i 

Ми випробуємо звiстки про вас!» 

                                                                   (Сура 47, аят 31) 

 

      Поет висловив подібну думку такими словами: 

 

                     «Ми знали про нічні тягарі 

                      Перед тим, як відчули ми їх. 

                      Коли ж на нас вони впали, 

                      То жодних знань вони нам не додали» 

 

      Немає сумнівів у тому, що якщо людина зустрічає 

негаразди у повній готовності, з ясним та чистим поглядом, то 

це дасть їй значні переваги і краще допоможе їй зміцнити своє 

становище і уберегтися від погіршення або ж цілковитої 

поразки. 

      Всевишній сказав: 

 

      «Та якщо ви будете терпеливими i богобоязливими, то 

це i буде справжньою рiшучiстю!» 

                                                                   (Сура 3, аят 186) 

 

      Терпеливість грунтується на двох важливих реаліях. 

Перша з них стосується самої природи життя у цьому світі, бо 

Аллаг створив його не як обитель спокою, умиротворення, 

вдоволеності, винагород та надбань, але як місце випробувань 

та іспитів. Час перебування людини у цьому світі є періодом 

нескінченного кола усіляких випроб та змагань. Перейшовши 
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один іспит, людина відразу ж потрапляє на інший, причому 

перший може цілком суперечити     наступному, тобто     

людина       може випробовуватися чимось одним, а потім - 

кардинально протилежним - подібно до того, як залізо 

спочатку розжарюють у вогні, а потім кидають у прохолодну 

воду… 

Коли Аллаг дав Сулейману (мир йому) величезну та 

неймовірну владу, той усвідомлюючи природу цього життя, 

сказав: 

 

      «Така ласка Господа мого, якою Вiн мене випробовує 

— буду я вдячним чи невдячним? Хто дякує, той дякує 

лише задля себе, а хто невдячний, то, воiстину, Господь 

мiй — Багатий, Щедрий!» 

                                                                   (Сура 27, аят 40) 

 

      Причини випробовування різними тягарями та 

неприємностями переважно невиразні та приховані і буде 

прекрасно, якщо ми спробуємо усвідомити становище людей 

у цьому житті, уподібнивши їх до військових, котрі були 

мобілізовані на війну. Так, деякі загони зобов'язалися воювати 

до останньої краплі крові, щоб врятувати інших. Порятунок 

загонів, котрі ще залишаються, направлено на те, щоб кинути 

їх у нові битви згідно планам керівництва – і все це 

мотивоване вищими інтересами. Особисте ставлення та 

бачення кожного зокрема з цієї величезної та  бурхливої маси 

людей не береться до уваги, оскільки проблема у даному 

випадку занадто широка та всеохоплююча і, отже, не може 

узгоджуватися та пристосовуватися до життя конкретних 

людей поодинці. 

      Також, деяким людям долею може бути приготовано 

велику кількість випробувань, котрі можуть закінчитися 

їхньою загибеллю. І людині нічого не залишається, як лише 
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зустріти випробування, що насувається, достойно, з гідністю 

віруючої людини, терпляче та смиренно. Оскільки життя - це 

випробування, давайте докладемо усіх наших зусиль, щоб 

досягти у ньому правдивого успіху.  

      Життєві випробування - це не промова, яка записується, і 

не слова, які для когось призначені - усе не так просто. Часто 

це - біль, що пронизує душу, паралізуючи її і відкриваючи для 

пригніченості, відчаю, розпачу та страху. Це - контрасти, які 

або змушують тремтіти навіть найзапекліших негідників, що, 

здавалося б, втратили будь-які людські почуття, або 

присипляють пильність найправедніших з віруючих. Також це 

- нерівноправність та гніт, через що де-хто заявляє про своє 

божественне походження, у той самий час як інші вмирають 

шагідами, захищаючи свої зневажені та вкрадені права. 

      Історія людства дуже сумна з самого свого початку і аж до 

сьогоднішнього дня! Істина полягає у тому, що людина 

наполегливо прокладає собі шлях у житті та рухається уперед 

з дня на день, добре усвідомлюючи, що цей шлях всіяний 

тернами і охоплений брудом та трясовинням. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Другою істиною щодо становища людини у цьому 

земному житті є те, що стосується природи віри. Віра - це 

активний взаємозв'язок людини з Аллагом, Всемогутній Він 

та Великий. Адже дружні стосунки навіть між людьми не 

приймаються в розрахунок і про них не може бути й мови 

доти, доки вони не пройдуть випробування на міцність 

життєвими негараздами, часом і ще низкою різних факторів та 

подій. Щось подібне відбувається і з вірою – тим 

взаємозв‘язком людини зі своїм Творцем - цей взаємозв'язок 
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повинен пройти випробовування, які могли б підтвердити 

дійсність існування цього взаємозв‘язку і його вартість та 

якість. Через такий іспит виявиться або щирість та благість 

віри людини, або ж відкриється її фальш та лукавість. 

      Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «Невже люди думають, що їх залишать у спокої та не 

будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть: «Ми 

увiрували»? Ми випробовували тих, якi жили ще ранiше. 

Аллаг неодмiнно знатиме тих, якi говорять правду, й тих, 

якi брешуть!» 

                                                                (Сура 29, аяти 2-3) 

 

      Знання Аллага безсумнівно охоплює усі справи - як ті, що 

мають зовнішні прояви, так і ті, що приховані, і таке 

випробовування не може насправді додати нічого нового до 

Божественного всевідання, котре охоплює усе без винятку - і 

початок, і кінець. Але людина буде засуджена не за те, що 

знає про неї Аллаг, але безпосередньо за те, що вчинила вона 

сама згідно свого вибору. Якщо деякі злочинці не зізнаються у 

своїх злочинах, то тоді у який ще спосіб буде доведена їхня 

провина у Судний День, як не за допомогою випробування, 

коли їхні частини тіла будуть свідчити та промовлятимуть їхні 

кінцівки? Про таких людей Аллаг промовляє наступне: 

 

      «Того Дня Ми зберемо їх усіх, а потім скажемо 

багатобожникам: «Де ж ваші спільники, яких ви 

вигадували?» Тоді не буде в них виправдання, хіба що 

скажуть: «Присягаємося Аллагом, Господом нашим, що 

ми не були багатобожниками!» Поглянь же, як вони 

брехатимуть про самих себе! Тож залиш їх разом з тим, що 

вигадували вони!» 

                                                              (Сура 6, аяти 22-24) 
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      Як це може бути так, що вони будуть розраховані лише 

згідно знання Аллага? Справедливою відплатою для них буде 

осуд виключно виходячи з їхніх діянь, згідно яких за ними 

самими та за іншими буде записано порочність, розбещеність 

та усяке інше зло, що вони вчинили. 

      На цих двох істинах ґрунтується терпіння, і заради них 

релігія вимагає це терпіння. Отже, людина, яка звикла 

забувати про ці істини, зазвичай приходить у 

приголомшливий стан у часі спіткання з труднощами та 

неприємностями, цілком  ціпеніє при відчутті болю, а в її 

серці розпочинають свій тиск занепокоєння, поспішність та 

панічність, котрі утверджують у ній відверту неприязнь до 

терпіння та залишають в її горлі неприємний присмак. Коли її 

гнітить якась обставина чи спіткало розчарування, або ж на 

неї спало якесь лихо, то вона не може знайти собі місця там, 

де раніше його було більш ніж достатньо, і її обтяжують дні, 

скільки б вони не тягнулися! Вона намагається вийти з цього 

становища швидше від кліпання ока, навіть погоджуючись 

втекти від реального буття та забутися... І ця спроба в 

рідкісному випадку увінчується успіхом, оскільки вона 

суперечить природі Релігії та життя. Мусульманину більше 

пасує привчити себе до тривалого очікування. Всевишній 

Господь сказав: 

 

      «Людина створена нетерплячою. Я покажу вам Свої 

знамення, тож не квапте Мене!» 

                                                                   (Сура 21, аят 37) 

 

      Та в хадісі: «...Хто намагається терпіти, того Аллаг 

зробить терплячим, і ніхто не був наділений даруванням 

більш благим та рясним, аніж терпіння» (Аль-Бухарі). 

      Терпіння - це один з символів величі і ознак досконалості, 

а також один із показників верховенства душі над 
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навколишнім світом. Ось чому Ас-Сабур (Багатотерплячий) - 

одне з прекрасних Імен Аллага. Він завжди дає відстрочку і не 

поспішає, і зволікає з покаранням, в той час як люди 

поспішають у своїх злочинах, і шле Своє напередвизначення 

для того, щоб терпіння утверджувалося повсякчас, а не в 

якийсь короткий проміжок часу надзвичайних та буремних 

подій, та щоб люди керувалися не власними безконтрольними 

емоціями та збудженими почуттями, але саме виявляли 

розважність, поміркованість, стійкість та терпеливість. 

 

      «Вони просять тебе прискорити кару. Аллаг ніколи не 

порушує Своєї обіцянки! День у Господа твого такий, як 

за вашою лічбою тисяча років!» 

                                                                   (Сура 22, аят 47) 

 

      Терпіння - це один з елементів зрілої мужності та високого 

героїзму. Адже труднощі та тягарі цього життя не в змозі 

достойно переносити немічний та слабкодухий, і якщо 

людина, наприклад, має якісь важкі речі, які вона хоче 

перевезти, то вона не буде наймати для цього дітей, або 

хворих, або знеможених, але обере для цього володаря міцних 

плечей та витривалих рамен! Подібно й у житті – ніхто не 

здатен звалити на себе велику місію життя і витривати у тому, 

окрім терплячих героїв та стійких і непохитних постатей. До 

того ж, доля вождів праці і випробувань узгоджується з тим, 

чим вони були обдаровані із талантів, а також від результатів 

їхніх діянь. 

      Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитали: «Хто з людей більше 

(схильний) до випробувань?» Він сказав: «Пророки, потім 

найбільш зразковий та найменш зразковий... Люди 

випробовуються у міру їх релігійності. Отже, чия релігія 

міцна, - посилюються і його випробування. А чия релігія 

слабка, - його випробування послаблюються. І, направду, 
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людина буде неодмінно зазнавати випробувань до тих пір, 

поки вона не буде йти по землі, не маючи на собі жодного 

прогріху» (Ібн Хіббан). 

      Що ж стосується старань, зусиль, наполегливості та 

більшості клопотів, то доля людей тут різниться в залежності 

від здатності кожної людини проявляти терплячість та 

стійкість. 

      Велич на життєвому шляху і готовність до будь-чого - це 

те, що спонукало одного з великих людських вождів сказати 

наступне: «Не просіть у Господа, щоб Він полегшив ваш 

тягар, але просіть у Господа, щоб Він вчинив витривалою та 

терплячою вашу спину!» 

      Легкість тягаря, порожнеча рук, байдужість, 

відстороненість - це якості, головним чином властиві дітям, 

натомість життєві проблеми, почуття обов'язку, гіркота 

боротьби та безперервність прагнень та змагання - це риси 

характеру активних будівничих - людей, котрі формують та 

―оздоблюють‖ це життя. На людину, котра розсиджується у 

своєму будинку, не осяде дорожній пил, а дезертира, 

можливо, й не зранить зброя і не злякає наступ… Однак тих, 

котрі прийняли активну участь у бурхливій боротьбі на 

життєвому шляху, сміливо кинувшись у самий її розпал, 

неодмінно обсіє пил з перевалів, зазнають вони поранень і 

конче зіткнуться з усіма труднощами та іспитами, що чатують 

на сміливих та відважних. Тому Іслам шанує людей, котрі 

достойно перенесли випробування цього життя, а також 

висловлює співчуття ослабленим та знесиленим, заспокоюючи 

їх турботою і полегшуючи їхній біль. 

      «Приклад віруючого подібний соковитим сортам трав - їх 

покриває подих вітру, (який) то пригинає їх, то випрямлює, 

колихаючи ними. А приклад невіруючого подібний до 

кедрового пагіння, що заважає своєму корінню, над яким 

немає ніякого покрову, поки він не вламається враз» (Муслім). 
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      Адже віруючий, котрий виявляє старанність, щирість та 

заповзятість у своєму житті, є цілеспрямованим та рішучим у 

вирішенні усіх своїх проблем. І навпаки, що може спіткати 

ледачого, який втік з поля битви… Саме у цьому криється 

зміст слів: «Кому Аллаг бажає добра, того Він піддає 

випробуванням» (Аль-Бухарі); «Коли бажає Аллаг Своєму 

рабові добра, то найшвидше стягне з нього [скарає] у цьому 

житті, а якщо бажає Аллаг Своєму рабові зла, то затримає 

стягнення з нього за його прогріхи, щоб він заплатив за усе в 

День Воскресіння». «Велика винагорода - з великим 

випробуванням. І справді, коли любить Аллаг Всевишній 

людей, - Він випробовує їх, і для того, котрий був вдоволений, 

- благовоління [прихильність], а для того, котрий гнівався, - 

гнів» (Ат-Тірмізі). 

      Степінь людини, яка зазнає біль цього життя, яка долає 

його, а він намагається здолати її, - перед Аллагом є набагато 

вищою, аніж того, котрий легковажно зазнає поразки, при 

цьому - галасливий здалека, нічим не переймається і до 

котрого немає нікому жодного діла, через його порожнечу та 

нікчемність. 

      І ті великі винагороди, які Аллаг приготував для тих, котрі 

терпеливо зносять страждання та різноманітні виклики, - 

набагато вищі від тих, які Він приготував як відплату за 

виконання інших дій виявлення своєї віри мусульманином: 

«Забажають обдаровані благополуччям у День Воскресіння, 

коли (буде) дана винагорода володарям випробувань, щоб їх 

шкіра була порізана за життя ножицями» (Ат-Тірмізі). 

      Дивно, що деякі люди розуміють Іслам так, ніби він 

звеличує безпосередньо біль сам по собі і вітає усякі недуги та 

хвороби, бо вони заслуговують пошани та любові. Це 

помилка, яка має далекосяжні наслідки. Ібн 'Аббас передає, 

що коли до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص дійшла звістка про те, що 

сестра 'Укба ібн 'Аміра дала обітницю здійснити хадж пішки, 
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він сказав: «Направду, Аллаг не має жодної потреби в її 

обітниці, тож вели їй, - нехай сідає верхи» ( Абу Дауд). 

      А ось що передано зі слів Анаса: «Якось Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص побачив старого, котрий погойдувався між двома 

своїми синами, і запитав: «Що з ним?» Йому відповіли: «Він 

дав обітницю, що буде йти пішки». Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Направду, Аллаг немає жодної потреби у тому, щоб 

цей (чоловік) мучив себе», і звелів йому сісти верхи» (Аль-

Бухарі). 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, сказав: 

 

      «Невже Аллаг буде карати вас, якщо ви будете 

вдячними та вiруючими? Аллаг — Вдячний, 

Всезнаючий!» 

                                                                   (Сура 4, аят 147) 

 

      Однак Іслам особливо вихваляє тих, котрі стійко терплять 

біди, труднощі та негаразди за їхню холоднокровність та 

прекрасну витримку. А коли він нагадує їм про хвороби, від 

яких вони страждають, або про труднощі, з якими вони 

зустрічаються і яким протидіють, - він усе це оцінює, 

виходячи з того, що це є іспитом, який треба перейти з 

гідністю віруючої людини, із заповзятістю та покірністю, у 

смиренні та надії, але не з лінню та відвертим невдоволенням 

з приводу того, що напередвизначено. 

      Зі слів Джябіра ібн 'Абдуллага передано наступне: 

«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص зайшов до Умм Ас-Саїб (або Умм 

Аль-Мусайяб) і запитав її: «Що з тобою, о Умм Ас-Саїб (або 

Умм Аль-Мусайяб), ти важко дихаєш?» Вона відповіла: «Жар, 

не бути благословенню Аллага у ньому». На що він сказав: 

«Не свари жар - адже, направду, він забирає прогріхи сина 

Адамового подібно (до того, як) ковальські міхи виводять 

шлаки (з металу)»» (Муслім). 



Розділ 16  -----  Терпіння 

 

 

243 
 

     Тож чи означає це, що ми повинні збирати усілякі 

хвороботворні мікроби і підносити їх у дар тим, кого ми 

любимо? Де-хто з людей є схильним розуміти це саме так. Ну 

що ж, безглуздість - це теж свого роду мистецтво! 

      Людина перед битвою може впасти на землю, і може 

статися так, що складність становища змусить її до 

нерозважливих вчинків, однак проходження крізь перешкоди 

життєвих проблем та негараздів лише наблизить її до Аллага, 

якщо тільки вона виявить непохитність у своїй вірі і не 

―опустить голову‖. 

       Великою безглуздістю є те, коли мусульманин вважає, що 

якщо він відчуває біль, то це знамення того, що Аллаг забув 

про нього та позбавив Своєї Милості. Однак саме таке 

розуміння речей, на жаль, поширилося серед мусульман в 

епоху занепаду та застою! Раніше ми вже згадували, що між 

життєвими труднощами і заповзятістю людини існує пряма 

залежність. Тож звернімо увагу на одного з пророків 

Всевишнього – праведного Юсуфа, щоб збагнути та засвоїти 

ось ці істини. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, благородний - 

син благородного, син благородного, син благородного - 

Юсуф, син Я'куба, син Ісхака, син Ібрагіма друга Аллага 

(Халілю-Ллаг)» (Аль-Бухарі). 

      Адже він - пророк, який виріс під дахом пророків; він 

походить з роду, що має глибоке коріння; він - благородний 

перед Аллагом обранням та даною йому місією. Погляньте на 

цього благородного чоловіка, - як він провів перші етапи 

свого життя, виходячи з одного скрутного становища і 

потрапляючи в інше. Він втратив свою матір ще в дитинстві, 

потім його брати влаштували проти нього змову, вирвали його 

з обіймів рідного батька і кинули у колодязь, щоб він там 

зустрів своє невідоме майбутнє. Потім люди, що проїжджали 

повз, знайшли його там і забрали з собою в якості раба, потім 
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продали його на базарі за дуже низьку ціну - кілька диргамів.       

Його купив єгипетський фараон, і як тільки він взяв його до 

себе у палац, проти нього почали плести підступні інтриги, 

звинувативши у тому, що він домагається непристойного, у 

той час як насправді він був винятково цнотливим, 

доброчесним, порядним та чистим. Але, незважаючи на його 

невинність, його кинули до в'язниці разом зі злочинцями - і не 

на кілька днів чи місяців, а на кілька років! 

      І якщо б хтось інший опинився в подібному становищі, 

озирнувся та вгледівся докладно у своє минуле та виявив, що 

воно настільки обтяжене несправедливими стражданнями та 

образами, то він мабуть не знайшов би собі місця на всій землі 

і почав би у відчаї відкидати Небеса… Але відданий правді та 

вірний своєму Господу Юсуф встояв, випромінюючи 

непохитну віру у в'язничній неволі, нагадуючи про Аллага 

тим, котрі забули про Нього, та відкриваючи їм очі на Його 

Милість, яку вони відкинули. 

 

      «О мої друзi по в’язницi! Краще рiзнi боги — чи Аллаг, 

Єдиний, Всепереможний? Ви поклоняєтеся тiльки iменам, 

якими назвали їх ви та вашi батьки. Аллаг не вiдсилав 

про них жодного доказу. Але рiшення належить тiльки 

Аллагу. Вiн наказав вам не поклонятися нiкому, крiм 

Нього! Така iстинна релiгiя, але ж бiльшiсть людей не 

знають!» 

                                                            (Сура 12, аяти 39-40) 

 

      Це якість людей благородних, котрі не втрачають чистоти 

своєї віри з втратою мирських благ і не впадають у відчай в 

біді, яка несподівано звалилася на них... І одночасно можемо 

бачити, як якийсь поет з числа спраглих за мирською славою 

відчайдушно женеться та змагається за високе становище у 

цьому швидкоплинному житті, бореться за свій достаток та 
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комфортний затишок, вдаючись до всіляких крайнощів у 

намаганні прославити самого себе. Він з гордістю говорить 

про свої турботи: 

 

                     "Мішені, віддані епосі - 

                      Оці є благородні люди. 

                      І той позбавлений тривоги тягаря, 

У кого розуму та пильності не буде" 

 

      І те, що ми спостерігаємо на життєвому шляху пророків, 

правдивих, вірних, відданих, шагідів та праведних людей, ще 

раз підтверджує, що величина степені людини невіддільна від 

ваги тягаря, (який вона несе) і труднощів, які вона зазнає. 

      Ось хадіс Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Коли перше Аллагом 

було дано рабові (Його) степінь, (яку) той не досяг своїми 

діяннями, то Аллаг випробовує його в його тілі, чи в його 

майні, або ж в його дитині. Відтак Він навіює [та прищеплює] 

йому терпіння до тих пір, аж доки не доведе його до тієї 

степені, яка була дана йому Ним» (Ахмад). 

      Схоже на те, що примноження бід та випробувань є 

ознакою того, що для людини готується успіх, усе благодатне 

та саме для неї Творець бажає пошанування. Бо ж часто 

трапляється так, що страждання стає тим жаданим та 

благословенним очищенням, яке приноситься віруючим 

згідно напередвизначення Господнього, щоб їх залишили 

порожні та безплідні думки про блага швидкоплинного світу, 

щоб прийшов кінець їхньому самообдуренню, марним 

сподіванням та покладанням на тимчасові блага. І можливо, 

що навіть якесь незначне випробування у якихось дрібницях 

приховує у собі великі благословення та набутки для людини, 

котра достойно проходить крізь них. Отже, усяка випроба 

може принести людині чисельні винагороди, милості та 

обдарування, якщо   вона   виявить  терпіння  та  витривалість, 
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зберігаючи чистоту віри та тверду надію на свого Господа.  

 

 

*          *          * 

 

 

      Стриманість, покірність та терпеливість - це якості, які 

неодмінно гармоніюють з існуючими законами буття та 

непорушними правилами людського середовища, адже 

рослина не росте під час засівання насіння і не дозріває під 

час сходження перших паростків, але необхідно очікувати 

місяцями, щоб зібрати так жаданий врожай. І плід дитини 

перебуває в утробі матері місяцями, аж поки не закінчиться 

його формування. Аллаг сповістив нас про те, що Він створив 
Всесвіт за шість днів, хоча Він міг створити усе те, що його 

формує за мить, що навіть оком не змигнути... Повільний 

плин днів та ночей - для людей це саме той період, який 

окреслює термін їхнього життя і визначає їхнє становище та 

степені, і на повільному вогні якого визрівають та 

приготовляються їхні якості..., а тоді вони повертаються до 

свого Творця, щоб отримати для себе те, що собі обрали та 

задля чого змагалися та виявляли зусилля або ж лінощі з 

байдужістю... 

 

      ««…Так само, як Він дав вам початок, до Нього ви 

повернетесь!» Частину з вас Він повів прямим шляхом, а 

частину справедливо змусив блукати» 

                                                              (Сура 7, аяти 29-30) 

 

      Час охоплює собою будь-який рух чи спокій у бутті, і 

якщо ми не поставимося до нього терпляче, то обпалимося  

вогнем скорботи та жалкування, а після цього все рівно нічого 

не зможемо змінити з природи існуючих речей, які неухильно 
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слідують тому, що їм напередвизначено. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Терпіння має кілька видів: терпіння в слухняності, 

терпіння в ухилянні від гріха та терпіння в біді. 

      Що стосується терпіння в слухняності, то його основою є 

обов'язкові стовпи Ісламу, які необхідно виконувати на 

практиці з постійністю, витривалістю та завзяттям. 

      Наприклад, салят (молитва) - це постійно повторюваний 

припис, на що Аллаг вказує: 

 

      «Накажи своїй родинi звершувати молитву й будь у нiй 

терплячим» 

                                                                 (Сура 20, аят 132) 

 

      Всевишній також сказав: 

 

      «Шукайте допомоги в терпiннi й молитвi. Це важко для 

всiх, окрiм смиренних» 

                                                                     (Сура 2, аят 45) 

 

      Близькість та постійний вияв любові до віруючих, а також 

прагнення не звертати уваги на їхні вади, помилки та 

упущення - це якості, які ґрунтуються на досконалому 

терпінні та великодушності: 

 

      «Терпи разом з тими, які кличуть Господа свого зранку 

та ввечері, прагнучи до лику Його» 

                                                                   (Сура 18, аят 28)



Розділ 16  -----  Терпіння 

 

______________________________ 

 

29. Мається на увазі шлях до Раю та шлях до Пекла. - Прим. ред. 
 
 
 
 

248 
 

      Взаємне спонукання до терпеливості слід відразу ж за 

взаємним заохоченням до істини. Аллаг, Всемогутній Він та 

Великий, сповістив та запевнив у тому, що успіх людини 

полягає саме у цьому: 

 

      «Клянуся часом! Воiстину, людина зазнає збиткiв! 

Окрiм тих, якi увiрували, творили добрi справи, 

заповiдали одне одному iстину, заповiдали одне одному 

терпiння!» 

                                                              (Сура 103, аяти 1-3) 

 

      А терпеливість у справі уникнення гріхів - це один з 

найважливіших елементів опору всіляким спокусам, які 

розсіяні на шляху людини, щоб зваблювати через додавання 

зовнішньої принадності та солодкості до тих огидних та 

непристойних вчинків, що є насправді забороненими та 

осудними гріхами. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Рай оточений (усілякими) 

неприємностями, а Пекло оточене (усілякими) 

пристрастями»29 (Муслім). 

      Устремління назустріч неприємностей та незручностей, як 

також ухилення та відкинення брудних спокус та принад стає 

можливим і вдається лише терпеливому та витривалому, 

котрий має щирі та тверді переконання віруючої людини. 

Терпеливість у таких справах - ознака непохитної віри і 

наполегливого прагнення до того, що є вгодним та милим 

Аллагу... Вона - дух здорового розуму, доброчесності та 

благочестивості,  який захищає віруючого від мерзоти 

низьких, недостойних та огидних вчинків, від усіх проявів 

підступного та оманливого зла. 
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      «Господи наш! Даруй нам терпiння й забери нас 

вiдданими Тобi!» 

                                                                   (Сура 7, аят 126) 

 

      Терпеливість також проявляється через стійкість та 

витривалість в бідах, котрі вражають віруючого, його майно, 

становище або сім'ю і від яких звісно ніхто не застрахований. 

Вони навряд чи обходять стороною життя будь-якої людини, і 

якщо вона ще досі не взнала, як захльостує та зморює їхній 

потік, то, безсумнівно, вони наздоженуть її подібно 

випущеним із рикошету кулям. 

      Так, коли мусульманин шукає захисту, притулку та 

порятунку в Аллага, то йому конче вдається пом'якшити 

гостроту та важкість того, що сталося, і, як наслідок, 

―тілесний біль від отриманого уколу‖ слабшає. Часто буває 

так, що непохитна переконаність та тверді сподівання 

перевершують гостроту болів подібно до того, як той, хто 

втратив свідомість досить пристойно переносить складні 

хірургічні операції. Милість Аллага ніколи не покине 

віруючого, якщо його віра не слабшає у найкритичнішій 

ситуації, а тверда переконаність зберігається в ньому за 

найважчих часів. 

 

      «Ми будемо випробовувати вас страхом, голодом, 

нестачею майна, людей та плодiв. Сповiсти ж добру 

звiстку терплячим, тим, якi, коли торкнеться їх лихо, 

говорять: «Ми належимо Аллагу, i до Нього ми 

повертаємося!» Мають вони благословення та милiсть вiд 

Господа їхнього, i йдуть вони шляхом прямим!» 

                                                          (Сура 2, аяти 155-157) 

 

      Зі слів Умм Аль-'Аля передано наступне: «Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص закликав мене, коли я була хвора, і сказав: «О 
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Умм Аль-'Аля, прийми добру звістку - адже, направду, 

хворобою мусульманина Аллаг забирає його прогріхи 

(подібно до того), як вогонь виводить шлаки із золота та 

срібла» (Абу Дауд). 

      В іншому хадісі Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорить: «Направду, Аллаг 

не задовольняється для Свого віруючого раба, - коли Він 

забрав його улюбленця із мешканців землі, а той виявив 

терпеливість і шукав винагороди Аллага у тому, що йому було 

наказано, - у винагороду нічим іншим, окрім Раю» (Ан-Насаї). 

      Необхідно мати на увазі те, що будь-яка річ, до якої ми 

прив'язані і стверджуємо, що маємо на неї права, має зв'язок з 

Аллагом набагато міцніший та ближчий і права Аллага у ній 

споконвічні та беззаперечні. Хто є найближче для людини, 

ніж її дитя? Направду, дитина - це найдорожче, що є у 

людини, і найулюбленіше для неї. Через її посередництво вона 

побачила світ, під її дахом зросла, в ній вона бачить 

продовження самої себе, вона - частинка її серця, а коли її 

(дитину) вразила смерть, то батьки, котрі втратили своє дитя, 

жалібно вигукують: «О наша дитино!» Однак до такого 

вигуку печалі голос істини спонукає нас сказати: «Якщо 

батько втратив своє дитя, то Владика забрав до Себе свого 

раба. Направду, Той, Хто відкрив ті очі до світла життя, Він є 

й Тим, Хто їх закрив, і Він - Той, Хто зростив це тіло, 

обдаровуючи його нескінченною милістю, і Той, Хто повертає 

його до первісного стану - пороху. Коли батько заявить: «Моє 

дитя», то Той, Котрий дав йому життя скаже: «Мій раб. Я – 

Вічносущий та понад усіма, Перший за всіх, маю усі права на 

нього і він більш гідний перебування зі Мною». 

      Зі слів Аль-Касима ібн Мухаммеда передано наступне: 

«Померла моя дружина і прийшов до мене Мухаммед ібн Кя'б 

Аль-Куразі, щоб висловити мені співчуття з цього приводу, і 

сказав: «Направду, серед синів Ізраїлю був чоловік, факиг, 

учений, побожний, котрий досяг вищого ступеня знань, і була 
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у нього дружина, яку він кохав та котрою захоплювався. 

Незабаром вона померла і він (дуже) сильно засмутився, 

затужив та засумував за нею та так, що усамітнився у своєму 

будинку, замкнувся та відмежувався від усіх людей. І ніхто не 

приходив до нього. Але якась жінка почула про нього, 

прийшла до нього і сказала: «Направду, у мене до нього є 

потреба, про яку я б хотіла розпитати у нього, і в цьому я не 

задовольнюся  нічим, окрім бесіди з ним». Люди пішли, а вона 

залишилася біля його дверей і сказала: «Мені не обійтися без 

нього». Один чоловік сказав йому: «Направду, ось тут жінка 

хотіла розпитати тебе (про щось) і сказала: «Я б хотіла 

поговорити з ним особисто». Люди пішли, а вона все не 

відходить від дверей». На що він сказав: «Дозвольте їй 

увійти». Вона до нього увійшла і сказала: «Направду, я 

прийшла до тебе, щоб розпитати тебе про одну справу». Він 

запитав: «І що ж це?» Вона відповіла: «Направду, я позичила 

у своєї сусідки певну прикрасу. Я носила її і позичила її на 

деякий час, а потім вони послали до мене за нею (тобто за 

прикрасою) – тож чи мені повертати їм її?» На що він сказав: 

«Так, клянуся Аллагом». Тоді вона сказала: «Направду, вона 

пробула у мене тривалий час». Він же сказав: «І це тим більш 

зобов'язує тебе повернути їм її - адже вони позичили її тобі на 

деякий час». На що вона сказала: «Так і є, нехай помилує тебе 

Аллаг, тож чи тобі сумувати про те, що позичив тобі Аллаг, а 

потім відібрав його у тебе, коли Він має більше прав на це, 

ніж ти». І він прозрів про те, в якому він становищі, і Аллаг 

допоміг йому її словами» (Імам Малик). 
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Розділ 17. 

 

МОРАЛЬНА ЧИСТОТА ТА 

 

 ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ 

 
      Іслам містить у собі безліч повелінь, вказівок, 

розпоряджень та вимог, пов'язаних з особистим життям 

мусульман, які покликані бути основою та визначальним 

керівництвом у справі вирішення усіх їхніх фізичних та 

душевних проблем і під які він утвердив фундамент 

благородства та чистоти. Це норми поведінки, котрі пов'язані 

з прийняттям людиною їжі, з її одягом та житлом, з усіма 

іншими інтересами та прагненнями, до яких вона спрямована 

у цьому своєму земному житті. Він (Іслам) не схиляє людей ні 

до чернечого усамітнення, ні до пожадливого матеріалізму, 

тобто до жодної крайнощі. Так, настанови та повчання Ісламу 

ґрунтуються на помірності, поміркованості та рівновазі, і тому 

їх дотримання є справою легкою і доступною для усіх. 

      Іслам у своїх навчаннях узгоджує та гармонізує тілесні 

потреби людини з її душевними запитами і не допускає 

зловживань та верховенства одного над іншим; він розглядає 

достойне впорядкування цих двох видів потреб у якості 

допомоги людині у належному виконанні нею своєї місії у 

цьому житті, а також задля Прийдешнього життя, що 

неодмінно наступить після земної подорожі. Будь-яка 

філософія, що має земне походження, є придумана людьми, 

щоб жити в її межах та згідно її принципів, - а це в ті часи, 

коли у них було відсутнє небесне керівництво. І подібна 

людська філософія рідко коли досягала успіху в узгодженні 
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тілесних потреб з душевними поривами та в утвердженні 

неминучості Прийдешнього Життя, до якого ми неухильно 

прямуємо, із врахуванням цього життя, в якому ми й 

розпочали свій шлях.       

      Деякі з цих філософських шкіл ґрунтуються на тлінності 

тіла, стверджуючи, що душа ширяє на самих вершинах, лише 

―вирвавшись та звільнившись з його пут‖. Інші ж школи в 

свою чергу спрямовуються до насолод, втіх та задоволень і 

кружляють у їх мерзенному просторі, насміхаючись та 

зневажаючи усе, що виходить за рамки подібного існування. 

      Що ж стосується Ісламу, то у ньому ви не знайдете 

аскетизму, який би був непосильним тягарем для людей і від 

жорстокості якого їх переповнює гнітюче відчуття та 

безвихідь, так само як і не знайдете у ньому натуралізму, що 

базується на безконтрольних інстинктивних поривах та 

потуранні всіляким пристрастям. 

      Нам необхідно згадати про очевидну істину у цій 

проблематиці, а саме: життя віруючого, який визнає 

Майбутню Оселю – Вічну Домівку, не подібне до життя 

невіруючого, який вважає роки свого життя на цій землі 

одночасно і мирським життям, і Життям Прийдешнім, тобто 

єдиним життям та що це і є його останній шанс для 

задоволення своїх прагнень, бажань та мрій, для досягнення 

цілей свого існування. 

      Більшість тих, хто втрачає свою цнотливість і моральну 

чистоту, слідують та потурають своїм примхам і живуть лише 

задля безкінечної насолоди та втіхи. Саме вони й належать до 

цього останнього типу людей - до безнадійних невіруючих. 

Ну, або ж вони такими стануть в кінці кінців, якщо не 

схаменуться і не навернуться до Істини та правд життя, 

розлучившись з усіма спокусами та звабленнями. Аллаг, 

Всемогутній Він та Великий, говорить про цих людей: 
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      «Воiстину, тих, якi увiрували й творили добро, Аллаг 

введе до садiв раю, де течуть рiки. А тi, якi не увiрували, 

насолоджуються благами та споживають їжу, наче 

тварини. Притулком їхнiм буде вогонь!» 

                                                                   (Сура 47, аят 12) 

 

      А також: 

 

      «Тi, якi не вiрують, напевно, побажають стати 

мусульманами. Залиш їх, нехай їдять, насолоджуються 

благами й тiшаться зi своїх надiй. Скоро дiзнаються 

вони!» 

                                                                (Сура 15, аяти 2-3) 

 

      Що ж стосується віруючого, то він розподіляє свої надії та 

бажання на такі, що стосуються земного життя, та такі, що 

стосуються життя Майбутнього, і просить для себе блага у дні 

сьогоднішньому та у дні завтрашньому. Шляхетний Коран 

навчає нас про те, що пошук милості та щастя в обидвох 

життях - це найвища форма перебування з думкою про Аллага 

(«зікр» - згадування Аллага)!!! Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «Коли виконаєте необхiднi приписи, то згадуйте 

Аллага так, як ви згадуєте батькiв ваших, або й ще 

сильнiше. I є серед людей такi, якi говорять: «Господи 

наш! Обдаруй нас у життi земному!» Такi не матимуть 

частки у життi наступному! Серед них є й такi, якi 

говорять: «Господи наш! Даруй нам найкраще у життi 

земному, i даруй нам найкраще у життi наступному! I 

врятуй нас вiд кари пекельної!» Вони й матимуть надiл — 

за те, що чинили вони. Аллаг швидкий у вiдплатi!» 

                                                          (Сура 2, аяти 200-202) 
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      У настанові Карунові маємо заохочення до прагнення 

діяти задля обидвох життів, адже земне життя - це засіб 

досягнення Життя Прийдешнього, а правильний засіб - це 

гарантія успіху у досягненні мети, подібно як будь-яке 

належне приготування веде до отримання необхідного 

результату. Саме такий зміст має повеління Аллага, дане 

Карунові: 

 

«Користуючись тим, що дарував тобі Аллаг, шукай 

наступного життя, але не забувай про свою частку в 

земному житті. Роби добро – так, як вчинив з тобою Аллаг, 

і не прагни ширити безчестя на землі. Воістину, Аллаг не 

любить нечестивих!» 

                                                                    (Сура 28,аят 77) 

 

      На підставі вищезгаданих принципів Іслам заповідає 

людині, щоб вона не була рабом у свого шлунка, живучи лише 

для того, щоб поїсти, виходячи вранці та повертаючись 

ввечері, не думаючи ні про що окрім того, щоб накрити собі 

стіл різнобарвними стравами: якщо їй вдається заповнити 

його усім, що смачно та приємно, тоді вона є вдоволеною, 

радіє і заспокоюється, а інакше вона змінюється в обличчі і 

починає ―кипіти‖ від злості, вважаючи, що її доля підступно 

підносить їй такі неприємності та ворожі до неї незручності. 

      Направду, люди, які уважно та ретельно стежать за тим, 

щоб неодмінно завжди бути ситими і добре вгодованими, 

вигадуючи усілякі способи приготування їжі та різноманітні 

насолоди, насправді не годяться для важливих справ, і їхні 

приземлені турботи не в змозі спрямувати їх до боротьби та 

будь-якого пожертвування. Зі слів Пророка ملسو هيلع هللا ىلص передано 

наступне: «Люди, найбільш вгодовані у цьому житті, (будуть) 

найдовше голодувати у День Воскресіння» (Аль-Баззар).  

      Відомо, що велика кількість важких хвороб і виснажливих 
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недуг виникає від переповнення шлунка усім тим, що він не є 

здатний перетравити, і тому в хадісі мовиться: «Немає гіршої 

ємності, яку б наповнила людина, ніж її черево. Адамовому 

синові досить трошки їжі для випрямлення його спини. А 

коли вже це неминуче, то третину (черева слід відводити) для 

його їжі, третину - для його пиття і третину - для його 

дихання» (Ат-Тірмізі). 

      Щоб облегшити людині залежність від обтяжливого та 

надмірного харчування, мало голого аскетизму чи утримання, 

котрі позбавлені будь-якого змісту. Тому правильний шлях 

полягає у тому, щоб людина пов'язала свою спрямованість та 

заповзятість у цьому напрямку з вищою метою, а тоді 

прийнялася до її здійснення. Це відволіче та віддалить її від 

непристойних та збочених розваг і від усяких видів дешевої, 

низької насолоди. 

      Зі слів Абу Хурайри передано наступне: «Одного разу 

Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص відвідав гість (він був невіруючим) і 

Посланець Аллага звелів (привести) заради нього вівцю, її 

подоїли, і він випив те, що було від неї надоєно, після цього - 

ще раз, і він випив це, після цього - ще раз, і він випив це, і 

так, аж поки він не випив надоєне від семи овець. Потім 

настав ранок, і він прийняв Іслам, і Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

звелів (подоїти) для нього вівцю, і він випив надоєне від неї, 

після цього він (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) звелів ще раз, але той не зміг 

випити його! Тоді Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто вірує - 

п'є на одну кишку, а невіруючий п'є на сім кишок» (Муслім). 

