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О Господи!

Вбережи нас від долі тих, хто , загрузнув в мирському, 
загинув, потонувши в склянці води!

О милостивий  зі всіх милостивіших, Господь мій...!

Прикрась і одаруй життя наше і смерть тими благами 
і красотами, якими Ти облагодіяв благочестивих рабів 

Своїх...!

О Господи!

Одаруй нас усіх милістю бути з числа тих, хто може 
все суще спостерігати поглядом Божественної  любові, 

хто вміє кожен Його куточок споглядати з розумінням, 
почуттям, внутрішнім трепетом і захопленням,  хто з 
росинками каяття на очах може погрузнути в атмосфе-
ру всепрощення, хто зі світлим ликом і спокійною душею 

може постати перед Тобою! 
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ПРО АВТОРА

Осман Нурі Топбаш народився в Стам-
булі в 1942 році. Після завершення нав-

чання в ліцеї імам-хатибів довгі роки приват-
но отримував релігійну освіту у визнаних вчених-богословів свого 
часу. Але основну роль у становленні його особистості і духовному 
вихованні зіграв батько, Муса Топбаш, мав незаперечний авторитет 
духовного наставника серед тисяч мусульман завдяки своїм високим 
моральним якостям і глибокому знанню релігії. Осман Нурі Топбаш 
виріс в чистій і піднесеній атмосфері духовності цієї непересічної 
людини і після відходу батька став продовжувачем його шляху. Після 
перших публікацій Осман Нурі Топбаш починає серйозно займатися 
письменницькою діяльністю.

Його книги перекладені багатьма мовами світу. Кожна його кни-
га - чисте джерело, захват пізнання. Широко відомі і визнані такі 
його твори, як «Іслам Віра Поклоніння», «Від Іману до Іхсану - Та-
саввуф», «Вакф Благодійність Служіння», «Останній подих», «Ро-
синки щастя», «Пророк Мухаммад Мустафа», «Глечик води», «Таїн-
ство любові», «Незрівнянна особистість - зразок для наслідування», 
п'ятитомна «Історія пророків» та інші. Ці незвичайні книги напов-
нені духом та атмосферою «аср-саадат» (епохи благоденства), куди, 
пронизуючи час і простір, переноситься автор і звідти веде свою роз-
повідь так, ніби сам бачить Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям), його сподвижників (радийаллаху анхум) і переживає події 
тієї епохи.

Осман Нурі Топбаш відомий своїми виступами, проповідями, 
лекціями, сохбетами (бесідами на теми духовності), що заклика-
ють людей до Віри, на шлях добра, благочестя і досягнення щастя 
в житті земному і вічному. Основу його життя становить насліду-
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    Останній Подих

вання принципів Корану і Сунни Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхі ва саллям). Добра вдача, глибокі знання, чуйність, чарівність, 
привабливість його особистості послужили причиною того, що для 
спілкування з Османом-ефенді, як називають його учні, з'їжджають-
ся люди з усього світу.

Осман Нурі ТОПБАШ
 Благословенний Ша’бан 1437 / Травень 2016
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ПЕРЕДМОВА

Хвала і слава Всевишньому Аллаху, який нагородив нас, немічних 
рабів Своїх, через Пророка Вищості радістю і спокоєм віри!

Так зійде мир і благословення на Гордість Всесвіту, Пророка 
Аллаха, який став причиною звільнення людства від мороку темряви 
і осяяння його променистим нуром!

З милості Господа нашого, ми зібрали в цій книзі статті, 
надруковані в журналі «Алтинолук» (Золоте Джерело). Коротко зміст 
книги можна викласти так:

Син людський, йдучи з цього світу, куди він посланий для 
випробування, входить у браму світу вічного. Однак на той світ є двоє 
дверей, одні з яких ведуть до смерті, інші - до щастя. Якими з цих 
двох дверей удостоїться раб, він дізнається, коли настане Останній 
Подих, що підводить підсумок всього його життя. Тому кожну мить 
нашого життя ми повинні проживати в стані неспокою і трепету перед 
останнім подихом, який здатний відкрити двері з тлінного життя в світ 
вічного щастя. А для цього, проводячи наше скороминуще життя в 
стані пильнування за Останнім Подихом, необхідно бути уважним, 
чуйним і пробудженим.

Воістину, першим свідченням про нашу долю в іншому світі 
буде наш Останній Подих. Щоб гідно попрощатися з тлінним світом, 
хорошому рабу необхідно підготувати себе до останнього подиху. 
Тобто, для щастя вічного життя вкрай важливо, щоб це життя було 
прикрашене благими діяннями, благородством, духовною мудрістю, 
умиротворенням і проходженням істинного шляху. Адже життя 
подібне краплям води, що падають в стакан. Чистота і прозорість води 
в склянці залежить від чистоти і прозорості кожної краплі. Остання 
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крапля, що переповнює стакан, подібна останньому подиху. У хадісі-
шаріф йдеться:

«Людина помирає в тому стані, в якому жила, і воскресне в тому 
стані, в якому померла»

(Мунаві, Файзуль-Кадір Шархуль-Джамі’іс-Сагір, V, 663).

Останній подих, як заключна сцена зіграного спектаклю життя, 
відображає особисту долю кожного подібно чистому, не каламутному 
дзеркалу. Людина найбільш ясно пізнає себе саме в момент останньоо-
го подиху. Як говорив про це Наджіп Фазил:

В ту мить зміняться завіси, одні піднімуться, інші спадуть,

Все, що потрібно зуміти - сказати «ласкаво просимо!» Азраілю ...

У цей момент звіт про прожите життя проходить перед очима і 
в серці людини. Тому для сина людського немає більш повчального 
видовища, ніж це.

Те, як ми з кожним подихом свого життя в цьому світі поклонялися, 
займалися справами, проявляли доброзвичайність, становить зміст 
вердикту, винесеного в момент одного нашого останнього подиху. І в 
той же час він роз'яснить, яка доля очікує нас в іншому світі.

Наше життя в могилі, що триватиме до Судного дня, відповідатиме 
нашому положенню і нашим справам в житті тліннім. Перетворити 
смерть замість втрати в перемогу, замість жалоби в «першу шлюбну 
ніч» - гідність тих, хто точно знає останню адресу свого перебування 
після смерті, готуючись до неї.

Ці раби Аллаха самим благословенним чином використовують 
миті ночі, знаючи ціну зікруллах (поминання Аллаха) у Всесвіті 
і досвітньому часі. Вони зливаються в згадуванні Аллаха з усім 
сущим і проводять в стані пробудження час перед світанком, коли 
весь Всесвіт занурюється в зікруллах. Якщо уявити досвітній час 
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як модель майбутнього дня в мініатюрі, то ті, хто сплять в цей час, 
позбавляють себе милості і блага подібно до того, як якщо б пустеля, 
море і стрімкі скелі не захотіли б насититися благодаттю весняного 
дощу. Раби Аллаха, які побоюються впасти в подібну безтурботність, 
ніколи не покидають атмосфери Корану і тафаккур (роздумів). 
Вдихаючи мудрість Корану, вони дістають урок, що божественні 
сифати Всевишнього Творця мають в цьому світі три досконалі сфери 
прояву: Людина, Коран і Всесвіт ... З цих трьох сфер - Всесвіт подібний 
книзі, повній дивних знамень і таємниць; зазвичай мовчазний Коран 
- прояв божественної суті, виражений дією ... Коран – це Всесвіт, 
що обернувся в слово ... Людина ж, що є поборником знання і рабом 
Аллаха, знаходиться на перетині двох цих сфер. Аріфи (власники 
таємних знань), занурені в атмосферу Корану і тафаккур, знають про 
те, що на початку всього - Коран, а наука йде за ним. Адже Коран не є 
викладом знання одної немічної людини, а вбирає всі світові знання, 
які Господь дарував рабам Своїм. І Він - Той, хто наділяє людей 
розумом для нових відкриттів. Щодо Корану і тафаккур можна 
сказати, що як достатньо невеликого клаптика землі і одного насіння 
для того, щоб виросло могутнє дерево, так і ми можемо досягти 
здатності міркування про істини і сприйняття їх, тільки розвиваючись, 
навчаючись і знаходячи силу в Корані. Якби Коран не володів такою 
нескінченною духовною мудрістю і повчанням на істинний шлях, 
наша здатність до роздумів і сприйняття стала б подібною висохлому 
зерну, що не потрапив у ґрунт. І тому для нас, рабів, немає більшого 
блага, ніж осягати велич і нескінченність волі Аллаха, що втілюється 
через мудрість Корану.

Душі, в міркуванні пізнали високі істини, серед випробувань 
цього нікчемного світу, який став обителлю помилок і гріхів, очищають 
свої обличчя і серця через тауба і сльози. Як красиво описав поет цих 
обраних рабів Аллаха:
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Є ті мужі, чиї душі скромні,
Як грунт під ногами.
Досягнувші небесних горизонтів,
У намаз стоять в останньому ряду.

Для них мить кожна, як мить остання,
Але життя доручене навіки.
Один лиш погляд в забутті Творця
Сльозами життя всього оплаканий буде ...

Саме про аріфи, які постійно перебувають у стані ду'а, Всевишній 
Творець говорить:

ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َربِّي َلْو الَ ُدَعاُؤُكْم
«Скажи: «Господь не звернув би на вас увагу, якби не ваші 

прохання [до Нього]» (аль-Фуркан, 25/77), роз’яснюючи суть їх стану.

І ось, перейнявшись величчю цього, вони знаходять ваджд 
(захоплення) життя в усвідомленні приналежності до самої 
благословенної умми. Тому весь свій чудовий спосіб життя і прагненс-
ня вони прикрашають закликом до Творця і до добра. Адже шлях бута-
тя в самій благословенній уммі проходить через нього. У священному 
аяті наголошується:

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف   ُكنُتْم َخْيَر أُمَّ
َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر

«Ви - найкраща громада, створена серед людей; ви наказуєте 
вершити добре[ по шаріату і розуму], забороняєте неприйнятне та 
віруєте в Аллаха!. » (Алі Імран, 3/110)

Ті, хто щиро присвячує себе здійсненню цієї мети, прикрашають 
свій духовний світ тонкістю, проникливістю і благородством Ісламу; 
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станом своєї душі, словом своїм, поведінкою, є прикладом у заклику до 
благого і роз'яснення істини людям. Вони здійснюють місію заклик до 
Творця і до добра в межах, позначених таїнством священного аяту:

 اُْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 
َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن

«Клич [, о Мухаммад,] на шлях Господа свого мудрістю і 
добрим повчанням і сперечайся з ними тільки тим, що найкраще… 

(ан-Нахль, 16/125)

Коли ці прекрасні знання знаходять прояв в серці і застосування 
в житті му'міна, його душевний стан і діяння знаходять справжню 
красу. Тоді він стає з тими , хто робить ісар (жертвування з того, що 
необхідно тобі самому). І в шляхетності істігна (вдоволення тим, що 
маєш) він знаходить нескінченні багатства. Етичні норми торгівлі, 
яких він дотримується, ті ж, що були властиві наповненим баракятом 
торговельним угодам Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). 
Якщо му’мін не використовує шляху отримання дозволеного (халяль) 
доходу, прибуток від нечистої справи подібний злоякісній пухлині. 
Майно - це прекрасна позика, яку віддають Аллаху. І в зв’язку з цим 
му’мін гранично вимогливий і послідовний у дотриманні божествен-
них приписів, що стосуються того, як давати і брати в борг. Адже 
він уклав дружню угоду з Аллахом і Його Посланцем (саллаллаху 
алейхі ва саллям). Він уклав дружню угоду з аулія - улюбленими 
рабами Аллаха (рахматуллахі алейхум). І зміцнив цю дружбу вафа 
(вірністю даному слову). Ці благородні му'міни ніколи і під тортурами 
не порушать даного слова. Так, за станом своєї душі і характеру, вони 
удостоїлися честі бути володарями зразкового іману. На цьому рівні 
їм відкрилися знання про долю і її таїнство, божественне передвизнан-
чення представляється їм з усією очевидністю.
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Дорогий читач,

У нашому творі під назвою «Останній Подих» ми пропонуємо 
вашій увазі саме ці теми. Окрему главу ми присвятили людині, з 
найбільшою готовністю зустріти сліпуче сяйво останнього подиху 
і ввійшов в присутність Творця з чистою душею, видатному з 
наближених рабів Аллаха, що залишив нам зразок формування 
сердець від іману до іхсану - Муса ефенді (рахматуллахі алейхі). 
Крім цього, в розділі під назвою «Книга« Від Іману до Іхсану - 
Тасаввуф » - крапля духовності» розповідається про благородний 
шлях Тасаввуф, по якому йшли такі ж великі люди, хоча про це 
написана ціла книга, а інтерв'ю та статті по цій темі публікувалися 
в журналі Алтинолук. Основне, на що ми хотіли звернути тут увагу, 
що Тасаввуф - це щаслива доля (насіб) жити почуттями, таємницями 
і мудрістю Священної Книги та Сунни. Будь-яке слово, внутрішній 
стан і вчинок, що виходять за межі Корану і Сунни, помилкові. Як 
пояснює висловлювання, «шаріат - це опорна ніжка циркуля». Мож-
на сказати і так: бути мусульманином можна і без Тасаввуфу, але це 
буде буття, позбавлене ступеня духовної досконалості (іхсан). Тобто, 
життя в Ісламі без духовного виховання Тасаввуфу не може привести 
людину до тієї зрілості поклоніння, «як ніби Аллах постійно бачить 
нас».

А ті, хто не досяг цього ступеня зрілості, в останньому подиху 
переживуть сором і тяжкість. Тобто, зрілість поклоніння, яка з 
останнім подихом дозволить нам перейти в вічний мир через врата 
щастя, полягає в нашому поклонінні, що здійснюється в стані іхсан - 
«як ніби Аллах постійно бачить нас».

Не можна забувати, що син людський, усвідомлює він це чи не 
усвідомлює, щодня і щоночі незліченну кількість разів стикається 
з факторами, які можуть послужити причиною його смерті. Смерть 
чатує людину щомиті, на кожному кроці. Мавляна Джалалетдін Румі 
(рахматуллахі алейхі) в своєму Маснаві говорить так:
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«По суті, кожної миті є стан вмирання частки душі. Щомиті є 
час виходу духу, і кожну мить є скорочення життя».

І чи не стаємо ми з згасанням кожного дня далі від цього тлінного 
життя і чи не робимо ще один крок до могили? Кожен прожитий день 
чи не відриває з календаря нашого життя ще один лист?

Кожен надгробний камінь, занурений в безмовність смерті, 
представляється красномовним палючим повчанням. Вони, що стоять 
на кладовищах, на узбіччях доріг, біля мечетей, служать нагадуванням 
про смерть і про тлінність всього земного. Моторошну ношу смерті не 
можуть перенести слабкі плечі слів! Все, що мало силу перед смертю, 
після стає нічим і зникає.

Смерть для кожної людини - це Кінець світу. Тому ми повинні 
прокинутися від сну до настання нашого Кінця світу, щоб не потрапити 
в число тих, хто жалкує. Адже ніхто зі смертних не знає, в якому місці 
і в який час він зустрінеться з Азраілем. Ніде немає такого місця, де 
можна було б сховатися від смерті. Тому людина, не втрачаючи часу, 
повинна прийняти за керівництво веління Всевишнього Аллаха: وا  َفِفــرُّ
ِ -Біжіть [від обіцяного покарання] до [віри] в Аллаха ...» (аз-Зарі» ِإَلى اللّٰ
ат, 51/50), знайшовши єдиний захист в божественній милості і отримавв-
ши там притулок.

Ніхто з рабів Божих, крім пророків (алейхімуссалям), не 
гарантований від небезпеки оступитися в питаннях віри. З цієї 
причини, своїм життям, дарованим як милість, кожен му'мін повинен 
розпорядитися належним чином. Від холодного жаху смерті він 
захистить себе єдиним способом, а саме, стараючись в тому, щоб 
прожити своє життя праведно. Адже ті, хто готові до зустрічі зі смертю, 
не відчувають страху перед нею, а навпаки, сприймають її як причину 
з'єднання з вічністю. Це ті раби, які «можуть зробити прекрасною 
навіть смерть», які досягли блаженства хузур (душевного спокою). 
Однак ті, хто проводить в безпечності життя своє, прирікають себе 
на смерть і в ахіраті (вічному житті), не знайшовши захисту від криж-
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жаного почуття страху перед смертю і мороком прірви. Як прекрасно 
сказав Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі):

«Сину мій, смерть кожного має відтінок його самого: до тих, 
хто відчував огиду до смерті, не замислюючись про те, що вона 
наближає людину до Аллаха, і до тих, хто був ворожий до смерті, 
смерть з'явиться страшним ворогом. А до тих, хто був доброзичливий 
до смерті, вона з'явиться другом ».

Воістину, останній подих подібний ідеально рівному, ясному, не 
запітнілому дзеркалу. Кожна людина побачить в цьому дзеркалі все 
своє життя з усіма своїми благими і всіма огидними діяннями. В цю 
мить погляд і слух не закриє ніяка завіса заперечення і безпечності. 
Навпаки, спадуть всі завіси і впадуть перепони, розум і тіло 
будуть повалені в каяття. Тому, нехай не стане наш останній подих 
дзеркалом, в якому ми з гірким жалем побачимо наше життя! Нехай 
же це дзеркало у вигляді Священного Корану і благородної Сунни 
буде присутнє в нашому житті, поки ми живі. Адже істинно щасливі 
ті, хто зміг пізнати самого себе до пізнання своєї смерті.



Ми вдячні М.Алі Ешмелі і М.Акіф Гюнею, які брали участь в 
роботі над цим твором, і просимо, щоб Всевишній Творець прийняв 
їхнє служіння, як садака-джарія.

Наш Господь, оберни наш останній подих на вікно, через яке 
ми побачимо нагороди, уготовані для нас у вічному світі ...

Амінь! ..

Осман Нурі ТОПБАШ



Людина протягом свого життя незліченну 
кількість разів зустрічається віч-на-віч 
зі смертю. Невже хвороби, надзвичайні 

події, біди і небезпеки, які підстерігають 
людину щомиті її життя і залишаються 

непоміченими через безпечність і слабкість, 
не вказують їй на те, наскільки тонка завіса 

між людиною і смертю?

Останній подих 
1



16

ОСТАННІЙ ПОДИХ - 1

Всевишній Аллах сифат (якість) аль-Бака (Вічний) зробив в цьо-
му світі властивим тільки Себе. Тому все, крім Його Вищої Сутності, 
смертно. У священному аяті йдеться:

ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن
«Все що на землі – гине!» (ар-Рахман, 55/26), що має прояв:

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت
«Кожна душа зазнає смерті ...» (аль-Анбія, 21/35)

Цей аят роз’яснює, що причина тимчасовості буття - смерть.

Тому людина, поки вона живе, повинна постійно думати про цю 
істину. Адже священний аят попереджає:

َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحّقِ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد
«І настануть істинні передсмертні страждання [і буде сказано 

людині]: «Ось те, чого ти [намагалася] уникнути!» (Каф, 50/19)

Людина послана в цей тлінний світ для випробування. А тому, її 
головне завдання - в прагненні до достатку Всевишнього Творця за-
служити дарус-салям, або рай, який є палацом щастя і благоденства. І 
шлях до цього лежить через осягнення істини, укладеної в аяті:

َ ِبَقْلٍب َسِليٍم َيْوَم الَ َينَفُع َماٌل َو الَ َبنُوَن ِإالَّ َمْن أََتى اللّٰ
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«День, коли не допоможе ні майно, ні діти, а лише чисте сер-
це, з яким хтось прийде до Аллаха!» (аш-Шу’ара, 26 / 88-89)

Це можливо тільки через виховання нафсу (низинна сторона душі 
людини). Суттю виховання нафсу є повна покірність Посланцю (сал-
лаллаху алейхі ва саллям), прихильність до Нього і покора. Це озна-
чає увібрати хвилююче повітря його пророчого шляху довжиною у 
двадцять три роки, а вірніше - зуміти увійти в атмосферу духовності 
Високоповажного Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям). Адже Все-
вишній Аллах послав Священний Коран в серце Посланця (саллал-
лаху алейхі ва саллям) через ангела Джібріля (алейхіссалям). А тому, 
все поклоніння, кожне слово і вчинок, поведінку Посланця (саллалла-
ху алейхі ва саллям) слід розглядати як тлумачення (тафсір) Корану. 
Обов’язковою умовою того, щоб в повній мірі отримати свою частку 
від духовності Високоповажного Пророка, від усього земного буття, є 
любов до нього, яка набагато перевершує любов до самого себе, свого 
майна, власних дітей і всього іншого. Ця любов наповнить раба лю-
бов’ю до Всевишнього Творця. Тобто, любов до Пророка - це любов 
до Аллаха, а любов до Аллаха - це любов до Пророка. Значить, умо-
вою наближення до Всевишнього Аллаха є досягнення душею цього 
ступеня зрілості.

Все це - найпрекрасніша підготовка до останнього подиху. По-
дібно до того, як особлива роль належить останній краплі, що падає в 
наповнений до краю стакан і є причиною виливу води, наші зітхання 
можна порівняти з краплями. Тобто, наш останній подих підводить 
підсумок всім нашим зітханням. Тому підготовка до останнього поди-
ху пов’язана з тим, наскільки ми використовуємо можливість дихати 
в даний момент. Ті раби, які пройшли життя з любов’ю до Аллаха і 
Посланця, прикрасивши свій шлях праведними справами, зустрінуть 
останні миті життя в спокої, з каліма-і-шахадат (слова свідчення віри 
в Аллаха і пророка Мухаммада) на устах. Тобто, удостояться тією ра-
дісною звісткою, яку віщував Високоповажний Пророк (саллаллаху 
алейхі ва саллям):
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«Хто на останньому подиху (від чистого серця) виголосить 
каліма-і-таухід (формулу єдинобожжя), той увійде в Рай ...» (Хакім, 
Мустадрак, I, 503)

Значить, ті, чиє життя пройшло в атмосфері єдинобожжя, в свою 
останню мить підуть до Істинного Творця разом з каліма-і-таухід. Так 
як вони, вимовляли свого часу «َال» з формули єдинобожжя, очистили 
і звільнили свої серця від тлінних, минущих, тілесних прихильностей 
і ідолів, а разом з «َّإِال» наповнили серця любов’ю до одного лише Все-
вишнього Аллаха.

Потрібно знати, що цей Всесвіт, створений Володарем Могутно-
сті і заквітчаний тисячами красот, - всього лише тимчасовий приту-
лок. Ніщо у Всесвіті не створено безцільно. Мета життя людини в цьо-
му світі - набуття щастя в світі вічному. Про це Господь попереджає 
нас, своїх рабів:

َ َحقَّ تَُقاِتِه   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اللّٰ
ْسِلُموَن َوالَ َتُموتُنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

«О ви, які увірували! Бійтеся Аллаха гідним Його страхом! 
І не помирайте, поки не станете відданими Йому!» (Алі Імран, 3/102)

Смерть, яка спіткає абсолютно кожного хто володіє життям, 
є миттю великого прощання вмираючого із земним життям, і є для 
нього особистим Кінцем світу.

Не слід забувати, людино, що щоночі і щодня, знаючи про це 
чи ні, ти незліченну кількість разів зустрічаєшся зі смертю. Смерть 
чатує людину на кожному кроці. Високоповажний Мавляна в своєму 
«Маснаві» говорить:

«По суті, кожну мить помирає частка душі. Щомиті ми 
віддаємо частину душі, і кожну мить є скорочення життя».
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Хіба не правда, що, щодня віддаляючись ще на один день від 
земного життя, ми ще на один крок наближаємося до могили? Хіба 
кожен прожитий день не зриває ще один листок з календаря нашого 
життя?

Порівнюючи життя з протікаючою перед ним річкою, 
Високоповажний Мавляна застерігає людину від безпечності:

«Гей, людино! Подивися на останнє відображення в дзеркалі! 
Уяви, яким буде красень в старості і як будівля перетвориться в 
руїни, і не помиляйся ілюзорністю відображення в дзеркалі! ..»

Наш останній подих - божественна таємниця, оточена тисячами 
мудростей. Найважливіша подія, яке неодмінно станеться c нами в 
майбутньому, - наша смерть, пов’язана з божественним визначенням. 
Воістину, людина протягом свого життя незліченну кількість разів 
зустрічається віч-на-віч зі смертю. Невже хвороби, надзвичайні 
події, біди і небезпеки, які підстерігають людину щомиті її життя і 
залишаються непоміченими через безтурботність і слабкість, не 
вказують їй на те, наскільки тонка завіса між людиною і смертю? 
Значить, людина протягом дня незліченну кількість разів виявляється 
в положеннях, роз’яснених в вище наведених аятах і, отже, знову 
і знову в цьому світі їй надається відстрочка і шанс, в яких їй буде 
відмовлено у житті вічному. Але всупереч цьому, людина, якій слід 
перебувати в стані найбільшої пильності, на превеликий жаль, вважає 
за краще з байдужістю і в повній безпечності спостерігати, як з 
календаря її життя продовжують опадати листки. Подібно кам’яній 
скелі, яка не може увібрати краплі дощу, які падають на неї ...

Насправді, ми з самого дня свого народження кожен день 
поступово вмираємо; не усвідомлюючи того, кожен день крокуємо 
назустріч своїй смерті. Як прекрасно роз’яснює священний аят, що 
кожна мить, вбита з відміряного нам часу, наближає нас до світанку 
істинного пробудження:
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ْسُه ِفي اْلَخْلِق أََفالَ َيْعِقُلو ْرُه نَُنّكِ َوَمْن نَُعّمِ
«Кому Ми подовжуємо життя, тому вкладаємо в єство 

протилежність. Невже ви не розумієте?» (Йасін, 36/68)

Праведний раб Всевишнього Кус бін Саїда, який жив до Пророка 
(саллаллаху алейхі ва саллям) і провістивши його прихід, в одній 
зі своїх промов на базарі Указу, як би роз’яснюючи сенс цього аяту, 
прекрасно описав ті події, які відбуваються з людиною в її житті:

«Гей ви, люди!

Підходьте, слухайте, знайте і беріть для науки!

Живучий помре, померлий зникне. Проллється дощ, зійде трава. 
Народяться діти і займуть місце своїх батьків. А потім зникне все і 
вся. Не перерветься низка подій. І кожен в цій низці змінює іншого ...»

І ми, коли буде вичерпано відпущену кількість зітхань, якими 
нас обдарував Творець, в день, коли ми зробимо останній подих, 
встигнувши або не встигнувши попрощатися з усім, що нас пов’язує 
з цим світом, зустрінемося зі смертю. Але для праведних рабів, 
закоханих в свого Творця, ця зустріч стане не смертю , а щасливим 
воскресінням, перетвориться в зустріч люблячого з Улюбленим. Для 
цього потрібно осягнути таємний сенс слів:

«Помріть до смерті».

Цю таємницю Високоповажний Мавляна висловив фразою:

«Помріть, щоб ожити! ..»

Саме так , як Халіф Алі (радийаллаху анху) стверджував:

«Люди перебувають в сплячці. Прокидаються зі смертю ...»

Тому нам слід, не піддаючись почуттям нафсу і потребам 
метушливого життя, знати, що справжнє життя неможливе з душею 
тварини, а можливе з духом, який вселив в нас Всевишній Творець.



21

Останній подих – 1     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З цього ясно, що найбільш трагічна смерть - смерть в стані 
невідання про Творця, чи не отримавши Його достатку ... Кожен 
му’мін зобов’язаний пам’ятати про те, що його смертний час буде 
відповідати образу його життя, тому за життя він зобов’язаний пройти 
виховання, що веде від Іману до Іхсану. Адже ніхто з людей, крім 
пророків, не має повної впевненості і гарантії в тому, яким чином він 
помре і в якому стані воскресне. Тому ду’а Йусуфа (алейхіссалям) до 
Всевишнього Аллаха:

اِلِحيَن َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
«... (Господи!) Забери мене відданим Тобі й приєднай мене до 

тих, які роблять добро!» (Йусуф, 12/101), несе для нас дуже глибокий 
сенс.

З цієї точки зору, кожен віруючий повинен прагнути довести своє 
серце до такої міри зрілості, коли воно знаходиться між почуттями хауф 
і раджа, тобто почуттями страху і надії. І пробудженим, здобувшим 
серцеву тонкість, що дозволяє зберегти подібний стан душі, повинен 
прожити життя в постійному переживанні про можливість здійснити 
останній подих з іманом.

Найперший і виразний знак, який підкаже, яким буде наше 
становище у вічному житті, з’явиться в момент нашого останнього 
подиху. Наш путівник по-справжньому шляху, Священний Коран, 
являє повчання про те, як борці за віру до останнього подиху билися за 
право розраховувати на вічне благоденство і як вони його знаходили.

Чародії фараона, побачивши чудо, яке їм показав пророк Муса 
(алейхіссалям), вигукнули:

«Ми увірували в Господа [мешканців] світів, в Господа Муси і 
Харуна!», впали в сажда і були облагодіяні іманом.
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Але безрозсудний, розгніваний фараон, впевнений в тому, 
що його влада і сила дають йому право керувати ними, став 
погрожувати їм:

«Ви увірували в Нього без мого дозволу! Воістину ... я [велю] 
відрубати вам руки і ноги навхрест, а потім розіп’яти всіх вас! ..»

А чарівники, в великому пориві віри сказали:

«Твоє безчинство не принесе нам ніякої шкоди! Зло твоє лише 
в світі цьому. А щастя життя наступного - вічне!», проявивши 
найбільше мужність у вірі.

Повчально і те, що вони перед лицем такої страшної, болісної 
смерті волали в останні миті свого життя до Всевишнього Аллаха не з 
благанням про порятунок від тирана, а щоб вони змогли віддати душу, 
будучи мусульманами:

َنا ُمْسِلِميَن َربََّنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفَّ
«... Господи наш! Даруй нам терпіння і забери нас відданими 

[Тобі]» (аль-А’раф, 7/126)

За істинний шлях, який їм був дарований, вони поплатилися 
відсіканням рук і ніг і постали перед Справжнім Творцем, удостоївшись 
слави шахідів і праведників.

Також розправилися тирани з Мешканцями Вогненних Ровів, яких 
вони вважали злочинцями за їх віру в Аллаха і кинули в вогненні рови. 
Ці праведні му’міни, не злякавшись жорстокої розправи, залишилися 
твердими у своїй вірі, безстрашно зустріли смерть і, перебуваючи в 
найвищому захваті віри, заплатили Всевишньому Аллаху за дарований 
іман. Адже тим, хто дійсно боїться Аллаха, нічого вже не страшно.

Хабіб Наджар, з Жителів Селища, був відданий смерті побивання 
камінням за віру свою. І в свою останню мить, коли закривалися двері 
цього світу, він побачив через відкриті в вічний світ віконця божественні 
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дари, які очікують його, і з співчуттям до свого недосвідченого народу 
виголосив:

«О, якби мій народ тільки знав ...» (Йасін, 36/26) Адже за те, що 
він покинув цей світ побитий камінням, йому було обіцяно безмежне 
щастя вічного життя.

Так само чинили римляни, греки та інші многобожники на зорі 
зародження християнства, кидаючи прихильників справжньої віри 
на розтерзання левам. Але му’міни більш турбувалися не про те, як 
врятуватися від зубів і пазурів розлюченого звіра, а про те, як вберегти 
свою віру. І вони вибирали терпіти муки в обмін на те, що їм обіцяно 
Аллахом ...

Без сумніву, всі ці прекрасні стани духу можуть бути послані як 
милість, якщо життя раба пов’язане з Аллахом. З цієї точки зору, 
бути пов’язаним з Аллахом є вищий ступінь служіння Йому.

У переказі говориться, що якось в мечеті розповідали про те, 
що очікує людей в Судний день. Серед присутніх був шейх Шіблі 
(рахматуллахі алейхі). В кінці лекції проповідник став говорити про 
допит в могилі:

«Буде запитано, як ти застосовував свої знання! Буде запитано, 
куди ти витрачав своє майно! Буде запитано, як ти поклонявся! Буде 
запитано, чи звертав увагу на харам-халяль! .. Буде запитано те, буде 
запитано це! ..»- довго перераховував він.

Бачачи, що сказано багато, але не названо головне, шейх Шіблі 
вимовив:

«Шановний! Всевишній Аллах не буде задавати так багато 
питань. Він запитає тільки: «Раб мій! Я був з тобою, а з ким був 
ти? .. »

Найважливіше в цьому стані - намагатися бути разом з Всевишнім 
Творцем і не розтрачувати кожен свій подих даремно. Як прекрасно 
відображена ця мудрість в словах:
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Втрачено, зрозуміли ми,
Той час, що проведено без Тебе ...

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) саме до цього 
закликав Ібн ‘Умара (радийаллаху анху), взявши його за плечі:

«Будь в цьому світі подібно чужинцю або мандрівникові! ..» 
(Бухарі, Рікак, 3)

Ібн ‘Умар (радийаллаху анху), перейнявшись відчуттям цієї 
істини, в своїх бесідах наставляв:

«Доживши до вечора, не чекай ранку, доживши до ранку, не 
розраховуй побачити вечір. Поки здоровий - думай про недугу, поки 
живий - думай про смерть» (Бухарі, Рікак, 3).

Скороминущість минущого життя, подібного весняному дощу, 
направляє нас до життя істинного. Так, Посланець Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) закликав:

«О мій Господь! Істинне життя - лише ахірат» (Бухарі, Рікак, 3).

Про глибоке осягнення цієї божественної таємниці благородними 
сахабами свідчать безліч прикладів з їх життя.

Коли Хубайб (радийаллаху анху) потрапив в полон до 
многобожників, його останнім бажанням в цьому житті було передати 
повний любові «салям» Пророку (саллаллаху алейхі ва саллям) ... 
Піднявши сумні очі до неба, Хубайб (радийаллаху анху) виголосив:

- О Аллах! Тут немає нікого, хто міг би передати мій останній 
«салям» Посланцю (саллаллаху алейхі ва саллям). Донеси ж його Ти!

В цей же час в Медині Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі 
ва саллям), який сидів серед своїх сахабів, раптом отримав уявне 
послання: «від його імені тобі« салям ». Він відповів:

- І тобі «салям».

Сахаби запитали:
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- О Посланець Аллаха! На чиє вітання ти відповідав?

- На «салям» вашого брата Хубайба1.

Згодом Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) згадував 
високоповажного Хубайба як «вождя шахідів» і додавав:

«Він буде моїм сусідом в раю!»

Ось ще один приклад високої любові і жертовності:

Після битви Ухуд Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) наказав дізнатися про всіх убитих і поранених. Особливо його 
цікавила доля сахаби по імені Са’д бін Рабі (радийаллаху анху).

Щоб знайти його, Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) направив на поле битви одного з сахабів. Однак відшукати 
його не вдавалося. І тоді, звернувшись в сторону поля, встеленого 
тілами вбитих, сахаба з останньою надією покликав:

«Гей, Са’д! Мене послав Посланець Аллаха. Він наказав мені 
доповісти йому, серед живих ти чи серед мертвих ».

Доживаючи останні миті свого життя Са’д, почувши, що його 
долею цікавиться Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), з 
останніх сил зумів вимовити:

«Я тепер уже серед мертвих!» - Він споглядав вже інші світи.

Підбігший сахаба знайшов його, порубаного шаблями і стікаючого 
кров’ю, і зміг почути, як той прошепотів останні слова:

«Присягаюся Аллахом, якщо поки бачать ваші очі, ви не 
станете захищати Посланця Аллаха, а дозволите, щоб з ним щось 
трапилося, у Аллаха для вас немає далі нічого, і ніщо вас від Нього 
вже не захистить!»2

1 Бухарі, Магазі, 10; Вакіді, Магазі, с. 280-281
2 Ібн Абдільбар, Істі’аб, II, с. 590.
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Ці останні слова Са’да бін Рабі (радийаллаху анху), що стали 
заповітом всій уммі, в той же час - його слова прощання з цим тлінним 
життям.

Випадок, переданий високоповажним Хузайфом (радийаллаху 
анху), вражає тим, що сахаби навіть на порозі смерті вміли зберігати 
високий стан духу.

«Це був бій при Ярмуці. Жар битви залишився позаду, а поранені 
ударами мечів і списів мусульмани вмирали, лежачи на розпеченому 
піску. Я, зібравши останні сили, попрямував шукати свого двоюрідного 
брата і знайшов його смертельно пораненим, який доживав свої 
останні хвилини. Стікаючи кров’ю, він уже не міг говорити, і тільки 
прочинені очі його свідчили про те, що життя ще не покинуло його. Я 
показав на принесений з собою бурдюк з водою і запитав:

- Хочеш води?

Звичайно, він хотів пити, бо навіть губи його потріскалися від 
спраги. Але, щоб відповісти мені, у нього вже не було сил.

Я підніс посудину до його рота, але в цей момент неподалік 
пролунав голос Ікріми:

- Води! Води! .. Заради всього святого, води! ..

Почувши заклик, мій брат Харіс, відмовляючи собі, рухом очей 
і брів вказав у бік Ікріми. Пробігши між шахідами, що лежали на 
розпеченому піску, я наблизився до Ікріми і простягнув йому бурдюк. 
Але Ікріма не встиг зробити ковтка, коли почувся стогін Ійаша:

- Хто-небудь, дайте води! Заради Аллаха, дайте води! ..

Відвівши руки від посудини з водою, Ікріма направив мене до 
Ійаши. Як і Харіс, він не став пити.

Коли я, обходячи тіла шахідів, добіг до Ійаши, почув уже останні 
його слова:
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- Господь мій! Ми не шкодували нічого на шляху віри. Засвідчи ж 
це за нами, о Господь. Прости нам наші гріхи!

Було ясно, що Ійаша тепер уже п’є шербет шахіда. Він бачив воду, 
з якою я прибіг, але часу втамувати спрагу вже не залишалося ... Він 
ледве встиг вимовити слова шахади.

Тоді я, що було сил, побіг назад. Знайшовши Ікріму, простягнув 
йому бурдюк. Але що я бачу, Ікріма теж став шахідом!

Єдиним моїм бажанням було тепер встигнути донести воду своєму 
братові Харісу. Підбігши до нього, я побачив, що і він попрощався з 
життям серед розпечених пісків ... Як шкода, незайманий бурдюк води 
стояв поруч з тілами трьох шахідів3».

Пізніше, розповідаючи про свої душевні переживання, Хузайфа 
(радийаллаху анху), говорив:

«Я багато бачив у своєму житті. Але ніщо з того, що я бачив, не 
вразило мене так, як цей випадок. Не пов’язані між собою родинними 
узами, вони жертвували собою один заради одного і були настільки 
милостиві один до одного, що втілили власним вчинком сенс аяту 
«... і вмирайте тільки будучи мусульманами», і це стало для мене 
взірцем великої віри, залишило вічний слід в моїй пам’яті ...»

Нехай Всевишній Аллах зробить останній подих кожного з 
нас прекрасним завершенням життя. Нехай останній подих цього 
життя стане першим подихом вічного щастя!

Амінь! ..

3 Хакім, Мустадрак, III, 270





Сенс цього життя - бути в ньому 
прекрасним рабом Аллаха і піти з нього 
прекрасним рабом Аллаха. Адже мета 
його - витягти свою частку духовного 
знання з прикладу видатного, повного 
високих почуттів і прагнень життя 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі 

ва саллям) і стати глибоким, тонким, 
жалісливим і чуйним рабом Аллаха.

Останній подих 
2
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Йдучи по життю, як личить прекрасному рабу Аллаха, необхідно 
з кожним відпущеним тобі зітханням бути готовим до останнього 
подиху і до відходу з цього світу. Інакше, щоб заслужити щастя в 
житті майбутньому, потрібно своє земне життя прикрасити благими 
діяннями, добром, мудрістю, умиротворенням і служінням Аллаху. У 
благородному хадісі недарма говориться:

«Людина помирає в тому стані, в якому жила, і буде відроджена 
в тому стані, в якому померла» (Мунаві, Файзуль-Кадір Шерхуль-Джамііс-Сагір, 

V, 663).

Існує безліч прикладів цього. Ось одна повчальна історія:

Муаззін однієї з мечетей в Адапазари, закінчивши свою службу 
під час денного намазу, попрямував на велосипеді, щоб відвідати 
сохбет (бесіда на тему духовності) нині покійного шейха Муси 
Ефенді, як на перехресті, не поступившись дорогою на зелене світло, 
його збив автомобіль. Від удару муаззін відлетів і впав на проїжджу 
частину дороги. І підбіглі до нього люди могли почути тільки його 
останні, що хвилюють душу слова:

«Я йду до тебе, Господь мій! ..»

У цьому полягає вся суть, щоб прожити життя в радісному 
прагненні до Аллаха, і в ту саму мить, яку багато хто бачить в своїх 
кошмарних снах, зуміти з радістю сказати: «Господь мій, я йду до 
тебе! ..» Так наділить Всевишній Аллах кожного з нас цим щастям! 
Амінь! ..

Давня мудрість говорить:
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«Глечик для води розбивається по шляху за водою ...», і це 
прислів’я дуже неоднозначне. Тобто, чим була наповнена душа 
людська за життя, тим вона буде зайнята і в момент смерті.

Звичайно, бувають і винятки. А значить, жоден раб, як би він 
не старався наповнити своє життя добрими діяннями, щоб з іманом 
зустріти свій останній подих, не може бути впевнений в тому, що з ним 
прибуде милість Аллаха. І навпаки, жоден раб, який прожив грішне 
і знехтуване життя, не повинен втрачати надію на милість Аллаха. 
Адже те, яким буде його останній подих, є божественною таємницею.

В нашій Священній Книзі - Корані разом з описами видатних 
особистостей з праведних людей, котрі намагаються відстояти своє право 
прожити і померти в імані, розповідається і про тих, хто, прийнявши 
істинний шлях, згодом впав у зневіру і помер в такому стані. І ось, ті що не 
зуміли втілити своє знання проникливістю і ті, які підкорилися велінням 
свого нафсу Ібліс, Карун, Бал’ам бін Баура і навіть колишній спочатку 
сахаб Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), але потрапивший 
в тенета мирського, Са’леба - яскраві цьому приклади.

Як відомо, Ібліс спочатку займав високе місце у Всевишнього 
Аллаха. Однак через свою гординю він не послухався наказу 
Всевишнього Творця, не думаючи про Його Могутність, Велич, 
Перевагу, зазнався вище Адама (алейхіссалям) і впевнився в цьому. 
Так він дійшов до того, що не послухався наказу Господа свого, який 
обдарував його життям і шаною. А в результаті, потрапивши в полон 
власної гордині і впертості, став вічним вигнанцем.

А ось Карун спочатку був бідною і богобоязливою людиною. 
Ніхто, після пророка Муси (алейхіссалям) не міг так добре 
тлумачити Таурат (Тору), як він. З благословення ду’а пророка 
Муси (алейхіссалям), йому було даровано знання алхімії. Але серце 
його, що потрапило під владу шайтана і власного нафсу, охопила 
пристрасть володіння мирськими скарбами. Він накопичив стільки 
багатств, що ключі від його скарбниць насилу переносив цілий загін 
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силачів. Не намагаючись подолати в собі марнославство і любов до 
світського, він поступово перетворився на зарозумілого тирана. Коли 
Муса (алейхіссалям) нагадав Каруну про необхідність виплати закяту 
з майна, той зухвало і грубо заявив:

«Невже ти зазіхнув на моє багатство? Це все я сам заробив! .. 
»Його багатство, яке абсолютно розпустило його, стало причиною 
його загибелі.

Карун вже дійшов до того, що почав претендувати на місце 
духовного наставника, що належить пророкам Мусі і Харуну 
(алейхімассалям). І коли він в безпідставних звинуваченнях проти 
Муси (алейхіссалям) перейшов межі дозволеного, був погублений, 
поглинений землею разом зі своїми скарбами.

Той, хто забув, що істинний Господар всіх благ - Всевишній 
Аллах, дозволив своєму серцю потрапити в тенета любові до майна, 
стану, чину, знаходитись в найжорстокішому невіданні.

Бал’амі бін Баура був тим, кого Всевишній Аллах навчив Своєму 
великому імені, дав йому право творити чудеса. Серед бану Ісраіль 
(іудеїв) він уславився людиною вченою і наближеною до Бога. Але 
поступово, не зумівши подолати спокуси пристрастями своїми, 
він втратив духовність і помер без віри. Так ця історія описується в 
Священному Корані:

«Сповісти їм [Мухаммад,] про того, кому Ми дарували Наші 
знамення, а він відвернувся від них. Шайтан переслідував його, і 
він став одним із тих, хто блукає! Якби ми побажали, то піднесли би 
його через них, але він вхопився за земні [блага] й пішов за своїми 
бажаннями. Він подібний до пса: коли женеш його, він висуває язика, 
і коли лишаєш у спокої, він так само висовує язика..» (аль-А’раф, 7 / 175-176)

Ще одним прикладом того, як володар прекрасного іману 
обманувся блиском минущого життя і проміняв вічне щастя на 
вічне безталання, можна привести Са’лебу, що жив в епоху аср-
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саадат. Спочатку він постійно знаходився в мечеті і не пропускав 
жодної проповіді Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), 
коли ж розбагатів, став з’являтися в мечеті рідше, а потім і зовсім 
зник. Коли до нього прийшли збирачі закята, він відмовився 
виконати фард, покладений на нього, прирікаючи себе на сумну 
долю. Са’леба не дотримав обіцянок, даних Посланцю Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям), і, вмираючи, з гіркотою і жалем чув 
слова Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям), що повторювались в 
його свідомості:

«О Са’леба, малий стан, хвалу за який ти зможеш віддати, краще 
для тебе, ніж великі статки, хвалу за який ти віддати не зможеш»4 

Про видатного послідовника тасаввуфу Суфйане Саурі 
(рахматуллахі алейхі) розповідали таку повчальну історію:

Ще в молоді роки спина високоповажного Суфйана Саурі 
згорбилась. Ті, хто запитали його про причину цього, почули у 
відповідь:

«У мене був учитель, у якого я отримував знання. Незважаючи на 
всі мої старання, він не зміг, вмираючи, вимовити каліма-і-таухід. Те, 
чого я став свідком, згорбило мою спину ».



Як випливає з цього, ніхто не знає, яким буде його кінець. Є 
такі, які подібно до магів Фараона, помиляючись все життя, в кінці 
його знайшли істинний шлях, є і такі, як Карун і Бал’ам бін Баура, 
які закрили книги діянь своїх, перебуваючи у великому збитку. Отже, 
якою б високою духовністю не володів раб, нафс і шайтан завжди 
чекають в засідці, використовуючи кожну нагоду, щоб збити його з 
істинного шляху. У Священному Корані говориться, що шайтан обіцяв 
Всевишньому Аллаху:

4 См. Табарі, Тафсір, XIV, 370-372; Ібн Касір, Тафсір, II, 388
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«За те, що Ти відвернув мене [від шляху істини], я буду заважати 
їм [слідувати] по Твоєму прямому шляху»5, і попросив відстрочки 
для себе до Судного дня. І так як в цьому теж полягає випробування 
Господнє, він отримав її.

