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1) Іслам це віра в те, що у всього створеного є 

Творець – Всевишній Аллаг, у Якого немає рівного. 

Він знаходиться над небесами. Він обізнаний про 

Свої створіння: бачить і чує їх – тільки Він 

заслуговує на поклоніння. Також іслам, це 

залишення поклоніння не Аллагу і віра у те, що 

Аллаг не створив людей даремно. Він створив їх 

задля того, щоб вони Йому поклонялися. Після 

смерті Аллаг воскресить їх в Судний День і 

розрахується з ними за діяння, які вони робили в 

земному житті. 

2) Іслам це віра в ангелів Аллага, які 

відрізняються від людей – ми їх не бачимо. Аллаг їх 

створив зі світла і доручив їм певні завдання. Один із 

ангелів – Джібріль, якому Аллаг доручив доводити 

одкровення до Своїх пророків. 

3) Іслам це віра в те, що Аллаг зіслав Своїм 

посланцям книги: Тору, Євангеліє, Псалтир і 

останнє писання – Коран, яке було зіслано 

Мухаммаду. Всі ці книги наказують поклонятися 

тільки Єдиному Аллагу, у Якого немає рівних. З 
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плином часу ці писання були спотворені ворогами 

релігії, які незаконно пожирали майно людей. Крім 

Корану, який був зісланий Пророку Мухаммаду. 

Коран був збережений в серцях віруючих. Аллаг 

зробив його дивом для всього людства і Він Сам взяв 

на Себе обов’язок оберігати його від змін та 

спотворень. Аллаг підніс Коран над усіма 

попередніми писаннями. Також в ньому міститься 

наукова неперевершеність, про що свідчать сучасні 

вчені. 

4) Іслам це віра в те, що Аллаг створив першу 

людину – Адама – з глини. Аллаг наділив Адама 

нащадками, щоб випробувати їх. З плином часу 

людей збив шайтан і вони заблукали: вони почали 

поклонятися ідолам. Після цього Аллаг відправив 

посланців з-посеред людей, які доносили послання 

Аллага: поклонятися Єдиному Аллагу, у Якого 

немає рівних. Нух, Ібрагім, Муса, Іса також були 

посланцями. Останнім посланцем був Мухаммад – 

печатка пророків. Іслам людини не буде 
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правильним, доки вона не увірує і не полюбить усіх 

пророків Аллага. 

5) Іслам це віра в те, що все в бутті відбувається 

за волею Аллага. Він передвизначив все ще до того, 

як воно сталося. І, незважаючи на це, людина має 

робити все від себе залежне. Адже вона несе 

відповідальність за свої вчинки та їх наслідки як у 

мирському, так і у вічному житті. 

6) Іслам наказує бути справедливим, виявляти 

благодіяння, підтримувати родинні зв’язки, бути 

цнотливим і правдивим – Іслам закликає до всіх 

благих якостей і доброї моралі. Він забороняє 

несправедливість, перелюб, злодійство, утиск людей, 

вбивство недоторканної душі, брехню і хвастощі – 

Іслам забороняє всі погані якості і погану мораль. 

Воістину, помилки деяких мусульмани не варто 

ототожнювати з ісламом, а варто ототожнювати 

лише з тими, хто їх скоїв. 

7) Іслам не звертає уваги на різницю між 

чорношкірою та білошкірою  людиною, між багатим 

і бідним, арабом і не арабом. Воістину, 
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найшановніший з-посеред людей перед Аллагом – 

найбільш богобоязливий. 

8) Іслам завжди закликає до каяття. Той, хто 

скоїв якусь помилку, а потім припинив здійснювати 

її; жалкував про скоєне; попросив прощення у 

Аллага і повернув те, що незаконно взяв у рабів 

Аллага, того простить Аллаг, і ніхто не зможе стати 

на перешкоді між ним і каяттям. Адже каяття 

знаходиться між людиною і Аллагом, Котрий 

бачить, чує і знає про те, що в серці людини. 

9) Іслам спонукає до чистоти і наказує 

очищатися від нечистот, які постійно заважають 

людям. 

10) Іслам наказує поважати жінку і поважати її 

права: витрачати на неї майно, віддавати її частину 

спадщини й гідно жити із нею тощо. 

11) Іслам спонукає використовувати всі можливі 

досягнення сучасності, які допомагають і 

полегшують життя людям, доки ці досягнення не 

суперечать релігії Аллага. 
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12) Іслам встановив прості і ясні межі. Для 

кожного виду поклоніння існує текст із шаріату, 

якому має слідувати мусульманин. Поклоніння – це 

не людські домисли, навпаки, воно – від Аллага. Всі 

люди зобов’язані схилитися в поклонінні перед 

Аллагом. 

13) бореться із злочинністю і карає за неї, аби 

зберегти людські життя і майно. Іслам прийшов для 

того, щоб захистити п`ять життєво важливих 

принципів: розум, життя, гідність, майно та релігію. 