      Так сталося тому, що над ним взяв гору роздум і він відчув 

благоговіння та докорінну переміну від переходу зі стану 

невігластва до стану просвітлення, коли він усвідомив своє 

нове становище перед своїм Господом, пізнав приписи своєї 

Релігії та невідворотність свого прийдешнього розрахунку за 

своє земне життя. Саме поява та утвердження його нових 

прагнень до ведення більш вартісного та піднесеного способу 
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життя, ніж колишнє, мали величезний вплив на його рішення 

утриматися від надмірного споживання з того, що йому було 

запропоновано. 

      Істина полягає у тому, що смачні види їжі та тлінна 

мирська суєта навряд чи заслуговують того, щоб люди до 

знемоги віддавалися їм, подібно до того ганебного становища, 

яке ми спостерігаємо у нинішньому світі. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, їжа сина 

Адамового зроблена на подобу цьому життю - ось він 

приправляє та солить її, тож споглянь - чим це закінчується» 

(Ахмад). 

      В іншому хадісі Ад-Даххак ібн Суфьян Аль-Кілябі 

передає, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитав його: «О Даххак, 

що у тебе за їжа?» Той відповів йому: «О Посланець Аллага, 

м'ясо та молоко». Він (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) продовжив: «Чим воно 

стає опісля?» Той відповів: «Тим, що тобі відомо». Він же 

сказав: «Направду, Благословенний та Всевишній Аллаг 

привів те, що виходить з сина Адамового, у приклад для 

земного життя» (Ахмад). 

      Значення цих слів може неправильно зрозуміти 

недалекоглядна та обмежена людина, котра може подумати, 

що у них міститься та прищеплюється мусульманинові відраза 

та неприязнь до земного життя, змушення його до цілковитої 

відмови та зречення від його благ і усіх насолод. Але 

насправді Іслам не прагне ні до чого подібного, бо заборона 

дозволеного, як і дозвіл забороненого - тяжкий злочин та 

огидний гріх. Обов'язок мусульманина перед Аллагом полягає 

у тому, щоб не дозволити харамові підірвати його 

терпеливість, розважність та чистоту, а халялеві – його 

вдоволеність, вдячність та відданість. А що стосується його 

прав на життя та насолоду його благами, то щодо цього немає 

ніяких сумнівів чи протиріч. 
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      «Немає грiха на тих, якi увiрували й робили добрi 

справи, за те, що їли вони, якщо вони богобоязливi, 

увiрували й роблять добрi справи; якщо й далi вони 

богобоязливi та вiрують, якщо богобоязливi та роблять 

добро. Аллаг любить тих, якi робить добро!» 

                                                                     (Сура 5, аят 93) 

 

      І ми можемо бачити, наскільки щедрим був батько 

пророків Ібрагім зі своїми гостями, поспішаючи зарізати для 

них великого та жирного тільця, щоб щедро накрити ним стіл 

та пригостити їх, при цьому нічого не з'ясовуючи і не 

очікуючи: 

 

      «Вiн вийшов до своєї родини та принiс жирне теля. 

Подавши його, вiн запитав: «Чи не скуштуєте?»» 

                                                            (Сура 51, аяти 26-27) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص та його сподвижники у своєму 

особистому житті не відступали від слів Всевишнього: 

 

      «О ви, якi увiрували! Не забороняйте благ, якi Аллаг 

дозволив вам, i не порушуйте меж! Воiстину, Аллаг не 

любить порушникiв!» 

                                                                     (Сура 5, аят 87) 

 

      У тіла є природні потреби, з приводу яких усі  розумні 

люди в один голос скажуть, що нехтування ними несе з собою 

очевидну шкоду, і тому будь-який різновид аскетизму та 

суфізму, які применшують значення цих потреб, - не має  до 

Ісламу жодного стосунку та ніякої спільності. А ісламська 

настанова проти матеріалізму зачіпає лише обжерливість 

марнотратників та ненаситність ненажер, котрі потопають у 

власних пристрастях. 
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*          *          * 

 

 

      Іслам наказує стриманість та поміркованість щодо манери 

та стилю одягатися і йому неприємна людина, котра 

вихваляється або хизується своїм вбранням та зовнішнім 

виглядом. І він (Іслам) не відносить зовнішню красу до 

достоїнств людини або ознак величі характеру. Адже може 

бути людина, одяг якої не вартує й одного діргама, котра 

однак своєю душею переважає гори срібла та золота. 

      Зі слів Анаса ібн Малика передано наступне: «Сказав 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Скільки ж (є) розшарпаних, 

запилених, у парі лахміття, на кого не звертається уваги: якщо 

ж такий заприсягнеться перед Аллагом, то неодмінно 

виправдана (буде та клятва), і Аль-Бара ібн Малик - з їх 

числа!»» (Ат-Тірмізі). 

      Нерозумно, коли юнак перетворює своє тіло у виставку 

одягу та показ моди, простує у ній посеред людей, звідусіль 

очікуючи здивованих поглядів, що спрямовуються на нього з 

усіх боків. Серед цих юнаків, котрі удають з себе невідомо 

що, є такі, які проводять багато часу вдома, не маючи ніяких 

справ окрім прагнення надати собі важність, значимість та 

потішитися своєю безсумнівною елегантністю. Та якби вони 

зобов'язали себе витратити цей час на отримання знань чи 

поглиблення у Релігію, то неодмінно кинулися б геть від 

цього безумства та тікали б куди очі бачать. Вони ж 

вважають, що одягатися зі смаком - це саме й є тою 

найбажанішою ознакою досконалості! Тож як вони марнують 

своє життя!  

      Іслам засуджує таку легковажність, відвертає та застерігає 

від неї мусульман. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «На того, 
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хто зодягнув вбрання слави у цьому житті, Аллаг одягне 

одежу ганьби у День Воскресіння, а відтак розпалить у ній 

вогонь!» (Ібн Маджа). 

      Істина полягає у тому, що спокушені усім цим чоловіки та 

жінки, котрим бракує духовної етики та проникливості, 

помилково вважають та безнадійно втішаються, що 

перебільшення та надмірність у вбранні ніби приховує їхні 

недоліки, але, даремно!.. 

      Зі слів Абу Бурди передано наступне: «'Аїша винесла до 

нас зім'ятий одяг та промовила: «У цьому була вирвана душа 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص...»» (Аль-Бухарі). 

      Ось що передано зі слів Джябіра: «Ми відвідали весілля 

'Алі та Фатіми, і прекраснішого від цього весілля ми не 

бачили. Ми наповнили підстилки (рослинними волокнами), 

принесли фініки та родзинки і поїли. А її шлюбним ложем у 

ніч її весілля була овеча шкіра» (Аль-Баззар). 

      Вміння обходитися без надлишків і задовольнятися лише 

найнеобхіднішим - одна із основних ознак досконалості 

моральності. 

 

«Думки Життя Прийдешнього та потреб найменших 

           - Ось, що живить юнака. 

           А надлишки – це суєта" 

 

      Однак з цього аж ніяк не можна робити висновки про те, 

що Релігія схвалює непоказну, неохайну та примітивну одежу 

чи вітає вбогість, непоказність чи жалюгідність у зовнішньому 

вигляді людей, заохочує носіння залатаного одягу та усякого 

зношеного ганчір'я, подібно до того, як чинять невігласи із 

числа набожних людей. Ні та ще раз ні! 

      Один чоловік запитав у 'Абдуллага Ібн 'Умара: «Що мені 

одягнути з одежі?» Той сказав: «Те, в чому нерозумні не 

будуть тебе зневажати, а мудреці не будуть тобі дорікати». 
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Він запитав: «І що ж це (скільки коштує)?» Той відповів: 

«Між п'ятьма та двадцятьма діргамами» (Ат-Табарані). 

      Ця ціна відповідала часам Ібн 'Умара, а у нинішній час 

вона, можливо, є набагато вищою. 

      За словами Абу Аль-Ахуаса, що передав це зі слів свого 

батька, який прийшов до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص у неохайному одязі. 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص запитав його: «Чи є у тебе майно?» 

Той відповів: «Так, та усі види майна». Посланець Аллага  

 запитав: «Яке саме майно?» Той відповів: «Аллаг ملسو هيلع هللا ىلص

наділив мене верблюдами, вівцями, кіньми та рабами». 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Якщо Аллаг наділив тебе майном, то 

нехай на тобі буде видний слід милості Аллага та Його 

щедрості» (Ан-Насаї). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Немає нічого (осудного) 

на будь-кому з вас, коли він знайшов (кошти); або: немає 

нічого (осудного) на кожному з вас, якщо ви знайшли (кошти) 

набути дві сукні для п'ятничного дня, поряд з двома робочими 

сукнями» (Абу Дауд). 

      Як ви бачите, Іслам рекомендує своїм послідовникам 

пристойний та гарний зовнішній вигляд. Тож існує велика 

різниця між людиною, яка прикрашає свою зовнішність і 

нехтує своїм "нутром" – душею та духовною сутністю своєї 

особи, витрачаючи велику частину свого часу та майна на 

пір'я, яке вона наклеює на своє тіло; і з іншого боку людиною, 

яка робить предметом своєї найголовнішої турботи 

збереження своїх духовних цінностей та вдосконалення своїх 

достоїнств, шукаючи вдоволення свого Господа, при цьому не 

забуваючи та не нехтуючи - у безодні обов'язків та турбот - 

вдягати те, у чому вона буде виглядати гідно та красиво, та 

зустрічати людей саме в такому пристойному та приємному 

для ока вбранні. 

      Світ   сьогодні    зустрічає    різні    сезони   цілою   низкою  
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новинок у світі одежі, яких не злічити. Літній одяг змінюється 

на осінній, потім - зимовий, а цей, у свою чергу, - весняний. 

Більше того, різний час доби часто вимагає особливих видів 

одягу - те, що годиться для вечірнього проведення часу, не 

годиться для полудня! Отже одежа стала важливим 

елементом, що відображає спосіб життя людини та її 

прагнення. Одяг часто використовується нечестивими людьми 

для розповсюдження різних непристойностей та огидностей. І 

це безчинство та неподобство нав'язується суспільству на 

Сході і Заході жінками, рабами жінок і тими, кого можна 

назвати подобою жінок! Це - манія, яка не властива Ісламу і 

від якої він очищає побожних, усіх віруючих. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Горе жінкам через двох 

червоних: золота та мішури» (Ібн Хіббан). 

      Це - суворе застереження тим жінкам, які по вуха закохані 

у прикраси і через усілякі вишукані та строкаті вбрання 

забувають про важливі зобов'язання та легковажать 

найголовнішим, що може принести їм правдиве щастя та 

успіх.  

      Ісламськими законами постановлено, що золото та шовк 

заборонені чоловікам, а серед інших видів тканин вони вільні 

вибирати для себе бажаний ними матеріал. Прикраси та 

зніженість - не чоловіча справа. Що ж стосується жінок, то 

хоча шовк та золото для них є дозволеними, проте їм не 

дозволено робити прикраси та приваблення своєю головною 

турботою, яка поглинає увесь їхній час і марнує масу коштів. 

       

 

*          *          * 

 

 

      Іслам не проти будівництва величезних хмарочосів, шкіл 

та інститутів, притулків чи ясел для дітей, лікарень. На це 
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будівництво витрачаються тисячі мільйонів, а їх дахи 

височіють і дістають аж до хмар. Все це відбувається так 

тому, що суспільні інтереси націй були і будуть неухильно 

дотримані за часів усіх поколінь, і це вимагає проведення 

безлічі широкомасштабних робіт та спрямування на це 

величезних ресурсів, і тоді стіни спрямовуються увись задля 

блага суспільства в цілому. Однак в чому сенс, коли яка-

небудь ―знаменитість‖ споруджує для себе або для своїх 

насолод палац, який стоїть на землі, а своїми вежами сягає 

далекого простору вгорі! 

      Іслам вважає за краще відверту простоту у побудові 

будинків, як також у їх меблюванні, закликає покінчити з 

неприродністю та надмірністю в цих витратах. 

      Кайс ібн Хазим розповідав: «Ми увійшли до Хаббаба 

відвідати його під час його хвороби (він лікувався 

припіканням та вже 7 разів припік свій живіт). Він сказав: 

«Направду, наші друзі були і пішли, і вони не відчули того, 

що позбавлені цього життя, і направду, нас спіткало те, від 

чого ми не знаходимо іншого місця, окрім пороху! І якби 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص заборонив нам благати про смерть, - я би благав 

про неї!» Потім ми прийшли до нього ще раз, коли він 

будував для себе мура, і він сказав: «Направду, мусульманин 

отримує винагороду в усіх речах, які він витрачає, окрім 

однієї речі, яку він ставить на цьому поросі»» (Аль-Бухарі). 

      Цей благородний сподвижник дійсно будував, проте через 

своє чутливе, ревне та палке ставлення до обов'язкового 

витрачання на шляху Аллага він почав вважати, що те, що він 

працює для того будівництва і змушений витрачатися на 

нього, не принесе йому ніякої винагороди чи правдивого 

успіху. І в тому дійсно не було б ніякої винагороди, якби він 

будував лише задля чванливих хвастощів і надмірності, 

забуваючи про Прийдешнє Життя і прагнучи насамперед 

мирського життя. Але якщо він будував те, що захищає його, 
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дає притулок і забезпечує, то його винагорода за це 

безперечно зберігається, а таке будівництво вважається 

поклонінням30. 

      А що стосується меблів, то норми Ісламу на цей рахунок 

встановлюють безліч обмежень. Вони забороняють надмірну 

розкіш у житлових кімнатах, демонструють рішуче 

неприйняття такого звичаю, як розміщення неймовірної 

кількості килимів та прикрас в усіх куточках будинку. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав Му'азу ібн Джябалю, коли 

посилав його у Ємен: «Стережися зніженості, бо, направду, 

раби Аллага не є зніженими» (Ахмад). 

      Крім того Іслам наклав заборону на посуд із золота та 

срібла, а також на покривала із шовку та парчі. Для людей 

досить того, щоб їхній посуд був зі звичайних матеріалів, як і 

їхні покривала. 

      Хузайфа розповів наступне: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

заборонив нам пити із золотого та срібного посуду і їсти з неї, 

надягати шовк та парчу і сидіти на них» (Аль-Бухарі). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Деякі можуть зрозуміти це так, що суворість - це 

характерна риса ісламського життя. Але навіть якщо таке 

розуміння було б правильним, то що у цьому поганого? До 

того ж дуже дивно виглядає те, коли повсякденний затишок 

пов'язується з використанням шовку чи золота! Багато людей 

можуть жити щасливо та смиренно, не використовуючи 

золотих прикрас і не надягаючи на себе шовкових виробів31.
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      Однак Іслам бажає викорінити надмірну розкіш з життя 

людини та в цілому суспільства в ім'я забезпечення цілісності, 

гармонійності, близькості людини до людини та збереження 

згуртованості народів. Мусульманській Уммі належить 

налаштуватися на шлях боротьби в Ім'я Аллага, зробити свою 

дійсність та цілу історію безперервною та наполегливою 

боротьбою для піднесення та утвердження Істини і захисту її 

Заклику (да'уа) - щоб її зовнішня сторона і її внутрішні прояви 

піднеслися над спокусами цього життя та його 

швидкоплинними насолодами. 

      Що стосується немічності перед надмірними та 

неконтрольованими пристрастями і блукання серед 

забороненого, то це є негідною втечею від обов'язків, 

несерйозністю, легковажністю та недбалістю в підході до 

справ, втратою рис благородства та великодушності. Подібні 

згубні якості, якщо вони прижилися в Уммі, ховають її 

заживо. 

      Зі слів Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص передано наступне: «Будуть 

люди з моєї Умми, (які) їдять вишукані страви і п'ють 

вишукані напої, і надягають різнобарвну одежу, і пихаті в 

розмові - вони з найгірших (у) моїй Уммі» (Ат-Табарані). 

      Ви можете переконатися в достовірності цього хадіса, 

спостерігаючи за людьми, які успадкували Релігію на словах, 

взяли її собі за іграшку та розвагу і заблукали у цьому житті, 

розгубивши в собі релігійні фундаменти та цінності. 

       

 

*          *          * 

 

 

      Аллаг     дорікає     людям     за     їхню    неконтрольовану, 

надлишкову, сліпу та пристрасну любов до насолод і за 

добровільне перебування в омані беззмістовних та нікчемних 
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веселощів і розваг, за те, що вони обмежуються лише 

тілесними потребами та низькими інстинктами. 

 

      «[Буде сказано в] День, коли невiруючих поставлять 

перед вогнем: «Ви витрачали свої блага в земному життi 

та користувалися ними. Сьогодні вам вiдплатять 

принизливою карою за те, що ви без права вивищували 

себе на землi, та за те, що ви були нечестивцями!»» 

                                                                   (Сура 46, аят 20) 

 

      Коли вони зустрінуть своє покарання, то пригадають, що 

це через те, що вони позбавили себе цнотливості моральної 

чистоти, цілеспрямованості та гідної мети свого життя, пішли 

за різноманітними оманами та звичайною глупотою. 

 

      «Це вам за те, що ви радiли на землi без жодного права 

й за те, що ви були зухвалi!» 

                                                                   (Сура 40, аят 75) 

 

      Істина полягає у тому, що значна частина провини за 

розпад та втрату Ісламської Держави лягає на втрату 

цнотливості (моральної чистоти) та безмежне задоволення 

нікчемних пристрастей, хоча Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

застерігав свою Умму від такого морального занепаду та 

розвалу. 

      За словами Абу Барзи передано наступне: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Направду, з того, в чому я за вас хвилююся, - блудні 

пристрасті у ваших черевах і ваших статевих органах, і 

пристрасті, що вводять в оману»» (Ахмад).  

      Іслам розпочав свій шлях в середовищі людей бідних, 

яким нужденність та вбогість перешкоджала мати навіть 

дозволене, не кажучи вже про насолоду усілякими 

надмірними благами. Предметом їхніх   скарг  було становище  
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нестатків, злигоднів, поневірянь та бідування, в якому вони 

перебували. 

      Зі слів Абу Хурайри передано наступне: «Мені довелося 

побачити сімдесят чоловік із (числа) мешканців Ас-Суффи, і 

ні на одному з них не було повного одягу (ріда): або ізар, або 

киса32, які вони прив'язали до своєї шиї. Дещо з цього 

доходило до половини гомілок, а дещо доходило до 

щиколоток, і (людина) поєднувала їх рукою через небажання 

того, що буде видною її 'аура» (Аль-Бухарі). 

      Нужденність та неспроможність - це лихо, що викликає 

нестерпний та тривалий біль, і у людей є повне право 

позбутися від цього випробування. Та й сам Іслам вважає 

радості життя за нормальну необхідність та потребу для тих, 

хто увірував. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص побоювався того, що 

коли Іслам і його вчення пошириться, відбудеться зворотна 

реакція на ці жорстокі позбавлення і він застеріг від ситуації, 

яка виникне після його смерті, і роз'яснив, що навіть якщо 

дійсно життєві позбавлення є великим злом, то збаламучення 

ними та запекла боротьба через них - набагато гірші явища зі 

ще більшими стражданнями та втратами. 

      Золота середина - це серцевина доброчесності та 

благочестя. В даному випадку "середина" означає, що людина 

керує своїм життям, підпорядковуючи його досягненню 

високих та вартісних цілей, а не життя керує нею, 

підпорядковуючи її усілякій мерзоті та огидності, і аж ніяк не 

означає, що людина у цьому житті є обділеною, залишившись 

«... осудженою та збіднілою» (Сура 17, аят 29). 

      Саме це мав на увазі Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, говорячи: «Клянуся 

Аллагом, не за вашу бідність я хвилююся, проте я хвилююся 

за вас (через) те, що життя стелитиметься перед вами так, як 

воно розстелилося перед тими, котрі були перед вами, і ви
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 (будете) змагатися один з одним через нього так, як вони 

змагалися один з одним через нього, і воно погубить вас так, 

як погубило їх» (Аль-Бухарі). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Благопристойність, 

витримка та ощадливість - одна із двадцяти чотирьох частин 

пророцтва» (Ат-Тірмізі). 
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Розділ 18. 

 

ЧИСТОТА, НАМАГАННЯ ГАРНО 

  

ВИГЛЯДАТИ ТА ЗДОРОВ'Я 

 
      Мусульманин повинен прагнути до досконалості протягом 

цілого свого життя, прискорювати свій рух до матеріального 

та духовного розвитку, адже його майбутнє у Аллага залежить 

від того рівня, якого він досягне у своєму розвитку. Якщо 

його наздогнала смерть і він на верхів‘ї можливих здобутків, 

то він буде в числі власників високих ступенів в Раю (аль-

Фірдаус), а якщо смерть наздоганяє його, а він проявляє 

пасивність, недалекість, знеохочення та байдужість, 

відмічуючись своїми кроками лише на найближчих сходинках 

своїх земних діянь, то на його рахунку є лише спасіння від 

Пекла. А якщо вона (смерть) наздоганяє його після того, як 

він позадкував, відхилився і відійшов взагалі від головної 

мети – шукання вдоволеності Аллага та Його Милості, то його 

підхопить пекельне воїнство. І хто був у цьому житті сліпий, 

той буде відроджений сліпим у День Страшного Суду, а хто 

був брудним, той відповідно буде відроджений брудним...       

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص роз'яснив, що людина, яка 

піклується про охайність свого вигляду, свіжість свого 

обличчя та чистоту свого тіла, буде відроджена у такому ж 

вигляді - зі світлим обличчям, із зіркою на лобі та з чистим 

тілом! 

      Зі слів Абу Хурайри передано наступне: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

прийшов на цвинтар і сказав: «Мир вам, притулок громади 

віруючих, і, направду, ми - якщо цього воліє Аллаг - підемо за 
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вами. Я бажаю, щоб ми конче побачили своїх братів». Вони 

(сподвижники) сказали: «Невже ми не твої брати, о Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص?» Він сказав: «Ви мої сподвижники, а наші брати 

- ті, хто ще не прийшов». І вони сказали: «Як ти дізнаєшся тих 

зі своєї Умми, хто ще не прийшов, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص?» 

Він сказав: «Бачите, коли у однієї людини є коні із сяючими 

лобами та білосніжними ногами, серед темних-притемних 

коней, хіба ж не впізнає вона своїх коней?» Вони сказали: 

«Звичайно, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص». Він сказав: «Так, 

направду, вони прийдуть із сяючими лобами та білосніжними 

ногами - від ритуального омиття (вуду)»» (Муслім). 

      Тілесне здоров'я, його краса та свіжість - з тих речей, яким 

Іслам приділяє величезну увагу та турботу, зробивши їх 

серцевиною своєї місії. Людина зможе знайти гідність та 

велич за мірками Ісламу і повагу інших лише у тому випадку, 

якщо її тіло перебуватиме в постійній чистоті, доглянутості, 

бадьорості та зібраності (у здоровій поставі), а її їжа, пиття та 

зовнішній вигляд будуть далекі від безсоромної гидоти і 

відразливого стану. При цьому здоров'я тіла та його чистота 

не обмежуються лише в матеріальному благополуччі та 

зовнішніх ознаках. Більше того, вони глибоко впливають на 

процес очищення душі, надання людині стійкості, 

витривалості та мужності для перенесення усіляких тягарів та 

негод життя. Отже, тягарі та випробування життя потребують 

―сталевої‖ плоті, сильного, терпеливого тіла, що у свою чергу 

можна досягнути за плекання чистоти та здоровості серця. 

      Іслам шанує тіло і зробив його очищення необхідною 

основою та умовою для кожної молитви (салят), а молитву - 

обов'язковою п'ять разів на добу; він також зобов'язав 

мусульманина в повноті та з ретельністю очищати своє тіло у 

багатьох випадках, що досить часто мають своє місце в житті 

людини, і саме це являє собою повну тахару (цілковите 

омиття); а у звичайних випадках він зробив достатнім 
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очищення тих органів і кінцівок, на яких має місце осідання 

пилу, і які використовуються людиною у повсякденній роботі 

або ж з яких часто відбуваються тілесні виділення. 

       

      «О ви, якi увiрували! Коли стаєте ви на молитву, то 

омийте вашi обличчя й руки до лiктiв, протрiть голову та 

вимийте ноги до кiсточок. А якщо ви перебуваєте в станi 

нечистоти, то викупайтеся...» 

                                                                       (Сура 5, аят 6) 

 

      Спосіб, який узаконив Іслам в цілях підтримки тіла у 

постійній чистоті, ґрунтується на зв'язку між обов'язковим 

повним обмиванням (гусль) та факторами, що впливають на 

фізіологічну природу людини. Адже якби людина складалася 

виключно з душі, вона не потребувала б постійного купання, 

промивання, очищення та вичищення. Але через те, що вона 

поміщена у цю матеріальну оболонку, яка складається з 

багатьох елементів землі - тієї самої землі, на якій вона 

проживає, харчується її рослинами та тваринами, залишає на 

ній відходи свого шлунка і в кінцевому рахунку сама 

опиняється всередині неї, вона потребує фізичного догляду 

відповідно до своєї природи та сутності. І оскільки такою є 

реальність людського тіла, Іслам пов'язав обов'язкове 

звершення омиття (вуду) саме з проявами цієї фізіологічної 

природи та усім тим, що утворюється в результаті травного 

процесу в організмі людини у вигляді відходів чи газів. 

      Не існує більш правильного та послідовного способу, ніж 

той, який встановив Іслам, щоб привчити людину до чистоти, 

бо цей спосіб змушує людину повторювати звершення гусля 

чи вуду, навіть якщо вона у той момент є чистою. Не кажучи 

вже про те, що він взагалі не допускає ніякої присутності 

бруду в мусульманському суспільстві. 
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      До того ж Іслам не поставив постанову звершення гуслю у 

залежність від обставин чи умов, які б робили його в якихось 

випадках необов‘язковим, - адже деякі люди можуть 

лінуватися і не робити його, поки відсутні умови та 

обставини, які зобов'язували б його неодмінне звершення. У 

зв'язку з цим він визначив час для гуслю – один раз на 

тиждень. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Гусль у п'ятничний 

день (обов‘язковий) для кожного, хто досяг статевої зрілості, і 

сіуак, і (нехай) торкнеться пахощів» (Муслім). 

      В іншому хадісі мовиться: «Направду, це - святковий день, 

який зробив Аллаг для мусульман, і той, хто (збирається) 

прийти на п'ятницю, нехай зробить гусля» (Ібн Маджа). 

     

 

*          *          * 

 

 

      Іслам зробив обов'язковим очищення після їжі. Так, після 

того, як він закликав до омиття перед її прийняттям, - тут 

досить вимити лише руки - він велить, щоб людина позбулася 

її залишків, запаху та інших слідів, - адже це те, що може бути 

найприємнішим та корисним для людини. 

      Зі слів Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص передано наступне: 

«Благодать їжі - вуду перед нею та вуду після неї» (Абу Дауд). 

      Це необхідне очищення, і потреба у його звершенні 

залежить від характеру їжі, котра залишила свої сліди на тілі. 

Якщо ж ці залишки проникли у приховані місця, то 

мусульманин в обов'язковому порядку повинен від цього 

очиститися. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Очищуйтеся (чистіть 

ретельно між зубами), адже, воістину, це чистота, а чистота 

закликає до віри, а віра - з її власником у Раю" (Ат-Табарані). 
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      В настановах Пророка ملسو هيلع هللا ىلص очищення за допомогою 

омиття (вуду) пов'язувалося з очищенням після їжі. За 

словами Абу Айюба передано: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

вийшов до нас і сказав: «Як чудові ті, хто очищується в моїй 

общині». Було промовлено: «А хто ці, хто очищується?» Він 

сказав: «Коли вуду та їжа»» (Ахмад). Що стосується 

"очищення" вуду, то це полоскання рота та промивання носа і 

між пальцями. А що стосується вичищення зубів, то це від їжі. 

«І справді, немає нічого більш важкого для двох ангелів, ніж 

споглядати їжу між зубами їх товариша (побратима), (в той 

час як) він молиться» (Ахмад). 

      Турбота релігії про очищення рота та зубів до блиску і 

очищення простору між ними не має собі подібних у радах та 

комітетах по здоров'ю, як у минулому, так і в теперішньому 

часі. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Чистіть (зуби) сіуаком - 

адже, направду, сіуак - очищення рота та догодження 

Господу. Скільки б не приходив до мене Джибриїль, він 

завжди наказував мені (використовувати) сіуак так, що я став 

боятися того, що він буде покладений в обов'язок мені та моїй 

Уммі, і якби я не боявся обтяжити свою Умму, то я б поклав 

його їй в обов'язок; і, направду, я чищу (зуби) сіуаком так, що 

боюся перетерти передні зуби свого рота» (Ібн Маджа). 

      В іншому варіанті мовиться: «Мені було звелено 

(використовувати) сіуак так, що я подумав, що мені буде 

зісланий про нього Коран чи одкровення». 

      Хто звертає увагу на хвороби рота та ясен, які виникають 

внаслідок нехтування їхнього очищення, той зрозуміє суть 

наполегливості Ісламу щодо чистки зубів предметами, які 

забезпечують збереження їхнього блиску та здоров'я, - таким 

чином, що це знімає наліт, що утворився і те, що ховається 

між зубами.  
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      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Мені був наказаний сіуак 

так, що я став боятися того, що залишуся беззубим» (Аль-

Баззар). 

      За будь-якої їжі, яка має різкі запахи та щільні сліди, 

наприклад, м'ясо, риба та ін., необхідно бути більш за все 

завбачливим та не нехтувати цими повчаннями, - адже 

очищення від тих усіх залишків є необхідною умовою для 

збереження здоров'я, а також збереження своєї гідності і 

дотримання суспільної етики. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто ліг спати, а в руці 

його смердючий (тухлий) запах і його щось спіткало, то нехай 

ні в якому разі ні звинувачує нікого, окрім себе» (Аль-Баззар). 

      Сморід - тухлий запах від м'яса. Є також деякі відомості 

(аль-асар), що вказують на те, що в дійсності мікроби 

знаходять благодатний для себе ґрунт лише у брудних руках 

та ротових порожнинах. У них також даються поради щодо 

оберігання себе від їхніх бід та шкоди. 

      З поваги до людини та суспільства в цілому Іслам 

заборонив тому, хто поїв часника, цибулі або редиски, 

відвідувати громадські місця, бо сморід з рота від цієї їжі 

завдає шкоди тим людям, з якими вони спілкуються, і такі 

обставини неодмінно відвертають цих людей від тих, хто 

скуштував тих важких на запах страв. 

      Іслам звільнив від бажаного (сунна) здійснення 

колективної молитви в мечеті тих, хто вживав ці продукти, так 

само, як він звільнив від сунни колективної молитви й тих, 

кого спіткала хвороба, котра робить нестерпним запах з 

їхнього рота або від тіла. Це являє собою шляхетну етику, яка 

насправді, є гідним похвал захистом як для хворих, так і для 

здорових. 

       

 

*          *          * 
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      Також Іслам заповідає людині підтримувати гарний і 

благопристойний зовнішній вигляд, і він ввів цю мораль в 

етику звершення молитви. 

 

      «О сини Адама! Вбирайтеся в одяг свiй, де б ви не 

здiйснювали поклонiння» 

                                                                     (Сура 7, аят 31) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص навчав мусульман проявляти 

турботу у цих речах і слідувати цьому в своїх повсякденних 

справах, щоб постава, зовнішній вигляд та одяг мусульманина 

були красивими, прийнятними та похвальними. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «(Якщо) у когось волосся, 

то нехай поважає його» (Абу Дауд). 

      Зі слів Яг‘ї ібн Саїда передано наступне: «Абу Катада Аль-

Ансарі сказав Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Направду, у мене 

шевелюра, чи причісувати мені її?» І Посланець Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Так, і стався до неї шанобливо». Абу Катада, 

можливо, намащував її двічі на день через те, що Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав йому: «Так, і стався до неї шанобливо»» 

(Ан-Насаї). Отже, розчісування волосся та нанесення на нього 

пахощів - сунна, якій непогано б слідувати... 

      За словами 'Ата ібн Ясара передано: «Якось Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص був в мечеті і увійшов чоловік з розтріпаним 

волоссям на голові та неохайною бородою. Посланець Аллага   

 подав йому знака вийти з мечеті, немов би маючи на ملسو هيلع هللا ىلص

увазі те, що його волосся на голові і борода мали бути 

приведені до порядку. Чоловік так і вчинив, а потім 

повернувся, і Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хіба це не 

краще, ніж те, щоб хто-небудь з вас приходив з розтріпаною 

головою, як ніби він - шайтан?»» (Малик). 
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      Зі слів Джябіра ібн 'Абдуллага передано: «До нас прийшов 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і побачив чоловіка, волосся якого було 

розпатлане, і промовив: «А хіба не знайшов ось той-то, чим 

він приведе у спокій своє волосся?». І він побачив іншого 

чоловіка, на якому був брудний одяг, і сказав: «А хіба не 

знайшов ось цей води, якою він випере свій одяг?»» (Малик). 

      Елегантність та вишуканість без надмірностей, намагання 

виглядати красиво без показухи і зайвих крайнощів у 

прикрасах, спроби зробити благопристойною форму слідом за 

стараннями зробити благопристойною сутність - усе це із 

повчань та настанов Ісламу, який націлює своїх синів на 

духовні висоти і красу зовнішнього вигляду. 

      Від 'Абдуллага ібн Мас'уда передано наступне: «Пророк 

 сказав: «Не увійде до Раю той, в серці котрого гординя ملسو هيلع هللا ىلص

хоча б з вагою порошинки». На що один з присутніх сказав: 

«Але ж людина любить, щоб у неї була красива одежа і гарне 

взуття». На що Пророк ملسو هيلع هللا ىلص відповів: «Аллаг Прекрасний і 

любить красу. Гординя ж – гордовитість (пиха) перед істиною 

та зневага людей»» (Муслім). 

      В іншому варіанті хадіса (переданому зі слів Абу Хурайри) 

говориться: «Якось до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص прийшов чоловік - а він 

був красивим чоловіком - і сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, 

направду, я людина, якій прищеплена любов до краси, і мені 

дано з того те, що ти бачиш, а тому я не люблю, щоб хто-

небудь перевершував мене (він сказав чи про ремінець моєї 

сандалі, що утримує підйом, чи про ремінець моєї сандалі, що 

кріпиться за палець). Чи є це гординя?» Він сказав: «Ні, проте 

гординя (у тих), хто гордовитий перед істиною і зневажає 

людей»» (Абу Дауд). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص уважно  стежив  за цим аспектом, і 

якщо йому доводилося бачити мусульманина, котрий 

нехтував прагненням виглядати гарно та приємно,  
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підтримувати в порядку свій зовнішній вигляд, то він 

неодмінно забороняв йому й далі перебувати у такому 

непристойному вигляді, а також велів йому одягати 

якнайкращу одежу. 

      Зі слів Джябіра ібн 'Абдуллага Аль-Ансарі передано: «Ми 

вийшли разом з Посланцем Аллага ملسو هيلع هللا ىلص в похід на плем'я 

Бану Анмар і в той час, як я сидів під деревом, раптом 

підійшов Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, і я сказав: «О Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, ходи сюди у тінь». (Далі він розповідає:) І 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص спустився (підійшов) та, поглянувши 

на мого супутника, промовив: «А чи немає у нього ще двох 

суконь, окрім цих двох?» Я відповів: «Ні, о Посланцю Аллага 

 у нього є дві сукні у зіпсутому стані, я йому їх ,ملسو هيلع هللا ىلص

полагодив».  Він же сказав: «Заклич його та звели йому, щоб 

одягнув їх» (і далі:) Я закликав його, він одягнув їх, а тоді 

обернувся та й пішов (і далі:) і Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Що з ним? Аллаг принизив його33, а хіба ж це не краще?», І 

той чоловік почув його і промовив: «О Посланцю Аллага 

 на шляху Аллага», і він сказав: «На шляху Аллага». (і ,ملسو هيلع هللا ىلص

далі:) І цей чоловік був убитий на шляху Аллага...» (Малик). 

      Цей чоловік усвідомив зміст кепкування, що приховувало 

у собі настанову та повчання, що вдостоїв його Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, і він спромігся отримати з того користь для себе. 

Схоже, він був з тих, кого життєві проблеми захоплювали та 

поглинали турботами про свої справи. Проте хоч як би багато 

не було у людини турбот і труднощів, вона ніколи не повинна 

забувати про обов'язок звертати увагу на свій одяг, 

зовнішність,  чистоту   та   доглянутість,  утримуючи   себе   у 

прийнятному для ока вигляді та зберігаючи гідність людини. 
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      Деякі заблукані люди хибно вважають, що хаотичність в 

одязі, безладність та неохайність - це один з видів поклоніння 

Богові, і, можливо, спеціально надягають усяку залатану 

одежу і "наряджаються" заношеним одягом, щоб виявити свій 

аскетизм у цьому житті, а любов - до Прийдешнього життя. 

Але це є лише ганебним невіглаством у Релігії Аллага та 

зведення наклепів на її навчання. 

      Зі слів 'Абдуллага ібн 'Аббаса передано: «Коли хурурійя 

(група з хауарідж) вийшла, я підійшов до 'Алі, нехай буде 

вдоволений ним Аллаг, і він сказав: «Піди до тих людей». Я 

надягнув краще, що було з єменських нарядів, і прийшов до 

них. Вони мені сказали: «Ласкаво просимо, о Ібн 'Аббас, що 

це за наряд?» Я сказав: «У чому ви мені дорікаєте?! Я бачив 

на Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص краще, що є з нарядів»» (Абу Дауд). 

      Зі слів Аль-Бара передано: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص був 

середнього зросту, широкоплечий, з пишною шевелюрою до 

мочок вух, на ньому був червоний наряд, і не бачив я нічого, 

більш прекраснішого (на вигляд), ніж він (тобто Пророк 

 .(Муслім) «(ملسو هيلع هللا ىلص

      Таке очищення та прагнення мати гарну зовнішність не 

зводиться лише до мусульман як особистостей, але також 

поширюється й на їхні домівки та дороги. Іслам звертає увагу 

на очистку будинків від сміття та відходів, щоб вони не стали 

притулком для різноманітних комах чи джерелом усіляких 

хвороб; юдеї нехтували цим обов'язком, а мусульмани були 

застережені щодо уподібнення їм. Є передані відомості про те, 

що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, Аллаг – Благий 

Він, любить благе; Чистий, любить чистоту; Щедрий, любить 

щедрість; Великодушний, любить великодушність. Тож 

чистіть свій посуд і не вподібнюйтеся юдеям» (Ат-Тірмізі). 

      Усунення з дороги того, що перешкоджає, - один із 

степенів віри. Цей непомітний, але благородний вчинок 
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одного разу визнаний за молитву, а іншого - за милостиню. У 

хадісі мовиться: «Підношення тобою за слабкого - молитва 

(салят), а усунення тобою з дороги шкідливого (предмета) - 

милостиня (садака)» (Ібн Хузайма). 

      В іншому хадісі мовиться: «... і кожен крок, який ти 

робиш, прямуючи на молитву, - милостиня, і усунення тобою 

з дороги шкідливого предмета - милостиня» (Муслім). Тобто 

усунення різних шкідливих предметів, таких як каміння, 

колючка, нечистоти тощо. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Турбота Ісламу про чистоту та здоров'я є одним із 

елементів його турботи про матеріальну і культурну міцність 

мусульман, а така могутність вимагає тіла, в венах якого тече 

здорова кров, а його володар сповнений енергією та 

бадьорістю, бо немічні тіла не виносять ніяких тягарів, а 

тремтячі руки не можуть зробити нічого доброго. Адже 

здоровий організм утримує себе не лише у здоровому 

мисленні, але й в оптимізмі щодо життя людини та в 

стосунках з оточуючими людьми... Взагалі місія Ісламу 

настільки всеохоплююча за своїми цілями і настільки рішуча 

у своїй сутності, що вона не може жити всередині нації, в якій 

панують втома, хвороби та безсилля. 