Звільнитися від його контролю зможуть тільки щирі раби Аллаха, 
у чому він сам зізнається:

«... крім тих з Твоїх рабів, хто чистий»6

Крім пророків, ні одна людина не захищена від звернення зі 
шляху істинного. Тому кожен му’мін повинен знати справжню ціну 
дарованого йому життя. Звільнитися від крижаного душу жаху 
смерті можна тільки через старання в тому, щоб прожити своє життя 
праведно. Тому що ті, хто готовий зустрітися зі смертю, не відчувають 
страху перед нею, а бачать в ній крок у вічність. Це ті щасливі, що 
досягли умиротворення, раби, які «можуть зробити прекрасною 
і смерть». Але ті, хто провів своє тлінне життя в безпечності і 
занапастив своє вічне життя, ніколи не позбудуться холодного жаху 
і мороку смерті. Як красиво сказав Мавляна Джалалетдін Румі 
(рахматуллахі алейхі):

«Синку, колорит смерті кожного схожий з ним самим: ті, хто 
не знають, що смерть єднає людину з Аллахом, бояться, ненавидять 
її; тим, хто ворожий до смерті, вона здасться заклятим ворогом. 
Тим же, хто доброзичливо налаштований до смерті, вона здасться 
другом».

«О душа, в страху тікаюча від смерті! Якщо хочеш знати 
істинну правду, то ти боїшся не смерті, ти боїшся себе».

«Адже те, що ти боїшся, побоюєшся побачити в дзеркалі 
смерті, - не обличчя смерті, а твоє мерзенне обличчя. Душа твоя 

5 Коран, Сура «аль-А`раф» 7/16.
6 См. Коран, Сура «Сад» 79-83
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подібна дереву. Смерть же подібна листю. Кожен лист відповідає 
виду дерева, на якому він росте ...»

Також і раб, який зумів звести своє «я» в цьому житті і досягти, 
завдяки закладеним в душі його ангельським якостям, і утвердитися 
на високих рівнях, тобто осягнувший таємницю «смерті перш, 
ніж настане смерть», зрозуміє, що це - перший крок назустріч 
непідвладній уяві і незбагненній розумом величі і могутності Господа. 
Так, найсильніший страх, який зазвичай викликає смерть, у цих людей 
зміниться захопленням «зустрічі з кращим другом».

Саме на вершині захвату від майбутньої зустрічі прожив свої 
останні години Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). 
Він, як ніхто інший, проживши все своє життя в трепетному служінні 
Господу своєму, останню передсмертну мить перетворив в «першу 
шлюбну ніч». Передається від Айши і Алі (радийаллаху анхума), що 
за три дні до смерті Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) відвідав 
ангел Джибріл (алейхіссалям) і запитав про його стан. В день його 
смерті разом з ангелом Джибрілем спустився і ангел смерті Азраіл 
(алейхімуссалям).

Джибріл (алейхіссалям) сказав:

- О Посланець Аллаха! Ангел смерті просить дозволу увійти до 
тебе! Хоча до тебе ні у кого з синів Адама він не питав дозволу увійти 
і не запитає після! Дозволь же йому увійти!

Поставши перед Пророком (саллаллаху алейхі ва саллям), ангел 
смерті (алейхіссалям) звернувся до нього:

- О Посланець Аллаха! Мене послав Всевишній Аллах і велів 
мені підкоритися будь-якому твоєму наказу! Якщо ти побажаєш, я 
візьму твою душу! Якщо побажаєш, залишу тобі твою душу!

Високоповажний Пророк(саллаллаху алейхі ва саллям) здивувався:

- О ангел смерті! Невже ти дійсно так і вчиниш?
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Азраіл (алейхіссалям) відповів:

- Мені було велено вчинити так, як ти накажеш!

Джибріл (алейхіссалям) сказав:

- О Ахмад! Всевишній Аллах сумує за тобою!

Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) повелів:

- Те, що у Аллаха - найкраще, саме постійне. О ангел смерті! 
Зроби те, для чого ти з’явився на землю! Забери мій дух, мою душу!

Зануривши обидві руки в посудину з водою і протерши ними своє 
обличчя, Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав:

- Ля іляха ілляЛлах! Воістину, смерть п’янить і затьмарює 
розум! - Потім він підняв руки і спрямував погляд на стелю:

- О мій Аллах! Рафікі-А’ля, Рафікі-А’ля (Найвищий Друг)! 

- Повторюючи це, він залишив це життя, наповнене любов’ю і 
прагненням до Господа свого заради життя майбутнього, справжнього7.

Про переживання радості майбутньої зустрічі великого 
мутасаввіфа (послідовника тасаввуфу) високоповажного Мавляни, 
раба Аллаха, який прожив життя, наповнене духовною мудрістю, 
розповідав його учень Хусамеддін Челебі:

«Одного разу шейх Садреддін з декількома дервішами пішли 
провідати хворого Мавляну. Побачивши його стан, вони засмутилися. 
Шейх Садреддін побажав йому:

- Нехай Аллах пошле вам якнайшвидшого одужання! Бажаю 
швидко одужати!

Мавляна відповів на це побажання:

7 См. Ібн Са’д, Табакат,II, 229, 259; Белазурі, Ансаб аль-Ашраф, I, 565; Ахмад бін 

Ханбаль, VI, 89.



37

Останній подих - 2     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Нехай благе одужання залишиться вам! Між люблячим і 
коханим відстань в один волосок. Хіба ви не хочете, щоб воно зникло, 
і два світла злилися воєдино? »8

Мавляна (рахматуллахі алейхі) не відчував страху перед смертю 
і не бачив в ній причини для нав’язливих кошмарів, що властиво 
більшості людей, навпаки, вона була для нього порятунком, зустріччю 
з Справжньою Красою, тобто з Володарем нескінченної краси, 
Всевишнім Аллахом. У своїх рубайях він сказав:

«Коли я помру, не кажіть, що я помер. Адже мертвий я був, зі 
смертю я воскрес. Друг взяв мене і повів звідси ... »

Тому високоповажний Мавляна момент прощання з життям 
завжди називав «Шебі Арус» (перша шлюбна ніч).



Без сумніву, високоповажний Мавляна, Йунус Емре, Азіз Махмуд 
Худаї і багато подібних до них улюблених рабів Аллаха наповнене 
духовним знанням і умиротворенням земне життя своє продовжують 
і після смерті. У наведених нижче віршах звучить ця тиха мелодія 
душевного спокою:

Смерть - країна весни мовчазної,

Нетлінна душа витає  фіміамом у ній ...

В тіні кипарисів безмовних - могила,

На світанку в ній розпускається троянда, з приходом ночей 
співає соловей ... Йахья Кемаль

Щоб так само красиво зустріти смерть, потрібно позбутися 
від самолюбства і ненаситних бажань, слідуючи в своєму житті 

8 См. Абу аль-Хасан ан-Надаві, Іслам Ондерлері Таріхі, I, 449.
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божественним велінням і готуючись до останнього свого подиху. Наш 
Господь в священному аяті велить:

َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن
«Поклоняйся Господу своєму, доки не прийде до тебе 

впевненість» (аль-Хіджр, 15/99)

Це і є те саме правило, яке виражає суть життя кожного раба, 
наближеного до Всевишнього Творця!

Кожна душа, яку спіткали таємниці і піднесена любов, прагне 
прожити дане їй Аллахом, як аманат, життя, прикрашаючи його 
служінням і поклонінням на істинному шляху і постати потім перед 
своїм Господом з «калбі салім» (чистим, непорочним серцем).

Тобто, спрямованість Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) в його останню мить, виражена в словах: «Рафікі-А’ля, Рафікі-
А’ля (До Найвищого Друга, до Найвищого Друга!) ...», виявлялася у 
його послідовників, які пізнали божественні таємниці.

Те, як зустрів свій останній подих високоповажний Махмуд 
Самі Ефенді, який жив, у всьому наслідуючи досконалому прикладу 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), може послужити 
прекрасним уроком для нас. Самі Ефенді був рабом, наближеним до 
Всевишнього Аллаха, чиє серце було наповнене любов’ю до Пророка. 
Так само як по слідах людини, залишених нею на снігу, можна дійти 
до самої людини, і Самі Ефенді, бажаючи бути з Посланцем Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям), в усьому дотримувався його Сунни. 
Його благочестиве життя, прожите в захваті піднесеної любові до 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), завершилася під час 
азану на тахажжуд-намаз. Ті, хто був поруч з ним в цю мить, чули, як 
з язика його злітало тільки:

«Аллах, Аллах, Аллах! ..»
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Але насправді, говорив не тільки його язик, а кожна частка його 
тіла і його душі говорила: «Аллах» ...

Отже, вся справа в тому, щоб прожити своє життя праведним 
рабом Аллаха і піти з нього в тому ж чудовому стані. Адже 
Всевишній Аллах хоче, щоб кожен з нас, взявши урок з життєвого 
прикладу Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), став 
витонченим, вдумливим, делікатним, чуйним Його рабом. Тільки ті, 
хто всією душею пристрасно відданий Всевишньому Творцю, може 
удостоїтися Господа: «Який прекрасний цей раб!» Щоб високий 
дух божественної любові здобув перемогу, потрібно очистити душу 
від накипу і бруду, щоб в ній засяяло світло Істини ... І цей стан, інша 
Аллаху, буде присутній в кожному нашому подиху і стане суттю 
нашого останнього подиху.

З іншого боку, всі духовні зісковзування і втрати відбуваються від 
забуття Аллаха. У священному аяті наказується:

َ َفأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم أُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللّٰ
«Не будьте ж такими як ті, хто забув Аллаха. Він змусив їх 

забути самих себе! Вони і є нечестивцями» (аль-Хашр, 59/19)

Воістину, всі гріхи відбуваються з того моменту, коли ми забуваємо 
Аллаха. Адже раб, що повторює «Аллах» і думає про неминучість 
смерті, буде обережний в поклонінні і поведінці своїй і чуйний до 
утиску прав іншої душі. Тобто, нікому не заподіє і найменшої шкоди 
ні словом своїм, ні ділом ...

Що потрібно для того щоб життя наше не закінчилося провалом, 
і яким жаром повинні бути охоплені серця і душі наші, Всевишній 
Аллах неодноразово говорить в Священному Корані. Тому потрібно 
намагатися жити так, як вказує священний аят:
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َ َحقَّ تَُقاِتِه   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اللّٰ
ْسِلُموَن َوالَ َتُموتُنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

«О ви, які увірували! Бійтеся Аллаха гідним Його страхом! 
І не помирайте поки не станете відданими Йому!» (Алі Імран, 3/102)

В іншому випадку, ні тривалість, ні стислість терміну життя в 
цьому світі нічого не означатимуть. Про результат будь-якого життя є 
одне божественне роз’яснення:

َكأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبثُوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها
«У День, коли побачать вони Час той (тобто Судний час), буде 

їм здаватися, що пробули вони [в могилах] лише вечір чи ранок» 
(ан-Назі’ат, 79/46)

Отже, все, що потрібно від нас - це служіння, поклоніння і покора, 
що тривають не більше одного вечора або ранку ... В зв’язку з цим 
наскільки ж значне застереження, яке звучить в повчанні Джунайд 
аль-Багдаді:

«Час життя в цьому світі дорожче одного року Судного дня. 
Адже тоді неможливо буде зробити жодного діяння на спасіння своє».

Ось і час, що зараз даний нам, кожен день і хвилина, - це щаслива 
нагода для здійснення цих діянь, які полягають в служінні, поклонінні 
і покорі. Особливо хадж9, що здійснюється в ці дні, є нічим іншим як 
підготовкою до останнього подиху. Всі етапи хаджу мають аналогію 
зі смертю і воскресінням ... Іхрам, в який одягаються всі паломники, 
подібний до поховального кяфану ... Арафат, місце покаяння і 
надії ... Побиття камінням шайтана - це позбавлення від мирських 
прив’язаностей і пристрастей, осягнення того, скільки потрібно 

9 Хадж згадується тому що, опублікування сохбету співпало з періодом паломництва



41

Останній подих - 2     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зусиль і волі, щоб приборкати свій нафс і позбутися згубних бажань 
... і на завершення, після всіх випробувань, набуття стану чистоти 
новонародженого немовляти нагадає нам про зустріч з Господом 
нашим ... Це невелика репетиція нашого прощання з життям, нашого 
останнього подиху ... Нехай же Всевишній Аллах дарує нам всім 
можливість здійснити хадж саме так!

О Господь! Пошли нам всім долю прожити життя, наповнене 
духовним знанням, і щоб наш останній подих став причиною 
бажаної і захоплюючої зустрічі з Істинно Прекрасним Господом 
нашим!

Амінь!





Воістину, останній подих подібний 
незамутненому, гладкому і чистому дзеркалу. 
Кожна людина побачить в дзеркалі цьому все 

своє життя, красивою вона була чи потворною. 
В цю мить з її зору і слуху спадуть всі завіси 

заперечень і безпечності. Коли всі завіси будуть 
підняті, розум і совість поринуть в атмосферу 
різного роду зізнань і каяття. Так нехай же 

наш останній подих не стане тим дзеркалом, в 
якому ми з жалем побачимо життя своє!

Останній подих 
3
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Останній подих подібний ясному, незамутненому дзеркалу. Лю-
дина виразніше всього впізнає себе в момент останнього подиху. Ра-
хунок за все прожите життя проходить перед внутрішнім поглядом. 
Тому для сина людського немає більш повчальної картини, ніж та, яку 
бачить він у свою передсмертну мить.

Як розповідає Священний Коран, Фараон, що жив в непокорі Ал-
лаху, тільки тоді зрозумів, що погубив самого себе і життя своє, коли 
божественним гнівом був скинутий в безодню Червоного моря. Він, 
тільки в останню мить усвідомив, що в дійсності його земна влада і 
могутність включали в себе лише злидні і розчарування, відчув гірко-
ту втрати. У священному аяті йдеться:

«... Коли ж Фараон став потопати, то вигукнув:« Я увірував 
що немає Бога, крім Того, в Якого увірували сини Ісраїла. І Я - 
один із відданих [Богу]!» (Йунус, 10/90)

Але все було скінчено ... Потопаючий в водах Червоного моря 
Фараон відчув, що повинен вхопитися за рятівний круг віри, але Все-
вишній Аллах сказав:

«Тільки [ти увірував], а перед цим ти не корився [Нам] і був 
одним із тих, які поширюють безчестя на землі!» (Йунус, 10/91)

Така доля тих, хто відчуває себе в безпеці, коли їх вчинки залиша-
ються безкарними, і які пробуджуються, коли в їх останню мить ми-
нуле повертається, наполегливо постає перед ними, стаючи причиною 
запізнілого каяття і звернення до істинного шляху. Отже, залишати 
каяття на останню мить є великим самообманом. Жити, підкоряючись 
потоку мирської метушні, не прислухаючись до безмовного голосу 



45

Останній подих - 3     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

смерті, не думаючи, що одного разу і нам потрібно увійти в ці двері, 
означає перебувати в гіркому невіданні.

Всевишній Аллах у багатьох священних аятах каже, що створив 
життя мирське місцем випробувань. Застерігаючи нас від безпечності 
та забуття нашої справжньої мети, священний аят велить:

«Кожна душа зазнає смерті. Ми випробовуємо вас злом і до-
бром як спокусою, і до Нас ви повернетесь.» (аль-Анбія, 21/35)

«... який створив смерть і життя, щоб випробувати вас – чиї 
вчинки будуть кращими» (аль-Мульк, 67/2)

Простіше кажучи, як живемо, що робимо в житті, як поводимося, 
як робимо поклоніння - все це з кожним нашим подихом буде послан-
нями в наш останній подих. Наше земне життя стане також відобра-
женням нашого стану в ахіраті.

Імам Газалі (рахматуллахі алейхі) говорив так:

«Хто в житті тліннім був позбавлений солоду пізнання, той не 
пізнає смаку споглядання в житті вічному. Людина не зможе в житті 
вічному стати володарем того, за що в цьому житті не заплатила. 
Там кожен буде пожинати те, що посіяв тут. Людина помирає в 
тому стані, в якому жила, і буде відроджена в тому стані, в якому 
померла. Тобто, має значення те, що людина пізнала за своє життя, 
інакше - наскільки вона пізнала Істину і чинила у відповідності з нею, 
за що в ахіраті їй буде подарована нагорода, відповідна її ступеню ».

Отже, всі ми кожним подихом своїм готуємо собі або покарання, 
або нагороду Господа. Всевишній Аллах у священному аяті попере-
джає нас, Своїх рабів:

«О ви, які увірували! Бережіть себе і сім’ї свої від пекла, па-
ливом якого є люди і камені…» (ат-Тахрім, 66/6)
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«... і коли пекло запалає, і коли рай наблизиться [до праведни-
ків] дізнається душа, що приготувала собі вона [діяннями своїми]!» 
(ат-Таквір, 81 / 12-14)

«Так куди ж ви прагнете, [заперечуючи Коран]?» (Ат-Таквір, 81/26)

А тому, кожна людина повинна бути уважна до того, куди вона 
спрямовується і що готує собі. Не відкладаючи до останнього поди-
ху свого, вона повинна перебувати в постійній турботі про це. Адже 
вигода і збиток, придбання і втрата властиві лише земному життю. У 
загробному житті не буде мови ні про вигоду, ні про збиток.

Той, хто ввів себе в оману перевагою благ царства земного, які 
тлінні і відносні, підкорився владі нафсу і обманувся блиском цього 
життя, впавши в духовну вбогість, безсумнівно, виявляться в збитках 
і презирстві в загробному житті. Адже невідомо, якою буде наше за-
гробне життя в порівнянні з цим життям. З цієї точки зору, борг кожної 
розсудливої   людини - готувати себе до тривалого загробного життя і 
вічного життя, що слідує за ним.

З іншого боку,  в душі кожного му’міна смерть, осяяна світлом 
віри, не постає зловісною і страшною, а, навпаки стає передвісником 
вічного життя. Кладовища, де безліч могильних плит з іменами дру-
зів і близьких, для володіючих іманом не здаються похмурим місцем 
перебування, а представляють собою безмовне царство духовного на-
ставлення і застереження. Для роздумуючого му’міна життя і смерть 
- це існуючі поруч природні реальності. З цієї точки зору, істинний ві-
руючий - той, хто уклав мирну угоду зі смертю. Адже якщо він підго-
тувався до неї при житті земному, то знайде душевний спокій у вічно-
сті. Якщо коротко, то останній подих може стати воістину прекрасним 
тільки у володаря душі, сповненої піднесеної любові до Всевишнього 
Творця. В іншому випадку, життя, що завершилось в «любові до зем-
ного і ненависті до смерті», приречене на сумний фінал.

Повноцінна підготовка до ахірату можлива, як ознайомлює нас 
наш Господь в Священному Корані, тільки шляхом набуття «улюбле-
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них Їм якостей», таких як богобоязливість, стриманість, щирість і, 
як результат їх вдосконалення, співчуття, милосердя, служіння, по-
блажливість , самозречення, терпіння. Все це, безсумнівно, любимо 
Аллахом і збільшує надію завершення цього життя в якості Його улю-
бленого раба. Тому, кожен му’мін, взявши свою частку від милосердя 
Всевишнього Аллаха повинен стати щедрим і благодійним. Богобояз-
ливість і вірність своєму слову повинні стати його відмітними рисами. 
З іншого боку, підготовкою му’міна до його останнього подиху буде 
звільнення від не прихильних Аллахом якостей, якими вимощена до-
рога в пекло, таких як гординя, зарозумілість, марнотратство, неспра-
ведливість, агресивність, лихослів’я, наклеп, брехливість.

Щоб догляд раба з цього життя був прекрасним, тобто в стані 
іману, йому, насамперед, потрібно очистити серце своє, тобто звільни-
тися від низинних нахилів, і прикрасити його прекрасними якостями. 
Адже досягнення серцем богобоязливості є найціннішим надбанням 
всього цього життя. Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) 
так роз’яснює суть цього очищення:

«Могила встеляється не камінням, не дошками, не повстю. У не-
заплямованій душі, в чистоті власного внутрішнього світу, в самому 
собі тобі потрібно готувати могилу, для чого тобі доведеться скину-
ти свої особисті претензії і самолюбство перед могутністю Аллаха».

Щоб очищення душі відбувалося в досконалій формі і серце 
знайшло відповідний цьому рівень, його необхідно наситити почут-
тям високої любові до Аллаха і Його Посланця. Самим найбільшим 
проявом любові до Аллаха є покора Йому. Перебувати в непокорі ве-
лінням Аллаха і стверджувати про свою любов до Нього є ілюзія і 
самообман.

У священному аяті Всевишній Аллах велить:

«Скажи [Мухаммад]: « Якщо ваші батьки, сини, брати, дру-
жини, родини, накопичене майно, торгівля - застою в якій бої-
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теся - , і любі вам житла, [якщо все це] миліше за Аллаха, Його 
Посланця й зусиль на Його шляху, то чекайте, поки Аллах не 
явить наказу Свого! Аллах не веде прямим шляхом людей нече-
стивих!» (ат-Тауба, 9/24).

Тому священну любов до Аллаха і Його Посланця ми повинні 
тримати понад усе і пронести її через усе своє життя до останнього 
подиху, не втративши від неї нічого. Наскільки наша любов і прихиль-
ність до Аллаха і Його Посланця займає місце в наших серцях, свід-
чить те, як старанно ми виконуємо покладені на нас поклоніння або 
наші благі справи. Адже велика відмінність між поклонінням, викона-
ним з душею, пов’язане любов’ю до мирського, і душею, наповненою 
божественною любов’ю.

Адже внутрішній стан і поведінка, взаємини з людьми, поклонін-
ня і служіння му’міна значно відрізняються, якщо він справді живить 
глибоку прихильність до Аллаха і Його Посланця. Щоб бути гото-
вим до свого останнього подиху, му’мін приділяє велику увагу тому, 
щоб кожне відпущене йому поклоніння було виконано в стані хушу 
(зі смиренням, покорою). У священному аяті Всевишній Аллах надає 
значення тим властивостям пізнавши божественні таємниці му’мінів, 
які приведуть їх до спасіння:

َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن
«Досягають успіху віруючі, які смиренні у [здійсненні] своїх 

молитов» (аль-Му’мінун, 23 / 1-2)

І, навпаки, про тих, хто недбалий у виконанні молитов, йдеться:

يَن الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن َفَوْيٌل لِّْلُمَصّلِ
«Лихо ж тим, хто молиться, але ставляться до молитов своїх 

недбало» (аль-Ма’ун, 107 / 4-5)
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Як видно звідси, Всевишній Аллах бажає, щоб через поклоніння 
між тілом і душею раба встановився міцний зв’язок. І це божественне 
бажання поширюється не тільки на поклоніння, пов’язане з намазом, а 
також на посаду, хадж, милостиню і всі інші запропоновані віруючому 
види поклонінь.

З цієї точки зору, піст повинен допомогти нам зрозуміти ціну 
благ, видалити наші серця від зневіри, пережити стан тих, хто відчуває 
потребу, і знайти глибину почуттів і відчуттів. З іншого боку, обме-
жуючи нас в деяких дозволених в інший час діях і задоволеннях, піст 
робить для нас очевидним те, наскільки слід віддалити себе від всього 
того, що заборонено. Атмосфера хаджа, одягання в схоже з кяфаном 
вбрання, нагадують рабу про його нікчемність перед божественною 
величчю, що пояснюється усвідомленням власної смертності. Му’мін, 
який подає милостиню і робить пожертви, знає, що всі блага, в дійсно-
сті, належать Аллаху, а його добробут - це відповідальний обов’язок, 
який він повинен виконувати найкращим чином. Чи може му’мін, зро-
зумівший суть пожертвування, дивитися заздрісно на майно інших? 
Адже усвідомлене підпорядкування, що становить чистоту поклонін-
ня, відповідає глибині духовної прихильності. Коли серце звільняєть-
ся від накипу і бруду, а поклоніння знаходять щирість, душа освітлю-
ється світлом сонця Істини.

Зразок поклоніння, виконаного найпрекраснішим чином, зі сми-
ренням і покорою, ми знайдемо в житті Пророка (саллаллаху алейхі 
ва саллям) і благородних сахабів (радийаллаху анхум). Ніколи не забу-
ваючи про існування ахірату і дізнаючись про нього з бесід Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), вони всі свої поклоніння до 
самого останнього подиху наділяли аурою найвищої духовності.

Так один сахаба звернувся до Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям):

- Порадь мені що-небудь, о Посланець Аллаха, але будь короткий!



50

    Останній Подих

І він почув таку відповідь:

- Вистоюй кожен свій намаз так, ніби він останній у твоєму 
житті! Не говори нічого, за що потім доведеться вибачатися! І не 
покладай надій на те, що в руках у інших людей! (Ібн Маджа, Зухд, 15; 
Ахмад бін Ханбаль, Муснад, V, 412).

Тому, намагаючись бути підготовленим до того, щоб зробити свій 
останній подих, віруючий повинен прикрасити високою духовною 
мудрістю Сунни не тільки поклоніння, а й вчинки свої, і ставлення 
до людей. Щоб і справами, і своїми словами бути корисним людям, 
бажати братам по вірі того, чого бажаєш собі. Це почуття поступово 
переросте в піднесену любов до Аллаха і Його Посланця, і, перелив-
шись через край, охоплює все суще і допомагає побачити світ очима 
самого Творця.

Іншою важливою обставиною, що визначає готовність до остан-
нього подиху, є стабільна сталість в серці почуття «іхсан». Це означає, 
в будь-який момент бути серцем разом з Господом, постійно відчувати 
божественну присутність. Саме велике щастя для раба - бути разом зі 
своїм Господом. Однак розум, який не має зв’язку з серцем, але під-
леглий нафсу, не здатний осягнути це. Він перебуває в невіданні про 
велике щастя.

Ще му’мін повинен володіти скромністю і терпінням. У будь-
яких життєвих ситуаціях він не повинен втрачати спокою і розсуд-
ливості. Потрібно пам’ятати про ті важкі випробування, які випали 
Пророку (саллаллаху алейхі ва саллям), але навіть втрата одного за 
одним п’ятьох з шести дітей не похитнула стану його духу; він зали-
шався терплячим і стійким заради вдоволення Аллаха і тоді, коли були 
вбиті його дядько Хамза і дуже близький його сподвижник Мус’аб 
(радийаллаху анхума).

Той, хто йде по шляху істини, спокуси і нещастя життя тлінного 
повинен усувати терпінням, забуття - поминанням, невдячність - по-
дякою, непокору - покорою, скупість - щедрістю, егоїзм - людяністю, 
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сумнів - упевненістю, удавання - щирістю і смиренням, опір - покаян-
ням , безпечність - роздумом, сприяючи піднесенню рівня своєї духо-
вності.

Крім благословенних днів і ночей, особливо цінним часом для 
зікруллах є досвітній час. Сонце життя вічного ховається в досвітніх 
сутінках. Всі улюблені раби Аллаха, для яких злилися поняття життя 
і смерті, з почуттям любові і страху перед Аллахом, заради здобуття 
достатку Господа свого, проводили ніч в зікрі і роздумах. Години до 
сходу сонця, проведені розталими в любові до Аллаха рабами далеко 
від поминання і роздумів, були для них часом гіркого розставання.

Ще однією важливою особливістю є жертвування на шляху Алла-
ха. Священний аят велить:

ِ َوالَ تُْلُقوْا ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوأَنِفُقوْا ِفي َسِبيِل اللّٰ
«Жертвуйте на шляху Аллаха, та не йдіть через руки свої до 

загибелі!» (аль-Бакара, 2/195)

На думку муфассірів (тлумачів Корану), цей священний аят 
роз’яснює небезпеку «перебування в стороні від служіння релігії, під-
несення голосу Істини, самовідданості і пожертвування через острах 
бідності і любові до земних благ». Тому му’мін повинен прагнути 
використовувати кожну надану можливість, щоб жертвувати на шля-
ху Аллаха своїм майном і своєю душею. Адже як і саме життя, все, 
що є в ньому, - це аманат, ввірена нам відповідальність. Як доречне 
витрачання цих коштів віддається нагородою життя вічного, в тій же 
мірі скупість і пристрасть до розкоші, що сприяють накопиченню благ 
тільки для себе, призводять до втрат і в житті вічному.

Кожен му’мін, що стосується пожертвувань, повинен знати і 
пам’ятати, що після того як тіло померлого віддається землі, але перш, 
ніж воно почне розпадатися, його родичі встигають вислухати спів-
чуття всіх, хто знав його. Пізніше, коли спадкоємці приступають до 
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розділу майна, грунт починає розкладати тіло. Обидві ці події відбу-
ваються одночасно і закінчуються майже одночасно. З одного боку, 
розподіляється майно, з іншого - відбувається розкладання тіла. Душа 
, яка за цим спостерігає, шкодуючи про даремно витрачені зусилля в 
прожитому житті, від досади хоче стукнути рукою по коліну, але не-
має ні руки, ні коліна, щоб зробити це! .. Залишилися лише діяння ... 
Наша богобоязливість і благі діяння, вчинені в тлінному житті, обер-
нуться для нас найбільшим надбанням і багатством життя вічного.

Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав:

«Могила (в залежності від діянь) може стати одним з садів раю 
або однієї з прірв пекла» (Тірмізі, Кийамат, 26).

Тобто, життя в могилі, яке триватиме до дня воскресіння, буде 
відповідати нашому стану і нашим справам в земному житті.

Тому вміння сприймати смерть не як втрату, а як порятунок, не 
як трагедію, а як «першу шлюбну ніч» - доля тих, хто завжди готовий 
до неї. Щасливці, які направили своє життя по цьому сповненому ду-
ховною мудрістю шляху і смертю своєю возз’єдналися з Господом, 
залишили значний слід в нашій історії. Одним з них був Забутий Му-
заффар на прізвисько Мехметчік.

Цей глибоко віруючий юнак, який виявив винятковий героїзм в 
битві при Чанаккалі, навіть після здобутої в бою перемоги не зупинив-
ся, а перейшов на Східний фронт, де бої ще не закінчилися. В одному 
з боїв він був важко поранений. І підносячи прийдешнім поколінням 
ще один урок мужності, випив чашу шахіда.

Було це так. Воював на лінії вогню Забитий Музаффар-бей от-
римав смертельне поранення. У свою останню мить, не маючи мож-
ливості ні говорити, ні подати знак навіть очима, він дістав з кишені 
клаптик паперу і трісочкою, умоченою в кров, що витікає з рани, по-
чав писати:

«Солдат! В якій стороні кібла?»
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Ті, хто були поряд з ним зрозуміли, що Музаффар-бей збирається 
віддати свою душу Богові і повернули його лицем в напрямку Бей-
туллах. На обличчі його відбилася радість швидкої зустрічі, і чесна 
душа шахіда піднеслася до Господа свого.

Так само раб, незалежно від своєї професії і роду занять, яким 
він присвятив життя, якщо не втратив своєї Кібли, то перед смертю 
Всевишній Аллах пошле причину, щоб він знову знайшов її. Ті, хто в 
житті своєму втілив суть каліма-і-таухід і на роботі, в сім’ї, в суспіль-
стві намагався перебувати в заспокійливій атмосфері єдинобожжя, 
знайшов свою кіблу і, головне, знову набуде її з останнім подихом. 
Природно, «кібла» означає проходження шляху, вказаного Кораном і 
Сунною, життя, відповідне каліма-і-таухід. Найважливіше - прожити 
життя і зробити свій останній подих, досягнувши і залишаючись на 
«сирати мустакім», згаданому в аяті:

َراَط الُمسَتِقيَم  اهِدَنــــا الّصِ
В іншому випадку, найімовірніше буде виявитися в такому збит-

ковому становищі, як корабель, який відстав від флотилії і готовий ри-
зикувати бути розбитим в будь-якій бухті. Так збереже нас Всевишній 
Аллах від цього.

Жити прекрасно майже за пазухою у смерті, осягнувши таємницю 
слів «помріть до смерті», - привілей наближених рабів Аллаха, волода-
рів таємних знань. У День воскресіння вони будуть звільнені від всяко-
го страху і печалі, і це - обіцянка Аллаха. Смерть, як переддень вічного 
життя, для цих рабів, що зберігають свою честь і, по бажанню Аллаха, 
готових зустріти свою останню мить, є щастям. Адже істинне знання в 
тому, щоб віддати душу такою ж чистою і непорочною, якою вона нам 
довірялася. Як сказав поет:

В ту мить підніметься одна завіса, опуститься інша завіса,
І все, що потрібно зуміти, «ласкаво просимо!» сказати Азраілю ...

Н. Фазил Кисакюрек
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Воістину, останній подих подібний незамутненному, гладкому і 
чистому дзеркалу. Кожна людина побачить в дзеркалі цьому все своє 
життя, красивою вона була чи потворною. В цю мить з його зору і слу-
ху спадуть всі завіси заперечень і безпечності. Коли всі завіси будуть 
підняті, розум і совість поринуть в атмосферу різного роду зізнань і 
каяття. Так нехай же наш останній подих не стане тим дзеркалом, в 
якому ми з жалем побачимо життя своє! Нехай нашим дзеркалом ще 
за нашого життя стане Коран і Сунна. Адже справжні щасливці - ті, 
хто пізнали себе перед смертю.

Нехай Господь зробить наш останній подих вікном, через яке 
ми будемо споглядати нагороди життя вічного ...

Амінь! ..



Самий благословенний час для зікри (поминання) - 
досвітній. Всевишній Аллах надає тому часу таке 
значення, яке не надає жодному іншому. Неспання 

в досвітній час означає прояв високого кохання і 
поваги раба до Господа свого. По суті своїй нічний 
намаз і тасбіх (вихваляння) це зустріч з величним 
близьким, сохбет (дружня бесіда) з ним. Досвітній 
час має бути проведений так, щоб винести з нього 
сердечне знання і духовність, яких вистачило б на 

весь прийдешній день

Поминання Аллаха  
(Зікруллах) у Всесвіті і 

досвітньому часі
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Господь наш, у якого є ім’я «аль-Хайй» (Вічно Живучий), кожному 
своєму творінню дав життя. У Всесвіті немає нічого, що можна було 
б назвати «неживим». Ми називаємо одушевленими або живими, 
тварин, людину і рослини, вважаючи, що життя властиве тільки їм, 
але, вивчаючи молекулярну будову матерії, дізнаємося про постійний 
рух частинок усередині будь-якої речовини і переконуємося, що і тут є 
порядок і життя. Цей порядок поширюється на об’єкти як макро-, так 
і мікросвіту. Всевишній Аллах познайомив кожне творіння з суттю 
Своєю і наділив їх власним зікром, власним способом відтворювати 
зікр. Тому вважається, що кожне творіння знає Господа свого і по-
своєму Його поминає.

Предмети, рослини і тварини знають про Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) і про всіх інших пророків 
(алейхімуссалям). Про це можна судити по чудесам і знаменням 
пророків. Коли виникала така необхідність, вони, з дозволу 
Всевишнього Аллаха, одушевляли камені, палиці, інші предмети. Так, 
камінчики в руках Абу Джахля заговорили, підтверджуючи істинність 
пророчої місії Мухаммада (саллаллаху алейхі ва саллям) і поминаючи 
Всевишнього Аллаха. А посох пророка Муси (алейхіссалям), 
обернувшись змією, налякав Фараона. Також Червоне море, 
підкоряючись божественному велінню, відкрило дорогу пророку 
Мусі (алейхіссалям) і його народу, але Фараон, який їх переслідував 
на чолі свого війська впізнало і накрило хвилею. Фінікова пальма, 
не бажаючи розлучатися з Посланцем Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям), рипнула і застогнала, коли він прибрав руку, якою спирався 
на неї. А тварини зверталися до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі 
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ва саллям) зі скаргами на своїх господарів, які погано поводилися з 
ними.

Про те, що неживі предмети найкрасивішим чином виконують 
божественні веління, Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі 
алейхі) сказав:

«Хіба не бачиш ти? Хмари, сонце, місяць і зірки - всі вони 
рухаються по порядку. Кожна з цього сонму зірок сходить рівно в свій 
час, і ні на хвилину не затримує і не випереджає часу свого заходу.

І як вийшло, що ми не бачимо чуда знамень пророків і не розуміємо 
їх? Адже вони одушевляли камені і палиці. Поглянь на це і порівняй 
шматок каменю і посох з усім іншим, що неживе.

Те, що камінь корився нашому Пророкові, а посох корився Мусі, 
говорить про те, як все інше кориться Аллаху, Його Волі.

Вони кажуть: «Ми знаємо Аллаха, покоряємося йому. Ми 
предмети, які не виникли в результаті випадковості. Ми схожі на 
Червоне море. Море це, будучи лише водою, відокремило Фараона від 
синів Ізраїлевих і потопило його!»

Де б то не було, дерево чи камінь, побачивши Мустафу (саллаллаху 
алейхі ва саллям), вітали його. Тому, знай, що все, що здається тобі 
неживим, насправді живе! .. »

Не тільки люди, але і джини, тварини, предмети знають Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) так, як Аллах вклав це знання 
в них. Всі вони покірно і з любов’ю коряться йому. Однак через те, 
що людина захоплена метушнею минущого життя, яке дане їй як 
випробування, його очі закриті завісою, і він найчастіше не бачить 
цього. Як повчальний хадіс Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям), який покликаний пробудити нас від безпечності:

«Кожна істота в небі і на землі, крім непокірних з джинів і 
людей, знає, що я - Посланець Аллаха» (Ахмад бін Ханбаль, Муснад, III, 310).
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Це показує, що не тільки людині дано визнати і підкоритися 
Посланцю Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Навпаки, можна 
сказати, що інші творіння, яким не надано право вибору, можуть 
досить перевершити в цьому людину.

Це підтверджує священний аят:

«... Ми зробили підвладними Дауду гори і птахів, щоб вони 
славили [Аллаха], і Ми це здійснили» (аль-Анбія, 21/79)

Пробуджуючи рабів Своїх від сну безпечності, Аллах говорить в 
цьому аяті, що все, що створено Їм, поминає Творця свого мовою, яка 
не чутна нам. Почути ж зікр створінь можна, коли душа знайде чистоту 
в процесі поклоніння, зікри і щирого служіння, коли підніметься завіса 
нехтування і безпечності, коли світ відкриється в його справжньому 
вигляді.

Наступна розповідь про улюбленого раба Аллаха Азізе Махмуда 
Худаї (рахматуллахі алейхі) свідчить про те, що і рослини роблять 
зікр.

Одного разу шейх Уфтада (рахматуллахі алейхі) зі своїми 
мюрідами вийшов на природу. За його завданням, кожен з учнів 
мав принести вчителю букет квітів. Всі принесли по букету, тільки 
Кади Махмуд ефенді (рахматуллахі алейхі) приніс зів’ялу квітку зі 
зламаним стеблом ... Після того, як всі вручили вчителю гарні букети, 
Кади Махмуд (рахматуллахі алейхі) зніяковіло простягнув йому свою 
квітку. Під здивованими поглядами учнів шейх Уфтада (рахматуллахі 
алейхі) прийняв квітку і запитав:

- Син мій, Махмуд! Чому, коли всі принесли по букету квітів, ти 
приніс зів’ялий?

Шанобливо схиливши голову, Кади Махмуд (рахматуллахі алейхі) 
відповів:

- Пане вчителю! Що б я не підніс Вам, все буде мало. Коли я 
нахилявся до квітки, щоб зірвати її , я чув, її трепетний зікр: «Аллах, 
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Аллах ...» Серце моє не могло погодитися, щоб я зірвав хоча б одну з 
них. І я приніс вам саме цю квітку, яка вже більше не може згадувати 
Аллаха ...

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) сказав:

«Цар птахів - це білий лелека [турец. «Лейлек»]. Чи знаєш, що 
означає його крик: «лек, лек»? Він означає:

Хамду Лек, Шукру Лек, Мульку Лек, йа Муста’ан! (Хвала Тобі, 
Дяка Тобі, Влада Тобі, о Господь, чиєї допомоги всі потребують!) ».

А Мухітдін Арабі (рахматуллахі алейхі) розкриває цю істину так:

«Кожна жива істота поминає Аллаха у властивій тільки йому 
манері. І в цьому вони відрізняються один від одного за ступенями:

Найбільш далекі від безпечності та які постійно поминають 
Аллаха неживі створіння. Тому що вони не потребують їжі, питва, 
повітря.

За ними слідують рослини, у яких з’являються деякі потреби. 
Волога грунту і сонячне світло їм необхідні для розвитку квіток, 
листя, плодів.

Далі йдуть тварини. Їх життєві функції набагато складніші, ніж у 
рослин. Тому вони мають більше потреб і бажань нафсу.

Потребам людським же немає кінця. Зарозумілість, нездійсненні 
мрії та ненаситні бажання неминуче приводять його до безпечності».

У священному аяті наказується:

اَك َك ِبَربَِّك اْلَكِريِم الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ  َيا أَيَُّها ْاالْنَساُن َما َغرَّ

ا َشاَء َركََّبَك َفَعَدَلَك ِفي أَّيِ ُصوَرٍة مَّ
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«О людино! Що ж спокусило тебе відносно Господа твого 
Щедрого, який створив і розмірив твій образ, і впорядкував тебе в 
такому вигляді, в якому побажав Господь твій?» (Аль-Інфітар, 82 / 6-8)

Щоб правильно сприймати таїнства і мудрість, закладені у 
Всесвіті, необхідно, щоб духовний світ знайшов якісну глибину. 
Му’мін (віруючий), який дивиться в світ і небо поглядом серця, 
відчуває зовсім інші відчуття. Священний Коран відкриває нам, 
що в небесах і на землі кожна порошинка поминає Творця свого. У 
ньому розповідається про те, що небеса, земля, гори, дерева, трава, 
сонце, місяць, зірки і блискавка, тварини, камені, що скачуються і 
навіть падаюча на землю тінь з ранку до вечора перебувають в сажда 
(земному поклоні).

«Усі , хто на небесах і на землі, а також їх тіні вклоняються 
Аллаху, добровільно та примусово вранці та ввечері» (ар-Ра’д, 13/15)

«Невже вони не спостерігали за речами, які створив Аллах? 
Їхні тіні схиляються направо й наліво, смиренно вклоняються 
перед Аллахом.» (Ан-Нахль, 16/48)

Священні аяти представляють нам дивну картину, де навіть 
тіні перебувають в сажда. Значить, і тіло, і тінь його, окремо один 
від одного, знаходяться в поклонінні Всемогутньому Господу ... Всі 
найдрібніші частинки Всесвіту, всі разом і кожна окремо, незалежно 
від того, здатні вони вірити чи ні, підкорилися волі Господа, впали 
ниць перед Ним і слухняно виконують обов’язок, зумовлений їм 
Аллахом ... На жаль, безтурботні серця тих, які відкинули це , впали в 
непокору і розгубленість, коли все суще навколо вільно чи мимоволі 
підкорилося всемогутності Аллаха! ..

Чи знають ті, хто поклоняється комусь крім Аллаха, що навіть 
тіні їх кумирів, в дійсності, слідують порядку, встановленому Їм! Як 
глибоко їх омана і самообман!

Священні аяти малюють і інші сюжети, де фігурують тіні, 
предмети, живі створіння і ангели. Кожен з них з хвилюванням і 
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покорою виконує певний йому обов’язок. А невдячність, замість 
покори і поклоніння Аллаху, що змушує йти проти божественних 
наказів, властива нещасним і блукаючим в невіданні синам людським. 
Священні аяти докоряють їх, перебуваючих в безпечності, тим, що всі 
створіння і навіть їх тіні схиляються перед Господом.

Дійсно, якщо ми уважно придивимося до того, що оточує нас, ми 
побачимо в небесах, що тягнуться до горизонту, де вони сходяться з 
землею, гірських хребтах, що розтягнулися вдалину на великі відстані, 
їх сажда, їх схиляння. Який прекрасний вид в хвилюванні і трепеті 
впавших на землю в сажда тіней дерев, квітів і трав, тварин і людей. 
Ніби земля -   величезний килим для поклоніння тіней всього сущого. 
Грім і блискавка - ніби покаянні сльози і ридання небесні.

Для серця, що відчуває в мешканців небес і землі закладено велике 
повчання. Тріпотіння серця в тільці крихітної комахи, рев величезної 
тварини представляють йому прояви божественної могутності.

Чудові трелі, щ о ллються з сердечка солов’я, який має розмір 
не більше крапельки, воркування горлиці «ху, ху» (араб. «Він, Він»), 
курликання лелеки «лек, лек» (араб. «Тебе, Тебе») - який зворушливий 
цей тасбіх (ви х валяння) для слухаючої душі. Всевишній Аллах у 
священному аяті каже:

«Невже ти не б а чиш, що Аллаху поклоняється те, що на 
небесах і те, щ о на землі - сонце, місяць, зірки, гори, дерева, 
тварини, багато людей. А багато хто заслуговує кари! Кого Аллах 
принизить, того  ніхто не пошанує! Воістину, Аллах чинить, як 
побажає» (аль- Х адж, 22/18)

Як ми бачимо, створіння і навіть неживі предмети – всі зайняті 
поклонінням і в ихвалянням. Але, як це не прикро, певна частина 
людства, що перебуває в занедбаному стані зікруллах, буде нести за 
це покарання. Істинно, що кожна найменша частинка Всесвіту, птиці, 
гори, річки знають свого Господа і не перестають згадувати і славити 
Його. І лише л юдина відстороняється від цієї цілковитої системи і 
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порядку, яким підкоряється все, не бере до уваги навіть найменшу 
дещицю від цього знання, вступаючи в суперечність з самою своєю 
сутністю і піддаючи себе великій утраті.

Прихильність до Всевишнього Аллаха виражається у раба в тому, 
що він не зраджує Господа свого. Тонко відчувають му’міни, куди б не 
кинули погляд, побачать світло Його зікри, до чого б не прислухалися, 
почують мелодію Його тасбіха. І ми, в залежності від того, наскільки 
старанні в поминанні Господа свого в цьому житті, завтра будемо 
піднесені і наближені Їм в тій же мірі.

Щоб пройти по життю з чистою совістю, померти з вірою і 
заслужити вічне щастя і благоденство, не можна забувати Господа. 
Адже той, хто в цьому житті забув Господа свого, сам кане в вічне 
небуття і забуття. Лише перебуваючи перед лицем смерті, людина 
прийде до тями від своєї безпечності. Але буде вже занадто пізно, за 
тією межею йому немає чого чекати, крім розчарування і скорботи.

Священний аят велить:

«Не будьте ж такими як ті, хто забув Аллаха. Він змусив їх 
забути самих себе! Вони і є нечестивцями!» (аль-Хашр, 59/19)

Один сахаба звернувся до Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям):

- О Посланець Аллаха! Приписів релігії стало так багато. Навчи 
мене, що мені зробити, щоб заслужити задоволеність Аллаха і щастя 
в житті майбутньому. – Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) відповів йому:

- Нехай язик твій завжди буде вологим від поминання Аллаха. 
(Тірмізі, Дават, 4; Ібн Маджа, Адаб, 53).

