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Абетка ісламу

Іслам вчить нас, що шлях до щасливого вічного життя 
простягається через віру в Аллага – Одного Єдиного 
Бога – Його останнього Пророка Мухаммада (мир йому та 
благословення Аллага) та проголошення свідоцтва:
“Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім 
Аллага, і я свідчу, що Мухаммад – посланник Аллага».

Іслам також зазначає, що однієї віри в Бога та Його пророків 
недостатньо для того, щоб заслужити душевний спокій, 
істинне щастя та спасіння! Ми повинні виконувати Волю 
Аллага, поклоняючись Йому ОДНОМУ, підкоряючись Його 
наказам та виконуючи все те, у що ми віримо.

Покора Волі Бога – сутність послання Аллага. Всевишній 
підтверджує в Корані істинне значення такої покори, а 
також згадує про нагороду, яка чекає на тих, хто увірував та 
звершував добрі справи:  
«Воістину, обителлю тих, які увірували й робили добрі 
справи, будуть сади Раю». (18: 107)

Так само і Біблія передає слова апостола Ісуса – Якова: 
«Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва!» 
(Якова 2:26)

Мусульмани повинні не тільки мати віру в Аллага (Одного 
Єдиного Бога), але й робити добрі справи. Вони покоряються 
наказам, яким повчав та підкорявся сам Ісус та всі інші 
пророки: 
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віра в Одного Єдиного Бога, молитва – падання ниць та 
схиляння колін під час її виконання, піст, роздача милостині, 
промовляння слів «якщо побажає Аллаг (ін ша Аллаг)» у 
ситуаціях, де мова йде про майбутнє, а також  вітатися 
так, як робив це Ісус та інші пророки – «мир вам (ассаляму 
алєйкум)».

Це лише деякі приклади та докази, які чітко висвітлюють 
істинність, єдність  та універсальність неперевершеної і 
прекрасної релігії усіх пророків – ісламу. Якщо говорити 
з практичної точки зору, то людина, яка хоче стати 
мусульманином, повинна увірувати у шість стовпів віри. 
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Шість стовпів віри в ісламі 

1.Віра в Аллага (Бога) – в Його існування, Його Єдність 
(з арабської – Таухід), Його Владу, Його унікальні імена та 
атрибути, і що Він Один, гідний поклоніння. 
Благородний Коран та вислови Пророка Мухаммада вчать 
нас неповторним іменам та атрибутам Аллага, Одного 
Єдиного Бога. Ми ніколи не зможемо осягнути велич 
Аллага, але чим більше ми знаємо про Нього, тим краще ми 
зможемо поклонятись та любити Його. Нижче перелічені 
лише деякі з імен та атрибутів Аллага: 

Аллаг (власне імʼя Бога), Цар, Єдиний Господь, Чуйний, 
Милосердний, Творець, Володар всього сущого, 
Святий, Пречистий, Благословенний, Джерело Миру 
та Досконалості, Суддя, Всезнаючий, Всевидячий, 
Всечуюючий, Величний, Всепрощаючий, Піднесений, 
Люблячий, Добрий, Правдивий, Терплячий.  

Пророк Мухаммада (мир йому і благословення Аллага) 
сказав: «Усі взірцеві якості  краси та довершеності 
належать Аллагу. Воістину, Аллаг любить красу». 

2.Віра в ангелів, яких Аллаг створив для того, щоб вони 
прославляли Його та підкорялись Йому, виконуючи Його 
накази.
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3.Віра в одкровення Аллага, зокрема в Його Слова, послані 
Мойсею та Ісусу (мова йде не про ті історії різноманітних 
авторів, які ми бачимо сьогодні в Біблії, а про несотворені 
слова Всевишнього). Благородний Коран є останнім, 
чистим та автентичним Словом Божим, посланим Пророку 
Мухаммаду (мир йому там благословення Аллага). 

4.Віра в усіх пророків та посланників Аллага – зокрема, 
в Адама, Ноя, Авраама, Мойсея, Івана Хрестителя, Ісуса 
та Мухаммада. Мусульманин не може називатись щиро 
віруючим, якщо він відкидає віру в Мойсея та Ісуса (а також 
інших) як у пророків, котрі були послані Одним Єдиним 
Господом (Аллагом), нашим Творцем. 

5.Віра в останній день – День Суду та Великої Відплати. 
Над усім людством буде тривати суд Всевишнього згідно 
з вірою та вчинками кожного. Після Великого Суду стане 
зрозумілим, кого допустять до щасливого та вічного життя 
в Раю, а хто буде кинутий до Пекла. 

6.Віра в долю, передвизначену Аллагом, та Його 
Абсолютне Знання всього сущого.  