      Задля цього Іслам бореться з хворобами і споруджує 

бар'єри, щоб не поширювалися їхні віруси, а разом з ними - 

слабкість, млявість та песимізм, що виснажують силу країн і 

народів. 

      Іслам    забезпечив    засоби    запобігання   від   подібного, 

встановивши правила постійного дотримання чистоти - як це 

ми вже побачили, - а відтак запровадив конкретний порядок у 
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життя, котрого зобов‘язаний постійно дотримуватися кожний 

мусульманин. Тож він прокидається разом з першими 

променями сонця, відходить від нічного проведення часу, 

остерігається хиткості та податливості щодо нападів низьких 

пристрастей та спокус, є поміркованим у своїй їжі, скромний у 

своїх витратах і лагідний у повсякденній поведінці, оновлює 

свої життєві сили завдяки молитві протягом дня і посту 

щороку. 

      Не забуваймо, що утримання від забороненого та від 

гріховного - це найнадійніший захист від злоякісних хвороб. 

Але якщо людина потрапила у пазурі хвороби, то вона 

повинна лікуватися до тих пір, поки цілком не позбудеться її 

та не очиститься. Іслам спрямовує людей до пошуків 

корисних ліків на випадок усіх тих болячок, котрі вражають 

їх. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не послав Аллаг хвороби 

(не інакше), окрім як пославши для неї зцілення» (Аль-

Бухарі). 

      Він також сказав: «Направду, Аллаг послав хворобу і ліки, 

і вчинив для кожної хвороби ліки. Тож лікуйтеся, але не 

лікуйтеся забороненим (харам)» (Абу Дауд). 

      Він також сказав: «Для кожної хвороби (є) ліки, і якщо 

ліки (від) хвороби було вірно визначено (тобто було належно 

прийнято), то він вилікується з дозволу Аллага, Всемогутній 

Він та Великий» (Муслім). 

      Іслам заборонив вдаватися до різних забобонів у пошуках 

зцілення - адже кожна наука має своїх фахівців, які знають 

свою справу і до яких необхідно прислухатися. А що 

стосується шарлатанів, які обтяжують себе тим, чим не 

належить, то мусульманину ні в якому разі не слід звертатися 

до них і приймати за правду їхні твердження.
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34. Талісман, або амулет - спотворені слова, що походять від арабського слова 

Таміма, що походить від кореня, значення якого - досконалість, завершення. На 

думку ібн Фаріса, упорядника словника «Макаіс аль-Люга», цей предмет був 

названий так, оскільки його вважали об'єктом повного, досконалого зцілення. 

Звідси і гра слів, яку неможливо передати у перекладі. - Прим. перекл. 

35. У арабів також була традиція вішати на шию раковину, котра  нібито захищає 

від зурочення. Саме слово «раковина», в оригіналі - уада'а, походить від дієслова 

уада'а, що означає: залишати, бути спокійним, упевнитися. Ось тут і проявляється 

гра слів. По своїй суті оберти, виділені курсивом у першій і другій частинах 

речення, є формальною метафорою. - Прим. перекл. 
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      Від   'Укби   ібн  'Аміра  передано: «Я  чув,   як   Посланець 

 Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто повісив на себе талісман34 - тому й 

не завершить Аллаг (зцілення); хто повісив на себе раковину35 

- того не визволить Аллаг»» (Аль-Хакім). 

      Незважаючи на це, "цілительство" за допомогою амулетів, 

дрібних раковин і талісманів, чаклунських заклинань 

неухильно поширюється серед людей, в той час як Іслам 

вважає його одним із різновидів додавання Аллагу, 

Всемогутній Він та Великий, співтоваришів, спільників та 

співучасників, вигадування рівних Йому та подібних (ширк). І 

це явище є залишком доісламського невігластва (аль-

джягілія), коли різноманітні здогадки та безпідставні уявлення 

та припущення бралися за основи світогляду у тих справах та 

явищах, які не піддавалися раціональному осмисленню чи 

експериментальному, науковому пізнанню та вивченню, а 

релігійні знання були відсутніми та втраченими.  

      'Укба також розповів наступне: «До Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

підійшла група людей і він прийняв присягу у дев'ятьох, а від 

одного утримався. Тоді вони сказали: «О Посланцю Аллага 

 ти прийняв присягу у дев'ятьох і залишив цього?!» На ,ملسو هيلع هللا ىلص

що він сказав: «Направду, на ньому талісман». Тоді той 

просунув руку і відірвав його, і він (тобто Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) 

прийняв у нього присягу  і сказав:  «Хто повісив талісман, той 

 вчинив ширк»» (Ахмад).
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      Серед досконалих засобів запобігання злу та збереження 

від усього осудного, які ухвалив Іслам, - є й обов'язок 

справляти природні потреби у ізольованих місцях, щоб 

екскременти йшли далеко у глибину, а вода не заражувалася, і 

ні дороги, ні громадські місця не були забруднені. 

      Якби мусульмани дотримувалися рамок цієї високої етики, 

то вони змогли б уберегтися від трагічних наслідків багатьох 

хвороб, які виснажують їхні сили, порушують їхній спокій і 

лягають на них важким тягарем втоми. 

      За словами Джябіра, від Пророка ملسو هيلع هللا ىلص передано, що «він 

заборонив мочитися у стоячу воду» (Муслім); від нього також 

передано, що «він (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) заборонив мочитися у 

проточну воду» (Ат-Табарані). 

      За словами Му'аза передано наступне: «Посланець Аллага 

 сказав: «Стережіться трьох проклять: випорожнення у ملسو هيلع هللا ىلص

водоймищах, посеред дороги та в тіні»» (Абу Дауд). 

      Тобто, подібні дії накликають прокляття на того, хто їх 

скоїв, і людина, яка випорожнюється на громадській дорозі, 

низько впала, і вона, ось так вчиняючи, викликає огиду та 

накликає на себе гнів. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «На тому, хто заподіяв 

шкоду мусульманам на їхніх дорогах, конче перебуває їхнє 

прокляття» (Ат-Табарані). 

      В іншому варіанті мовиться: «Хто спорожнив свої 

нечистоти на будь-яку із доріг мусульман, - на тому прокляття 

Аллага, ангелів та усіх людей» (Аль-Байхакі). 

      Усі ці заборонені речі є джерелами поширення різних 

захворювань у нас, мусульман, бо люди нехтують ось цими 

засадами суспільного життя, що й призводить до величезних 

лих. 

      Іслам заклав основи карантину, і якщо на якій-небудь 

території з'являється заразна хвороба та епідемія, то ця 

область суворо блокується, із забороною на в'їзд туди та виїзд 
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звідти, і все це – задля утримання присутності хвороби у 

найвужчих межах та запобігання її поширенню та 

розповсюдженню. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Якщо ви почуєте про 

чуму на якійсь землі, то не заходьте туди, а коли вона 

трапилася на будь-якій землі, а ви - на ній, то не виходьте 

звідти» (Аль-Бухарі). 

      Іслам зі співчуттям ставиться до жителів території, 

зараженої чумою, і прищеплює самовіддану та жертовну 

готовність залишатися у тому місці - хоч бажання врятуватися 

намовляє багатьох людей до того, щоб крадькома втекти 

звідти. Але подібне бажання врятуватися та забезпечити 

особисту безпеку піддає небезпеці усі навколишні території з 

їхніми мешканцями та може закінчитися трагедією, котра 

вразить незлічені маси, всіх і все навколо. 

      Тому Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «...Немає нікого - 

впала чума, а він (залишився) перебувати у своїх краях, 

терплячи, чекаючи винагороди (Аллага), знаючи, що його не 

спіткає нічого, окрім того, що йому напередвизначено 

Аллагом, - кому не буде подібне винагородою шахіда» (Аль-

Бухарі). 

      Деякі любителі ризику, можливо, спробують вирушити на 

заражену чумою територію, виправдовуючи це тим, що боязнь 

зарази - це слабкість віри або ж втеча від напередвизначеної 

долі. І це помилкова думка - адже 'Умар ібн Аль-Хаттаб 

відмовився від поїздки до Аш-Шаму, коли там виявилася 

чума, і йому сказали: «Чи ти намагаєшся втекти від 

напередвизначення Аллага?» Він сказав: «Біжу від 

напередвизначення Аллага до напередвизначення Аллага». 

      Істина полягає у тому, щоб вжити необхідних заходів, а це, 

як сказав 'Умар, саме й походить із напередвизначення 

Аллага, - адже Іслам запровадив на законній підставі 

запобігання інфекціям. 
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      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Нехай хворий ні в якому 

разі не підходить до здорового» (Аль-Бухарі). 

      Він також сказав: «Тікай від прокаженого, як ти тікаєш від 

лева» (Аль-Бухарі). 

      Навіть якщо інфекція дійсно присутня, ми при цьому 

повинні знати, що не кожна інфекція заразна. Також людина 

може носити у собі будь-який хвороботворний вірус, але при 

цьому не піддаватися жодній небезпеці, бо у неї є особливий 

імунітет. Більше того, сама вона рятується від того згубного 

впливу, але може передати ту інфекцію іншим, які є не 

захищеними перед дією того вірусу… Отже, якби будь-яка 

інфекція заражала кожного, то усі мешканці землі загинули б 

в один день. Як кажуть лікарі, для інфекційного зараження 

існує складний комплекс факторів та умов. У цьому полягає 

значення хадісу «Немає інфекції», але таке повне заперечення, 

насправді, не означає заперечення існування інфекції як такої, 

бо подібна гадка відразу ж спростовується заключними 

словами хадісу - словами Посланця ملسو هيلع هللا ىلص: «...тікай від 

прокаженого подібного до того, як ти тікаєш від лева». 
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Розділ 19. 

 

СКРОМНІСТЬ 

 
      Скромність - це риса, що підтверджує та характеризує 

людську природу. Вона розкриває рівень віри людини та 

ступінь її вихованості. Коли ми бачимо, що людина 

соромиться якогось здійсненого недоречного вчинку,  коли 

фарба сорому покриває її обличчя, коли вона зробила щось 

непристойне, то знаємо, що її совість жива, джерело 

незабруднене, природа чиста та серце незаплямоване. А якщо 

ми бачимо людину ―товстошкіру‖, з притупленими 

почуттями, що не звертає уваги на те, що вона набуває собі і 

чого позбувається, то це людина, в якій немає добра, бо 

відсутні проникливість та почуття скромності, що служить 

стримуючим чинником, що охороняє та віддаляє її від 

гріховного і будь-яких низьких та осудних вчинків. 

      Іслам заповідає своїм синам скромність, особливо 

виділяючи цю рису високої моралі та шляхетності серед усіх 

чеснот, якими має вирізнятися віруюча людина. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, у кожної релігії 

є моральність, і, направду, чеснотою Ісламу є скромність»  

(Ібн Маджа). 

      Суворість була домінуючою рисою релігійного вчення за 

часів пророка Муси (мир йому), а великодушність та 

прощення переважали в релігійному навчанні за часів пророка 

'Іси (мир йому). Після зіслання Священного Корану релігійне 

навчання особливо відзначається такою чеснотою як 

скромність. Чому скромність? Тому що за Пророка 

Мухаммеда Релігія Аллага ملسو هيلع هللا ىلص була доведена до повної 
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досконалості та була довершена у своїй повноті. І ось 

скромність є складовою частиною смиренності, а смиренність 

є складовою частиною впокореності, а впокореність є 

найвеличнішою та найціннішою чеснотою і насправді є 

основою усякого поклоніння, через яке людина єдино може 

осягнути вдоволення Аллага та вічне спасіння.  І тому в усі 

часи за усіх пророків (мир їм) Релігія Аллага наказує  

дотримуватися  усіх  благородних  чеснот в усьому і запитує 

за їхнє дотримання в усьому.       

      Шляхетний Пророк ملسو هيلع هللا ىلص бажав зробити чутливість 

мусульманина до благого у доброзвичайності та до зла у 

нечесті основою, яка спонукала б його слідувати першому і 

ухилятися від другого. Пророк заповідав скромність, котра не 

дозволить мусульманину втратити благе та набути згубне, 

незалежно від винагороди чи покарання. Так про це сказав Ібн 

Аль-Кайїм: 

 

             «Долинув вітер Воскресіння, 

Однак його посланці до нас ще не прийшли, 

               Вогонь поки що не палає. 

               Отож невже не варто нам 

               Бути скромнішими до Того,  

               Хто порятунок нам дає, 

              Котрого Милістю є сповнена Рука» 

 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص відзначався найвитонченішим характером та 

вишуканою доброзвичайністю серед людей, його спосіб життя 

був найшляхетнішим серед них. Він був сповнений почуттям 

обов'язку та відповідальності, відкидав будь-які прояви 

харамного та непристойного. 

      Від Абу Саїда Аль-Худрі передано наступне: «Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص був скромніший, ніж незаймана у своїй кімнаті, а 

коли   він   бачив   щось, що   йому   було  неприємне,  то  ми  
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дізнавалися про це з його обличчя» (Муслім). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Віра - це благородний зв'язок та чисті стосунки між 

рабами та їхнім Господом, а також обов‘язки, що випливають 

із цих стосунків, і найпершим та найвизначнішим впливом 

щирої віри є очищення душі раба, виправлення характеру, а як 

наслідок – добропорядність та праведність у його вчинках. Це 

станеться лише у тому випадку, якщо в душі сформується 

живе та ревне почуття, завдяки якому людина підніметься над 

усім гріховним і відчуватиме власне приниження навіть від 

того несхвального, що являє собою дрібниці по своїй сутності. 

А обіймання та плекання усього негідного без будь-якого 

почуття страху та неприємності, вчинення осудного без 

відчуття вини, заплямованості, гнітючого тягаря та сорому 

свідчить про те, що душа втратила свою скромність, а за нею 

й віру, стала черствою та спотвореною. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Скромність та віра 

пов'язані разом, і якщо забрано одне, воно забирає й інше» 

(Аль-Хакім). 

      Причина цього у тому, що коли людина втрачає свою 

скромність та чутливість, вона поступово переходить від 

нехорошого до ще гіршого, грузне у гріховному та осудному і 

продовжує тонути у тому болоті гріха до тих пір, поки не 

опиниться на самісінькому дні. Від Посланця Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص 

передано хадіс, що докладно розкриває етапи цього падіння, 

яке починається із втрати скромності і закінчується 

найгіршими наслідками: «Направду, Аллаг, Всемогутній Він 

та Великий, якщо хоче погубити [покарати] раба, вириває з 

нього скромність. І якщо Він вирве з нього скромність, ти не 
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зустрінеш його (іншим), окрім як одним із найненависнішим. І 

якщо ти не зустрінеш його (іншим), окрім як одним із 

найненависніших, - (буде) вирвана з нього амана. І якщо 

вирвана з нього амана, ти не зустрінеш його (іншим), окрім як 

віроломним зрадником. І якщо ти не зустрінеш його (іншим), 

окрім як віроломним зрадником, - (буде) вирване з нього 

милосердя. І якщо вирвано з нього милосердя, ти не зустрінеш 

його (іншим), окрім як тим, кого проклинають - проклятим. І 

якщо ти не зустрінеш його (іншим), окрім як тим, кого 

проклинають - проклятим, - (буде) вирваний у нього й 

мотузок Ісламу» (Ібн Маджа). 

      Ми побачили, що це є проникливий опис Пророком ملسو هيلع هللا ىلص 

стадій хвороби душі, а також простеження ним усіх тих 

етапів, коли поганий стан переходить у ще більш ганебний та 

мерзенний. Людина, котра, скинувши покрив зі свого 

обличчя, не страшиться суду за свої брудні діяння та вчинки, 

не боїться ніякого осуду та дорікання за свою неприйнятну 

поведінку, обов‘язково буде завдавати постійної шкоди 

людям та чинити свавілля із усіма, хто опиниться під її 

владою. Такій агресивній людині годі й шукати серця, котре б 

зглянулося над нею; і безсумнівно сама вона безперестанно 

насаджує злобу в серцях інших та зрощує її. 

      Яке ж почуття любові та прихильності може бути 

проявлено по відношенню до людини, яка не страшиться ні 

Аллага, ні людей! У ній відсутня скромність та смиренність, 

які саме могли б відвернути її від відвертих гріховних вчинків. 

Якщо людина стає саме такою, то вона не заслуговує жодної 

довіри ні в чому: як же можна їй довірити гроші, якщо вона не 

засоромиться проїсти їх, або репутацію, яку вона не 

посоромиться зганьбити та спаплюжити, або обіцянку, коли 

вона навіть не завагається щоб її легковажно порушити, або 

обов'язок, коли вона не має поняття відповідальності і не 

відчуває стурбованості щоб не виявити неуважність та 
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байдужість, а також не визнає сумлінного та ретельного 

ставлення до доручених їй справ, або товар, якщо вона не 

гребує шахрайством? 

      А якщо людина втратила свою скромність і втратила свою 

амана, то вона перетворюється у хижого звіра, який стрілою 

спрямовується за своїми пристрастями і заради них топчиться 

на найцінніших та найблагородніших почуттях. Так, вона 

привласнює гроші бідних людей, не відчуваючи до них 

ніякого жалю, а, споглядаючи на біль хворих та немічних, 

зберігає холодність серця та відсутність найменшого 

співчуття. Її неприборканий егоїзм затемнив їй очі 

безпросвітним покровом, і вона знає та слідує лише за тим, що 

зваблює її, обіцяючи усілякі насолоди, та веде її до ще більш 

низьких спокус та пожадливостей... І в той день, коли людина 

досягає цієї межі, вона виходить за рамки Релігії і 

відривається від "мотузка Ісламу", впадаючи у безнадійне 

блукання у темряві відвертих гріхів та беззаконня. 

      Скромність має свої позитивні аспекти та ставить певні 

вимоги, якщо людина й далі хоче володіти цією чеснотою. 

Так, скромність в розмові вимагає від мусульманина, щоб той 

очистив свої уста від непристойності, притримав язика від 

усілякого негідного та брутального і соромився згадувати 

різні недоліки та вади оточуючих, - і саме від невихованості та 

відсутності скромності та смиренності з вуст людини 

вилітають непристойні слова, а вона не звертає уваги ні на те, 

в якому місці це промовляє, ні на наслідки виголошеного її 

вустами. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Скромність - від віри, а 

віра - в Раю, а непристойність - від черствості, а черствість - у 

Вогні» (Ахмад). 

      Скромність у промовах означає ще й стислість мовлення 

мусульманина під час розмов у товаристві друзів чи 

незнайомих. Адже деякі люди не соромляться відверто 
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привласнювати право на слово чи промову на урочистих 

зборах, наприклад, і своїми довжезними промовами 

наповнювати серця присутніх роздратуванням та відразою. 

Такий тип людей противний Ісламу. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто навчився промов 

напучування, щоб полонити ними серця чоловіків та людей, 

від того Аллаг у День Воскресіння не прийме ні нічого 

вартісного, ні справедливості» (Абу Дауд). 

      Він також сказав: «Аллагу ненависний красномовець серед 

людей, котрий крутить своїм язиком подібно до того, як 

крутить корова (жуйку язиком)» (Ат-Тірмізі). 

      Секрет цієї ненависті полягає у тому, що їхні діяння не 

обходяться без надмірності, їхня поведінка наповнена 

лицемірством, а їхній егоїзм в суспільстві - це своєрідна 

віддушина для хвороб їхнього серця, низької моралі та 

малодушного характеру, цілющими ліками для яких могла б 

стати скромність, якби вони її прагнули та плекали. Тому у 

достовірних переданнях (аль-асар) згадується, що тьмяність 

краще, ніж виразність. Тобто тьмяність, що виникає від 

недорікуватості (невміння гарно висловити думку), а не від 

серця. 

      Одна із ознак скромності - коли людина відчуває почуття 

сорому за те, що про неї погано говорять, і стежить за тим, 

щоб її образ в очах інших людей був вільний від будь-яких 

вад та віддалений злих чуток та уявлень. 

      Адже паплюження, осуд, картання та огуда (гиба) 

заборонена лише по відношенню до тієї людини, чиї вчинки 

приховані. Однак той, хто розкрив свій нікчемний лист і сам 

виявив свій бруд через відкрите  практикування усього 

огидного та непристойного, вже накликав на себе більше того, 

що можуть звести та наговорити на нього інші люди. Тому 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص велів тим, кого покрив мерзенний 

бруд гріхів, ховатися подалі від людських очей. Коли деякі з 
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його сподвижників побачили його з дружиною в кутку мечеті, 

він їх зупинив, щоб повідомити їм, що він знаходиться у 

товаристві не чужої йому жінки... 

      Існує цілком очевидна різниця між тими, хто прагне 

своїми діями домогтися дешевого та гордовитого престижу, і 

тими, хто намагається лише оберегти свою репутацію від 

людських припущень та гадок. Побоювання мусульманина 

перед людьми зовсім не означає лицемірство у прагненні 

приховати мерзенне або виставити напоказ привабливе та 

схвальне, - ні в якому разі. Навпаки, тут йдеться про 

нерозголошення мерзенних вчинків можливо у стані 

тимчасової легковажності і прояв сорому перед вчиненням їх 

у відкритий спосіб із зухвалістю та безсоромністю. 

      Адже в людині, котра все ж соромиться виявлення 

непристойності, все ще залишається частка добра та світла, а 

людина, котра вихваляється напоказ та у пошуках слави 

своєю ―неабиякою чеснотою‖, - у ній не припиняє перебувати 

частка зла ..., Насправді ж людина повинна соромитися самої 

себе, подібно до того, як вона соромиться інших людей; і 

якщо їй неприємно, коли її бачать оточуючі люди у 

суперечливій та небажаній ситуації, то нехай їй самій на 

одинці з собою буде так само огидно бачити у подібній 

ситуації саму себе, якщо, звичайно, вона не доведе свою 

свідомість до стану такої низькості та підлості, коли їй вже 

нічого не буде соромно і ніщо не буде стримувати в хоч 

якихось межах пристойності, вихованості та 

доброзвичайності. Адже недарма кажуть: «Хто зробив таємно 

якийсь вчинок, якого він соромиться звершувати відкрито 

перед суспільством, то він себе ні в що не ставить та немає 

жодної самоповаги чи достоїнства...» Отже, мусульманин 

зобов'язаний триматися подалі від будь-яких низьких та 

сумнівних вчинків, прихованих чи явних, що здійснюються на 

самоті чи перед очима людей. 
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      У достовірному переданні (аль-асар) сказано: «Що ти 

полюбляєш, щоб чули твої вуха, те й роби. А те, що твоїм 

вухам огидно чути, - таке оминай!» 

 

 

*          *          * 

 

 

      Скромність - це  одна  із  основ  усіх  благ та невід'ємний 

елемент   благородства   у   будь-якій   справі,   в   якій   вона 

проявляється. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Непристойність, у чому б вона не була, вона неодмінно 

зганьбить це, а скромність, у чому б вона не була, вона 

неодмінно прикрасить це» (Ат-Тірмізі). 

      Якби скромність матеріалізувалася, то вона була б 

символом праведності та прагнення до неї. 

      Так, 'Аїша повідала, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав їй: 

«Якщо б скромність була людиною, то була б вона людиною 

праведною, а якщо б непристойність була людиною, то була б 

вона злою людиною» (Ат-Табарані). 

      Скромність людини перед людьми також означає 

усвідомлення та визнання нею відповідних прав інших людей 

і їхнього статусу, практикування відповідного ставлення до 

кожного так, як він того насправді заслуговує. Отож, дитині 

слід чемно, ввічливо, лагідно, благопристойно та шанобливо 

поводитися з тими, хто її вирощує та виховує, учневі - з тими, 

хто його навчає. Їм не годиться ні підвищувати на цих людей 

свій голос, ні намагатися у чому-небудь їх випередити, хіба 

що у слухняності та своїх обов‘язках... 

      У хадісі мовиться: «Будьте скромні перед тими, у кого ви  

навчаєтеся»    (Ат-Табарані).  В   іншому   хадісі   знаходимо: 

«Аллагумма, не (дозволь, щоб) наздогнав мене час (або: не 

настигнув час), в якому не будуть слідувати за знаючою
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(людиною) і в якому не будуть соромитися лагідної (людини)» 

(Ахмад). 

      Зі слів 'Абдуллага ібн Юсра передано: «Я чув хадіс з 

давніших часів: «Якщо ти серед людей (кількістю) у 

дванадцять чоловік, чи біля того, вгледівся у їхні обличчя і не 

знайшов серед них людини, (яка) виявляє страх перед 

Аллагом, то знай, що справи кепські36»» (Ахмад). 

       Скромність - це в жодному разі не боягузтво, адже 

сором'язлива людина може віддати перевагу пролиттю крові 

замість того, щоб проливати воду на обличчі (тобто сльози). А 

це й є хоробрістю у найвищому її прояві! 

      Можливо, у скромності присутнє щось із боязливості, 

проте це є боязливістю благородної людини за свої 

достоїнства та чесноти, за те, щоб їхня краса та багатство не 

поменшали у скрутних ситуаціях та не втратили величі та 

яскравості. Така боязливість подібна до відваги, коли 

виявляється в належному для цього місці. 

      Так, колись євреї відмовилися від боротьби проти могутніх 

людей, які захопили Святу землю (Палестину): 

 

      «Сказали два богобоязливих мужi, нехай надiлить їх 

благами Аллаг: «Увiйдiть у землю зненацька, через браму, 

та й не бiйтеся їх, дарує Аллаг перемогу вам, якщо ви 

вiруєте!»» 

                                                               (Сура 5, аят 23) 

 

      Це ті, які страшаться Аллага, бояться ганьби і соромляться 

відступати; ті, які у разі початку війни очолили б атаку та 

наблизили перемогу (фатх). 

 

      Безсумнівно, що цілковитій скромності передує природна 

схильність. Адже є природні якості людини,  у  яких  грубість
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становить майже невід'ємну частину, але в той самий час ми 

можемо знайти цих людей неймовірно сором'язливими, 

виключно чутливими. Однак сором'язливість, незважаючи на 

те, що це провідний складовий елемент скромності, може 

проявлятися як у доброму, так і в злому. Через невиправдану 

та недоречну сором‘язливість людина може потрапити у 

скрутне становище. Але що стосується скромності, то вона 

завжди проявляється в законних рамках, і тому той, хто 

боїться сварити та осуджувати неправдомовців, не вважається 

скромним, а є чи слабодухим, чи прихильником 

несправедливості! Скромність ніяк не може бути на боці 

неправди, і їй немає місця серед людей, коли вони в омані, як і 

немає їй місця там, де людина займає позицію, при якій вона 

захищає правду перед нахабною брехнею та беззаконням... 

Багатобожники дорікали та засуджували Іслам за те, що він 

принизив ідолів, піддав ганьбі їхнє безсилля створити навіть 

муху; більше того - за нездатність захистити себе навіть від 

нападу мухи. Вони стверджували, що немає скромності у 

тому, коли саме таким чином піддаються нападкам їхні 

―божества‖.., і тоді були зіслані Слова Всевишнього: 

 

      «Воiстину,  Аллаг не посоромиться навести як приклад 

комара або й щось понад нього. Тож тi, якi увiрували, 

знають, що така притча - iстина вiд Господа їхнього, а тi, 

якi не увiрували, говорять: «Що хотiв сказати Аллаг цiєю 

притчею?»» 

                                                               (Сура 2, аят 26) 

 

      Картина безсилля і непотрібності, в якій описуються ідоли, 

- істина, а «Аллаг не соромиться істини». І на шляху 

встановлення та утвердження істини щирий мусульманин не 

має боязливості чи якогось страху перед жодною силою. 
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*          *          * 

 

 

      Скромність у своєму найвищому та благородному ступені 

буває перед Аллагом, Всемогутній Він та Великий, - адже ми 

харчуємося з Його добра та милості, дихаємо Його повітрям, 

ходимо по Його землі, перебуваємо під покровом Його неба. 

Адже якщо людина у відповідь на дріб‘язковий дар від собі 

подібної (тобто звичайної людини) соромиться заподіяти їй 

якої-небудь шкоди, то тоді як же людям не страшитися 

поганого ставлення до свого Господа, милості Якого 

огортають їх від самої колиски аж до самої могили та до тієї 

нескінченної вічності, яка буде після цього всього. 

      Право Аллага на своїх рабів велике та безмежне, і якщо б 

вони оцінили та збагнули це належним чином, то негайно 

кинулися б до чинення усіляких добрих діянь, з ревністю та 

заповзятістю здійснюючи їх, та відвернулися б від чинення 

будь-яких злодіянь та беззаконня, соромлячись відгукуватися 

на абсолютне добро зневагою, запереченням та нікчемністю. 

      Ібн Мас'уд розповідав: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Соромтесь Аллага належним соромом37». Ми сказали: 

«Направду, ми соромимося Аллага, о Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, і 

хвала Аллагу!». Він сказав: «Не те... Соромитися Аллага 

належним соромом - це оберігати голову та те, що вона 

ввібрала, і черево та те, що воно вмістило, і згадувати про 

смерть та випробування [Судного Дня]. А хто забажав 

Прийдешнього (Життя), той залишив красу ближнього життя і 

віддав перевагу Прийдешньому над першим, і хто зробив це, 

саме той соромиться Аллага належним чином»» (Ат-Тірмізі). 

            Це  повчання  -  стверджують,  що  воно належить Ібн
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Мас'уду - містить етичні норми Ісламу та методи набуття 

благодатних чеснот. Адже мусульманин повинен утримати 

свого язика від занурення у брехню, наклепи та лихослів‘я, очі 

- від насолоджування непристойним або споглядання 

спокусливого, вуха - від підслуховування секретів і 

підступного виявлення прихованого. Він повинен захистити 

свій шлунок від забороненого, змусити його задовольнятися 

доступною прийнятною їжею; далі, він повинен проводити 

свій час на догоду та вдоволення Аллагу, віддаючи перевагу 

намаганню наблизитися до свого Господа та вважаючи за 

найкраще Його винагороди перед усім іншим, і на нього не 

повинні мати вплив примхи життя чи його оманливі насолоди. 

Якщо він буде робити це з відчуттям та переконаністю, що 

Аллаг спостерігає за ним, і при цьому не допустить ніяких 

упущень та легковажності по відношенню до Аллага, то саме 

тоді він насправді буде «соромитися Аллага належним 

соромом». Скромність, а з нею смирення, а зі смиренням 

впокореність, у такому узагальненому розумінні являють 

собою всю суть Релігії, а якщо поняття «скромність» 

застосовується там, де мова йде про визнані Релігією благі 

діяння та вчинки, то тоді вона є частиною віри та її виразним 

слідом. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Віра (іман) – понад 

сімдесят відгалужень, і найкраще з них – слова «Немає 

правдивого божества, достойного поклоніння, окрім Аллага», 

а найменше - прибрати шкідливий предмет з дороги, а 

скромність - одне із відгалужень віри» (Аль- Бухарі). 

      Коли людина знаходиться у товаристві людей, яких вона 

шанує і яким прагне догодити, вона гранично точно стежить 

за своєю поведінкою: в міру говорить і діє з обачністю. 

Мусульманин, який знає з навчань своєї Релігії про те, що він 

не може сховатися від Аллага та перебуває вдень та вночі під 

Його наглядом, піклуванням та спогляданням, - його 
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благоговіння та смиренність перед величчю Аллага має бути 

домінуючим та величним у своїй відданості та впокоренні, а 

слідування Його законам – по можливості бездоганним та 

безперестанним. У цьому й полягає сенс виразу, що дійшов у 

достовірному переданні (аль-асар): «Соромся Аллага так, як 

ти соромишся найбільш шанованих у своїй громаді». 

      Тремтіння людини та блідість її обличчя у деяких 

ситуаціях є доказом прихованої величі, шляхетності, 

великодушності та доброзвичайності, що саме й приховалися 

за тією чистою та благою скромністю, а «усяка скромність - 

благо» (Муслім). 

      Однак якщо фарба скромності спадає з обличчя подібно до 

того, як опадає зелена кора зі свіжої гілки, то гідне життя 

починає згасати і залишені уламки стають придатними лише 

для того, щоб стати деревом-паливом для вогню... Саме з 

цього приводу сказано: «...Якщо не соромишся, то роби усе, 

що тобі завгодно» (Аль-Бухарі). 
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Розділ 20. 

 

БРАТЕРСТВО 

 
      Не існує розумних причин, які змушували б людей жити 

розрізнено, ізольовано, поодинці, ігноруючи один одного. 

Навпаки, спонукальні мотиви, що виникають із реалістичної 

логіки та здорових почуттів, тягнуть людей одне до одного і 

сприяють народженню солідарного та згуртованого 

суспільства, в якому панує любов, злагода та взаємодопомога. 

Завдяки цьому на землі запановує спокій (щоправда, час від 

часу). Аллаг, Всемогутній Він та Великий, через Свій Акт 

творення започаткував родовід усіх людей та їхніх 

різноманітних рас від двох людських прародичів, щоб 

утвердити через це міцні родинні зв'язки, поєднання, в якому 

переплітаються і зміцнюються близькі стосунки та співжиття. 

 

      «О люди! Воiстину, Ми створили вас iз чоловiка та 

жiнки й зробили вас народами та племенами, щоб ви 

знали одне одного. Воiстину, найшанованiшi з-посеред вас 

перед Аллагом — найбiльш богобоязливi! Воiстину, Аллаг 

— Всезнаючий, Всевiдаючий!» 

                                                             (Сура 49, аят 13) 

 

      Дружнє спілкування та взаємодопомога, а не взаємні 

суперечки - ось основа взаємин між людьми, що покладена 

Всемогутнім Творцем в основу життя людського суспільства. 

Але на шляху цього обов'язкового процесу взаємного пізнання 

може виникати ряд перешкод, що заважають подальшому 

розвитку у цьому напрямку і наповненню життя його 
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благочестивими слідами братерства людської громади. Тому у 

хаотичній тисняві та відчайдушній боротьбі  за контроль над 

земними джерелами життєзабезпечення, у різному розумінні 

істини та за відмінних підходів щодо визначення сутності 

добра та мети існування виникають поміж народами 

конфлікти та зіткнення. Однак такі згубні фактори не повинні 

змусити людей забути про початкову мудрість їхнього 

створення, яка полягає у тому, щоб обробляти цю землю та 

господарювати на ній спільними зусиллями та у згоді, 

віддаючи хвалу та належне поклоніння своєму Єдиному 

Творцю – Всемогутньому Аллагу. 

      Будь-які зв'язки та взаємини, що є здатні зміцнити та 

розвинути це пізнання, видалити з його шляху перешкоди, - це 

саме ті зв‘язки та взаємини, котрі необхідно підтримувати, 

розвивати та всіляко використовувати. Іслам - це не стосунки 

та зв'язки, котрі лиш формально поєднують якусь певну 

кількість людей і тільки. Іслам - це насамперед сукупність 

цінностей, які утверджують належний порядок у стосунках 

між людьми та їхнім Господом, а тоді вже - між усіма людьми. 

      Отже, прихильники Ісламу – мусульмани, що є носіями 

його місії, повинні відчути та досконало пізнати велич 

Віровчення (‗Акида) своєї Релігії, через яке Аллаг розкрив та 

очистив їхні серця для пізнання Істини, спровадивши їх усіх 

разом на Прямий шлях спасіння, щоб вони могли при цьому в 

єдності та прихильності здійснювати взаємне пізнання у тому, 

що заслуговує уваги та пошанування задля загальної користі 

та спільного спасіння... Це взаємне пізнання оновлює те, що 

стирається та зникає непоміченим у звичайних родинних 

стосунках щоденного життя, нагадує та підтверджує 

правдивість спільного фізіологічного батьківства, що бере 

свої початки у Адамові та неодмінно несе у собі й духовне 

батьківство, що випливає з навчань, що впродовж усієї історії 

були даровані людству на різних етапах  зіслання Писання – 
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Слова Аллага до людей, та котрі в кінці кінців були стисло 

викладені у посланні Ісламу – Книзі книг – Благородному 

Корані. Таким чином, правдива Релігія - Іслам стає основою 

міцного братерства усіх людей, яке єднає своїх послідовників 

на Заході та на Сході, перетворюючи усіх їх - незважаючи на 

відмінності в часі та місці - у єдиний народ – Умму віруючих 

людей – вірних та відданих рабів Аллага, народ, що є стійким 

та відважним, з прагненням усього піднесеного та вартісного, 

спрямований вгору - у напрямку свого Господа і є 

непідвладний будь-яким земним буревіям та бурхливим 

стихіям. 

      Саме ось це братерство являє собою дух живої віри і 

серцевину тонких почуттів, які відчуває та плекає кожний 

щирий мусульманин до своїх побратимів, живучи ними та 

заради них, немов вони гілки, що проростають з одного 

величезного дерева, або ж єдина душа, що втілилася у різних 

тілах... 

 

 

*          *          * 

 

 

      Пануючий у світі егоїзм - це прокляття людства та замах 

на його чесноти. Якщо людиною опановує цей потяг 

надмірного себелюбства та пихатості, то він знищує у ній 

усяке добро, а натомість зрощує безліч різновидів зла, 

спотворюючи людську природу та обмежуючи її найнижчими 

та найвужчими рамками - інстинктами, в яких вона вже не 

визнає нікого, окрім себе, збуджуючись у радості від доброго 

та впадаючи у печаль від лихого лише у тому, що виключно 

зачіпає саме її особисто. Що ж стосується ―мирської суєти‖ як 

такої і тисячних натовпів людей, то такий егоїст сприймає їх 

лише у рамках того, що він може отримати від них для 
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реалізації та досягання своїх власних мрій та забаганок  або ж 

щоб вирішити те, що його особисто хвилює та турбує. 

      Іслам протиставляє цьому гнітючому егоїзму справедливе 

та доброзичливе братерство, роз'яснивши людині, що життя та 

всесвіт - це не лише її життя, що не годиться жити на самоті 

та піклуватися виключно власними справами, та необхідно 

враховувати те, що є інші люди, подібні їй, і якщо вона 

пам'ятає про свої певні права щодо них та про отримання 

власної користі та вигоди від них, то нехай також пам'ятає й 

про їхні права щодо неї та про існування у них також 

різноманітних потреб та необхідності отримання певних вигод 

вже від неї. Думка про це та прийняття такої дійсності 

вириває людину з пазурів надмірного егоїзму і пробуджує у 

ній небайдужість до інших поряд з небайдужістю до самої 

себе, вводячи її у гармонійне співіснування з оточуючим 

світом. Таким чином вона не буде потрапляти у крайнощі 

себелюбства, не буде припускатися яких-небудь упущень 

стосовно собі подібних рабів Аллага. 

      Право вашого побратима на вас полягає у тому, щоб у вас 

завжди виникало почуття відрази та огиди до усього того, що 

приносить йому шкоду та незручності, та щоб ви першими 

поспішали запобігти цьому; а якщо його все ж спіткало те, що 

завдає йому шкоди, то ми покликані поділяти разом з ним 

його біль та печаль. А виявлення бездушності та байдужості, 

коли біда нас оминула та торкнулася інших, ніби нас не 

стосуючись - це риса характеру людини підлої та обмеженої, 

що є безнадійно віддалена від проникливого почуття 

братерства та не визнає ніякої близькості та спорідненості з 

будь-ким; а саме це й мало б об'єднувати душі мусульман так, 

що людина страждала б від болю, що зазнає її побратим, та 

докладала б усіх можливих зусиль полегшити становище 

свого ближнього. Це підтверджується словами Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Приклад мусульман у їхній взаємній любові,
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співчутті та милосерді подібний єдиній плоті - якщо один з її 

членів страждає, то усі інші члени впадають через нього у 

безсоння та гарячку» (Аль-Бухарі). 