Поминання Аллаха не означає просто проголошення Його Імені. 
Тільки коли зікр виникає і виходить із серця, він приносить користь. 
Саме такий зікр має схожість з тим, коли в передвічні часи «Калу 
Бела» кожна душа присягнула на вірність Господу своєму: «Так! Ти - 
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наш Господь»; і тільки виконуючи зікр таким чином, можна віднайти 
щирість і впевненість у своїй вірі.

Від того, що ми часто нехтуємо зікром, Всевишній Аллах 
багаторазово нагадує про його важливість. Так, направляючи пророків 
Мусу і Харуна (алейхумассалям) до Фараона, Всевишній Аллах 
наставляв їх:

«Рушайте ж, ти і брат твій, із Моїми знаменнями, та не 
забувайте згадувати Мене!» (Таха, 20/42), не зробивши виключення в 
цьому навіть для них, і це є для нас уроком.

Щоб душі му’мінів звільнилися від скам’янілості невідання і 
досягли божественного благовоління, зікр повинен бути постійним. 
Під цим мається на увазі не один день або сеанс, а зікруллах завдовжки 
в життя, з’єднаний з кожним подихом; тільки завдяки йому наступає 
духовне пробудження людини.

У Священному Корані Аллах наказує:

ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحّقِ أََلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَن َتْخَشَع ُقُلوبُُهْم ِلِذْكِر اللّٰ
«Чи не час для тих, які увірували, змирити серця свої для 

згадування Аллаха й того, що зіслано з істини? (аль-Хадід, 57/16). 
Цей аят був посланий в Медині для застереження деяких сахабів, які 
після пережитих ними утисків в Мецці, зробивши хіджру, досягли 
достатку і дозволили собі розслабитися. Тому ми, живучи в атмосфері 
безмежної любові до Господа, не повинні впадати в залежність від 
мирських благ і переслідувати корисливу мету, а повинні прагнути до 
духовної активності і міцності.

Адже люблячі завжди зберігають в серці своєму пам’ять про 
тих, кого люблять. Серце без любові подібно необробленій землі. У 
любові - пізнання. Так як любов - причина всього сущого. Всевишній 
Аллах побажав, щоб людина пізнавала Його через спонукаюче 
почуття любові, і заради цього створили цей світ. Сила і велич 
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любові залежать від міри самозречення, покладеного на її вівтар. 
Тому, бути пробудженим в досвітні години, перебуваючи в згадуванні 
Всевишнього Аллаха, є втілене прагнення і любов до Нього.



Разом з тим, що му’мінам необхідно постійно перебувати в 
зікруллах, їм треба знати, що саме благословенний час для зікри - 
досвітній. Всевишній Аллах надає цьому часу таке значення, яке не 
надає жодному іншому. Займатися в цей час зікром і поклонінням 
набагато важче, ніж будь-коли. Тому старанність, проявлена рабами 
в ці години, свідчить про піднесену любов і повагу раба до Господа 
свого.

Наш Господь говорить про рабів Своїх, якими Він задоволений:

«Воістину, богобоязливі будуть у райських садах, серед 
джерел, отримуючи те, що дарував їм Господь їхній. Воістину, 
вони за життя були праведниками, спали лише малу частину ночі, 
а перед світанком вони благали про прощення» (аз-Заріат, 51 / 15-18)

І знову Всевишній Аллах велить:

«І покладайся на Величного, Милосердного, який бачить 
тебе, коли ти звершуєш молитви, і рухаєшся серед тих, які низько 
вклоняються.» (аш-Шу’ара, 26 / 217-218)

Коли були послані ці аяти, Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) 
пройшов вулицями, і в темряві ночі почув гул голосів, немов дзижчання 
бджолиного рою, що доноситься з будинків його сахабів, які читають 
Коран і старанних в згадуванні і вихвалянні Всевишнього Аллаха.

Наскільки, в дійсності, сильна любов до Аллаха в душах, 
свідчить те пристрасне бажання, яке вони проявляють заради нічного 
намазу і тасбіху. Тому, по суті своїй, нічний намаз і тасбіх - це зустріч 
з величним близьким, сохбет (дружня бесіда) з ним.

У священних аятах йдеться:
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«А також вночі. Вклоняйся Йому та прославляй Його 
протягом довгої ночі. Воістину, ці люди [тобто невірні] люблять 
скороминучість та нехтують важким [тобто Судним] Днем» (аль-
Інсан, 76 / 26-27)

«Вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати Господа свого зі 
страхом і надією, жертвуючи [ на благі діла] те, чим Ми наділили 
їх!» (ас-Сажда, 32/16)

Воістину, нічні години, з їх тишею і спокоєм, для досягнувших 
досконалості му’мінів є винятковим надбанням. Той, хто знає справжню 
ціну, саме другу частину ночі, коли весь Всесвіт занурюється в повне 
мовчання, проводять в ду’а, поклонінні, благаннях до Всевишнього 
Аллаха. І, як в денний час вони працюють заради прожитку тіла, 
так нічні години використовують для добування їжі духовної, яка 
наповнить їхні серця світлом божественного знання.

Одного з улюблених рабів Аллаха учні попросили роз’яснити 
суть моралі, яку вони ніяк не могли зрозуміти:

- Наш пан, якщо ми придивимося, то побачимо, що у собак 
немає в природі ворогів, які харчувалися б їх м’ясом, і вони вмирають 
природною смертю. Незважаючи на те, що собаки приносять багато 
цуценят, чисельність їх чомусь не збільшується.

Люди приносять в жертву і використовують в їжу м’ясо 
овець. Але вівця народжує всього одне ягня. Однак чисельність 
овець не зменшується, а навпаки, зростає. У чому мудрість цього 
благословенного приросту овець?

З посмішкою вислухавши питання, мудрий вчитель відповідав:

- Як це не здасться дивним, але вся справа в тому, як тварина 
зустрічає свій новий день. Адже досвітній час – самий благословенний 
час доби, коли сходить милість і божественне знання. Собака, яка 
прогавкала всю ніч, до світанку засинає. Вівця ж на світанку не спить. 
І тому отримує свою частку тієї милості.
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Очевидно, що ті, хто сплять в досвітній час, позбавляють себе 
милості і блага так само, як якщо б пустеля, море і стрімкі скелі не 
захотіли б увібрати благодать весняного дощу.

О Господь! Зроби, щоб ми, Твої раби, ні на один подих не 
забували Тебе! Наповни благословенним світлом зікруллах наші 
дні і ночі! Оживи наші душі фейзом (божественним знанням) 
досвітніх дощів! Дай кожному з нас пізнати справжню суть 
зікруллах! Настав на істинний шлях і тих, хто позбавлений 
розуміння Твоєї божественної величі! В ім’я тих, хто згадує Тебе 
на світанку, захисти від зла недоброзичливців, нашу Вітчизну і 
наш народ!

Амінь! ..



Як небеса, всіяні зірками, аж до Кінця світу 
будуть знаком могутнього і великого панування, 

також і Коран, який став теперішнім і май-
бутнім людства, подібний до розкинувшихся над 

нами небес, і зірками своїх аятів сяятиме до 
кінця часів. А тому, самі праведні і щасливі люди 

ті, хто, зібравшись під покровом Корану, жи-
вуть його світлом.

Коран і тафаккур – 1
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Божественні сифати Всевишнього Аллаха в усій досконалості 
проявилися в трьох об’єктах цього світу:

Людина, Коран і Всесвіт ...

Людина, яка була наділена відбитками всіх Прекрасних Імен 
Аллаха, є суттю світобудови. Проявом Прекрасних Імен Аллаха, 
втіленим у слові, є Коран. У порівнянні з людською структурою, 
Коран ще більш детальний. Про їх спільність було сказано:

«Людина і Коран - близнюки ...»

Всесвіт, що є третім виявом Прекрасних Імен Аллаха - це 
різновид тлумачення Корану. Всесвіт - це безмовний Коран, а Коран - 
це В сесвіт, одягнений в слово. Людина ж, за своєю глубинною суттю, 
посіла місце правителя, який здобув досконалість в світлі говорячого 
і безмовного Корану. З цієї точки зору, «людина, Коран і Всесвіт» - 
складові однієї сім’ї єдинобожжя.

Як небеса, всіяні зірками, аж до Кінця світу будуть знаком 
могутнього і великого панування, так і Коран, який став справжнім 
і майбутнім людства, подібний до небес, які розкинулись над нами, 
і зірками своїх аятів сяятиме до кінця часів. А тому, самі праведні і 
щасливі люди ті, хто, зібравшись під покровом Корану, живуть його 
світлом.

Як будь-яка таємниця, мудрість і істина приховані в Корані, так 
все щастя укладено в імані (вірі). Весь цей величезний світ доводить, 
що, якщо Всевишній Аллах побажає, Він приховає в краплі океан, а в 
океані - краплю, або, навпаки, зробить це явним.
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Виходячи з цієї істини, Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі 
алейхі) сказав:

«Одного разу в мені прокинулося бажання побачити світло 
Всевишнього Аллаха в людях. Я ніби хотів знайти Море в краплі, а 
Сонце - в порошині ... »

Звідси випливає один з висновків, що стосується прагнення 
до істини, томління по ній, занурення в її глибину, а саме, що для 
сходження до вершин її розуміння людському сину необхідно вдатися 
до превеликого засобу - роздумів про істину. Так як єдиним можливим 
засобом для цього є саме тафаккур (міркування) і таджассус 
(спостереження).

У міркуванні відкривається витонченість задуму, вишуканість 
мудрості світобудови. Простір Всесвіту, як місце випробувань, є 
школою іману. Той, хто намагається суперечити божественному 
вихованню і керівництву, проявляючи негативізм, і жити, виходячи з 
власного розуміння цінностей, що знаходиться поза межами достатку 
Творця, не тільки завдають собі непоправної шкоди в життя вічному, 
а й у світі минучому часто перебувають в стані стресу і пригніченості 
духу.

Син людський, який живе з гідністю і честю підкорившись 
волі Всевишнього Творця, має розплутати вузол майбутнього, а 
саме, розгадати таємницю смерті через керівництво божественних 
одкровень і роздуми над ним, що приведе його до істини. Так як 
кожен, без винятку, в останню мить життя постає перед вогненною 
безоднею смерті, яка охоплює його, то заздалегідь роздумувати 
про неї і правильно будувати життя, щоб бути впевненим у своєму 
майбутньому, є сенсом життя кожного смертного.

У зв’язку з цим, син людський для пізнання Всесвіту, 
божественних таємниць і мудрості, закладених в ньому, потребує 
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напрямку своїх роздумів і спостережень в правильне русло під 
керівництвом Священного Корану.

Адже якби людина без Священного Корану, спираючись лише на 
власний розум, могла досконало осягнути, зрозуміти, уявити прояви 
мудрості Господа, Всевишній Аллах не надсилав би на допомогу Своїм 
рабам ні пророків, ні Священні писання. Це означає, що людина, для 
того щоб належним чином використовувати свої природні здібності до 
роздумів і спостереження, потребує божественної допомоги. Якщо ж 
людина не звернулася до Корану, яким чином вона зможе пізнати такі 
сифати Аллаха, як «Єдиність» і «Вічність»? Коран найпрекраснішим 
чином спрямовує, корегує і розвиває лежачу в основі людської суті 
здатність до роздумів і спостереження, відкриваючи перед ним океан 
істинного пізнання.

Якби Коран не відчинив перед нами ворота роздумів, багатьох 
істин ми не тільки не змогли б зрозуміти, але і взагалі не мали б про 
них уявлення. У зв’язку з цим, нескінченність змісту Корану спонукає 
розум трудитися. Але природно, наше пізнання лежить в позначених 
межах і підпорядковане певним критеріям. Одночасно з твердженням, 
що немає нічого, «що існує живим або засохлим», про що ясно не 
викладено в Священному Корані, Всевишній Аллах говорить, що 
істині Його, як і Його порядку у Всесвіті, немає меж, тому людині 
неможливо досягти його.

Це означає, що в тому, як слід використовувати здібності 
тафаккур і таджассус, Коран відкриває поле діяльності, безліч разів 
наставляючи на істинний шлях і застерігаючи людство від помилок. 
Необхідно добре розуміти і знати, якими ми володіємо можливостями. 
Тому що розум, який нам даний, має роздільну здатність механічних 
ваг, а істина ж, яку нам належить зважувати, має велич легендарної 
гори Каф (Кавказ). Тому, прикрасивши свій розум покорою, треба 
розчинити його в Одкровенні.
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Саме тому, знаючи про обмежені можливості і недосконалість 
свого розуму, муфассіри після тлумачення сенсу будь-якого священного 
аяту завжди додають:

«Істинне знання у Аллаха ...», маючи на увазі те, що істину, яка 
зійшла від Всевишнього Аллаха, треба приймати в тому вигляді, в 
якому вона існує.

Адже вода, яка стоїть в графині на кухні, за своїми властивостями 
не відрізняється від води, що становить океан, але існує нескінченна 
різниця в кількості і глибині.

З іншого боку, якщо сліпому від народження спробувати пояснити, 
як виглядає який-небудь колір, то це, без сумніву, буде враховано в 
його свідомості. Але яка ж буде різниця між його уявленням про колір 
і реальністю? Це незрівнянно.

Отже, виходячи з того, що розуміння кожного слова і кожної 
фрази Священного Корану обумовлено їх осмисленням через призму 
людського розуму, не слід наполягати на повному і досконалому їх 
тлумаченні.

Значить, для людини встановлені певні межі у використанні 
здатності міркувати і спостерігати, в пізнанні та осягненні істини. 
Зараз ми побачимо, що Коран підносить цілий набір застережень 
і настанов серцям про необхідність роздумів , щоб слідувати по 
істинному шляху.

Священний Коран, який є незрівнянним керівництвом і джерелом 
щастя, у багатьох аятах говорить про мудрість людського творіння, 
дивовижному порядку світобудови, є чудовим роз’ясненням цього 
і закликає до роздумів. Ті, хто хоче прожити життя, гідне людини, 
повинні увійти в цей світ роздумів, який відкриває Священний Коран.

Бажаючи зрозуміти знамення, які спостерігаються у Всесвіті, 
людина задається питаннями: «Що є цей світ? Для чого я створений? 



72

    Останній Подих

У чому істина і суть стрімкого перебігу днів? Який шлях веде до 
щастя? »І далі:« Хто я? .. Для чого я живу? .. Як мені слід думати? .. 
До чого мені потрібно бути готовим, йдучи з цього світу? » і шукає 
відповіді на ці та подібні їм питання.

Коли все у Всесвіті тече, підкоряючись незримому закону і 
точному розрахунку, хіба може людина, що займає найвище, царське 
становище серед створених, безвідповідально, як доведеться, рухатися 
по життю, переможений власним нафсом?

У священних аятах йдеться:

أََفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَُّكْم ِإَلْيَنا الَ تُْرَجُعوَن
«Невже ви вважаєте, що Ми створили вас для забави та що 

ви не повернетесь до Нас?» (аль-Му’мінун, 23/115)

أََيْحَسُب ْااِلْنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسًدى
«Невже людина думає , що вона надана сама собі [без всяких 

обов’язків]?» (аль-Кийама, 75/36)

З настанням повноліття людина стає відповідальною. Для 
му’міна з цього моменту настає новий і головний етап життя, щоб 
реалізувати себе як гідний раб Аллаха. На цьому етапі він повинен 
навчитися бачити світ не тільки очима розуму, а й поглядом серця, 
щоб осягнути божественні таємниці світобудови, високу мудрість, 
відчути їх справжній колорит. У священному аяті йдеться:

«Невже вони не глянули на небо, що над ними, на те, як ми 
спорудили його і прикрасили, на те, що в ньому немає тріщин? 
Ми також простягли землю, спорудили на ній гори нерухомі 
і виростили всякі рослини прекрасні. [І все це] - щоб бачив і 
пам’ятав кожен раб, покірний [Аллаху]» (Каф, 50/6-8)
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Кожен день сходить і заходить сонце, даруючи нам своє тепло, 
на землі живуть численні тварини, ростуть рослини, що дають плоди 
всіляких квітів і смаків, мерехтять міріади зірок на нічному небосхилі, 
змінює свої фази місяць. Людину, яка бачить все це, що живе і 
насолоджується під цим небом, перебуваючи в невдячності і сліпоті, 
Істинний господар всіх цих благ попереджає і наставляє:

«Ми не створювали небо і землю і те, що між ними, даремно 
...» (Сад, 38/27)

«Ми не створювали небо, землю і те, що між ними, заради 
розваг, а Ми створили їх лише в істині; але більшість їх [тобто  
грішників] не знає» (ад-Духан, 44/38-39)

Всесвіт - це диво творіння, в якому проявляється божественна 
могутність. Пишність навколишнього для будь-якої віруючої душі 
служить предметом постійних роздумів, що загострюють розум і не 
раз викликають захват від духовного осяяння, що на неї сходить.

У священних аятах йдеться:

«Невже ти не знаєш, що Аллах пролив із неба воду й провів 
її в землю до джерел? Через неї виводяться посіви різного 
кольору, потім вони всихають, і ти бачиш їх жовтими. А потім Він 
перетворює їх на трухлявину. Воістину, в цьому - нагадування для 
обдарованих розумом» (аз-Зумар, 39/21)

«Воістину, у створенні небес і землі, у розрізненні ночі і 
дня, в [створенні] корабля, що пливе морем, маючи в собі те, що 
приносить користь людям; у воді, яку Аллах зіслав із неба та якою 
оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин; у 
зміні вітрів, у покірній [волі Аллаха] хмарі, яка висить між небом 
і землею, в усьому цьому - знамення для людей, які розуміють!» 
(аль-Бакара, 2/164)
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І дійсно, зрячі очі побачать, що з небес струменить світло 
Божого Милосердя, а з надр землі з’являються смарагди любові. Так, 
оточений божественною любов’ю з небес і землі, кожна мисляча 
людина не зможе не вдосконалюватися духовно, привівши в згоду з 
цим божественним благоволінням свої зовнішні та внутрішні відчуття 
і потреби. Всевишній Аллах свідчить:

«Він – Той, хто розтягнув землю й поставив на ній гори й 
[змусив тікти] річки. Із кожного плоду Він зробив дві пари. Він 
накриває ніччю день. Воістину, [у всьому] цьому знамення для 
людей, які розуміють» (ар-Ра’д, 13/3)

Ті, хто удостоїлися щастя бути рабами Господа і скласти умму 
Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям), з’єднані цією піднесеною 
любов’ю, тримаються єдиним строєм. Назва їх благородної зброї 
- іман. Душа, наповнюючись сяйвом світла Всевишнього Творця і 
божественною любов’ю, зберігає в собі іман, священне почуття. Ті, 
хто дивиться на цей світ з душею, що знайшла це духовне знання, 
побачать бездонне небо над собою, прикрашене, подібно світильників, 
глибокими божественними таємницями, або дерево, яке виросло з 
землі і тягнеться кожним листком, немов долонями, до Господа ... Ось 
трава - як килим для поклоніння всієї умми Мухаммада, і квіти, трохи 
погойдуються на вітрі, подібні самій уммі ... Ось могутні ланцюги гір 
завмерли нерухомо, ніби в божественній присутності ... Ось хмари, 
що наповнюються родючістю і достатком в нескінченній подорожі від 
моря до небес ... Ось вітри, вістові натхненних божественних послань ... 
Блискавки, які вселяють страх і надію. Гроза - як попередження і наука 
про Істинного Володаря (аль-Каххар) тим, хто перебуває в безпечності ... 
Дні - відображення Його світла; ночі - торжество Його таїнств і мудрості 
... Всесвіт - книга, наповнена дивовижними знаками та таємницями, 
проявом суті прекрасних Імен Аллаха, безмовний Коран ... А Коран - 
Всесвіт, виражений в слові ... Людина ж знаходиться на з’єднанні цих 
двох світів, будучи оплотом і центральною точкою пізнання.
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Айша (радийаллаху анха) наводить розповідь, що відображає 
духовну тонкість і досконалість Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям).

«Одного разу ввечері Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) сказав мені:

- О Айша! Якщо ти не проти, я проведу цю ніч в поклонінні 
Господу моєму.

- Клянуся Аллахом, - відповіла я, - мені подобається бути разом з 
тобою. Але ще більше мене радує те, що радує тебе.

Потім він піднявся, прийняв омовіння встав на намаз. Він плакав 
... Він плакав так, що його одяг, благословенна борода, місце, де він 
здійснював сажда, були мокрими від сліз. У такому вигляді його і 
застав Біляль, який прийшов розбудити Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) на ранковий намаз. Побачивши його сльози, Біляль 
здивовано запитав:

- О Посланець Аллаха! Якщо Всевишній Аллах простив вам всі 
минулі і майбутні гріхи, чому ви плачете?

Наш Пан (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів йому:

- Хіба я не вдячний раб Аллаха? Клянуся Аллахом, цієї ночі мені 
були послані такі аяти, що прочитавший, але не задуманий над ними, 
гідний тільки жалю! - і він прочитав ці аяти:

«Воістину, у творінні небес і землі, у розмежуванні дня і ночі, в 
усьому цьому – знамення для обдарованих розумом, які згадують 
Аллаха стоячи та лежачи, які роздумують над творінням небес 
і землі [і кажуть]: «Господи наш! Ти не створив усе це марно. 
Преславний Ти! Врятуй же нас від кари вогнем! » (Аль-Імран, 3 / 190-

191)» (Ібн Хіббан, II, 386).

Коли зійшли ці аяти, Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) плакав до настання ранку, і ті сльози не можуть зрівнятися 
навіть з небесними зірками. Адже, по милості Аллаха, сльози му’мінів 
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будуть прикрасою їх ночей, світлом у темряві могил, краплями роси в 
райських садах.



Великою милістю Аллаха є особливі місяці, дні і ночі року, що 
дають щасливу можливість наблизитися до Господа. Серед дванадцяти 
місяців, подарованих нам Аллахом, декотрі мають перевагу над 
іншими. Один з них - місяць Раджаб10, званий також «шехруллах» 
(місяць Аллаха).

Навіть за часів джахілії в цей місяць мечі вкладалися в піхви, 
зупинялися криваві бійні. З приходом Ісламу шанування місяця 
Раджаб було збережено. Цей благословенний місяць був відзначений 
вночі Рагаіб, що наступає в ніч першої п’ятниці місяця, і вночі 27 
числа - вночі Мірадж.

Однією з головних наших обов’язків є прикраса цих ночей фейзом 
і любов’ю Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саклям), адже 
любов Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) становить 
капітал, за допомогою якого наші серця можуть досягти щастя. Ті 
щасливці, які з любов’ю слідували за ним і присвятили свої душі йому, 
- навіки супутники пророків, праведників, шахідів і благочестивих, 
які здобули божественні дари.

Нехай Всевишній Аллах наповнить наші серця фейзом і 
баракатом цих благословенних днів, ночей і місяців, яких ми 
удостоїлися, освітить наші душі нуром Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) і огорне їх любов’ю до нього. Нехай Всевишній 
у День суду збере нас під прапором Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) і удостоїть його заступництва.

Нехай явить в нашій країні і в усьому Ісламському світі Свої 
блага, перемогу і успіх.

10 Ця праця була написана в місяць Раджаб, тому тут зачіпається ця тема.
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О Господь! Ми рухаємося в обитель, де панує довге 
поневіряння і абсолютна самотність. Нехай буде там сонцем 
для нас Іман, друзями - пророки і праведники, садами радості - 
праведні вчинки!

О Аллах! Зроби нас з числа рабів, що володіють істинним 
знанням і здатних бачити Всесвіт і все, що відбувається в ньому 
поглядом душі! Наділи наші серця здатністю виконати Твоє 
повеління: «Читай!»

Амінь!





Наші душі повинні сповнитися піднесеним праг-
ненням і любов'ю до істин Корану і Сунни Пророка 

(саллаллаху алейхі ва саллям). Адже Священний 
Коран і Високоповажний Посланець (саллаллаху 

алейхі ва саллям) закликають нас до нескінченного 
щастя і шляху істинного. Не можна забувати, що 
Книга і Сунна – це аманат, переданий Посланцем 
(саллаллаху алейхі ва саллям) саме нам, щоб збері-

гати його і втілювати в життя. 

Коран і тафаккур – 2
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Син людський - це не тільки істота, що складається з м'язів і 
кісток. Він вінець творіння, чудо досконалості, адже тільки він серед 
всіх інших створінь наділений здатністю пізнання Всевишнього 
Творця. Людина, яка досягла досконалості, зберігши вкладені в неї від 
природи почесне становище і гідність, є найбільшою скарбницею, в 
якій проявляється божественна мудрість, таємниці буття і світобудови, 
божественне приречення. Адже Господь створив її найкращим 
творінням - «ахсану таквім».

Той, хто володіє такими здібностями і дарами, чи може він 
витрачати даремно час і ввірені йому блага, перебуваючи в невігластві 
і сумнівах і, тим самим, ведучи самого себе до смерті?

Люди є мішенню для разючих стріл нафсу. Тому слід завжди 
бути в духовному пробудженні, пам’ятаючи про те, що смерть може 
наздогнати нас в будь-який момент, з кожним шматком їжі, з кожним 
ковтком води. Адже життя схоже з календарем, що показує відпущені 
нам дні. Невидима рука, зриваючи з кожним прожитим днем   ще один 
лист, відпускає його на сваволю вітрів смерті.

Минулі дні - це свідки наші, прийдешні дні - наші гості. І до днів, 
які прибувають до нас в гості, треба старанно готуватися. Життя - це 
вічне досьє. Ангели Кірамен Катібін записують кожне наше діяння 
без найменших спотворень і упущень. Ці досьє в один день будуть 
пред'явлені нам, і пролунає наказ:

اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا
«Читай книгу свою! Достатньо сьогодні тобі й твоєї лічби!» 

(аль-Ісра, 17/14).
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Крім книг, де будуть записані всі наші діяння, земля в присутності 
Всевишнього Творця буде теж свідчити про наші справи на ній. У 
Священному аяті йдеться:

ُث أَْخَباَرَها َيْوَمِئٍذ تَُحّدِ
«... у той День земля розповість усе що відомо їй» (аз-Зіль-

заль, 99/4).
Якщо буде на те воля Аллаха, в той день особи му'мінів стануть 

просвітленими. Заради цього Священний Коран направляє нас на 
шлях порятунку:

«Вони підводяться зі своїх лож щоб кликати Господа свого зі 
страхом і надією, жертвуючи те, чим Ми наділили їх!» (ас-Саджада, 32/16)

«Ми боїмося Дня, який прийде від нашого Господа та буде 
похмурим і суворим!» (аль-Інсан, 76/10)

« Які тремтять перед карою свого Господа! - Воістину, не знайти 
безпеки від кари їхнього Господа! » (аль-Ма’арідж, 70 / 27-28). 

Про тих, хто впевнений у тому, що зможе уникнути покарання 
Аллаха, в Священному Корані говориться як про потерпілих збиток:

«Невже вони не мали страху перед хитрістю Аллаха? Не мають 
страху перед хитрістю Аллаха люди, які зазнають втрат» (Аль-А'раф, 
7/99).

А про тих, хто вважає себе відрізаним від милості і допомоги 
Господа, йдеться як про невірних, кяфірів:

«Не втрачайте надії на милість Аллаха. Воістину, втрачають 
надію на милість Аллаха тільки невіруючі люди!» (Йусуф, 12/87).

Серце му'міна тріпоче, перебуваючи між страхом і надією і 
перебуваючи в захваті покори Аллаху. Му'мін, надіється на Господа, 
повинен чуйно дотримуватися рівноваги між почуттями страху і 
надії, постійно перебуваючи в ду'а, визнаючи немічність свою та 
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перебуваючи в молитві все своє життя, до самої смерті. У священному 
аяті наказується:

«… Кличте Його зі страхом і надією. Воістину, милість Аллаха 
близька до тих, які роблять добро!» (аль-А’раф, 7/56) 

А тому му'міни

«... сподіваються на Його милість і бояться Його кари, бо слід 
стерегтися кари Господа твого» (аль-Ісра‘, 17/57), і живуть з думками, 
відбитими в цьому аяті.

Крім пророків і тих, кому вони повідомили благу звістку, ніхто 
не може бути впевнений в отриманні вічного спасіння. Про це наш 
Господь велить:

َ َحقَّ تَُقاِتِه    َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اللّٰ
ْسِلُموَن َوالَ َتُموتُنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

«О ви, які увірували! Бійтеся Аллаха гідним Його страхом! 
І не помирайте, поки не станете відданими Йому!» (Алі Імран, 3/102)

Богобоязливість наповнює серця щастям. Священний Коран 
наповнений аятами, що описують муки грішників у пеклі. Але, 
незважаючи на це, багато безтурботних людей вважають так:

«Аллах – прощає. Його потрібно любити, а не боятися». Таких, як 
вони, Священний Коран застерігає:

«О люди! Бійтеся Господа вашого і того дня, коли батько не зможе 
заступитися за свого сина, а син - за свого батька. Обіцянка Аллаха 
правдива! Нехай не спокушає вас земне життя і нехай не спокушає вас 
спокусник проти Аллаха.» (Лукман, 31/33)

А інші заблудлі невігласи, знайшовши аргумент типу:

«Твій гріх буде на мені!», Йдуть в загул, по-дурному, бездумно 
опускаються у всі тяжкі гріхи, що також сумно бачити.
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Безтурботні люди відчувають себе комфортно в цьому житті, 
занурюючись в задоволення і радості від її благ. Благочестива і 
мисляча людина використовує своє земне життя як сприятливу 
можливість заслужити нагороди життя вічного, прагне до досягнення 
духовних рівнів і отримує насолоду від цього. Безтурботна людина 
вступає в протиріччя з волею і приреченням Господа, тобто стає 
бунтівником. Вона не може звільнитися від питань, які її мучають « 
від чого» і «чому». Благочестива і мисляча людина у всьому шукає 
мудрість, заглиблюючись в істині, намагаючись знайти справжнє 
щастя, перебуваючи в стані спокою та достатку.

Ще одна частина людей претендує на особливе місце в світі 
духовному, тобто, не маючи на те жодних підстав, вони ведуть себе 
так, ніби серцем своїм і станом духу досягли високих ступенів 
праведності; будучи далекі від рівня духовності Мавляни, Йунуса і 
подібних до них, вони стверджують:

«Я не хочу раю, і не боюся пекла. Я люблю Всевишнього Творця, 
люблю тільки Його ...» Кидаючись подібними пишномовними 
фразами, демонструють штучний релігійний екстаз, що ні в якому разі 
не допустимо.

Той, хто зрозумів немічність свою перед Аллахом, наглухо 
закриває всі шляхи, окрім того, що веде до Нього. Так він доводить до 
досконалості свою любов до Нього. Як пояснює Абдулькадір Гейлані 
(рахматуллахі алейхі), раб, який досяг такої любові до Господа свого, 
звільняє своє серце від якої б то не було прихильності до створених, 
які тільки є в просторі від надр землі до Престолу Всевишнього. Цей 
охоплений любов’ю до Господа раб не думає вже ні про це життя, 
ні про вічне. Він уникає навіть залишатися наодинці з самим собою, 
бажаючи спілкування і близькості лише з Господом. Це дуже схоже на 
історію Лейли і Меджнуна.

Колись зійшовший з розуму від любові до Лейли юнак порвав 
з людьми, усамітнився. Він покинув обжите селище і жив в пустелі, 
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серед диких звірів. Йому байдужі і похвали, і закиди людей, він 
перестав звертати увагу і на самих людей. Він не відчуває різниці між 
тишею і гулом юрби. Одного разу його, Меджнуна, запитали:

- Ти хто?

- Лейла! - відповів він.

- Звідки ти?

- Від Лейли ...

- Куди ти йдеш?

- До Лейли ...

Від сильної любові до Лейли очі і серце Меджнуна осліпли, 
перестали бачити навколишній світ. Вуха його перестали чути всі 
слова, які не стосуються Лейли (Абдулькадір Гейлані, Фатхур-Раббані, с.284).

Му'мін, у своїй піднесеній любові пізнає Аллаха, Володаря 
Істинної Величі, розчиняється в ній, і в його серці не залишається 
прихильності ні до кого з створених. Тільки Аллахом він наповнений. 
Земні, минущі бажання перестають існувати. Охоплена любов'ю душа 
і на самоті, і в натовпі залишається разом з Господом своїм. І знаходить 
щастя на шляху істини у виконанні наказу Всевишнього Аллаха: « Іди 
прямим шляхом, як тобі й наказано…» (Худ, 11/112). Таким рабам Аллах 
відкриває глибокі істини.

Всевишній Творець дарував людству Високоповажного Пророка 
(саллаллаху алейхі ва саллям) як «зразок особистості». Якщо одна 
людина може перевершити іншого з якимось критерієм, то все це 
втілилося в благородній особистості Посланця (саллаллаху алейхі ва 
саллям).

Передається, що Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі 
ва саллям) не міг уникнути звичайного людського почуття сильної 
прихильності до своїх онуків Хасана і Хусейна, який заволодів його 
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серцем. З цього приводу Джибріл (алейхіссалям) якось запитав 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям):

- Ти сильно їх любиш?

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів:

- Так люблю.

Тоді Джибріл (алейхіссалям) повідомив йому таку звістку:

- Один з них буде отруєний, інший убитий ...

Після цього повідомлення Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі 
ва саллям) зумів привести в норму свої душевні почуття до онуків 
(Абдулькадір Гейлані, Фатхур-Раббані, с.314).

Це свідчить про те, що надлишкова любов до кого б то не було з 
створених не приймається Аллахом. Навіть сам Пророк (саллаллаху 
алейхі ва саллям), заради якого створено все суще, якщо не отримав 
би застереження Всевишнього Аллаха, то не уникнув би залля 
(помилки). З цього прикладу необхідно зрозуміти, якою мірою важли-
во контролювати свої почуття, особливо любов і прихильність, будучи 
чуйним до того, щоб любов і прихильність до кого або чого-небудь 
не влаштувалася б в серці і не породила ідолів (кумирів). Адже ми не 
захищені від цього, подібно пророкам.

Любов, що не знає меж, виправдана тільки в відношенні 
Всевишнього Аллаха. Коли почуття страху перед Аллахом і надія на 
Нього досягають гармонії і постійно перебувають з людиною, його 
душа стає подібною хмарі милості на небосхилі віри. Адже люблячий 
побоюється образити того, кого він любить, і живе в страху втратити 
його любов.

У Священному Корані сказано:

ْت أَْقَداَمُكْم َ َينُصْرُكْم َويَُثّبِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإن َتنُصُروا اللّٰ
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«О ви, які увірували! Якщо ви допоможете Аллаху, то Він 
допоможе вам та ствердить ваш поступ!» (Мухаммад, 47/7)

Тому, кожну надану можливість ми повинні використовувати, 
щоб прикрасити наш іман найпрекраснішими проявами, прагнучи 
втілити їх в праведні діяння, які поповнять книги наших справ. Ми, 
му'міни, не повинні забувати, що є нащадками Адама (алейхіссалям), 
якому, по милості Аллаха, самі ангели зробили сажда, учнями 
пророка Мухаммада Мустафи (саллаллаху алейхі ва саллям) в Школі 
Прекрасних Імен Аллаха і істинного віровчення. Коран направляє 
наше життя по прямому шляху.

Тому наші душі повинні переповнювати очікування зустрічі 
і любов до істин Корану і Сунни Високоповажного Пророка 
(саллаллаху алейхі ва саллям). Адже Священний Коран і Високод-
поважний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) закликають нас до 
нескінченного щастя і шляху істинного. Наш Господь сповіщає, що 
осягнути Його можливо лише з непорочним серцем - кальбі салім. А 
тому, залишатися байдужим до заклику, що не задумуючись про нього, 
означає безтурботність і ущербність замкнених на замок сердець. У 
священному аяті йдеться:

 أََفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى ُقُلوٍب أَْقَفالَُها
«То чи не поміркують вони над Кораном? Невже на їхніх 

серцях – замки?» (Мухаммад, 47/24)

Священний Коран звертає до роздумів своєю неперевершеною 
величчю і незрівнянністю:

أََفالَ َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد

ِ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالًَفا َكِثيًرا َغْيِر اللّٰ
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«Невже вони не замислюються про Коран? Якби він був не 
від Аллаха, то вони знайшли б там багато протиріч!» (Ан-Ніса, 4/82)

Всупереч спробам науки протягом 14 століть протистояти 
положенням Священного Корану, їй не вдалося спростувати жоден аят. 
Адже кожне наукове відкриття лише підтверджує істинність відомостей, 
представлених в ньому. Коран ще 14 століть тому, приносячи духовне 
задоволення навіть простому бедуїну, упорядковував його життя. А 
сьогодні він захоплює найосвіченіші уми сучасності, своїми нетлінними 
істинами розташовуючи до себе! Так як він містить найточніші наукові 
відомості, які не втратять своєї цінності аж до Судного дня.

А ті надії, що дарує Всевишній Творець, заохочуючи до наукового 
пошуку, який потім підтверджує істину, є чудеса Священного Корану. 
Чудеса його полягають в тому, що жодне з відкриттів не робиться 
раніше призначеного йому часу, тобто часу, обмеженого проявом 
обіцяної Аллахом найвищої істини. Всевишній Аллах велить:

«Ми покажемо їм Наші знамення на небесних обріях та в них 
самих, доки вони не зрозуміють, що це – істина! Невже не достатньо 
того, що Аллах – кожній речі Свідок?» (Фуссилят, 41/53)

Таких прикладів божественного роз'яснення істинного шляху 
безліч. Ось деякі аяти, які є в той же час і науковими фактами:

«О люди! Якщо ви перебуваєте в сумнівах щодо воскресіння, то 
Ми створили вас спочатку з праху, потім - з крапель і насіння, потім - із 
кров’яного згустку, потім – із частинки плоті, яка має свій образ або ще 
не має. Так Ми пояснюємо це вам! Ми вкладаємо в лона те, що хочемо, 
до визначеного строку. Потім Ми виводимо вас звідти дітьми, щоб ви 
могли досягнути зрілості. Деякі з вас помирають, а деякі доживають до 
жалюгідних часів, забуваючи все, що колись знали. Ти бачиш висохлу 
землю, але щойно Ми проливаємо на неї воду, вона починає рухатись, 
підійматись та народжує різні пари прекрасних рослин» (аль-Хадж, 22/5)

«Справді, Ми створили людину з глиняного замісу, а потім у 
надійному місці перетворили на краплю; потім створили з краплі 
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кров’яний згусток, а з кров’яного згустку створили шматочок плоті. 
Зі шматочка плоті Ми створили кістки, а потім покрили їх м’язами. 
Потім Ми виростили це як нове творіння! Благословенний Аллах, 
Найкращий із творців!» (Аль-Му’мінун, 23 / 12-14)

Відомий канадський ембріолог, професор, доктор Кейт Мур в 
своїй праці, після того як роз'яснює всі стадії розвитку людського 
ембріона в утробі матері, приводить священні аяти і робить висновок, 
що наукові факти і опис Священного Корану нічим не відрізняються 
один від одного, більш того, священні аяти підносять незаперечні 
медичні відомості більш точно і образно.

Кейт стверджує, що вказівка   на три стадії розвитку ембріона, а 
саме: нутфа, аляк, мут'а, відповідає науковим дослідженням і сприяє 
просуванню цієї галузі медицини на багато років вперед. Нутфа, тобто 
крапля, являє собою початкову  стадію розвитку ембріона, ще не до 
кінця вивчену наукою. Фаза 'а л як (згусток) - це згусток застиглої 
крові, що знаходиться в прикр і пленому, висячому стані. У цьому 
згустку крові зберігається вся життєва програма душі. На стадії мут'а, 
тобто «жоване м'ясо», зародок дійсно нагадує жоване м'ясо. Зовні він 
схожий на шматочок м'яса зі слідами надкусу чиїхось зубів. Вражений 
підтвердженням своїх досліджень чудовими аятами, посланими 1400 
років тому, Кейт схиляється перед величчю істин Священного Корану 
і Високоповажним Пророком (саллаллаху алейхі ва саллям), удостоїва-
шись честі прийняти релігію Іслам.

Про ці та подібні підтвердження знамень в Священному Корані 
сказано:

«Ті, кому дано знання, бачать, що зіслане тобі від Господа твого 
– істина, яка провадить до шляху Великого, Хвалимого!» (Саба‘, 34/6)

У розділі криміналістики, що вивчає відбитки пальців людини, 
встановлено, що відбитки пальців кожної людини індивідуальні і не 
змінюються протягом усього життя. З цієї причини в розслідуванні і 
правосудді використовується самий достовірний спосіб - зіставлення 
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відбитків пальців, залишених на місці злочину. Це відкриття було 
зроблено в 19 столітті і знайшло широке застосування в усьому світі. 
З цього приводу говориться в Корані:

«Невже людина думає, що Ми не зберемо її кісток? Та ж ні! Ми 
зможемо вирівняти навіть пальці її!» (аль-Кийама, 75 / 3-4), загострюючи 
увагу на пальцях, як предметі для дослідження.

Тобто, Коран йде попереду, а наука йде за ним. Священний аят 
велить:

«Скажи:« Якби люди і джини об’єдналися разом для того, щоб 
створити щось подібне Корану, то вони не зробили б цього, навіть 
допомагаючи одне одному!» (аль-Ісра, 17/88)

Адже Коран - це не знання смертної , слабкої людини, а Знання 
Господа, якому відомо все, який про кожну річ знає. У той же час, 
Господар цього Слова, Всевишній Аллах спонукає людину до осяг-
нення світобудови шляхом наукових відкриттів.

Всі пророки і аулія черпають свої знання з істин Корану. Знання 
і мудрість всіх попередніх божественних писань укладені в Корані. 
Також як людина являє собою мініатюрну модель Всесвіту, так само і 
Коран є божественною книгою, яка вміщує в себе весь світ. Тому над 
знаннями, що містяться в ньому, не владні ні час, ні простір. Воно 
охоплює всі часи.

Наближені раби Аллаха, саме з таким розумінням відносяться до 
Корану, з кожним словом його, з кожною буквою осягають мінливі 
прояви таємниць. Обрані раби, які осягнули Господа стверджують, що 
все знання і складені ними твори, виникли і засяяли від світла Корану.

Хотілося б сказати ще про те, що в цьому місяці, в якому ми всі 
перебуваємо, є благословенна ніч Мі'радж, наступ якої, інша Аллаху, 
принесе для нас безліч переваг і фейза11.

11 Ця стаття була написана в місяць Раджаб, тому автор торкається цієї теми.
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В 27 ніч місяця Раджаб нічне перенесення Посланця Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям) з Мекки, яке сталось за півтора року до 
хіджри, з Масджид-аль-Харам в Єрусалим, в Масджид-аль-Акса, званий 
«ісра», і подальше піднесення за грань семи небес, зване «Мі'радж», є 
прояв божественної могутності, що не підвладне ні часу, ні простору.

В аяті цей священний шлях описується так:

«Слава Тому, хто переніс ніч Свого раба, щоб  показати йому 
частину Наших знамень, з Заповіданої мечеті в Масджід аль-Акса 
в околицям яким Ми дарували благословіння. Воістину,  Він  - 
Всемогутній та Всевидячий!» (аль-Ісра ‘, 17/1)

В іншому аяті йдеться про прояви божественної мудрості 
протягом цього шляху:

««Коли над Лотосом витали ті, хто витає12, погляд його (тобто 
Мухаммада) не відривався [від того, що відбувається] і не переходив 
[межі дозволеного]13. Адже він побачив найбільше зі знамень Господа 
свого» (ан-Наджм, 53 / 16-18)

Подія Мі'раджа, коли Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) подолав 
неймовірний простір за одну ніч і став єдиним глядачем дивовижного 
по пишності уявлення, показаного Всевишнім Аллахом, стало, по суті, 
зустріччю «Махбуба з Хабібом» (Коханого з Люблячим). Як відбулося 
це божественне запрошення і його прийняття, виняткова витонченість і 
краса того , що відбувається - все це недосяжно для осягнення людським 
розумом. З цієї точки зору, вся глибина мудрості цього величного 
вознесіння залишилася таємницею між Коханим і Люблячим.

Так не забудемо, що світло, яке виходить з спрямованих в 
небо мінаретів цієї ночі, буде немов шахада, наше свідчення про 

12 Лотос прикривали своїми крилами ангели, згідно другому рівайату, - божественний Нур.
13 В тафсірі священного аяту говориться, що Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) 

настільки був спрямований до Господа свого, неперевершені картини, що розгортаються 
навколо нього в світі малякут не могли відволікти його погляд від Нього.
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єдинобожжя; благословення цієї ночі залишиться світлим спогадом, 
божественним подарунком в низці наших днів.

Для всієї умми ніч Мі'радж, безсумнівно, пам'ятна найбільшим 
велінням вистоювати намаз. Намаз - це опора релігії, світло очей, 
радість серця, зустріч з Господом, мі'радж душі му'міна. Будучи рабом 
Аллаха і послідовником умми Його Пророка (саллаллаху алейхі ва 
саллям), кожен з нас прагне переживати свої власні Мі’раджі. Можна 
знайти багато ясних доказів, які свідчать, що Мі'радж в житті раба 
здійснюється через намаз. До того ж, стан нашого намазу визначить 
рівень нашого Мі'раджу. Запрошення до Мі’раджу, тобто в подорож 
до Господа свого, ми отримуємо щодня, п’ять разів на день.

Нехай Всевишній Аллах зробить цю благословенну ніч джерелом 
щастя для всієї умми.

О Аллах! Даруй нам істинний шлях, на якому на нас 
проллється Милість Твоя. Захисти нас від смерті у вирі 
пристрастей мирських. О Щедрий Господь наш! Даруй нам 
роздуми і розуміння для осягнення істин Твоїх! Наповни наші 
серця Своєю любов'ю.

О Аллах! Прикрась нас знаннями Корану. Оживи нас в 
атмосфері нескінченного роздуму над ним, любові до Посланця 
Твого (саллаллаху алейхі ва саллям), так, щоб ми постали перед 
Тобою з живим і непорочним серцем ...

Амінь! ..





Так само як виросле з крихітного насіння, посад-
женого в землю, величезне дерево вражає своєю ви-
сотою, так і висота думок і почуттів наших може 
стати приголомшливою, якщо вони виховувалися 
і знаходили силу завдяки істинам Корану. Отже, 
якщо Коран не володів би невичерпним знанням і 

не був би настановою на істинний шлях, то думки 
і почуття наші залишилися б мертвими, нерозви-

неними, як насіннячко, не посаджене в землю. 

