
1





3

Цікаво дізнатись хто «він»? Тоді розкрию ще більше 
деталей! «Він» також…

Лише верхівка айсбергу

«Він» …
надихає нас на добрі наміри та доброзичливе ставлення по 
відношенню до інших.
вчить нас бути милосердними та бажати іншим того самого, 
що ми бажаємо собі.
закликає щиро посміхатися, бути легкими та життєрадісними. 
заохочує нас поважати та ставитись шанобливо до людей. 
зобов’язує нас прагнути до високих моральних якостей та 
доброго ставлення до оточуючих.
вчить нас бути милосердними з тваринами, птахами та 
навколишнім середовищем.
велить піклуватися про наших батьків та літніх людей, 
поважати своїх дружину, дітей та інших членів родини.

заохочує нас допомагати та підтримувати як морально, так і 
матеріально слабких, нужденних та немічних. 
закликає бути щедрими, благочестивими, конструктивними 
та корисними.
заохочує нас бути позитивними, залучаючи до волонтерських 
та громадських спільнот. 
розповідає, що найкращими з-поміж людей є ті, хто приносить 
користь іншим. 
зазначає, що найбільш шанованими та благородними є ті, хто 
сповнені благочестя та праведності, чиї серця очистились від 
заздрощів, ненависті та погорди. 
закликає нас розмірковувати, замислюватись, зважувати, 
керуватись доказами у своїх припущеннях та переконаннях. 
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І перш, ніж розкрити таємницю, дозвольте зазначити, що 
«він» також…
вчить нас, що всі люди рівні незалежно від раси, кольору 
шкіри чи національної приналежності. 
забороняє усі прояви расової дискримінації, соціальної 
нерівності та расизму.  
наказує стояти на варті безпеки, поширювати мир та жити у 
гармонії на Землі. 
застерігає від нехтування кордонами інших людей, 
привласнення чужих коштів та майна.
забороняє вбивство невинних, зраду, брехню та порушення 
домовленостей.
велить уникати ненависті та ворожнечі по відношенню до 
інших. 
вчить нас не завдавати болю, не ображати, не насміхатись та 
не зневажати інших. 
застерігає від обману, брехні та поганих думок про інших. 
веде нас до істини, справедливості, надійності, щедрості та 
покірності. 
дає чіткі вказівки, які допомагають зберегти гарні відносини з 
нашим Творцем, із собою та оточуючими. 
закликає вірити в Одного Істинного Господа (Аллага) – нашого 
Творця – та поклонятись Йому ОДНОМУ. 
вчить нас вірити в усіх посланників та пророків Аллага, 
включно з Адамом, Ноєм, Авраамом, Мойсеєм, Ісусом та 
Мухаммадом (мир їм усім).

Він веде до абсолютної істини та успіху, справжнього 
спокою, щастя та порятунку у вічному житті.

Тож, дозвольте розкрити «його» ім’я… 
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Це – іслам!

Якщо наш розум перебуває в полоні забобонів
та упереджень, то він ніколи не пізнає красу

та істину ісламу!

Можливо, у декого з-поміж читачів вже сформувалось 
упереджене та негативне уявлення про іслам. 
Можливо, ви дізнались про іслам в тому вигляді, як зображують 
його засоби масової інформації, котрі зосереджують увагу на 
терористах – тій невеликій групі людей, які все одно стали б 
такими, незалежно від їх релігійних переконань. 
Можливо, ви чули та читали про іслам з недостовірних або 
упереджених джерел. 
У будь-якому разі, якщо ви готові дізнатись більше правдивої 
інформації про іслам, я закликаю вас прочитати, об’єктивно 
та нейтрально, дану брошуру та інші примірники із серії 
«Відкрий для себе цю красу», яка демонструє правдивість 
та простоту ісламу, а також ділиться відомостями про:     

створення Всесвіту,
створення людини,
її духовність,
істинне розуміння Бога,
поняття поклоніння, 
сенс життя, 
шлях пізнання справжнього щастя та абсолютної 
насолоди, 
а також кінцевий пункт призначення в наступному житті.
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Окрім того, іслам дає відповіді на такі 
вирішальні запитання: 

Що таке абсолютна істина? 
Хто нас створив? 
Чи існує Бог? 
Хто наш справжній Бог? 
Хто є останнім Божим пророком? 
Кому ми повинні поклонятись? 
Хто ми? 
Чому ми тут? 
Що буде після смерті? 
Яким буде наступне життя? 
Якою буде наша кінцева точка призначення – Рай чи Пекло?
Як досягнути істинного душевного спокою, успіху та 
справжнього щастя? 
Як ми можемо заслужити щасливе вічне життя? 
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Відкрийте для себе правду про іслам!

Чим більше ви будете читати та вивчати іслам з достовірних 
та надійних джерел, тим більше ви переконуватиметесь, 
що це істинна релігія Адама і Єви та їх нащадків до кінця 
існування цього світу. Іслам є простою, логічною, прозорою, 
практичною та всеосяжною релігією.
Краса ісламу – невичерпна, адже вона походить від Вічного 
Творця. 

Єдиний істинний Бог – Аллаг, каже у благородному та 
незмінному Корані: 

«Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до 
кінця Свою милість до вас і схвалив іслам як вашу 
релігію». (5:3)

Всевишній Господь (Аллаг) повідомляє, що Мухаммад (мир 
йому та благословення Аллага) – Його останній Пророк, 
посланий до всього людства (іудеїв, християн, мусульман, 
індуїстів, буддистів, атеїстів, агностиків та інших). 

Аллаг пропонує Своє керівництво та світло усьому людству. 
Він відкриває таємниці та дає нам ключі, за допомогою яких 
ми можемо досягнути спокою та вдоволеності, духовної 
злагоди та миру. 

Іслам вчить нас бути справедливими, мудрими, щирими, 
правдивими, неупередженими та відкритими у питаннях 
пошуку істини. 
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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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