      Справжній біль - це той біль, який породжує в нас 

прагнення розібратися у тому, що гнітить наших братів, та 

докласти усіх можливих зусиль, щоб надати необхідну 

підтримку та допомогу для виправлення становища. Ми не 

можемо заспокоюватися до тих пір, поки їхня гіркота не 

зникне і пітьма, що огорнула їх, не відступить. І якщо це нам 

успішно вдається, - наше обличчя просвітлюється, а совість – 

знаходить благодатний спокій. 

      Від Ібн 'Умара передано, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Мусульманин мусульманину брат, він не утискає 

його та не зраджує його, і Аллаг потребує того, в кому не має 

потреби його (мусульманина) побратим, а хто надасть 

допомогу мусульманину в біді, тому Аллаг надасть допомогу 

в одній з бід Дня Воскресіння, і хто укриє мусульманина, того 

укриє Аллаг у День Воскресіння» (Аль-Бухарі). 

      Однією з ознак благородного братерства є схильність до 

того, щоб приносити користь своєму побратиму, та радіти від 

цього так, як радіємо, коли набуваємо собі що-небудь 

корисне. А якщо ми ще й доклали зусиль у досягненні цього 

добра, то тим самим ми наблизилися до Аллага найбільшим 

послухом, що тягне найбільші винагороди та благословення. 

      Ібн 'Аббас розповідає про те, що він перебував у стані 

і'тікяф в мечеті Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, і до нього підійшов 

чоловік, привітався з ним та присів. Ібн 'Аббас сказав йому: 

«О, такий-то, я бачу, що ти засмучений та зажурений». Той 

сказав: «Так, о сину дядька Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. У такого-

ось є права на мою підтримку, але, з глибокою повагою до 

лежачого у цій могилі38, у мене немає на це сил». Ібн   'Аббас



Розділ 20  -----  Братерство 

 

______________________________ 

 

39. Вихід з мечеті порушує стан і'тікяф. - Прим. перекл. 

40. Мається на увазі захід та схід. - Прим. перекл. 
 

303 
 

сказав: «Чи ж не поговорити мені з ним про тебе?» Той сказав: 

«Якщо маєш бажання…» Ібн 'Аббас надягнув взуття і вийшов 

з мечеті, а той чоловік сказав йому: «Чи ти забув, у чому ти 

перебував39?»  Ібн 'Аббас сказав: «Ні, але я чув власника цієї 

могили, і це було недавно», - і з його очей потекли сльози, - 

що він говорив: «Хто йшов заради потреби свого побратима і 

досяг її, тому це краще, ніж і'тікяф у десять років, а хто 

перебував у стані і'тікяфу день, шукаючи Лику Всевишнього 

Аллага, між ним та Вогнем Аллаг зробить три рови, (що буде) 

більш далеким, ніж те, що між двома прапорами40» (Аль-

Байхакі). 

      Цей хадіс показує нам те, як Іслам підносить та цінує 

прекрасні братерські стосунки, як високо він дорожить 

різними видами суспільних послуг, яких потребує спільнота 

для закладки та утвердження свого фундаменту та збереження 

свого будинку, де могла б успішно процвітати та розвиватися 

ісламська громада. 

      Отже, Ібн 'Аббас віддав перевагу перериванню свого стану 

і'тікяфу - поклоніння Аллагу в найчистіший спосіб, котрий 

має найвищий ступінь у Аллага, оскільки це є безперервне 

проведення часу в молитві, в пості і в думках про Аллага, та 

ще й в мечеті Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, де винагорода за це у 

тисячу разів перевищує винагороду за подібне поклоніння, що 

звершується в інших мечетях. Але незважаючи на це, глибоке 

розуміння Ісламу Ібн 'Аббасом спонукало його до того, що 

він, залишивши це дорогоцінне поклоніння, прислужився 

мусульманину, котрий потребував допомоги: і безперечно, що 

цього він навчився у самого Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص.
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*          *          * 

 

 

      Направду, тягар земного життя є дуже обтяжливим, і 

труднощі спадають на людей подібно до того, як лине з неба 

дощ і заливає як родючі, так і висохлі землі. Людині одній, 

самотужки не під силу тривале протистояння цим тягарям та 

труднощам. І навіть якщо вона чинитиме опір наодинці, то 

витратить на це стільки сил, що аж ніяк не було б необхідним 

якби її побратими вчасно поспішили б до неї на допомогу і 

підтримали її, щоб вона могла задовольнити свої нужди та 

досягти своєї мети. Як то кажуть: «Людина сама по собі - 

маленька, але є чималою зі своїми побратимами». 

      Одне із прав ісламського братерства – щоб мусульманин 

відчував, що його побратими надають йому підтримку у 

радості та в біді, і що він не самотній у своїх зусиллях та 

змаганнях на життєвому шляху, а його старання та потуги 

підкріплюються та міцнішають через згуртування зусиль усіх 

віруючих у братерській єдності. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Віруючий для віруючого немов будівля, частини якої 

скріплюють одна одну» (Аль-Бухарі). 

      Отже, щире братерство - це подвійна милість. Це не тільки 

милість повної душевної гармонії, але й милість взаємної 

матеріальної допомоги. 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, згадує про цю милість 

в одному з аятів двічі: 

 

      «Тримайтеся разом бiля Аллага i не роздiляйтеся! 

Згадайте милiсть Аллаха до вас, коли ви були ворогами, а 

Вiн об’єднав вашi серця, i за милiстю Його ви стали 

братами один для одного» 

                                                             (Сура 3, аят 103)
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      Братерство в Релігії накладає на мусульман обов'язок 

надання взаємної підтримки та допомоги в усіх сферах життя: 

не підтримки сліпих та заблуканих фанатиків, а взаємної 

підтримки праведних та щирих віруючих для утвердження 

істини та  усунення брехні та усякої омани, стримання 

гнобителів та надання допомоги безпорадним людям. Не 

можна залишати мусульманина на самоті у його праведній 

боротьбі та у будь-якому випадку потрібно встати на його бік: 

направити та напутити його, коли він збився та заблукав, 

стримати його, коли він переступив встановлені межі, 

захистити його, коли на нього напали, боротися разом з ним, 

коли його виразно намагаються пригнобити, - саме у цьому й 

полягає сенс взаємної підтримки, яку Іслам наклав на 

мусульман як обов‘язок. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Підтримуй свого 

побратима, коли він утискає або є пригнобленим». Він 

(сподвижник) сказав41: «Підтримаю його, коли він є 

пригнобленим. Але як його підтримати, коли він утискає?» 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص відповів: «Утримуй його від утискання [інших], і 

у цьому йому підтримка» (Аль-Бухарі). 

      Залишати мусульманина без допомоги та підтримки - це 

важкий гріх, і якщо подібне трапляється, то це рівносильне 

позбавленню допомоги та підтримки усіх мусульман. Адже це 

викорінює з їхнього середовища такі якості, як мужність та 

взаємовиручка, і пригноблена людина, бажає вона цього чи ні, 

буде відчувати почуття пригніченості та зневіри через завдані 

їй образи, зневаги та кривди , а після цього ―заб'ється у кут‖, і 

тим самим будуть розірвані зв'язки братерства між нею і тими, 

хто залишив її напризволяще. 

      Мусульмани - кожна людина зокрема, чи ісламська нація в 

цілому - втратили свою гідність у той день, коли послабилася
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їхня братерська близькість та спорідненість; вони стали 

дивитися один на одного непривітно та відчужено, і брат, в 

котрого на очах принижували його побратима, пішов по своїх 

справах, потиснувши плечима та розвівши руки, немов би це 

його аж ніяк не стосується! 

      Таке взаємне позбавлення допомоги та підтримки 

накликало на мусульман приниження та ганьбу, тоді як Іслам 

веде жорстоку боротьбу проти цього і проклинає тих, хто 

причаївся у своїй нікчемності, жалюгідності, боягузливості та 

підступності і не бажає проявити шляхетність та 

великодушність аж до самопожертви заради Аллага та своєї 

Релігії, заради своїх братів по вірі. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Нехай ніхто з вас ні в 

якому разі не стоїть там, де несправедливо б'ють людину, - 

адже, направду, прокляття надсилається на тих, хто був там 

присутній, та вони не захистили її» (Ат-Табарані). 

      Якщо ви бачите, що вашому побратиму заподіяли шкоду 

або його принизили, то покажіть йому свою готовність 

підтримати його, піти з ним разом, аж поки не буде 

встановлена істина і усунена несправедливість. 

      Від Пророка ملسو هيلع هللا ىلص було передано наступне: «Хто йшов 

(разом) з пригнобленим, щоб відстояти його права, - Аллаг 

зміцнить його ноги на стежці (ас-сират) у той День, коли ноги 

посковзнуться» (Аль-Асбахані). 

      Цей обов'язок стає ще більш обов‘язковим та неухильним 

для людини, котра має владу в суспільстві, та якщо вона 

займає високу посаду, на яку з усіх боків дивляться з 

пожадливістю та побоюванням. За владу належить (видавати) 

закят, подібний майновому закяту. А якщо Аллаг дарував 

людині верховенство на землі та можливість впливати на 

людей, то це не для того, щоб вона змінила для себе 

збентеженість та лякливість на пихатість, бундючність та 

вседозволеність, чи скромність на гордовитість та 



Розділ 20  -----  Братерство 

 

 

307 
 

чванливість. Аллаг у цей спосіб лише наділив таку людину 

особливими та відповідальними зобов'язаннями, які можуть 

бути виконані саме за її участі, і якщо така людина сприяла та 

полегшувала їх виконання, то тим самим вона виконала свій 

обов'язок і неодмінно отримає обіцяну винагороду від свого 

Господа. В іншому ж випадку це буде означати, що вона 

відкинула прихильність та милість Аллага і значить втратила 

найголовніше у своєму житті – вдоволеність Аллага. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, у Аллага є 

милості для деяких людей - Він закріпив їх за ними, поки вони 

при (виконанні) потреб мусульман, поки вони не втомляться 

від них, а якщо вони втомляться від них, Він переведе їх 

(тобто милості) на інших» (Ат-Табарані). 

      Використання людиною свого становища для допомоги 

людям та їхнього захисту повинно бути щирим та 

неупередженим, а якщо хто-небудь зробив це з корисливих 

міркувань, то він втратив винагороду у Аллага і забруднив 

власну душу тим своїм брудним вчинком. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто заступався у чомусь 

за кого-небудь, а той подарував йому за це подарунок, і він 

прийняв його, то (через це) він увійшов у величезні двері - із 

дверей важких гріхів (аль-кябаїр)» (Абу Дауд). 

       

 

*          *          * 

 

 

      Є такі вади та недоліки, проти яких Іслам веде рішучу 

боротьбу, оскільки вони суперечать етиці братерства та його 

необхідним умовам. Братерство - це та основа, яка вирівнює 

загальний ряд, де той, хто з усіх сил рветься до переду, 

ставиться на своє місце, а той, хто відстає, підтягується до 

своїх побратимів. І коли виникає конфлікт чи метушня, тоді 
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неодмінно мають діяти закони братерства, і їхні норми 

однаковим чином поширюються на усіх без виключення. 

 

      «Воiстину, вiруючi — браття. Тож встановлюйте мир 

мiж братами вашими й бiйтесь Аллага — можливо, 

помилують вас!» 

                                                             (Сура 49, аят 10) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص застерігав від цих вад у своїх 

видатних висловах та промовах; і хоча ці вади можуть здатися 

незначними для недалекоглядного чи легковажного, проте для 

тих, котрі здатні замислитися та належно оцінити їхні 

наслідки, вони (ці вади) пронизують душу та усувають усяку 

прихильність до них чи поблажливість. 

      Від Абу Хурайри передано, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Стережіться підозр, адже підозри – найбрехливіше 

мовлення, та не дізнавайтеся один про одного, і не 

влаштовуйте таємного стеження один за одним, і не 

завищуйте ціну (з метою обдурити один одного і отримати 

надприбуток), та не майте ні взаємних заздрощів, ні ненависті, 

та не ворогуйте, а будьте тими, котрі поклоняються Аллагу, 

побратимами» (Аль-Бухарі та Муслім). 

      Від Абу Хурайри передано, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Не заздріть один одному, не завищуйте цін, не майте 

презирства один до одного та не відвертайтеся один від 

одного, не перебивайте один одному торгівлю, але будьте 

побратимами у поклонінні Аллагу. Мусульманин 

мусульманину брат: він не утискає його, не позбавляє його 

допомоги та підтримки, не бреше йому та не зневажає його. 

Богобійність - ось тут (і він тричі вказав на свої груди). В 

людині, яка зневажає (має презирство до) свого брата 

мусульманина, вже достатньо зла. Мусульманин для 

мусульманина є недоторканний (у всьому): у крові, в майні та 
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в честі» (Муслім). 

      Від Абу Хурайри передано, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав:  «Направду, Аллаг не дивиться на ваше тіло та 

обличчя, однак Він дивиться на ваші серця та діяння» 

(Муслім). 

      Від Абу Айюба Аль-Ансарі передано, що Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не дозволено людині поривати стосунки 

з побратимом своїм більш як на три (дні) та ночі. При зустрічі 

відвертається і цей, і той. Та кращим з них є той, хто першим 

привітається» (Муслім). 

      У суспільстві, де панує любов у Ім'я Аллага, яке 

згуртоване обрядами Ісламу, братерство у вірі замінює 

братерство по спорідненості, і близькість віри у ньому навіть 

може перевершувати кровну спорідненість. 

      Істина полягає у тому, що зв‘язок та близькість у 

братерстві заради Аллага - це те, що вперше зібрало воєдино 

синів Ісламу і призвело до встановлення Держави, підняло її 

прапор, і Посланець Аллага, знайшовши у ній опору, заснував 

Умму (громаду віруючих - мусульман), яка витримала 

ненависні та скажені нападки багатобожників і всіх 

прихованих ворогів (лицемірів та зрадників малодушних), а 

потім міцно утвердилася після довгої та виснажливої 

боротьби, звівшись на міцному фундаменті щирої віри та 

братерства, між тим як її вороги безслідно пропали та зникли, 

зазнавши принизливого кінця. 

      Спогади проходять нажаль на тлі зворотного. У наш час 

те, як євреї об'єдналися навколо брехні у бажанні запровадити 

та утвердити свою огидну владу, як вони примчали на 

Священну землю звідусіль - із заходу та зі сходу, - залишивши 

свою споконвічну батьківщину разом з усім майном та 

спогадами, - цей запал, що виходить з фальшивої та 

підступної ідеології, нагадує нам більш високий запал та 

натхнення, що мали місце чотирнадцять століть тому, коли 
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мусульмани стрімко вирушили з усіх куточків у напрямку 

Ясриба і перебралися з рідних місць на нову Ісламську 

Батьківщину, яку вони самі собі обрали, щоб заснувати та 

збудувати на ній першу Ісламську Державу. 

      У Медіні, яка гаряче привітала та приязно прийняла Іслам 

у своїх теплих обіймах і прославила його Слово, стосунки між 

її корінними мешканцями (ансар) та переселенцями 

(мухаджірун) утверджувалися на основі взаємної жертовності 

та прихильності заради Аллага, безкорисливості, що виходила 

із неймовірної великодушності, щедрості та доброзичливості, 

загальної рівності, взаємної любові та поваги, поширення 

чеснот та пошанування істини, а також добровільного 

чинення схвалюваного, а не лише через обов‘язок чи припис 

до цього. 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, говорить: 

 

      «Тi, якi жили  в [Мединi] ранiше та увiрували ранiше, 

люблять тих, хто переселився до них. У їхнiх серцях немає 

заздростi до того, що отримали тi. Вони визнають їхню 

перевагу, хоча й самi перебувають у скрутi. Хто здолав 

свою скупiсть, той досягнув успiху!» 

                                                               (Сура 59, аят 9) 

 

      Усе це ознаки справжнього братерства - братерства, 

заснованого на щирій вірі, що лине до Лика Аллага, а не 

братерства заради сьогочасної вигоди та земних благ. 

      Наука Ісламу бережно оберігає це братерство, щоб не 

спіткало його те, що могло б його спотворити та зіпсувати. 

Тож мусульманин не повинен завдавати своєму побратиму 

якихось занепокоєнь, створювати штучні труднощі або 

викликати у нього страх та непевність. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Мусульманину не 

дозволяється залякувати мусульманина» (Абу Дауд). 
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      За словами Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص також передано 

наступне: «Хто подивився на мусульманина поглядом, 

залякуючи ним його без права, того залякає Аллаг у День 

Воскресіння» (Ат-Табарані). 

      Усе, що може завдати шкоди для мусульманина або 

породити ворожість по відношенню до нього, вважається 

важким злочином, а тим більше завдавання йому шкоди або 

посягання на нього (на його життя). 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто вказав на свого брата 

залізякою, то, направду, ангели будуть проклинати його до 

тих пір, поки він не припинить, навіть якщо його брат від його 

батька та від його матері (тобто рідний)» (Муслім ). 

      Завдяки цим повчанням братерство мусульман стало 

гарантом суспільної стабільності, несучи собою мир та спокій 

в усі сфери життєдіяльності ісламського суспільства. 

      Заборона Ісламом гордині та самовихваляння зміцнила 

силу цього братерства - адже побратимів, які відчувають 

спільність свого прабатька (Адама) та належать до однієї 

Релігії Єдинобожності, відмінність у наділах земного життя, 

котрими Аллаг обдарував кожного з них, не зробить їх 

ворогами та заздрісними суперниками. Тому немає місця для 

порожнього самовихваляння поміж людьми, які знають, що 

шляхетність – богобоязливості та побожності, і що 

богобоязливість та побожність - в серцях, і що богобійні та 

побожні серця цілковито спрямовані до Аллага, і їхніх 

таємниць не знає ніхто! 

      Від 'Іяда ібн Хімара передано, що Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Направду, Аллаг зіслав мені Одкровення, наказуючи 

вам бути скромними, щоб не вивищувалися один над одним 

(щоб не погорджували один одним) , і не утискали (не 

домагалися) один одного» (Муслім). 

      Іслам застерігає та страшить тих, хто легковажно 

піддається нашіптуванням та вказівкам Шайтана, стає 
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мізерним інструментом в його брудних руках та легко ним 

зваблюється, вдаючись до чинення усілякої несправедливості 

проти своїх же побратимів через прагнення до земної гордині, 

тимчасових благ та насолод, а також роз'яснив, що ті, хто 

чинить несправедливість, будуть стиснені у День Суду рівно 

настільки, наскільки вони бундючилися та чванилися у цьому 

житті, і будуть стискатися до тих пір, поки не стануть пилом, 

що зневажатиметься підошвами. 

      У хадісі сказано: «Погордливі будуть зібрані у День 

Воскресіння подібно порошинкам в образі людей; і покриє  їх 

приниження з усіх боків» (Ат-Тірмізі). 

      Серед факторів, що ослаблюють, спотворюють та 

знищують ісламську братерську близькість та спорідненість, - 

глузування, презирство, відчуженість, неприязнь та неповага 

щодо оточуючих. Такі манери є наслідком глибокого 

невігластва та ганебної недбалості - адже в Ісламі слабкий має 

право на те, щоб його "підняли", а не побили, і людина 

сором'язлива має право на отримання підказки та поради, а не 

на глузування над собою. А якщо у якісь людині все ж 

присутня справжня фізична вада чи з нею дійсно трапилося 

щось недобре, то в такому випадку від горе-―мусульманина‖ 

отримуємо лише використання цього як привід для знущань, 

насмішок та єхидних дорікань. Іслам рішуче це засуджує! 

       

      «О ви, якi увiрували! Нехай однi люди не глузують з 

iнших - можливо, тi кращi за них. I нехай однi жiнки не 

глузують з iнших - можливо, тi кращi за них. Не лайте 

одне одного та не вигадуйте образливих прiзвиськ. Зле ж 

бути нечестивцем пiсля того, як увiрував! А тi, хто не 

покаявся, є несправедливими!» 

                                                             (Сура 49, аят 11) 

 

      Зі   слів   Аль-Хасана    передано   наступне:   «Направду, 
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Тим, котрі насміхаються над людьми - кожному з них у 

Прийдешньому (Житті) будуть відкриті одні з дверей Раю, і 

буде сказано йому: «Поспішай». І він піде зі своєю скорботою 

та печаллю, а коли він дійде, (двері) перед ним зачиняться. 

Потім йому будуть відкриті інші двері, і буде сказано йому: 

«Поспішай, поспішай!». І він піде зі своєю скорботою та 

печаллю, а коли він дійде, (двері) перед ним зачиняться... І це 

буде тривати так, аж поки, направду, кожному з них будуть 

відчинені двері з поміж дверей Раю, і буде йому сказано: 

«Поспішай...», а він вже не піде до неї через відчай…» (Аль-

Байхакі). 

      Це й буде відплатою для насмішників, глузіїв та 

ганьбителів, і воно прирівнюється до покарання за вчинення 

гріха - на осуд ганьбителів та для їх напучення, можливо 

залишать цю брудну справу… 

 

 

*          *          * 

 

 

      Серед заходів, вжитих Ісламом для збереження та 

утвердження всезагального братерства, стирання та усунення 

неприродних відмінностей між людьми, - утвердження 

кровної рівності, рівноправності, а також напучення та порада 

звичайним та непересічним людям, що гордовитість з приводу 

родинних зв'язків - це нікчемна брехня, тому що батьківство 

Адама зібрало усіх його нащадків під одним єдиним у своєму 

роді знаменом, і тому ніхто не повинен надмірно звеличувати 

свою родову приналежність та походження, окрім як за тими 

відмінними рисами, котрі здобуваються власною працею та 

наполегливістю. А тим, хто не вирізняється власними 

вагомими вчинками, не допоможуть ніякі  їхні  предки, навіть  

якщо  ті  отримають почесні місця у Прийдешньому житті, бо  
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кожен отримує відповідно до власних вчинків…   

      Зі слів Абу Хурайри передано наступне: «Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Коли настане День Воскресіння, Аллаг 

звелить оповіснику проголосити: «О так, направду, Я 

установив спорідненість і ви установили спорідненість. Так, Я 

визначив найшляхетнішим з вас найбільш богобійного серед 

вас, і ви спротивилися (усьому), окрім того, щоб говорити: 

«Такий-то, син такого-ось». А сьогодні Я скасовую Мою 

спорідненість і залишаю ваші родинні зв'язки»» (Аль-

Байхакі). 

 

      «А в День, коли засурмлять у рiг, мiж ними не буде 

родинних зв’язкiв i не розпитуватимуть вони одне одного. 

Тi, чия шалька терезiв виявиться важкою, будуть 

врятованi. А тi, чия шалька терезiв виявиться легкою, 

втратять самих себе й будуть у геєнi вiчно» 

                                                  (Сура 23, аяти 101-103) 

 

      Дивно, що звичай арабів звеличувати родинні зв'язки та 

батьківство зміг взяти гору у їхньому суспільстві над 

вченнями Ісламу, і це стало однією з причин небезпечного 

розколу в ісламській громаді як в минулому, так і в 

сьогоденні. 

      Одним із засобів, до яких вдається Іслам для збереження 

братерства між своїми послідовниками - якими б не були 

національні та регіональні відмінності між ними - це 

знищення тенденцій, які базуються на расизмі та 

націоналістичному фанатизмі. 

      Цілком природно, що людина любить свою батьківщину, 

рідну землю і свій народ. Однак це ні в якому разі не повинно 

ставати причиною для забуття людиною свого Господа, своєї 

ісламської моральності та собі подібних. 

      Посланець  Аллага  ملسو هيلع هللا ىلص   сказав:  «Кращий  серед  вас  - 
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захищаючий свій рід, аж доки він не вчинив гріха» (Абу 

Дауд). 

      Його також запитали про те, у чому полягає 

непримиренність між племенами. Він відповів: «Це коли ти 

допомагаєш своєму народові у несправедливості» (Абу Дауд). 

      Направду, братерство в Ісламі означає виявлення у ньому 

щирості, рух по його шляху, дотримання його норм та 

утвердження його духу в особистих та суспільних стосунках, 

звернення до нього за рішеннями при виникненні проблем, а 

також ігнорування усіх інших криків та закликів, що 

приходять із зовні та не являються частиною Релігії Аллага . 
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Розділ 21. 

 

ЄДНІСТЬ 

 
      Закони Ісламу та його етика ґрунтуються на врахуванні 

того, що кожна окрема людина - це невід'ємна частина плоті 

Умми, це член, з'єднаний з її тілом, який неможливо 

відокремити. Так, він - добровільно чи примусово - бере 

належне йому з того, що дається цілому організму у вигляді 

фізіологічного харчування, почуттів та чинників розвитку. 

Божественне Звернення зійшло, утверджуючи це положення. 

Бо його веління та заборони не були спрямовані лише для 

окремої людини, але торкаються усієї ісламської громади, 

виховуючи її та навчаючи. Лише після того, як урок 

доносився до усіх загалом, окрема людина отримувала свою 

увагу та отримувала поради та відповіді на свої запитання та 

проблеми. Саме таким чином забезпечувалася безперервність 

контексту законодавчого процесу у Книзі та Сунні. 

 

      «О ви, якi увiрували! Кланяйтесь, упадiть ниць, 

поклоняйтеся Господу вашому й робiть добро! Можливо, 

ви матимете успiх! Борiться ж на шляху Аллага гiдною 

Його боротьбою!» 

                                                             (Сура 22,аяти 77-78) 

       

      Так, коли мусульманин подумки стоїть перед Аллагом, 

молиться, благає та просить Його, то слова поклоніння 

виходять із його вуст не як від раба Аллага, що є 

відокремлений від своїх побратимів, але як від частини 

згуртованого єдиного цілого - Умми: «Лише Тобi ми 
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поклоняємося, i лише в Тебе просимо допомоги!» (Сура 1, 

аят 5), а не «Тобі я поклоняюся і в Тебе я прошу про 

допомогу!» 

      Далі, людина просить у Аллага із Його благ та 

керівництва, але у своїй молитві вона не виділяє себе саму, а 

просить милості Аллага як для себе, так і для інших, для своїх 

побратимів по вірі. Ось як вона промовляє: 

 

      «Веди нас шляхом прямим, шляхом тих, кого Ти 

надiлив благами…»  

                                                           (Сура 1, аяти 6-7) 

 

      Направду, Аллаг, Всемогутній Він та Великий, створив 

людей не для того, щоб вони розділялися і між ними виникали 

розбіжності. Він узаконив для них одну Релігію, надсилаючи 

одного за одним Своїх пророків, щоб вони провадили усіх 

людей по одному шляху, і від початку заборонив їм вносити 

розкол у Релігію та віддалятися від неї у різні боки у складі 

різних натовпів, виходячи з єдиної Умми – громади віруючих 

рабів Аллага.  

      Однак люди, будучи спонукуваними своїми бурхливими 

пристрастями та звабами від шайтана, забулися про цю 

благородну заповідь і відвернулися від великої Божественної 

спадщини, розділившись на групи та партії, кожна з яких 

замислює щось недобре та підступне, підстерігаючи та 

виловлюючи помилки інших, щоб завдати нищівного та 

згубного удару по своїх ―суперниках‖. 

      Всевишній сказав: 

 

      «О ви, посланцi! Споживайте блага й робiть добро. 

Воiстину, Я знаю, що ви робите! Воiстину, ваша громада 

— громада єдина. А Я — ваш Господь. Тож бiйтеся Мене! 

Але вони розiрвали цю справу на частини й кожна група 
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радiє з того, що має. Залиш їх у їхнiй оманi — до певного 

часу» 

                                                      (Сура 23, аяти 51-54) 

 

      Аллаг, Всемогутній Він та Великий, роз'яснив, що саме в 

потуранні пристрастям і розпусті таїться причина таких 

величезних відмінностей та протиріч у суспільстві. 

      Істина полягає у тому, що коли знання відокремлюється 

від моральності і позбавляється щирості, воно стає бідою як 

для його володаря, так і для оточуючих людей! До приходу 

Релігії невігластво змушувало людей блукати серед 

нескінченних ущелин безумства та абсурду, неодмінно 

приводячи у глухий кут та безвихідь, до цілковито 

спотвореного світогляду. Коли ж прийшла Релігія і нею 

самовільно та вкрай свавільно розпорядилися їхні "вожді", 

котрі почали торгувати та маніпулювати її вченнями заради 

власних інтересів, вигод та амбіцій, загальна маса людей 

заблукала на шляху несправедливості та збилася з прямого 

шляху на болотяні стежинки омани та неправди! 

       Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص завжди звертався до Аллага, 

просячи уберегти його від непотрібного та марного знання: 

«Направду, найжахливіше, чого я остерігаюся для вас після 

себе (тобто після його смерті), - лицемірство, марне 

красномовство (порожня балаканина)» (Аль-Баззар). 

      Так! Хворе серце, що має комплекси неповноцінності та 

негідності, робить із корисного та благодатного знання зброю 

для свавілля та нестримного беззаконня. Таке руйнівне 

знання, тобто знання у розпорядженні черствих та підступних 

лицемірів та рабів своїх пристрастей, завжди приносило 

шкоду усьому світу як в минулому, так і в сьогоденні. Аллаг, 

Всемогутній Він та Великий, сповістив нас про те, що саме 

такі хворі вчені своїм язиком, а не серцем порушили 

цілісність людського роду. Він сказав: 
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      «Через взаємну ненависть вони розiйшлися помiж 

собою лише тодi, коли до них прийшло знання. Якби не 

попереднє слово Господа твого про встановлений строк, то 

мiж ними уже розсудили б! Воiстину, тi, якi успадкували 

Писання пiсля них, опинились у глибоких сумнiвах!» 

                                                             (Сура 42, аят 14) 

 

      Він також говорить: 

 

      «Не було суперечок, окрiм як мiж тими, кому були 

дарованi яснi знамення, i якi були несправедливi одне до 

одного» 

                                                             (Сура 2, аят 213) 

 

      Погляньте ж, наскільки агресивним стає знання, коли воно 

позбавляється щирості в Ім'я Аллага та доброти до людей, як 

воно вносить розбіжності і «розриває те, що Аллаг наказав 

з’єднати…» (Сура 2, аят 27). 

       Відмінне розуміння речей, зіткнення думок - цілком 

буденна справа у нашому житті, але це аж ніяк не повинно 

бути причиною для розриву стосунків та розбрату. Причини 

розбрату криються також в сукупності ще інших факторів: 

коли розбіжності у поглядах та ідеях використовуються у 

якості віддушини та задоволення потаємних та прихованих 

пристрастей. 

       Це призводить до того, що пошуки істини 

перетворюються на один з видів впертості, гордовитості та 

зарозумілості, що в жодній мірі не пов‘язане зі знаннями чи 

істиною, а є проявом духовної хвороби та забрудненості 

серця. Якщо б намір складався лише із бажання та намагання 

досягнути та пізнати істину, а крокуючі в авангарді заповзято 

ринулися б до неї, будучи далекими від прагнення в такий 

спосіб здобути перемоги, слави, панування, верховенства та 
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багатств, то це б беззаперечно поклало край усім суперечкам 

та конфліктам, які наповняють людську історію розбратом, 

печаллю та стражданнями. 

       Ми бачили, що були дрібнички, навколо яких виникали та 

не вщухали суперечки, бо ці суперечки спочатку були 

прив'язані до політичних та фінансових інтересів. У той же 

час розбіжності з приводу дійсно важливих питань 

легковажились і будь-які розходження в думках щодо них так 

чи інакше вщухали та незграбно прилаштовувалися, оскільки 

результати таких розбіжностей були чистою теорією! 

      Через те, що ось ці суперечки через навіювання та 

поширення сумнівів та незгод серед ісламського суспільства 

псують як Релігію Аллага, так і безпосередньо життя людей, 

Іслам вважає їх відходом від Релігії Аллага та невір'ям. Аллаг, 

Всемогутній Він та Великий, сказав: 

 

      «Воiстину, ти непричетний до тих, якi розкололи свою 

релiгiю та роздiлилися на секти. Їхня справа належить 

Аллагу, тож потiм Вiн сповiстить їх про те, що робили 

вони!»  

                                                              (Сура 6,аят 159) 

 

       Аллаг застеріг мусульман від суперечок в Релігії, від 

усяких нововведень та самовільних вигадок та привнесень у її 

вчення та настанови, а тоді й від наслідків цього неподобства - 

від поділу - в залежності від свавільного та вільнодумного її 

розуміння - на партії, що живлять взаємну ворожнечу та 

проклинають один одного подібно до того, як це робили 

попередні покоління: 

 

      «I не будьте схожими на тих, якi роздiлилися та 

розiйшлися мiж собою пiсля того, як до них прийшло 

знання; на таких чекає велика кара, в той День, коли
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деякi обличчя стануть бiлими, а деякi стануть чорними. 

Тим, чиї обличчя стали чорними, [скажуть]: «Невже ви 

стали невіруючими пiсля того, як у вас була вiра? Тож 

спробуйте на смак те, у що ви не вiрили!» А тi, чиї обличчя 

стали бiлими, потраплять у милiсть Аллага. I будуть вони 

там довiку!» 

                                                    (Сура 3, аяти 105-107) 

 

      Згода, взаєморозуміння і союз сердець та почуттів, єдність 

цілей та шляхів їхнього досягнення - це одне з найбільш 

виразних навчань Ісламу, що являє собою ті найнеобхідніші 

якості та риси щирих мусульман, що забезпечують міцність та 

здоровість ісламської Умми. Немає сумнівів у тому, що 

згуртованість лав та одностайність є найміцнішою опорою для 

життєдіяльності громади мусульман, для існування її 

Ісламської Держави та успіху її місії. Необхідно зауважити, 

що якщо навіть слова про утвердження та плекання єдності42 - 

це ворота Ісламу, то єдність слова (одностайність у правді та 

істині) - це основоположна та вирішальна сутність існування 

та збереження Ісламу, а також найперша умова для зустрічі з 

Аллагом із сяючим та чистим обличчям. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Винагорода за одне й те саме діяння може дуже сильно 

різнитися за своєю суттю та проявом, коли людина робить 

його самостійно і коли він чинить його разом з іншими. 

      Два ракяти світанкової молитви (аль-фаджр), або чотири 

ракяти післяполудневої молитви (аз-зухр) залишаються  тими
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ж самими і не більше того, коли людина віддає перевагу 

звершенню їх у колективі, а не наодинці. Але незважаючи на 

це Іслам примножив винагороду за них більш ніж у двадцять 

разів або більше того, якщо людина подумки стоїть перед 

Аллагом, звершуючи їх разом з іншими, відчуваючи і 

визнаючи, що Аллаг неодмінно спостерігає за нею та 

споглядає за її поклонінням. 

      Це міцний спонукальний мотив до того, щоб люди 

прагнули до об'єднання та уникали замкненості на самих собі 

і відчуження від громади побратимів, і цим людина 

заохочується до того, щоб вона порвала зі своєю самотністю 

та активно увійшла в благословенну та обрану Аллагом Умму. 

Для Ісламу ненависне те, коли мусульманин замикається у 

собі і таким чином цілковито занурюється у дику атмосферу 

своїх часто нездорових думок та почуттів, котрі навіюються 

підступним шайтаном чи життєвими обставинами, а його 

інтереси віддаляються та відокремлюються від інтересів та 

життєдіяльності усього ісламського суспільства. У хадісі 

повідомляється: «...(Є) три (речі), до яких серце віруючого не 

відчуває озлобленості: щирість у діяннях в Ім'я Аллага, порада 

ватажкам мусульман та наслідування своїй громаді - адже, 

направду, їхнє благання охоплює тих, хто за ними» (Аль-

Баззар). 

      Для того, щоб мусульманин злився воєдино з ісламською 

громадою, реально поєднавшись та зблизившись з 

суспільством віруючих рабів Аллага, в якому він проживає, 

Аллаг затвердив колективне звершення щоденних молитов та 

спонукав до присутності на них, аж до подолання для цієї 

мети великих відстаней пішки. Далі, Аллаг зобов'язав 

мешканців невеликого селища або населеного пункту 

зустрічатися щотижня для сумісного здійснення п'ятничної 

молитви. Після цього Він закликав до більш величного та 

значущого зібрання для святкових молитов. Місцем 
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проведення таких зібрань Він визначив місцевість під 

відкритим небом за межами населеного пункту та звелів як 

чоловікам, так і жінкам, та навіть тим, хто перебуває в періоді 

менструації, бути присутніми на ньому заради всезагальної 

користі та рясного благословення. 

      Далі, Аллаг наказав також найвеличніше зібрання та 

найбільше скупчення, яке охоплює людські потоки із Заходу 

та зі Сходу. Так, Він зобов'язав Своїх вірних рабів 

паломництвом, визначивши для нього конкретне місце та час, 

зробивши через цей обряд поклоніння неминучу зустріч 

величезної кількості мусульман різних рас та національностей 

в одному місці та в один і той самий час. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص завжди настійно застерігав від 

наслідків самотності та відчуження від інших і - будучи в 

дорозі або перебуваючи вдома - заповідав людям збиратися, 

гуртуватися та єднатися. 

      Зі слів Саїда ібн Аль-Мусайїба передано наступне: 

«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Шайтан займається однією 

(людиною) або двома, але коли їх троє, він не займається 

ними»» (Малик). 

      В одній із своїх подорожей він (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) побачив 

караван на привалі, погоничі якого розпорошилися тут і там, 

немов би їх ніщо не пов'язувало між собою, і ця картина 

викликала у нього неприязнь та виразне несхвалення. 

      За словами Абу Са'ляба передано наступне: «Коли люди (у 

подорожуванні) зупинялися на привал, то розходилися по 

ущелинах та долинах. На це Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, 

цей ваш поділ - від шайтана». Після цього кожного разу, коли 

вони зупинялися, то тиснулися один до одного так, що стали 

говорити: «Накрили б їх одним простирадлом, то охопила б 

вона їх усіх»» (Абу Дауд). 

      Це є результатом злиття та міцного поєднання почуттів, 

взаємної любові та прекрасної гармонії серед людей. 
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*          *          * 

 

 

      Якщо людей не об‘єднує та не зближує істина, то їх 

роз‘єднує та віддаляє одне від одного брехня. Якщо їх не 

згуртовує у єдину громаду віруючих поклоніння 

Милостивому, то їх розділює служіння шайтанові, і якщо їх не 

приваблює блаженство Прийдешнього Життя, то вони 

обов‘язково ворогують через усілякі матеріальні блага цього 

життя... І тому сумне та безжалісне протиборство було 

характерним явищем для епохи темного невігластва (у 

доісламський період), а також є безперервною традицією та 

практикою тих, у кого немає щирої віри та правдивої Релігії. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не перетворіться після 

мене у невірних, побиваючи одне одному шиї...» (Ат-Тірмізі). 

      Це означає, що таке невпинне взаємне поборення та 

неприязнь є однією з рис характеру невірних, які розділилися 

на ворогуючі партії та групи. 

      Іслам м'яко поставився до розбіжностей у розумінні та 

тлумаченні в рамках правдивого переконання та віровчення і 

віддав щирому шукачу істини, котрий припустився помилки, 

одну винагороду, а тому, котрий досягнув правильного 

розуміння - дві винагороди. Потім він узяв їх усіх під своє 

широке і дбайливе крило, виявляючи їм шану та повагу - якщо 

вони насправді щирі у своїх пошуках істини, прагнучи пізнати 

її та жити згідно неї. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Якщо правитель робив 

зусилля (у пошуках правди) і досягнув (її), то йому - дві 

винагороди, а якщо він робив зусилля та помилився, то йому - 

одна винагорода» (Аль-Бухарі). 

      Як бачимо, милість Аллага залежить від результатів 

роздумів та пошуків людини у тій самій мірі, в якій вона
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залежить від благочестя та щирості наміру. Тож чому пошуки 

людей обмежуються та звужуються у тому, що розширила 

Релігія Аллага? І чому ж між ними виникає жорстокість, 

неповага та черствість? 