14) Іслам наказує вчасно звершувати п`ять 

обов’язкових щоденних молитов (салят), правильно 

виконуючи їх так, як наказав Аллаг. Це необхідно 

для того, щоб зв’язати мусульманина з Аллагом. 

15) Іслам наказує один раз на рік виплачувати 

невелику частину майна на користь бідних. Цей 

обов’язок називається “закят” і стосується того, хто 

володіє певним розміром статку. Його приписано 

для того, щоб очистити і примножити майно 

людини, а також виявити милосердя щодо бідних. 



 7 

16) Іслам наказує постити один місяць на рік – 

місяць Рамадан. Піст – це утримання від їжі і пиття; 

зі світанку і до заходу сонця. Аллаг приписав людям 

піст, аби нагадати їм про бідних, зберегти здоров’я і 

випробувати їх покору. 

17) Іслам наказує хоча б один раз у житті 

здійснити паломництво. Цей наказ стосується того, в 

кого є така можливість. Паломництво (хадж) – це 

відправитися до Мекки і здійснити певні ритуали, 

наслідуючи приклад Ібрагіма, Іси, Мухаммада та 

інших пророків. 

18) Іслам це віра в те, що Пророк Мухаммад був 

відправлений до всіх людей; його послання – це 

послання усіх пророків, які були до нього, з 

різницею лише в деяких законоположеннях. Кожна 

людина, яка почує про Пророка Мухаммада, 

повинна увірувати в нього і піти за тим, з чим він 

прийшов. Аллаг не приймає іншої релігії, крім 

Ісламу. 

19) Іслам це поклонятися лише Аллагу, 

слідуючи шляху Пророка Мухаммада. Цей шлях був 



 8 

описаний в достовірних переказах (хадіси), які 

передали знавці цієї науки: аль-Бухарі, Муслім та 

інші. Не можна слідувати вигадкам людей, що їх 

вони додали до релігії: нововведенням (бід’а) та 

прикметам, які суперечать розуму і релігії. 

20) Іслам це релігія, яка звільняє розум від 

забобонів і поклоніння комусь, крім Аллага. Саме 

тому іслам закликав відвідувати могили задля 

роздумів над плинністю мирського життя, але 

заборонив здійснювати навколо них ритуальний 

обхід (таваф), жертвопринесення, звертатися до 

мертвих і вважати, що вони допоможуть 

наблизитись до Аллага. 

21) Іслам наказує покладатися на Аллага і 

здійснювати все від себе залежне. Іслам забороняє 

вдягати амулети і звертатися за допомогою до 

чаклунів, ворожок і інших шарлатанів, які 

незаконно забирають майно людей. 

22) Іслам встановив два свята: свято розговіння 

(ід аль-фітр) і свято жертвопринесення (ід аль-адха). 
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Іслам не визнає ті вигадані свята, які в наш час 

вигадали люди. 

23) Іслам наказує своїм послідовникам вивчати 

законоположення релігії, такі, як: ритуальна чистота 

(тагарат), обов’язкова молитва (салят), обов’язкова 

милостиня (закят), пост (сиям), паломництво (хадж), 

взаємини (муамалят) тощо. 

Якщо ти переконався в істинності релігії іслам, 

то маєш вимовити слова двох свідчень: 

“Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, крім 

Аллага. І я свідчу, що Мухаммад – Посланець Аллага”. 

Після цього ти стаєш мусульманином і повинен 

діяти відповідно до цих двох свідоцтв до самої 

смерті. Цим ти заслужиш Рай і вбережеш себе від 

Пекла. 

24) Іслам зобов’язує тебе повністю омити водою 

своє тіло в наступних випадках: 

• при прийнятті ісламу; 

• після сім’явивергання або статевих зносин; 

• після закінчення менструації або 

післяпологового очищення у жінок. 
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25) Іслам наказує людині очиститися перед 

обов’язковою молитвою так: 

 

Спосіб здійснення малого ритуального 

омовіння 

1. Омити обидві долоні (один, два або три рази). 

2. Прополоскати рот і ніс, пропускаючи воду 

через них (один, два або три рази). 

3. Умити обличчя (один, два або три рази). 

4. Омити ліву, а потім праву руку – від долоні до 

ліктя (один, два або три рази). 

5. Один раз протерти водою голову і вуха. 

6. Омити праву, а потім ліву ступню до кісточок 

(один, два або три рази). 

 

Спосіб звершення обов’язкової п’ятиразової 

молитви 

26) Іслам закликає молитися наступним чином: 

1. Направити обличчя до Кибли (Ка’аба) і сказати: 

“Аллагу Акбар”, піднявши руки на рівень вух. 