Коран і тафаккур – 3
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Всевишній Аллах, який зробив для людини обов'язковою покір-
ність Собі, підпорядкував їй все, що є на небесах і землі14, а щоб лю-
дина могла відчувати й оцінювати свої дії, Він наділив її здатністю 
міркувати і аналізувати. Крім того, щоб людина могла досягти доско-
налості в імані, Аллах надав милість, направляючи людству Своїх по-
сланців, які є «усва хасана» (зразковими особистостями) і провідни-
ками на шляху Істини.

Божественна допомога, здійснювана через пророків, досягнувши 
вершини досконалості, закінчилася останнім Пророком, Пророком 
Судного дня (саллаллаху алейхі ва саллям) і через його посередництво 
- останнім Заповітом Аллаха людству, Священним Кораном.

Тому ми, на додаток до всіх божественних дарів, удостоєні честі 
увійти в умму пророка Мухаммада (саллаллаху алейхі ва саллям) і 
пізнати істини Корану, повинні, відчуваючи себе в боргу за цю ми-
лість, нескінченно дякувати Всевишньому Аллаху. Так само як ви-
росле з крихітного насіння, посадженого в землю, величезне дерево 
вражає своєю висотою, так і висота думок і почуттів наших може 
стати приголомшливою, якщо вони виховувалися і знаходили силу 
завдяки істинам Корану. Отже, якщо Коран не володів би невичерп-
ним знанням і не був би настановою на істинний шлях, то думки і по-
чуття наші залишилися б мертвими, нерозвиненими, як насіннячко, 
не посаджене в землю. Значить, для нас, рабів Аллаха, в Корані, що є 
великим божественним даром, втілилися божественна Щедрість Мо-
гутності і нескінченна велич пізнання. І це підтверджується зараз, в 
епоху космічних досліджень 21 століття, тим, що стиль відносин між 

14  См.Коран, Сура « аль-Джасійя» 45/13.
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людьми, до яких не дійшов божественний заклик, встановлюється, 
виходячи з їх власних понять і приземлених цілей. В даний час існу-
ють мільйони людей, які сповідують спотворені релігії, як буддисти, 
які поклоняються кам'яним статуям Будди, або індуїсти, які зроби-
ли священною для себе безпорадну тварину - корову, або мільйони 
тих, які простих смертних шанують за божества. І щоб ми могли 
осягнути велич блага приналежності до умми пророка Мухаммада 
(саллаллаху алейхі ва саллям), нам представлені ці повчальні карти-
ни. Однак, як не сумно визнавати це, є і такі, які почули і дізналися 
істину, але, пішовши за своїм нафсом і безліччю благ життя земного, 
залишилися в омані. Про таких, як вони, які були у всі часи і епохи, 
йдеться в Священному Корані:

«Німі, глухі, сліпі ...» (аль-Бакара, 2/18)

А тому, Всевишній Творець вимагає, щоб му'міни перебували в 
пробудженому стані відносно Його аятів, були проникливі і глибоко 
сприйнятливі. У священному аяті йдеться:

ا َوُعْمَياًنا وا َعَلْيَها ُصمًّ ُروا ِبآَياِت َربِِّهْم َلْم َيِخرُّ َوالَِّذيَن ِإَذا ُذّكِ
«[Раби Милостивого] - це ті, які, коли їх наставляють аята-

ми Господа, не падають [додолу] сліпими і глухими до цих [аятів]» 
(аль-Фуркан, 25/73)

В такий час, як наш, для му'мінів особливу важливість набувають 
два обов'язки.

Перший з них - всіма фібрами своєї душі відчувати вдячність до 
Господа, вже вирішене для нас безцінний дар віри, яка сьогодні по-
дібна рідкісним квітам, які пробиваються крізь скелі і намагаються 
зацвісти. Друга - це природний прояв божественної милості і щедро-
сті до тих, хто не відає нічого про істину і віру, бажання закликати їх 
на прямий шлях.
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У священних аятах йдеться:

«І тоді утворюється з вас громада, яка закликатиме до добра, спо-
нукатиме до благого і відвертатиме від поганого. І будуть такі люди 
благоденствувати» (Алі Імран, 3/104)

«Чиї слова прекрасніші за слова того, хто закликає до Аллаха, 
робить добро й говорить:« Воістину, я - один із відданих [Аллаху] ?» 
(Фуссилят, 41/33)

Щоб табліг (заклик до істинного шляху) досяг своєї мети і ви-
явився результативним, потрібно весь вільний час виховувати свою 
душу і розум настановами і моральністю Корану. Іншими словами, не-
обхідно проявляти ще більшу глибину мислення і старанність в осяг-
ненні безмежної духовності і значимостей Священного Корану, ніж 
проявляють це вчені, які займаються природничими науками.

Ми бачимо, що матеріалістичний світогляд не може підготувати 
людину ні до чого, окрім приниження і поневірянь. Це пояснюється 
тим, що людині властиво оцінювати дійсність, виходячи виключно з 
власних умовиводів. В одкровеннях Священного Корану багато разів 
зустрічаються звернення: «يآاُوِلى االَْالَبِا» тобто «про володаря розуму», 
або питання: «Хіба ви не вловлюєте, не задумуєтеся, не розумієте?», 
Що надає інше значення здатності людини до роздумів і, в той же час, 
застерігає його.

Коран, що попереджує всі науки, які майже щодня підтверджу-
ють його правоту сучасними науковими відкриттями і дослідами, 
являє собою величне джерело пізнання, втамовує спрагу людини до 
спостереження і міркування.

Ми, мусульмани, повинні думати про відповідальність і боятися 
того, що не зможемо довести до людства пишність і досконалість Ко-
рану належним чином, не зможемо бути прикладом його моральності 
і віровчення. Більш того, коли протягом багатьох століть істини Ко-
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рану підтверджуються наукою, що доводить правильність віри, коли 
існують всі можливості розповісти про нього в будь-якій точці земної 
кулі, ми повинні розуміти, що ті, хто перебуває в невіданні про шля-
хи істинні, будуть свідчити проти нас в День суду. Це збільшує нашу 
відповідальність. Адже велика частина релігійних містичних описів 
пояснена і аргументована науковими доводами, що значно полегшує 
завдання сьогодні.

У Корані говориться також про те, що деякі таємниці, приховані у 
Всесвіті, можна зрозуміти лише тоді, коли рівень наукових досягнень 
і розум людський будуть відповідати цьому. Значить, всі відкриття, 
які вже зроблені і ще будуть зроблені до Кінця світу, зберігаються в 
Корані і відбуваються саме тоді, коли настає їх час, знання знаходять 
необхідний рівень, змінюється сприйняття людини. Без сумніву, це - 
один із проявів Милості Аллаха.

Адже знання з області фізіології і ембріології людини, найбільші 
відкриття в медицині, карти зоряного неба і землі, що вражають розум 
управління порядком і програмою світобудови і багато інших подіб-
них їм істин, якби не були викладені в Корані в алегоричній формі, 
то, не будучи ще відкриті наукою, навряд чи були зрозумілі і прийняті 
будь-ким тільки з міркувань віри.

З цього боку, Коран подібний древній землі, яку де не копни - 
знайдеш скарб. Потрібно лише проявити старанність, відкритим оком 
душі своєї вивчаючи бездонні глибини смислів його істин.

Ті, що володіють душею і розумом здатні досягти за допомогою 
цієї Книги Всесвіту глибини почуттів, споглядання потаємного сенсу 
і таємниць Всесвіту. Тому в наведених священних аятах наш Господь 
закликає все людство до роздумів:
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«Хіба, коли вони мандрували по землі, їх серця не розуміли чи ж 
вуха не слухали [тому, що відбувається навколо]? Адже сліпі не очі, а 
сліпі серця, що в грудях» (аль-Хадж, 22/46)

«На землі є ділянки суміжні, виноградники, ниви, пальми, що ро-
стуть і з одного кореня, і з різних [коренів], і зрошують їх однією і тією 
ж водою. [Але] одні [плоди] Ми створюємо більш смачними, ніж інші. 
Воістину, у [всьому] цьому - знамення для розумних людей» (ар-Ра’д, 13/4)

Для того щоб стати справжнім му'міном, потрібно змусити своє 
серце бути рухливим, розбудити в ньому спрагу до роздумів і підне-
сеної любові.

Мозок і душа, які виконують свої функції, роблять людину люди-
ною. Якщо приділяти увагу тільки розвитку інтелекту, нехтуючи ду-
ховним вихованням, людина, можливо, зможе зайняти хороше місце в 
житті земному. Але щоб стати чуйним, тонко відчуваючим му'міном 
потрібно, щоб серце його розм'якшилося, набуло пластичності, немов 
тісто, знайшло м'якість і глибину сприйняття. Зовнішній вигляд люди-
ни, серце якого досягло подібного рівня, висловлює його внутрішню 
суть «мовою стану». Все, що характеризує людину - її індивідуаль-
ність, лице, очі, манери, подібні вітрині. Зовнішність всякої істоти по-
чинає говорити за нього перш, ніж все інше, і це називається «мовою 
стану».

Якщо сліпий від народження раптом почне бачити, він випробує 
потрясіння. Його буде дивувати все: моря, дерева, птиці що проліта-
ють. Адже він ніколи цього раніше не бачив ... «Як прекрасно створив 
все це мій Господь!» - в захопленні вигукне він. Людина, яка бачила 
всю цю красу щодня вже тисячі разів, не думає про неї, не оточує себе 
атмосферою глибокого роздуму і витонченого сприйняття, подібно 
холодній скелі, на яку випадає перший квітневий благодатний дощ, 
залишається байдужою і безтурботною.
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Які гарні аяти Священного Корану, закликають нас до пробу-
дження:

«У зміні ночі і дня, в наділі (тобто дощі), який Аллах посилає 
з неба і оживляє їм землю після смерті її, в змінах [напряму] вітрів, 
знамення для людей , які розуміють!» (аль -Джасійя, 45/5)

«Знаменням для них служить ніч, яку Ми позбавляємо денного 
світла, так що вони занурюються в темряву. Сонце пливе до призначе-
ного для нього місця перебування: такий припис Великого,Відаючого. 
Для місяця Ми визначили [різні] стани, поки він не стає вигнутим, 
подібно висохлій пальмовій гілці. Сонцю не слід наздоганяти місяць, 
і ніч не випереджає день, і кожен з них пливе по небу» (Йасін, 36 / 37-40)

«Ці притчі Ми розповідаємо людям, але осягають їх [сенс] тільки 
ті , які володіють знаннями» (аль-Анкабут, 29/43)

У відповідності з рівнем глибини думок і почуттів, якого людина 
зуміє досягти в цьому житті, зростають і блага, що вона може отрима-
ти, перебуваючи в атмосфері божественної любові, і її частка щастя в 
потойбічному житті. Протягом всієї історії пророки, аулія і наймудрі-
ші з праведних служили прикладом використання духовних шляхів 
осягнення світобудови. У природі людини, в глибинах її підсвідомості 
закладено знання про Аллаха (ма'ріфатуллах), тобто готовність вірити 
в Господа, почуття істини, потреба вірити і бути прив'язаним до чо-
го-небудь.

Залишаються беззахисними перед життєвими випробуваннями, 
багато безтурботних людей, реалізуючи закладені від природи якості, 
природним чином повертаються до Аллаха, по своїй нужді шукають 
Його допомоги і підтримки. Але ті, хто всупереч цій властивості, від-
сторонюються від основного потоку життя, керованого божественною 
могутністю і є дивом творіння, похмуро і безглуздо дивлячись на зна-
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мення Аллаха в цьому світі, будуть змушені продовжити цю гру «в 
піжмурки» і в житті майбутньому. У священних аятах йдеться:

«... Адже сліпі не очі, а сліпі серця, що в грудях» (аль-Хадж, 22/46)

«Хто сліпий в цьому житті, сліпий і в майбутньому, і до того ж він 
більше інших заблудший» (аль-Ісра ‘, 17/72)

Священному Корану потрібно вчитися у благочестивих вчителів, 
чоловіків і жінок, чиї серця сповнені любов'ю до Аллаха, щоб фейз 
(божественне знання) їх сердець відбивався на слухачах, надаючи гли-
бину почуттям і спонукаючи до роздумів.

До слова, Пану Посланцю Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
одного разу поставили запитання:

- Яким голосом і стилем найкраще читати Коран?

- Кращий голос і стиль читання Корану у того, слухаючи якого, 
відчуваєш його страх перед Аллахом (Дарімі, Фадаіль-аль-Кур'ан, 34).

В іншому випадку, таке читання Корану, при якому слова не по-
ширюватимуться далі вуст людини, не зможе викликати глибоких по-
чуттів і нескінченних роздумів над смислами.

Слід прислухатися до цих слів Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям), який в зв’язку з цим застерігав:

«Серед вас з'явиться така група людей, що поруч з їх намазом 
ваш намаз, поруч з їх постом ваш піст, поруч з іншими їхніми діяння-
ми ваші діяння здадуться вам нікчемними. Вони будуть читати Коран, 
але те, що вони читають, не буде сходити далі їх вуст. Вони будуть 
виходити з релігії зі швидкістю стріли, пущеної з лука ...» (Бухарі, Фа-

даіль-аль-Kур'ан, 36).

Щоб не потрапити в таку біду, при занятті Кораном потрібно, ак-
тивізуючи всі свої почуття, звертаючись до аятів для розуміння того, 
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що відбувається, наповнювати глибокими смислами Корану серце 
своє і переймати його високу моральність. Адже Священний Коран 
усіма способами закликає му'мінів до постійних роздумів і концентра-
ції своїх почуттів. У священному аяті йдеться:

«... а тобі послали Коран, щоб ти роз'яснив людям те, що було 
послано колишнім посланцям, - можливо, вони схаменуться» (ан-Нахла, 

16/44)

Воістину, Всевишній Аллах закликає у Священному Корані нас, 
рабів Своїх, до превеликих роздумів про величні докази Його існуван-
ня, про даровані блага. Він привертає нашу увагу до того, що в світі 
є люди, що говорять на різних мовах і мають різний колір шкіри. У 
священному аяті сказано:

«І [ще] з Його знамень - створення небес і землі, різноманіт-
ність ваших мов і кольорів [шкіри]. Воістину, в цьому - знамення 
для тих, хто має знання » (ар-Рум, 30/22)

Дійсно, жодна з безлічі мов, на яких говорить людство, не виникла 
в результаті роботи якоїсь комісії. Ні граматика, ні лексика не є плода-
ми людської праці. Хоча в одних мовах дієслово ставиться на початку 
речення, а в інших, навпаки, в кінці. Все це не має нічого спільного з 
усвідомленим вибором, це дар самого Всевишнього Творця. І разом з 
цим, створення людей різних рас, що відрізняються кольором шкіри, 
містить таємну божественну мудрість. Раси - це результат впливу гео-
графічних умов, а нації і народності - це прояв мудрості творіння. Все 
це для того, щоб люди ще легше могли спілкуватися і розуміти один 
одного. А тому, немає націй вищих і немає націй нижчих. З будь-якої 
нації можуть вийти як щирі люди, так і погані. Найважливіше - це бо-
гобоязливість. Про цю істину Аллах Всевишній говорить:

«О люди! Воістину, Ми створили вас чоловіками і жінками, зро-
били вас народами і племенами, щоб ви знали один одного, бо най-
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поважніший Аллахом серед вас - найбільш благочестивий. Воістину, 
Аллах – знаючий, досвідчений» (аль-Худжрат, 49/13)

З іншого боку, Всевишній Аллах «єдиність» зробив якістю, 
властивою тільки Собі, створивши все в парі і наділивши властиві-
стю взаємодоповнюваності. Подружні стосунки, початок яким було 
покладено в спільному житті в раю високоповажних Адама і Хавви 
(алейхумассалям), перейшли в якості божественного закону до всіх 
синів Адама і досягли своєї досконалості в приписах завершальної 
релігії - Іслам.

Всевишній Аллах велить:

«[Інше] із знамень Його - те, що Він створив з вас самих дру-
жин для вас, щоб ви знаходили заспокоєння в них, і заснував лю-
бов і [взаємну] прихильність між вами. Воістину, у всьому цьому 
- ясні знамення для людей, які розмірковують» (ар-Рум, 30/21)

Істинний Творець зробив шлюб благословенним для всієї гро-
мади Мухаммада (саллаллаху алейхі ва саллям); подружнє життя, що 
протікає під покровом Корану і Сунни, наповнив райським щастям ще 
в цьому житті.

У шлюбі, в міцних кайданах, що з'єднують двох сторонніх людей, 
укладена приголомшлива розум глибина і мудрість. Заслуговує уваги 
і багатьох роздумів, наприклад, що молода пара, з волі Аллаха, пов'я-
зана почуттям любові, завдяки цьому почуттю знаходить сили, щоб 
вийти з-під батьківського даху і почати самостійне життя.

Тому, що син людський по природі своїй любить сперечатися і 
чинити опір в прийнятті істини, Священний Коран звертається до лю-
дей різного складу розуму і різних професій по-різному, щоб кожен 
міг знайти свою долю, виходячи зі свого стану. У священному аяті про 
це сказано:
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«Ми роз'яснили в Корані людям всякі притчі, але людина [за сво-
єю природою] найбільше схильна сперечатися» (аль-Кахф, 18/54)

Привертаючи увагу людини до таємниці її творіння, Священний 
Коран закликає її до роздумів. Наказуючи людині роздумувати про 
своє життя, священний аят проголошує:

ْسُه ِفي اْلَخْلِق أََفالَ َيْعِقُلوَن ْرُه نَُنّكِ َوَمْن نَُعّمِ
«Кому ми продовжуємо життя, тому вкладаємо в єство проти-

лежність. Невже ж вони не розуміють?» (Йасін, 36/68)

Інші аяти, роз'яснюючі, що дії людини мотивуються схильністю 
до гріха або богобоязливості, попереджають:

اَها َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد أَْفَلَح َمن  َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
«Клянуся душею [людською] і Тим, хто розмірив її, і відкрив 

її грішність і праведність її! Мав успіх той, хто очистився душею. 
Зазнав збитків той, хто заховав [зле] в душі» (аш-Шамс, 91 / 7-10)

У Корані говориться про воскресіння, як прояв могутності Ал-
лаха, щоб нагадати людині про її обмежені можливості і про те, що її 
чекає в майбутньому:

«Невже людина не бачить, що Ми створили з краплі і сімені? 
Проте вона відкрито сперечається! Вона наводить Нам притчі, а 
сама забуває про своє створення і каже: «Хто оживить кістки, які 
зітліли ?» Відповідай [Мухаммад]: «Оживить Той, хто створив їх 
уперше! А Він знає про кожне творіння!» (Йасін, 36 / 77-79)
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Людині, яка не встигає за часом, пояснюється, що поняття часу 
щодо:

 َكأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبثُوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها 
«У той день, коли вони побачать його (тобто  Судний час), 

здасться їм, що вони пробули [в могилах] не більше одного вечора 
або ранку» (ан-Назі’ат, 79/46)

Наполегливий заклик сина людського до роздумів, що є велінням 
Аллаха, в цих аятах Священного Корану вказує на необхідність ро-
боти розуму і серця. Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва 
саллям) ще тисяча чотириста років тому говорив:

«Жодне поклоніння не зрівняється з роздумами» (Алі аль-Муттак і, 

Кензуль-Уммал, XVI, 121), роз'яснюючи в цьому благородному хадісі, що 
тафаккур і виникає в результаті нього, наповнення серця духовним 
знанням за рівнем рівні поклонінню. Навіть можна сказати, що цей 
хадіc вказує на те, що міркування з'явилося раніше поклоніння. Так як 
зрозуміти важливість, потрібність і значущість того чи іншого покло-
ніння можна тільки через роздум.

Тафаккур, на якому так часто акцентують увагу священні аяти і 
благородні хадіси вже протягом тисячі чотирьохсот років, сьогодні, з 
урахуванням усього вищевикладеного, набуває нескінченної важли-
вості і необхідності. Скільки б не говорилося про необхідність прояву 
достатньої наполегливості, щоб звільнити себе від відповідальності, 
що стосується цих істин, призову людей до істини і заохочення до до-
бра, все буде мало.
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Інша Аллаху, скоро настає ніч 14 Ша'бану, звана ніч Бараат, в яку 
щороку праведні му’міни в великому захваті віри переживають нове 
відродження15.

Це ніч прийняття рішень і розрізнення. У цю ніч визначається і 
записується все, що пов'язано з «народженнями та смертями, долею і 
діяннями, які підносяться до Господа для вирішення».

У благородному хадісі говориться:

«Здійснюйте намаз в ніч, коли настає середина місяця Ша'бан, 
а вдень постіться. Адже Всевишній Аллах з заходом сонця зводить 
світло своєї милості на рівень небес земних і до сходу сонця удостоює 
рабів Своїм зверненням до них:

«Чи немає того, хто просить у Мене прощення? Я прощу його. Чи 
немає того, хто просить у Мене прожитку? Я наділю його їжею. Чи не-
має того, хто перебуває в стражданнях? Я полегшу його страждання. 
Чи немає такого, чи немає іншого?» (Ібн-Маджа, Ікаметус-салят, 191).

Це свідчить про те, в цю ніч Всевишній Аллах являє особливу 
поблажливість своїм рабам, тримаючи двері милості Своєї широко 
відкритими до самого світанку.

Блага звістка для му'мінів від Посланця Аллаха (саллаллаху алей-
хі ва саллям) в тому, що ніч Бараат, проведена в молитвах, і день, про-
ведений в пості, містять в собі особливе благословення. Крім намазів, 
ми повинні присвятити цю ніч читанню Корану, звершенню зікра, ви-
голошенню салаватів і бесід на теми духовності.

У наступні за ніччю Бараат ночі і дні потрібно також бути ста-
ранним в поклонінні, адже вони допомагають знайти особливий стан 
і відчути нур священного місяця Рамадан. Тому ми повинні духовно 

15 Ця стаття була написана в місяць Ша’бан, тому тут зачіпається ця тема.
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готувати себе до цього, примножуючи свої благі справи і проявляючи 
прихильність до Істини.

Зокрема, наші намази ми повинні здійснювати в стані ваджд (ду-
ховного захоплення), у відчутті гармонії між душею і тілом. Адже на-
маз - це зустріч раба з Господом своїм.

Адже на звернення однієї людини:

- О Посланець Аллаха! Навчи мене чомусь корисному, але не будь 
багатослівний.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів:

- Вистоюй кожен свій намаз так, ніби він останній у твоєму 
житті! Не говори нічого, за що потім доведеться вибачатися! Не 
покладай надій на те, що в руках у інших людей, і завжди будеш міц-
ний в цьому! (Ібн Маджа, Зухд, 15).

Му'мін повинен прагнути не втратити жодного блага від скоєного 
їм намазу. Адже в іншому хадісі передається, що Посланець Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва салллям) сказав:

«Один раб здійснює намаз, але йому дістається нагорода лише за 
половину, одну третину, одну чверть, одну п'яту, шосту, сьому, восьму, 
одну дев'яту, одну десяту частину його» (Абу Дауд, Cалят, 123, 124) .

Наближений місяць Рамадан, в який зійшов священний Коран, 
настільки цінний, що осяє милістю і благословенням му'мінів все 
життя аж до Судного дня. Адже Рамадан і Коран є ні що інше, як ви-
ховання життям і діями.

У священному аяті йдеться:

«Той з вас, кого застане місяць Pамадан, в якому був посланий 
Коран - істинний дороговказ для людей, роз'яснення прямого шляху 
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і відмінність [між істиною і брехнею], - нехай проводять його, постя-
чи...» (аль-Бакара, 2/185)

Всевишній Аллах говорить, що Священний Коран - це керівниц-
тво, повне повчань і світла мудрості, далі наказуючи людині піст в цей 
благословенний місяць і виховання через читання Корану.

Не можна забувати, що недостатньо лише слухати Священний 
Коран і уявляти собі ті істини, про які він розповідає. Потрібно з ду-
шевним трепетом і захопленням коритися вказівкам шляху порятунку 
в житті вічному, що містяться в ньому. Адже му’мін, занурюючись в 
духовність Корану, вступає в боротьбу зі своїм нафсом і пристрастями.

О Господь! Зроби так, щоб цей благословенний місяць ми про-
вели в глибоких переживаннях Корану, і прожили життя, гідне 
нагород раю! Нехай віра наша і Коран стануть доказами нашими, 
піст - милістю, сахури - благословенням, а іфтари - моментами на-
ближення до Тебе.

Амінь! ..





«Кайся з душею, повною вогню жалю,

 і з очима, вологими від сліз!

Адже квіти розпускаються в тих місцях, де 
сонячно і вогко! »

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі 
алейхі)

Покаяння (Тауба) і сльози
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Один кравець звернувся до праведника:

- Що ви думаєте про благородний хадіс Посланця Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям): «Всевишній Аллах приймає покаяння 
раба Свого до того, як приходить його смертний час» (Тірмізі, Дават, 98) 

Праведник сказав:

- Так це вірно. Але чим ти заробляєш собі на життя?

- Я кравець, шию одяг.

- А що найлегше в кравецькій справі?

- Кроїти ножицями матерію.

- І скільки ти займаєшся кравецькою справою?

- Майже тридцять років.

- Чи зможеш ти кроїти матерію, коли смерть підійде до тебе?

- Ні не зможу.

- Послухай, кравець! Якщо, перебуваючи перед лицем смерті, ти 
не зможеш робити те, чого старанно вчився і в чому досяг майстер-
ності протягом тридцяти років, як ти зможеш покаятися, якщо жод-
ного разу в житті не робив цього? Покайся зараз, поки ти в силах! 
Інакше, у тебе може не виявитися її в твою останню мить, коли необ-
хідним стане каяття й надія на добрий кінець ... Хіба ти не чув слова: 
«Поспішайте покаятися, перш, ніж вас наздожене смерть!» (Муснаві, 

Файз-уль-Кадір, V, 65)

Ці слова змусили кравця глибоко задуматися. Через деякий час, 
він покаявся і приєднався до числа благочестивих.
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Ця розповідь нагадує, що раби Божі постійно ризикують, 
оступившись, потрапити в яку-небудь з безлічі життєвих і духовних 
прірв, найнебезпечнішою з яких є відкладання щирого покаяння «на 
потім». Тоді як покаяння служить рятівним колом для наших душ. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) наставляв одного з 
благородних cахабів: «Найбільше ти страждаєш від гріхів своїх, а ліки 
від страждань - істігфар (просити прощення за гріхи) в темряві ночі» 
(Дайламі, Муснад, I, 136).

Істігфар, що займає важливе місце в прагненні до Аллаха і 
досягненні високого стану душі, є шляхом очищення від духовної 
нечистоти. Прийняте покаяння усуває всі перешкоди і завіси між 
рабом і Господом, що у великій мірі важливо для праведних діянь. 
Все, що заважає досягненню головної мети, необхідно усувати, щоб 
привести свою душу в сприятливий стан. І тому, в усіх тасаввуфічних 
течіях вірд (урок учня, який встав на шлях тасаввуфу), що виконується 
в досвітній час, який є надзвичайно важливим для духовного 
вдосконалення, починається саме з покаяння.

Перше покаяння було зроблено першим пророком Адамом 
(алейхіссалям). Він так робив Тауба (покаяння):

 َقاالَ َربََّنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا 
َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

«... Господи наш! Ми були несправедливі самі до себе! Якщо 
Ти не простиш нас і не змилуєшся над нами, ми неодмінно 
зазнаємо втрат!» (аль-А’раф, 7/23). Оця ду'а для всіх наступних поколінь 
його потомків є найціннішим уроком покаяння.

Благородні аулія відзначали три види покаяння:

1 - Тауба основної маси му’мінів; вони каються в здійснених грі-
хах.



112

    Останній Подих

2 - Тауба обраних; вони каються в невігластві, незнанні, недба-
лості своїй.

3 - Тауба кращих з обраних; вони каються тільки для того, щоб 
досягти ще більшої близькості до Аллаха.

Як і у всякій праведній справі, умовою Тауба є щирість і щиро-
сердність. Так, багато хто з них пізнали істину і Господа, не раз кая-
лися про зроблене вже покаяння. Значить, слід уникати каяття, про які 
потім доведеться шкодувати, тобто покаяння, як про це попереджає 
священний аят, має бути «остаточним». Адже нафс і шайтан збива-
ють душу зі шляху істинного, постаючи в ролі вчителя, який вселяє 
прекрасне і благе. Коли раб потрапляє в цю пастку, він пускає тауба 
на вітер. А якщо він після тауба повертається до гріхів, вплутує себе 
в лихо, застилаючи темрявою світло майбутнього життя. Всевишній 
Аллах велить:

َعَسى َربُُّكْم أَن َيْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتُّْم ُعْدَنا
«Бути може, ваш Господь простить вас. Якщо ви знову стане-

те [бешкетувати], то Ми знову покараємо вас ... » (аль-Ісра ‘, 17/8)

Адже той, хто постійно порушує тауба, стає посміховиськом 
шайтана. Кожен раз, коли людина розкаюється в гріху, шайтан і його 
легковажні помічники кажуть йому: «Жалість твоя - тьху на неї!», І 
той знову переступає обіцянку, дану їм Господу. Саме до цього ста-
виться веління священного аяту:

ِ َتْوَبًة نَُّصوًحا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا ِإَلى اللّٰ
«О ви, які не увірували ! Покайтесь перед Аллахом щирим 

каяттям» (ат-Тахрім, 66/8)

На підтвердження важливості цього, поет, звертаючи душі до та-
уба, застерігає:
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Коли істігфар вимовляється лише мовою, на словах,

А душа безтурботна, нафс знайде собі тисячу лазівок ..

Рахметі

Говорячи про тауба, слід звернути увагу на наступний благород-
ний хадіс зі збірки хадісів Джамі-ус-Са’ір. У ньому говориться, що 
після того, як людина скоїла гріх, ангели які пишуть протягом цілих 
шести годин не записують цей гріх, тому що йому дається час для 
каяття. Тому людина помиляється, якщо говорить: «Я не зможу бути 
стійким в своєму каятті, я знову зроблю гріх, тому не буду каятися за-
раз, а залишу на потім!», Навпаки, він повинен постійно перебувати в 
істігфарі. Може бути, з волі Аллаха, він не повернеться знову до свого 
гріха. Обов’язково треба знати, що тауба, що є проханням про поми-
лування, має виражатися щирим каяттям і рішучим наміром ніколи не 
повертатися до подібного. Всевишній Аллах застерігає:

«... Нехай не спокушає вас земне життя і нехай не спокушає 
вас спокусник проти Аллаха» (Лукман, 33)

Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) говорив:

«Каяття в гріхах полягає в жалю і істігфарі» (Ахмад бін Ханбаль, 

VI, 264), маючи на увазі в цьому благородному хадісі, що каяття має 
бути таким, щоб воно не дозволило людині повторити свій гріх.

У той же час, цей благородний хадіс повідомляє, що щире розка-
яння має починатися з жалю. Це означає, що бруд гріха повинен бути 
змитий чистими сльозами.

В переданнях говориться: одному грішникові,  який переживає 
каяття і жаль, був вручений список його гріхів, і наказано: «Читай!» 
Від охопившого його почуття провини грішник вибухнув плачем так, 
що крізь сльози вже не міг побачити написаного. Але потоки щирих 
сліз вмили його від гріхів, і він очистився від них зовсім. Так цей гріш-
ник отримав прощення.



114

    Останній Подих

Отже, часом для отримання прощення одного гріха потрібні 
ріки сліз, тоді як одна сльозинка може очистити від тисячі гріхів.

Адже сльози - джерело покаяння для тих, хто підкорився владі 
божественної любові. Вони змивають гріхи, очищають. Є виразом 
вдячності Господу Його рабом. Сльози - обитель надій, що дарує Все-
вишній Аллах. Ті, хто, втративши останню надію, залишається біля 
воріт обителі сліз, - істинно щасливий.

Ті, хто крізь чисті сльози на очах можуть спостерігати за перебі-
гом життя цього світу, зрозуміють, що сльозинки, як крихітні дзерка-
ла, відображають тисячу океанів божественних таємниць і любові. Та-
ємниці скількох мудрих сторінок відкривається з ними. Адже сльозам 
підвладна мова, яка не передається словами; в них міститься стільки 
сенсу, що сам раб не здатний до кінця осягнути того, про що молить в 
сльозах Господа свого ... Тому ті, які пізнали високу любов знаходять 
розраду у витоків джерел сліз. Блукачі знаходять відпочинок на їх бе-
регах.

Яку цінність у Аллаха може мати єдина загублена сльозинка, 
дуже красиво описується в цій розповіді: «Одного разу, перебуваючи 
в дорозі, Джунайд аль-Багдаді (рахматуллахі алейхі) побачив зійшов-
ших з неба ангелів, які щось збирали на дорозі.

― Що ви збираєте? - запитав він одного з ангелів.

― Один улюблений раб Аллаха, проходячи тут, в печалі вимо-
вив «ах!» І кинув кілька сльозинок. Ми збираємо їх, щоб удостоїтися 
милості і ма’ріфат (пізнання) Всевишнього Аллаха, - була відповідь 
ангела».

В одному хадісі-шаріф сказано:

«Є дві категорії, чиї очі не торкнеться полум’я пекла: тих, що 
плачуть, згадуючи Аллаха, і тих, хто пильно, не заплющуючи очей на 
світанку, стоїть в дозорі на шляху Аллаха» (Тірмізі, Фадаіль-аль-Джіхад, 
12 / 1639).
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Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі), порівнюючи 
очищення від гріхів через тауба і сльози з тим, як забруднені води 
річок випаровуються, а потім, як милість, повертаються на землю очи-
щеними, каже:

«Коли вода тут, на землі, втрачає чистоту і прозорість, стаючи 
каламутною і брудною, вона, як і ми, втрачає спокій через свою нечи-
стоту ... І з самих глибин починає волати до Аллаха. Відповідаючи на 
її поклик, Всевишній Аллах перетворює її в пар і забирає на небо. Там 
пробігаючи різними  шляхами, вона знаходить кришталеву чистоту. 
А потім, у вигляді дощу, або снігу, або граду знову потрапляє на зем-
лю. І нарешті, досягає безмежного моря».

Поза всяким сумнівом, ця алегорія символізує прояв милості і 
любові Всевишнього Аллаха до Своїх рабів, яким Він побажав про-
бачити їх гріхи і вказати шлях вічного спасіння. І ось, душі тих, в чиїх 
серцях, забруднених брудом гріхів, сходяться разом дощ , покаяння і 
сонце жалю, Всевишній Аллах забирає на небеса. Там очищає їх від 
пилу, бруду, гріхів нафсу. Потім знову повертає на землю цю душу, яка 
наповнилася благословенням іхсану (споглядання Аллаха), людині, як 
найдосконалішому з усіх Своїх створінь. Цей стан в найбільшій мірі 
проявляється під час намазу, тому правильно виконаний намаз може 
стати «мі’раджем му’міна».

Але син людський, загрузлий в мирських справах, не відає про 
це і, замість сліз, заливисто сміється. Про них Всевишній Аллах го-
ворить:

َوَتْضَحُكوَن َو الَ َتْبُكوَن َوأَنُتْم َساِمُدوَن
«... смієтеся, а не ридаєте, і граєтесь в нехтуванні?» (Ан-Наджм, 

53 / 60-61) В іншому священному аяті Він застерігає від такої безпеч-
ності:
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َفْلَيْضَحُكوْا َقِليالً َوْلَيْبُكوْا َكِثيًرا َجَزاًء ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوَن
«Нехай вони мало сміються та багато плачуть – така відплата 

за, те, що вони собі здобули» (ат-Тауба, 9/82)

Всевишній Аллах бажає, щоб його раби через покаяння і сльози 
очищалися від гріхів. А так про значущість людських сліз промовляв 
Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі):

«Свічка, плаче і не стримує сліз, стає тільки яскравішою . Гілки 
дерева оживають і покриваються зеленню, коли вони политі сльозами 
дощу і зігріті променями сонця. Тобто, щоб зав’язався плід, потрібні 
вода і тепло ».

«Також, щоб наші тауба були прийняті, потрібні хмари і 
блискавки, тобто сльози і полум’я душі».

«Якщо душа не вибухне блискавкою, а очі не проллють дощу сліз, 
як загасити вогонь гніву нафсу і полум’я гріхів? Як душа відчує злиття 
з фейзом, тобто поява променистого божественного нуру (світла)? 
Як схвилюються води духовних джерел? Якщо не проллється дощ, 
як рожевий сад повідає таємниці свої траві? Як укладе договір з 
фіалками і жасмінами?»

«Залиш природу, нехай плаче вголос. Ці землі, залишившись без 
води, висихають. Річки, що не впадають в інші річки, відрізані від них, 
починають жовтіти, гаснути, замулюватися і чорніти».

«Смарагдово-зелені, які можна порівняти з раєм, сади, позбавлені 
вологи, жовтіють, в’януть, втрачають листя, починають походити 
на зону лиха. (Так само і людина ...) ».

Щоб уникнути подібної долі, пророк Шу’айб (алейхіссалям) 
плакав так часто, що осліп. Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) говорив так:
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Якби ви знали те, що знаю я, то мало б сміялися, а багато б 
плакали, і втратили б бажання до їжі і питва ...» (Суюті, аль-Джаміг-ас-

Сагір, II, 10).

Адже тільки ті чоловіки, які протягом усього життя омивали 
і очищали сльозами каяття виразки, які могли утворитися на серці, 
удостоюються райських садів вибачення. Саме тому пророки 
(алейхумуссалям), все аулія, благочестиві і праведні раби у скруті і 
добробуті, в печалі і радості завжди шукали притулку у Всевишнього 
Аллаха, спрямовувалися і зверталися з благанням до Нього. Так 
як навіть пророки (алейхумуссалям), які чисті від гріхів, могли 
здійснювати «залла» (помилки), то серед рабів бракуватиме таких, 
хто не потребував би тауби і істігфару. Тауба і істігфар, по суті своїй 
представляють жаль і звернення по допомогу, служать, в той же час, 
найдієвішим способом наближення до Аллаха.

З іншого боку, страждання і муки, які Всевишній Аллах посилає 
своїм рабам, і ті тауба і сльози, які Він бажає від них, є ні що інше, як 
вигідна торгівля. Ті, хто розуміє цю вигоду, не стануть скаржитися на 
свою долю, а постараються взяти з цього те, що є найцінніше. Один 
з них, Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі), прекрасно 
сказав про це:

«Всевишній Аллах бере у тебе в цьому житті кілька сльозинок, 
і за це дарує тобі стільки ж райських джерел. Він бере твої «ахі», 
повні почуття і страждання, твої стогони; і за кожен подих, кожен 
стогін віддасть тобі сотнями ступенів такої висоти, якої нелегко 
досягти».

Однак треба знати, що один плач не схожий на інший. Вони 
мають безліч відмінностей. Одні зойки холодні, удавані, помилкові, 
і по суті - лише легковажність і обман. Суфйан Саурі (рахматуллахі 
алейхі) говорив:
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«Плач буває десяти видів. Дев’ять з них - показуха. Лише один з 
них - для Аллаха. І ось, якщо плакати для Аллаха хоча б дещицю в рік, 
інша Аллаху, це стане причиною порятунку раба від пекла».

У переказі розповідається, що одна жінка звернулася зі скаргою на 
свого чоловіка до Кади (судді) Шурайху зі скаргою на свого чоловіка. 
Присутній там в цей час Ша’бі вигукнув:

- О Умаййа! Я переконаний, що цю жінку дійсно образили, 
подивися, як вона плаче!

Кади Шурайх відповів:

- Послухай, Ша’бі, брати Йусуфа (алейхіссалям), зробивши гріх, 
прийшли до свого батька зі сльозами на очах. Чи не буде правильним 
виносити судження, виходячи лише з того, що вона плаче!

Такі сльози, звичайно, відкидаються. Також огидні Аллаху сльози 
тих, хто хоче продемонструвати свою немічність і приниженість. Їх 
порожні, марні сльози рівнозначні поту, що може проступити на їх 
лобах, як сказав покійний нині поет Акіф:

Відмовтеся від жалоби! Залиште волання;

Якщо від плачу була б користь, воскрес би мій батько!
Що за користь від ваших сліз? Чи не пролити вам тоді і піт?!

Ми говоримо про те, що плач, бажаний для Самого Аллаха - не 
той, що робить лагідними щодо нас друзів і ворогів, а інший, що 
піднесе нас до небес, дасть переживання мі’раджа нашої душі. Як 
широкі річки несуть в своїй течії безліч трісок і сміття, не дозволяючи 
їм осісти на дно, так і сльози наші не повинні давати нам потонути, 
стікаючи не з очей, а з самих сердець, набігаючи не заради людей, а в 
ім’я Аллаха.
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Ще важливо знати, що плач не повинен супроводжувати скаргу. 
Адже скарга висловлює невдоволення, а невдоволення ніколи не 
приймається. Саме скарги призводять раба до непокори, через що 
він втрачає все цінне, ніж мав. Тому що він накликає гнів Аллаха на 
себе. Ми ж говоримо не про той плач, що гідний гніву, а про те, що 
залишить справжнього друга задоволеним і очистить душу від бруду 
гріхів.

На закінчення нагадаємо, що з приходом смерті пробуджуються 
ті, хто перебував у сні, вони відкривають очі і починають бачити 
істину. Але усвідомлення істини в останню мить життя не принесе 
ніякої користі, як це не допомогло Фараону ... Мавляна Джалалетдін 
Румі (рахматуллахі алейхі) який прекрасно сказав:

«Розумні люди плачуть заздалегідь; які не знають же б’ються 
головою, коли настає кінець. Подивися заздалегідь те, чим все 
закінчиться, щоб ні про що не шкодувати в День суду!»

«Витягни урок з історії цього птаха, яка при вигляді зерен в 
пастці птахолова, втратила розум. І таким чином, в стані повного 
безвілля, вона дісталася до зерен, проте сама опинилася в пастці. І 
тепер вона може скільки завгодно читати Йа-Сін і аль-Ан’ам, щоб 
знайти свободу. Але яка користь! .. Коли біда прийшла, плач, стогін, 
скарги уже не мають сенсу. Ці «ахі» і стогони потрібні до того, як 
потрапити у пастку! .. »

Також і пророк Ібрагім (алейхіссалям), побажавши звернути 
до Господа свої ду’а про милість до народу Лута (алейхіссалям), 
накликали на себе за розпусту гнів Божий, не усвідомлював до кінця 
весь жах їх непокори; тоді ангели зупинили його:

«Час ду’а вже минув! ..»
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З волі Всевишнього Аллаха, ми не знаємо коли, де і як нас 
наздожене смерть. Тому, серця повинні вмістити таємницю слів: 
«Помріть до смерті!» І бути завжди готовими постати перед Господом 
своїм. Інакше останній подих може злитися з гірким стогоном втрати: 
«О горе мені, куди ж зараз!» ... У священному аяті йдеться:

َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحّقِ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد
«І настануть істинні передсмертні страждання, [і буде сказано 

людині]:«Ось те, що ти [намагалася] уникнути» (Каф, 50/19)

Тому найважливіше завдання, яким повинен бути зайнятий раб, - 
це стримування пристрастей нафсу і очищення серця. Тауба і сльози, 
про які ми вже стільки говорили, є лише вратами для досягнення цьо-
го стану. Після входження в них необхідно, звичайно, продовжувати 
здійснювати праведні справи. Коли рабом освоєні і виконуються всі 
фарди, ваджіби і Сунни поклоніння, він повинен звернути увагу на 
дотримання прав створінь Аллаха, прав батьків, жертвувати заради 
Аллаха, прикрашати себе милосердям, співчуттям і поблажливістю 
до всього сущого. Адже той, хто знаходить чудове вміння прощати, 
заслуговує прощення Аллаха. А ті, чиї душі, позбавлені любові і спів-
чуття, не здатні почути поклик: «Згляньтесь над нами!», - це заблудлі 
в житті і сумні мандрівники.

Тому душі, що увібрали з атмосфери стану тауба і сліз всі 
прекрасні властивості, які тільки можливо, спрямовуються до 
Господа. Ця спрямованість, поза всякими сумнівами, повинна 
пронизувати кожну мить життя. Разом з тим, є особливо плідний час 
для рабів. Подібно весні, самій дорогій і прекрасній порі року, рабам 
даровані і духовні весни, а найцінніша з них припадає на священний 
місяць Рамадан, в якому є Ляйлятуль-Кадр ( Ніч Передвизначення), що 
випромінюється нуром все людство; ніч, що цінніше тисячі місяців, 
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ніч, коли з Ляухуль-Махфуз (Небесної Скрижалі) був посланий 
Кор’ан. Цей благословенний і особливий місяць, про який ми 
говоримо, подібний ясному молодому місяцю, який висвітлює душі, 
покриті нічною темрявою. Це вікно, що відкривається в небесах, для 
здійснення мі’раджу з землі. Тому му’міни з пробудженою душею 
повинні через все життя пронести в своїх серцях настрій почуттів, 
що виникають в священний місяць Рамадан, знання і благословення, 
які вони придбають. Саме для праведних душ, які так проживуть 
життя, Судний день стане не днем   печалі, а обернеться світанком 
святкового дня.

Обдарує наш Господь всіх нас таким світанком святкового 
дня! І наділить нас божественною милістю і всепрощенням через 
нашу любов, прагнення до Нього і щирі сльози!

Амінь! ..





З кожним повторенням ду'а закарбову-
ється в душі му'міна у вигляді внутрішніх 
відчуттів, накладаючись на його характер, 

стає одним з його якостей. Саме тому 
власники піднесених душ живуть, постійно 

перебуваючи в ду'а.

Благання (ду'а)
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Всі пророки і аулія, що посилалися людству як божественна ми-
лість, в моменти труднощів і успіхів, бід і радощів, завжди спрямову-
вали всі сподівання свої до Всевишнього Аллаха, оточуючи себе ау-
рою благання і звернення до Нього. Для всього створеного вони стали 
ватажками, що вказують шлях до порятунку, які передавали їм через 
власний приклад бажання бути близько до Аллаха в будь-яких обста-
винах. 

Шукати притулку в Аллаха є закон життя, суть покірності Алла-
ху. Все, що є на землі і на небесах, кориться божественній волі, на до-
ступних їм мовах поминає Володаря нескінченної могутності і підно-
сить Йому благання. Гарне релігійне виховання спонукає внутрішнє 
бажання му’міна перебувати в ду’а. Адже ду’а є ключем до величних 
воріт в серці му’міна, які ведуть до Аллаха.

З кожним повторенням ду’а закарбовується в душі му’міна у 
вигляді внутрішніх відчуттів, накладаючись на його характер, стає 
одним з його якостей. Саме тому власники піднесених душ живуть, 
постійно перебуваючи в ду’а. Бо їхні серця, пізнали важливість пе-
ребування в ду’а, тремтять від застереження Всевишнього Аллаха в 
цьому священному аяті:

ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َربِّي َلْوالَ ُدَعاُؤُكْم
«Скажи [, Мухаммад]:« Мій Господь не стане піклуватися про 

вас, якщо ви не кликатимете [до Нього] » (аль-Фуркан, 25/77)

Саме так, через серце му’міна, постійно перебуваючого в ду’а 
взиваючого  в молитві, виникає невидимий зв’язок між Аллахом і ра-
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бом Його. Ду’а, досконала в стані натхнення і трепету, означає настан-
ня моменту з’єднання душі з божественною милістю.