      Коли Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص звелів сподвижникам - 

вихідцям з Медіни звершити надвечірню молитву (аль-'аср) 

лише в місцевості, що населяло плем'я Бану Курайза, деякі 

витлумачили цей наказ, ґрунтуючись на тому, що це напевно 

пов'язане із завершенням часу, визначеного для звершення 

цієї щоденної молитви, і тому вони звершили молитву в 

дорозі . Інші зрозуміли це дослівно і звершили аль-'аср, коли 

вже стемніло і час на молитву проминув. Посланець Аллага 

 прийняв точку зору обох груп, а потім вишикував їх в ملسو هيلع هللا ىلص

один ряд згуртованим військом проти ворога. 

      Саме у цьому полягає дух Ісламу - в лікуванні наукових 

розбіжностей, і це незмінно буде так, якщо совість та розум 

людей щиро намагатимуться крокувати Прямим шляхом... 

Але коли предметом розбіжностей стає полювання за 

мирськими благами та насолодами тимчасового земного 

життя, то у суспільстві запановує впертість, пихатість, 

хитрування та ненависть, через що знищується саме життя 

людей, а перед тим і їхня Релігія. 

      Одному шейху (знавцеві релігійних наук) сказали: 

«Відвідай тих, що звершуватимуть намаз в мечеті – вони ось-

ось розпочнуть битися…» Він запитав: «Через що?» 

Відповіддю було: «Одні хочуть звершити молитву ат-тарауіх43 

з восьми ракятів, а інші хочуть її звершити у двадцять 

ракятів». Він знову запитав: «А що потім?» Йому відповіли: 

«Вони чекають твою фатву (постанову)». Він сказав: «Фатва 

така: мечеть потрібно закрити, і в жодному випадку у ній не 

повинні   відбуватися   тарауіх, бо  тарауіх  -  не  більше,  ніж
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нафіля44, а єднання мусульман на істині - це фард. А нафіля не 

встановлюється, щоб зруйнувати фард! Направду, щирість в 

Ім'я Аллага та прояв щирості по відношенню до Релігії та 

віруючих людей - це більш ніж далеке від того галасу, який 

відбувається у справах, подібних до цієї». 

      Відповідно до вчення Ісламу про захист Умми від 

жахливих наслідків розколу вченими була видана фатва про 

те, що виправлення осудного у другорядних питаннях є 

необов'язкове, якщо це може призвести до ще більш згубних 

наслідків, бо залишити перше - зло, а якщо трапиться інше і 

ще гірше за це – більше зло. Тому з двох видів зла нехай буде 

найменше! Знаємо, що лікар не робить операцію, поки не 

визначить, що організм може її винести? Отож, коли він 

бачить у цьому загрозу для життя людини, він не береться за 

це, навіть якщо хвороба буде залишена. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص приймав присягу у ансар «на 

послух та підлеглість у скруті та в легкості, на волі та в 

неволі...» (Муслім). 

      Отже, благочестива людина не повинна надавати 

перебільшеного значення та перейматися тим, що позбулася 

наділу та якогось блага у цьому земному житті. Так, якщо 

вона опинилася на другорядному плані під час призначень на 

поважну посаду, якщо їй визначили невелику заробітну плату, 

вона не почне галасувати та робити неспокій в цілій околиці - 

адже прояв гніву з приводу цього життя у такий ганебний 

спосіб є притаманний лицемірам та фальшивим, двоєдушним 

людям, про яких Аллаг сказав: 

 

      «Є серед них такi, якi плiткують про тебе через 

милостиню. Якщо їм щось перепадає звiдти, вони 

лишаються вдоволені, а якщо не перепадає, то вони
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гніваються!» 

                                                               (Сура 9, аят 58)       
 

      Якщо замислимося над сутністю більшості подібних 

розколів та непорозумінь, ми неодмінно розгледимо у них 

пристрасну любов та безрозсудну прихильність до цього 

життя, а також сліпий егоїзм, зарозумілість та безглузду 

самовпевненість, що заховані за цією ворожнечею та чварами 

..., але щира єдність на істині - ось де сила. Причому це не 

лише стосується суспільних справ. Це один із 

загальновизнаних законів буття. Адже якщо до слабкої нитки 

додати ще такі ж самі тонкі нитки, то вони разом 

перетворяться у міцну мотузку, яка потягне і витримає будь-

які тягарі та навантаження. А матеріальна частина цього 

величезного світу - лише безліч поєднаних атомів мізерної 

величини, але величезного потенціалу, коли зібрані разом! 

      Колись один мудрець роз‘яснив сенс цієї істини своїм 

синам, будучи при смерті, щоб надати їм урок про єдність. Він 

дав їм щільну в'язку прутів, і вони не змогли їх зламати. Але 

коли вузол було розв'язано, прути розпорошилися поодинці і 

швидко зламалися один за одним.  

      «Коли стріли зібрані гуртом, то їх не надломити. Але 

будуть зламані вони, коли їх роз'єднати». 

      Розколи послаблюють сильні нації та є смертельними для 

слабких... Тому найпершим повчанням Аллага для мусульман 

після їхньої перемоги у битві при Бадрі було те, щоб вони 

об'єднали свої ряди і діяли спільно у згоді. 

      І коли людські душі побачили трофеї і всередині них 

розпалилася жага найшвидше здобути їх та змагатися у 

їхньому розподілі, були зіслані слова Всевишнього: 

 

      «Тебе запитують про вiйськову здобич. Скажи: 

«Вiйськова здобич належить Аллагу та Посланцю. Тож 
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бiйтесь Аллага, будьте в злагодi мiж собою й корiться 

Аллагу та Його Посланцю, якщо ви – вiруючi!»» 

                                                                 (Сура 8, аят 1) 

 

      Потім Він роз'яснює їм, що згуртованість у справах в Ім'я 

Аллага - це шлях до неминучої перемоги та невиданої 

могутності: 

 

      «Корiться Аллагу, Його Посланцю й не сперечайтеся, 

iнакше втратите свою вiдвагу й зникне сила ваша! 

Терпiть, воiстину, Аллаг – iз тими, хто терпить!» 

                                                               (Сура 8, аят 46) 

 

      Аллаг також застеріг їх від скаженої гонки за благами та 

насолодами цього життя і від спраги за його каламутністю та 

мерзенністю, подібно до дороги тих, котрі не бажають та не 

шукають вдоволення Аллага з Його винагородою у Часі 

Воскресіння. Він сказав: 

 

      «I не будьте як тi, що погордо вийшли зi своїх осель, 

хизуючись перед людьми, i якi збивали iнших зi шляху 

Аллага. Аллаг осягає те, що вони роблять» 

                                                               (Сура 8, аят 47) 

 

      Вчинивши велику безглуздість та необачність, мусульмани 

отримали болючого удару в битві при Ухуді, де вони втратили 

сімдесят побратимів з числа їхніх героїв і змушені були 

повернутися до Медіни, страждаючи через ганьбу поразки та 

зловтіхи невірних. 

      Чому так сталося? Адже їхня віра в Аллага та відданість 

істині мали б забезпечити їх явною перемогою. А усе через те, 

що вони почали сперечатися один з одним, розділилися і не 

послухалися веління Аллага та Його Посланця ملسو هيلع هللا ىلص. 
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      «Аллаг був правдивим iз вами в Своїй обiцянцi, коли 

ви знищували їх з Його дозволу, поки ви не впали духом i 

не почали сперечатися про наказ. Ви вчинили непослух 

пiсля того, як Вiн показав вам дороге для вас. Є серед вас 

тi, хто прагне земного життя, а є серед вас тi, хто прагне 

життя наступного. Потiм Вiн примусив вас до втечi – щоб 

випробувати вас» 

                                                             (Сура 3, аят 152) 

 

      Якщо б мусульмани чітко усвідомили своє становище на 

цьому важкому та важливому етапі своєї історії, то вони 

відчули б, що причина тої ганьби, якої вони зазнали, криється 

у послабленні  їхньої згуртованості та близькості, розірванні 

єдності та спорідненості, а також через протиріччя у їхніх 

жаданнях та прагненнях, взаємне суперництво та бажання 

набути щось краще для себе за рахунок своїх побратимів. 

      Сучасні хрестові походи і атаки сіонізму, які відразу ж 

розпочалися за усім цим, змогли послабити Ісламську 

Державу і відібрати у неї її блага та велич лише після того, як 

вони зуміли розділити мусульман на хиткі, дрібні та слабенькі 

групи з їхніми крихітними державами, які повернулися одна 

до одної ―спинами‖ і між якими почали виникати нескінчені 

та дріб‘язкові суперечки, безпідставно та безпричинно 

посилюючи розкол... А політика ―Заходу‖ щодо намагань 

експансії на сході і підпорядкування собі мусульманських 

земель втілюється у життя за принципом: «Розділяй та 

владарюй!» 

      Іслам дорожить добробутом та благополуччям своєї Умми 

і збереженням її існування. Тому він з усіх зусиль намагається 

гасити і усувати чинники, що призводять до суперечок, і 

закликає усіх мусульман стати пліч-о-пліч та об‘єднатися на 

істині Ісламу, щоб вивести Умму із згубного розколу та 

уникнути похмурого майбутнього: «Рука Аллага - з громадою
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(общиною), а хто відокремлюється – відокремлюється для 

Вогню» ( Ат-Тірмізі). Вороги Ісламу намагаються заволодіти 

розумами окремих мусульман поодинці, щоб згодом вони 

стали тим чужорідним наростом на тілі Ісламської Умми, за 

який можна було б зачепитися і через нього потягнути цілу 

общину мусульман у згубну прірву втрати як земного життя, 

так і Вічності! Тому немає нічого поганого у тому, щоб такий 

наріст був видалений з метою порятунку усього суспільства 

віруючих людей від небезпечних наслідків його існування. 

Тому й Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص говорить: «Буде щось із 

чимось45, і хто захоче розколоти справу цієї Умми, коли вона 

згуртована, то вдарте того мечем, ким би він не був» 

(Муслім). 

      До того ж, виступ проти одноголосності (іджма') Умми, за 

який належить покарання у цьому житті, не був обділений 

уваги також і в словах Всевишнього: 

 

      «I того, хто буде суперечити Посланцю навiть пiсля 

того, як йому став зрозумiлий прямий шлях i не пiде 

шляхом вiруючих, того Ми скеруємо туди, куди вiн 

звернувся — та й вкинемо до геєни! Мерзотне ж це мiсце 

для повернення!» 

                                                             (Сура 4, аят 115) 

 

      І нехай нікого не дивує та не приголомшує така погроза - 

адже вірус розколу народжується лише тоді, коли разом з ним 

народжується усе те, що загрожує майбутній Уммі розвалом... 

      У людей є ряд нехороших звичок, які можуть самі собою 

відмерти та зникнути під покровом повної єдності та 

взаєморозуміння, в атмосфері братньої згуртованості та 

спорідненості. Але як тільки з'являються ознаки поділу, ми 
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Бачимо, що навколо першого каламутника збираються ті, 

котрі причаїлися і очікували слушної нагоди для задоволення 

своїх егоїстичних прагнень та жаги нездорового 

самоутвердження; вони, на перший погляд, начебто 

гуртуються заради певних схвальних та благих принципів, але 

суть того згуртування має цілком інші, нехороші наміри. Тому 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص говорить: «Хто вийшов із 

підпорядкування, віддалився від громади і помер - помер 

смертю невігласа (джягілія). І хто воював під ―сліпим‖ 

прапором, гніваючись через племінний фанатизм чи 

закликаючи до племінного фанатизму, або підтримуючи 

племінний фанатизм, і був убитий, - то вбитий у невігластві. І 

хто виступив проти моєї Умми, побиваючи благочестивого (з) 

неї і розпусного (з) неї, не оминаючи стороною віруючого (з) 

неї і не виконуючи з володарем договору його договір, - то не 

від мене він і я не від нього» ( Муслім). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Гідна людина зобов'язана що-небудь запропонувати, а 

посідач здібностей зобов'язаний приносити користь Уммі. Але 

як би не вирізнялася людина своїми достоїнствами та 

здібностями, вона не принесе користь собі самій і буде 

марною для своєї Умми, якщо вона буде охоплена нездоровою 

любов‘ю та пристрастю до верховенства та почестей на свою 

адресу. Той, хто домагається верховенства, буде позбавлений 

благословення Аллага. А людина, яку обходить благословення 

Аллага, є нещасною та пропащою, навіть якщо вона геній. 

      Тому Іслам вирішив відмовити тим, хто вимагає для себе 

високих посад та привілейованих становищ, у котрі вони так 

пристрасно закохані. Зі слів Абу Муси передано наступне: 
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«(Одного разу) зайшли до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص я та ще двоє чоловіків 

з мого роду, і один з чоловіків сказав: «О Посланцю Аллага 

 признач нас за керівників», і інший сказав подібне до ,ملسو هيلع هللا ىلص

цього. На що він сказав: «Направду, ми не доручаємо це ні 

(тому), хто просить про це, і ні (тому), хто цього прагне»» 

(Аль-Бухарі). 

      Безсумнівним є те, що жахливі удари, що їх зазнали на 

собі стовпи Ісламу та його Умма, розпочиналися і 

повторювалися, і не припиняють виникати і повторюватися 

саме через таких відокремлених людей та кланів, котрі вкрай 

пройняті любов'ю до верховенства, власної виключності та 

вищості над усіма іншими. І навіть якщо їхня жага правити і 

панувати є результатом їхньої природньої величезної переваги 

у талантах та здібностях, то це, за словами Посланця Аллага 

 аж ніяк не дає їм автоматичного права на першість та ,ملسو هيلع هللا ىلص

верховенство. А як же може бути інакше, якщо ті, хто захопив 

владу, перетворилися у деградованих та аморальних 

покидьків суспільства?  

      Нехай кожен мусульманин остерігається цього 

відступництва, де б він з ним не зіткнувся, і нехай закладе 

наріжний камінь непохитної згуртованості та єдності своєї 

Умми на Істині своєї Божественної Релігії. 
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Розділ 22. 

 

ЯК ОБИРАТИ ДРУЗІВ 

 
      Близькі та дружні стосунки мають глибокий вплив на 

настрій душі та стан розуму і призводять до важливих 

наслідків: прогресу або відсталості, тривог або спокою, 

розвитку або застою. 

      Іслам виявляє велике піклування про встановлення, 

налагодження та плекання таких стосунків, які пов'язують 

мусульманина з усіма іншими людьми, впливають на нього 

самого і також є засобами його впливу на стан суспільства, 

перетворюючись у серйозних та довготривалих супутників 

життя. 

      Якщо ці стосунки сформувалися і розвивалися на засадах 

шляхетності, доброзвичайності, благопристойності та 

щирості, Аллаг приймає їх і благословляє, а якщо вони 

виявляються дешевими та негідними у своїй сутності, то вони 

будуть відкинуті Ним. 

 

      «У той День46 друзi стануть ворогами одне одному - 

окрiм богобоязливих! «О, раби Мої! Сьогоднi для вас не 

буде страху, i не будете ви засмученi…» 

                                                      (Сура 43, аяти 67-68) 

       

      Іслам, як ми вже знаємо, - це Релігія єднання та 

одностайності, а прагнення знайомитися з людьми, 

спілкуватися   з   ними   та   пізнавати   одне   одного є одним  

з ключових    моментів    його    навчань.  Іслам    ніколи    не 
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ґрунтувався на відчуженості і не закликав своїх послідовників 

до всезагального віддалення, самотності, втечі та 

самоусунення від  щоденних обов'язків цього життя. Він у 

жодному випадку не окреслював місію мусульманина на цій 

землі у вигляді усамітнення в молитовних будинках чи 

якихось незрозумілих обрядах самобичування. Ні і ще раз ні! 

Адже Аллаг, Всемогутній Він та Великий, не обіцяв високих 

ступенів Раю подібним людям, безпорадним та замкненим у 

собі.  

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Віруючий, котрий вступає 

у стосунки з людьми і зазнає від них кривди [терплячи], - 

кращий за віруючого, котрий не має відносин з людьми і не 

терпить від них кривди» (Ат-Тірмізі).       

      Для кого узаконені колективні молитви? І на кого 

покладена п'ятнична молитва? А хто несе на собі тягар 

джігаду і допомагає під час похмурих та обтяжливих криз при 

цьому? Усе це вимагає існування Умми, в якій як громадські, 

так і особисті стосунки мають бути міцними та здоровими 

наскільки це можливо. 

      Тому, коли Ібн 'Аббаса запитали про людину, яка тримає 

піст вдень і вистоює ніч у молитві, але не є присутньою на 

п'ятничній та колективних молитвах, він сказав: «Повідомте 

йому, що він - з мешканців Вогню» (Ат-Тірмізі). 

      Це тому, що Іслам сильно прагне, щоб його великі обряди 

були місцем зустрічі мусульман - щоб допомагати один 

одному у їх виконанні та від цієї чистої атмосфери 

наповнятися і збагачуватися почуттями незаплямованої 

любові та глибокої щирості. Чим більша кількість людей з 

числа побратимів мусульманина, з якими він перебуває у 

злагоді та близьких взаєминах, тим більше сходить на усіх них 

благословення Аллага.       

      У хадісі мовиться: «...Молитва людини з (однією) 

людиною більш плідна (чистіша), ніж її молитва наодинці, і її 
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молитва з двома людьми більш плідна (чистіша), ніж її 

молитва з (однією) людиною, і чим більше, тим більше до 

вподоби це Аллагу, Всемогутній Він та Великий» (Ахмад).       

      В іншій версії мовиться ось так: «Молитва двох осіб, (в 

якій) один з них керує своїм товаришем, більш плідна 

(чистіша) перед Аллагом, ніж молитва чотирьох порізно. І 

молитва чотирьох більш плідна (чистіша) перед Аллагом, ніж 

молитва вісьмох порізно. І молитва вісьмох, (в якій) один з 

них керує ними, більш плідна (чистіша) перед Аллагом, ніж 

молитва сотні (людей) порізно» (Ат-Табарані). 

      Ці принципи явно  вказують на те, що  Іслам  хоче, щоб 

відчуття мусульманської присутності та спорідненості було 

сильнішим, а також хоче бачити віруючих об‘єднаними у 

своїй громаді, завжди разом у ісламському товаристві, а не на 

самоті, не в стані розірваності відносин між ними. Але при 

усьому цьому треба враховувати, що усамітнення та 

спілкування, встановлення зв'язків та започаткування дружніх 

стосунків підпорядковуються різним нормам та правилам.       

      Тому будь-яке усамітнення людини від Умми, яке веде до 

ухилення від джігаду, нехтування велінням «чинити 

похвальне та забороняти осуджуване», - послаблює 

можливості захисту Ісламу від його ворогів і вважається для 

такої людини злочинним, нічим не виправданим та 

неприпустимим. 

      Люди від природи мають різні схильності. Серед них є 

такі, хто поспішає влитися до загального натовпу і дуже 

швидко започатковує спілкування з оточуючими, відчуваючи 

там комфорт, споглядаючи різні обличчя та розмовляючи зі 

знайомими і незнайомими йому людьми. Але є й такі, кого 

мало не силою витягаєш на бурхливі урочистості, а він раптом 

бере та ―споруджує навколо себе стіну‖, споглядаючи через 

неї на людей з надмірною осторогою і ховаючись за нею, коли 

хто-небудь намагається наблизитися до нього…
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      Іслам спрямував обидві ці схильності у правильне русло. 

Настановою для першого типу людей є слова Ібн Мас'уда: «У 

стосунки з людьми вступай, але Релігію свою - не порань». А 

для другого: «Віруючий - легкий (простий), гнучкий, 

доброзичливий та приваблює (до себе)». 

      Виходячи з того, що Іслам зобов'язує цуратися та всіляко 

уникати розбрату та некерованого хаосу, то якщо країна буде 

охоплена заворушеннями, а люди почнуть ворожнечу через 

мирські наділи та насолоди, і практика взаємної допомоги 

буде покинена, а братерська спорідненість та солідарність 

буде розірвана,  то в такому випадку відсторонення від 

активної участі у такому безладі та розрив усіляких відносин з 

активними сіячами безглуздого неспокою та ворожнечі є 

одним з проявів неприйняття того неподобства, що 

відбувається. Але усе це – з метою поступового виправлення - 

узаконено Аллагом у тому, що стосується спротиву 

осуджуваному рукою, вустами і, нарешті, серцем47. 

      Тобто, відсторонення від людської зіпсутості, беззаконня 

та чинення ними осуджуваного не приймається від того, хто 

має можливості виправити це зло своїми вустами, не кажучи 

вже про те, що він має спроможність зробити це руками і є 

здатний припинити неподобство та беззаконня, що 

відбувається навколо нього. Розрив відносин та усяких 

стосунків (бойкот) - це зброя, яка мудро використовується у 

теперішні часи. Це успішно випробували слабкі нації проти 

міцніших ворогів, що намагалися їх підкорити та поневолити. 

Якщо брати найрізноманітніші методи виходу з подібних 

кризових ситуацій, то бойкот у порівнянні з іншими видами 

―зброї‖ рівнозначний самоізоляції. Тобто, це в даному
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випадку рівносильне притулку для слабких та неспроможних, 

коли вони не знаходять ніякого іншого виходу з ситуації, 

окрім втечі заради своєї Релігії. Але коли є вибір засобів, за  

допомогою яких можна загасити розбрат, то в такому випадку 

самоізоляція, як було вище роз'яснено, - це осуджуваний 

злочин. 

      У світлі цього роз'яснення ми розуміємо мову Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, коли його запитали: «Хто з людей краще, о 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص?» І він сказав: «Віруючий, котрий 

бореться на шляху Аллага своїм майном та душею». Було 

промовлено: «А тоді хто?» Він сказав: «Віруючий, (який) 

поклоняється своєму Господу в ущелині з ущелин та залишає 

людей (у спокої) від свого зла» (Муслім). 

      Отже, як самоізоляція, так і спілкування з іншими людьми 

не можуть бути постійною, незмінною та одноосібно 

домінуючою ознакою людини, її єдиним способом життя. 

Тому мусульманину необхідно розподіляти свій час між 

корисним усамітненням та доброзичливим спілкуванням, щоб 

брати для себе користь з обох станів, як також через це 

намагатися принести якусь користь і для цілої ісламської 

громади. 

       

 

*          *          * 

 

 

      Саме на цій підставі нам необхідно обирати собі друзів і 

або прагнути до дружніх контактів, або ж сторонитися їх. А 

першою умовою для благородної дружби повинна бути її 

чистота від особистих та корисливих цілей - щоб вона була 

виключно заради істини та усього схвального, щоб вона 

народжувалася і утверджувалася саме на шляху віри та 

благочестя (іхсан), у чому  й  полягає сенс любові та братства 
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заради Аллага. 

      Якщо у грудях людини міцно утвердилася переконаність в 

Істині і її серце сповнене радості від віри, вона відчуває 

солодкість своєї віри, практикуючи - куштуючи її, тоді вона 

має здатність бачити усе живе навколо себе у світлі своїх 

переконань ('акида), яким вона цілковито віддалася. Тому 

вона любить з принципу, а не згідно якихось пристрастей, 

похотей чи пожадливостей, і ненавидить також з принципу, а 

не через те, що чогось їй бракує з того, чим обдаровані інші. 

      Стада можуть збиратися навколо чистого прісного 

джерела або ж навколо забруднених та каламутних баюр; так і 

люди можуть зустрічатися, збиратися, зближуватися та 

споріднюватися навколо минаючого, досить швидкоплинного 

матеріального життя, і між ними можуть зав'язуватися міцні 

зв'язки. Але цей вид взаємин та симпатій не можна 

порівнювати з тим, що виникає та утверджується між носіями 

вищих ідеалів любові та чистоти, взаємодопомоги та 

відданості, котрі походять зі спільної віри та відданості 

своєму Творцю та Господу... 

      Тому Іслам вітає почуття чистої дружби, спонукає 

віруючих до прагнення бути в них щирими заради Аллага, 

оберігати їх заради Його Лику, і постановив за це прекрасну 

та достойну винагороду. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Аллаг, Всемогутній Він та Великий, сказав: «Направду, 

закохані один в одного заради Моєї Величі - під покровом 

Мого Трону у той День, коли немає (іншого) захисту, окрім 

Мого»» (Ахмад). 

      Зі слів 'Умара ібн Аль-Хаттаба передано наступне: 

«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Направду, серед рабів 

Аллага є люди, котрі не є ні пророками, ні шахідами. Їм 

будуть заздрити по-доброму пророки та шахіди у День 

Воскресіння через їх становище перед Всевишнім Аллагом». 

Вони (сподвижники) сказали: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, чи 



Розділ 22  -----  Як обирати друзів 

 

 

339 
 

повідомиш нам, хто вони?» Він сказав: «Вони - люди, котрі 

полюбили одне одного ради Аллага, не через родинні зв'язки 

між ними і не через майно, яке передають одні одним. І, 

клянусь Аллагом, їх обличчя - світло, і, направду, вони на 

(шляху) світла, не бояться, коли люди бояться, і не 

засмучуються, коли люди сумують», і він зачитав: «Так! 

Воiстину, наближеним до Аллага немає чого боятися, i не  

будуть вони засмучені!» (Сура 10, аят 62)»» (Абу Дауд). 

      Не кожен може заявляти про любов в Ім'я Аллага і не 

кожному, хто заявить про це, повірять: адже, по-перше, 

необхідно, щоб людина мала достовірні знання про свого 

Господа, а тоді ці знання повинні зайняти найвище місце у її 

серці та житті, щоб переважити в її душі усе інше. Потім це 

знання обертається у любов в Ім'я Аллага, у прагнення все 

робити в Його Ім'я та виключно заради Нього. Саме тоді й 

можна буде вважати, що людина щира у тому, що вона 

любить чи ненавидить: що вона любить в Ім'я Аллага чи 

ненавидить в Ім'я Аллага. 

      Однак якщо, наприклад, людина захоплюється талантом 

будь-якої видатної особистості, або ж знаходить приємною 

поведінку іншої людини і саме через це полюбила ту особу, то 

це вже інший вид дружби чи любові і не є тим, про що ми 

зараз говоримо. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Три (риси), у кому вони є, 

(той) знайшов ними солодкість віри та її смак: коли Аллаг, 

Всемогутній Він та Великий, і Його Посланець ملسو هيلع هللا ىلص є 

найбільш улюбленими для нього з усього (іншого); коли він 

любить в Ім'я Аллага і ненавидить в Ім'я Аллага; коли буде 

розведений величезний вогонь, і впасти у нього буде більш 

любим для нього, ніж додати Аллагу рівних чи подібних 

(ширк) у чому-небудь» (Ан-Насаї). 

      Оскільки любов в Ім'я Аллага є завершальним етапом 

серед того, що ми проходимо по сходинах віри, а її плід (цієї 
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любові) з'являється лише у тих, кого гаряче натхнення  

щирості та ревна заповзятість привели до зрілості, - велика 

кількість цієї любові є свідченням досконалості віри та 

чистоти серця, які заслуговують найвищої винагороди. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Будь-які дві людини, котрі 

віддано (цілковито) полюбили одна одну в Ім'я Аллага, - 

найулюбленішою з них для Аллага - неодмінно та з них, котра 

міцніше любить свого друга» (Ат-Табарані). 

       

 

*          *          * 

 

 

      Обидва брати, котрі люблять один одного, знаходяться під 

захистом Аллага та у Його піклуванні. Повідомляється, що 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص передав такі слова Аллага, 

Всемогутній Він та Великий: «Тим належить Моя любов, хто 

любить одне одного заради Мене, і тим належить Моя любов, 

хто відвідує одне одного заради Мене, і тим належить Моя 

любов, хто жертвує для друга заради Мене, і тим належить 

Моя любов, хто дружить взаємно заради Мене» (Ахмад і Ат-

Табарані). 

      Безсумнівно, що близькі друзі справляють глибокий вплив 

один на одного, а тому людині належить ретельно та 

обережно обрати для себе друзів серед своїх побратимів, 

випробуючи та розпізнаючи їхню справжню природу, щоб 

належно впевнитися щодо їхньої внутрішньої сутності. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Людина слідує 

[дотримується] способу життя (дін) свого друга, тож нехай 

погляне кожен з вас, з ким він дружить» (Ахмад). 

      Якщо це люди, які допомагають здійснювати належне, 

дотримуватися наказаного та схваленого Релігією, а також 

захищати свої права, не дозволяють і не заохочують чинити 
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зло та робити харам (заборонене), то це - супутники добра, за 

яких необхідно міцно триматися і дорожити їхньою любов'ю 

та дружбою. А інакше нехай остерігається самообману щодо 

тих, у компанії яких шлях до омани та беззаконня постає 

перед ним у райдужних барвах і знаходиться маса причин для 

загального лихослів'я та марнослів'я, що наповняють те 

товариство. 

      Великий та вартісний друг може вести свого друга до 

успіху в цьому житті і до щастя - в Прийдешньому. Однак 

друг нерозумний та той, хто піддається на різноманітні 

зваблення та спокуси оточуючого світу, - це нещастя для того, 

хто з ним товаришує та має близькі стосунки. Адже у дуже 

багатьох молодих людей з‘являється спізніле каяття та 

болючий жаль з приводу подібної згубної дружби, адже саме 

вона підвела їх до межі урвистої прірви, звідки вони 

неухильно падають до пекельного Вогню. 

      Всевишній сказав: 

 

      «Того Дня нечестивий кусатиме свої руки й 

говоритиме: «Якби ж я пристав на шлях Посланця! Горе 

менi! Якби ж я не брав собi такого приятеля! Адже саме 

вiн вiдвернув мене вiд нагадування, коли воно прийшло до 

мене!» Так шайтан зрiкається людини!» 

                                                      (Сура 25, аяти 27-29) 

 

       Пов‘язані якимись зв‘язками та інтересами люди постійно 

наслідують одне одного у багатьох речах. Інколи дивує, як 

людина стрімко та без вагань спрямовується у тому напрямку, 

який пропонує та до якого заохочує її друг. Адже заразність 

підпорядковується певним законам, які діють як у сфері 

моральності, так і в фізіології. До того ж дух, який панує у 

колі спілкування, може виходити від сильної особистості, 

проливаючись   на   оточуючих   фонтаном, що   б'є   із   самих
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глибин душі цієї авторитетної та впливової людини. 

      Практика свідчить, що заразність поганих звичок та 

недобрих вчинків більш прониклива та глибинна, ніж вплив 

добрих діянь, і оточуючі є дуже вразливими та 

сприйнятливими до усякого, що їм здається може стати для 

них у пригоді та уберегти їх від якихось втрат та невдач, 

надати якогось комфорту та впевненості... Тож пристрасть до 

куріння найчастіше переходить від носія цієї поганої звички 

до ще вільної та здорової людини, а ось зворотний процес, на 

жаль, зустрічається вкрай рідко... 

      Оцінюючи цей вплив і оберігаючи доброзвичайність та 

шляхетні цінності душі віруючої людини, Посланець Аллага 

 велів обирати собі співрозмовника, сказавши: «...І ملسو هيلع هللا ىلص

приклад праведного співрозмовника подібний до прикладу 

володаря мускусу: якщо тебе ніщо й не досягне від нього, то 

досягне від його віяння. А приклад поганого співрозмовника 

подібний до прикладу володаря міху48: якщо тебе не досягне 

його чорнота, то досягне тебе його кіпоть [дим]» (Абу Дауд). 

      І якщо це стосується співрозмовника, з котрим ви можете 

провести всього лиш якийсь короткий проміжок часу дня чи 

ночі у скороминущій зустрічі, то як тоді бути з другом життя, 

з яким ви маєте безперестанно бути разом і в радості, і в 

печалі? Дружні стосунки розумних, побожних людей можуть 

підняти їх на новий рівень як у їхньому земному житті, так і 

сприяти їм у їхніх зусиллях знайти вдоволеність Аллага та 

отримати винагороди, котрі Він обіцяв Своїм вірним та 

розсудливим рабам. Натомість дружба нетямущих та 

заблуканих невігласів - це неминуче падіння у прірву. 

Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «Воістину, вони ніяк не врятують тебе від Аллага. 

Нечестивці є покровителями одні одних; Аллаг –
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Покровитель богобоязливих! Це – видимі знамення для 

людей, прямий шлях та милість для впевнених!» 

                                                      (Сура 45, аяти 19-20) 

 

      Дружба повинна ґрунтуватися на силі та щирості віри, на 

достойних та вартісних діяннях, на прагненні до Істини та до 

осягнення правдивого успіху, а тому кращі з тих, з ким 

людині бажано жити разом та плекати до них любов, для 

цього життя і Прийдешнього, - це ті, про кого йдеться у 

висловлюванні: «Той, хто мав стосунки з людьми і не чинив 

їм несправедливість, розповідав їм і не брехав, обіцяв їм і 

стримував (свою обіцянку) по відношенню до них, - з числа 

тих, чия гідність досконала, справедливість очевидна і 

братерство з таким слід зберігати». 

      Якщо дружба зродилася в Ім'я Аллага, то вона продовжить 

своє існування лише у поклонінні Йому, зможе вирости лише 

завдяки уникненню та збереженню обох друзів від 

лицемірства та усякої зіпсованості. А якщо в поведінку одного 

з них або ж їх обох все ж закрадеться гріх, то їхні серця 

зміняться і любов поникне, охолоне та зникне… 

      У хадісі сказано: «... Клянуся Тим, у Чиїх Руках моя душа: 

щоразу, як хтось полюбить когось, - вони будуть відлучені 

одне від одного лише через гріх, здійснений одним з них». 

Саме тому сподвижники Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص заповіддю 

істини між собою та взаємною допомогою у добрі 

споруджували мур, який оберігав їхню взаємну любов і 

наближав до їхнього прощення та вдоволення ними Аллага. 

      Зі слів Абу Каляби передано наступне: «(Одного разу) 

двоє чоловіків зустрілися на ринку. Один з них сказав іншому: 

«Ходімо попросимо прощення у Аллага за необізнаність в 

людях». Вони так і зробили. Незабаром один з них помер, а 

інший зустрівся з ним уві сні, і той сказав: «Ти знаєш, що 

Аллаг простив нам того вечора, коли ми зустрілися з тобою на 
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ринку»» (Ібн Абу Ад-Дунья). 

      Анас ібн Малик розповів наступне: «Коли 'Абдуллаг ібн 

Рауаха зустрічав людину з (числа) своїх друзів, він говорив: 

«Ходімо виявимо віру в нашого Господа годину49». І ось 

одного разу він сказав це якомусь чоловікові і цей чоловік 

розгнівався. Він прийшов до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص і сказав: «О 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, а чи не бачив ти те, як Ібн Рауаха 

зводить з твоєї віри до віри в годину?» На що Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказав: «Нехай помилує Аллаг Ібн Рауаху. Направду, він 

любить зібрання, якими пишаються ангели, мир їм»» (Ахмад). 

      Друзі повинні ближче знайомитися між собою, глибше 

пізнавати одне одного, щоб їхні відносини ґрунтувалися на 

ясному уявленні одне про одного, а також виказувати одне 

одному взаємні почуття поваги, пошани та любові, які вони 

відчувають одне до одного заради Аллага на основі щирої 

віри та чистого поклоніння своєму Господу. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Коли хто-небудь з вас 

полюбив свого побратима, то нехай сповістить йому про це» 

(Ат-Тірмізі). 

      Зі слів Анаса передано наступне: «Якось у Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

був чоловік і його минув інший чоловік, на що той сказав: «О 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, направду, я люблю цю (людину)». 

Тоді Пророк ملسو هيلع هللا ىلص запитав його: «А чи ти сповістив йому?» 

Той відповів: «Ні». Він сказав: «Тож повідом йому». Той 

наздогнав його і сказав: «Направду, я люблю тебе в Ім'я 

Аллага». Той відповів: «Тож нехай полюбить тебе Той, в Чиє 

Ім'я ти полюбив мене»» (Абу Дауд). 

     Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص також сказав: «Коли одна людина 

побраталася з іншою людиною, то нехай запитає її про її ім‘я, 

 про ім'я її батька і від кого вона, адже, направду, це сильніше
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зміцнює любов» (Ат-Тірмізі). 

      Безсумнівно, що подібність характерів та однаковість 

мислення відіграє величезну роль у формуванні дружніх 

стосунків та зміцненні близьких відносин. Адже недарма 

мовиться: «Скільки братів (є) у тебе, яких не народила твоя 

мати?!» Тож людина може зустрічатися у плині життя з тими, 

з ким вона швидко знаходить спільну мову і до кого відчуває 

прихильність та спорідненість, немов би знайома з ними вже 

багато років. Саме це підтверджується у хадісі: «Душі – 

зібрані воїни: хто з них пізнав один одного50, ті згуртовані, а 

хто ігнорував один одного51, ті роз'єднані» (Аль-Бухарі). 

      Однак це почуття повинно бути підвладним релігійним 

переконанням ('акиді) та системі принципів ісламського 

віровчення: саме ця влада (‗акида), котрою надихається та 

скеровується віруючий у всіх прагненнях свого серця, 

спонукає його любити в Ім'я Аллага тих людей, котрих він з 

якихось причин не помічав, можливо через відстань між ними 

чи брак часу. Також ‗акида (релігійні переконання) породжує 

у ньому неприязнь до тих, з ким він не спілкувався в дорозі чи 

вдома лише через те, що він любить добрих людей і 

ненавидить злих. Така щира спрямованість та натхненність 

серця багаторазово підносить перед Аллагом його володаря у 

ступенях і привертає прихильність та вдоволення Господа 

світів. 

      За словами Абу Зарра передано наступне: «Я сказав: «О 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, людина любить (певних) людей, (але) 

не може чинити подібне до їхніх діянь». Він сказав: «Ти, о 

Абу Зарр, з тим, кого ти любиш». Я сказав: «Я, направду, 

люблю Аллага і Його Посланця ملسو هيلع هللا ىلص». Він сказав: «Ти з тим, 

кого полюбив»» (Ад-Дарімі). 
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      Одним із принципів Ісламу щодо дружніх стосунків та 

взаємин є те, що відвідування одне одного повинно бути 

безкорисливим та щирим в Ім'я Лику Аллага. 

      Зі слів Абу Хурайри, від Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, передається те, що 

«(Одного разу) чоловік відвідував свого побратима в іншому 

селищі, і Аллаг призначив ангела спостерігати за тим, куди 

він прямує. Коли той (тобто ангел) з'явився йому, то запитав: 

«Куди йдеш?» Він відповів: «Я хочу (відвідати) свого 

побратима у цьому селищі». Той (знову) запитав: «Чи є у тебе 

над ним милість, яку ти плекаєш?» Він відповів: «Ні, окрім 

того, що я полюбив його в Ім'я Аллага, Всемогутній Він та 

Великий». Той же сказав: «Так, направду, я посланець Аллага 

до тебе (щоб сповістити), що Аллаг полюбив тебе так само, як 

ти полюбив його в Ім'я Його»» (Муслім). 

      Ці кроки мають дуже високу ціну, вони подібні до кроків 

борців на шляху Аллага, які удостоюються великої 

винагороди. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «До того, хто відвідав 

хворого чи навідався до свого побратима в Ім'я Аллага, 

закличе оповісник: «Добрий ти та добрі твої діяння, і зайняв 

ти оселю в Раю»» (Ат-Тірмізі). 

      Він також сказав: «Усякий раб, (який) прийшов до свого 

побратима, відвідуючи його в Ім'я Аллага, - Оповіщаючий з 

Небес неодмінно закличе до нього: «Благий ти і благий для 

тебе Рай», і неодмінно скаже Аллаг, вивищуючись над Своїм 

Троном: «Раб Мій відвідав в Ім'я Мене і на Мені його 

частування». І не вдовольниться Він для нього іншою 

винагородою, окрім Раю» (Муслім)52. 

      Мусульманин, навіть якщо він любить допомагати усім 

людям,  насамперед   любить   допомагати   своїм   друзям  та 

побратимам, і  якщо  вони наділені від свого Господа якимось
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благом, то він наповнюється щирою та безмежною радістю. 

Було б також непогано, коли б він згадував про своїх друзів у 

часі, коли Господь  його обдаровує Своїми благами, 

надсилаючи йому якісь земні добра. 

 

      «…Не забувайте й про доброчеснiсть, яка повинна бути 

помiж вами. Воiстину, Аллаг бачить те, що ви робите!» 