Оскільки віруючі покладаються на Аллага, вони вдоволені, 
щасливі та з покірністю приймають передвизначення 
Всевишнього, незалежно від їх особистого сприйняття. 
Вони не впадають у відчай, депресію чи зневіру, коли 
зіштовхуються з життєвими проблеми чи труднощами. 
Замість цього, віруючі роблять усе можливе, аби покращити 
своє становище, звертаючись по допомогу та підтримку до 
Аллага.  
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Прекрасна віра в Аллага та Його передвизначення несе 
мусульманам душевний спокій та вдоволення попри всі 
труднощі та несправедливості, з якими зіштовхуються і від 
яких страждають вони сьогодні – окупація та захоплення 
земель, привласнення та експлуатація природних ресурсів 
з боку агресора, дискримінація їх народів та упереджене 
ставлення. 
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П’ять стовпів ісламу

На додаток до стовпів віри, іслам вчить нас застосовувати 
віру на практиці. Окрім того, що мусульмани загалом мають 
робити добрі вчинки, вони ще й зобов’язані дотримуватись 
п’яти основних стовпів ісламу:  

1.Шага́да (свідоцтво віри):

“Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім 
Аллага, і я свідчу, що Мухаммад – посланник Аллага»:

яке звучить так: 
А́шгаду ан ля іля́га ілля Ллаг уа а́шгаду анна 

Мухаммада́н расу́лю Ллаг.

Після проголошення цього свідоцтва віри, яке поєднує 
в собі істинність, красу та простоту ісламу, людина стає 
мусульманином. 

2.Саля́т (молитва): 
Виконання п’яти щоденних, обов’язкових молитов. Ці 
обрядові молитви містять в собі стояння, поясний та земний 
уклін, читання окремих частин Корану, возвеличення та 
згадування Аллага, звернення з проханням про Його милість, 
прощення та Рай. 
Щирість та сила молитви дарує нам духовний розвиток, 
психологічний спокій, підтримку, полегшення та спокій для 
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нашої душі і серця. Недарма молитва встановлена і в денний 
час, і в нічний, що слугує нагадуванням нам про наш зв’язок 
з Богом (Аллагом).  
Додаткової краси молитві додає той факт, що Божі пророки – 
зокрема, Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Ісус та Мухаммад – так 
само молились та падали ниць перед Одним Єдиним Богом 
– Аллагом. Іншими словами, мусульмани йдуть шляхом 
пророків та посланників Бога.  

Окрім того, багато інших прекрасних та фундаментальних 
якостей прищеплюються віруючому через молитву –  любов 
до Бога, покірність та відданість Йому, мольба, єдність та 
рівність, щирість, терпимість та смирення. 

Справді, щира молитва, зікр (згадування Аллага), істігфа́р 
(мольба про прощення) та дуа́ (мольба) до Одного Аллага 
є надійними ключами до душевного спокою та Його 
благословення.  

3.Закя́т (милостиня): 
Обов’язкова пожертва встановленої частини майна, яка 
розподіляється між бідними та нужденними. Закят очищує не 
тільки наше  майно та гроші, але й захищає нас від жадібності 
та скнарості. Він вчить нас піклуватися про оточуючих, що 
у свою чергу веде до зміцнення братерської любові  та 
взаємоповаги між бідними та багатими. 
Закят будує міцні мости підтримки, допомоги, співпраці та 
єднання у суспільстві.   
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4. Піст: 
Саум (піст) означає утримання від їжі і пиття, а також 
статевого акту від світанку до заходу сонця протягом 
ісламського місяця рамадан. Наведемо декілька переваг та 
уроків, які можна винести, тримаючи піст:  

Духовні переваги: ми зміцнюємо та́кву (богобоязливість) 
та нашу щирість. Піст у місяць рамадан дає нам унікальну 
можливість заслужити Божу милість та прощення, 
врятуватись від Пекельного вогню та отримати вічне життя 
в Раю. 

Моральні та емоційні переваги: місяць рамадан допомагає 
віруючому пізнати той стан голоду, який відчувають мільйони 
людей у різних куточках світу. Це надихає на допомогу, 
співчуття, щедрість та щирість.  

Повчальні переваги: піст дає нам безмежну кількість важливих 
уроків. До прикладу, ми бачимо, що цілком можливо змінити 
та звести нанівець шкідливі звички, як-от переїдання. Піст 
дисциплінує нашу поведінку, він плекає у нас терплячість 
та стриманість. Окрім того, він нагадує, що Божі пророки – 
Мухаммад, Мойсей та Ісус – також тримали піст.  

Користь для здоров’я: в період голодування організм 
позбавляється від токсинів та надлишків жиру. Лікарі та 
дієтологи часто рекомендують інтервальне голодування, 
називаючи його своєрідним «борцем зі сміттям». Він 
також схвалений як ефективний засіб профілактики від 
різноманітних хвороб.   
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5. Хадж:
 
Хадж – це паломництво до Мекки, яке має звершити кожен 
мусульманин  хоча б один раз у житті за умови, що він 
фізично, психічно та матеріально здатен це зробити.  