Бажане в ду’а є божественна милість і милосердя. Отже, при-
чиною того, що підносить ду’а від сердець до божественної обителі, 
служить, перш за все, визнання власної похибки, слабкості і безпо-
радності. Наша ду’а означає усвідомлення немічності нашої перед 
Всемогутнім Аллахом, покірливість Йому зі смиренням і покорою. 
Воістину, якщо ду’а до Господа починається з усвідомлення власної 
слабкості і похибки, це може залучити божественну милість і впли-
нути на те, чи будуть прийняті наші ду’а. Наприклад, Адам і Хавва 
(алейхумассалям), як свідчить священний аят, звернулися до Всевиш-
нього Аллаха так:

«Вони відповіли: " Господь наш! Ми покарали самі себе, і 
якщо Ти не просиш нас і не змилуєшся над нами, ми обов'язково 
опинимось в числі тих, хто потерпів втрату» (аль-А’раф, 7/23)

В іншому священному аяті йдеться про ду’а пророка Йунуса 
(алейхіссалям), що шукає прихистку у Всевишнього Аллаха:

«[Згадай] також Зун-нуна, коли він покинув у гніві [Ніневію], 
вважаючи, що Ми не владні над ним. Однак він кликав в темряві: 
«Немає бога, крім Тебе. Пречистий Ти! Воістину, я був грішни-
ком!» (аль-Анбійа, 21/87).



Наступна ду’а, виголошена Джихангіром Султаном Мурадом Ха-
ном I на Косовому полі, показує важливість усвідомлення своєї слаб-
кості при зверненні до Господа про дарування допомоги:

«О Боже! І Царство, і раб цей - Твої. Я лише немічний раб Твій. Ти 
краще за всіх знаєш наміри мої і таємниці, Ти знаєш, що я не прагну 
багатства і  влади. Я бажаю лише твого достатку ...
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О Боже! Не дай загинути цим солдатам Ісламу від рук невірних! 
.. Обдаруй їх такою перемогою, щоб вона стала святом для усіх мул-
сульман! І якщо бажаєш, зроби мене, раба Твого Мурада, курбаном 
цього свята!..

Відразу після цієї ду’а вщухла буря, що вирувала до цього, і оби-
два війська, поставши один перед одним, зійшлися в смертельному 
двобої; після восьмигодинного бою військо мусульман здолало пере-
вершуюче в три рази військо противника.

А коли після битви Султан Мурад Хан I обходив війська, дізна-
ючись їх потреби, один поранений полонений серб заколов його кин-
джалом, і він випив з чаші шахіда, таким чином, ду’а Мурада до Го-
спода свого втілилося в повній мірі.



Високу мову душі і найпрекрасніші слова щирого ду’а народжу-
ються від світла і любові. Вони дарують життя тим, хто втратив надію, 
і лікують розбиті серця. Ду’а, вчинені щиро, щиросердно, в сльозах, 
притягують божественну милість. У ду’а укладено таїнство покірно-
сті Господу, яке дає серцю спокій.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) найкращим чи-
ном навчив нас скоєння ду’а на власному прикладі. Він знаходився в 
намазі так довго, що опухали стопи, а після, з мокрими від сліз очима, 
волав до Всевишнього Аллаха, зізнаючись у своїй немічності:

«О мій Аллах! Я вдаюся через гнів Твій до Твого вподобання, від 
покарання Твого - до прощення Твого, від Тебе самого - до Тебе са-
мого! Я не гідний вихваляти і славити Тебе, як Тобі належить! Ти 
такий, яким себе сам вихваляєш і славиш!» (Муслім, Салят, 222)

Про значимість ду’а він говорив:

«Ду’а є поклоніння. Є суть і сутність поклоніння. Немає нічого 
ціннішого перед Аллахом, ніж звертатися до Нього з ду’а, Аллах ка-
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рає тих, хто нічого у Нього, не просить, не волає в ду’а. Той, хто ба-
жає, щоб його ду’а були прийняті в моменти негараздів і поневірянь, 
нехай робить багато ду’а в моменти достатку і благополуччя. Ваш 
Господь - Аль-Хайй (Вічно Живучий) і Аль-Карім (Щедрий); коли раб 
розкриває долоні, Він не залишить їх порожніми. Для кого розкриють-
ся врата ду’а, для того розкриються врата мудрості. Ду’а є ключ до 
брами милості, зброя му’міна, опора віри, світло небес і землі» (Рудані, 

Джам-уль-Фаваід, 9219-20-21-22-25).



Ду’а не того сина людського, що пригнічує людей, мучить і при-
нижує слабких, проводить відпущене йому життя в безпечності, а ду’а 
того, що дарує щастя втратившим надію і перебуває в крайній нужді, 
буде прийнято. Воістину, ду’а не тих пихатих зверхників, що вважан-
ють себе безгрішними, а ду’а тих рабів Аллаха, що сльозами каяття 
омивають очі і серце своє, отримають відповідь.

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) так говорив 
про це:

«Кайся з душею, повною вогню жалю, і з очима, вологими від сліз!

Адже квіти розпускаються в тих місцях, де сонячно і волого!»

Тобто, щоб ду’а була почута і прийнята, недостатньо просто ви-
мовляти її язиком. Ду’а повинна відбуватися з почуттям побожного 
страху і надії. Серце - перебуває в тремтінні від співзвучності з ду-
ховним змістом того, про що воно волає. Якщо ця ду’а про прощення 
гріхів, то необхідно перебувати у твердій впевненості, що ніколи вже 
не повернешся до подібного.

У переказі говориться, що пророк Муса (алейхіссалям) побачив 
якось раз людину, яка дивно здійснює ду’а, і в душі побажав, щоб її 
благання було прийнято. У той же момент Всевишній Аллах послав 
Мусі (алейхіссалям) одкровення:
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«Я більш милостивий до раба цього, ніж ти. Він волає язиком 
своїм до Мене, а серце його зі стадом, якому він господар».

Коли Муса ( алейхіссалям) передав тій людині ці слова, він ви-
правив помилку і з  чистою душею  прагнув до Аллаха.

З іншого боку, ду’а за брата по вірі, виконана в його відсутність, 
теж приймається. Наш Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) говорив:

«Немає кращої  ду’а, ніж та, що здійснюється му’міном за іншо-
го му’міна в його відсутність» (Тірмізі, Бірр 50).

Люди часто просять робити за них ду’а тих, чиї ду’а, на їхню 
думку, будуть почуті Аллахом. Хоча головною умовою того, щоб ду’а 
була прийнята, є тільки щирість і щиросердність. Це означає, що якщо 
навіть грішник зробить ду’а за свого брата по вірі щиро і щиросердно, 
вона буде більш краща перед Аллахом, ніж будь-яка інша ду’а, яка 
може здаватися всім найкращою, але, по суті, позбавлена почуття.

Яке виразне висловлювання Мавляна Джалалетдіна Румі (рах-
матуллахі алейхі), що виходить від співчутливості і милосердя його 
душі:

«О Господь мій! Якщо тільки благочестиві повинні сподіватися 
на милосердя Твоє, то на кого повинні сподіватися грішники? ..»

«О Всевишній Аллах! Якщо ти приймаєш тільки обраних рабів 
Своїх, то до кого повинні звертатися з благанням грішники? ..»



Дійсно, якщо раб грішний, це не означає, що Всевишній Аллах 
залишив його. Тому людина не знає, чия ду’а може стати причиною 
здійснення бажаного, це знає тільки Всевишній Аллах. Отже, треба 
знати, що Аллах приймає ду’а кожного раба Свого, від душі волаючо-
го  до Нього.
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Одного разу Ма’руф аль-Кархі (рахматуллахі алейхі) на базарі зу-
стрівся з одним водоносом. Водонос звернувся до нього:

- Заради вдоволення Аллаха, випийте моєї води.

Звернувши увагу на ду’а водоноса «Заради вдоволення Аллаха», 
Ма’руф аль-Кархі (рахматуллахі алейхі), незважаючи на те, що три-
мав піст-нафіль (додатковий піст), купив у нього воду і випив.

Пізніше, вже після смерті Ма’руфа аль-Кархі (рахматуллахі алей-
хі), один аулія побачив його уві сні перебуваючого в прекрасному ста-
ні. Він запитав:

― За яке з діянь Всевишній Аллах нагородив тебе такими благо-
родними ступенями?

― За бажання здобути вдоволення Аллаха, завдяки ду’а водоноса.

Як важливо мусульманам заслужити ду’а пригноблених і скрив-
джених, настільки ж важливо остерігатися їх бад-ду’а (прокляття), що 
підтверджує наступний приклад.

Завершивши зведення міської фортеці, сельджукський Султан 
Алааддін Кейкубад викликав батька Мавляна Джалалетдіна Румі (ра-
хматуллахі алейхі) Бахаеддіна Веледа (рахматуллахі алейхі), щоб діз-
натися його думку. Обійшовши і оглянувши спорудження, Бахаеддін 
Веледа сказав:

«Фортеця ваша незвичайно красива і здається досить міцною 
проти набігів ворога або селевих потоків. Однак які заходи ти при-
йняв, щоб захистити себе від бад-ду’а своїх пригноблених підданих, 
які страждають від несправедливості? Адже стріли їх проклять про-
йдуть не тільки крізь стіни твоєї фортеці, вони здатні пронизати стіни 
ста тисяч фортець і перетворити їх на руїни.

Ти краще побудуй собі фортецю з справедливості, добра і бла-
гочестя, збери собі військо з праведних, щоб ду’а твоїх солдатів були 
спрямовані на творення добра. Це надійніше для тебе, ніж фортечні 
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мури. Адже спокій і добробут народу і всього світу зберігається зав-
дяки ду’а цих воїнів».

Насправді, всілякі успіхи, досягнення і перемоги му’мінів багато 
в чому залежать від виявлених ними зусиль і щирості їх ду’а.

Наш путівник до кінця часів, Священний Коран, викладає вели-
кий урок про те, як і коли слід звертатися в ду’а до Всевишнього Ал-
лаха. Всевишній Господь наш велить в священних аятах:

«Запитай [Мухаммад]:« Чи можете ви уявити собі, що ви при-
звете на допомогу будь-кого іншого крім Аллаха, коли впаде на 
вас покарання Аллаха і спіткає вас Судний день? [Відповідайте 
ж], якщо ви [тільки] здатні говорити правду ». Так! Тільки Його 
ви і призвете на допомогу. І Він допоможе вам в тому, про що ви 
до Нього волаєте, якщо побажає. І тоді ви забудете про [тих богів], 
яким поклонялися крім Нього» (аль-Ан’ам, 6 / 40-41)

«Звертайтеся до Господа свого смиренно і покірно. Воістину, 
Він не любить тих, які переступають міру» (аль-А’раф, 7/55)

Щоб увійти в число врятованих у житті вічному, яка стане про-
довженням тлінного життя, треба завжди просити Аллаха про благий 
кінець. У священному аяті наш Господь повеліває:

َ َحقَّ تَُقاِتِه   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اللّٰ
ْسِلُموَن َوالَ َتُموتُنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

«О ви, які увірували! Бійтеся Аллаха як повинно і зверніться 
в слам поки смерть не наздогнала вас! » (Алі Імран, 3/102)

Старанність кожного му’міна в цьому житті має бути спрямова-
но лише на те, щоб прекрасним чином зробити свій останній подих і 
увійти в щастя майбутнього життя. Адже ніхто, крім пророків (алейхі-
муссалям), не впевнений у своєму результаті. Навіть аулійауллах (об-



131

Благання (Дуа)     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

рані раби Аллаха) знаходяться в постійному неспокої, думаючи про 
останній подих.

І хоч ніхто не може знати, як він зустріне свою останню годину, 
але виходячи з того, як пройшла людина по цьому житті, він намага-
ється уявити, яким буде його відхід. Тому, щоб зустріти свій останній 
подих з іманом (вірою), потрібно триматися в цьому житті «сирати 
мустаким» (прямого шляху), щоб постійно перебувати в стані ду’а до 
Всевишнього Аллаха і істігфар. Як говориться в священному аяті, у 
пророка Йусуфа (алейхіссалям) була така ду’а:

اِلِحيَن َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
«Господи! ... Упокой мене цілим і включи мене в число пра-

ведників» (Йусуф, 12/101)

Всевишній Аллах у Священному Корані призводить ду’а тих сво-
їх праведних рабів, яких Він називає володарями розуму:

َنا َمَع األْبَراِر َئاِتَنا َوَتَوفَّ ْر َعنَّا َسّيِ َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذنُوَبَنا َوَكّفِ
«Господи наш! .. Прости нам гріхи наші і відпусти нам наші 

гріхи і упокій нас [разом] з благочестивими» (Алі Імран, 3/193)

У тому, що чаклуни, все життя прожили в невірі, але схилилися 
перед чудесами пророка Муси (алейхіссалям) і тільки що прийняли 
нову релігію, вважали за краще залишитися зі своєю вірою і надією 
на Всевишнього Аллаха навіть під загрозою страшної болісної смерті, 
обіцяної Фараоном, для нас є велике повчання.



З іншого боку, до того, що сприяє досягненню ду’а прихильності 
Аллаха, не відноситься гучний голос, показні манери, блискучі, але 
бездушні, фрази, надривні крики, презирство. Якби це було не так, то 
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жоден вихідний, стогнучи поклик тих, чиї очі сповнені кривавих сліз, 
хворих, чий голос слабкий або зовсім не чутний, не був би прийнятий. 
Ті, хто не має поняття про це, не знають мови душі, не відчувають її 
стану або не підозрюють про їх існування.

Подібна демонстративність при вчинення ду’а призводить до 
ослаблення її суті, духовності і святості. Пророк (саллаллаху алейхі 
ва саллям) говорив про тих, хто робить ду’а таким чином:

«Прийде група, яка буде виявляти надмірність в ду’а ...» (Абу Дауд, 

Витр, 23), застерігаючи від подібної ситуації.

В іншому благородному хадісі говориться:

«У ду’а ви не волаєте до глухого. Ви волаєте до Аллаха, який чує 
і близький до вас» (Бухарі, Джихад, 131).

Всевишній Творець не цурається щирих ду’а. Але, незважаючи 
на всю щирість, Він не приймає деякі ду’а, якщо вони не збігаються 
з приреченням. Тому той, хто здійснює ду’а, не повинен залишати її, 
впадаючи в апатію. Це означає, що відповідь на ду’а чекає його у віч-
ному житті.

Серце, що перебуває в захваті ду’а, має усвідомлювати, що воно 
шукає притулку, поставши перед самими величними брамами. Душі 
з надією і сподіванням очікують біля воріт ду’а не втомились б че-
кати милості, якби навіть довелося чекати все життя. Адже їх ду’а і 
сльози, що походять від Божого Милосердя, є еліксиром щастя, що 
дарує засмученим душам мир і заспокоєння. Випивши який, подібно 
до солодкого Каусару, серця, палаючі любов’ю до Господа, відчувають 
насолоду.

Не можна забувати, що заслужити справжню честь і славу бути 
людиною можна тільки прощенням гріхів. Ті, хто хоче, вмираючи, 
осягнути таємницю вічного прощення і скуштувати з нескінченних 
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благ Господа, повинні старатися в придбанні з садів духовності ду’а і 
волань, наповнених захватом і ароматом вибачення. І ми звертаємося 
до Господа нашого, власникові нескінченної Могутності і Милості, 
щоб Він зглянувся над нами і пролив на нас блага прощення.

О наш Господь! Одаруй нас здатністю отримувати божествен-
ну милість і прощення зі сльозами любові, пристрасті і щирості. 
Зверни наші душі в скарбниці нескінченного милосердя до  Твоїх 
створених, щоб досягти Твого достатку. Наділи нашу благосло-
венну Батьківщину щастям і спокоєм, народ наш - єдністю в істи-
ні і блазі  через благословенні ду’а Твоїх щирих рабів.

Амінь! ..





Ми повинні часто віддавати собі звіт в тому, на-
скільки ми заслуговуємо честі і щастя належати 

до умми Високоповажного Посланця Аллаха, який до-
кладав неймовірних зусиль заради того, щоб привести 
людство до вічного спасіння; ми повинні часто відда-
вати собі звіт в тому, наскільки, будучи його уммою, 
ми слідуємо Сунні, наскільки ми заслуговуємо звання 

«свідків Аллаха на землі».

Заклик до істини та добра 
 - 1 
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Кожна людина, яка не втратила даровану від природи здібність 
роздумувати, пізнавати та приходити до суті, яка бачить життя та 
Всесвіт поглядом серця, не затратить особливих зусиль, щоб зрозу-
міти, що вона існує не без мети, не просто так. Створена з глибоким 
смислом та серйозними намірами, людина не прийшла даремно в цей 
тлінний світ. Так йдеться в священних аятах:

 أََيْحَسُب ْااِلنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسًدى
«Невже людина вважає, що вона буде надана собі самій [без 

всяких обов’язків ]?» (аль-Кийама, 75/36)

أََفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَُّكْم ِإَلْيَنا الَ تُْرَجُعوَن
«Невже ви вважали, що Ми створили вас на втіху і що ви не 

постанете переді Мною?» (аль-Му’мінун, 23/115)

Кожна людина повинна зрозуміти, що той відрізок часу в потоці 
буття під назвою «життя», який випадає їй , встановлює зв’язок між 
Всесвітом та людиною та протікає між колискою та могилою. 

Пануючий у Всесвіті божественний порядок та могутність при-
водять людину, яка володіє розумом та совістю до визнання існування 
Мудрого Творця, тобто пробуджують до «іману». Проте для того щоб 
люди змогли реалізувати свою віру самим досконалим чином, Всеви-
шній Аллах за милістю Своєю посилав до них пророків, які служили 
провідниками на істинному шляху.

Удостоївшись милості «віри», людина разом з нею набуває ще 
одну важливу якість – «співчуття».Співчуття подібне невгасимому 
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вогню в серці му’міна. Це – дорогоцінне набуття, яке наближає нас 
до Господа нашого. Співчуття – це благодатний плід віри, вкусивши 
який, людина прагне від егоїзму до людинолюбності. Адже коли віра 
набуває досконалість в серці, зростає почуття співчуття до тих, хто 
позбавлений його, збільшується бажання допомогти їм. Тому душа 
істинно віруючого не знайде заспокоєння тільки лише у власній вірі, 
коли поруч з ним є ті, хто має потребу в заклику та настанові.

Без сумніву, людина – мандрівник на тлінній дорозі до ахірату. 
І заперечувати це – така ж безглуздість , яка йде в розріз зі здоровим 
глуздом, як, закривши очі, заперечувати існування сонця. Таким чи-
ном, побудова власного життя у співвідношенні з цією істиною – не-
обхідність, продиктована розумом, логікою та совістю. Адже в житті 
му’міна не розтрачання благ, якими він володіє,на потреби та забаган-
ки нафсу, а настанова на істинний шлях тих, хто має в ньому потребу, є 
самим важливим релігійним обов'язком, покликом його совісті. Адже 
закликати людей до істини, добра, знання, віри, праведних діянь, а 
відтак - і до вічного щастя, допомагати їм цуратися зла і не потрапляти 
через нестійкість моральних принципів своїх в ганебну яму гріхів і 
темряву невір’я - це велика відповідальність, яка обіцяє найвищі блага 
і нагороди в цьому житті та житті вічному. Про це казав Посланець 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) в благородному хадісі:

«Той, хто закликає на шлях добра, отримає нагороду за те до-
бро, яке здійснять ті, які слідували його заклику. І це ніскільки не при-
бавить їхньої нагороди!

Той, хто закликає на шлях гріха, отримає покарання за ті гріхи, 
які здійснять ті, що слідували його заклику. І це ніскільки не приба-
вить їхнього покарання за гріхи!..» (Муслім, Ільм, 16; Абу Дауд, Суннат, 6; 
Тірмізі, Ільм, 15).

З цього хадісу стає зрозумілим, скільки добрих звісток про гід-
ність і багоденство несе заклик Пророка до істини і добра, так само як 
обіцянку тим, хто закликає до гріховного, збільшення їх власних грі-
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хів подібно сніговій грудці, яка веде їх до загибелі. Це показує, якою 
великою відповідальністю є заклик до істини і добра та утримування 
від гріхів.

З іншого боку, кожен му’мін, який вступає на шлях призову до 
істини і добра, спочатку повинен привести до досконалості власну 
особистість. Тому що в повчанні людей на шлях істини і добра найе-
фективнішим засобом є, якщо істина, добро, чеснота і праведність 
знаходять втілення в живих прикладах. А тому, той, хто закликає 
людей до істини, перш за все, сам повинен міцно стояти на «сирати 
мустакім». Для того щоб табліг мав більш благоприємну дію, по-
трібно старатися приступати до нього, по можливості, з «серцем, 
яке досягло впевненості». Так як ті, хто перебуває на цій духов-
ній сходинці, від того що живуть переживаннями вічного, втратили 
усякий інтерес до радостей і насолод, які минули. Простіше кажу-
чи, ті, які присвятити себе таблігу, це роблять не в розрахунку на 
отримання будь-якої вигоди в світі, який минув або на догоджання 
власному нафсу, а виключно заради здобуття вдоволення Аллаха, 
а значить, виконують це з щирістю. Ця якість, в той же час, була 
притаманна моральності усіх пророків. Адже в Священному Кора-
ні йдеться про це :

«Я не прошу у вас нагороди за слідування новій релігії. На-
городить мене лише Господь [житель] світів» (аш-Шу’ара, 26/180). Цей 
та чимало подібних аятів містять божественні пояснення про мораль 
кожного посланця. 



Обов’язок заклику до добра та утримання від зла в нашій релігії 
носить назву «амр біль-ма’руф ва нахі ‘аніль-мункар». З цього приво-
ду божественного веління є пояснення в священному аяті: 

ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف نُكْم أُمَّ َوْلَتُكن ّمِ
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 َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
«…і тоді утвориться із вас спільнота, яка буде закликати до 

добра, пробуджувати до благого та відвертати від дурного. І будуть 
такі люди благоденствувати» (Алі Імран, 3/104) 

Єдиний критерій, який дозволяє відрізнити істину від брехні, до-
бро від зла, благородство від ницості, зрілість від недосвідченості - це 
глас релігії, тобто веління і настанови Аллаха і Його Посланця. І пер-
ший обов’язок кожного му’міна - посилювати цей голос.

Всевишній Аллах, в одному зі священних аятів називаючи табліг 
«великим джихадом», говорить: 

«[О Посланець!] Не корися невірним і наполегливо борись з 
ними за допомогою Корану» (аль-Фуркан, 25/52) 

Воістину, це веління про «великий джихад» було послано в Мец-
ці, коли у му’мінів не було фізичних сил протистояти мушрікам (бага-
тобожникам), в умовах вкоріненого невігластва, фанатичної помилки, 
панування хаосу та анархії, мракобісся невіри та атеїзму; саме в той 
момент в центр найголовніших ідей джихаду була поставлено   це - за-
клик до Священного Корану. Адже в той період му’міни, для того щоб 
боротися проти гнобителів та ворогів, не мали ані достатньої потуж-
ності, ані озброєння. Крім слова Аллаха в їх руках не було нічого. А 
тому, заклик до Священного Корану, який полягає в поясненні  свя-
щенних аятів, означав великий джихад і відданість єдиному шляху.



В одному із хадісів Посланець Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) сказав:

«Тільки до двох категорій людей можна відчувати заздрість: 
перша - ті, кому Аллах дарував знання Священного Корану, і вони день 
і ніч зайняті ним (живуть ним і закликають інших), інша - ті, кому 
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Аллах дарував багатство, і вони день і ніч жертвують ним на шляху 
Аллаха» (Бухарі, Ільм, 15; Муслім, Мусафірін, 266). 

Жити Кораном найдостойнішим чином - це вивчати його і навча-
ти йому, переймати його моральність, у своєму житті слідувати його 
велінню і заборонам, тонко і делікатно закликати до іману. Щоб за-
клик Корану дав бажаний позитивний результат, обов’язково, щоб всі 
почуття і думки му’міна до самої глибини були зайняті Кораном.

Наприклад, причина того, що Шляхетний ‘Умар (радийаллаху 
анху) відмовившись від мерзенного наміру вбити Посланця Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям), вступив на істинний шлях, полягала 
не тільки в благословенному ду’а Пророка, а й в тому, що в будинку в 
сестри ‘Умара вивчали Коран і жили за його закликом, глибоко при-
ймаючи серцем.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) і благородні са-
хаби (радийаллаху анхум) проявляли старанність на шляху заклику до 
релігії Аллаха через Священний Коран, заради цього використовуючи 
будь-які матеріальні та духовні можливості та мобілізуючи всі наявні 
сили. Вони, без страху і докору долаючи величезні перешкоди на своє-
му шляху, поставали перед тиранами та правителями з посланнями 
Пророка Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) про заклик до релігії 
Істини, не боячись при цьому віддати своє життя. Саме тому з 120 
тисяч присутніх саахабів, на прощальній хутбі (проповіді) Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), тільки 20 тисяч поховані на те-
риторії Мекки та Медіни. Всі інші, дійшовши до Китаю, Стамбула, 
Африки, Кавказу, залишилися там назавжди, поширюючи милосердя 
та співчуття, завойовуючи для Ісламу його гідне місце. І таким чином 
довели свій заклик, який розпочався в Мецці, до всіх народів та часів.

Особливо хочеться звернути увагу на те, що надлюдські зусилля 
та боротьба Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) та від-
даних йому сподвижників на шляху заклику до істини через боже-
ственні послання, з однієї сторони, поєднали в собі обов’язок заклику, 
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висоту та значні почуття боргу, з іншої сторони, стали для му’мінів 
необхідним уроком буття в упиванні іману. 

Високоповажний Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям), якого послав нам Всевишній Аллах, Своїм рабам, досконалим 
прикладом, посвятивши все життя служінню та заклику до віри. Він 
відхиляв самі вигідні пропозиції з приземленої, егоїстичної точки 
зору багатобожників, потім страждав від їхніх насміхань, образ та не-
справедливості, але ніколи не припиняв старатися на шляху заклику 
до віри. На цьому шляху саме незначне коливання було для нього не-
прийнятним, настільки ж упевнено і потужно утвердилося в ньому 
всепоглинаюче почуття захоплення вірою. На початку його місії, в пе-
ріод поки що не зміцнілих можливостей, багатобожники звернулися 
до нього з дуже привабливою на їхній погляд пропозицією, натомість 
на яку Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) відмовився б від заклику, 
але він відповів: 

«Присягаюся Аллахом, що навіть якщо ви покладете в мою праву 
руку сонце, а в ліву - місяць, щоб я відмовився від заклику до релігії 
Аллаха, я ніколи не відмовлюся від неї! Або ж Всевишній Аллах поши-
рить її по всій землі, або я помру на цьому шляху!»16 

Воістину, Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) 
заради заклику до Ісламу зазнав стільки труднощів і мук на цьому 
шляху, скільки не виніс би ніхто інший, використовуючи будь-який 
зручний момент, щоб засіяти в серця людські насіння Істини, і став-
ши для умми кращим і досконалим прикладом в проходженні по шляху 
Істини та її втіленні. 

Як в перші роки пророцтва Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі 
ва саллям), коли многобожники звідусіль стікалися в Мекку, здійсню-
ючи хадж, він сам по кілька разів обходив всі племена, пояснюючи їм 
Іслам. У місцях скупчення людей, де вони проводили збори і спілкува-

16 Ібнуль-Асір, аль-Каміль фі’т-Таріх, II, 64.
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лися, кожного вільного і невільника, який зустрічається їм, слабкого і 
сильного, багатого і бідного, не розділяючи нікого, спочатку закликав 
до релігії Аллаха.

Джабір (радийаллаху анху) розповідав так:

«Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) під час хаджу 
періоду джахілії в місцях стоянок кожного племені звертався до па-
ломників з пропозицією: 

«Чи є з вас хтось, хто може представити мене своєму народу? 
Курайшити перешкодили проголошення мною Слова Господа мого» 
(Абу Дауд, Сунна, 19-20).

Особливо на ринках, які діють в Мецці, таких як Указ, Маджан-
на, Зульмаджаз, він сам туди приходив, де зупинялися на нічліг торгі-
вельники з різних племен, знайомився з ними і розповідав про єдність 
Аллаха і необхідність поклонятися тільки Єдиному Господу.

Не дивлячись на ті знущання та муки, яким він піддався в Таіф, 
йому було досить того, що за ним послідував лише один невільник 
на ім’я Аддас, щоб скорбота його серця змінилася радістю, і молився 
Аллаху про спасіння інших.

Разом з тим, що Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям) відчував гіркоту від того, як прийняли його заклик в Таіф, він був 
стурбований тим, чи все вірно зробив, доносячи істину Господа свого 
людям. І він вигукнув до Аллаха так: 

«О мій Господи! Я зізнаюся лише Тобі Одному, що вичерпалися 
сили мої, що залишився я безпорадний і звинувачений людьми. О мило-
стивий з милостивих! Якщо Ти не в гніві на мене, то все, що я зазнав, 
- ніщо для мене. О Господи, настав цей народ на шлях істинний, бо 
вони не знають. О Господи, я потребую поблажливості Твоєї, поки не 
удостоюся достатку Твого» (Ібн Хішам, II, 30).
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Один можливий спосіб пізнати безкінечні задоволення цим швид-
коплинним життям – це, за прикладом Високоповажного Пророка 
(саллаллаху алейхі ва саллям), наповнити його ароматами прощення 
та милості садів нашої душі. Це необхідно, щоб підвищити милосердя 
над усіма іншими почуттями. Так будьмо милосердними, щоб самим 
удостоїтися ореола божественної милості, щоб набути свою долю від 
проявлення сифату Всевишнього Аллаха «Ар-Рахман».

Милість Всевишнього Аллаха - безмежний океан, а для того щоб 
переповнити наші серця, досить однієї тільки краплі. Ця крапля, що 
впала в серце, несе насолоду смаку океанської вологи, і душа злива-
ється з океаном. І одна за одною, душі, розчинившись в океані милості 
з благаннями про притулок, ду’а і закликом, досягають істинного, гід-
ного їх рівня. Такі серця чують німий заклик тих, хто перебуває в не-
знанні про сенс свого творіння, волає про свою безпорадність. Близь-
ко приймають їх скорботу. І краще втілення цих слів - приклад події 
в Таіф. Як для сонця неможливо не світити і не гріти, так для душ, 
які здобули досконалість, неможливо не співчувати, і тому неможливо 
залишатися осторонь від заклику до істини та добра.

Без сумніву, Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) був 
посланий як милість для світів. І, не дивлячись на те, що більшість 
не змогла зрозуміти його цінності і вважала дозволеними для себе 
всілякі образи, зухвалість та безтактність щодо нього, пан Посланець 
(саллаллаху алейхі ва саллям) не бажав протистояти тому, щоб його 
милосердя перевершило його гнів і стало причиною ще більшого спів-
чуття до них. Таким чином, ті, хто шанував всю ницість за життєвий 
успіх свого існування, розчинившись в океані безмежного милосердя, 
терпимості, прощення і поблажливості серця Пророка, переймалися 
атмосферою його духу і знаходили щастя віри.

Це висловлювання Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям) вказує на той духовний стан, в якому він перебував, коли закли-
кав до релігії Аллаха: 
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«Я і ви усі подібні ось на що: одна людина розпалює вогонь. Вона 
бачить, як на світло вогню летять нічні метелики та деякі світлолюби-
ві комахи, і, кидаючись в нього, гинуть. Людина намагається завадити 
цьому. Але усі комахи летять та гинуть у вогні. Я, щоб спасти вас від 
вогню, утримую вас за руку, проте ж ви усі рветесь до нього!» (Бухарі, 

Рікак, 26).



Всевишній Аллах велить в Священному Корані:

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف   ُكنُتْم َخْيَر أُمَّ
َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر

«Ви – краща із спільнот, створена на благо людей; ви повелі-
ваєте чинити схвалене [за шаріатом та розумом], забороняєте тво-
рити несхвалене…» (Алі Імран, 3/110)

Нам же, щоб опинитися в числі тієї «кращої із спільнот», про 
яку йдеться в священному аяті, також як пан Посланець Аллаха (сал-
лаллаху алейхі ва саллям), потрібно закликати до благого, власним 
буттям повелівати добродійством та благородством, застерігати від 
поганого та гріховного, відсторонюватися самому від нього.

В іншому священному аяті Всевишній Аллах повеліває:

«Чия мова прекрасна, ніж у того, хто взиває до Аллаха, чи-
нить добру справу та каже: «Воістину, Я – із тих, хто віддався [Ал-
лаху]»?» (Фуссілят, 41/33), маючи на увазі значимість тієї високої від-
повідальності перед Ним.

Удостоївшись честі і щастя належати уммі Високоповажного 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), не забуваючи про ті 
жертви, які він приніс в боротьбі за те, щоб людство почуло істину, 
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ми постійно повинні давати собі звіт в тому, наскільки змогли жити 
за його Сунною , будучи його уммою. Адже Посланець Аллаха (сал-
лаллаху алейхі ва саллям) бажав, щоб обов’язки, які він виконував, 
виконувалися і його уммою. За кожної можливості він спонукав свою 
умму до ісламського заклику і нагадував про відповідальність за це. В 
одному з хадісів він каже: 

«Донесіть від мене до людей хоча б один аят» (Бухарі, Анбійа, 50).

В іншому хадісі, кажуть:

«Хай освітить Аллах обличчя того, хто , почувши від нас будь-
що, донесе це в тому ж вигляді до інших. Адже є стільки людей, які, 
отримавши ці знання, краще зрозуміють та будуть слідувати» (Тірмі-

зі, Ільм, 7), пробуджував свою умму до табліга.

Наскільки повчальне це пророче звернення, яке вказує на те, що 
застереження людства від згубного і гріховного, заклик до прекрасно-
го та доброго є наріжним каменем релігії.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 

«Якщо хтось із вас побачить гріховне, нехай виправить його 
дією, якщо немає сил на це - нехай виправить словом, якщо і на це не 
вистачить сил - нехай не погодиться з цим в серці. Але це є найслаб-
шим проявленням іману» (Муслім, Іман, 78).

В іншому хадісі пан Посланець (саллаллаху алейхі ва саллям) 
каже так:

«Клянусь Аллахом, Який дарував мені життя, або ви будете 
закликати до благого, забороняючи гріховне, або ж Аллах від Себе 
пошле на вас кару. Тоді ви будете звершувати ду’а, але вони не при-
ймуться» (Тірмізі, Фітан, 9).
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О Господи! Прибігаємо до Тебе від жорстоких наслідків нехту-
вання обов’язком заклику до благого та утримання від поганого.

О Господи! Обдаруй нас, Своїх немічних рабів, здатністю гід-
но виконати обов’язок заклику до істини та добра, увібравши в 
себе з прекрасної моральності як зразок для наслідування Твого 
Посланця, який посланий, і даруй його нам найвищим заступниц-
твом.

Амінь!



Самі щасливі люди ті, які, перетворивши свої серця в 
обитель, наповнену атмосферою високого духу Свя-
щенного Корану і Сунни, зуміли вмістити в них все 
суще. Основною людською цінністю і гідністю є ду-

ховне життя, наповнене фейзом, і серце, яке досягло 
достатнього рівня зрілості для заклику на істинний 
шлях. Але коли душа утикана колючками, намага-

ється наблизитися до табліга - це марна трата часу 
і сил, демонстрація безпорадності.

Заклик до істини та добра 
 - 2 
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Щоб Книгу Аллаха і Сунну Його Посланця втілити у власне жит-
тя, потрібно, щоб обов'язок заклику до істини та служіння людям, ста-
ли глибокими почуттями, прихильністю нашого серця. Так як життя 
му'міна повинно бути життям служіння і табліга.

Без сумніву, істинно віруючого від інших людей відрізняє те, що 
він більш щедрий. Табліг - це, в той же час, один з плодів співчуття. 
А необхідною умовою проявлення співчуття як заклику до істини та 
спонукання до добра, є, перш за все, виникнення цього почуття в серці 
віруючого. 

Щоб закликати до істини і спонукати до добра, спочатку потріб-
но найкращим чином пізнати суть істини та добра. Адже заклик не-
вігласа не тільки не викликає довіри за своєю формою, але також не 
виключає можливих помилок в змісті. А тому, перше, що необхідно 
на цьому шляху, – теоретичний та духовний капітал. Щоб пройти це 
життя з вірою і покорою, привівши в стійку рівновагу розум і серце, 
необхідні ці два додатки внутрішнього капіталу.

Що торкається питань «обов'язкового релігійного знання», то для 
кожного мусульманина є вкрай обов'язковим, щоб він володів хоча б 
мінімумом основних знань з релігії. Значить, перебуваючи в побою-
ванні «підводячи брови, вибити око», слід негайно заповнити прога-
лини власних теоретичних і духовних знань, дізнаватися та застосо-
вувати їх в житті. Адже результат нашого заклику до істини та добра 
безпосередньо залежить від горизонтів нашої духовності, що можна 
виправити, лише збагачуючи наш внутрішній світ добром та духов-
ним пізнанням.

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) сказав:
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«Не намагайся наповнити мішок, який має прорихлість на своїм 
дні».

Адже заклик, який не містить почуття і знання, приємний за фор-
мою, але позбавлений любові і натхнення, примітивний і грубий за 
методом, не тільки не дасть благих результатів, але і несе тяжкі на-
слідки.

Саме тому кожен му'мін повинен прикрасити свій духовний світ 
тонкістю та проникливістю Ісламу, своїми вчинками і словами ство-
рювати приємне враження про себе, у заклику до істини та добра са-
мому служити прикладом. Адже суттю заклику до істини є прагнен-
ня до Господа з любов'ю. Перше одкровення, яке відвідало Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) на горі Хіра, наповнило його 
тим самим духовним знанням і натхненням, які необхідні для заклику, 
прославило його в мі'раджі в присутності Господа.

У священному аяті Істинний Творець говорить: 

«Віруючі, як чоловіки, так і жінки, - друзі один одному: вони за-
кликають до схваленого і відмовляють від засуджуваного, здійснюють 
намаз, вносять закят, коряться Аллаху і Його Посланцю. Аллах зми-
лується над ними: адже Аллах Великий, Мудрий. Аллах обіцяв віру-
ючим, і чоловікам і жінкам, райські сади, де течуть струмки, і вони 
вічно перебуватимуть там, а також [обіцяв] їм прекрасні житла в садах 
вічного [блаженства], а милість Аллаха понад [всього згаданого]. Це і 
є великий успіх » (ат-Тауба, 9/71-72)

Найщасливіші люди ті, які, перетворивши свої серця в обитель, 
наповнену атмосферою високого духу Священного Корану і Сунни, 
приділили місце в цій обителі кожному створеному. Вони, ті, які по-
черпнули свою частку з глибин Корану, живуть з щирою вірою до са-
мого останнього подиху, зберігаючи свій розум від намови схильного 
пристрастям нафсу. Адже основною людською цінністю і гідністю є 
духовне життя, наповнене фейзом, і серце, яке досягло достатнього 
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рівня зрілості для заклику на істинний шлях. Але коли душа утикана 
колючками, намагатися наблизитися до табліга - це марна трата часу і 
сил, демонстрація безпорадності.

Наша релігія не сприймає такі якості, як «гордовитість та докір», 
що є раковою пухлиною на людській душі, але волає до сердець зі 
смиренням, любов'ю і ласкою. Духовний світ му'міна повинен явля-
ти собою квітучий сад, в якому освітляться посмішкою навіть тупі, 
похмурі обличчя, засмучені серця знайдуть спокій. Тому душу і тіло 
необхідно ретельно очистити від всіх почуттів, пристрастей, вчинків, 
здатних поранити подібно шипам і колючкам, і привести в стан, на-
лежний для того, хто закликає до Бога.

Відомий з історії Хадджадж Залім, недивлячись на те, що був 
пригнічувачем, володів філософською натурою. Одного разу на одній 
із п'ятничних проповідей (хутби) він почув: «Висловити невдоволен-
ня правителю-тирану його свавіллям є однією із богоугодних справ». 
Хадджадж вислухав всю хутбу до кінця, не упустивши ні слова. 

Після п'ятничного намазу він підкликав до себе хатиба (того, хто 
виголошує проповідь) і запитав:

― Про що це ти казав у своїй хутбі?

Хатиб, зрозумівши, що в будь-якому випадку йому не зносити го-
лови, повторив свої слова у ще більш жорсткій формі. Хадджадж на 
це зауважив:

― Це дивно. Ти створюєш враження просвітленої людини. Але 
не знаєш про те, яким чином потрібно закликати до Ісламу. Невже ти 
зовсім не читаєш Коран? Всевишній Аллах велів Мусі (алейхіссалям), 
який, без сумніву, перевершує тебе у всьому, «тихо», м’ягко проводи-
ти мову з Фараоном, який напевне перевершує мене в нечесті та на 
додачу відноситься до багатобожників.
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Хатиб, визнавши свою помилку, просив прощення в Хадджаджа 
та ним був прощений. Таким чином, голова залишилась у нього на 
плечах.

Не тільки у велінні Муси (алейхіссалям) поводити себе тихо, але 
і в багатьох інших священних аятах Корану Аллах велить нам більше 
приділяти увагу вибору методу настанови, заклику у м'ягкій та мудрій 
формі, щоб не поранити та не відштовхнути від себе того, до кого ми 
звертаємося. 

В іншому священному аяті Істинний Творець каже:

 اُْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 
َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن

«Закликай [,о Мухаммаде,] на шлях Господа мудрістю та добрим 
умовлянням і веди суперечку з багатобожниками найкращими засо-
бами.  Воістину, твій Господь краще знає тих, хто зійшов із вказаного 
Ним шляху, і Він краще знає тих, хто на прямому шляху» (ан-Нахль, 

16/125), вказуючи на існування адаба в справі заклику. Тому потрібно 
взяти за взірець життя і особистість Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям), що є живим втіленням Корану, звернути увагу на ті 
способи та адаб, з якими він підходив до кожної справи.

Виходячи з цього, кожний му’мін, наповнивши свій внутрішній 
світ красою Ісламу, разом з набуттям прекрасної моральності, пови-
нен сформуватися як особистість, гідна довіри людей і , яка володіє 
твердим характером. Тому, коли Посланцю Аллаха (саллаллаху алейхі 
ва саллям) прийшло веління:

«Умовляй своїх ближніх родичів» (аш-Шу’ара, 26/214), він скликав 
своїх родичів із курайшитів на пагорбі Сафа і звернувся до них:
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― О курайшити! Якщо я скажу, що за цією горою стоїть коліс-
ниця неприятелів ваших, приготовлених атакувати вас, чи повірите 
ви мені?

Усі присутні без зволікання відповіли:

- Звичайно, повіримо! До цієї пори ми знали тебе, як правдиву 
людину і ніколи не викривали у брехні!

Перш ніж заговорити про віру і релігію та почати закликати до 
неї, Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) заручився під-
твердженням їхньої довіри йому. Тобто, він закріпив за собою статус 
зрілої та правдивої людини. Адже навіть Абу Джахль, ватажок кяфірів 
(безбожників), не міг сказати про Посланця Аллаха (саллаллаху алей-
хі ва саллям) нічого крім:

«О Мухаммаде! Ми не говоримо, що ти брешеш. Ім'я «аль-Амін» 
(надійний) дали тобі ми, мекканці. Ти не брешеш. Але, можливо, ан-
гел, що приходить до тебе, змушує тебе помилятися».

Про те ж йдеться в священному аяті: 

«Ми знаємо [,о Мухаммаде,] що тебе засмучують їх мови. Воісти-
ну, не твої [слова] вони вважають брехнею, - нечестивці ці заперечу-
ють знамення Аллаха» (аль-Ан’ам, 6/33)

Як ми бачимо, найзапекліший ворог Пророка (саллаллаху алейхі 
ва саллям) Абу Джахль підтверджує, що він для них є видатною люди-
ною. При цьому багато людей, які потрапляють під чарівність особи-
стості високоповажного пана Посланця, яка виражається так званою 
мовою станів, приходило до висновку, що «ця особа не може бреха-
ти», і поспішали прийняти віру. Таким чином, не можна заперечувати 
того, що це грає не останню роль в завоюванні сердець.

Точно також прославлений в історії Фатіх Султан Мехмед Хан 
через десять років після завоювання Стамбула здобув перемогу над 
Боснією. Але справжня перемога, тобто завоювання сердець босній-
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ців, сталася не мечем, а через зразковий заклик і зразкову поведінку 
праведних мусульман, що переселилися з Анатолії до Боснії.

Воістину, зброя використовується лише для усунення несправед-
ливості. Але перемога, яку дійсно потрібно завоювати - це перемога 
над серцями. І можливо це лише з мораллю і делікатністю, властивими 
Ісламу, і стає здійсненним завданням лише для особистостей, які во-
лодіють цими якостями. Адже вплив заклику або запрошення до істи-
ни в кінцевому підсумку залежить від способу життя і духовного ста-
ну того, хто його здійснює. Тому для справжньої людини табліг жити, 
не споглядаючи порядок і мудрість Всевишнього Аллаха у Всесвіті, 
не розуміючи безмовної мови, якою розмовляють Його творіння, є не-
доліком, який відноситься до серця. Якщо він подібний до порожньої 
оболонки, під якою немає місця чуттєвому серцю, то ніяким чином не 
зможе створити атмосферу щастя, радості, краси навколо себе.

Тому першою перемогою людини повинна бути перемога над са-
мим собою. Всевишній Аллах говорить про ту війну, що йде в душі 
людини, як про протиборство «розбещеності і богобоязливості». Сер-
це, яке визволилося від розбещеності та одягнене в богобоязливість, 
приводить людину до благ істинного щастя та вічного спасіння. Тому 
тільки той, хто вийшов переможцем у цій внутрішній боротьбі і повні-
стю довірив себе Аллаху, здатний донести до людей знання про шляхи 
спасіння у вічному житті.

З іншого боку, потрібно пам'ятати про те, що той, до кого зверта-
ються з закликом, гідний шанобливого ставлення. Адже людина, до 
якої звернуто Табліг, є творінням Аллаха, удостоєним пошани і приві-
леїв від Господа свого. І, незважаючи на те, що головне, на що потріб-
но звертати увагу при цьому, - віра, не можна зневажливо ставитися до 
людини, якщо вона позбавлена її, забуваючи про суть його творіння. 
Це означає, що замість злості і різкості в підході до людини повин-
ні бути присутніми надія, терпимість і співчуття. По суті, виявляючи 
саме таке ставлення до людини, ми тільки віддаємо йому належне. 
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Як влучно висловив це поет: 

«Дорогоцінний камінь, який впав на землю від цього не падає у 
своїй ціні».