                                                             (Сура 2, аят 237) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص відніс обмін подарунками між 

друзями до схвальних дій, сказавши: «Даруйте один одному 

подарунки - адже, направду, подарунок знімає злостивість 

(роздратованість) грудей53» (Ат-Тірмізі). 

      'Аїша також говорить: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص приймав 

подарунок і віддячував за нього» (Аль-Бухарі). 

      Однак якщо ця висока етика виходить за загальноприйняті 

межі своєю неприродністю, то це стає неприйнятним. Адже 

Іслам веде наполегливу боротьбу проти надлишкової 

помпезності та церемонності і намагається усюди 

поширювати та утверджувати простоту. Будь-який стиль 

поведінки, який за своєю суттю являє собою підлещування, 

запопадливість та підлабузництво і вводить у скрутне 

становище, викликаючи відчуття вимушеності, напруженості 

та дискомфорту, не має жодного відношення до Ісламу. 

Насправді Іслам лише прагне оточити та збагатити дружні 

стосунки різними проявами взаємної ввічливості та 

люб'язності, які покращують зовнішні прояви цих стосунків, 

якщо при цьому не має причин сумніватися про здоровість та 

чистоту їхньої сутності. А також Іслам використовує усі ці 

засоби задля того, щоб спростити саме життя та полегшити 

його різноманітні тягарі: «Найкращий з поміж друзів перед
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Аллагом - найкращий з них для свого друга. А найкращий з 

поміж сусідів перед Аллагом - найкращий з них для свого 

сусіда» (Ат-Тірмізі). 

      Іслам дозволив  для  людини  споживати  в  їжу  харчі  

своїх друзів подібно до того, як вона споживає харчі своїх 

батьків, братів та родичів: 

 

      «…якщо ви їстимете у своїх будинках або будинках 

ваших батькiв, або в будинках ваших матерiв, або в 

будинках ваших братiв, або в будинках ваших сестер, або в 

будинках ваших дядькiв iз боку батька, або тiток iз боку 

батька, або дядькiв iз боку ваших матерiв, або тiток iз боку 

ваших матерiв, або в тих будинках, вiд яких ви маєте 

ключi, або ваших друзiв…» 

                                                             (Сура 24, аят 61) 

 

      Це й не дивно - адже міцність, близькість та здоровість 

дружніх стосунків має велику цінність і виявляє значний 

вплив на усе життя людини. Саме вони є потенційним та 

найймовірнішим джерелом допомоги у найкритичніших 

ситуаціях, навіть якщо це стосується порятунку від мук Пекла. 

Ось як описує Всевишній стан язичників, що зазнають 

пекельних мук: 

 

      ««Клянемося Аллагом, ми були в явнiй оманi, коли 

вважали вас рiвними Господу свiтiв! Це грiшники збили 

нас зi шляху, i немає в нас нi заступникiв, нi близьких 

друзiв» 

                                                    (Сура 26, аяти 97-101) 

 

      Оскільки з подібними дружніми відносинами пов'язані 

величезні права, Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не заводь 
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дружніх стосунків (ні з ким), окрім  віруючого, і нехай  не  

споживає  твої харчі (ніхто), окрім богобійного» (Абу Дауд). 

 

«І вигукнув я: «Брат!» Вони ж спитали в мене: 

               «Рідний?» - «Буває різною рідня! 

               Та друг, з яким ми стійко шлях ділили, - 

               Хоч нас джерела родоводів віддалили - 

             Для мене буде він рідніше брата!» 
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Розділ 23. 

 

ВЕЛИЧ 

 
      Велич над рабами Божими - це атрибут Господа рабів, 

«Який створив та розмiрив, Який передвизначив, вказав 

шлях» (Сура 87, аяти 2-3) і Котрий, якщо Він виявить Себе, 

то підкорить, і якщо відкриється, то людські розуми 

розсіються перед світлом Його Величі: 

 

      «Хвала Аллагу, Господу небес, Господу землi, Господу 

свiтiв! Йому належить велич на небесах i на землi, а Вiн — 

Всесильний, Мудрий!» 

                                                            (Сура 45, аяти 36-37) 

 

      Смиренність рабів перед їхнім Господом - це смиренність 

в істині та справедливості, а не в неправді та омані. Адже і 

створення, і веління, і абсолютне багатство (самодостатність), 

і безмежна влада притаманні лише Йому Одному, а долі Його 

рабів залежать від Його волевиявлення і є підпорядковані 

Його волі; вони перебувають у найчистішому стані лише тоді, 

коли їхні чола схиляються перед Господом величі у тривалому 

та покірному земному поклоні. Саме тоді вони усвідомлюють 

своє правдиве становище, не переходять встановлених 

Господом меж і віддають належне право Великому Творцеві, 

яке насправді не підлягає сумніву і в утвердженні якого немає 

ніякого утиску, бо саме в цьому і полягає велика істина цілого 

світу- є Один Творець, Один Господь, Одне Божество - Аллаг. 

      Однак покірність раба перед подібним йому рабом - 

безсумнівно, є помилковим явищем. В даному випадку той,
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хто проявляє зарозумілість, гордовитість та пихатість, 

зневажає право іншого, не по праву привласнюючи собі те, що 

йому аж ніяк не належить. А той, хто безвольно знітився і без 

спротиву дав себе поневолити та утискати, і мати над собою 

недозволену владу, не відає про свої достоїнства, права та 

обов‘язки і звалює на себе тягар нестерпних гріхів. Іслам 

заборонив як вияв зарозумілості та пихатості, так і стан 

приниженості та меншовартості, і зобов'язав гідність та 

шляхетність54. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Того, у кого в серці 

пихатість (гордовитість) вагою з гірчичне зерно, Аллаг вкине 

лицем у Вогонь» (Ахмад).  

      Він також сказав: «Одного разу, коли якийсь чоловік йшов 

у вбранні, захоплюючись собою, причесавши свою шевелюру, 

Аллаг раптом повалив (принизив) його і ним трусило аж до 

Дня Воскресіння» (Аль-Бухарі). 

      Усе це так тому, що «Звеличений», «Піднесений» - це 

атрибут Аллага, і людина не повинна претендувати на атрибут 

Аллага, котрий по праву належить лише Йому Одному. 

Людська ж зарозумілість та пихатість є одним із багатьох 

проявів безлічі негідних та недостойних якостей людини, 

головними серед яких є: заперечення істини, незнання 

дійсності, заперечення прав свого Господа, погане ставлення 

до оточуючих, порушення меж дозволеного, приниження 

гідності людини та багато іншого. 

      Також Іслам заборонив мусульманину принижувати свою 

людську сутність та гідність, принижувати і применшувати 

кого-небудь, вселив у його серці схильність до занепокоєння 

та тривоги кожен раз, коли він опиняється у такому 

становищі, при якому зачіпається його гідність чи він зазнає 

якогось утиску чи наруги. 
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      Анас ібн Малик передав такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص:  

«Хто став журитися про це життя, той став нарікати на свого 

Господа. І хто почав ремствувати (скаржитися) на біду, яка 

його спіткала, той лише нарікає на Аллага Всевишнього. І хто 

принизився перед багатим, задля отримання з того, що в його 

руках, той викликав гнів Аллага. І кому був даний Коран, а він 

увійшов у Вогонь, тим знехтує Аллаг» (Ат-Табарані). 

      В іншій версії хадісу мовиться: «Хто присів до багатого і 

принизився перед ним, щоб набути що-небудь з мирського, - 

одна третина його Релігії втрачена і він увійшов у Вогонь». 

      Цей хадіс засуджує ниття, стогін та нарікання, в яке 

впадають деякі люди, опинившись у критичній ситуації. Ці 

зневірені та опущені бідолахи починають нити через те, що 

втратили тлінне та мирське, вдаються до гучного галасування, 

благаючи у людей допомоги, б‘ючи поклони під каблуками 

багатіїв, сподіваючись виблагати у них хоч якусь частку для 

себе, котра, однак, лише накидає на них додаткові 

зобов‘язання чи заганяє у ще більші борги. 

      Страждання від нестатків та злиднів - це не приниження. 

Але перетворення нестатків та нужденності у приниження – 

ось саме це рішуче засуджує Іслам. Адже закон мужності 

здавна навчає про те, що поранений стійко тримається до тих 

пір, поки не оговтається від ран, і тоді знову рішуче 

продовжує свій шлях, а не плаче та стогне, обертаючись у 

немічного та безпорадного, що лише очікує для себе ноші 

поразки та капітуляції. Ось як про це сказав поет: 

 

                «Я обходитися без інших намагаюсь. 

                  О як важка самодостатність часом є! 

                  І те, чим володію, іншим в борг я наділяю. 

                  А доля моя іноді така важка! 

                  Та честь моя - зі мною, й утримати 

                  Простий достаток, на щастя, таланить мені. 
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                І той, кому я можу довіряти, 

                Обов‘язком мене не посоромить. 

Усе ж мине й достатком знову обернеться» 

 

      Тобто, нам завжди необхідно стійко триматися у біді та 

випробуваннях до тих пір, поки усе це не промине, ні перед 

ким не принижуючись з цього приводу, навіть якщо маємо 

справу з надійною, порядною та гідною довіри людиною! 

      У хадісі мовиться: «Хто дозволив принизити себе 

добровільно, а не насильно, той не з нас». 

      Іслам дає віруючому можливість утвердитися там, де 

процвітає порядність, шляхетність, велич та віють вітри 

свободи та достоїнства. Віруючий повинен прийняти усі ці 

поняття прав та обов‘язків, гідності та благочестивості до 

свого усвідомлення та світогляду і неодмінно керуватися 

ними. А якщо йому це все ж не під силу, то нехай залишить 

цей свій принизливий ―притулок‖ і шукає гідного існування у 

будь-якому іншому місці на землі. З цього приводу Аллаг 

Всевишній проголошує: 

 

      «Воiстину, коли ангели принесуть смерть тим, якi були 

несправедливими самi до себе, то скажуть їм:  «У якому 

станi ви були?» Тi дадуть вiдповiдь:  «Ми були слабкими 

на землi!»  Їм скажуть: «Хiба земля Аллага не широка? Ви 

ж могли здiйснити переселення!»  Притулком для таких 

буде геєна! Мерзотне ж це мiсце для повернення!» 

                                                               (Сура 4, аят 97) 

 

      Аллаг виправдав безсилих та немічних серед чоловіків, 

котрі не здатні переїхати та не знаходять ніякого способу, щоб 

врятуватися, і додав до них жінок та дітей. Ось що Він навчає 

у Благородному Корані: 
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      «Окрiм слабких чоловiкiв, жiнок та дiтей, якi не 

спроможнi хитрувати та не можуть знайти шлях  [для 

переселення]. Можливо, Аллаг дарує прощення їм; 

воiстину, Аллаг вибачає та прощає!» 

                                                        (Сура 4, аяти 98-99) 

 

      Ця фраза дає відчути неприйняття Ісламом стану 

приниженості і намагається пробудити у мусульманина 

заповзяте прагнення докласти усіх зусиль для позбавлення від 

цього. 

      Почуття власної значущості мусульманина як раба Аллага, 

гордість за свою Релігією та сяюче почуття вдоволеності 

своїм Господом - це й є проявом величі та щирості його віри, а 

велич віри цілком відрізняється від величавості тиранії. Це 

почуття власної гідності мусульманина, через усвідомлення 

своєї відданості Істині та Справедливості, не дозволить йому 

принижуватися перед чиєюсь земною владою, принижуватися 

де б то не було або ж бути будь-чиїм підлабузником та 

прихвостнем. Це велич, в якій заповзятість та рішучість є 

рівнозначні покірності, а високість та піднесеність у своїй 

сутності подібні до смиренності, яка насправді й є тим 

джерелом, де вони беруть свій початок. У цій величі – 

вивищеність та домінування над спокусами цієї землі, над 

людськими домаганнями та зазіханнями, фальшивістю та 

лукавістю цього життя. У ній - смиренна готовність та щире 

прагнення прислужитися мусульманам – своїм побратимам, 

простота, довіра, відкритість та доброзичливість у відносинах 

з ними, непохитна вірність та пошанування тієї Істини, 

навколо якої сталося це згуртування щирих шукачів Правди та 

покірних слуг Господа світів. Тут немає проникнення у 

будинки якимись манівцями та хитруваннями, а натомість є 

пошук прекрасної досконалості найчистішими та 

найблагороднішими шляхами… 
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      «Якщо хтось прагне могутностi, то вся могутнiсть 

належить Аллагу! До Нього пiдноситься добре слово, а 

добра справа пiдносить його! А тих, якi замислюють зле, 

чекає жорстока кара! Згинуть їхнi хитрощi!» 

                                                             (Сура 35, аят 10) 

 

      Велич, гідність та здорова гордість (гідність) - одні з 

найбільш яскравих якостей, до яких звертався Іслам, 

зрощуючи їх в усіх прошарках суспільства і зобов'язався 

розвивати та утверджувати їх через ухвалені Шаріатом 

віровчення та доктрини, на що вказують слова 'Умара Аль-

Хаттаба: «Мені любо, коли людина гучно промовляє : «Ні!» в 

час, коли вона опиняється на межі приниження». 

      Чому муаззин, закликаючи мусульман п'ять разів на добу 

звершувати обов‘язковий намаз, розпочинає свій заклик на 

молитву (азан) та завершує його через звеличення та 

прославлення Одного Аллага?! І чому це звеличення (ат-

такбір: «Аллагу Акбар!» - «Аллаг Великий!») [тобто: «Аллаг 

понад усе!»], повторюється і супроводжує кожну зміну 

позиції в молитві, від стояння до сидіння? 

      Це робиться для того, щоб мусульманин мав тверде 

переконання, котре неможливо було б ні похитнути, ні 

розвіяти, ні закласти у нього будь-який найменший сумнів, 

про те, що кожний, хто сам себе підносить чи його підносять 

поряд з Аллагом, насправді є низьким та жалюгідним, а 

кожний, хто звеличує сам себе чи його звеличують замість 

Аллага, - мізерний та нікчемний. Цей заклик немов би 

служить заохоченням та запрошенням для людей повернутися 

на шлях Істини щоразу, коли це життя робить їх 

легковажними і заводить у свої темні та підступні лабіринти, з 

яких важко віднайти вихід та повернутися на Прямий шлях 

правдивого успіху, щастя та спасіння. 
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      А для утвердження та закріплення цього усвідомлення в 

серці віруючого Аллаг, Всемогутній Він та Великий, обрав 

для намазу ще два Своїх Імені: Найбільший (Аль-'Азим) та 

Найвищий (Аль-‗Аля) з поміж усіх Своїх Імен, щоб 

мусульманин саме їх повторював під час поясного та земного 

поклонів і його душа насичувалася духом визнання 

виключності та винятковості Аллага - Господа світів у всій 

Його  величі, високості та незрівнянній величності! 

      Значимість людини в суспільстві з відповідною пошаною 

та ступенем - це особливий та обумовлений, хоча й належний 

та природній стан, який можна порівняти з обов'язками та 

зобов‘язаннями. Для порівняння: людина не має права 

вимагати належного їй по праву майна до тих пір, поки вона 

не виконає своїх зобов'язань. І тому, якщо комусь доручили 

якусь роботу і він її сумлінно виконав, то ніхто не може мати 

щось проти нього чи дорікнути йому у чомусь: ні той, хто 

вищий за нього ступенем чи посадою, чи нижчий, не зможе 

зачепити його жодним словом. У такий спосіб можна надійно 

оберігати свою значимість перед своїми керівниками та усіма 

оточуючими, закриваючи щілини, через які до нас могли б 

проникнути осуд, дорікання та різноманітні недружні закиди 

та докори, і тоді найзаклятіший з наших ворогів буде 

ставитися до нас із повагою або хоча б вимушеною 

терпеливістю… Сумлінність, ретельність та надійність є 

гарантами значимого становища людини у суспільстві, її 

пошанування та поважного ставлення до неї, а також правом 

на великі винагороди від Господа у Прийдешньому житті.  

      Всевишній сказав: 

 

      «На тих, якi робили добро, чекає найкраще й бiльше за 

це. Не вразить обличчя їхнього нi темрява, нi приниження. 

Саме вони - жителi раю! Будуть вони там довiку! А хто 

чинив зло, тим вiдплатять таким самим злом.  Їх спiткає 
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приниження i не захистить нiхто їх вiд Аллага. Обличчя 

їхнi наче вкриються шматками нiчного мороку. Саме вони 

- жителi пекла! I будуть вони там довiку!» 

                                                      (Сура 10, аяти 26-27) 

 

      Гріховність - це шлях, що веде до деградації та 

приниження, слизька стежина до ганьби як людини, так і 

усього суспільства. Аллаг роз'яснив, що причиною поразки в 

битві при Ухуді став непослух, вседозволеність та 

легковажність деяких мусульман: 

 

      «Воiстину, тих серед вас, якi вiдвернулися у день 

зiткнення двох вiйськ, шайтан змусив вiдхилитись через 

деякi вчинки їхнi. Та Аллаг простив їх. Воiстину, Аллаг — 

Прощаючий,  Жалiсливий!» 

                                                             (Сура 3, аят 155) 

 

      Заповідаючи мусульманину велич та шляхетність, Іслам 

вказав на його витоки, а також полегшив йому способи його 

набуття, роз'яснивши, що гідність та достоїнство полягає в 

богобійності та побожності, високість - в поклонінні, а велич 

та значимість - в покірності Аллагу. Віруючий, котрий знає це 

і виконує, неодмінно отримує свій наділ без жодних втрат у 

славному та гідному житті. А якщо хто-небудь робить замах 

на нього, вдається до спроб нашкодити йому або ж він стає 

об'єктом домагань та утисків з боку якогось тирана, то його 

методом самозахисту та захисту справедливості в суспільстві 

буде джігад на шляху Аллага, задля захисту не лише власних 

інтересів та прав, але й для утвердження і збереження 

громадських прав та вищих ідеалів своєї Релігії. 

      Тому смерть мусульманина в боротьбі за належні йому 

права як члена громади віруючих рабів Аллага - це смерть 

шахіда (тобто смерть мученика). 
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      Один чоловік прийшов до Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і запитав: 

«О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, як, на твій погляд: якщо прийде 

людина, бажаючи відібрати моє майно?» Посланець Аллага 

 :відповів: «Не віддавай йому своє майно!» Той запитав ملسو هيلع هللا ىلص

«Як ти дивишся на то, якщо він буде битися зі мною?» Пророк  

 сказав: «Бийся з ним!» Чоловік запитав: «А що ти скажешملسو هيلع هللا ىلص

на те, якщо він мене вб'є?» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Тоді ти - 

шахід!» Той запитав: «А як, по-твоєму, якщо я його вб'ю?» 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص відповів: «Він у Вогні» (Муслім). 

      Ось так! Велич мусульманина проявляється у тому, щоб не 

ставати вигідним об'єктом зазіхань та легкою поживою для 

кожного ненаситного або ж привабливою мішенню та 

зручною жертвою для кожного агресора та беззаконника. 

Понад це, віруючий раб Аллага повинен битися аж до смерті, 

захищаючи себе, свою честь, майно та родину, навіть якщо 

при цьому буде пролита кров, адже це не така вже й висока 

ціна за збереження свого достоїнства, за відстоювання 

високих цінностей та ідеалів, за утвердження справедливості 

та істини, за очищення землі від безчинства і усякого 

огидного беззаконня та свавілля, якщо це робиться в Ім‘я 

Аллага та виключно заради звеличення Аллага Єдиного у 

прагненні знайти для себе Його вдоволення та спасіння! 

      Аллаг узаконив відплату тому, хто скоїв несправедливість, 

встаючи на бік пригнобленого і принижуючи його 

пригноблювача. Так, направду, Він сповна наділив 

мусульманина правами, вклав їх йому до рук, заохотив його 

до того, щоб він відстоював їх до кінця і поступався кому-

небудь лише через своє прощення того кривдника, виявляючи 

при цьому благородство, великодушність, милосердя та 

доброзвичайність, неодмінно набуваючи при цьому правдиву 

велич, високість та достоїнство шляхетної людини, свідкуючи 

про свою щиру віру та відданість Всемогутньому Аллагу. 
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      Але перш за все Господь підносить людині уроки віри та 

досконалих законів, спрямовуючи її на шлях гідності та 

високості моральних якостей. Він говорить: 

 

      «Те, що вам дано, є насолодою земного життя. А те, що 

в Аллага, є кращим i вiчним — для тих, якi увiрували та 

покладають сподiвання на свого Господа; якi уникають 

важких грiхiв i всього мерзенного, а коли гнiваються, то 

прощають; якi вiдповiдають своєму Господу, звершують 

молитву, радяться мiж собою у справах та жертвують iз 

того, чим Ми надiлили їх» 

                                                      (Сура 42, аяти 36-38) 

 

      Давши ось ці повчання, завдяки яким їхні носії - як окремі 

особистості, так і суспільство в цілому - знаходять 

досконалість у своїй величі відданих та покірних рабів 

Аллага, Господь сказав: 

 

      «…котрі вiдплачують тому, хто скривдив їх, адже 

вiдплатою за зло є таке ж саме зло! Та якщо хто простить i 

встановить мир, винагорода його буде за Аллагом! 

Воiстину, Вiн не любить несправедливих!» 

                                                      (Сура 42, аяти 39-40) 

 

      Адже однією з рис моральності мусульманина, його 

характеру є пробачати, якщо у гнів його ввів той, хто нижчий 

та, як виявилось, слабший за нього, а також виховувати тих, 

хто виявляє зухвалість та нахабність по відношенню до нього, 

щоб остудити їхній запал і притупити їхні колючі шпильки. У 

такому випадку він зобов'язаний проявити свою силу, щоб 

налякати злочинців, але навіть з височини свого становища 

праведної людини він може їх пробачити, адже прощення 

сильного   після   того, як   зникнуть  усі  ознаки  слабкості  та 
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неспроможності, - це спосіб іншого підходу та забарвлення у 

вихованні беззаконників, а також у виявленні гідності та 

високості віруючої людини. 

      Риси характеру, про які йде мова в останніх аятах, 

відрізняються від тих, про які йдеться в перших аятах. Перші 

аяти свідчать про те, що необхідно прощати упущення та 

помилки тих, що випадково спіткнулися: «...а коли 

гніваються, то прощають...» Останні ж притягають злочинця 

до суду і визначають для нього міру покарання, надаючи 

владу відплати караючому мечеві. І коли вже зломлена сила 

беззаконника, згасла його зухвалість та нахабність, тоді й  

може бути час на виявлення благородства - після того, коли є 

тверді ознаки утвердження та зміцнення справедливості та 

порядку, перемоги добра над злом. Усе це посилює 

пригніченість недбалих та легковажних осіб і ще більше 

зміцнює велич та достоїнство мусульманина. 

      Але оскільки людській душі притаманні різноманітні 

слабкості, хвилювання, стурбованість та занепокоєння, то 

вона є схильною підпадати під вплив того, хто є здатний 

вирішити її проблеми, задовольнити її потреби і саме через це 

в певних обставинах вона може потрапляти у незручні 

становища та в залежність від оточуючих. Тому Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص вчив нас не проявляти в таких ситуаціях  

низькопоклонства, угодництва та підлабузництва, 

принизливого випрошування для себе різноманітних благ,  не 

підкорюватися перед несприятливими обставинами, натомість 

перебувати з високо піднесеною головою, домагаючись у 

дозволений спосіб того, у чому маємо потребу: «Домагайтеся 

[задоволення] потреб з величчю душі, адже, направду, справи 

(речі, обставини) плинуть у напередвизначених  межах». Він 

роз'яснив нам, що люди - навіть об'єднавшись усі разом - 

нижче від того (не здатні), щоб перешкодити (заборонити) 

тому, що дарував Аллаг, і менші від того (не здатні), щоб 
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дарувати те, що заборонив Аллаг. Отже, мусульманин 

повинен довірити результат усіх справ їхньому Великому 

Управителю, ввіритися Йому та покластися на Нього. Тож 

нехай він звеличує свою Релігію, а не принижується у ній, 

нехай володіє собою і не надає шансів та нагод піднятися, 

звеличитися та згордіти якомусь темному та нахабному 

дурневі - адже будь-яка справа може завершитися лише так, 

як зволіє та дозволить Аллаг. 

      Всевишній сказав: 

 

      «Нiхто не стримає милостi, яку Аллаг вiдкриває 

людям. А те, що стримає Вiн сам, уже не зiшле нiхто. А Вiн 

— Всемогутнiй, Мудрий!» 

                                                                (Сура 35 аят 2) 

 

      Зовнішній прояв тієї влади, якою Аллаг тимчасово наділяє 

деяких зі Своїх рабів, ні на крихту не здатен змінити чи 

спотворити волю Володаря тих рабів, незалежно від їхніх 

намагань спрямувати події згідно своїх пристрастей та 

пожадань. Ми часто відчуваємо, що те, що відбувається 

навколо нас чи з нами самими є нам не підвладне, але подібне 

почуття аж ніяк не властиве для Аллага, Котрого ніщо не 

може знесилити чи підкорити. 

 

      «Аллаг виконує Свiй наказ, але бiльшiсть людей цього 

не знає!» 

                                                             (Сура 12, аят 21) 

 

      Тому найбільш близьке до істини, найбільш корисне, 

найбільш розважливе правило у вирішенні проблем - 

мусульманин повинен завжди зберігати стрункість з високо 

піднятою головою та праведний спокій. Він не повинен 

дозволити принизити себе ніякій із своїх потреб, знесилити 
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себе ніякому тягарю, а натомість лише закликати з благанням 

до свого Володаря, не приховуючи лише перед Ним своєї 

немічності, знесиленості та залежності від Нього, виявляючи 

своє цілковите сподівання лише на Нього Єдиного та Його 

допомогу, при цьому не показуючи нікому із створінь своєї 

стурбованості та схвильованості, пам'ятаючи про звернення 

Аллага до нього: 

 

      «Якщо Аллаг торкнеться тебе лихом, то цього не 

вiдверне нiхто, крiм Нього! А якщо Вiн побажає тобi добра, 

то нiхто не вiдверне Його ласки.  Дарує Вiн її тим зi Своїх 

рабiв, кому побажає! А Вiн - Прощаючий, Милосердний!» 

                                                           (Сура 10, аят 107) 

 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص постійно навчав своїх 

сподвижників стриманості, терпеливості, самообмеженню та 

наполегливості у благому та схвальному через приклад 

благородних душ, котрі спротивилися та відкинули 

можливість того, щоб просити у людей якоїсь допомоги чи 

послуги навіть у найнезначнішому, котре насправді не 

завдавало б їм, при виконанні того прохання, жодних 

труднощів і не вимагало б від них якихось значних зусиль: 

«...і кожен з них злазив зі своєю верблюдиці, щоб підняти свій 

батіг, і відмовлявся прохати кого-небудь подати його йому». 

 

 

*          *          * 

 

 

      Часто люди принижують самі себе, плекаючи та 

розпалюючи у собі почуття приниження та покинутості, і 

миряться з цим вигаданим почуттям свого приниження та 

покинутості як у Релігії, так і у своєму щоденному житті через 
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дві обставини: або ж їх спіткало лихо у їхньому 

матеріальному становищі, або ж до них підступила хвороба чи 

смерть. І це дивно - адже Аллаг обмежив владу людей як у 

тому, що стосується їхньої смерті, так і у тому, що стосується 

їхнього матеріального наділу, і навчив їх, що ніхто з них 

немає влади над цими речами, а тому не повинен відчувати 

своєї вигаданої провини чи приниженості через становище, у 

яке вони потрапили, і не повинні покладати надію на себе чи 

на когось з людей. Насправді ж те, що применшує самоповагу 

та гідність людей, - ілюзія, що виникла у їхніх душах, які 

хворі жагою та жадобою до життя і стурбованістю за шматок 

хліба, не маючи достатньо здорових знань про природу речей 

та про те, хто насправді керує подіями у земному житі 

людини, і на кого необхідно покладати сподівання або ж 

терпеливо зносити своє становище, коли спіткає лихо, 

сприймаючи його як випробування на шляху до винагороди за 

свою терпеливість та відданість своєму Господу. Тож люди 

перебувають у приниженні від страху бути приниженими, у 

бідності та нужденності - від страху потрапити у бідність та 

нужденність, хоча Іслам проголосив та утверджує істину 

Єдинобожності на зв'язку та близьких стосунках з Аллагом, 

Благословений Він та Всевишній, та покладанні виключно на 

Нього, на вияві покаяння та страху перед Ним, і ні в якому 

разі не на покладанні надій на людей, адже вони самі не 

мають насправді ніякої влади і не можуть ні принести 

користь, ні завдати шкоди. 

 

      «Хто може бути вашим вiйськом та допомогти вам 

замiсть Милостивого? Воiстину, спокусили невiруючих! 

Хто може надiлити вас, якщо Вiн утримає Свiй надiл? Та 

ж нi! Вони залишаються у суперечцi та вiдвертаються!» 

                                                      (Сура 67, аяти 20-21) 
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      Ібн Аль-Кайїм у благанні до Аллага проказує: 

 

 

                  «О мій Господь, до Тебе я звертаюсь  

                    В своїх надіях чистих та благих. 

О Боже, до Твоєї Милості я закликаю, 

                    Боячись пороків, вчинків злих. 

                    І кожен в цьому світі – тільки гість. 

                    І жоден чоловік не зможе 

                    Зростити зламану Тобою кість 

                    Або ж Тобою зрощену навіки…» 

 

 

      Ось це і є досконала Єдинобожність. Саме цим повинні 

лікуватися та уздоровлюватися ці слабкі та немічні люди, 

котрі проливають свої сльози, плазуючи від дверей до дверей і 

підлабузнюючись перед усіма, в надії отримати крихітки 

милості перед високими порогами. 

      Іслам бажає викорінити причини для занепокоєння в 

душах, позбавивши їх від пригніченості, щоб вони набули 

свободи від усякого безглуздя та парили у вільному просторі, 

подібно до вільних птахів. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص говорить: 

«Направду, наділ переслідує (шукає) раба (Божого) подібно до 

того, як його переслідує (шукає) його межа (смерть)» (Ат-

Табарані). 

      Він каже це не для того, щоб люди сиділи, відмовляючись 

від обов'язку заробляти на своє достойне існування, - це 

мислення неосвічених людей. Однак він говорить це для того, 

щоб люди були благопристойними у своїх пошуках блага для 

себе і стримували свою порочну та нездорову настирливість, 

уникаючи ганебної улесливості та догідливості. У цьому й 

полягає прихований зміст клятви: 
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      «А на небi — надiл ваш i те, що обiцяно вам! Клянуся 

Господом неба й землi, що це — така ж iстина, як i те, що  

ви надiленi мовою!» 

                                                      (Сура 51, аяти 22-23) 

 

      Ібн Мас'уд передав такі слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Усіляке з діянь, (яке) наближає до Раю - я неодмінно звелів 

вам його; та з діянь, (які) наближають до Вогню, - я неодмінно 

вже заборонив вам його. Тож нехай ніхто з вас ні в якому разі 

не вважає прихід свого наділу затриманим. Адже, направду, 

Джибриїль виявив мені, що ніхто з вас не піде з життя, поки 

не звершить свою долю. Тож бійтеся ж Аллага, о люди, і 

будьте добропорядні у пошуках, а якщо хтось з вас 

нетерпляче очікує свого наділу, то нехай не шукає (просить) 

його у непослуху Аллагу, бо, направду, милість Аллага не 

отримати у непослуху Йому» (Аль -Хакім). 

      Цими палкими заповітами Іслам підносить та звеличує 

гідність тих, котрі дотримується його настанов та наказів, і 

впевнено та цілеспрямовано робить їхню ходу твердою та 

шляхетною. Далі, Іслам роз'яснює, що ті, до кого ми 

неодноразово звертаємося зі своїми проханнями, - лише 

"посередники - причини", тобто звичайні інструменти, які 

використовуються Аллагом для утвердження та воплочення 

Своєї волі, через які отримуються прохання, а їхня відмова 

задовільнити прохання має лише зовнішній характер відмови, 

яку схвалив та утвердив Сам Аллаг, у волі Котрого насправді 

перебуває усяке діяння. 

      'Абдуллаг ібн Мас'уд передав такі слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Ні 

в якому разі не догоджуй (не потурай) нікому до гніву Аллага 

та ні в якому разі нікого не вихваляй за милість Аллага, і ні в 

якому разі не дорікай нікому через те, що Аллаг тобі не дав. 

Адже, направду, наділ Аллага - не приведе його до тебе жага 

жадаючого і не заборонить його тобі неприязнь ненависника. 
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І, направду, Аллаг згідно Свого правосуддя та справедливості 

утвердив спокій та полегшення у вдоволеності та твердій вірі, 

а тривогу та печаль Він утвердив для обурення» (Ат-

Табарані). 

       Цей хадіс в жодному разі не має на увазі ні невдячність по 

відношенню до добрих вчинків, ні зневагу заслуг тих, кому 

вони по праву належать. Адже хадіс говорить: «Хто не дякує 

людям, той не дякує Аллагу» (Ат-Тірмізі). 

      Однак його зміст полягає у тому, що вдячність та 

допомога не повинні поневолювати та пригнічувати людину, 

зневажаючи її гідність та ставлячи у яку-небудь залежність та 

повинність! Адже насправді вдячність людини за будь-який 

дар та допомогу належить по праву Єдиному Аллагу, і тій 

людині, котра комусь чимось прислужилася та що-небудь 

надала з того, чим сама була обдарована Аллагом, не 

дозволяється використовувати ці свої добрі вчинки у якості 

засобу для "купівлі" людських душ та самовільного 

розпорядження ними в беззаконний спосіб, бо це робить 

марним усі її добрі діяння. А саме така мета завжди була й 

залишається головним прагненням тих, хто жертвує не заради 

Аллага, і тому вільні люди завжди гребували та ухилялися 

приймати подібну допомогу та подаяння від цих нещирих та 

лукавих ―добродіїв‖. 

 

                «З братом дядька шукай забави своєї! 

                  І не кращим є твій родовід. 

І не мій ти суддя, щоб мене посоромити. 

                  З братом дядька шукай забави своєї!» 

 

      Що ж стосується тих, хто дає в Ім'я Аллага і дотримується 

прав рабів Божих, прагнучи до Його Лику, то Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص дав наступне роз'яснення щодо подяки на їхню 

адресу: «Той, кому було дано дар і він знайшов (чим 
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віддячити), то нехай віддячить цим. А якщо він не знайшов 

(чим віддячити), то нехай похвалить за це. Отже, хто похвалив 

за це, той йому віддячив, а хто приховав це, той виявив до 

нього невдячність» (Абу Дауд). 

      А страх перед смертю та терпіння принижень з метою по 

довше й за будь-що  затриматися і побути у цьому світі - це 

повна глупота та безглуздість, що є наслідками невігластва та 

невір‘я: адже втеча не відстрочує смерть, а сміливість та 

відвага не вкорочують життя… 

 

      «Для кожної громади — свiй строк. I коли приходить 

цей строк, то не можуть вони нi вiдтягнути його, нi 

наблизити — навiть на годину!» 

                                                               (Сура 7, аят 34) 

 

      Поправді, доля приносить біди та випробування як 

достойній людині, і їй за це - винагорода належна, так і 

нікчемній та мізерній, і їй за це – важка відплата. Тож будьмо 

достойними рабами Аллага, якщо усвідомлюємо істину про 

те, що людині не уникнути своєї напередвизначеної долі, а 

питання лиш у тому, як вона перейде ті випробування та 

терпіння, що Всемогутній Аллаг призначив для неї у її 

земному житті. 
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Розділ 24. 

 

МИЛОСЕРДЯ 

 
      Милосердя є досконалим по своїй природі, воно пронизане 

почуттям співчуття і жалості до нещасть та злигоднів  усіх 

живих істот і безустанно прагне усунути їх, сумує через скоєні 

ними помилки і бажає для них утвердження на шляху успіху 

та добробуту. Воно є досконалим по природі, оскільки втрата 

чи атрофія почуттів опускає людину до рівня тварини і вбиває 

краще, що у ній є, - живе почуття, що пульсує любов'ю та 

ніжністю. До того ж, іноді навіть тварин охоплюють невідомі 

почуття, які спонукають їх виявити ласку та жертовну турботу 

щодо свого потомства. 

      Отже, жорстокість спотворює та псує первісну природу 

людини (фитру) до рівня тварин і, понад те, аж до рівня 

неживих предметів, яким не є властиве ні мислення, ні 

трепетання почуттів. 

      Милосердя у всій величі та досконалості є однією з 

якостей та проявів (сифа) Владики та Володаря всесвіту, Імена 

Котрого є Благословенні. Адже Його милосердя обіймає та 

охоплює усе буття і панує усюди. Де б не сяяли промені Його 

всеохоплюючого знання, їх неодмінно супроводжує сяйво 

проникливих променів милосердя Аллага. Тому ангели 

звертаються до Нього з таким благанням: 

 

      «Господи наш! Кожну рiч Ти охоплюєш милiстю й 

знанням! Прости тих, якi покаялись i йшли Твоїм шляхом, 

захисти їх вiд пекельної кари!» 

                                                                (Сура 40, аят7) 
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      Зі слів 'Умара ібн Аль-Хаттаба передано наступне: «До 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص прийшли полонені, і ось жінка з числа 

полонених зціджує молоко зі своїх грудей - напуває. Коли 

знаходила вона немовлятко серед полонених, вона брала його, 

прилаштовувала до живота і годувала. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص запитав: 

«Як на ваш погляд: ця (жінка) кине свою дитину у вогонь?» 

Ми відповіли: «Ні, якщо вона зможе не кинути її!» Тоді він 

сказав: «Аллаг ще більш Милосердний до Своїх рабів, ніж ця 

(жінка) до своєї дитини!»» (Аль-Бухарі).       

      Багато з Імен Аллага мають своє походження та спільність 

зі значеннями таких слів, як милість, щедрість, доброта та 

прощення. У хадісі Кудс сказано: «Направду, Моє милосердя 

випереджає Мій гнів» (Муслім). 

      Тобто Його прощення людських гріхів, готовість 

помилувати та ввести у вічне щастя випереджає Його 

покарання людей та Його гнів на них, і тому Він – 

Наймилосердніший із милосердних: 

 

      «Скажи: «Господи! Прости й помилуй, адже Ти - 

найкращий iз милосердних!»» 

                                                           (Сура 23, аят 118) 

 

      Любов, привітність, співчуття і доброзвичайність, які ми 

можемо бачити на землі, - це сліди милосердя Аллага, одну 

частину якого Він вселив у серцях Своїх створінь; люди, у 

яких ―найтонше‖ та найбільш чуттєве серце, отримали значну 

частину цього наділу від милосердя Аллага і виявляють 

найбільшу уважність та чутливість до проблем та потреб 

немічних та неспроможних.  

      А що стосується ―товстошкірих‖ - жорстоких, ―сухих‖,  

пихатих, погордливих та самовпевнених, то їхнє місце - у 

самій безодні Вогню.  

      У  хадісі  мовиться:   «...направду,  найвіддаленіший   від 
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Аллага - (той, у кого) жорстоке серце» (Ат-Тірмізі).  

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص вважав холодний погляд та замкнуте, 

―черстве‖ серце одним із нещасть. 

      Аллаг побажав подарувати цьому світу людину, яка б 

загладила його болі, облегшила скорботи, співпереживала та 

співчувала помилкам людей, не шкодувала свого життя задля 

настановлення їх на Прямий шлях, захищала слабких і 

боролася за них подібно до того, як мати бореться за своїх 

малюків, зламала міць сильного, щоб повернути його у стан 

людини з чистою фитрою, щоб він вже не лютував і не 

переступав меж дозволеного... Отже, Він послав Мухаммеда 

 наповнивши його серце знанням та лагідністю, його ,ملسو هيلع هللا ىلص

характер – ввічливістю, прихильністю та благочестям, а його 

природу – легкістю, відкритістю та м'якістю, наділивши його 

руки щедрістю і наповнивши його долоні живлющою 

вологою, що додало його милосердю кришталевої чистоти, 

зробило його найбільш чуттєвим до усього навколишнього 

світу і відкрило його душу як до Господа, так і до цілого 

людства. І тому Аллаг сказав про нього: 

 

      «За милiстю вiд Аллага ти був м’який iз ними. Якби ти 

був грубим чи жорстоким, то вони неодмiнно залишили б 

тебе» 

                                                             (Сура 3, аят 159) 

 

      Ці солодкі та благодатні якості були з ним навіть у 

найважчі часи, коли багатобожники біля Ухуда хотіли 

підступно вбити його і притиснули до рову, намагаючись 

скинути його туди. Він поглянув на найкращих зі своїх 

сподвижників і побачив, що вони скривавлені лежать на землі. 