Так само, як і інші стовпи та основи ісламу, хадж вражає 
своєю кількістю  переваг та безцінних уроків. Мільйони 
мусульман – усіх кольорів шкіри та рас, з усіх куточків світу 
– відповідають на заклик пророка Авраама, який (разом зі 
своєю дружиною Гаджар та сином Ісмаїлом) асоціюються 
з багатьма обрядами хаджу. Ми можемо спостерігати 
прекрасні принципи та основи у діях під час хаджу: покора 
та смиренністю перед Аллагом, братерство та сестринство 
в ісламі, єдність, спокій, пожертва, молитва, милостиня та 
піст. Кількість паломників, які щорічно прибувають на хадж, 
свідчить про унікальне, у своєму роді, релігійне зібрання.  
 
Під час такого знаменного зближення, люди усіх рас та 
кольорів служать одному єдиному Богу і втілюють у життя 
єдиний заклик. До прикладу, Малколм Ікс та інші видатні 
особистості відкрили для себе красу істинної віри, ісламського 
братерства та рівності. 

«Паломництво розширило мої можливості. Воно наділило 
мене новим розумінням. Всього за два тижні на Священній 
Землі я побачив те, чого ніколи не бачив за тридцять дев’ять 
років свого життя тут, в Америці. Я побачив представників усіх 
кольорів та рас – від блакитнооких блондинів до темношкірих 
африканців – об’єднаних духом справжнього братерства! 
В єдності, в рівних умовах, поклоняючись, як одне ціле!» 
(Автобіографія Малколма Ікс)   
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Значення основної термінології в ісламі 

Аллаг є власним ім’ям Одного Єдиного Бога, Творця всього 
сущого.  Окрім того, Аллаг описав Себе й іншими іменами та 
атрибутами в Корані. Ми наведемо лише деякі з них: Господь, 
Милостивий, Милосердний, Цар Судного Дня, Суддя, Всезнаючий, 
Всечуючий, Всеосяжний, Великий, Прощаючий, Піднесений. 
Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص мир йому та благословення Аллага) народився в 
Мецці близько 570 року н.е. Через свою надмірно чисту та 
незаплямовану репутацію серед людей був знаний як Аль-Амін 
(той, хто заслуговує довіри). Він є останнім Пророком Аллага, 
Одного Єдиного Господа, Котрий відправив Мухаммада до всього 
людства із закликом поклонятись Йому, Творцю всього сущого. 
Благородний Коран є останнім нествореним Словом Аллага, 
Єдиного Бога, зісланим Пророку Мухаммаду (ملسو هيلع هللا ىلص). Коран містить 
божественний звід законів, які керують та врегульовують усі сфери 
життя людини. 
Іслам означає повну покору Аллагу, Єдиному Господу. Іслам 
допомагає зрозуміти, що вхід до щасливого вічного життя 
простягається через віру в Аллага, Єдиного Істинного Бога, Його 
останнього Пророка Мухаммада та  проголошення свідоцтва: «Я 
свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Аллага, і я 
свідчу, що Муххаммад – посланник Аллага». 
Мусульманин – це той, хто повністю підкоряється Аллагу, Творцю 
всього сущого. Мусульмани вірять в Аллага та звершують добрі 
вчинки. Вони виконують накази, до яких закликали і яким самі 
підкорялись Мухаммад, Ісус та усі інші пророки (мир їм) – вірити в 
Одного Єдиного Бога, виконувати молитву, падаючи ниць під час її 
звершення.  
Мечеть (Масджід) – чисте місце, яке мусульмани використовують 
для молитви та поклоніння. Окрім того, мечеть є спокійним та тихим 
простором, де мусульманин згадує Аллага (Бога),  звертається до 
Нього з мольбою та читає Благородний Коран.



Цікаво дізнатись більше?

Якщо ви хочете пізнати більше інформації та деталей про 
іслам, перейдіть за посиланням на наш сайт:

www.discoveritsbeauty.com

1.Верхівка айсбергу
2.Релігія Адама та Єви
3.Абетка ісламу
4.Відповіді на запитання, які хвилюють людство
5.Його Прекрасні Імена
6.Останнє Одкровення
7.Останній Посланник

 http://www.islamparatodos.com.br
 http://www.islamland.com
 http://www.quranexplorer.com
 http://www.islamhouse.com
 http://www.edialogue.org
 http://www.islamreligion.com
 http://www.newmuslimguide.com
 http://www.guidetoislam.com

Серія «Відкрий для себе його красу»:

Корисні ісламські джерела:
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Свідоцтво віри
(вхід до ісламу)

“Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім 
Аллага, і я свідчу, що Мухаммад – Його посланник». 

Арабською читається так: 

вимовляється так: 

А́шгаду алля́ іля́га ілляЛла́г ва а́шгаду анна Мухаммада́н 
расу́лю Ллаг

Дане свідоцтво віри необхідно вимовити для того, щоб 
прийняти іслам – воно охоплює правдивість, красу та 
простоту ісламу. 
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