У всіх аятах Священного Корану людина стає на почесне місце, 
розкривається її істинна суть, яка підносить її над іншими творіннями: 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَلَقْد َكرَّ
«Без сумніву, Ми дарували шану синам Адама» (аль-Ісра’, 17/70). 

Саме тому Всевишній Аллах проголошує людину халіфом (намісни-
ком) на землі.

Віра і наступні за нею добрі діяння служать проявом цієї перева-
ги. Наділена таким привілейованим становищем, але позбавлена віри 
і благих діянь людина приводить себе у вкрай принижений стан. А ті, 
у кого недостатньо благих діянь, також гідні співчуття, нехай і не в тій 
мірі, як ті, які позбавлені віри, але гідні співчуття. Хоча у деяких вони 
можуть викликати роздратування і злість, але ті, які пізнали цінність, 
солодкість і захоплення віри, можуть проявляти тільки співчуття до 
них. Адже в цьому випадку слід очікувати саме такого ставлення. По-
чуття співчуття викликає потребу прийти на допомогу. І найбільша 
допомога полягає в заклику до вічного щастя.



Той, який істинно здійснює табліг - це сильна особистість, здатна 
привести душі в порядок і вдихнути в них життя. Це джерело віри, 
людина духовності, яка перебуваючи на будь-якому терені, з любов'ю, 
милосердям і співчуттям закликає до істини. Вони, які стоять в аван-
гарді суспільства, словами своїми, листами або прикладами чуйного 
поводження з людьми вказують дорогу до щастя і умиротворення, 
втішають всякого скорботного, опиняються поруч з знедоленим і са-
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мотнім. Вони, відчуваючи переживання інших і доторкаючись відпо-
відальності за них, поспішають на допомогу всім, хто має потребу у 
світлі керівництва.

Вони сприймають кожну людину як аманат, ввірену Аллахом від-
повідальність. Ставлячись до всього сущого з любов'ю і співчуттям, 
вони оточують її духовністю. Те почуття відповідальності, яке виро-
стає із зерен милосердя в їх серцях, надає їм відмінність від інших, 
робить подорожніми на дорозі вічності. Ті,хто заради зустрічі з Го-
сподом поклав на себе тягар цього шляху, присвятив себе служінню 
та наставництву, приєднавшись до каравану істини і направивши свої 
серця у вічність, є братами Худаї та Йунуса, закоханими в Істину.



Всевишній Аллах дав обіцянку завершити Своє світло на землі, 
і це означає, що Іслам збережеться на землі аж до Дня воскресіння. 
Однак не треба забувати, що продовження релігії багато в чому за-
лежить і від заклику до неї, що заклик є причиною її поширення. А 
релігія полягає в пізнанні Аллаха належним чином, божественнному 
наділенні Своїх рабів відповідними веліннями, тобто в поклонінні. В 
цьому і полягає суть світобудови.

Якщо в якийсь час в якомусь місці спостерігається ослаблення 
позицій релігії в житті і перехід людей до інших, помилкових ціннос-
тей, там, після самої віри, в першу чергу необхідний заклик і все, що 
з цим пов'язано. І до цієї пори, доки не буде результатів, доки заклик 
не досягне успіху, займатися чимось іншим, хай навіть пов'язаним 
з релігією, не має сенсу і не є прийнятним. Це рівнозначно тому, як 
якщо мати, яка годує дитину грудьми продовжувала б це робити, коли 
в будинку виникла пожежа. Але якщо вона продовжить своє заняття, 
то придбає відповідальність за це, тому що в даний момент від неї 
вимагається вжиття заходів для усунення вогню. Також за часів, коли 
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релігійність і те, що служить її висловлюванням, слабшає, відсутність 
людей, здатних нагадувати про істину і добро, їх зайнятість чимось 
іншим накладає вдвічі більшу відповідальність, ніж будь-коли.

Не можна забувати, що Іслам за 1400 років свого історичного 
шляху долав великі труднощі і перешкоди. Все, що потрібно від нас 
- це довести його до наступних поколінь у тому вигляді, в якому він 
дійшов до нас. Тому, час вимагає від нас ще більшої старанності і са-
мовідданості, щоб істина і добро знову перемогли. І це цілком логіч-
но. Адже є істотна різниця в зусиллях, які докладе людина, яка штов-
хає машину, що застрягла в грязюці, і людина, яка штовхає машину, 
що заглохла на рівній дорозі. У той же час відповідальність того, хто 
залишається в стороні, не роблячи в цей момент нічого, також зростає. 
Сьогодні, коли віра ослабла, молодь слідує поганим прикладам, визна-
ється лише авторитет сили, а люди гинуть у вирі пристрастей, коли 
навіть за мале зусилля воздасться нагородою, а мала недбалість може 
породитися згубними наслідками, слід пам'ятати про особливості по-
точного моменту і тому бути ще більш обачними.



Бути придатним до служіння заради релігії, іману, батьківщини, 
народу, за закликом Господа - це, без сумніву, велике щастя для кожної 
людини. Але головне в служінні заклику- це не стільки вдача чи невда-
ча, а скільки невпинна старанність на цьому шляху заради вдоволення 
Аллаха. Не потрібно засмучуватися, якщо заклик не дав очікуваного 
результату, навіть якщо були докладені всі можливі для цього зусилля. 
Адже Аллах - той, хто дарує істинний шлях. А раб, сподіваючись на 
Аллаха і надавши результат справи Йому, повинен не покладаючи рук, 
не засмучуючись і не здаючи позицій, продовжувати табліг. Адже сам 
Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) посланий ми-



157

Заклик до істини та добра - 2     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

лістю для світів був вкрай стурбований тим, «як врятувати від вогню 
хоча б одну душу», і отримав такі одкровення Господа Свого: 

«Можливо, ти побиваєшся від того, що вони (тобто багатобожни-
ки) не вірують? Якщо Ми побажаємо, Ми зішлемо їм з неба [таке] зна-
мення, що вони покірно схилять перед ним голови» (аш-Шу’ара, 26/3-4)

«Воістину, ти не зможеш наставити на прямий шлях тих, кого лю-
биш. Це Аллах веде прямим шляхом, кого забажає, і Він краще знає 
тих, хто став на прямий шлях» (аль-Касас, 28/56)

А тому, навіть якщо наш заклик не справив бажаного ефекту, то 
він, з великою часткою імовірності, може запобігти злу, поширенню 
гріхів і обернутися добром в найближчому майбутньому. І навіть якщо 
той, що закликає не побачив бажаного результату, своєю дією він поз-
бавляє себе від відповідальності, від покладених на нього обов'язків. 
Адже відповідальність полягає не в тому, чи обернувся наш заклик на 
шляху Аллаха вдачею, а в участі або неучасті в ньому, коли реально 
існувала така можливість. І на суд Господа буде представлено саме те, 
що ми зробили з того, що було покладено на нас.

Були часи, коли приходили пророки, і за ними слідували натовпи 
людей, приходили інші пророки, і за ними слідували лише деякі. Тоб-
то, так само як спочатку місія настанови на прямий шлях Аллаха була 
покладена на пророків, сьогодні відповідальність заклику до релігії 
Істини довірена нам, уммі Ісламу.

Отже, заклик до істини та добра повинен увійти у внутрішню 
суть мусульманина, розпочавшись, в першу чергу, з нього самого, 
його сім'ї, дітей. Кожен віруючий, пізнаючи все нові шляхи доведення 
релігії Істини до людей, зобов'язаний використовувати всі свої здібно-
сті і можливості, весь свій інтелектуальний і культурний потенціал, 
свій духовний рівень для виконання покладеного на нього завдання. 
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Адже, як сказано в Священному Корані, Істинний Творець запитує з 
рабів своїх лише в міру їх можливостей. Але зробив їх відповідальни-
ми за те, щоб вони використовували все, чим наділені, для здійснення 
добра.



Величний, чудовий приклад у заклику до істини та добра зали-
шив нам Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), за ним - ті, 
хто під впливом його недосяжної особистості кожним своїм вчинком 
примножували прекрасне, духовне, мудре, піднесене. Одним з цих 
обраних рабів Аллаха був Муса ефенді (рахматуллахі алейхі), який 
благословив нас своїм повчанням, кожне діяння і все життя якого були 
сповнені знамень, які ведуть до істини та добра.

Під час своєї хвороби, від якої він помер, він постійно повторю-
вав: «Ах, якби у мене залишилися сили, я б пішов по всіх містах і 
селах, дізнавався про матеріальні та духовні труднощі братів своїх та 
поспішав би на допомогу! ..»

Він присвятив свої тіло, душу і майно шляху служіння, і це було 
його керівництвом до дії. Бачачи оточуюче життя, він або своєю дією, 
або духовним знанням допомагав пораненим душам, охопив своїм 
серцем все суще. Коли вперше відкрилися кордони в Середню Азію, 
він з несподіваним для всіх ентузіазмом кинувся туди. З іншого боку, 
доклав усіх зусиль, щоб донести духовні цінності і красу Ісламу до 
Південної Африки та Європи. 

Інакше, він жив у прагненні бути з числа тих, кому підносить по-
хвалу Священний Коран « ِنْعَم اْلَعْبُد » «Прекрасний раб!»17. Ось і він під 
цим небозводом залишив вічний та добрий слід. Залишилася приємна 

17 Див. Коран, Сура «Сад» 38/30,44.
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постійність, мила душа, зворушливі спогади, добра вдача, життя, пов-
не прекрасного ...

Господи наш, наділи нас фейзом від благ душі цієї людини!

Господи наш, дай нам можливість реалізувати те, що 
покладено на нас, відповідно до тих умов, в яких ми живемо, і не 
спитай з нас в Судний день!

Господи наш! Збережи нас від безпечності сердець наших у 
світі цьому, де ми тільки подорожні. Утверди нас в думці, що ми 
одного разу станемо землею, по якій ходимо сьогодні! Нехай світло 
Ісламу буде нашою долею, духовність Мухаммада - середовищем 
існування нашого, нехай Твоя любов і Твоє вдоволення стануть 
для нас садами нашого раю!

Амінь!..





Милосердя – це вогонь, що не згасає в серці му-
сульманина. Милосердя – сама потаємна коштов-
ність людства в цьому світі, яка через наші серця 
направляє та наближає нас до Аллаха. Милосерд-
ний му’мін – щедра, скромна людина служіння і, 

одночасно, яка приводить в порядок серця та  яка 
вводить ін'єкції життя лікар душ.

Ісар – перевага потреб інших 
власним потребам
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Перебуваючи в одній зі своїх подорожей, Абдуллах бін Джафар 
(радийаллаху анху) проходив повз якогось саду. В саду працював 
темношкірий раб. Рабу принесли три хлібні коржі. Але в цей момент 
до нього підбігла собака. Людина кинула їй коржа. Собака його з’ї-
ла. Вона кинула другого - вона з’їла його. Тоді вона кинула останній 
корж. Собака з’їла і його.

Абдуллах бін Джафар (радийаллаху анху), який спостерігав цю 
картину, звернувся до раба з питанням:

- Чим тобі оплачують працю?

Темношкірий раб відповів:

- Тими трьома коржами, що ви бачили.

- Навіщо ж ти все віддав собаці?

Раб сказав:

- Тут ніколи не зустрічалися собаки. Видно, вона прийшла здале-
ку. Моя душа задоволена, що вона не залишилася голодна.

- Добре, але що ж сьогодні їстимеш ти? - продовжував запитувати 
Абдуллах бін Джафар (радийаллаху анху).

- Потерплю, якщо вже віддав зароблений сьогодні хліб голодному 
творінню Аллаха, - відповів раб.

Абдуллах бін Джафар (радийаллаху анху) вигукнув:

- Субханаллах! Кажуть, що я дуже щедрий. Цей раб ще щедріший 
мене!
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Потім, купивши цього раба разом з фініковим садом, він дав рабу 
свободу і подарував йому цей сад (Газалі, Кімйа-і-Саадат, 440). 

Іслам, який виховує отаких чуйних, співчутливих і глибоко чуттє-
вих людей, для того щоб не допустити зародження ворожнечі і заздро-
сті між бідними та багатими, зберегти в суспільстві рівновагу і затвер-
дити любов, поклавши на заможних віруючих обов’язок «закяту». 
Іслам, з метою зміцнити духовне братство і зробити кожного му’міна 
«володарем багатої душі», надає дуже велике значення «інфак» (по-
жертві) і вищій формі його прояву - «ісар» (жертвування тим, що не-
обхідно тобі самому). Адже головною метою релігії, після визнання 
єдності Аллаха, є виховання прекрасної людини, чуйної людини та 
чуттєвої людини, яка покликана встановити в суспільстві духовну рів-
новагу.

Досягнення такої зрілості можливе, коли душа вбирається почут-
тями співчуття та милосердя, які проявляються в чудовій якості - вмін-
ня ділитися тим, що маєш, і в найдосконалішій його формі - умінні 
надавати перевагу потребам інших власним потребам, ділитися тим, 
що є в даний момент, наване «ісар».

Милосердя - це вогонь, що не згасає в серці мусульманина. Ми-
лосердя - найпотаємніша коштовність людини у цьому світі, яка через 
наші серця направляє і наближає нас до Аллаха. Милосердний му’мін 
- щедра, скромна людина служіння і, одночасно, яка приводить в поря-
док серця та вводить ін’єкції життя лікар душ. Милосердний му’мін, 
який на ниві служіння здатний виконати будь-яку роботу з любов’ю і 
співчуттям, є джерелом надії та віри буття. Він знаходиться в авангар-
ді всіх тих зусиль, які дарують спокій душам. А ще він словом, пером, 
дією відгукується на кожну потребу, страждання і біль, в якому б місці 
це не відбувалося. Він відразу опиняється поруч з бідними і пригно-
бленими, у поголів’ї страждаючих і безнадійних. Адже першим пло-
дом віри му’міна є співчуття та милість. Моральні норми людства до-
ведені Кораном до досконалості. Так, відкриваючи Священний Коран, 
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перше, що ми бачимо, - це божественні сифати «Ар-Рахман» (Мило-
стивий) і «Ар-Рахім» (Милосердний). Наш Господь постає у Своїй 
величній суті «милостивим з милостивих», що є доброю новиною і 
велінням рабам до набуття цієї божественної чесноти. А тому, серце 
раба, наповнене любов’ю до Аллаха, повинне оточити співчуттям і 
милосердям всі творіння Господа. Результатом любові до Господа стає 
спрямованість з любов’ю і співчуттям до Його творіння. Адже той, 
хто любить і, в міру своєї любові, жертвує собою заради коханого, 
робить це із задоволенням і з особливою відповідальністю. У жертву-
ванні для творінь Аллаха висловлюється любов до Аллаха.

Воістину, є багато відомих в суспільстві видів садака (милости-
ні) і інфак (пожертвування), які подаються заради Аллаха. Найвищу 
сходинку серед них, як ми вже говорили, займає ісар. Це мистецтво 
віддавати перевагу потреб інших своїм потребам. Це найвища точка 
проявлення альтруїзму і чуйності, які повинні бути притаманні кож-
ному зрілому му’міну. Адже коли Мухаммада Хакіма Тірмізі (рахма-
туллахі алейхі) запитали:

- Що значить «віддавати»? - Він відповів:

- Віддавати - значить відчувати душевне задоволення від радості 
інших.

Уміння увійти в атмосферу духовної мудрості ісара можуть оси-
лити тільки добрі, витончені серця. Адже справжня перевага, ісару, 
- це віддавати, не боячись збідніти. Це стан, в самому прекрасному і 
благородному вигляді, знайшов відображення в житті всіх пророків 
і улюблених рабів Аллаха (аулія). Звичайно, досягти таких зіркових 
вершин дано не кожному. Але наскільки ми зможемо наблизитися до 
цих горизонтів, настільки знайдемо свою частку на шляху істини; на-
города в вічності не змусить нас відмовитися навіть від самого ма-
ленького кроку в питанні ісару.
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Передається від Абу Хурайри (радийаллаху анху), що одного разу 
до Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) прийшла одна людина і ска-
зала: 

«О Посланець Аллаха! Я голодний».

Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) послав гінця до однієї зі 
своїх дружин, щоб вона надіслала що-небудь з їжі. Але мати правовір-
них (радийаллаху анха) передала на словах:

«Присягаюся Аллахом, що послав тебе пророком, в будинку, крім 
води, нічого немає».

Коли з’ясувалося, що і інші його дружини знаходяться в анало-
гічному становищі, Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) звернувся 
до своїх сахабів:

«Хто може цієї ночі прихистити у себе цю людину?»

Один з ансарів запропонував:

«Я можу, о Посланець Аллаха!» - і повів гостя з собою. Удома він 
запитав у дружини:

«У будинку є що-небудь з їжі?» Дружина відповіла:

«Ні, небагато, тільки щоб нагодувати дітей». Сахаба сказав:

«Тоді відверни дітей. Якщо захочуть піти до столу, уклади їх спа-
ти. Коли Мусафір приступить до їжі, погаси світло. І ми будемо роби-
ти вигляд, ніби їмо ».

Всі сіли за стіл. Гість наситився, а господарі залишилися голод-
ними.

Вранці той сахаба попрямував до Пророка (саллаллаху алейхі ва 
саллям). Побачивши його, Шляхетний Посланець (саллаллаху алейхі 
ва саллям) сказав так: 



166

    Останній Подих

«Всевишній Аллах залишився набагато задоволений вами за те, як 
ви цієї ночі  прийняли мусафіра» (Бухарі, Манакібуль-Ансар, 10; Муслім, Ашріба, 
172).

Один з улюблених рабів Аллаха, благородний Махмуд Самі Ра-
мазаноглу (рахматуллахі алейхі), незважаючи на те що мав диплом 
юриста, через острах винести невірне рішення в справах рабів Божих 
не став працювати за фахом, а віддав перевагу роботі бухгалтера в 
Тахтакалі. Щоб дістатися до роботи, йому потрібно було переправля-
тися на морському катері в Каракей. Через потреби в пожертву, Мах-
муд Самі ефенді економив на проїзді в автобусі з Каракея до Тахта-
кали і проходив цей шлях пішки. А гроші роздавав на милостиню. У 
житті видатних особистостей ми можемо знайти чимало прекрасних 
прикладів прояву високого духу і моральності.

Воістину, жертвуючи трохи від своєї особистої зручності і ком-
форту, прикраси власного будинку, витрат на повсякденні потреби, 
кожен повинен намагатися знайти свою частку від цієї високої мо-
ральності.

Ісар - це вершина щедрості. Адже щедрість означає віддавати 
з майна, яке в надлишку, без якого можна обійтися. Ісар - це, від-
риваючись від потреб своїх, віддавати іншому. Духовна винагорода 
ісара відповідає ступеню самозречення раба. Всевишній Аллах бла-
городним ансарам, які прийняли мекканських мухаджирів у важкий 
період і вважали за кращу їх потребу своїм потребам, віддає хвалу 
таким чином: 

«…не відчувають до них ніякої заздрості через те, що віддано 
їм (тобто тих, які переселилися). Вони визнають за ними переважне 
право, якщо навіть [самі] знаходяться в скрутному становищі. І ті, 
хто здолав свою жадібність, - вони і суть досягли успіху» (аль-Хашр, 59/9). 
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У битві при Йармуці три смертельно поранених муджахіди уступа-
ли один одному право випити з курдюка з водою, чуючи поруч поклик 
братів. Але ніхто з них так і не втамував спраги цією водою,з останнім 
подихом випивши з чаші шахіда і віддавши перевагу потребі своїх братів.

Передається від Ібн ‘Умара (радийаллаху анху), що одного разу 
одному благородному сахабу прислали баранячу голову. Той подумав: 

«Такий-то більш голодний, ніж я, віднесу це йому». Людина, яка 
отримала голову, розсудила приблизно так само. І ця бараняча голова, 
побувавши у сімох різних господарів, повернулася назад до першого 
власника, так як самим голодним виявився саме він (Газалі, Іхйау Улумід-
дін, III, 571).

Шляхетний ‘Умар (радийаллаху анху), як правитель, повинен був 
в’їхати в Шам верхи на верблюді, але увійшов у ворота міста пішки, 
тому що в той момент підійшла черга їхати верхи його слузі, що стало 
проявом безприкладної щедрості і жертовності. Тому, пожертвування 
не завжди має матеріальне висловлення. Вчинки, подібні цим, - теж 
своєрідне пожертвування.

Вища ступінь жертовності, ісар, означає, позбавляючи себе, 
віддавати іншим, поступатися своїм правом на користь свого брата. 
Жертвування, одягнене великою любов’ю, було притаманне Пророку 
(саллаллаху алейхі ва саллям), сахабам (радийаллаху анхум), аулії (ра-
хматуллахі алейхум) та праведникам.

Прояв ісару в житті прекрасно представляє випадок із життя бла-
городного Алі і благородної Фатими (радийаллаху анхума).

Передається від Ібн Аббаса (радийаллаху анху), що благородний 
Алі і його пречиста дружина, благородна Фатима, тримали триденний 
піст-обітницю, просячи у Господа зцілення для своїх хворих дітей Ха-
сана та Хусейна (радийаллаху анхум). У перший день на іфтар вони 
приготували страву з ячмінного борошна. Але коли настав час іфтару, 
в двері постукали. Це була людина, голодний та жебрак. Благословен-
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на сім’я, віддавши від чистого серця заради Аллаха біднякові свою 
їжу, здійснювала іфтар водою. На другий день, коли настав час іфтару, 
в двері знову постукали. Це був сирота. Ця родина, також віддавши 
йому їжу свою, знову розговлялася водою. На третій день під час іфта-
ру на їх порозі з’явився полонений, який просить допомоги. І на цей 
раз з найбільшим терпінням і людяністю, гідним наслідування, вони 
пожертвували полоненому їжу, що була у них.

В пожертву ця щедрість досягає великодушності, переваги по-
треб інших і такої висоти духу, що ці перевершені якості удостоїлися 
похвали та підтримки в божественному священному аяті.

Всевишній Аллах каже: 

«Вони дають їжу бідним, сиротам і полоненим, хоча і самі по-
требують її [і кажуть]: «Ми даємо їжу, тільки щоб догодити Алла-
ху, і не хочемо від вас ні винагороди, ні подяки. Адже ми боїмося 
Господа свого в той похмурий, гнівний день ». Аллах визволяв їх 
від утисків того дня і обдарував їх процвітанням і радістю» (аль-Ін-

сан, 76/8-11). 

Ось інша картина з часів аср-саадат.

Після битви при Бадрі полонені були розподілені по двоє - по 
троє між сахабами. Шляхетний Посланець (саллаллаху алейхі ва сал-
лям) велів добре обійтися з ними.

Абу ‘Узайр, брат Мус’аба бін’ Умайра, який перебував тоді серед 
полонених, згадував:

«А коли приходила черга приймати їжу, ансари, у яких я був в 
полоні, обійшлися фініками, віддаючи хліб і приправу мені. Мене ж це 
бентежило, і я пропонував їм їжу. Однак вони не приймали. Тому що 
Посланець Аллаха велів їм добре поводитися з полоненими » (Рамазано-
глу Махмуд Самі, Бедір Газвесі, c. 93).
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Ніхто не може зрівнятися у великодушності, жертовності та ісарі 
з Шляхетним Посланцем (саллаллаху алейхі ва саллям). Він був на 
самій вершині всього, що вимагало прояву щедрості.

Він пояснював релігію, наставляв рабів на істинний шлях, году-
вав голодних, просвітлював невігласів, які мають потребу і тим, які 
терпіли труднощі давав необхідні знання, самого себе і своє майно 
щедро витрачав на шляху Аллаха для Його створених.

Незважаючи на те, що Сафуан бін Умаййа належав до вищих кіл 
мушріків Курайша, в битвах при Хунайні та Таіфі він знаходився по-
ряд з Шляхетним Посланцем (саллаллаху алейхі ва саллям).

Вигляд зібраних в Джірані військових трофеїв кинув Сафуана у 
велике здивування, що не сховалося від уваги Пророка (саллаллаху 
алейхі ва саллям). Він запитав:

― Що, дуже подобається?

― Так, – відповідав Сафуан.

― Забирай усе, нехай буде твоїм! – звелів Пророк (саллаллаху 
алейхі ва саллям).

Не маючи сил стримувати себе від хвилювання, Сафуан сказав:

― Ні одне сердце, крім серця Пророка не може бути таким ще-
дрим, – потім виголосив шахаду та удостоївся честі прийняти істин-
ний шлях (Вакіді, Ма’азі, II, 854-855).

Воістину, ісар - самий блиск благородства. Тільки подумати, скіль-
ки кяфірів, які виявляють супротив у своїй невірі, знайшли праведність, 
скільки ворогів стали друзями, і як зміцнилася дружба та любов серед 
му’мінів завдяки щедрості і шляхетності Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям), його сахабів і благочестивих рабів Аллаха.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) ніколи не від-
кидав жодного прохання, з яким до нього зверталися. Одного разу він 
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отримав дев’яносто тисяч дірхемів. Розсипавши все це на циновці пе-
ред собою, він все до єдиної монети роздав на милостиню біднякам.



Благочестя (Бірр)

Згадане у Священному Корані «бірр» (благочестя), яке міститься 
в «умінні жертвувати тим, що більше за все тобою улюблене», як і 
ісар, – один із проявів жертовності великої любові. 

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), без сумніву, 
був найбільшим, неперевершеним зразком у тому, що стосується до-
брозвичайності і всього, що зв’язане з ним. До нас дійшло безліч при-
кладів того, що навіть у найменшому він вважав за краще собі брата, 
який знаходиться поруч по вірі. Ось один з них:

Одного разу Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
зробив з гілки дерева місвак дві зубочистки. Одна з них вийшла ви-
кривленою, інша - рівною. Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям), простягнувши ту, що була краща сахабу, який сидів поруч, 
криву залишив собі. Сахаба сказав:

― Цей рівний місвак вам підійде більше, о Посланець Аллаха! – 
Шляхетний Посланець (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів:

― Одного разу у кожного буде запитано про те, як він дотриму-
вався права найближого друга, якщо навіть їхня дружба продовжува-
лась всього годину. – Так він пояснив, що цей вчинок був з розряду 
ісару - доброзвичайності, що висловлюється в перевазі брата, який 
знаходиться поруч, коли жертвуєш заради нього тим, що улюблене і 
дороге тобі самому (Газалі, Іхйау Улуміддін, II, 435).

Наступна. розповідь також розкриває гідність пожертвувань 
такого типу

Одного разу шляхетні сахаби зібрались в Масджіді-Набі (Мечеті 
Пророка), щоб послухати його бесіду, наповнену фейзом (духовною 
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мудрістю). Шляхетний Посланець (саллаллаху алейхі ва саллям) про-
читав священний аят:

ا تُِحبُّوَن   َلْن َتَنالُوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّ
َ ِبِه َعِليٌم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء َفِإنَّ اللّٰ

«[О послідовники ісламу,] ви ні за що не станете благочести-
вими, доки не будете робити пожертвування із того, що [більше за 
все] вам дорожче. І скільки би ви не тратили на подавання, Аллах 
знає про це» (Алі Імран, 3/92).

Кожен з присутніх перебував у глибокому враженні від почутого і 
думав про те, що він в свою чергу міг би пожертвувати з того, що у ньо-
го є. Раптом піднявся один з сахабів. Особа благословенного Абу Тальха 
(радийаллаху анху), а це був саме він, сяяло божественним нуром. У той 
час він володів садом із шестиста фінікових пальм, розташованим близь-
ко Масджіді-Саадат, який дуже любив. На запрошення Абу Тальха (ра-
дийаллаху анху) там часто бував Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям), 
і його присутність осінила цей сад особливою благодаттю та достатком.

Абу Тальха (радийаллаху анху) виголосив: 

«О Посланець Аллаха! Для мене з усього мого майна немає нічо-
го дорожчого, ніж мій сад Байруха, який знаходиться в цьому місті. З 
цього самого моменту віддаю його Аллаху і його Посланцю. Споді-
ваюся, що Господь обдарує мене благочестям і дасть мені харчування  
з їжі вічного життя. Тому, о Посланець Аллаха, чини відтепер з цим 
садом так, як вкаже тобі Аллах»18. 

І неважко уявити, який відгук знайшли в душах благодійство і 
шляхетність Абу Тальха, коли незабаром, міцно зміцнившись в серцях 

18 Бухарі, Васайа, 17.
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віруючих, вони стануть плодоносити і зародяться епохою, відомою як 
аср-саадат (золотий вік Ісламу).



Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) спонукав до по-
жертвування навіть тих, у кого зовсім нічого не було. Наприклад, Абу 
Зарру (радийаллаху анху), який був біднішим із сахабів, він казав:

― О Абу Зарр! Коли будеш варити суп, додай більше води та 
пригощай сусідів! (Муслім, Бірр, 142)

Му’мін, подібно до світла місяця в темну ніч, повинен володіти 
сяйвом, глибиною, чутливістю, тонкістю, співчуттям, щедрістю, ми-
лосердям і бути сповненим захопленням жертовності.

Сьогодні настала необхідність в серйозних пожертвуваннях і бла-
годійності. Не можна забувати, що на місці пригноблених і тих, які ма-
ють потребу міг би опинитися будь-який з нас. Тому наша милостиня 
та ісар хворим, які терплять позбавлення, інвалідам, одиноким, тим, 
які мають потребу, голодним - це наша вдячність Господу нашому. По-
ділимося ж благами, що в руках наших, з тими, які мають потребу; 
нехай достаток і радість їхніх сердець наповнять духовністю наше 
тлінне життя, стануть підтримкою в ахіраті і щастям в садах раю.

О Господи! Нехай всі прояви співчуття стануть безцінними 
скарбами нашого духовного життя! Наш Господь! Наділи нас до-
лею того самовідречення (ісар), яким було наповнено життя Ми-
лості світів (саллаллаху алейхі ва саллям) та тих видатних людей 
Ісламу, хто слідував за ним!

Амінь! 



Істігна ― це якість, притаманна благочестивим і 
праведним рабам, хто, подолавши незрілість харак-
теру, набував досконалості в пізнанні божественних 
тайн. Багаті душею, вони, вдовольняються тим, що 
мають в своїх руках, не бажаючи більшого. Збагаче-
не духовністю серце досягає заспокоєння. Як сказано 
в благородному хадісі, «вдоволення ― це скарбниця, 

яка не має ні кінця, ні краю».

Істігна ― вдоволення тим,  
що маєш
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Після того, як асхаби-кірам (благородні сахаби) залишили все 
своє майно, переселившись з Мекки до Медіни, Посланець Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям) встановив братерські узи між ними та 
ансарами Медіни, як, наприклад, між мухаджіром Абдуррахманом бін 
Ауфом та ансаром Са’дом  бін Рабі ‘(радийаллаху анхума). Са’д бін 
Рабі ‘сказав Абдуррахману бін Ауфу:

- Я самий заможний з ансар. Я відділю тобі половину свого май-
на. Ось моє майно, прийми його.

Абдуррахман бін Ауф (радийаллаху анху), перебуваючи в стані 
повного достатку своїм становищем, відповів:

- Нехай Аллах зробить майно і можливості твої чистими і благо-
словенними. Я не потребую  усього цього. Ти покажи мені дорогу на 
ринок, і досить ...

Абдуррахман бін Ауф (радийаллаху анху) попрямував на ринок і 
зайнявся торгівлею. Вельми досягнувши успіху в цьому, він мав хоро-
ший дохід і незабаром увійшов до групи шляхетних багатіїв.

Минув час, і му’міни дізналися період могутності та розквіту Іс-
ламу. Одного разу, коли настав іфтар, тому ж Абдуррахману бін Ауфу 
(радийаллаху анху) принесли кілька різних страв, і він, кинувши на 
них погляд, з сумом сказав: 

«Коли Мус’аб бін Умайр став шахідом, ми не знайшли у що за-
горнути його тіло. Кяфан, що був у нас, виявився малим; коли ми за-
гортали нижню частину, верхня залишалася відкритою. Нарешті, ми 
згорнули верхню частину тіла, а нижню прикрили ароматними трава-
ми, і так поховали! Коли Хамза (радийаллаху анху) прийняв смерть 
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шахіда, його тіло покрили накидкою, що одягають жінки похилого 
віку, і в ній поховали.

Мені ж Всевишній Аллах дарував в цьому житті стільки благ. Не-
вже мене чекає відплата в житті вічному?! Невже я буду позбавлений 
благ в ахіраті, вичерпавши їх в цьому житті? Як завтра я буду тримати 
відповідь, поставши перед Аллахом, за всі Його блага ?!» – і зі сльоза-
ми на очах залишив трапезу. 

Аскетизм видатних людей Ісламу щодо мирських благ красно-
мовно говорив про їх перебування в стані зухд (відстороненості від 
мирських задоволень) та істігна (вдовольниться тим, що маєш), оз-
начав вищий прояв духовної вірності раба шляху Аллаха. Адже в їх-
ньому світі зухд означав піднесену любов і страх перед Аллахом, що 
виключало і духовно знецінювало всяку іншу прив’язаність серця до 
чого чи будь-кого, крім Нього; істігна ж була вершиною аскетичного 
буття люблячого серця.

З цієї точки зору, істігна - це якість, властива благочестивим і 
праведним рабам, хто, подолавши незрілість характеру, знаходив до-
сконалість в пізнанні божественних таємниць. Багаті душею, вони, 
задовольняючись тим, що мають в своїх руках, не бажають більшого. 
Збагачене духовністю серце досягає заспокоєння. Як сказано в благо-
родному хадісі про істігну, 

«Вдоволення – це скарбниця, яка не має ні кінця, ні краю» (Дайла-

мі, Муснад, 4699), так як серце, яке наблизилося до Всевишнього Аллаха, 
знаходить духовне багатство і умиротворення. Адже серце, яке пере-
буває у вдоволенні, звільняється від страху і занепокоєння про мате-
ріальне. Рух (дух) осягає свою нескінченність і, таким чином, все , 
що минає втрачає для му’міна всяку привабливість, перестає існувати.

Аулія, улюблені друзі Аллаха, які живуть в цьому стані, знаходя-
чи духовну досконалість, своїми справами вписали в історію багато 
яскравих сторінок.
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За часів правління праведного халіфа ‘Умара ібн аль-Хаттаба (ра-
дийаллаху анху) були завойовані Сирія, Палестина, Єгипет та іранські 
землі перейшли у володіння Ісламського Халіфату. Багатства Візан-
тії і Ірану стали стікатися до столиці Халіфату - Променисту Меди-
ну. Му’міни процвітали. Однак халіф правовірних Високоповажний 
‘Умар (радийаллаху анху), з висоти своєї духовності, який відкинув ці 
незліченні багатства, проводив хутбу (п’ятничну проповідь), одягне-
ний в латаний-перелатаний одяг. Жив в бідності та утиску, часом за-
ймаючи в борг. Він погоджувався брати з казни лише стільки, скільки 
вважав за необхідне, тому перебував у постійній потребі.

Його наближені сподвижники не могли миритися з таким станом 
справ. Вони дуже хотіли збільшити платню халіфа. Але так як соро-
мились безпосередньо запропонувати це ‘Умару (радийаллаху анху), 
то звернулися до його дочки шляхетної Хафси (радийаллаху анха), яка 
була колись дружиною Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям). Коли Хафса (радийаллаху анха) сказала про це своєму батько-
ві, ‘Умар (радийаллаху анху), якому доводилося бути свідком частого 
становища Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), коли у 
нього не знаходилося нічого, крім фініків, щоб вгамувати голод19, від-
повів їй: 

― Дочко! Чи пам’ятаєш як їв-пив Посланець Аллаха, який одяг 
у нього був?

― Так, не більше того, що необхідно, - відповіла вона. Високопо-
важний ‘Умар продовжував:

― Два найближчих друга (Пророк - саллаллаху алейхі ва саллям 
– з Абу Бакром - радийаллаху анху) та я були мандрівниками на одній 
дорозі. Перший з нас (Пророк - саллаллаху алейхі ва саллям) досяг 
місця призначення. Інший (Абу Бакр - радийаллаху анху), слідуючи 
по цьому ж шляху, приєднався до першого. Я хочу стати третім, дог-

19 Муслім, Зухд, 36.



177

Істігна — задоволення тим, що маєш     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

навши своїх друзів. Якщо я буду з більшою ношею, ніж мені потрібна, 
боюся не встигнути за ними! Або ти не бажаєш, щоб я став третім на 
цьому  шляху?20

Безсумнівно, таке переконання халіфа ‘Умара (радийаллаху анху) 
народилося з високих поривань його серця. Перекази про незліченні 
добродійства Високоповажного ‘Умара (радийаллаху анху) в дотри-
манні і відстоюванні прав, примноженні справедливості являють со-
бою видатний з усіх зразок вихованості духу.

Воістину, люди шанобливо ставляться до творчих і видатних осо-
бистостей. Однак не завжди слідують їх прикладу. Ті, кого вони праг-
нуть наслідувати, - це особистості, які володіють сильним характером, 
впевненістю в собі, задоволеністю своїм становищем. Високий харак-
тер і людинолюбство таких людей і після їхнього життя, як повчання і 
урок шляхетності, залишається надбанням умми і служить прикладом 
для наслідування.

Вражені красою особистості Посланця Аллаха (саллаллаху алей-
хі ва саллям), наступні за ним сахаби говорили: 

«Набуваючи Ісламу, людина у повній мірі задовільняється тією 
їжею, якої їй достатньо» (Тірмізі, Зухд, 35), розуміючи, що, не зробив-
ши Світло Світобудови (саллаллаху алейхі ва саллям) світлом свого 
життя і уявленням про суть творіння, вони не зможуть наздогнати і 
приєднатися до цього величного каравану. Вони, виховані Пророком і 
стали гідним прикладом для умми, зайняли своє місце в її авангарді. 
Саме вони надали людству урок, як можна віддати перевагу потреби 
свого брата по вірі власним потребам, бачачи його більш гідним благ, 
які мають.

Так, Айша (радийаллаху анха) казала: 

20 Шахбандерзаде Ахмад Хілмі, Таріхі Іслам, I, 367.
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«У будинку Посланця Аллаха ми ніколи не їли досита. Якби хоті-
ли, то могли б. Але робили ісар (надавали перевагу потребам інших 
наших братів по вірі) ».

Передається, що Джабір (радийаллаху анху) розповідав про важ-
кі дні битви Хандак:

«Коли ми рили траншеї, наткнулися на кам’яну брилу. Про це по-
відомили Високоповажному Посланцю (саллаллаху алейхі ва саллям), 
і він прийшов до нас. Взявши в руки кирку, він вдарив по брилі, і вона 
розсипалася, мов була з піску. Ті, хто спостерігали це муджіза (чудо), 
помітили, що спереду за пояс Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) був заткнутий камінь, щоб за допомогою його ваги придуши-
ти почуття голоду. Адже протягом трьох днів, що ми перебували 
там, ніхто з нас нічого не їв. І я звернувся до нього: 

- О Посланець Аллаха! Дозвольте мені відлучитися, щоб сходити 
додому. - Прийшовши додому, я запитав у дружини:

- Не можу спокійно дивитися на стан Високоповажного Послан-
ця. Чи немає в будинку будь-чого з їжі?

- Є трохи ячменю і козеня, - відповіла вона.

Я зарізав козеня, моя дружина зайнялася випічкою хліба. Поста-
вивши м’ясо на вогонь, я відправився до Пана Пророка (саллаллаху 
алейхі ва саллям).

- У нас є небагато їжі. Вас і ще одну-дві людини просимо до себе, 
- звернувся я до нього.

Пан Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) запитав:

― Скільки їжі є у вас? – Я розповів.

― Багато, та ще й смачної! Скажи своїй дружині, щоб не знімала 
м’ясо з вогню і не виймала хліб з печі, – розпорядивсяв він. Потім 
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наказав своїм сахабам: «Піднімайтесь!» І всі мухаджіри та ансари ві-
дразу ж піднялись на заклик Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям).

Ось я постав перед своєю сім’єю (занепокоєння з приводу явно 
малої кількості їжі і занадто великої кількості запрошених на коротку 
мить викликало у мене замішання):

- Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям), мухаджири, ансари і всі, 
які приєдналися до них йдуть сюди, - сказав я.

Дружина запитала:

- Хіба Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) не поці-
кавився у тебе, скільки їжі у нас є?

- Так, поцікавився, - відповів я.

- В такому разі, будь спокійний, - сказала вона.

Коли всі вони прийшли до нас, Пан Посланець (саллаллаху алейхі 
ва саллям) закликаючи прийшовших  дотримуватися порядку, сказав:

― Заходьте, не штовхайтесь. – Потім сам різав хліб, клав на ньо-
го шматки м’яса, поливаючи бульйоном, і простягав кожному сахабу. 
Всі, хто були там, наїлися досхочу. Деяка кількість їжі навіть залиши-
лася. Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), звернувшись 
до моєї сім’ї, сказав: 

― Поїжте самі та пригостіть сусідів. Тому що всі навколо страж-
дають від голоду. (Імам Нававі, Іслам в Хадісах, с.363).

У цьому благородному хадісі Посланця Аллаха (саллаллаху алей-
хі ва саллям), запрошеного на трапезу з декількома сахабами, які, пе-
ребуваючи в стані духовного задоволення, з серцями, повними мило-
сердя і співчуття, розділили з найближчими братами своїми те, що 
призначалося їм самим, розкривається таємниця його занепокоєння 
і слів «умматі, умматі». І те, що, перебуваючи за столом, Посланець 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) не став їсти, незважаючи на 
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вмовляння сахабів, і сам подавав їм їжу, поки вони всі не наситилися, 
потім побажав, щоб їли домашні і сусіди, які живуть поруч, служить 
проявом безмежного милосердя і не має рівного собі співчуття, що дає 
нам надію на «шафа’ат» (заступництво Посланця Аллаха).

Посланий милістю для світів, Пан Пророк (саллаллаху алейхі ва 
саллям) в своєму житті і в бідності, і в достатку виявляв стриманість і 
богобоязливість, задовольняючись малим, і так шукав притулку у Все-
вишнього Аллаха: 

«О Аллах! Зроби малу кількість їжі достатньою для сім’ї Мухам-
мада» (Бухарі, Рікак, 17).

Також передається від Айши (радийаллаху анха), що якось одна 
жінка, яка зайшла до них у гості, побачила ліжко Посланця Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям), яке являє собою жорстке ложе, накрите 
циновкою, і була вкрай вражена цим. Вона побігла до себе додому і 
принесла набиті шерстю перину та ковдру. Помітивши, що ліжко його 
змінилося, Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) з 
невдоволенням сказав:

― О Айшо! Поверни ліжко назад. Адже, клянусь Аллахом, якби 
я побажав, то гори золота і срібла слідували б за мною і підпорядкову-
валися моєму наказу (Ахмад бін Ханбаль, Кітабу-з-Зухд, 30). 

Принципи «зухд» (аскетизму) та «таква» (богобоязливості), при-
таманні способу життя Пророка і розкриті в його хадісах, багатьма ро-
зуміються неоднозначно і часто тлумачаться невірно. Деякі розуміють 
під цим байдужість до земних благ і багатства і байдужість до того, 
що відбувається. Тим не менше, ті види поклоніння, які виконуються 
матеріальними засобами, мають високий рівень цінності перед Алла-
хом. У Священному Корані вони згадуються понад 200 разів. З п’яти 
стовпів Ісламу виконання двох - хаджу і закята припускає не тільки 
наявність визначеного заробітку, а й має на увазі володіння деяким 
достатком. Крім того, висловлювання Посланця Аллаха (саллаллаху 
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алейхі ва саллям), що є встановленням Ісламського шляху, що «рука, 
яка вище тої, що бере»21 підтверджує те, що в цих видах поклонін-
ня слід проявляти старанність для володіння необхідною кількістю 
засобів. І це ніяк не суперечить твердженням, що зухд заохочується 
релігією.

Те, що через страх впасти в гріхи і безпечність, треба задоволь-
нятися тими благами, що маєш, проявляючи зухд і таква, - теж необ-
хідна умова. Але істігна духовна; вона не відчутна і не матеріальна. 
Тобто, зухд та істігна означають, що займаючись тим, що стосується 
мирських благ, не можна пов’язувати з ним своє серце. Отже, зухд не 
означає бідність; це стан серця кожного му’міна, багатого чи бідного.

За божественним передвизначенням, хтось, зовні, який прово-
дить бідний і стислий спосіб життя, але, той, що серцем волочиться 
за благами цього світу, не може вважатися володарем зухд та істігна. 
Тобто зухд і істігна не означає вимушену покору божественній волі, 
задовольняючись малим, а означає усвідомлене оберігання серця від 
попадання в полон мирських благ.

Ця розповідь допоможе краще зрозуміти це.

Якось високоповажний Мухаммад Паріса, який був учнем висо-
коповажного Шаха Накшібанда (рахматуллахі алейхума), по дорозі в 
хадж в місті Багдад побачив юнака-міняйлу. Він був зайнятий, оскіль-
ки від клієнтів не було відбою. Спостерігаючи за ним, хаджі засму-
тився, що цей юнак проводить свою молодість в мирських справах, 
подумавши про себе:

«Як шкода! Цей юнак, замість того щоб служити Господу, зайня-
тий мирським!..» Але, проникнувши внутрішнім поглядом, поглядом 
душі в серце цього юнака, він зрозумів, що мирськими справами за-
йняті його руки, в той час як серце разом з Господом, поминає Його ...

21 См. Бухарі, Закят, 18.
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Тепер він подумав:

«Воля Аллаха! Руки - до прибутку, душа - до Аллаха!.. »- знай-
шовши дії юнака похвальними.

Досягнувши Мекки, Мухаммад Паріса (рахматуллахі алейхі) по-
бачив людину, яка в риданні припала до покривала Кааби. Спостері-
гаючи, як ця людина взиває в молитвах до Всевишнього Аллаха, як 
поводиться, він подумав:

«Якби я міг так плакати і взивати до Аллаха».

Потім, заглянувши внутрішнім поглядом в серце цієї людини, він 
побачив, що всі ці благання і сльози лише заради благ цього життя, які 
минають. І серце його покрив смуток.

Ця розповідь допомагає зрозуміти, як можна, займаючись мир-
ськими справами, не забувати про вічне життя.

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі), порівнюючи 
людину з кораблем, який пливе по водах світобудови, говорив: 

«Якщо річка буде під кораблем, то допоможе йому, несучи за те-
чією. Але якщо хвилі будуть заливатися за борти корабля, то вто-
плять його ».

Воістину, не можна забувати, що земні блага володіють власти-
вістю прив’язувати до себе серце людини, змушуючи відректися від 
Аллаха. Недарма Священний Коран застерігає му’мінів про цю небез-
пеку, називаючи майно і дітей «фітна» (розбратом). Тому займаючись 
мирськими справами, треба оберігати серце від безпечності. Якщо 
серце не захищене від любові до земних благ, то, по передвизначенню, 
навіть крихітний його шматочок здатний відкидати Господа.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 



183

Істігна — задоволення тим, що маєш     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Насолода і блага цього світу - це шипи та терновнику майбут-
нього життя. А гіркота і позбавлення його - це насолоди і блага світу 
вічного » (Хакім, Мустадрак, IV, 345).