Решта сподвижників глянули на нього і побачили, що у нього 

розсічена щока і випав зуб. І споглядаючи на усю цю жахливу 

картину, вони сказали йому: «Заклич проти багатобожників». 
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Але його доброта перемогла і його велична та благородна 

душа знайшла виправдання і для його ворогів, а його 

закликом до Всевишнього стало благання з такими словами: 

«О Аллаг, настанови [скеруй] мій народ - адже, направду, 

вони не розуміють».       

      Великі та шляхетні серця рідко збуджуються від факторів, 

котрі спрямовують до жорстокості, вони завжди є більш 

схильними до прощення та м'якості, ніж до злопам'ятності та 

озлобленості. 

      Жорстокість в характері людини вказує на великий 

недолік у її особистості, а в історії будь-якої нації вона вказує 

на небезпечну порочність та значну зіпсутість... І не дивно, що 

Іслам остерігається її та застерігає від неї своїх послідовників, 

вважаючи жорстокість однією з причин ухилення від велінь 

Аллага і, фактично, втечею з Його Прямого шляху: 

 

      «Чи не час для тих, якi увiрували, змирити серця свої 

для згадування Аллага й того, що зiслано з iстини та не 

бути подiбними до тих, кому було дано Писання ранiше, i 

чиї серця зачерствiли з часом, i бiльшiсть яких - 

нечестивцii» 

                                                             (Сура 57, аят 16) 

 

      Іслам велить виявляти взаємне милосердя усіма членами 

суспільства взагалі і ухвалив це в якості одного із показників 

досконалості віри. Так, мусульманин повинен зустрічати усіх 

без винятку людей, зберігаючи у своєму серці доброту, 

прихильність та непоказне благочестя. Він покликаний 

―розкривати‖ для них свої груди і наскільки це можливо 

полегшувати їхні можливі тягарі. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Ви не увіруєте, поки ви не 

виявите милосердя». Йому сказали: «О Посланцю Аллага 

 ми усі милосердні». Він сказав: «Направду, це - не ,ملسو هيلع هللا ىلص
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милосердя кожного з вас до свого друга, проте це - милосердя 

до усіх (усього)» (Ат-Табарані).       

      Так, адже людина зазвичай може з радістю зустрічати 

своїх друзів, розчулюватися при спогляданні своїх дітей - це 

властиво багатьом. Однак необхідним є те, щоб поле дії 

милосердя віруючого було значно ширшим та 

всеохоплюючим. Тому, мусульманин повинен виявляти свою 

привітність і застосовувати свою любов та милосердя до усіх, 

кого зустрічає... 

      Хадіси, що дійшли до нас, усі без винятку спонукають нас 

до цього всеохоплюючого та безмежного милосердя. Так, 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто не милостивий до людей, 

того не помилує, Аллаг, Всемогутній Він та Великий» (Аль-

Бухарі). В іншому хадісі мовиться: «Хто не милостивий, той 

не буде помилуваний; і хто не прощає, тому не буде прощено» 

(Ахмад).       

      Від 'Абдуллага ібн 'Амра передано: «Посланець Аллага 

 сказав: «Милостивих помилує Милостивий. Будьте ملسو هيلع هللا ىلص

милостиві до тих, котрі на землі, і помилує вас Той, Котрий на 

небесах»» (Ат-Тірмізі). 

      Він також сказав: «Блаженство (щасливість) для того, хто 

виявив скромність без приниження, упокорив себе без 

жебрацтва, витрачав майно, яке зібрав не у непослуху (тобто 

не у грісі), був милостивий до принижених та бідних, і 

спілкувався з людьми знаючими та мудрими» (Ат-Табарані). 

      Смирення без приниження означає умиротворення у 

поводженні з віруючими та виявлення м'якості до них. За 

описом Аллага, мусульманське суспільство міцно переплетене 

цією взаємною добротою. Він проголошує про це ось так: 

 

      «…Смиренними перед вiруючими й непохитними 

перед невiруючими…» 

                                                               (Сура 5, аят 54) 
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      «…Суворi до невiруючих, але милостивi одне до 

одного…» 

                                                              (Сура 48,аят 29) 

 

      Хтось може запитати: а що означають ті слова про 

суворість на тлі слів про милосердя? Уся справа у тому, що 

Іслам заповідає загальне та всеосяжне милосердя, не 

виключаючи ні людей, ні тварин, ні птахів. І наведені вище 

аяти підтверджують цей всеосяжний принцип. Однак як серед 

людей, так і серед тварин трапляються такі, котрі є джерелом 

небезпеки для інших, причиною страху та усякого лиха для 

оточуючих, і тому заради захисту інтересів усього суспільства 

в цілому є необхідність ізолювати та обмежити це їхнє зло і 

при можливості знешкодити його. При цьому ймовірно навіть, 

що та лють, виявлена по відношенню до них, стане насправді 

милосердям для них самих, а також засобом повернення їх до 

нормального стану у межах дозволеного та схвального, на 

Прямий шлях правдивого щастя та добробуту.       

      Іслам - це місія добра, миру та прихильності до усіх 

людей. Адже Аллаг сказав Своєму Посланцю ملسو هيلع هللا ىلص: «Ми 

вiдiслали тебе тiльки як милiсть для свiтiв» (Сура 21, аят 

107), і усі сури Корану починаються словами: «В Ім'я Аллага 

Милостивого, Милосердного!». 

      Однак вовки в людській подобі однозначно вирішили 

відкинути даровану милість, ―звести пороги в її природній 

течії‖, щоб відсікти та віддалити людей від її витоків, щоб 

вони загинули далеко від неї, в долинах сумнівів та 

невігластва. Тому необхідно було прибрати ці перепони і 

проявити суворість до тих ворогів милості Аллага. А в той 

день, коли їхнє протистояння та ворожий виклик будуть 

припинені та вгамовані, тоді і їх обійме та охопить це загальне 

милосердя. Адже це милосердя бездоганне та досконале. 
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Усілякі втрати та позбавлення притаманні лише тим, хто сам 

спричиняє собі шкоду та виходить з під дії Господньої 

милості, позбавляючи себе його благ. Хіба ж не ясно видно, 

що милосердя Аллага обіймає усе та усіх! Проте його не 

отримають ні багатобожники, ні невдячні невігласи: 

 

      «…Милiсть Моя охоплює кожну рiч! Я дарую її тим, 

якi богобоязливi, якi дають закят i якi вiрують у Нашi 

знамення, якi пiдуть за посланцем, неписьменним 

пророком, запис про якого вони знайдуть у Тауратi та 

Iнджiлi. Вiн накаже їм найкраще й вiдверне вiд 

неприйнятного, вiн дозволить їм добре й заборонить лихе, 

вiн скине з них тягар i пута, якi висять на них…» 

                                                     (Сура 7,аяти 156-157) 

 

      Це щось подібне до того, як, наприклад, певне приміщення 

має здатність вмістити тисячу чоловік, однак вхід дозволений 

лише для тих, у кого є членське посвідчення. І тому, якщо 

дехто відмовився від отримання відповідного посвідчення, то 

тим самим вони були позбавлені права на вхід у це 

приміщення і залишилися назовні, але це аж ніяк не 

применшує об‘єм та місткість цього приміщення. 

      Про саме такий стан речей свідчать також слова Посланця 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «Уся моя Умма увійде до Раю, окрім (тих), котрі 

відмовилися». Вони (сподвижники) запитали: «О Посланцю 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, а хто відмовляється?» Він сказав: «Хто кориться 

мені, той увійшов до Раю, а хто не кориться мені, той вже й 

відмовився» (Аль-Бухарі). 

      Іноді справжнє милосердя може на перший погляд 

здаватися жорстокістю та немилістю, хоча насправді це не 

так. Наших дітей відсилаємо до школи примусово та 

безальтернативно, вони вивчають уроки часом під окрики 

старших, а якби їм надали можливість повного самовілля, то 
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їхні ігри та забави неодмінно загубили б їх та принесли для 

них багато різного лиха. Без певного примусу та мудрої 

суворості вони б ставали дорослими людьми, котрі так і не 

навчилися робити що-небудь корисне. Тому часто те, що 

здається неприємним для людини, є насправді правдивим 

благом для неї. Ось і поет сказав такі слова: 

 

«Він був жорстким задля приборкання сердець. 

              Хто хоче бути милосердним до кінця, 

              Нехай часами жорсткість проявляє 

              До тих, кому бажає милосердя дарувать» 

 

      Лікар, котрий проводить хірургічну операцію на тілі 

хворого, використовує скальпель для розтину шкіри, а іноді 

він змушений навіть роздрібнити кістку чи ампутувати певний 

орган. Але він усе це робить лише з милосердя до хворого! 

      Адже милосердя не є нерозумною та безрозсудною 

ніжністю або тупим співчуттям, що заперечує справедливість, 

порядок та реальний стан речей. Ні і ще раз ні! Це почуття, що 

забезпечує та гарантує усі ці права й закони суспільного 

добробуту. Вигляд страченого через повішення, погойдування 

його тіла на шибениці, приречені очі осудженого, спраглі 

світла, котрі благають про порятунок, - це вигляд, який може 

викликати співчуття, але якщо це короткочасне почуттєве 

поривання знайде відгук і вбивця отримає свободу, то на землі 

запанує абсолютний безлад. Правдиве милосердя, котре веде 

до всезагального суспільного блага, полягає у стримуванні 

цих природніх, але в даній ситуації легковажних почуттєвих 

поривів. 

 

      «Помста рятує життя ваше, о ви, обдарованi розумом! 

Можливо, будете богобоязливi ви!» 

                                                             (Сура 2, аят 179) 
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      А ось жорсткість, яку рішуче відкидає Іслам, - це 

черствість душі, яка не пов'язана ні з логікою, ні з 

справедливістю. Вона являє собою порив безпутності, глупоти 

та безумства, який насичується виключно заподіянням 

оточуючим зла та усілякої шкоди, і бере свій початок з 

цілковитого егоїзму та сліпої пристрасті до чогось низького та 

нікчемного... У свою чергу милосердя - це слід Божественної 

краси, що зберігається в природі людей та спонукає їх до 

благочестя та доброзвичайності, ніби приносячи у собі 

прохолодний вечірній вітерець у задушливу атмосферу усього 

негативного, освіжаючи та оновлюючи життя, оживляючи 

занепалі серця. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Аллаг зробив милосердя зі 

ста частин, утримав при Собі дев'яносто дев'ять частин і зіслав 

на землю одну частину, і з цієї частини створіння виявляють 

милосердя одне до одного так, що навіть тварина піднімає 

своє копито від свого дитятка, боячись пошкодити його» 

(Муслім). 

      В іншій версії йдеться: «Направду, Аллаг створив - у день, 

(коли) Він створив небеса та землю, - сто милосердь. Кожне 

милосердя складається (з того, що) між небом і землею, і Він 

встановив з-посеред них одне милосердя на землі. У ньому 

мати є доброю до своєї дитини, дикі звірі та птахи - одне до 

одного...» (Муслім). 

      Подібно до того, як розум розвивається і вдосконалюється 

у процесі придбання різноманітних знань, милосердя також 

розвивається різними способами, зростаючи та поширюючись 

у різних сферах людського життя... Однак якщо дати йому 

потьмяніти, згаснути і безслідно щезнути, то його володар 

буде паливом для Геєни. 

      Зі слів Абу Хурайри передано: «Я чув, як власник цієї 

кімнати   Абу   Аль-Касим   тобто   Мухаммед ملسو هيلع هللا ىلص   говорив:
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«Милосердя виривається лише від нещасного»» (Абу Дауд). 

      Іслам звернув увагу на наявність у світі особливої 

категорії людей, для яких необхідно приділяти набагато 

більше милосердя та турботи. Серед них – родичі55, а слово 

«рахм» (спорідненість, матка) походить від слова «рахма» 

(милосердя), тому необхідно, щоб також була дотримана 

відповідність значення. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Милосердних помилує 

Милосердний. Будьте милосердні до тих, котрі на землі, і вас 

помилує Той, Котрий на небі. Матка (спорідненість), родинні 

зв‘язки - переплетіння коренів, (дане) від Милосердного. 

Отже, хто підтримав їх, того підтримає Аллаг, а хто розірвав 

їх, з тим розірве й Аллаг» (Ат-Тірмізі). 

      Мусульманин повинен шанувати права своїх родичів і 

підкріплювати існуючий кровний зв'язок стійкою любов'ю та 

турботою. Люди, котрі найбільше та в першу чергу 

заслуговують на красу його (мусульманина) благочестя та 

доброзвичайності, і яким він має найбільше завдячувати та 

виявляти вшанування, - ті, хто має найбільше прав на нього, а 

це звісно його батьки. Всевишній Аллаг наказує: 

 

      «Схили перед ними крило смирення з милосердя свого 

й говори: «Господи мiй! Змилуйся над ними, бо вони 

ростили мене малого»» 

                                                             (Сура 17, аят 24) 

 

      Далі слідують його діти. Зі слів Аль-Бара передано 

наступне: «...і я увійшов разом з Абу Бакром до його сім'ї, а 

тут 'Аїша - донька Абу Бакра лежить, охоплена гарячкою. Я 

побачив, що ось її батько поцілував її в щоку і запитав: «Як 

ти, доню?»» (Аль-Бухарі). 
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      За людьми із ―зачерствілими‖ серцями помітно те, що їхні 

почуття позбавлені   усяких рис   витонченості  та  ніжності,  а  

їхній характер та мовлення до огидливості ―сухі‖ та бездушні. 

      Зі слів Абу Хурайри передано: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

поцілував Аль-Хасана ібн 'Алі, а у нього сидів Аль-Акра' ібн 

Хабіс Ат-Тамімі. Аль-Акра' сказав: «Направду, у мене 

десятеро дітей - я нікого з них не цілував». Тоді Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص поглянув на нього і сказав: «Хто не виявить 

милість, той не буде помилуваний»» (Аль-Бухарі). 

      В іншому хадісі мовиться: «(Одного разу) до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

прийшов бедуїн і сказав: «Ви цілуєте своїх дітей, а ми своїх не 

цілуємо». На що Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Чи маю я для тебе… 

(тобто: що ж я можу для тебе зробити…), коли вирвав Аллаг з 

твого серця милосердя…»». 

      Зі слів Анаса передано: «Ми зайшли разом з Посланцем 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص до Абу Сайфи Аль-Кайни, а він був чоловіком 

годувальниці Ібрагіма56. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص взяв Ібрагіма, 

поцілував і понюхав його. Після цього ми увійшли до нього, а 

Ібрагім видавав останні подихи. Очі Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

почали наповнюватися (сльозами), і 'Абд Ар-Рахман ібн 'Ауф 

йому сказав: «І ти, о Посланцю Аллага 57ملسو هيلع هللا ىلص?» На що він 

сказав: «О Ібн 'Ауф, направду, це - милосердя» . Потім він 

повторив це і продовжив: «Направду, око плаче і серце 

журиться (тужить), але ми говоримо лише те, чим вдоволений 

наш Господь. І, направду, через розлучення з тобою, о Ібрагім, 

ми засмучені»» (Муслім). 

      Мусульманин не повинен замикати своє серце та свою 

домівку  перед  своїми  родичами і розривати  з  ними  зв'язок, 

живучи у забутті далеко від них, не співчуваючи їм у їхньому
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болі і не надаючи їм належної допомоги. Подібний розрив 

позбавляє людину благодаті Аллага, а натомість накликає 

Його гнів. 

      Зі слів Абу Хурайри від Пророка ملسو هيلع هللا ىلص передано наступне: 

«Матка (спорідненість), родинні зв‘язки - переплетення 

коренів, (утверджені) від Милостивого, кажуть: «О Господи, 

направду, нас розірвали! О Господи, направду, нам заподіяна 

несправедливість! О Господи, направду, з нами вчинили зле! 

О Господи, Господи!» І Він відповідає їм : «А чи не будете 

задоволені ви, якщо Я підтримаю (того), хто підтримував вас, 

і порву з тими, хто розірвав вас?»» (Ахмад) 

      Серед тих, до кого ми зобов'язані виявляти милосердя, - 

сироти. Адже добродіяння, прихильність та благочестя по 

відношенню до них, матеріальне забезпечення і турбота про 

їхнє майбутнє - це один з найбільш похвальних та 

благословенних видів поклоніння, які наближують до Аллага. 

До того ж, на цьому терені знаходять гармонію навіть 

заблудлі почуття, перемінюючись у чисті прояви тої 

первісної, неспотвореної природи людини. 

      Абу Хурайра розповів, що один чоловік поскаржився 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص на свою жорстокосердість, на що він сказав: 

«Погладь по голові сироту і нагодуй бідного» (Ахмад). 

      В іншій версії йдеться про те, що «Один чоловік прийшов 

до нього (Пророка ملسو هيلع هللا ىلص), скаржачись на свою 

жорстокосердість, і він сказав йому: «Чи є любим для тебе, 

щоб твоє серце пом'якшало і твоя потреба була задоволена? 

Помилуй сироту і погладь по голові, і нагодуй зі своєї їжі - 

твоє серце пом'якшає і ти досягнеш жаданого тобою»». 

      Причиною того, що серця людей ―черствіють‖ та 

перетворюються на ―незворушне каміння‖ є суспільство, де 

немає кінця гучним забавам та розвагам, де ні вранці, ні 

ввечері люди не бачать у житті нічого, окрім ―окрашених 

яскравими фарбами‖ насолод і осліплюючих благ. Люди, що 
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живуть у розкоші та надмірному комфорті, не помічають 

людський біль лише тому, що захоплення тими 

безперервними насолодами покриває непроникливою 

пеленою їхні серця і сліпить їм очі, не даючи нагоди 

зауважити хоч якісь потреби та нужди бідних, відчути біль 

страждаючих та скорботу засмучених. Люди отримують 

благородні серця та тонку й проникливу чуттєвість лише 

зазнаючи різних мінливостей та неприємностей у своєму 

особистому житті, коштуючи як смак радості, так і присмак 

горя та біди. Ось тоді відкривається для їхнього розуміння 

почуття самотності, що пригнічує сироту, спустошеність 

матері, яка втратила свою дитину, втомленість нещасного 

злидаря. 

      Милосердя яскраво проявляється також і в поводженні з 

хворими та інвалідами - адже ці люди йдуть по життю, будучи 

обділеними здібностей та спроможностей, котрі вкрай 

необхідні у людському житті, що утруднює їхнє просування 

життєвим шляхом і ускладнює їм досягнення цілей на цьому 

шляху. Аллаг, Всемогутній Він та Великий, виправдовує їх, і 

тому нам не дано вимагати від них того, що простив їм Аллаг. 

 

      «Немає грiха на слiпому, немає грiха на кульгавому, 

немає грiха на хворому. А хто кориться Аллагу та Його 

Посланцю, того Вiн уведе до райських садiв, де течуть 

рiки. А того, хто вiдвернеться, Вiн скарає болісною 

карою!» 

                                                             (Сура 48, аят 17) 

 

      Хворий - це людина, яку скувала хвороба і вона потерпає 

від гострого та безперервного болю і гіркоти ліків. У своєму 

терпінні мук хвора людина є особливо наближеною до Аллага 

і вартою Його милосердя. Якщо укол колючки спокутує 

прогріхи віруючого, то як тоді щодо тих, кого виснажили 
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нескінченні хвороби, змушуючи скуштувати найважчі муки? 

Направду, це вводить їх під особливу опіку Аллага! Тому ми 

повинні остерігатися поганого та недостойного поводження з 

хворими, порушення їхнього спокою та порушення їхніх прав, 

адже жорстокість по відношенню до них - це важкий злочин. 

       

 

*          *          * 

 

 

      Милосердя також має проявлятися через чуле та 

прихильне ставлення до тих, хто нас обслуговує та робить нам 

якусь послугу. Необхідно бути до них поблажливими у тих 

справах, які ми їм доручаємо, прощати їм їхні упущення і не 

давати волю своїм почуттям, що виходять з можливості 

розпоряджатися ними, зловживаючи їхнім підлеглим 

становищем. Адже Аллаг, - коли Він кому-небудь дає щось у 

тимчасову владу та розпорядження, а той виявляє у цьому 

свавілля і погане ставлення, - Він позбавить його тої влади і 

пошле  йому печальний кінець. 

      Зі слів Ібн Мас'уда Аль-Ансарі передано наступне: 

«(Одного разу) я бив свого сина-підлітка і почув позаду себе 

голос: «Знай, Абу Мас'уд: Аллаг має більшу владу над тобою, 

ніж ти над ним (сином)!» Я обернувся, а це - Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص. Тоді я сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, він 

вільний заради Лику Аллага». На що він сказав: «А якби ти 

цього не зробив, то вразив би тебе Вогонь»» (Муслім). 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Благочестиве правління - 

благодать, а аморальність - лихо» (Абу Дауд). 

      До Пророка ملسو هيلع هللا ىلص прийшов один чоловік і запитав: 

«Скільки разів мені прощати слугу?» Він сказав: «Сімдесят 

разів на день». 

      Є чоловіки і жінки, які користуються безпорадністю своїх 
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слуг та підлеглих, завдаючи їм усілякої шкоди, між тим як 

Іслам застеріг людей від подібних грубощів, брутальності та 

жорстокості, суворо пригрозивши їм за це. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Хто вдарив батогом 

несправедливо – настигне (його) відплата у День 

Воскресіння» (Аль-Баззар). 

       

 

*          *          * 

 

 

      Також проявом правдивого милосердя є добре ставлення 

до тварин. 'Умар ібн Аль-Хаттаб, нехай буде вдоволений ним 

Аллаг, побачивши чоловіка, який тягнув вівцю за ногу, щоб 

зарізати її, сказав йому: «Горе тобі, веди її до смерті красиво». 

      Один чоловік сказав: «О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص, направду, 

я ріжу вівцю і я милосердний до неї (або ж він сказав: 

направду, я милосердний до вівці, коли її ріжу)». На що він 

сказав: «Коли ти милосердний до неї, то Аллаг виявить 

милосердя до тебе» (Ахмад). 

      Іслам суворо осуджує тих, котрі вчиняють жорстокість по 

відношенню до тварин, проявляючи немилосердність і 

нехтуючи їх болем, та роз'яснює, що людина – незалежно від 

її становища та поважності серед людей - входить у Вогонь 

через те, що погано поводиться з безмовними тваринам. 

      Від Ібн 'Умара передано наступне: «Посланець Аллага 

 сказав: «Одна жінка була покарана через кішку. Вона ملسو هيلع هللا ىلص

тримала її під замком до тих пір, поки та не померла. Так 

увійшла вона через неї у Вогонь. Вона не годувала і не поїла 

її, і не дала їй можливості похарчуватися земними 

тваринами»» (Муслім). 

      Пророк ملسو هيلع هللا ىلص також роз'яснив, що навіть важкі (кябаір) 

гріхи можуть бути покриті, розвіяні та прощені саме через той
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вогник милосердя, що наповняє серце людини, навіть по 

відношенню до собаки! 

      Від Абу Хурайри передано наступне: «Посланець Аллага  

 сказав: «Одного разу по дорозі йшов чоловік, і його ملسو هيلع هللا ىلص

замучила спрага, і ось він знайшов колодязь, спустився туди і 

напився. Потім він вибрався з нього, а там собака, виставивши 

язика, гризе сиру землю від спраги. І промовив чоловік: «Ця 

собака виснажена спрагою так само, як був виснажений нею 

я». І він, спустившись у колодязь, наповнив свій хуфф58 водою 

і, тримаючи його в зубах, вибрався і напоїв собаку. І Аллаг 

був вдоволений ним та простив усі його гріхи». Люди сказали: 

«О Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص! Невже нам і за добре ставлення до 

тварин буде винагорода?» Він сказав: «Винагорода буде за 

добре ставлення до усього живого»»» (Аль- Бухарі). 

      В іншому хадісі мовиться, що «Жінка-розпусниця 

побачила собаку, котра ходила навколо колодязя в один 

спекотний день, виставивши язика від спраги. Вона 

зачерпнула для неї своїм хуффом і було прощено їй» 

(Муслім). 

      Якщо милосердя по відношенню до собаки приводить до 

прощення гріхів розпусниці, то милосердя по відношенню до 

людей ―творить чуда‖, приносячи собою незмірну благодать 

від Аллага! 
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Розділ 25. 

 

ЗНАННЯ ТА РОЗУМ 

 
      Природа Ісламу зобов'язує Умму, яка його сповідує, бути 

грамотною та освіченою спільнотою, в якій чисельність  

письменних людей, що отримали загальну освіту зростає, а 

частка неписьменних - падає, а то й цілком наближається до 

нуля. 

      Усе це так тому, що фундаментальні істини та цінності цієї 

Релігії не є формальними обрядами, які передаються у спадок, 

або ж заклинаннями, що розносяться та поширюються за 

допомогою навіювань. Ні і ще раз ні! Насправді, це істини, що 

беруться з мудрої Книги та з всеохоплюючої Сунни! Спосіб 

їхнього виведення не належить до абстрактного читання. 

Безперечно, що в Уммі існує очевидна потреба на 

домінування геніальних розумів, витончених методів та 

благородної етики. Немає сумнівів у тому, що поглиблене 

вивчення ісламської методології створює у будь-якій 

зацікавленій у цьому нації благородну атмосферу 

законодавчого фикгу, котрий ґрунтується на наказах та 

заборонах - тобто правах та обов'язках, - а також витончену 

атмосферу суспільної етики, безпосередньо пов'язаної з 

правилом «наказувати (чинити) схвальне і забороняти 

осуджуване»; і, нарешті, атмосферу для справжніх досліджень 

та щирого іджтігаду (намагання та старання на шляху 

виведення та тлумачення шаріатських законів та принципів) - 

щоб вжити увесь спектр можливостей та потенціалу Ісламу на 

благо вирішення різноманітних проблем, обставин та 

ситуацій, які постійно виникають в суспільстві.       
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      Якщо ж у якихось обставинах та певному середовищі 

усіма цими факторами нехтувати та ігнорувати, то становище 

та вплив Ісламу ослаблюється, а його життєдайні та живлячі 

гілки в'януть подібно до того, як високе дерево гине на 

висохлому ґрунті, що втратив свою родючість. 

      Також тут присутній ще один аспект - спонукання до 

роздумів про всесвіт, що є велінням, котре постійно 

простежується у сурах Корану, що може стати одним із 

хороших допоміжних чинників для утвердження міцної і 

непохитної віри, котра зродилася в серці людини. Саме таке 

розмірковування розкрило розуми для шедеврів сучасної 

цивілізації, полегшило для світу великі відкриття таємниць 

всесвіту і підпорядкувало людям те, про що вони й не мріяли. 

При цьому у цих пошуках людства заповідано слідувати лише 

істині, шукати її, хоч як би прихованою вона не була, 

відкидати сумнівні та туманні припущення, забороняючи 

слідувати їм, а також взяти під суворий контроль свій слух, 

серце й розум. Це є гарантією побудови суспільства, далекого 

від забобонів, що не причетне до марних ілюзій і не викликає 

чужого глузування, для котрого цілком неприйнятними є 

будь-які види шарлатанства, вигадки, усіляка глупота та 

безумство з дивними та безглуздими звичаями, про які Аллаг 

не послав ніяких знамень. 

      Знання для Ісламу - як життя для людини. Ця Релігія 

утверджується лише серед володарів зрілих і правдивих знань 

та здорового розуму. 

      Маючи це на увазі, Аллаг говорить так: 

 

      «Це - послання до людей, щоб їх застерiгали ним, i щоб 

знали вони, що Вiн - Єдиний Бог. I нехай замисляться 

обдарованi розумом!» 

                                                             (Сура 14, аят 52) 
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      Ось так описує Аллаг мовлення поселенців Пекла: 

 

      «I ще скажуть: «Якби ми прагнули почути чи 

зрозумiти, то не були б серед жителiв полум’я!»» 

                                                             (Сура 67, аят 10) 

 

       

      А про тих, у кого притупилися почуття, змарнувалися 

таланти і затьмарився розум, Він говорить: 

 

      «Невіруючі схожі на того, кого кличуть, а він не чує 

нічого, окрім крику та вереску. Глухі, німі, сліпі! Нічого не 

розуміють вони!» 

                                                             (Сура 2, аят 171) 

 

      Направду, Аллаг виявив честь та пошану цьому земному 

життю, обдарувавши його Ісламом після того, як світ 

схаменувся, підготувався та визрів для отримання від Нього 

найчистіших та витончених навчань. Таким чином, він 

(Іслам), котрого сутністю є прагнення до досконалості в 

істині, цілком і повністю відповідає життєвому прогресу, 

забезпечуючи стале та тверде просування у напрямку 

всебічного розвитку та вдосконалення людської природи та 

життя. До того ж, він сам був тривалим етапом на шляху 

матеріального та культурного прогресу для тих, хто став його 

носієм. 

      Якщо поглянути на молитву - а вона є першим актом 

поклоніння в Ісламі - виявимо, що її виконання і заклик до неї 

(азан) – тісно пов‘язані з розумовою діяльністю і несуть у собі 

велику кількість повчання та заохочення людини до втілення 

у своєму житті ісламського віровчення та принципів 

Єдинобожності. Адже заклик до молитви (азан) - це слова, які 

дзвенять у нашому розумі очищувальним потоком і 
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пробуджують серце до усього вищого та направду цінного для 

кожної людини; це звеличення Аллага, свідоцтво 

Єдинобожності, наставлення та провадження на шлях 

спасіння. Але це не той звичайний металевий дзвін, 

дзеленчання якого часом наповнює простір і викликає 

невиразні та туманні почуття. Сама ж молитва - це аяти, 

декламовані з Книги, котра увібрала у собі усю рішучість до 

чинення благого та любого Господу світів і містить усі ознаки 

здорової розсудливості та розважності, а ступінь її прийняття 

Аллагом залежить від ясності розуму при її звершенні та 

глибини роздумів про її зміст і розуміння її сутності, а також 

щирого поєднання з усіма словами цього поклоніння. 

      Отже, необхідно зазначити, що твердість та успішність 

слідування людиною по Прямому шляху в Ісламі прямо 

залежить від її розумових здібностей, її просвітленості, 

чистоти її первісної природи (фитри). І тому є неможливим, 

щоб в авангарді цієї Релігії крокувала та керувала 

недоумкувата та безсовісна людина. 

      Першим, що Всевишній Аллаг зіслав Своєму Пророку 

 :із аятів Благородного Корану, було ملسو هيلع هللا ىلص

 

      «Читай! Iм’ям Господа твого, Який створив, створив 

людину зi згустку кровi! Читай! I Господь твiй - 

Найщедрiший, Який навчив письма пером. Навчив 

людину того, чого вона не знала» 

                                                         (Сура 96, аяти 1-5) 

 

      Це перше проголошення від Господа підносить гідність 

пера і вказує на цінність знання, оголошує війну проти 

неосвіченості та неписьменності, робить читання та навчання 

наріжним каменем, на якому формується та розвивається 

кожна достойна людина. Аллаг, Всемогутній Він та Великий, 

підніс і виразно вивищив у степенях володарів знання і навіть 
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згадав їх відразу ж після Себе та Своїх ангелів у свідоцтві про 

Свою Єдиність та абсолютну виключність, а також про 

утвердження Своєї справедливості. 

 

      «Засвiдчив Аллаг, що немає бога, крiм Нього; 

[засвiдчили] ангели й обдарованi знанням. Вiн пiдтримує 

справедливiсть, немає бога, крiм Нього, i Вiн — Великий, 

Мудрий!» 

                                                               (Сура 3, аят 18) 

 

      І не дивно, адже як могли б слабкі розуми та носії 

мізерних знань усвідомити велич Великого, Звеличеного? Як 

може той, хто живе на дні прірви життя - у своєму невігластві 

та безпросвітній темряві легковажності, дізнатися істину від 

Господа життя чи помітити хоча б частинку Його величних 

проявів та великих знамень? 

      Тому Аллаг виявив шану вченим і обдарував їх Своєю 

щедрістю та милістю. Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: 

«Всевишній Аллаг, Всемогутній Він та Великий, скаже 

вченим у День Воскресіння, коли засяде на Своєму Престолі 

для розрізнення між рабами: «Направду, Я утвердив Своє 

знання та Свою лагідність серед вас лише (заради того), що Я 

волію пробачити вам те, що було за вами, і не зверну на це 

уваги»» (Ат-Табарані). 

      Аль-Хафіз Аль-Мунзірі сказав: «Спогляньте на Його 

слова, слава Йому та Всевишній Він: «Своє знання та Свою 

лагідність», і вдивіться в них гарненько, і для вас стане 

зрозумілим, що віднесення цього (тобто знання та лагідності) 

до Нього, Всемогутній Він та Великий, зовсім не має на увазі 

знання більшості наших сучасників, позбавленого знання про 

Нього та щирості (іхляс)». Вживання слів «знання» та 

«лагідність» як однорідних членів вказує на те, що над цим 

знанням  не  панує  нерозсудливість  та  безумство  і  воно  не 
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підпорядковане пристрастям. 

       

 

*          *          * 

 

 

      Міцне та достовірне знання є більш значущим перед 

Аллагом, ніж хитке та невпевнене діяння чи формальне 

поклоніння, заплямоване невіглаством та різноманітними 

вадами. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Достоїнство знання краще 

за достоїнство поклоніння» (Аль-Баззар). (тут мається на увазі 

поклоніння без знання та розуміння сутності того поклоніння) 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «О Абу Зарр, відправитися 

вранці і навчитися одному аяту з Книги Аллага для тебе 

краще, ніж звершити тисячу ракятів молитви. Також 

відправитися вранці і навчитися корисних знань, вживалися 

вони або ж не вживалися, для тебе краще, ніж зробити тисячу 

ракятів молитви» (Ібн Маджа). 

      Він також сказав: «Мале знання краще, аніж багато 

поклоніння» (Ат-Тірмізі). (тут мається на увазі поклоніння без 

знань) 

      Він також сказав: «Найкраще поклоніння - осмислення 

(усвідомлення, фікх)» (Ат-Табарані). 

      Секрет такого становища речей полягає у тому, що 

поклоніння неосвічених людей - як і дружба з ними - несе у 

собі мало користі. Невігласи шкодять собі там, де 

намагаються набути собі користь, а своїх друзів вони 

кривдять там, де прагнуть влаштувати для них затишок та 

спокій. Люди без належного знання з числа тих, котрі 

намагаються покланятися та практикувати Релігію "міцно 

тримаються" за свою релігію, виявляючи при цьому зовнішній 

фанатизм. Однак в момент, коли найбільше проявляється їхня 
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нерозсудливість та глупота, вони починають ставитися до неї 

так, що завдають їй великої шкоди, очорнюючи її та всіляко 

обтяжуючи. 

      А що стосується носіїв знань, то їхній просвітлений 

світогляд успішно керує їхньою поведінкою і забезпечує в них 

розсудливість та поміркованість, і навіть якщо їхні діяння 

невеликі, то все ж в них є безліч такого, що супроводжується 

здоровим глуздом та далекоглядністю, а отже приносять 

реальну та сталу користь. 

      Тому Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Один факиг (людина 

обізнана в Релігії) більш важкий для шайтана, ніж сотня тих, 

котрі покланяються» (Ат-Тірмізі). 

      Він також сказав: «Перевага знаючого [освіченого] над 

тим, що [лише] покланяється подібна моїй перевазі над 

найнижчим з вас» (Ат-Тірмізі). 

      Зі слів Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص також передають таке: 

«Перевага знаючого над тим, що [лише] покланяється – у 

сімдесят степенів, між кожними двома степенями – скакання 

верхи на коні сімдесят років. І це тому, що шайтан вводить 

нововведення для людей, а знаючий бачить його і забороняє 

його. А той, що поклоняється, прагне поклоніння своєму 

Господу, не обертається на нього і не знає його 

(нововведення)» (Аль-Асбахані). 

      Завершення цього хадіса нагадує мову оповідачів, які 

роз'яснюють ті мудрості, які несе у собі певний вислів. 

      Через те, що обмеженість світогляду не дозволяє вірі 

утверджуватися, зростати та поширювати свій вплив на життя 

людини, а також унеможливлює проникнення та розвиток 

благочестивості у її серці,  Всевишній Аллаг говорить: 

 

      «Такi притчi Ми наводимо людям, але розумiють їх 

тiльки знаючi» 

                                                             (Сура 29, аят 43) 
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      Він роз'яснює, що совість, котра спонукає до добра, 

утримує від зла та застерігає від усього лихого, прагне 

догодити Йому, - це совість неодмінно людини освіченої, 

просвітленої, котра знає свого Господа... 

 

      «Невже той, хто смиренно проводить ніч, падаючи 

ниць і підводячись, хто боїться наступного життя й 

сподівається на милість свого Господа, рівний [тому, хто 

цього не робить?] Скажи: «Невже рівні ті, які знають, і ті, 

які не знають?» Воістину, замисляться лише обдаровані 

розумом!» 

                                                               (Сура 39, аят 9) 

 

 

*          *          * 

 

 

      Знання, якого з усіх сил прагне набути мусульманин, 

відкриваючи до нього усі двері та усуваючи всілякі 

перешкоди, подорожуючи в його пошуках на захід і на схід, - 

це не якесь суворо окреслене знання, що має конкретний 

початок та кінець. Усе, що розширює кругозір, прибирає 

перепони перед ненаситним розумом, що просить все більше 

та більше знань; усе, що зміцнює зв'язок людини із всесвітом, 

просуває її до більш далеких меж осягнення та розуміння; усе, 

що забезпечує їй панування над світом, самоконтроль і 

дозволяє їй користуватися прихованими скарбами цього світу, 

- до цього усього треба прагнути й набувати навички та 

майстерність, і мусульманин зобов'язаний мати у цьому 

частку. На цей всеохоплюючий характер знань вказують аяти 

Корану та Сунна Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

      Існує безліч хадісів, котрі вказують на необхідність 

поповнення запасу усіма існуючими знаннями. Наприклад, 
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такими є слова Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «А тому, хто стане на 

шлях пошуків знань, - Аллаг цим (шляхом) облегшить йому 

шлях до Раю» (Муслім). 

      Він також сказав: «Немає нічого подібного достоїнству 

знань, що міг би набути для себе шукач [благ]: воно веде його 

володаря на Прямий шлях (худа) або визволяє його від 

загибелі. І не буде його релігія правильною до тих пір, поки не 

буде правильним його розум» (Ат-Табарані). 

      Він також сказав: «Немає заздрості, окрім як у двох 

(випадках): людина, яку Аллаг обдарував майном і воно 

призначене на витрату в істині; і людина, яку Аллаг обдарував 

мудрістю: вона судить згідно неї і навчає їй» (Аль-Бухарі). 

      Він також сказав: «Направду, Аллаг і Його ангели, і 

мешканці небес та землі, і навіть мураха у своїй нірці, і навіть 

кіт кличуть про благословення на того, хто навчає людей 

мудрості» (Ат-Тірмізі). 

      Контекст цих хадісів вказує нам, які саме знання 

необхідно шукати та набувати: навчатися благому, мудрості, 

тому, що захищає від шкідливого, і тому, що приносить 

користь. А ось розділення знання шляхом приписування йому 

певного культурного забарвлення, подібно дробленню товарів 

на певні товарні категорії, не має під собою ніяких підстав. 