Потім покласти праву руку на ліву (на груди) і 
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прочитати суру “аль-Фатіха” (Відкриваюча 

Книгу): 

Аль-хамду лі-ллягі раббі ль-’Алямін 

Ар-Рахмані р-Рахім 

Малікі явмі д-дін 

Іййяка на’буду ва іййяка наста’ін 

Ігдіна с-сират аль-мустаким 

Сират аль-лязіна ан’амта ‘алейгім 

Ґайрі ль-маґдубі ‘алейгім ва ля д-долін 

(Амін) 

Після цього прочитати щось із Корану. 

Наприклад, суру “аль-Іхляс” (Щирість), сказавши: 

Куль гува Ллагу Ахад 

Аллагу с-Сомад 

Лям йялід ва лям йуляд 

Ва лям яку ллягу куфуван ахад 

2. Потім сказати: “Аллагу Акбар” і схилитися в 

поясному поклоні, сказавши: “Субхана Раббі 

аль-’Азим”. Бажано повторити це кілька разів. 
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3. Потім підвестися з поясного поклону, 

випрямитися і сказати: “Самі’ Аллагу ліман 

хамідаг”, а потім: “Раббана ва лякаль-хамд”. 

4. Потім сказати: “Аллагу Акбар” і здійснити 

земний уклін, вимовляючи в ньому: “Субхана 

Раббі аль-А’ля”. Бажано повторити це кілька 

разів. 

5. Потім вимовити: “Аллагу Акбар” і сісти, 

вимовляючи: “Раббі гфір-лі”. Бажано повторити 

це кілька разів. 

6. Потім вимовити: “Аллагу Акбар” і здійснити 

земний уклін, вимовляючи в ньому: “Субхана 

Раббі аль-А’ля”. Бажано повторити це кілька 

разів. 

7. Потім вимовити: “Аллагу Акбар” і встати для 

звершення другого циклу молитви (ракят). У 

другому ракяті слід зробити те ж, що і в 

першому. 

8. Після закінчення земного поклону в другому 

ракяті потрібно сказати: “Аллагу Акбар” і сісти 

для читання першого ташаггуда, вимовляючи: 
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Ат-тахійяту лі-Ллягі ва с-салявату ва т-тойібату, 

Ас-саляму ‘алейка айюга н-Набію ва рахмату-Ллагі ва 

баракятуг 

Ас-саляму ‘алейна ва ‘аля ‘ібаді-Ллягі с-соліхін 

Ашгаду алля іляга ілля Ллаг 

Ва ашгаду анна Мухаммадан абдугу ва расулюг. 

9. Якщо молитва складається із двох ракятів, то 

необхідно зробити останній ташаггуд* (див. 

нижче) і завершити молитву таслімом**. Якщо ж 

молитва складається з більш, ніж двох ракятів, 

то після читання першого ташаххуда необхідно 

встати для звершення наступних ракятів, як це 

було описано вище. 

10. Наприкінці молитви слід сказати: “Аллагу 

Акбар”, прочитати перший ташаггуд і 

прочитати останній ташаггуд, додавши до 

першого ташаггуда слова*: 

Аллагумма соллі ‘аля Мухаммадін ва ‘аля алі Мухаммад 

Кама соллейта ‘аля Ібрагіма ва’аля алі Ібрагім, 

Іннака Хамідун Маджід. 

Аллагумма барік ‘аля Мухаммадін ва ‘аля алі Мухаммад 
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Кама баракта ‘аля Ібрагіма ва ‘аля алі Ібрагім, 

Іннака Хамідун Маджід. 

11. Після останнього ташаггуда потрібно 

сказати: 

Аллагумма Раббана атіна фі д-дун’я хасана 

Ва фі ль-ахираті хасана. 

Аллагумма інні ‘аузу біка мін ‘азабі Джаганнама, 

Ва мін ‘азабі ль-кабрі, 

Ва мін фітнаті ль-мах’я ва ль-маматі, 

Ва мін фітнаті ль-масіх ад-даджжаль. 

12. Після цього слід повернути голову вправо і 

сказати**: “Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуллаг”, 

потім повернути голову вліво і сказати: “Ас-

саляму ‘алейкум ва рахматуллаг”. 
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П’ять обов’язкових молитов: 

кількість ракятів та час їх звершення 

Молитва Кількість 
ракятів 

Час 

Світанкова 
(аль-Фаджр) 

2 З моменту настання 
правдивого світанку і до 
сходу сонця.  

Полуденна 
(аз-Зугр) 

4 З моменту відхилення 
сонця від зеніту і до того, 
як тінь від предмета стане 
рівною предмету. 

Післяполуденна 
(аль-’Аср) 

4 З моменту, коли тінь від 
предмета стане рівною 
предмету і до того, як 
сонце пожовтіє. 
У разі крайньої 
необхідності її дозволено 
відкладати до заходу 
сонця. 

Вечірня 
(аль-Маґриб) 

3 З моменту заходу сонця і 
до того, як зникне 
червона заграва. 

Нічна 
(аль-’Іша) 

4 З моменту зникнення 
червоної заграви і до 
середини ночі. 

 