В іншому хадісі йдеться: 

«Це життя приємне, його вигляд привабливий. Безсумнівно, Ал-
лах дає вам владу над нею, щоб подивитися, як ви вчините, як поведе-
те себе. Тому бережіться цього світу ... » (Муслім, Зікр, 99).



Одного разу я, прямуючи з дому в мечеть на ранковий намаз, по-
чув дике котяче завивання. Тут я побачив двох кішок, які намірилися 
один проти одного і готових в будь-який момент зчепитися, подібно 
розлюченим левам. Вони не ворушилися, втупившись поглядами один 
в одного. Шерсть на їх спинках стояла дибки. При найменшому русі 
кожна з  них готова була порвати суперницю на шматки. Я помітив 
задушену мишу, яка лежала біля них, яка, ймовірно, і стала причиною 
цієї сутички. Ці кішки билися за маленьку мишу. Не боячись того, що 
одна з них буде розірвана іншою, вони не відступали, оскаржуючи 
право володіння цією мишою!..

Ця сцена, дійсно, дуже повчальна. Вона наводила на думку про 
те, як розгорталися б події, якщо кішки, не бажаючи цієї дохлої миші, 
відмовилися б від досягнення своєї мети. Це було подібне на те, як 
ті, хто одержимий спрагою цього життя, в прагненні вирвати її ви-
слизуючі блага прирікають себе на гіркоту втрати у вічному житті. 
Придушена миша уявлялася символом земних благ, бажань, привілеїв, 
влади, пошани, за якими полюють стільки людей, що утвердилися в 
своєму нехтуванні, які не усвідомлюють марності всіх своїх зусиль 
для здобуття вічного царства.

Основу такого вибору раба складає те, що він свої бажання та 
вдоволення орієнтує на помилкові цілі. Саме їм Всевишній Аллах ве-
лить:
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ْجَعى آُه اْسَتْغَنى ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الرُّ نَساَن َلَيْطَغى أَن رَّ َكالَّ ِإنَّ اْلِ
«Так ні ж! Людина переступає межі [дозволеного], як тільки 

видасться їй, що вона [ні в чому] не має потреби. Воістину, Ти му-
сиш повернутися до Господа твого » (аль-’Аляк, 96/6-8).

Духовно незріла людина, яка голодна матеріальними вигода-
ми, веде невпинну битву за них. І коли вона отримує щось в свої 
руки, безтурботно віддається ейфорії від успіху. А якщо нічого не 
набуває - задихається від горя. Занепокоєння про майно, становище 
і прожиток більше, ніж це необхідно, робить його рабом мирського, 
матеріального.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) особливо попе-
реджав про це: 

«Хто збере свої турботи воєдино, зробивши їх турботою про жит-
тя вічне, тому Аллах дасть владу над усім, що турбує його в цьому 
житті. Хто ж більше, ніж потрібно, піклується і сумує про мирське, то 
Аллаху нічого не коштує послати йому смерть на будь-який з доріг, на 
якій би він не перебував» (Ібн Маджа, Зухд, 2).

Так тлінний світ, ставши перешкодою між рабом і його Господом, 
веде його до духовної загибелі. І його незнання заходить так далеко, 
що він, хоч і не явно, досягає становища, про яке говорив Посланець 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям):

«…Уся шана їхня - їхній стан, релігія їхня - гроші, їхня кібла - 
жінки. Вони найгірші з створених. Для них в Аллаха немає нічого» 
(Алі-аль-Муттакі, Кянз-уль-Уммаль, XI, 192). Хай береже нас від цього Го-
сподь!

Звертаючись до своїх сахабів, Посланець Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) казав:
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«…Клянуся Аллахом, я не боюся, якщо ви відчуєте бідність. Я 
боюся того, що коли перед вами відкриються мирські спокуси, як було 
з тими, хто жив перед вами, ви, як і вони, почнете сперечатися і змага-
тися за володіння ними, ведучи себе до загибелі» (Бухарі, Рікак, 7).

З цієї причини земним благам, які минули слід приділяти рівно 
стільки уваги, скільки вони цього заслуговують, не займаючи серце 
зайвими переживаннями про них. 

Дунья22 – це тільки краплина Царства Господа Світів. Життя в 
цьому світі та життя в ахіраті, вічному світі, як сказав Посланець Ал-
лаха (саллаллаху алейхі ва саллям), можна порівняти з краплиною, що 
впаде з пальця, якщо його вмочити в море23. Всевишній Аллах велить:

اَر ْاآلِخَرِة  ْنَيا ِإالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ  َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ
َلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكانُوا َيْعَلُموَن 

«Життя в цьому світі - лише забава і гра. І, воістину, май-
бутній світ і є вічне життя, але вони про це не знають» (аль-Анкабут, 
29/64).

 З точки зору духовності тих, хто пізнав цю істину, це життя нічо-
го собою не представляє. Їх єдине бажання - здобуття достатку Всеви-
шнього Аллаха. Як прекрасно сказав Йунус Емре:

Навіщо мені любити те, що маю,

Навіщо мені шкодувати про те, чого немає.

Лише любов’ю до Тебе тішуся,

Лише Ти мені потрібен, лише Ти.

22 Дунья – з араб. «земний світ, тлінне життя» (зам. редактора).
23 Див. Муслім, Джаннат, 55.
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Гроші,банківські рахунки, чини, становище в суспільстві, попу-
лярність, пристрасті, які так часто затьмарюють очі невігласів, для 
володарів здорового серця ніколи не являли цінності. Аулійауллах - 
наближені раби Аллаха і праведні му’міни постійно перебувають у 
вдоволенні волею Аллаха і ані на йоту не відхиляються від своєї пе-
реконаності. Вони завжди пильні по відношенню до всіх хитрощів і 
спокус цього світу.

Йахйа бін Муаз (рахматуллахі алейхі) казав так: 

«Аріф (той, який володіє потаємними знаннями), взяв ахірат в 
праву руку, а дунью – в ліву, своє серце направляє до Всевишнього 
Творця. І більше нічим не займає його, крім Аллаха».

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) у своєму Мас-
наві каже:

«Дунья - це бути в незнанні про Аллаха. А не володіти грошима, 
шовками, жінками і дітьми. Все те, що відволікає тебе від Всевишньо-
го Творця, і є твоя дунья, твоє мирське життя».

Значить, істігна не суперечить володінню майном і багатством. 
Чого слід остерігатися, так це того, що хоч на волосину може наблизи-
ти до нехтування щодо Господа і витіснити Його з серця раба.

Самий сильний вплив на серця, які змушує їх залишати в нехту-
ванні Господа свого, надає любов до влади, жага лідерства, прагнення 
керувати і бути першим. Світовій історії відомо безліч фактів насиль-
ства і жорстокості, які здійснювалися тими, хто пристрасно бажав 
володіти владою, прагнув до положення лідера або боровся за збере-
ження своїх позицій. І тільки історія Ісламу може розповісти про тих, 
хто, будучи відданим тільки Всевишньому Творцю, що не зачарувався 
прагненням до влади і, коли необхідно було поступитися своєю силою 
і авторитетом, навіть в період їх найвищої міцності, уступив кермо 
правління іншим. І серед них особливо виділяються троє, які заради 
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єдності Ісламу продемонстрували приклад, який не має рівного зре-
чення, оточивши себе ореалом благочестя і гідності.

Перший з них – онук Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) ви-
сокоповажний Хасан (радийаллаху анху). Хасан (радийаллаху анху), 
щоб не допустити розділення держави через зіткнення інтересів двох 
спільнот, правив їм всього шість місяців, передав владу Муавійї; його 
духовна зрілість допомогла уникнути політичних дебатів і великого 
кровопролиття.

Другий з цих видатних людей – високоповажний Ідріс Бітлісі, 
який озброївшись тільки любов’ю, а не мечем, приєднав до Осман-
ського халіфату східні території.

А третім був Барбарос Хайреддін паша, який, будучи правителем 
Джазайіра та багатьох інших земель, ввів їх в склад Османського халі-
фату, став намісником однієї з його провінцій.

Пророк Сулейман (алейхіссалям), від того що звільнив своє сер-
це від любові до майна, багатства і влади, самого себе зараховував 
до жебраків. Встаючи вранці, він прямував туди, де були жебраки і 
знедолені; проявляючи найбільшу скромність, він сидів разом з ними. 

«Жебраку належить бути поруч з жебраками», – казав він.

З усього цього випливає, що працювати для того щоб в цьому жит-
ті не залежати від інших і мати кошти і стан, не є недоліком, навпаки: 

«Без сумніву, найкращим для кожного з вас буде відправитися в 
гори, прихопивши мотузку, і збирати хмиз, щоб, продавши його, заро-
бити собі на життя - і цим Аллах оберігає вашу честь, ніж просити 
милостиню, не будучи впевненим, подадуть тобі чи ні» (Бухарі, Закят, 
50-53; Насаі, Закят, 85). Хадіс-шаріф спонукає до цього, роз’яснюючи гід-
ність праці. Адже заможний і сильний му’мін надлишок коштів ви-
трачає на благодійність, створює робочі місця для інших людей, з ще 
більшою наснагою поспішає творити добро, що робить його з числа 
тих, про кого сказано в хадісі-шаріф: 
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«Самий благий з людей той, хто більше всіх їм корисний» (Суюті, 
аль-Джаміг-ас-Сагір, II, 8).

Є помилкою не те, що ти шукаєш свою долю в земному житті, а те, 
що дозволяєш дуньї викрадати твою душу і стаєш її рабом, нехтуючи 
релігійними обов’язками, духовним служінням, виявляючи скупість. 
Не можна забувати, що місце грошам - кишеня і гаманець, а не серце!

У зв’язку з цим, про критерії, яких необхідно дотримуватися, По-
сланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 

«Не прив’язуй душу свою до дуньї, і Всевишній Аллах полюбить 
тебе; не дивись, що є в людей, тоді і люди полюблять тебе» (Ібн Маджа, 
Зухд, 1). 

Нехай Всевишній Аллах зробить нас улюбленими тими, кого 
любимо ми! Нехай в наших серцях утвердить вдоволення, а не 
спрагу до всього, крім Нього, вдоволення, а не спрагу, які були 
притаманні Його Пророку! Нехай підпорядкує усі наші бажання, 
прагнення та прив’язанності любові до Єдиного Господа та Його 
волі, любові та надії, з якими Його Пророк говорив до Нього!

Амінь!



Ми всі зобов'язані здобувати собі засоби для існу-
вання дозволеними Аллахом шляхами і витрачати 
їх на те, що також дозволено Ним. Мудрий торгі-
вельник, який вибрав торгівлю своїм заняттям в 
цьому житті, найбільше дбатиме про свій прибу-
ток у вічному житті, тобто, не нехтуючи торгі-
вельним прибутком і, в той же час, думаючи про 

вічне щастя, не зійде зі шляху Аллаха.

Моральні основи торгівлі
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Одного разу Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) зу-
стрів людину, яка торгувала зерном.

«Як торгівля?» – поцікавився він.

Людина почала розповідати про свої справи. В цей момент По-
сланцю Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) зійшло одкровення:

«Опусти руку в зерно!»

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) занурив руку в 
зерно та побачив, що воно мокре. Вказуючи на це, він сказав:

«Ох, якщо б ти сире зерно насипав зверху! Не із нас ті, які обма-
нюють». (Муслім, Іман, 164)

Як випливає з цього священного хадісу, економічна система Ісла-
му основоположними принципами торгівлі зробила чесність і правди-
вість, спрямовані на служіння людині і суспільству.

Торгівля означає перехід товару від виробника до споживача; 
вона вимагає як наявності початкового капіталу, так і прикладання 
праці; вона несе в собі як можливість придбання прибутку, так і мож-
ливий збиток. Торгівля, яка приносить прибуток, не тільки дозволена 
шаріатом, а й віднесена ним до заохочувальних видів діяльності. 

Осмислення суті висловлювання, яке зійшло з благословенних 
уст Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям): «Дев’ять десятих доходу 
із торгівлі»24, полегшить розуміння того, чому це заняття зроблено за-
охочувальним. З іншого боку, два поклоніння з п’яти основ Ісламської 
релігії, такі як хадж і закят, відносяться до заможних му’мінів; це теж 

24 Суюті, Аль-Джамі’ус-Сагір, I, 113.
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один із стимулів до збагачення шляхами, дозволеними шаріатом. Ска-
зане в хадісі-шаріф: 

«Рука, яка дає вище тієї, що бере» (Бухарі, Закят, 18) становище, 
що спонукає бути тим, який подає, також служить підтверджен-
ням цього.

Але поряд з цим, в торгівлі, яка є основним джерелом придбання 
майна і багатства, не можна забувати про те, що сказано в хадісі-ша-
ріф: 

«Для кожної спільноти є своє випробування. Випробуванням для 
моєї спільноти є багатство» (Ібн Ханбаль, IV, 160).

Адже прагнення, яке має місце в торгівлі до придбання грошей 
може стати пристрастю, що поневолює душу. Жадібна людина подіб-
на до глечика: навіть якщо нутро його наповнене, рот не закривається. 
І якщо захочеш влити в цей глечик цілі річки, нічого не зміниться, 
тільки вода поллється через край. Жадібний схожий ще на вогнище 
або піч: вогонь, в який підкидають дрова чи вугілля, не згасає, а тільки 
розгорається і стає спекотніше. Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) 
сказав про жадібність: 

«Якщо у сина людського буде багатство, яке заповнює дві доли-
ни, він захоче ще третю. Не наситить його ніщо, крім землі». (Бухарі, 

Рікак, 10; Муслім, Закят, 116) 

І немає кінця і краю тим хитрощам і пасткам, які робить людина 
через цю свою порочну схильність. Для скількох народів вона стала 
причиною загибелі. І скількома безумцями, які безпечно пропалюють 
життя, наповнений цей світ. І не було у всі історичні часи недоліку в 
тих, які, маючи усі можливості за рахунок своїх незліченних багатств 
жертвувати, виплачувати закят і здійснювати праведні справи заради 
жебраків, знедолених, одиноких, вдів, сиріт і таких, що мають потре-
бу, лише гнітили і оббирали їх як кровососи ...
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Релігія не дає обіцянки, що вона принесе тілу, що є тягарем для 
духу, щастя і блаженства в цьому світі. Навпаки, покликана зробити 
дух керуючим тілом і пристрастями. Торгівля, або комерція, здатна 
протягом деякого часу так вплинути на нашу душу і бажання, що 
може зробити нас з числа тих, які втратили все в земному та вічному 
житті... Знайти праведного торгівельника в суспільстві, яке наповнене 
спекулянтами, незліченними контролюючими органами, де працюють 
злодії і хабарники, залишається нездійсненною мрією.

Всевишній Творець через Священний Коран сповіщає всі народи 
аж до Судного дня про те, що Він знищив народи Мадьяна і Айка,які 
відносяться до племені пророка Шу’айба, за те, що вони абсолютно 
втратили всі моральні принципи торгівлі. Тому купувати заборонений 
(харам) прибуток через обман і шахрайство, руйнування слабких - це 
найбільший гріх, який стає причиною загибелі народу. Посланець Ал-
лаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 

«Нехай пропаде раб золотих і срібних монет і одягу, які вислов-
люють його зарозумілість і гординю!.. Якщо такій людині в справах 
перепадає вигода (яку він бажає), то він задоволений, а якщо прибут-
ку немає, то він залишається незадоволений (виступає проти боже-
ственного передвизначення)» (Бухарі, Рікак, 10; Ібн Мажда, Зухд, 8).

Високоповажний ‘Умар (радийаллаху анху), коли при ньому хва-
лили когось, питав у того, хто хвалить, три речі:

- Ти був його сусідом? Був його супутником? Чи займався з ним 
торгівлею?

Коли його співрозмовник відповідав, що нічого цього не робив, 
‘Умар (радийаллаху анху) казав йому:

- Я вважаю, що ти бачив його, який при читанні Корану похиту-
вав головою.

Людина підтверджувала:
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- Так, о ‘Умар! Я бачив саме це.

І високоповажний ‘Умар (радийаллаху анху) наказував йому:

- Тоді не хвали його! Адже щирість не перебуває на шиї людини.

В даному випадку ті критерії, які позначив високоповажний 
‘Умар (радийаллаху анху) вказують на те, що не слід обманюватися 
зовнішніми проявами, а треба орієнтуватися на вчинки людини і її вза-
ємини з людьми. Це нагадування про те, що оцінка людини, чиї цілі і 
спонукання не пройшли перевірки, може бути помилковою.

Як стає зрозумілим, торгівля і бізнес виявляють внутрішній світ 
особистості, тобто внутрішній світ людини відбивається в її справі. За 
законами Ісламу, покупцеві і продавцеві забороняється критикувати 
товар при його покупці, а при продажі використовувати прийоми, які 
завищують його справжню вартість. Не дозволяється завищувати ціну 
товару, користуючись потребою покупця. Не можна обманювати, штуч-
но створювати чорний ринок, брати відсотки, обважувати, клястися і 
продавати заборонений товар (харам), в якому є шкода для суспільства.

Як прекрасно пояснив Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) правила торгівлі: 

«О ви, торгівельники! Без сумніву, шайтан та гріх замішані в 
торгівлі. Очищайте свою торгівлю посередництвом садака, яка буде 
спокутою за ті клятви і непотрібні слова, які ви сказали.

У Судний день торгівельники будуть воскрешені грішниками, за 
винятком тих, хто боявся Аллаха, перебував в праведності, правоті і 
правдивості …» (Тірмізі, Буйю, 4).

«Клятвенні запевнення в ході торгівлі хоча і можуть збільшу-
вати обсяг прибутку, але зменшують благословенність цих грошей» 
(Бухарі, Буйю, 26).

Торгівельнику, який не обізнаний про реальну ціну свого товару, 
слід повідомити про неї. Використання заради своєї вигоди незнання, 
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недосвідченість чи довірливість продавця є обманом. Ті з мусульман, 
в серцях яких присутній страх перед Аллахом і прагнення заслужити 
Його вдоволення, будуть поводитися чесно і делікатно у цих питан-
нях. Імам А’зам (рахматуллахі алейхі) запитав у жінки, яка прийшла 
продати йому шовковий кафтан, про його ціну. Коли вона відповіла:

- Сто дірхемів, о імаме! - Він заперечив:

- Ні, він коштує набагато дорожче ...

Від подиву жінка підняла ціну на сто дірхемів. Імам А’зам знову 
відмовився купувати за такою ціною. Жінка додала ще сто дірхемів, 
потім ще на сто дірхемів ... Але коли Імам А’зам заперечив знову:

- Ні, він коштує дорожче чотирьохсот дірхемів, - жінка не змогла 
втриматися, щоб не сказати:

- О імаме! Може, перестанете жартувати з мене!

Тоді імам велів покликати компетентну людини, щоб дізнатися 
точну ціну товару. Прийшовши людина сказала, що кафтан коштує 
п’ятсот дирхемів, і імам А’зам купив його за цією ціною.

Він знав, що відхилення від правдивості, приховування недоліків 
і вади товару, особливо неуважне ставлення до відмірювання і зважу-
вання веде людину до вельми сумних наслідків.

Османська держава, вихована в подібному моральному середови-
щі, підтримувало в суспільстві такий спокій і добробут, які вражали 
навіть немусульман. Про це говорить випадок, який трапився з двома 
попами в Стамбулі після завоювання його Султаном Фатіхом. Рано 
вранці попи вирішили піти в бакалійну лавку, щоб купити там будь-
що. Продавець сказав їм:

- Я відкрив свій магазин тільки сьогодні. Купуйте товар у сусіда, 
який давно торгує.

Попи пішли до його сусіда, але той сказав їм те ж саме:
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- Я відкрив свій магазин тільки сьогодні. Купуйте товар у сусіда, 
який давно торгує.

І так попи ходили від однієї лавки до іншої і всюди отримували 
одну і ту ж відповідь. І, врешті-решт, придбали покупки у першого 
продавця.

Наші предки, виховані в атмосфері високої моральності, володіли 
подібною тонкістю і жертовністю. Ісламський адаб (моральність) при-
писує кожному думати про інших. Обман і шахрайство є для мусуль-
манина важким гріхом. Мусульманин не буде брехати і обманювати. 
У той же час, вірити обману - ознака дурості, це також не притаманне 
мусульманину. Пророки, які посилалися людству як путівники, були 
наділені якостями «сидик» (правдивість) і «фатанат» (проникливість). 
Мусульманин, який слідує за вказаним ним шляхом, зобов’язаний 
бути розумним і проникливим. Всевишній Аллах, застерігаючи, щоб 
ми не вірили брехні тих, які обманюють нас, велить: 

«Не віддавайте нетямущим майно, яке Аллах вручив на ваше 
піклування …» (ан-Ніса, 4/5).

Що стосується ошуканців, то до них відноситься застереження 
цього хадіса. «Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 
«Є троє, з якими Аллах в Судний день не говоритиме, на них не поди-
виться і не очистить їх, і для них уготовано жорстоке покарання». 
Абу Зарр (радийаллаху анху), почувши, що Посланець Аллаха (саллал-
лаху алейхі ва саллям) повторив це тричі, запитав:

- Нехай пропадуть вони, не досягнуть успіху і будуть позбавлені 
щастя. А хто ж вони, о Расулюллах?

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів: 

― Той, хто волочить низ свого одягу по землі (через зарозумі-
лість і гординю); той, хто дорікає тим, що дав; той, хто збуває свій 
товар помилковими клятвами!» (Муслім, Іман, 171). 
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З іншого боку, Іслам забороняє створювати чорний ринок (ід-
діхар), тобто, утримувати товар на складах, чекаючи, коли виникне 
дефіцит на нього. Це є майновою експлуатацією суспільства. Пророк 
(саллаллаху алейхі ва саллям) робив бад-ду’а тим, хто створював ідді-
хар. У священному хадісі йдеться: 

«Торгівельник, який сміливо виставляє товар на ринок, отримає 
свою долю; торгівельник, який утримує товар, чекаючи підвищення 
цін, буде проклятий». (Ібн Мааджа, Тіджарат, 6). 

Іслам розкриває принципи торгівлі в діях, які стосуються отри-
мання прибутку і її витрачання.

Священний Коран будь-які торгові операції, в яких не забезпечу-
ється згода сторін та їх задоволеність, вважає забороненими (харам): 

«О ви, які увірували! Не стяжайте майно один одного непра-
ведним шляхом, а тільки шляхом торгівлі за взаємною вашою зго-
дою. І не вбивайте один одного. Воістину, Аллах милостивий до 
вас» (ан-Ніса, 4/29). 

Висловлювання «не вбивайте» несе в собі важливий і тонкий 
зміст. У ньому міститься попередження, щоб не стати мешканцем пе-
кла, проігнорувавши духовну сторону життя. З іншого боку, треба 
пам’ятати, що певна частина сварок і злочинів відбувається на грунті 
наживи чужого майна і гонитва за прибутком. А уникнути цього можна 
через дотримання тих принципів торгівлі, які встановлює Іслам. Най-
важливішим з цих принципів є відмова від процентного зростання.

Відсоткове зростання є одним із проявів експлуатації людини, 
спрямоване на придбання прибутку, і не вимагає ризику і докладання 
зусиль. Однак є причиною подальшого збагачення багатого і більшого 
гноблення бідного. Є один страхітливий хадіс про відсотковий ріст. У 
своїй останній хутбі Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
сказав: 
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«Я зневажаю будь-який вид відсоткового росту!», тим самим 
оголосив всі види вісоткового росту забороненими, харам. У священ-
них аятах Всевишній Аллах встановлює межі цього явища:

«Ті, які беруть лихву, повстануть [в Судний день], як повста-
не той, кого шайтан своїм  дотиком обернув в безумця. Це їм в 
покарання за те, що вони казали: «Воістину, торгівля – те ж, що і 
лихва». Але торгівлю Аллах дозволив, а лихву заборонив. Якщо 
до будь-кого [із лихварів] прийде умовляння від Аллаха і якщо він 
вчинить згідно цього умовляння, то йому простяться минулі його 
гріхи. Його справи належать Аллаху. А ті, хто стане [знову давати 
в ріст], – мешканці пекельного полум’я на вічні часи. Аллах ви-
корінює лихву і заохочує милостиню. Аллах не любить нікого з 
невдячних грішників» (аль-Бакара, 2/275-276). 

А наскільки страшне попередження про божественний гнів для 
тих, хто використовує відсоткове зростання: «О ви, які увірували! 
Бійтеся Аллаха і, якщо ви увірували, вибачте ту лихву, що перш 
належала вам. Якщо ж ви не простите, так знайте, що Аллах і 
Його Посланець будуть проти вас. А якщо вибачите, то вам зали-
шиться ваше початкове надбання. Не творіть свавілля, тоді і над 
вами не здійсниться свавілля» (аль-Бакара, 2/278-279).

Хто зможе виступити проти і перемогти Творця світобудови і 
Його Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям), Гордість світів?

Якщо хто-небудь з мусульман буде займатися відсотковим ро-
стом, то він або втратить майно, або завдасть шкоди своєму іману. 
Щоб покарання грішника, який йде з цього забороненого шляху було 
сильніше, майно його буде примножуватися. Тобто, в цьому світі його 
справа для нього буде прибуткова. Тому що Всевишній Аллах нічого 
не залишає без уваги, а дає відстрочку. І цим грішникам відстрочка 
може бути дана до Судного дня. Божественне застереження вимагає 
особливої   уваги, в іншому випадку їхнє становище буде дуже важким. 
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Джабір (радийаллаху анху) сказав: 

«Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) прокляв тих, 
хто бере відсотки, хто дає їх, хто записує відсотки, хто є свідком у та-
ких угодах і сказав: «Вони всі рівні один одному...» (Муслім, Мусакат, 106). 

Наскільки прекрасний приклад Абу Ханіфи (рахматуллахі алей-
хі), який дав в борг одній людині. До виплати боргу великий імам уни-
кав навіть перебувати в тіні дерев, які належать його боржникові, щоб 
це не зарахував як відсоток.

Без сумніву, заборона на відсотки наповнена мудрістю й обумов-
лена багатьма причинами. Основними з них є збільшення безробіття, 
штучне накручування цін, егоїзм, створення ажіотажу користолюб-
ства і гонитви за прибутком, ослаблення таких загальнолюдських і 
моральних норм, як взаємодопомога, солідарність, любов, милосердя 
та співчуття.

Іслам, який забороняє лихварство, замість цього заохочує, при на-
явності можливості, давати в борг заради Аллаха, і стверджує, що борг, 
даний людині, яка знаходиться в скруті, набагато перевершує садака.

Але, незважаючи на все це, підприємці і торгівельники, які чесні 
в своєму бізнесі, праведні, правдиві і надійні, в усі часи були в меншо-
сті. Може тому Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) обрадував 
радісною звісткою праведних торгівельників: 

«Вірний своєму слову, правдивий, надійний торгівельник-мусуль-
манин в Судний день разом з пророками, праведниками і шахідами» 
(Тірмізі, Буйю, 4; Ібн Мааджа, Тіджарат, 1).

Імам А’зам абу Ханіфа був багатою людиною, який займався тор-
гівлею. Але через те, що багато часу віддавав науці, торгівельні справи 
передав своїм керівникам, а сам контролював, щоб його бізнес вівся 
в рамках дозволеного (халяль). В цьому відношенні він був настільки 
точним, що, як-то посилаючи свого напарника Хафса бін Абдуррахмана 
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продавати тканини, сказав: «О Хафс у цій тканині є такі-то недоліки, 
тому розкажи про них покупцеві і настільки-то продай дешевше».

Хафс продав тканину за ціною, яку встановив Імам, але забув 
розповісти про її недоліки покупцеві. Імам А’зам, дізнавшись про це, 
запитав Хафса: «Чи знаєш ти того, хто купив цю тканину?»

І з’ясувавши, що Хафс не знайомий з покупцем, Імам велів роз-
дати як садака весь свій товар. Адже він хотів жити у відповідності зі 
словами Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), сказаними Амру 
(радийаллаху анху): 

«О Амре! Як прекрасно відповідає благе багатство праведній лю-
дині!» (Ахмад бін Ханбаль, Муснад, IV, 197, 202) та оцінювати харам-халял за 
критеріями богобоязливості. 

Мій покійний батько Муса ефенді (рахматуллахі алейхі) значи-
мість і благословення уникнення харама в торгівлі пояснював таким 
чином:

«У нас був сусід-вірменин, який прийняв Іслам. Одного разу, коли 
я запитав, як він став мусульманином, він розповів: «Я став мусульма-
нином через прекрасну моральність, яку виявляв в торгівлі Рабі ‘му-
лла, мій сусід по плантації в Аджібадамі. Мулла Рабі ‘забезпечував своє 
життя продажею молока. Одного вечора він прийшов до нас і сказав:

- Прийміть, будь ласка, це ваше молоко.

Я здивувався:

- Як так? Я не просив у вас молока.

Ця тонка і делікатна людина пояснила:

- Одна з моїх корів, поки я не бачив, зайшла у ваш сад і паслася 
там. Тому це молоко належить вам. І до тих пір, поки ця трава живить 
її тіло, я буду приносити молоко вам.

Коли я сказав:
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- Про що мова, сусіде? Адже вона їла лише траву. Нехай буде вам 
на благо!

Але мулла Рабі ‘заперечив:

- Ні, не бути тому! Її молоко по праву належить вам! - і весь час 
носив нам молоко, поки корова повністю не очистилася від трави, яку 
з’їла .

Вчинок цієї шляхетної людини дуже схвилював мене. Нарешті 
з моїх очей спала пелена безпечності, і серце осяяло сонце віри. Я 
сказав самому собі: «Воістину, віра людини, яка володіє настільки 
прекрасною моральністю, - сама чудова віра. Не може піддавати-
ся сумніву віра, яка виховує таких чуйних, праведних, скоєних, щирих 
людей! »Потім я вимовив каліман-шахадат і став мусульманином».

Але разом з цим, яке сумне становище тих, хто живе в безпечно-
сті, про яку сказано в благородному хадісі: 

«І настануть такі часи, коли людей абсолютно не буде хвилювати 
те, яким шляхом він отримує свою долю - через халял або харам» (Бу-
харі, Буйю, 7, 23).

Як за порушення божественних встановлень слідує покарання 
для грішника, яке в більшій частині відбудеться у вічному житті, так і 
лиха, пов’язані з придбанням багатства забороненим шляхом (харам) 
відіб’ється на майбутніх поколіннях. До того ж, це стане явним вже в 
земному житті. Про це в народі кажуть так: «Дід з’їв крихту забороне-
ного, а у онука зуби випали». Істинно і те, що ті, які отримали в спадок 
капітал, накопичений забороненим шляхом, рідко ведуть правильний 
спосіб життя. Так як в грошах полягає таємниця: вони йдуть туди ж, 
звідки прийшли. Майно, отримане забороненим шляхом, веде гріхов-
ним шляхом спадкоємця цього майна. Це майно подібне до змії, яка як 
заповзає в нору, так само і виповзає з неї.
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Майно, яке використовується не на шляху віри і богобоязливості, 
призведе лише до гріхів і зневіри. Як прекрасно це пояснюється уста-
ми Муси (алейхіссалям) в священному аяті: 

«Муса вигукнув: «Господи наш! Ти дарував Фір’ауну і його 
вельможам в тутешньому житті прикраси і багатства, так що 
вони, Господи наш, звернули [людей] з Твого шляху. Господи наш! 
Перетвори у прах їх багатства, ожорсточ їхні серця, щоб вони не 
могли повірити, поки не спіткає їх болісне покарання» (Йунус, 10/88).

Наскільки жалюгідні ті, хто, боячись залишитися без прибутку, 
починають вдаватися до різних хитрощів в торгівлі. Їх виправдання 
абсурдні, очі не бачать істини, вони відкидають передвизначеність бо-
жественної частки. Якщо міркувати подібно цим грішникам, то Абу 
Бакр (радийаллаху анху), який постійно жертвував своє майно на шля-
ху Всевишнього Аллаха і Його Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям) і 
ніколи не відступав від принципів праведної торгівлі, мав би бути з 
найбідніших сахабів. Але як ми бачимо з історії, він завжди залишав-
ся одним з найбагатших сподвижників. Скільки разів він жертвував 
усім своїм майном заради Аллаха і Його Посланця, а потім з милості 
Господа знову знаходив майно і багатство.

У зв’язку з цим, ми зобов’язані заробляти засоби дозволені ша-
ріатом шляхом і витрачати на дозволене шаріатом. Праведний торгі-
вельник, займаючись мирськими справами, не стане нехтувати благом 
вічного життя. Думаючи про вічне щастя, буде слідувати божествен-
ному встановленню. Цей священний аят прекрасним чином розкриває 
духовний світ таких людей: 

اَلِة ِ َوِإَقاِم الصَّ ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم ِتَجاَرةٌ َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللّٰ

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر  َوِإيَتاء الزَّ
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«Мужі, яким ані торгівля, ані купівля не служать перешко-
дою тому, щоб не забувати Аллаха, здійснювати обрядову молитву 
і вносити закят, і які бояться дня, коли здригнуться серця і за-
котяться очі» (ан-Нур, 24/37).

Такі торгівельники, як пояснює наступний аят, з тих, хто веде 
справжню торгівлю. Істинну торгівлю Всевишній Аллах пояснює так: 

«Воістину, ті, які читають Писання Аллаха, здійснюють об-
рядову молитву і жертвують [на богоугодні справи] таємно і явно 
з того, що Ми дали їм в частку, [роблять все це], сподіваючись на 
вірну і надійну угоду, на те, що Він сплатить їм сповна і навіть 
збільшить їх нагороду за щедрістю, бо ось Він - прощає, приймає 
подяку» (Фатир, 35/29-30).

Нехай Всевишній Творець наповнить наше життя таємницею 
цих аятів! І наділить нас здатністю читати божественну Книгу по-
глядом серця, смиренно здійснювати сажда,яке підносить нас в 
мі’раджі, купувати з дозволеного,  не марнувати його і жертвувати 
отриманими благами на Його шляху!

О Господи! Нехай наші брати, які займаються торгівлею, 
будуть тими, від справ і слів яких не буде шкоди мусульманам, 
тими, які приносять благо мусульманам, Батьківщині і нашому 
народові! .. Полегши їм праведні вчинки, які стануть причиною 
Твоєї милості і благословення в обох світах !

Амінь! ..



Наші тіло, душа і стан довірені нам у тимчасо-
ве користування і не залишаться в наших руках 
назавжди. Воістину, в один день ми розлучимося 

з ними, залишаючи все Істинному Господарю, 
тобто, повертаючись до Єдиного Господа. Тому 

потрібно правильно використовувати і витрачати 
на шляху Аллаха те, що нам дається один раз в 
цьому житті, так, щоб знайти вічну нагороду.

Прекрасна позика,  
яка дається Аллаху
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Цей Всесвіт, створений і прикрашений чиєюсь могутньою рукою, 
- ні що інше, як місце тимчасового притулку. Цей світ, де ми прожи-
ваємо дні, і який є світом випробувань, вимагає серйозності, тонкощів 
сприйняття, глибини роздумів. Так як для нас буде справжнім з дарів 
цього тимчасового притулку лише те прекрасне, що ми зможемо взяти 
з собою у вічне життя. Про те, які нагороди Всевишній Аллах обіцяє 
тим рабам, які постануть перед Ним з прекрасними діяннями, неодно-
разово йдеться в Священному Корані.

Всевишній Аллах постійно спонукає до доброти, щедрості, ве-
ликодушності, благодійства, іншим піднесеним почуттям та їхнього 
прояву в таких вчинках, як милостиня (садака) і пожертвування (ін-
фак). У той же час тим, хто володіє статками, упокорюються такі види 
майнових поклонінь, як закят, ушр і курбан. Поряд з цими видами 
благодіянь існують і інші, викликані великодушністю і захопленням 
віри, які можна об’єднати під загальною назвою карзи-хасан, або пре-
красна позика.

Всевишній Аллах кожну милостиню і кожну пожертву, які зро-
блені людиною заради Його вдоволення, приймає як позику (карзи-ха-
сан) та обіцяє повернути це сповна і навіть з надбавкою. В священно-
му аяті йдеться:

َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه أَْجٌر َكِريٌم َمن َذا الَِّذي يُْقِرُض اللّٰ
«Хто позичить Аллаху добру позику, тому воздається подвій-

но. Щедра у Нього винагорода!» (аль-Хадід. 57/11). 

Звідси випливає, що наші садака, що радують тих, які мають 
потребу, в той же час послужать заспокоєнням нашим душам перед 
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страхом смерті і стануть запорукою впевненості, з якою ми зустрінемо 
свій останній подих, тому ми повинні проявляти ще більше прагнення 
до благих діянь.

Потрібно знати, що всі наші труднощі і благополуччя в цьому 
житті приходять передвизначенню Аллаха. Істинні му’міни ніколи не 
будуть величатися, що не витрачаючи надані їм кошти заради вдово-
лення Аллаха, якщо Господь удостоїв їх милістю і наділив достатком. 
Вони пізнали два значення позики, яка  дається Аллаху. А саме:

1. Допомагають рабам, які мають потребу,

2. Роблячи пожертвування, дають позику Аллаху ...

Так, як говорить про це Священний Коран, всі пожертви віруючо-
го - це карзи-хасан (найпрекрасніша позика), що надається Аллаху. А 
саме, кажучи про допомогу тим, які мають потребу заради вдоволен-
ня Аллаха, а також пожертвування на шляху служіння релігії істини, 
Всевишній Аллах називає їх «позикою, що надається Йому Самому», 
і заохочує до таких вчинків Своєю обіцянкою, що ці діяння ніколи не 
зникнуть безслідно і отримають гідну винагороду. Тобто, Всевишній 
Аллах бажає, щоб Його раби старалися в пожертвуванні, називаючи 
його «позикою». Священний аят велить: 

«…Здійснюйте обрядову молитву, роздавайте закят і давай-
те в борг Аллаху добру позику. Що б ви не випередили для себе 
добрими діяннями, ви знайдете його у Аллаха, ви отримаєте від 
Аллаха кращою і більшою винагородою. Просіть же в Аллаха 
прощення, адже Аллах - Прощаючий, Милосердний» (аль-Муззам-
міль, 73/20).

Всевишній Аллах, приймаючи, як позику, пожертвування раба 
Свого, які він робить заради здобуття достатку Господа, удостоює 
його особливою милістю. Природно, за умови, що раб не переслідує 
ніякої мирської вигоди і не шукає слави або пошани серед людей ... 
А тому, ані за одне зі своїх діянь не слід очікувати будь-чиєї похвали, 
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жертвуючи лише в ім’я вдоволення Всевишнього Аллаха. Про одне 
з перших пожертвувань такого роду, які здіійснили Високоповажний 
Алі і Фатима (радийаллаху анхума), розповідає Священний Коран: 

«Вони дають їжу бідним, сиротам і полоненим, хоча і самі потре-
бують її, [і кажуть]: «Ми даємо їжу, тільки щоб догодити Аллаху, і не 
хочемо від вас ані винагороди, ані подяки. Адже ми боїмося Господа 
свого в той похмурий, гнівний день. Аллах визволяв їх від утисків 
того дня і обдарував їх процвітанням і радістю» (аль-Інсан, 76/8-11)

Ці священні аяти закликають звернути увагу на наступні моменти:

1. У всьому слід віддавати перевагу своєму віруючому брату 
(ісар);

2. Витрачати і жертвувати не заради земних цілей,які минули, а 
заради вдоволення Аллаха;

3. За допомогою пожертвувань захистити себе від жахів Судного 
дня;

4. Кожне пожертвування, зроблене з щирістю, приймається 
Справжнім Господом, який підносить свого раба, робить світлим його 
обличчя;

5. Подібні благі діяння бажані для кожного му’міна.

Позика, саме таким чином надана Істинному Творцеві, віддається 
в багаторазовому розмірі. В іншому священному аяті Всевишній Ал-
лах так говорить про переваги наданої йому позики:

 «…Якщо ви будете здійснювати молитву, вносити закят, 
повірите в Моїх посланців, допоможете їм і зробите Аллаху пре-
красну послугу, то Я відпущу вам ваші гріхи і введу вас в райські 
сади, в яких течуть струмки…» (аль-Маіда, 5/12).
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Ібн Мас’уд (радийаллаху анху) передав, що коли зійшли ці аяти 
про надання Аллаху прекрасної позики, Абу Дарда аль-Ансарі при-
йшов до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) і запитав:

- О Расулюллах! Невже Аллах просить у нас в борг?

― Так, Абу Дарда, Аллах побажав попросити у нас в борг! – по-
слідувала відповідь Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям).

Тоді, поставши перед Високоповажним Пророком (саллаллаху 
алейхі ва саллям), Абу Дарда (радийаллаху анху) простягнув йому 
свою руку і сказав:

- Я віддаю свій сад Аллаху як прекрасну позику (карзи-хасан)!

Ібн Мас’уд (радийаллаху анху) розповідає, що в саду Абу Дарда 
було 600 фінікових пальм і стояв його будинок, де він жив зі своєю 
сім’єю. Віддавши свій сад заради Аллаха, він повернувся додому і 
сказав своїй дружині:

- О дружино моя! Покинемо цей сад і будинок. Я віддав їх в пози-
ку Всевишньому Аллаху ...

Його дружина відповіла:

- О Абу Дарда! Ти уклав дійсно вигідну угоду!

І вони, взявши дітей і зібравши свої речі, покинули цей будинок і 
сад (Табарі, Тафсір, II, 803; Хакім, Мустадрак, II, 24).

Таким чином, коли таке розуміння і чеснота досягали своїх вер-
шин, в ісламському суспільстві встановлювалися благоденство і ща-
стя, які служили для нього захистом і в світі земному, і в світі вічному. 
Наступний приклад також вражає своєю незвичайністю.

Як розповідає у своїй книзі Еліе Кедоурія, в завершальний істо-
ричний період Османської держави, в кінці XIX століття, коли Англія 
здійснювала свою політику в Середньому Сході, у Східній Анатолії 
почався сильний голод. Бажаючи використовувати сформовані умови, 
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щоб дестабілізувати обстановку в регіоні, англійці почали засилати 
туди своїх шпигунів. Однак, в результаті попереднього збору інформа-
ції, було зроблено дивовижні ув’язнення. У рапорті говорилося:

«Тут дійсно великі труднощі з продовольством, але голоду тут 
немає! Всі намагаються допомогти один одному, не залишаючи в біді. 
А тому, хоча в наявності брак продуктів, голодних тут немає. Тому ні-
яких заходів, які дестабілізують обстановку, тут здійснити не вдасть-
ся, навіть в умовах ситуації, що склалася! .. »

Без сумніву, коли потреба і голод досягли своїх меж, і в ці важкі 
часи, як ні в які інші, благодійності приділялася така увага, все це 
можна пояснити тією висотою духу, яка стала проявом сенсу священ-
них аятів, в атмосфері благословення і відплати яких перебували ці 
люди. Щоб раби не залишалися в незнанні і не були недбалі в цьому 
відношенні, Всевишній Аллах застерігає: 

«Чому ви не витрачаєте на шляху Аллаха? Адже Аллах - єдии-
ний спадкоємець небес і землі. Нерівний серед вас той, хто витра-
чав і бився [на шляху Аллаха] до перемоги [під Мекою], [і той, хто не 
чинив так]. Ці вище ступенем, ніж ті, які витрачали і билися після 
[перемоги під Меккою]. Кожному Аллах обіцяв найкраще, і Аллах 
знає про те, що ви чините» (аль-Хадід, 57/10).

Значить, Всевишній Аллах бажає від своїх рабів більшої само-
відданості у важкі для Ісламу і мусульман часи. У Корані ця самовід-
даність називається «карзи-хасан», прекрасна позика. У битві при Ча-
наккалі і Війні за незалежність (1919-1923 р.р.) божественна допомога 
була послана саме тому, що самовідданість рабів являлася тією «кар-
зи-хасан», відданим Аллаху, завдяки якому здобувались перемоги.

Не можна забувати, що наші тіло, душа і стан довірені нам у 
тимчасове користування і не залишаться в наших руках назавжди. 
Воістину, в один день ми розлучимося з ними, залишаючи все Іс-
тинному Господарю, тобто, повертаючись до Єдиного Господа. Тому 
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потрібно правильно використовувати і витрачати на шляху Аллаха 
те, що нам дається один раз в цьому житті, так, щоб знайти вічну на-
городу. Якщо ми не вручимо їх істинному власнику - Всевишньому 
Аллаху, то Він забере їх у нас або ще при цьому житті, або в нашу 
останню годину. Але буде в цьому величезна різниця. У першому 
випадку, коли людина жертвує тим, що має, то, незважаючи на те, що 
все на небесах і на землі належить Всевишньому Аллаху, Господь 
приймає його пожертвування як позику і удостоює Своєї найвищої 
милості і нагороди, яка багаторазово перевищує саме благодіяння. 
А в іншому випадку, коли людина не робить пожертвування, вона 
не набуває зовсім нічого, а її відповідальність за володіння матері-
альними засобами лише важчає. Високоповажний Пророк (саллаллаху 

алейхі ва саллям), маючи на увазі тих, хто відсторонюється від благодій-
ності і пожертвувань, застерігав: 

«Син людський все в думках про майно своє перебуває ... О син 
людський! Крім їжі, що ти проїдаєш, одягу, що ти зношуєш, садака 
(милостині), що ти віддаєш, сподіваючись отримати винагороду за 
них в майбутньому, чи є у тебе яке-небудь інше майно?!» (Муслім, Зухд, 
3-4; Тірмізі, Зухд, 34).

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) у своєму Мас-
наві прекрасно про це сказав:

«Ангел смерті, схопивши за вухо (тобто забираючи душу) без-
турботного багатія, пробуджує його від сну життя цього. І бачачи 
страх, з яким прожив багач, турбуючись за майно, дійсним господа-
рем якого він не був, мало не сміється».

Передається від Айши (радийаллаху анха), що одного разу Ви-
сокоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) зарізав вівцю. Після 
того, як більша частина м’яса була роздана, він запитав, чи залишило-
ся що-небудь від вівці.

Айша (радийаллаху анха) відповіла:
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- Нам залишилася одна її лопатка.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) виправив її:

- Чому б тобі не сказати, що все, крім цієї лопатки, залишилося 
нам! .. (Тірмізі, Сифатуль-Кийама, 35).

Воістину, справжнім станом людини є те, що він набуває своїми 
благими справами.

Відсторонити своє серце від шкоди, що може заподіяти йому го-
нитва за придбанням матеріальних благ, не допустити зруйнувати ду-
шевну гармонію, не впасти в залежність від мирських і матеріальних 
уподобань можна лише, досягнувши успіху в щедрості і самовідда-
ності.