Безсумнівно, що найпершим із необхідних знань стоїть знання 

про права Аллага над людьми та про права людей по 

відношенню одне до одного. Адже мудре регулювання 

суспільними інтересами та стосунками має великий вплив на 

організацію людей та контроль у сфері управління. 

      Однак було б немудро та безглуздо, якщо би ми думали, 

що знання, гідне похвали та уваги, передбачає лише вивчення 

фикгу, тафсиру (тлумачення Корану) та подібних наук, а усе 

те, що за цим, - це ніби лише додаткова та необов‘язкова 

діяльність (нафіля), котрою може добровільно займатися той, 

хто  сам  цього  бажає, і  якщо  хтось  закине це заняття,  то у 
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цьому не буде гріха!...  

      Це велика помилка, адже природознавчі та прикладні 

науки, що є конче необхідні для цивілізованого життя, 

результати безперервних досліджень у небесному просторі та 

на землі є також дуже важливими, поряд з абсолютними 

знаннями Релігії. До того ж, іноді з цими дослідженнями 

можуть бути пов'язані такі результати, знання про які є 

крайньою необхідністю, котра не поступається по своїй 

важливості поглибленому вивченню шаріатських наук. Нам 

досить того, що Шляхетний Коран, звертаючи нашу увагу на 

достоїнство знання та переваги вчених, мав на увазі лише тих, 

котрі пізнали правду про велич Творця через споглядання та 

роздумування над створеним Ним світом та створіннями, що у 

ньому існують. Коран вказує на достоїнство того знання, яке 

набувається через роздуми над тваринним та рослинним 

світом, а також над іншими явищами природи.  

      Аллаг сказав: 

 

      «Невже ти не бачиш, що Аллаг проливає з неба воду, 

якою Ми пророщуємо плоди рiзного кольору. Мають 

рiзний колiр i гiрськi стежки: бiлий, червоний, а також 

чорний, наче як у ворони. Люди, тварини й худоба так 

само бувають рiзного кольору Воiстину, бояться Аллага 

серед Його рабiв тiльки надiленi знанням! Воiстину, Аллаг 

- Всемогутнiй, Прощаючий!» 

                                                      (Сура 35, аяти 27-28) 

 

      Також Аллаг говорить: 

 

      «Серед Його знамень - створення небес i землi, а також 

вiдмiнностi мiж мовами й кольорами. Воiстину, в цьому - 

знамення для знаючих!» 

                                                             (Сура 30, аят 22) 
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      Знання про це земне життя є рівнозначним за цінністю до 

знання про Життя Прийдешнє, адже є корисним у справах 

Релігії, допомагаючи кращому виявленню, пізнанню та 

усвідомленню її істин та принципів, що є важливим фактором 

для успішного слідування по Прямому шляху у напрямку 

вічності. До певної міри можна констатувати, що 

природознавчі науки вимагають довгих досліджень та 

спостережень, а ось релігійні знання вже є приготовані та 

даровані Всевишнім Аллагом своїм рабам і їх відносно легко 

пізнати та засвоїти за досить короткий час для тих, хто у 

цьому виявляє щирість та наполегливість. І навіть якщо 

поглиблене пізнання шаріатських дисциплін вимагає 

тривалого часу, то таке поглиблення та зусилля на дорозі 

знань - завдання суспільства в цілому, подібно до усіх інших 

завдань, які держава або посилено підтримує, або скорочує, в 

залежності від тієї користі, що отримується з тих намагань у 

напрямку досягнення успіху. Місія  знання – допомога людині 

та суспільству в цілому у досягненні щастя та добробуту. 

Знання в галузі правознавства або судочинства самі по собі не 

є більш почесними, аніж, наприклад, знання в галузі 

медицини, навіть якщо їхній носій досягнув рівня Абу 

Ханіфи. Одна людина може перевершити свого супутника, 

прагнучи до Лику Аллага і чекаючи Його винагороди, лише у 

тій мірі, в якій це її знання реально слугує благові людей. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Стіна між тим, що є суто релігійним, і тим, що є виключно 

матеріальним, дуже тонка та щільна, а мірилом, як було 

зазначено раніше, є здорові наміри та благі цілі. Отож, щось 

може бути або неймовірною безпутністю через приховані лихі 
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пристрасті, а може бути й благочестивим джігадом, якщо воно 

спонукане щирістю та відповідає певним умовам. 

      Люди можуть читати слова Всевишнього: «Багатство й 

сини — прикраси земного життя» (Сура 18, аят 46) і після 

цього дивитися на майно та на дітей виключно як на вигідний 

об'єкт власних задоволень! Вони не усвідомлюють при цьому, 

що майно та сини - це ще й джерела та чинники підтримки для 

приписаного джігаду і що Аллаг зробив використання майна 

та продовження роду тими засобами, які забезпечують 

перемогу націям, котрі свого часу зазнали поразки, а згодом 

зуміли повернути собі втрачену славу. Але чим і як? 

 

      «Потiм Ми дарували вам перемогу над ними, 

допомогли майном i дiтьми й зробили вас численними» 

                                                               (Сура 17, аят 6) 

 

      Адже майном та дітьми ця нація розширилася після 

пережитого скорочення, просунулася вперед після застою та 

занепаду, повертаючи своє догодження Аллагу після того, як 

свого часу усе це втратила. 

      Аналогічно й у сфері знання - адже якщо, припустимо, 

людина займалася науковими дослідженнями добрив, маючи 

на меті забезпечити родючість землі Аллага, то винагорода 

для неї не зменшиться навіть на вагу порошинки. Більше того, 

може статися так, що ця праця перевершить у своїй 

винагороді те, що отримає людина, котра бадьоро вистоювала 

ніч у додаткових молитвах, не залишаючи приміщення мечеті! 

Іслам  піднімає  вчених  у  степенях, належно оцінюючи їхню 

працю і високо шанує плоди їхніх зусиль. 

      Зі слів Му'аза ібн Джябаля передано наступне: «Набувайте 

знання, адже, направду, їхнє набуття - благоговіння перед 

Аллагом, прагнення до них - поклоніння ( 'ібада), їх 

повторення - вихваляння (Аллага), пошук їх - джігад, 
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навчання їм того, хто ними не володіє, - милостиня, 

витрачання та застосування їх (для) тих, хто ними володіє, - 

наближення (до Аллага), бо вони - вказівки дозволеного 

(халяль) та забороненого (харам), освітлення шляхів 

мешканців Раю. Вони також є добрим приятелем в 

одинокості, другом на чужині, співрозмовником в 

усамітненні, провідником у радості та горі, надійною зброєю 

проти ворогів, красою серед товаришів. Ними Аллаг піднімає 

цілі народи, роблячи їх ватажками у благому та поводарями, 

за якими слідують, беруть у приклад собі їхні діяння і 

прислухаються до їхньої думки. Ангели бажають дружити з 

ними і гладять їх своїми крилами. І для них благає прощення 

усе живе й неживе, і кити в морі, і хижаки та худоба на суші, і 

рослинність з піском та камінням, адже знання - оживлення 

сердець від невігластва, світильник для ока в темряві. Раб 

(Божий) досягає знанням степенів обраних та піднімається до 

вищих рівнів у цьому житті та в Прийдешньому. Роздуми про 

знання подібне до (тримання) поста, навчання йому 

прирівнюється до вистоювання (молитви). Завдяки йому 

підтримуються родинні стосунки, ним пізнається халяль та 

харам. Знання також - амір, а діяння - його послідовник. 

Поширюють його щасливі, а позбавляють його - нещасні» (Ібн 

'Абд Аль-Барр). 

 

 

*          *          * 

 

 

      Вивчення іноземних мов відноситься до числа 

заохочуваних та бажаних діянь в Ісламі (Сунан). Свого часу 

Посланцю Аллага ملسو هيلع هللا ىلص довелося скористатися цими знаннями. 

Він велів своєму писареві Зайду ібн Сабіту вивчити 

середньоассирійску мову. За словами Зайда передано:
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«Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص велів мені навчитися для нього 

словам з письма юдеїв. Він сказав: «Направду, я, клянусь 

Аллагом, не довіряю юдеям у своєму листі». [Далі оповідач 

продовжив]: Не минуло й пів місяця, як я навчився цьому для 

нього. [Далі]: Коли ж я навчився цьому, то коли (Пророк ملسو هيلع هللا ىلص) 

писав59 для них (що-небудь), я записував (це) для них. А коли 

вони писали йому, я зачитував йому їхнього листа» (Ат-

Тірмізі). 

      Розуміння мов народів світу відноситься до необхідного 

(дарура) в Ісламі, адже місія Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص є звернена до 

усіх без виключення людей, а звести різноманітні народи 

лише до однієї мови просто неможливо, бо ж відмінність та 

різноманітність мов - одне із знамень Аллага! Тому навчання 

науці Ісламу народів землі на мовах, які вони розуміють, є 

більш розумним та реальним шляхом, ніж навернення 

людських рас виключно до арабської мови.  

      З приводу слів Всевишнього: «Ми вiдсилали посланцями 

тiльки тих, хто говорив мовою свого народу, щоб вони 

зрозумiло пояснювали» (Сура 14, аят 4) тлумачі сказали 

наступне: «Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص був посланий з числа 

арабів з їхньою мовою. Однак він відсилав своїх гінців у різні 

місцевості і ті перекладали на їхні мови60 і закликали їх до 

Аллага на їхніх мовах!» Вони (тлумачі) також сказали: «Або ж 

Коран повинен був бути зісланим на усіх мовах, або ж на 

одній з них. А в тому, щоб він був зісланий на усіх мовах, 

немає потреби, адже переклад замінює це та усуває цю 

проблему. Таким чином, ми отримуємо те, що він був 

зісланий на одній мові, а мова народу Посланця Аллага ملسو هيلع هللا ىلص 

має пріоритетність та першість у даній справі, оскільки вони
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(араби) були найпершими, хто прийняв Книгу Аллага та кому 

її було довірено, а тому спотворення змісту та розуміння 

стали менш ймовірними…» 

      Ці слова мають вирішальне значення у тому сенсі, що 

мусульмани повинні вивчати різноманітні мови, бо інакше 

вони зрадять ту місію, носіями якої вони є, і навмисне 

залишать людей у невіданні про неї, про Прямий шлях 

спасіння та успіху. Знання не мають будь-якої певної 

батьківщини, а також жодне покоління не може проголосити 

себе їх одноосібним володарем. Якщо б ми уявно могли 

перенестися до джерел знань, що охоплюють світ з давніх-

давен аж донині, то ми побачили б, що ці джерела знань 

подібні стрімким хмарам у небі, яких не втримати на одному 

горизонті і не привласнити одноосібно одній країні. Скільки 

освічених націй залишили після себе невігласів! А скільки 

попередніх неосвічених поколінь породжували умілих та 

вправних майстрів! Мусульманин зобов'язаний відвідувати 

найвіддаленіші краї для отримання знань із будь-яких джерел, 

у будь-яких країнах. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Віруючий не 

вдовольниться добром, яке він чує, аж поки його наслідком не 

буде Рай» (Ат-Тірмізі). 

      Він також сказав: «Мудре слово - предмет пошуків 

віруючого, і докладені зусилля у цьому пошуку роблять його 

більш гідним його» (Ат-Тірмізі). 

      А також: «Хто відправився на пошуки знань, той на шляху 

Аллага до тих пір, поки не повернеться» (Ат-Тірмізі). 

 

 

 

*          *          * 
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      Вчитися і навчати - це дух Ісламу, і саме від цього 

залежить збереження його сутності та гарантія його 

майбутнього. Іслам сприймає людей двома поглядами: або це 

учень, який прагне до пізнання та усвідомлення Правди, або 

це вчений, який у пошуках ще більшого знання. А усі інші не 

мають вагомої ролі.  

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Вчений та учень - 

співучасники в отриманні винагороди, і немає добра в інших 

людях» (Ібн Маджа). 
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Розділ 26. 

 

ЧАС  -  ЯК ЙОГО ВИКОРИСТАТИ СОБІ 

 

 НА БЛАГО 

 
       Усе, що було втрачено, можна повернути, виняток 

становить лише час. Адже якщо він є намарне втрачений, то 

на його повернення немає ніякої надії, і тому час - це 

найцінніше, що є у людини, і кожна розумна людина повинна 

зустрічати новий день подібно до того, як скупий, знайшовши 

дивовижне багатство, не випускає з нього ані дещиці, а тим 

більше будь-якої значної його частини, і з усіх своїх сил 

намагається покласти кожну річ, нехай навіть найнезначнішу, 

на відповідне для неї місце. 

      Відчуваючи свою присутність у цьому світі, кожен з нас 

озирається назад, оглядається, шукає ту мить, коли він 

розпочав свій земний шлях у цьому житті, щоб порахувати, 

скільки днів та років вже минуло. І ми не будемо довго 

роздумувати над цим, бо побачимо лише невиразний та 

―туманний‖ початок. А потім нагромадяться довгі роки та 

довгі ночі, і раптом видасться, що вони розчинилися в одному 

великому та довгому дні, наповненому безперервною низкою 

подій. Направду, це те, що людина відчуває зараз, і те, що 

вона, можливо, відчує у День Воскресіння, коли стоятиме в 

очікуванні розрахунку: 

 

      «Того Дня Вiн збере їх, наче вони й пробули тiльки 

годину дня. Вони знатимуть одне одного» 

                                                             (Сура 10, аят 45) 
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      «Вони розмовлятимуть одне з одним пошепки: 

«Воiстину, ви пробули там лише днiв iз десять!» Ми краще 

знаємо про те, що вони кажуть - навiть коли говорить 

найкращий iз них: «Ви пробули там тiльки день!»» 

                                                  (Сура 20, аяти 103-104) 

 

      «У День, коли побачать вони Час той, буде їм 

здаватися, що пробули вони лише вечiр чи ранок» 

                                                             (Сура 79, аят 46) 

 

      Те, що приховується у цьому почутті, жалить тих, хто 

уявляє собі, що земне буття - вічне, і пов'язує свої надії та 

здобутки з цією землею. І це почуття правдиве, якщо 

порівнювати дні цього життя з днями Прийдешнього Життя. 

Однак це почуття є хибним, що вводить в оману того, для кого 

минали дні та ночі, для кого повторювалися місяці та роки, 

хто вставав вранці і повертався ввечері, втомлювався і 

відпочивав від втоми, але при цьому усьому був у повному 

невіданні про свій сьогоднішній та завтрашній день. Він без 

кінця пустував і бавився, нічим себе не стримуючи і ні в чому 

собі не відмовляючи, аж поки його повіки не опустилися на 

очі і він увійшов у темряву смерті і … раптом прокинувся! 

Але на жаль, він прийшов до тями занадто пізно... 

      Люди дивно поводяться у цьому житті: вони проводять 

його або у безкінечних забавах та розвагах, або у здобутті 

засобів, котрі уможливлять ці забави та розваги, незважаючи 

на серйозність вирішення своєї долі, забуваються у 

самодурстві, не беручи до уваги, що навіть найдрібніші з їхніх 

справ та вчинків будуть підраховані, оцінені та матимуть 

наслідки для їхньої вічної долі. 
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      «У День, коли Аллаг воскресить їх усіх і розповість їм 

про вчинки їхні. Врахував їх Аллаг, а вони забули про них, 

та Аллаг – кожній речі Свідок» 

                                                               (Сура 58, аят 6) 

 

       Справжній мусульманин дуже дбайливо ставиться до 

витрачання свого часу, адже цей час - це і є його життя. Якщо 

він буде допускатися марнування свого часу і дозволить 

різноманітним стихіям цього світу красти його у нього, то він 

у такий безрозсудний спосіб фактично здійснює власне 

самогубство. 

      Людина йде до Аллага швидким кроком, і з кожним 

обертанням Землі, яке ―народжує‖ новий ранок, цей процес 

невпинно наближає людину до цього неминучого кінця її 

земної подорожі. І хіба не було б розумним те, щоб людина 

осягнула та усвідомила цю істину, ясно уявивши собі і 

з'ясувавши, що саме знаходиться позаду неї та що очікує на 

неї попереду. Людина обманеться, якщо вважатиме, що вона 

твердо стоїть, а час іде! Подібним до цього є зоровий обман - 

коли пасажиру в поїзді здається, що усі речі проносяться повз 

нього, а він ніби сидить на місці. Насправді ж  час 

безперервно та швидко несе саму людину до обраної нею долі 

у вічності через підсумки її земного життя. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Іслам - це Релігія, яка знає ціну часу, усвідомлює його 

виняткову важливість і підтверджує мудрий вислів: «Час є 

подібний до меча - якщо ти його не розсічеш, то він тебе 

розсіче». Іслам визнає глибоке розуміння мусульманином цієї 
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істини та керівництво нею однією з ознак наявності у нього 

здорової віри і свідченням його богобійності: 

 

      «Воiстину, в змiнi дня i ночi, в тому, що Аллаг створив 

на небесах i на землi - знамення для людей 

богобоязливих!» 

                                                               (Сура 10, аят 6) 

 

      Він вважає тих, хто забуває про свій завтрашній день, тоне 

у теперішньому часі, зачарований блиском цього 

швидкоплинного життя, безглуздими та нещасними людьми, 

котрі залишаться у підсумку ні з чим: 

 

      «Воiстину, тим, якi не сподiваються на зустрiч iз Нами, 

якi задоволенi мирським життям, знаходять у ньому 

спокiй та неуважно ставляться до Наших знамень, 

притулком буде вогонь — за те, що вони собi здобули» 

                                                         (Сура 10, аяти 7-8) 

 

      Іслам розподілив свої великі акти поклоніння Аллагу 

('ібадат) по певних частинах доби та порах року. Так, п'ять 

молитов охоплюють увесь день, рівномірно розподіляючись із 

плином доби. У Шаріаті затверджено, що Джибриїль був 

посланий Аллагом, щоб вказати початок та завершення 

проміжків часу для певних молитов, щоб це була визначена та 

чітка система, котра б впорядковувала життя мусульман, 

враховуючи кожну хвилину - від перших променів сонця і до 

самого заходу. 

 

      «Тож прославляйте Аллага, коли настає вечiр i коли 

настає ранок! Йому належить хвала на небесах i на землi. 

[Прославляйте]  Його надвечір та в полудень!» 

                                                      (Сура 30, аяти 17-18)
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      Насправді, навіть короткозорий61 розпізнає нечисленні 

сліди часу та його відчутні прояви. Так, він говорить: 

 

                 «Став юнаком малюк, зотлів старий. 

(Життя минає так, немов коротка мить!) 

                   І ранок силу набирає так, 

                   Та день втікає знову і зникає». 

 

      Отже час – це явище, що залишає зморшки на лобі, згортає 

терміни життя, губить цивілізації, а люди стоять у подиві та 

здивуванні перед його чудесами. Сам по собі час - це шанс 

для пробудження розумних, для творення блага, для 

здійснення схвалюваних вчинків та накопичення корисного. 

      Коран вказує людині: 

 

      «Благословенний Той, Хто поставив у небi сузiр’я, 

створив там свiтило й сяючий мiсяць! Вiн — Той, Хто 

змiнює нiч i день для тих, якi бажають замислитися й 

дякувати!» 

                                                      (Сура 25, аяти 61-62) 

 

      Отож, ніч змінює день, а за нею йде день з рухом та 

обертанням небесних зводів, і Господь світів не створив усе 

це даремно. І яким огидним є те, що люди вважають своє 

перебування у цьому земному світі марним, безцільним чи 

навіть безглуздим. Адже, насправді, воно є тим полем, на 

котрому відбувається важливе та визначальне змагання, у 

якому досягає успіху лише той, хто знає свого Господа, не 

забуває про Його права і дякує Йому за Його блага та 

щедроти, котрими Він наділяє; той, для кого тривалі роки 

земного шляху стають наполегливим старанням та змаганням
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задля отримання найбільшої нагороди та дарунку від свого 

Творця – вічного щастя у садах Раю. 

      А ті, хто забув про цю сутність земного життя, та є 

стурбований лише переслідуванням своїх примарних 

короткочасних вигод та задоволенням низьких пристрастей, - 

насправді є нетямущими безумцями, що нехтують порадами 

та настановами будь-якої мудрості і не виносять для себе 

абсолютно ніяких уроків. 

 

      «Чи не бачать вони, як щороку зазнають випробувань - 

один чи два рази. I пiсля цього вони не каються й не 

замислюються!» 

                                                             (Сура 9, аят 126) 

 

      Наше життя - це наш єдиний справжній капітал. І ми 

будем змушені відповісти за те, як ми його витрачали і як ми 

ним користувалися. Від Абу Барзи передано, що Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Не віддаляться стопи раба (Божого) (у 

День Воскресіння), поки не буде він запитаний про своє 

життя, у чому він провів його; та про своє знання, у чому він 

застосовував його; та про своє майно, як придбав його і на що 

витратив його; та про своє тіло, заради чого він зносив його» 

(Ат-Тірмізі). 

      Іслам вказує на цінність часу у багатьох веліннях та 

заборонах. Зробивши відмову від порожньої балаканини та 

марнослів'я однією з ознак віри, Іслам тим самим повів мудру 

боротьбу проти численних нероб, які тільки й кличуть одне 

одного, щоб разом якось ―вбити час‖, трохи розважитися! Але 

ж вони є легковажними безумцями і не розуміють, що 

поводяться з власним життям як з іграшкою, і що ―вбивати 

час‖ таким чином означає поступову загибель як для окремої 

людини, так і для суспільства в цілому. 
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*          *          * 

 

 

      Серед мудрих висловлювань, які забувають багато людей, 

є такі: «Обов‘язків більше, ніж часу», «Час не стоїть осторонь, 

адже він - або милий друг, або заклятий ворог». А ось що 

сказав Аль-Хасан Аль-Басрі: «Кожного дня, зоря (фаджр) 

котрого пробивається, неодмінно кличе закликаючий від 

Істинного: «О сину Адамів, я нове створіння та свідок твоїм 

діянням. Тож запасись у мене праведними діяннями, адже я не 

повернуся знову аж до Дня Воскресіння»». 

      Ці перлини мудрості виходять з духу Ісламу та з глибокого 

розуміння його найбільших навчань про використання 

першого, земного життя задля величного Прийдешнього 

Життя, що, насправді, і буде тим справжнім життям, для якого 

була створена людина з його різноманітними благами та 

правдивим щастям. І це добро, що несе для людини у собі 

Іслам, - від благодаті та щедрості Аллага та є ознакою Його 

допомоги людині через натхнення її на те, щоб кожну годину 

свого життя вона проводила у корисних справах та праці, усі 

свої сили направляючи на збудування свого щасливого 

теперішнього та майбутнього, докладаючи зусиль в одному, 

щоб підготувати себе до іншого, при цьому звісно мудро 

визначаючи час також для належного відпочинку та 

похвальних радощів. 

 

      «З милостi Своєї Вiн створив для вас нiч i день, щоб ви 

мали змогу вiдпочивати й шукати ласки» 

                                                             (Сура 28, аят 73) 

 

      На жаль, люди зазвичай не звертають уваги на марне 

витрачання свого часу і посилюють цей злочин ще й тим, що
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роблять замах на час інших людей, розтринькуючи його як 

завгодно. А дехто навіть вламується у двері до зайнятих 

справами людей, що усамітнилися для серйозної праці, щоб 

відволікати їх своїми вигаданими дурощами та 

різноманітними дрібницями. 

      На таке становище щодо часу звертав увагу Посланець 

Аллага ملسو هيلع هللا ىلص: «(Є) два блага, якими обділені багато людей: 

здоров'я та вільний час» (Аль-Бухарі). 

      Кращими засобами, що застосовуються Ісламом для 

уможливлення повноцінного використання часу, - спонукання 

до постійності та регулярності у справі, нехай навіть у 

незначній, та неприйняття численних, але непостійних та 

метушливих діянь. Бо сталість, наполегливість та постійність 

у здійсненні якогось незначного діяння з безперервним 

плином часу зробить з цієї дрібної та мізерної справи те, що 

буде важити гори там, де людина цього може й не 

зауважувати. 

      Однак якщо людина спонукана до діянь через збудження  

раптовими  бажаннями, які спрямовують її до поспішності, 

надмірності та крайнощів, а після цього над нею тяжіє нудьга 

і вона припиняє розпочате, - саме це є ненависне та 

неприйнятне для Ісламу. 

      В одному з хадісів мовиться: «О люди, беріть з діянь  те, 

що вам посильне, адже, направду, Аллагу не наскучить, поки 

не наскучить вам, і, направду, найулюбленіші діяння для 

Аллага - те, що є тривалим, хоч навіть малим» (Аль-Бухарі). 

      В іншому хадісі мовиться: «Тримайтеся прямого шляху, 

зближуйте62, вирушайте вранці та ввечері63, трохи з ночі64, і ви 

досягнете мету за метою» (Аль-Бухарі). 
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      А також зі слів 'Аїші передано наступне: «У мене 

перебувала жінка з племені Бану Асад і до мене увійшов 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص і запитав: «Хто це?» Я відповіла: 

«Така-то,  ось не спить вночі», і було згадано про її молитву, 

на що він сказав: «Припини. Належить для вас те з діянь, що 

вам посильне, адже, направду, Аллагу не наскучить, доки вам 

не наскучить»» (Аль-Бухарі). 

      Виступаючи за дбайливе ставлення до часу, Іслам 

спонукає мусульманина рано вставати від сну, жадаючи, щоб 

він розпочинав свої щоденні справи енергійно, з чистою 

душею та цілковитою рішучістю. Адже намагання з 

максимальною користю провести початок дня зроджує після 

себе наступне бажання того, щоб і решта дня не втрачалася 

даремно і була плідною та успішною. 

      Устрій Ісламу такий, що він визначає початок дня від зорі, 

до сходу сонця наказує відмову від сну і вважає небажаним 

нічне неспання, яке може стати причиною запізнілого 

звершення ранкової молитви, порушуючи постанови та 

приписи Шаріату. У хадісі мовиться: «Аллагумма, зішли 

благословення моїй Уммі у її відправленні рано вранці» (Абу 

Дауд). 

      Недбалістю та згубною легковажністю є те, що деякі люди 

звикають вранці спати аж до сходу сонця, ховаючись під 

покривалами в той час, як інші цілком поринули у заробляння 

коштів для цього життя чи набуття для себе скарбів задля 

Прийдешнього Життя. Зі слів Фатіми, дочки шляхетного 

Мухаммеда ملسو هيلع هللا ىلص, передають також наступне: «(Одного разу) 

Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص проходив повз мене вранці, а я 

зустрічала ранок, лежачи уві сні. Він порухав мене своєю 

ногою, а потім промовив: «Донечко, підіймайся і будь свідком 

наділу (від) Господа свого, і не будь недбалою. Адже, 

направду, Аллаг розподіляє наділи людей між появою зорі 

(фаджр) і до сходу сонця»» (Аль-Байхакі). 
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      Оскільки у цей ранішній час старанні та дбайливі люди 

виразно відрізняються від ледачих та байдужих, то кожному 

буде даровано із благ цього та Прийдешнього Життя у міру 

їхньої готовності та дієздатності. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Час охоплює в собі як обов'язки, які покладені на плечі 

рабів Аллага, так і злі та добрі долі, які Аллаг посилає людям. 

Ці долі з милосердя та мудрості Аллага сповнені щирими 

настановами та цінними напоумленнями для тих, хто 

замислюється над ними, керуючись повчанням свого Творця 

та Господа, що прийшло у Священному Корані: 

 

      «Аллаг змiнює нiч та день. Направду, у цьому – 

повчання для тих, хто має зiр!» 

                                                             (Сура 24, аят 44) 

 

      Люди дивляться на події та оцінюють їх, забуваючи про 

Того, Хто їх дозволяє і посилає, куштують радісне і сумне та 

не знають Того, Хто дає їм відчути отой присмак щоденного 

життя. Тож відчуваючи свою неміч та безпорадність у якій-

небудь справі, вони проклинають ці дні своєї слабкості і 

неспроможності та те, що вони приносять з собою для 

людини, а така практика насправді саме і є одним із проявів 

невігластва по відношенню до Всевишнього Аллага, являючи 

собою нехтування, ігнорування та невдоволення Його 

напередвизначенням, що Він у Своїй мудрості призначає для 

кожного зі Своїх рабів. 

      Посланець Аллага ملسو هيلع هللا ىلص сказав: «Аллаг, Всемогутній Він та 

Великий, сказав: «Ображає Мене син Адамів. Паплюжить час, 
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а Я - час і в Моїх Руках (уся) влада. Перегортаю ніч та день»» 

(Абу Дауд, Аль-Бухарі). 

      І це означає, що час  сам по собі не робить для людей 

нічого доброго чи злого, через що люди зазнавали б радість чи 

засмучувались. Усім цим керує та розпоряджається лише 

Господь часу та місця: 

 

      «Кожна душа скуштує смертi. І Ми перевіримо вас 

злом та добром у випробуванні, i до Нас ви повернетесь!» 

                                                             (Сура 21, аят 35)  

 

      Отож, Всевишній Аллаг, хвала Йому, посилає у життя 

людей різноманітні обставини тільки задля того, щоб 

якнайкраще навчити їх корисних для них істин та усякої 

мудрості. Але лише знаючі та щирі люди беруть для себе 

найбільшу користь з того через розмірковування над тими 

істинами та керування ними у своєму щоденному житті, тим 

самим утверджуючись та укріплюючись у вірі в Аллага та у 

переконаності про майбутнє повернення до Нього та зустріч з 

Ним: 

 

      «…Він керує справами, Він роз’яснює знамення, щоб 

ви були впевнені про зустріч з вашим Господом!» 

                                                               (Сура 13, аят 2) 

 

      Немудрі та нетямущі люди, переживаючи у своєму  житті 

добрі та недобрі моменти, нічого не навчаються з 

відмінностей між ними, а тому усе це є для них марним 

втрачанням часу на  цьому коротенькому земному шляху. Як 

мовиться у хадісі: «...і, справді, лицемір, якщо захворів, а 

потім одужав, поводиться подібно верблюдові: його власники 

прив'язали його, а потім звільнили, і він не знає, навіщо його 

прив'язали? І навіщо його звільнили?» (Ад-Дарімі). 
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      Так! Не є віруючим той, кого не виховує досвід і кого не 

змінили дні його життя, бо ж саме задля того й спіткають 

людей різноманітні страждання та випробування, щоб через 

проходження крізь усі ті важкі та складні обставини навчився 

неосвічений, прокинувся сплячий та розкаявся перед 

Всевишнім Аллагом той, хто віддалився від Нього і, 

втративши з Ним зв‘язок, вподібнився до нерозумної та 

немислячої худоби? 

      Всевишній Аллаг сказав: 

 

      «I Ми вже надсилали (посланцiв)  до народiв ще перед 

тобою; потім Ми схопили їх нестатками та злигоднями, 

щоб вони виявили впокорення та смирення. То чому ж, 

коли Наше покарання надходило на них, вони не 

виявляли покірності та смирення? Однак їхні серця 

ставали затверділими, а сатана зробив привабливим для 

них те, що вони чинили» 

                                                        (Сура 6, аяти 42-43) 

 

      Природа людей така, що вони згадують свого Господа 

лише у скрутній годині і спрямовуються до Нього лише 

опиняючись у неминучому критичному становищі. Розумна 

людина, коли її спіткала якась біда і собою спрямувала до 

Аллага, повинна не послаблювати той зміцнілий через 

випробування зв'язок зі своїм Господом після того, як те лихо 

обминуло чи полишило її, а приємне повернулося та 

відновилося, як, наприклад, після важкої хвороби добре 

здоров‘я. Адже мерзотним та огидним є заперечення та 

відречення від милості Аллага, вважаючи, що у цій особливій 

милості Творця же немає потреби! А ще гірше вважати, що 

все й так само по собі налагодилося та влаштувалося, 

виявляючи кричущу невдячність та безглуздість… 
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      А що стосується марнотратників, які не відають та не 

визнають які-небудь цінності, є мало стурбовані тим, що їх 

наздоганяє, а також котрі нехтують взяттям для себе уроків з 

різноманітних ситуацій, - вони у часі небезпеки та лиха 

неодмінно починають волати до Аллага, а ось у безпеці та 

добробуті через своє безумство та хворобливу безглуздість 

біжать від Нього! 

 

      «А коли лихо торкається людину, вона закликає до 

Нас, чи лежачи на боці, чи сидячи, чи стоячи... Та коли Ми 

усуваємо вiд неї її лихо, вона продовжує, ніби нiколи й не 

закликала до Нас у біді, що її торкнулася. Таким 

видається милим для нечестивців те, що вони вчиняють» 

                                                             (Сура 10, аят 12) 

 

      Таке легковажне ставлення по відношенню до 

Покровителя, Котрий дарує для неї Свої милості не личить 

шляхетній людині. 

 

 

*          *          * 

 

 

      Вивчаючи загальну історію, простежуючи знамення 

Аллага крізь і всюди, розмірковуючи над подіями в історії 

усіх народів: як вони творилися і розпадалися, поєднувалися 

та щезали, які тенденції та закономірності мали місце між 

прогресом і занепадом? - можна також винести для себе уроки 

часу. Аллаг, Всемогутній Він та Великий, вимагає від людей, 

щоб вони звертали увагу на ці послідовні етапи подій і 

практикували обачність та усвідомлення реальностей, які б 

настановляли їх на отримання з цього усякої користі та добра. 
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      «Тож чи не подорожували вони по землі, маючи серця   

для розуміння та вуха, щоб чути?  Та направду, то не очі є 

сліпими, але сліпими є серця, що у грудях» 

                                                             (Сура 22, аят 46) 

 

      Людина може перебувати у двох станах щодо життєвої 

мудрості: або вона володіє особистим досвідом, який вона 

використовує для виправлення своїх думок і зміцнення своєї 

віри, або вона не володіє знанням, і тоді їй слід слухати 

оточуючих та набувати для себе користь зі знань та досвіду 

інших. А ставлення до цього вируючого грандіозними 

подіями життя без роздумів, усвідомлення, оцінки і 

обачливого вибору  - ось саме це і є сліпотою та темрявою, і 

саме це не личить віруючій людині. 

      Життя насправді дуже коротке і буття людини обмежене 

вузькими рамками, а гармонійність, успішність та 

проникливість розуму не може походити та з‘являтися із 

замкнутості та обмеженості. Тому, є необхідністю, щоб вона – 

людина переносилася зі свого обмеженого місця у неосяжні 

простори панування Господнього, зі свого часу - у тривалі 

століття життєвої історії ... 

      З пізнавальних мандрів по різних місцях людина 

повертається з величезним багатством ідей та історій, а 

погляди та події збільшують її досвід у цьому світі, 

примножують її знання про світовий устрій та закономірності 

життя, що були укладені Всевишнім Творцем. Іслам будує 

міцну та непорушну будівлю життя людини саме на цьому 

міцному фундаменті вивчення, роздумів, споглядання, 

сприйняття, пізнання. 

      Для цього людина закликає своїх нащадків до тривалих і 

далеких мандрів, радить прямувати на захід і на схід, і це не 

для ігор чи забав, але для отримання знань і усякої користі; не 

для розваг чи даремного проведення вільного часу, але для 
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ознайомлення, вивчення, зрозуміння та усвідомлення 

повчальних прикладів з життя ще живих та давно зниклих у 

минулому: 

 

      «Подібне відбувалося ще й перед вами, тож перейдіться 

землею та спогляньте яким був кінець тих, котрі 

відкидали та заперечували [істину]. Це є роз’ясненням для 

людей, керівництвом та напоумлення для богобійних» 

                                                    (Сура 3, аяти 137-138) 

 

      «Чи ж не подорожували вони землею та не зауважили  

яким був кінець тих, котрі були перед ними? Вони 

перевершували їх у могутності та відбитку [залишеному 

по собі] на землі, однак Аллаг схопив їх за їхні гріхи. І вони 

не мали жодного заступника перед Аллагом» 

                                                             (Сура 40, аят 21) 

 

      Шляхетний Коран також закликає до вивчення загиблих 

цивілізацій та причин їх зникнення, щоб наступні покоління 

уникали слизьких стежок, які скинули минулі покоління у 

прірву. А скільки дивного та корисного відкриває вивчення 

історії: 

 

                         "Чоловік радіє – нічка минула, 

  Але ж із ніччю життя промина… 

                          Та ночі, що вагітніють від часу, 

                          Родити можуть чудеса… " 

 

      Направду, час - це знамення, глибини якого непосильні 

розуму, і ми знаємо про нього лише по слідах, які він залишає 

по собі в матеріальному світі. Можливо у ньому й прихована 

таємниця вічності та тлінності, але знає її лише Той, Хто 

обіймає та володіє очевидним та прихованим у ньому:
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      «І це саме Він є Тим, Хто розсіяв вас по землi, і до 

Нього ви будете зiбрані. І Він є Той, Хто оживляє та 

спричиняє смерть. І у Нього зміна ночі та дня. Тож невже 

ви не розумiєте?» 

                                                      (Сура 23, аяти 79-80) 

 

      Ми ж повинні усвідомити саме те, що це наше життя не є 

марним і такою є воля та бажання Всевишнього Аллага! І 

якщо нам вдасться винести з часу належну користь 

найкращим чином, то ми приготуємо з дозволу Аллага для 

себе вічність, котра не буде підвладною часові ані у старінні, 

ані у тлінні... та ще й у найвищому товаристві.65  

 

       

     

 

       

 

 

 

       

   

 
   



Підсумок 

 

 
______________________________ 

 

66. Див. Мої книги: «Аль-іслям уа аль-ауда' ас-сіясійя» («Іслам та політичне 

становище»), «Аль-іслям уа аль-манахідж ас-сіясійя» («Іслам та політичні 

системи») і «Аль-іслям аль-муфтара 'аляйг» («Обмовлений Іслам»). 

67. Див. «Аль-іслям уа аль-істібдад ас-сіясій" («Іслам та політичний деспотизм») і 

«Кіфаг дін» («Боротьба релігії»). 
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ПІДСУМОК 
 

      У цій книзі я не робив спроб глибокого вивчення 

елементів шляхетної вдачі, рис благородного характеру і 

притаманних ознак доброчесної поведінки, які однозначно 

повинні бути притаманними кожному мусульманину, і 

обмежився тут згадкою лише того, що мені вдалося написати 

після скромного вивчення першорядних ісламських джерел. 

При цьому я вважав за краще не повторювати те, що вже було 

сказане до мене про багато інших достоїнств, якими повинен 

вирізнятися мусульманин. 

      Постійне придбання знання заради матеріального 

забезпечення та виконання необхідного у цьому щоденному 

житті - це риса характеру, про яку я багато говорив при 

дослідженні майнових аспектів, способів придбання майна та 

його витрачання.66  

      Боротьба у процесі настанови на вчинення схвалюваного 

(позитивного) і заборону засуджувального (негативного), 

боротьба з різними силами, щоб Слово Аллага було понад усе, 

- моральні риси, які я докладно роз'яснив, ведучи мову про 

зовнішню та внутрішню політику Ісламу.67  

      Те ж саме стосується таких достоїнств, як взаємодопомога, 

шанобливі стосунки з сусідами, гостинність, здійснення 

благих вчинків та миролюбне ставлення до кожної людини. 

      Постійне перебування з думкою про Аллага, каяття перед 

Ним, неухильні зусилля на утримання від усіляких помилок,
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68. Див. «Акидат аль-муслім» («Акида мусульманина»). 
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благочестиве поклоніння, виправлення та налагодження справ 

- все це добрі якості, які я пов'язав з віровченням ( 'акидою) і 

розповів про це в належному для цього місці.68  

      Проходження по сходинках дослідження моральності у 

вивченні будь-якого ісламського питання - це не даремне 

багатослів‘я, бо моральність - це плоть Ісламу і основа його 

тканини, але аж ніяк не рамки, що окреслюють його межі та  

обриси... 

      Тому нехай же ця книга поповнить низку своїх сестер у 

заклику до добра та благочестя. І лише Аллаг дарує людині 

успіх та лише до Нього слід звертатися про допомогу. 
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Аль-Газалі, Мухаммад. 
 

 

Моральність мусульманина 
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