Всевишній Аллах говорить про те, що більше за все людина буде 
жаліти саме про садаку, яку вона не змогла зробити при житті, і в той 
момент її духовний стан та ду’а будуть такі:

ن َقْبِل أَن َيْأِتَي أََحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َرّبِ  ا َرَزْقَناُكم ّمِ َوأَنِفُقوا ِمن مَّ
اِلِحيَن َن الصَّ َق َوأَُكن ّمِ دَّ ْرَتِني ِإَلى أََجٍل َقِريٍب َفأَصَّ َلْواَل أَخَّ
«Робіть жертвопринесення з того, що Ми вам дали в спадок, 

поки вас не спіткає смерть, і ви не скажете: «Господи! Якби Ти дав 
мені відстрочку на короткий час, то я став би роздавати милости-
ню і був би з праведних» (аль-Мунафікун, 63/10).

Тому не слід через  скупість або прив'язаність до земних благ 
уникати благодійності та пожертвувань, залишаючи все накопичене 
спадкоємцям в день відходу з цього світу а з собою виносити лише 
рахунок за все це і стаючи банкрутом у вічному житті!

Адже перше питання, на яке належить відповідати кожному рабу 
в Судний день, буде про те, як було зароблено і куди витрачено його 
майно. Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 
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«У Судний день ні один раб не зрушить з місця, поки не відпо-
вість, на що він витратив своє життя, як застосовував свої знання, 
на що витрачав отримані засоби, як використовував своє здоров’я та 
достаток» (Тірмізі, Кийамат, 1). 

Наші предки, які найпрекраснішим чином досягли цієї істини, 
проявляли велику волю і участь у всьому, що стосувалося пожертву-
вань, увійшовши в історію завдяки заснованій ними «культури вак-
фів». Вони, намагаючись випередити один одного в добрих діяннях, 
засновували фонди, які були призначені для задоволення потреб всіх 
обділених і які зазнають труднощів. Відомо також, яка увага, поряд з 
наданням допомоги, приділялася і тому, щоб при цьому не зачепити 
особистих почуттів людини, яка потрапила в потребу, але не бажає 
просити подаяння. У деяких районах старого Стамбула спеціально 
для цього були встановлені камені милостині.

Сьогодні такий камінь, який знаходиться на метровій возвишено-
сті і виступає приблизно на тридцять сантиметрів над землею, можна 
побачити в Ускударі при розгалуженні вулиці Доганджілар, навпроти 
установи РАГСу.

Свого часу вони були свідками великого служіння і змагання в 
благих справах. Дотримуючись повчання Пророка «давати милости-
ню так, щоб ліва рука не знала, що робить права», бажаючі зробити 
пожертвування несли свої садака під покровом ночі і залишали на цих 
каменях.

А потім бідняки, які жили в цьому районі, з гідністю брали звідти 
стільки, скільки їм було необхідно, і не брали зайвого. А ті, хто соро-
мились говорити про свою потребу, приходили до цих місць в темний 
час і брали ту суму, якої потребували. Один французький мандрівник 
в XVII столітті в своїх нотатках про Стамбул писав, що гроші, залише-
ні на каменях, могли лежати там тижнями, і ніхто їх не брав.
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Відомо, що в Стамбулі такі камені були встановлені в чотирьох 
місцях: поряд з Гюльфем Хатун Джамі (мечеттю) в Ускударі, в Дога-
нджіларі, що теж в Ускударі, в Караджаахметі і в Коджамустафапаша ...

Нам зрозуміло, чому поважні предки здійснювали таке служін-
ня ... В будь-якому суспільстві в усі часи є і будуть ті, хто перебуває 
в потребі. Отже, потрібно взяти за керівництво вказівку священних 
аятів, що «в майні багатих є доля тих, які не мають»25, і, подібно вста-
новленню каменів милостині, засновувати вакфи (благодійні фонди), 
покликані протягувати руку допомоги бідним і тим,які мають потребу, 
оберігаючи при цьому їхні почуття. Ми повинні зберегти ту щирість і 
щиросердність, які вчора вабили людей до каменів милостині: одних 
- щоб віддати, а інших - щоб взяти ... Душі наші повинні стати втілен-
ням цих каменів милості. Щоб тим, які потребують, котрі тягнуться до 
нас, могли відчувати тепло наших душ. А ми,будучи вдячними рабами 
Господа, що дарує долю (Ар-Раззак), повинні перебувати в земному 
поклоні за виявлену милість і щедрість. Нашим критерієм в цьому 
житті та вічному світі повинні стати слова: 

«Самий благий з людей той, хто найбільше їм корисний» (Суйуті, 
аль-Джамі-ус-Сагір, II, 8).

А також веління священного аяту:

«Скажи [, Мухаммад]: «Воістину, мій Господь збільшує або 
зменшує долю тому із Своїх рабів, кому побажає. Те, що ви пожер-
твуєте [на подаяння], Він відшкодує вам, і Він - найщедріший з тих, 
хто дарує їжу» (Саба, 34/39).

Отже, пожертвування, що є прекрасною позикою, кращим з по-
клонінь і діянь раба, здійснюються з тих же благ, якими наділив нас 
Істинний Творець. Тобто подаровані Ним самим блага, Аллах приймає 
у нас в борг, беручи як прекрасну позику. І в цьому відношенні Він 

25 Див. Коран, Сура «аз-Заріат», 51/19; Сура «аль-Ма’арідж», 70/24-25.



213

Прекрасна позика, яка дається Аллаху     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

увінчує нас іншими перемогами і придбаннями замість наших витрат 
і пожертвувань, обдаровуючи благами в обмін на благо.

Це означає, що в дійсності той, хто обдаровує благами - Аллах, а 
той, хто бере і користується ними - раб. Отже, той, хто дійсно знахо-
диться в боргу - людина, а той, кому слід його віддавати - Всевишній 
Аллах.

Високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі) сказав: 

«Все, що є на небесах і на землі, просить Його про всяку річ. Бо 
вони Йому зобов’язані всім своїм існуванням».

А тому людина за своє існування в образі найдосконалішого зі 
створених, а також за те, що була удостоєна милості Ісламу і іману та 
приналежності до умми Високоповажного Пророка (саллаллаху алей-
хі ва саллям), в боргу перед Справжнім Творцем, за вподобанням і 
щедрістю Своєю обдарувала його всім цим. Так як кожна душа за свій 
вступ на шлях істинний в боргу перед Посланцем Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям), який став причиною світобудови і керівником на 
шляху вічності. Кожна душа в боргу у сахабів Пророка і всіх видатних 
особистостей Ісламу, які, подібно до яскравого сузір’я, висвітлюють 
нам шлях, який вони успадкували у Посланця Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям), будучи відображенням його у всіх поклоніннях, 
діяннях, вчинках і стосунках. Душа в боргу у батьків і родини своєї.

Віддати цей борг стає можливим, коли душа, одягаючись у висо-
ку моральність Аллаха і Високоповажного Пророка (саллаллаху алей-
хі ва саллям) і стаючи живим втіленням Корану і Сунни, подібно тро-
янді, вирощеної в цьому середовищі, розкривається, щоб наблизитися 
до Творця свого. Це означає, що віддавати подяку Аллаху є обов’язок 
кожного Його раба.

Потрібно знати, що коли людина, всупереч цим незліченним 
благам, милості і благоволінню Істинного Творця, потрапляє в паст-
ку свого нафсу і бажань, які минають, то поступово втрачає людську 
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гідність, позбавляється своєї істинної суті. Таким чином, ті, хто живе 
поза межами, які встановлені Богом, надаючи велике значення тому, 
що минає та суєтного, завжди будуть серед принижених та повалених, 
порівнюються з тими, хто просить в борг у інших, і впадуть в ще біль-
шу бідність, злидні, неміч, хоча, по суті, наділені ступенем бути «ахса-
ні таквім» (найдосконалішим з створених). У підсумку вона, сама того 
не помічаючи, губить своє справжнє багатство. Дивуючись з приводу 
становища, в якому виявляються такі люди, Мавляна (рахматуллахі 
алейхі) говорив: 

«Чи не дивовижна річ? Хіба личить сонцю просити в борг у по-
рошинки? Хіба зірка Венера може брати своє світло від маленького 
глечика?»

«Ти - дух, про який ніхто не знає, що він є, ти - душа, затишні ку-
точки якої ніхто не пізнав. Ти укладений в світі станів і властивостей. 
Ти - сонце, а заплутався в якомусь вузлі, як шкода тебе!»

У цих бейтах високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі) 
порівнює людину з сонцем. Увесь світ - це тріпотіння пилинок, освіт-
лених сяйвом сонця. А тому, гонитва людини заминущими благами 
цього світу, які минули заради втамування своїх бажань і пристрастей, 
замість того щоб черпати це від достатку Аллаха, подібні сонцю, яке 
просить в борг у якоїсь пилинки. Як може сонце потребувати поро-
шини?

Про природу людської душі Всевишній Аллах говорить в Свя-
щенному Корані, що це дух, натхнений по Його волі26, божественне 
світло. Проте багато людей не знають про велич свого духу, цінності 
своєї душі, не мають істинних знань про це. Це ті, хто принесли в 
жертву заради матеріальних благ і прагнень, які минули той великий 
і священний дар, божественний аманат. Вони загрузли в трясовині 
гніву, похоті, здобутті слави, чуттєвих насолод, задоволенні власно-

26 Див. Коран, Сура «Сад», 38/72; «аль-Хіджр», 15/29.
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го нафсу і любові до розваг. Неначе сонце духовності було пов’язано 
«укдаі зенб» (вузлом гріхів), померкло, зайшло і перестало світити.

А тому, кожен раб повинен знати собі ціну! Про незліченні ми-
лості, подаровані їх йому Аллахом, про те, що він є «ахсані таквім» 
(найдосконалішим з створених). І не повинен бути в полоні у бажань, 
які минули і прагнень, яким немає кінця. Шукати щось в уподобаннях 
нафсу і любові до того, що минуло, а шукати все в собі. В душі своїй.

Тобто, перш ніж ми примусово будемо відправлені в інший світ, 
потрібно докласти всіх прагнень і волі, щоб, за милістю Господа, під-
готувати себе до цієї мандрівки вічності, своїм іманом убезпечити 
себе в свою останню мить.

О Господи! Дай нам від безкрайнього моря щедрості Твоєї 
частку, яка зарахує нас до тих рабів, які найкращим чином жер-
твують в ім’я Тебе, схиляючись перед Тобою і підносячи Тобі тим 
самим «карзи хасан» (найпрекраснішу позику)! Полегши кожно-
му з нас нагороду за те, що Ти поклав на наші душі, будь воно 
духовним або матеріальним! Дай нам, слухаюче серце, яке здатне 
чути безмовне звернення до Тебе всіх тих, хто в потребі, самотній 
і немічний!

Амінь!..





В Ісламі, поряд з іншою благодійністю, ми зобов'язані 
виконувати покладене на нас поклоніння, даючи в борг. 

Завтра, коли ми будемо повернуті у вічну обитель, бага-
тим вже не випаде такої можливості, а у бідних вже не 

виникне така потреба. Ті, хто мають кошти, не повин-
ні шукати причини, щоб не давати в борг, також як ті, 
хто бере в борг, не повинні виправдовувати відстрочку 

виплати боргу  своєю потребою, тим самим дискредиту-
ючи ставлення в суспільстві до цього виду поклоніння.

Як давати та брати  
в позику
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Яким би прекрасним не було благодіяння, його істинна краса та 
досконалість у виконанні можливі з настанням зрілості та щирості. 
Саме тому у священному аяті йдеться:

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن اَْحِسنَُوْا ِإنَّ اللّٰ
«Робіть пожертви в ім’я Аллаха і не кидайте себе власними 

руками в загибель. Творіть добро, бо, воістину, Аллах любить до-
бродійних» (аль-Бакара, 2/195)

А тому, кожне благе діло, вчинок, слово, поклоніння і т.д. повинні 
втілюватися в життя у співвідношенні з тією красою, яка закладена 
в них, і повинні виходити від серця. В інакшому випадку, навіть ті 
вчинки і поклоніння, які можуть здаватися бездоганними, розбившись 
об вир страстей, принесуть тільки збиток або шкоду. 

І більше за все слід приділяти увагу цьому аспекту у відношенні 
того, як давати та брати в позику. Цей вид поклоніння існує і буде 
існувати завдяки обов’язковим принципам, яким повинні слідувати 
обидва боки: як та, що дає позику, так і бере її, щоб ті чесноти, що 
струмочками виходять з душ людських, зібралися в повноводні річки 
і воз’єдналися з океаном любові, ласки і доброти. Саме так їх благо-
діяння набувають статусу, який є причиною здобуття достатку Всеви-
шнього Аллаха, досягнення рівня моральності, яка возносить їх вище 
ангелів. Щоб пояснити цю істину, наведемо хадіс, переданий від Абу 
Хурайрі (радийаллаху анху).

Одного разу Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
розповідав про людину із синів Ізраїлевих, яка попросила у борг в 
іншого тисячу динарів. Той, до кого було звернене прохання, сказав:
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- Добре, я дам тобі гроші, які ти просиш, але приведи з собою 
кого-небудь у свідки.

- Навіщо потрібен свідок, адже Аллах - свідок! - відповів той.

- В такому разі, приведи когось, хто поручиться за тебе.

- Навіщо потрібен поручитель, адже Аллах - поручитель!

- Гаразд, ти маєш рацію! - погодився кредитор і дав прохачеві 
гроші на певний термін. 

Людина, отримавши гроші, сіла на корабель і вирушила за то-
варом в інше місто. Там вона залишалася деякий час у торгівельних 
справах. Закінчивши справи і зібравшись повернутися назад, вона не 
змогла знайти попутній корабель.

Минали дні. Але попутного корабля все не було. Наближався час 
повернення боргу. Людина зрозуміла, що вже не зможе повернути борг 
у встановлений термін. Він купив велику колоду, видовбав середину і 
помістив туди тисячу золотих разом з листом своєму кредитору. Потім 
ретельно запечатав отвір в колоді, підняв його на плече і попрямував 
на берег моря. Там він звернувся до Всевишнього Аллаха зі словами:

- Господи! Ти знаєш, що я взяв в борг тисячу золотих в одної 
добропорядної людини. Ця людина просила у мене свідка, я ж сказав 
йому: «Аллах - поручитель». Вона не заперечила мені. Коли вона по-
просила привести свідка, я сказав: «Аллах - свідок»! Вона погодилася. 
Я зробив все, що в моїх силах, щоб повернути борг вчасно. Однак я не 
зміг знайти корабель, що йде в мої краї. Зараз я повертаю свій борг і 
розраховую тільки на Тебе.

Закінчивши ду’а, купець скинув колоду в море.

Тим часом кредитор вже почав підчікувати свого боржника. 
В черговий раз вийшовши на берег моря в очікуванні кораблів, які 
проходять, він побачив плаваючу у воді колоду. «Витягну я її, стане 
в нагоді на дрова», - подумав він. Прийшовши додому з колодою, він 
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почав рубати її на поліна. І тут з колоди випала тисяча золотих і лист, 
адресований йому.Через деякий час, купець повернувся в свої краї і, 
прихопивши з собою тисячу золотих, відправився до свого кредитора.

- Я доклав чимало зусиль, щоб вчасно повернути свій борг. Але 
так і не зміг знайти попутного корабля. Візьми мій обов’язок, - сказав 
він.

Кредитор запитав його:

- А хіба ти не переслав свій борг?

- Кажу ж тобі, я не зміг знайти попутного корабля, крім того, на 
якому я повернувся, - відповів купець з сумом в голосі.

Тоді кредитор сказав:

- Тисячу золотих, яку ти відправив всередині колоди, від твого 
імені мені повернув Всевишній Аллах. Забирай це золото і витрачай 
його на щастя. І будь задоволений такою вдачею ... (Бухарі, Кефалет, 1; 

Буйю, 10).

У цьому хадісі-шаріф йдеться про те, що слово, дане з ім’ям Ал-
лаха, і щирі зусилля заради того, щоб стримати це слово, не залиша-
ються непоміченими Всевишнім Аллахом і завжди приймаються Ним. 
Це означає, що у всіх двосторонніх угодах слід проявляти щирість і 
дотримуватися рівності сторін. І до тих пір, поки ніхто не зловживає 
укладеної угоди, Аллах платить і тим, і іншим своєю милістю. Інша 
історія, не менш повчальна, розповідає про це.

Наближався час іфтару. До пекарні підійшла людина, обличчя 
якої зберігало печать благородства. Почекавши, коли люди, які при-
йшли за хлібом, розійшлися, він звернувся до пекаря:

- Синку, я не зміг сьогодні нічого заробити. Якщо не наздожене 
мене мій останній час, дозволь, я заплачу завтра, а сьогодні не даси 
мені четвертину хліба?



221

Як давати та брати впозику     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голос його тремтів, а обличчя залилося фарбою. Пекар відповів:

- Про що мова, батьку, візьми не четвертину, візьми цілий хліб. 
Нехай він буде для тебе халял (дозволеним), грошей не треба.

Але старий стояв:

- Ні, моя дитино, четвертини буде досить ... Можливо, прийде ще 
хто-небудь, віддаси їм. Та й обличчя моє не може почервоніти більш, 
ніж на чверть, більшого я не можу собі дозволити. Домовилися? Я 
завтра поверну тобі те, що повинен.

Здивований пекар дав людині хліб. Той, поцілувавши скибину, 
тихо пішов. Але на вузькій вуличці йому назустріч вийшла собака. 
Жалібними очима вона подивилася на старого. Обличчя людини осві-
тилося світлом, він сказав:

- Я вважаю, що половина належить тобі! - потім розламав хліб і 
кинув одну частину собаці.

Потім він попрямував до мечеті. Запиваючи хліб, що залишився 
у нього, водою, він зробив іфтар. І за ці блага віддав подяку Аллаху.

На наступний день старого гукнув крамар:

- Батьку, наповни наші фляги з того джерела, що навпроти, а по-
тім занеси ці речі всередину! - і заплатив йому за працю одну ліру.

Не гаючи часу, старий попрямував до пекаря і простягнув йому 
250 курушів в оплату за свою четвертину хліба. Скільки б не заперечу-
вав пекар, відмовляючись від грошей, він не міг протистояти щирості, 
яка виходила від світлого обличчя цієї людини і всього його благород-
ного вигляду, і зі сльозами, що набігли на очі, прийняв у нього гроші.

І цей приклад показує, що щире бажання повернути борг завжди 
знаходить підтримку Всевишнього Аллаха і полегшується Ним. Якщо 
боржник виявляє терпіння і не зловживає своїм становищем, залиша-
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ючись щирим у прагненні віддати борг, Аллах настільки ж полегшує 
йому це завдання і дає вихід з такої ситуації.

Якщо людина, що має в наявності майно, яке можна продати, щоб 
повернути борг, не робить цього, то покладає на себе відповідальність 
за це. Це означає, що боржник, що володіє майном, яке не є життєво 
необхідним, повинен продати його, щоб повернути борг. Якщо ж лю-
дина, що має борги, живе в розкоші і марнотратстві, але не повертає 
борги, обтяжує себе відповідальністю за це. Боржнику заради випла-
ти боргу варто перетерпіти деякі обмеження, не бути надмірним. Але 
коли людина, навпаки, не обтяжує себе турботою про розрахунок, тоді 
і божественна милість перестає бути присутньою з нею, так як тут по-
рушується право раба, яке є недоторканним, і це не прощається   Все-
вишнім Аллахом. Тобто, навіть якщо Аллах говорить в священному 
аяті: «…Тільки Аллах може прийняти покаяння…»27, Він не має 
на увазі нічого, що стосується прав Його рабів. З іншого боку, той, хто 
відкладає виплату боргу, домішує до благого свого прожитку заборо-
нене. Ну а брати в борг, не розраховуючи його повертати, означає ве-
лике нещастя в житті вічному. Про таких грішників Посланець Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям) сказав: 

«Той, хто бере в борг, не розраховуючи повертати його, постане 
перед Аллахом злодієм» (Ібн Маджа, Садакат, 11/2410). Інший хадіс також 
не менш яскраво описує те, що очікує таких людей в Аллаха:

«Тому, хто займає у людей з наміром повернути борг, Аллах по-
легшить це. Якщо хтось бере в борг з наміром не повертати, Аллах 
погубить його майно ще в цьому житті» (Бухарі, Істікраз, 2).

Прекрасним повчанням може слугувати і той випадок з життя 
Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям).

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям ) і високопо-
важний Джабір (радийаллаху анху), повертаючись з битви Затуррі-

27 Див. Коран, Сура «ат-Тауба», 9/104.
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ка, розмовляли. Джабір (радийаллаху анху) розповідав, що недавно 
одружився і почав обзаводитися господарством, а тому весь у боргах. 
Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) запитав, що у нього 
є з майна. Той відповів, що є лише верблюд, на якому він їде. Пророк 
запропонував Джабіру продати йому цього верблюда. Після прибут-
тя в Медину Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) віддав 
Джабіру гроші за верблюда, але, замість того щоб відвести його з со-
бою, повернув тварину господареві в якості подарунка. Цей випадок 
так вразив мусульман, що вони назвали ніч, коли це сталося, «лей-
лятуль-баір» (ніч верблюда). Відомо також, що в цю ніч Посланець 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) просив у  Аллаха прощення для 
Джабіра більше 25 разів (Рійадус-Саліхін, I, с. 104-105).

Високоповажний Джабір (радийаллаху анху) розповідав:

«По дорозі я зустрів одного іудея і повідав йому про цей випадок. 
Здивований, він все перепитував: «Купив твого верблюда, заплатив 
і повернув тварину тобі?» «Так», - відповів я (Ібн Хаджар, Фатхуль-Барі, 
5/317).

З цього випливають прекрасні і високі моральні принципи:

1. Боржнику необхідно продати те, що у нього є, щоб повернути 
борги.

2. Ті, хто має можливість, повинні допомагати матеріальними за-
собами тим, хто має борги.

3. Обтяжені боргами повинні перебувати в покаянні і ду’а.



У хадісі - шаріф йдеться: 

«Аллах дає одному Своєму рабу блага, наділяючи ними в повній 
мірі, а потім приводить до нього тих, хто знаходиться в потребі; 
якщо він стане проявляти незадоволення, то втратить блага, що 
були в його руках …» (Мунзірі, ат-Тар’іб, 4/170).
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Одного разу Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) за-
питав:

― Чи знаєте ви, хто такий банкрут? 

Сахаби відповіли:

― Банкрут з нас той, хто немає ані грошей, ані майна. 

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав:

― Банкрут моєї спільноти – це той, хто в Судний день предста-
вить свої намази, піст, закят для нагороди, але тоді з’ясується, що він 
когось сварив, про когось розпускав плітки та наклепи, проїдав чиєсь 
майно, пролив чиюсь кров, побив когось. Тоді саваб за благі діла його 
буде віддавати тим, проти кого він переступив. Якщо його благі діла 
закінчаться, перш ніж він розрахується з усіма, то йому по одному 
будуть додаватися гріхи тих, права яких він порушив. Потім (разом 
з цими усіма гріхами) буде вкинутий у вогонь пекла (Муслім, Бірр, 59; 

Ахмад бін Ханбаль, II, 303, 324, 372).

В іншому хадісі - шаріф йдеться:

«Людина, яка померла , маючи борг навіть в один динар або в 
один дірхем, буде розраховуватися за нього своїми благими діяннями. 
Там (на Махшарі – місці зборів) немає ані дінарів, ані дірхемів» (Ібн 
Мажда, Садакат, 12/2414).

Виходячи з цього, Високоповажний Пророк (саллаллаху алей-
хі ва саллям) звертався до тих, хто має борги, і спонукав їх якомога 
швидше розрахуватися за них при житті:

«Той, на кому є будь-який борг або обов’язок перед братом, хай 
сповна віддасть за все тут, перш ніж настане день (Суду і розрахун-
ку), коли він не знайде ані дінара, ані дірхема. Інакше йому доведеться 
розплачуватися своїми благими діяннями у відповідності з тією не-
справедливістю, яку він заподіяв. Якщо ж його благих діянь буде не-
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достатньо, йому доведеться прийняти на себе деякі гріхи товариша 
свого» (Бухарі, Мазалім, 10, Рікак, 48; Тірмізі, Кийамат, 2).

Розрахуватися тут означає віддати сповна все те, що вимагає або 
хоче від нас той, хто дав нам позику, не залишаючи це на життя май-
бутнє, а віддаючи борг в цьому житті. Посланець Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) дотримувався саме цього принципу. Він не звершу-
вав джаназа-намаз за того, хто помер, маючи борги, до тих пір, поки 
його борги не виплачувалися. Про це розповідав Абу Катада: 

«Одного разу до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
принесли померлу людину, щоби він звершив джаназа-намаз для неї. 
Але Пан Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) відмовився:

- У неї є борг, ви, її товариші, самі звершуйте джаназа-намаз для неї!

- Я беру на себе її борг, о Посланець Аллаха, - сказав я.

- З доброї волі? - запитав він.

- З доброї волі, - підтвердив я.

Тоді він зробив джаназа-намаз  (Тірмізі, Джаназ, 69; Насаі, Джаназ, 67).

Саме тому Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) ска-
зав: 

«Для Аллаха немає нічого обтяжливого, після тих великих грі-
хів, перерахованих Ним, ніж те, якщо раб Його постане перед Ним 
боржником, який залишив за собою неоплачений борг» (Абу Дауд, 
Буйю, 9).

Що стосується тих, які дають і беруть в борг, то їх всіх можна 
розділити на ці дві категорії. Виходячи з цього, можна перерахувати 
те, що притаманне тому, хто дає в борг: 

Заради вдоволення Аллаха му’мін робить своєю метою полег-
шення становища свого брата. Адже в хадісі-шаріф сказано: 
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«Хто полегшить тягар брата свого, тому Аллах полегшить його 
тягар. Хто позбавить брата свого від якихось негараздів і потреб 
цього життя, тому Аллах полегшить одну з тягостей Судного дня » 
(Бухарі, Мазалім, 3; Муслім, Бірр, 58).

2. Не повинен залучати до цієї благої справи свої особисті інте-
реси.

3. Повинен бути готовий полегшити становище свого боржника, 
наприклад, давати відстрочку, якщо, незважаючи на всі старання, лю-
дина не може вчасно повернути свій борг. Адже Пророк (саллаллаху 
алейхі ва саллям) сказав:

«Хто надає відстрочку виплати боргу, кожен день йому зара-
ховується винагорода як за садаку (милостиню). Якщо він дає від-
строчку і після встановленого дня, то кожен закінчений день йому 
записується як садака» (Ібн Маджа, Садакат, 14/2418).

А ще він розповідав:

«До однієї людини, що жила до вас, прийшов ангел смерті, щоб 
забрати її душу, і запитав:

- Чи зробила ти що-небудь хороше?

- Не знаю, - відповіла людина.

- Подумай, може, згадаєш, - наполягав ангел.

- Нічого не можу згадати, крім того, що в цьому житті я завж-
ди допомагала своїм партнерам по торгівлі. Заможним надавала від-
строчку платежів, бідним полегшувала їхнє становище (тим, що скла-
дала з ними торгові угоди на ощадливих, а іноді збиткових для себе 
умовах), - сказала людина.

За добрі діяння Аллах помістив її в рай » (Бухарі, Буйю, 17-18; Муслім, 
Мусакат, 26-31).
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4. Якщо людина заможна, а той, кому вона дає в борг, дійсно бідний 
і знедолений, вона повинна пробачити борг, поважаючи його садака.

5. Не повинна ображати тих, хто винен їй. Адже в хадісі-шаріф 
йдеться про це прекрасне правило поведінки:

«При поверненні боргу, так і при неповерненні його, той, що має 
на нього права не повинен переходити дозволені йому рамки» (Ібн Мад-
жа, Садакат, 15).

В іншому хадісі-шаріф Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) сказав:

«Аллах виявив милість до людини, яка жила до вас. Ця людина 
була поступлива, коли продавала і купувала, і була поблажливою, коли 
купували у неї» (Тірмізі, Буйю, 75).

Разом з тим, той, що бере в борг:

1. Не повинен брати в борг без крайньої потреби.

2. Повинен брати в борг стільки, скільки необхідно для життя.

3. Не повинен допускати надмірностей і марнотратства.

4. Маючи щирий намір сплатити борг, повинен прагнути до цього 
і докладати свою волю.

5. Не повинен зловживати розташуванням того, хто надає йому 
позику. Адже такою своєю поведінкою вони шкодять тим, хто може 
опинитися в більшій потребі, але не отримає позику.

6. Не повинен затягувати виплату боргу настільки, щоб сума або 
цінності, які він бере в борг, можуть піддатися девальвації або зовсім 
знецінитися.

7. Повинен повернути борг відразу, як тільки випала така можли-
вість. Якщо це неможливо в установлений термін, то повинен просити 
відстрочки платежу. Адже в хадісі-шаріф сказано:
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 «Якщо людина, що володіє засобами, може повернути борг, але 
не поспішає з цим, вона чинить несправедливість» (Бухарі, Істікраз, 12; 
Хавалат, 1-2; Муслім, Мусакат, 33).

8. Ні в якому випадку не повинна залишати свій борг для майбут-
нього життя.

І тільки в тому випадку, якщо були взяті до уваги всі перераховані 
вище умови, людина може розраховувати, що її борг після смерті буде 
відшкодовано Всевишнім Аллахом. Про це йдеться в хадісі-шаріф:

«Без сумніву, якщо людина померла, маючи борг, вона буде відда-
вати його в Судний день. І тільки три причини зможуть звільнити її 
від розплати:

1. Той, сили якого вичерпалися на шляху Аллаха (на війні), бере в 
борг, щоб протистояти своїм ворогам та ворогам Аллаха.

2. Якщо поряд з людиною помер мусульманин, і той бере в борг 
гроші на кяфан і поховання, тому що померлий вже не може що-не-
будь робити сам.

3. Людина, яка знаходиться в становищі холостяка, відчуває страх 
перед Аллахом за спокуси власного нафсу. Вона входить в борги, щоб 
одружитися і зберегти свою віру від збитку.

Їхні борги в Судний день буде оплачувати Сам Аллах » (Ібн Маджа, 
Садакат, 21).

Безсумнівно, що Всевишній Аллах в Судний день поверне ці 
борги тим, хто їх дав, в багаторазовому розмірі, відшкодує вічними 
благами, які не втрачають своєї цінності ... Такий розрахунок і така 
плата, звичайно, не залишить незадоволеними тих, хто давав в борг, і 
з’явиться гідною відплатою.

Поза сумнівом, як випливає з хадіса-шаріф, людині в будь-якому 
випадку буде пред’явлений рахунок за її борги, що надає надзвичайну 
важливість цьому дійству. Тому неважливо, для яких потреб призна-
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чався цей борг: для боротьби на шляху Аллаха, або заради брата-му-
сульманина, або на весілля з наміром зберегти чистоту своєї релігії, 
якщо все одно доведеться розплачуватися за нього навіть в Судний 
день.

Тому той, хто бере в борг, повинен обходитися рівно тим, що 
йому достатньо, і не більше того, докладаючи всі зусилля, щоб яко-
мога швидше повернути борг, а той, хто дає в борг, повинен розуміти, 
що доброчесність і милосердя допоможуть йому придбати ще одну з 
похвальних якостей Ісламу.

У питанні боргів і кредитору, і боржнику необхідно з розумінням 
відноситися до становища один одного, не ускладнюючи його. Адже 
цінувати почуття і права тих, хто дає в борг, дуже важливо, адже саме 
від них залежить подальше існування цього благодіяння.

Дуже повчальний в цьому відношенні наступний хадіс-шаріф:

«Одного разу до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
прийшла людина, щоб зажадати повернути свій борг. Але замість 
того щоб викласти свою справу у ввічливій формі, вона почала ви-
словлюватися грубими, непристойними словами. Вважаючи таку 
поведінку неприйнятною в присутності Пророка, сахаби попередили 
людину про це. Але Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
дозволив їй продовжувати:

― Залиште! Адже кожний, у кого брали в борг, має право висло-
витися» (Бухарі, Істікраз, 7; Муслім, Мусакат, 118-122/1600-1601).

Інший подібний випадок описується Абу Саїдом аль-Худрі (ра-
дийаллаху анху):

«До Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) прийшов бедуїн і в гру-
бій та жорсткій формі вимагав у нього повернення свого боргу. Він 
сказав навіть:

- Я не залишу тебе, поки не отримаю своє назад.
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Присутні при цьому сахаби зробили зауваження бедуїну:

- Соромно тобі! Ти не відаєш, видно, з ким говориш!

Але людина продовжувала наполягати:

- Я вимагаю те, що мені належить по праву.

Високоповажний Посланець (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав 
своїм сахабам: «Чому б вам не визнати за ним його право?» і напра-
вив людину до Хаули Бінті Кайс (радийаллаху анха) з проханням:

- Якщо у вас є сушені фініки, розрахуйтеся ними за мій борг. Коли 
ми зберемо врожай, то розрахуємося з вами.

Хауля відповіла так:

- Звичайно! Мій батько готовий навіть померти заради тебе, о 
Расулюллах!

Так Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) повернув 
борг бедуїну, а потім запросив його пообідати. Від цього настрій бе-
дуїна набагато покращився, і він радісно сказав:

- Ти прекрасним чином повернув мені борг. Нехай Аллах винагоро-
дить тебе всіма благами!

Високоповажний Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) на це від-
повів:

- Ось такі (відстоюють право розрахунку за борги) - кращі з лю-
дей. Адже не досягне успіху жодне суспільство, в якому не дотриму-
ються права слабких ... » (Ібн Маджа, Садакат, 17).

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), навіть якщо у 
нього вимагали повернення боргу перш призначеного терміну, ставав 
на бік того, хто надав борг, як жоден інший лідер в історії, відстоював 
права інших. Слова, звернені сахабам, які намагалися заступитися за 
нього: 
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«Чому б вам не визнати за ним його право?» – це урок високої 
моральності, який підносить душі і пробуджує самі гуманні почуття. 
Ставлячись до кожної людини як до можливого послідовника своєї 
умми, він залишив чимало прикладів такого мудрого поводження з 
людьми.

Наприклад, передається, що один вчений з іудеїв по імені Зейд 
ібн Са’на шукав у Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
ті ознаки, на які вказував Таурат (Тора) в описі останнього Пророка. 
Одного разу він побачив Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям) з Алі (радийаллаху анху) і пішов за ними. Він побачив, як до них 
підійшла людина в одязі бедуїна і звернулася до Пророка (саллаллаху 
алейхі ва саллям):

― О Посланець Аллаха! Такому-то племені я говорив, що при-
йми вони Іслам, Всевишній Аллах зробить рясним їхнє життя. І вони 
стали мусульманами. Але, як на зло, в цьому році у нас не врожай і 
голод. Люди знаходяться в дуже важкому становищі. Тепер я побою-
юся, що вони повернуться в колишню віру. Якщо ти хочеш, щоб була 
зібрана якась допомога, я б доставив її їм.

Чув все це Зейд ібн Са’на, використовуючи зручний момент, на-
близився до високоповажного Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) 
і вимовив:

- О Мухаммад! Якщо ти хочеш допомогти цим людям, я можу 
надати тобі позику.

Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) взяв у нього в борг вісімде-
сят динарів і, передаючи їх бедуїну, сказав:

- Рушай з цим швидше, щоб встигнути за допомогою вчасно.

Через кілька днів Гордість Всесвіту, Пророк (саллаллаху алейхі 
ва саллям) з Високоповажним Абу Бакром, ‘Умаром і іншими саха-
бами несли ховати одну померлу людину на кладовище Бакі. Після 
джаназа-намазу до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
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підкрався Зейд ібн Са’на і сильно смикнув його за джуббу (верхній 
одяг). Не розуміючи, що відбувається, Пророк здивовано дивився то 
на джуббу, яка впала на землю, то на похмуре обличчя Зейда, і тут 
Зейд, втілюючи задуманий план, заговорив:

- Чи збираєшся ти повертати свій борг, Мухаммад ?! Всі ви, Аб-
дульмутталіби, запізнюється з поверненням боргів!

Однак час повернення боргу Посланцем Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) Зейду ще не настав.

Зейд, від якого дійшла ця розповідь, далі каже:

«У цей момент я подивився на ‘Умара: його груди то здіймалися, 
то опускалися, і серце моє від страху підкотилося до самого горла. 
Він, блиснувши на мене очима, закричав:

- Гей, ворог Аллаха! Як ти розмовляєш з Посланцем Аллаха! 
Мало того, що ти проявив неповагу до нього, ти ще й грубиш! Кля-
нуся Тим, Хто послав його з місією, якби він не був винен тобі, твоя 
голова полетіла б з плечей!.. »

Але Пан Пророк звернувся з такими словами до розгніваного 
‘Умара (радийаллаху анху), який не зміг стерпіти витівку іудея:

- Заспокойся, ‘Умаре! І я, і ця людина очікували від тебе зовсім 
іншого. Тобі слід було нагадати мені про повернення боргу, а людині 
цій потрібно було вимагати його належним чином. І хоча є ще три дні 
до закінчення терміну виплати, давай, поверни йому борг зараз. І до-
дай за те, що налякав його!

Зейд, отримавши розрахунок сповна, сказав високоповажному 
‘Умару:

- Послухай, ‘Умаре! Кожен раз, коли я дивився в обличчя Проро-
ка, я бачив на ньому печатку пророцтва. Але до сьогоднішнього дня я 
шукав в ньому проявлення двох інших якостей, які доводять, що він - 
справжній Пророк. Прощає він того, хто грубо і нешанобливо ставить-
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ся до нього? І стає він більш поблажливим і чуйним, коли грубість і 
неповага збільшуються? Сьогодні я перевірив та переконався, що він 
– істинний пророк. Я визнаю Аллаха Господом, Іслам - релігією, Му-
хаммада (саллаллаху алейхі ва саллям) - пророком і віддаю половину 
свого стану уммі Мухаммада, і ти будь свідком цього!

‘Умар, зраділий цим, все ж порадив:

- Ти не зможеш довести своє майно до всіх мусульман, тому гово-
ри тільки про те, що можеш.

Зейд погодився:

- Ти маєш рацію, я передаю майно своє деяким з віруючих. (Хакім, 
Мустадрак, III, 700/6547).

Ці хадіси-шаріф служать прекрасним прикладом того, як прояв-
лення душевних тонкощів і ретельного дотримання прав того,що дає 
в борг з боку того, який бере в борг може стати причиною послання 
Божого Милосердя і блага. У тому, що Посланець Аллаха (саллаллаху 
алейхі ва саллям) часто брав у борг, укладено знання для його умми і 
приклад того, яким прекрасним чином потрібно обходитися з тими, у 
кого ви в боргу. 

З усіх цих прикладів слідує, що у відношенні позик існує дуже 
тонка особливість. А тому, обидві сторони, щоб не втратити фейзу і 
благословення, пов’язаного з таким видом поклоніння, як позика, по-
винні звертати увагу на дотримання певних умов.

На жаль, в тому, що сьогодні все рідше зустрічається таке покло-
ніння, як позика, в тому, що більшість бачить в ньому лише збиткок 
для того, хто його надає, і намагається залишитися в стороні від цього, 
в більшій частині залежить від недотримання згаданих умов . Те, що в 
купівлі-продажі втрачається довіра, все більше присутні обман і шах-
райство, не дотримують  дані обіцянки і не виконують домовленості, 
призвело до того, що позика, як прекрасний вид поклоніння, почав 
віддаватися забуттю. Але якщо вникнути в суть речей, то стає зрозу-
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мілим, що потрібно зламати стереотип і змінити свій погляд на це. А 
саме, ті, хто має кошти, не повинні шукати причини, щоб не давати 
в борг, також як ті, хто бере в борг, не повинні виправдовувати від-
строчку виплати боргу своєю потребою, тим самим дискредитуючи 
ставлення в суспільстві до цього виду поклоніння. В іншому випадку, 
багатий не зможе подякувати Всевишньому Аллаху за ввірене йому як 
аманат майно, а потребуючий через неуважність до дотримання умов 
позики може втратити джерело засобів існування і буде змушений по-
зичати гроші під відсотки.

Адже про те, які переваги укладені в умінні давати в борг, йдеть-
ся в багатьох аятах і хадісах. Ті, хто не дотримується умов і адаби, 
сприяють втраті цієї чесноти в нашому житті, накладають на себе ве-
личезну відповідальність. У той час як кожна надана за правилами і з 
дотриманням адаби позика є непорушним надбанням му’міна у житті 
вічному.

Передається від Анаса бін Маліка (радийаллаху анху), що Посла-
нець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) говорив: 

«В ніч Мі’раджа я бачив ворота раю, на яких було написано:

«Садака окупиться в десятикратному розмірі. За надану позику 
воздасться у вісімнадцятикратному розмірі ».

Я запитав:

- О Джибріл! Чому ж позика краще садаки?

- Тому що той,який клопочеться (найчастіше) просить садаку 
навіть маючи кошти, а той, хто просить в борг, робить це тому, що 
дійсно потребує ». (Ібн Мааджа, Садакат, 19/2431).

Без сумніву, садака - це заохочений нашою релігією вид покло-
ніння. І в тому випадку, якщо є ймовірність зачепити особисті почут-
тя потребуючого, замість садаки краще давати в борг. Адже в одному 
хадісі сказано: 
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«В деяких випадках дати в борг краще ,ніж подати садаку» 
(аль-Азізі, ас-Сіраджуль-Мунір, III, 57).

Багато праведних му’мінів, слідуючи в цій богоугодній справі 
повчанню Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям), коли отримували 
назад борг, не витрачали його, а знову пускали на ті ж цілі, коли до 
них зверталися. Тобто, створювали свого роду банк «карзи-хасан», 
прекрасної позики.

Про це йдеться і в оповіданні, переданому Кайсою бін Румі (рах-
матуллахі алейхі): 

«Сулейман бін Узунан якось дав в борг тисячу дирхемів учневі 
сахаби Ібн Мас’уду Алкаму бін Кайсу. Коли у Алками з’явилися гроші, 
Сулейман грубо і жорстко зажадав повернути борг. Алкама відразу 
ж віддав гроші, але грубість Сулеймана образила його. Через кілька 
місяців Алкама, знову відчуваючи фінансові труднощі, змушений був 
просити в борг тисячу дірхемів. Сулейман погодився: 

«Будь ласка, із задоволенням! - і, звернувшись до дружини, ска-
зав, - О, матір Утби! Принеси мені он той запечатаний глечик! »Коли 
жінка принесла те, що він просив, Сулейман пояснив Алкамі:

«Присягаюся Аллахом, тут ті дірхеми, що ти мені повернув! Я не 
взяв з них жодного дірхема!»Алкама сказав:

«Хай буде Аллах задоволений твоїм батьком! Однак, що послу-
жило причиною твого гніву, коли я повертав борг?» Сулейман відпо-
вів:

«Ті хадіси, які я від тебе чув!»

«Що ж ти від мене чув?»

«Ти говорив, що Ібн Мас’уд передав від Пророка (саллаллаху 
алейхі ва саллям) хадіс: «Якщо мусульманин дав що-небудь в борг 
двічі, йому за одне з цих благодіянь (карзи-хасан) віддається нагорода, 
як за милостиню!»
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Алкама погодився:

«Так, Ібн Мас’уд (рахматуллахі алейхі) дійсно розповідав мені 
про це». (Ібн Маджа, Садакат, 19/2430).

Така прекрасна моральність була способом життя великих особи-
стостей Ісламу, а також вельмишановного вчителя мого Муси ефенді 
(рахматуллахі алейхі). Він мав спеціальний фонд, призначений для 
прекрасних позик. Борги тих, хто не міг їх повернути, зараховувалися 
їм як милостиня, а ті, що поверталися, прямували на ті ж цілі, тобто 
віддавалися в позику, таким чином, кошти, дані заради Аллаха, по-
стійно циркулювали. Праведні справи, подібні цим, є проявленням 
тієї найвищої ісламської моралі.

Якщо позика для того, який дає слугував засобом придбання по-
хвальної якості, то для того,що бере він був не менше заохочувальним 
діянням. Адже якщо незаможний, впавши в крайню потребу, не вдава-
тиметься до позики, він, впавши в іншу крайність, може піти по шляху 
помилок і гріха. Сьогодні багато подібних їм грузнуть в трясовині сис-
теми кредитування, не в силах розплатитися за високі відсотки. Звер-
таючись саме до них і спонукаючи шукати тих, хто може дати кошти в 
борг, Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) говорив: 

«Якщо борг не є те, що заборонено Аллахом, Всевишній Аллах 
перебуває з тим, хто в боргу, поки людина не сплатить його» (Ібн 
Маджа, Садакат, 10).

На закінчення хотілося б сказати, що сьогодні, також як і інші 
види поклоніння в Ісламі, ми повинні відродити культуру позик з усі-
ма їх принципами, дотримуючись адаб і дотримуючись встановлених 
рамок. Для того щоб позика, як прекрасна традиція Ісламу, продовжу-
вала існувати, потрібно глибоко вивчити і зрозуміти її особливості і 
почати дотримуватися їх. Завтра, коли ми будемо повернені у вічну 
обитель, багатим вже не випаде такої можливості, а у бідних вже не 
виникне така потреба.
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Закінчуючи цю тему, скажемо, що в цьому світі, в який ми при-
йшли, нам дана можливість творити благі та красиві діла. Особливо 
наступаючий священний місяць Рамадан28, місяць особливої боже-
ственної милості, представляє можливість повернути втрачене та ви-
правити здійснені нами помилки.

Мудрість та потаємний смисл, які наповнюють дні священного 
Рамадану, – це перебування віруючого у впиванні віри, поклонінні, 
поминанні Господа, участь в зборі допомоги потребуючим, коли, ро-
зуміючи становище бідних і знедолених, ми були поєднані з ними ду-
ховно і надаємо їм підтримку. Все це стане факелом милосердя для 
нас у вічності майбутнього життя. 

Святковим привітанням до Рамадану стане духовна перемога над 
слабістю душі. Щоб перебувати серед людей, які святкують Рамадан, 
будучи прощені Аллахом.

З іншого боку, представляючи земне життя як вічно триваючий 
Рамадан, ми можемо зробити багатшим нашу повсякденність. Адже 
ці священні дні - найцінніші миті нашого швидкоплинного життя. І 
якщо ми збагатимо благословенням і духовністю священного Рама-
дану наші дні, то немає сумніву в тому, що Судний день стане для нас 
ранком вічного святкового дня, і це, безсумнівно, найпрекрасніше із 
усіх свят.

Чудово сказав про це високоповажний Бахлюль Дана: 

«Свято не для тих, хто надягає красиві і нові одежі, а для тих, 
хто, захистивши себе від божественного гніву, позбувся вічного по-
карання і знайшов вічне спасіння. Свято і не для тих, хто сідає в пре-
красні автомобілі, а для тих, хто, очистившись від помилок і недолі-
ків, підкорився волі Аллаха, ставши його щирим рабом ... »

28 Ця стаття була написана у священний місяць Рамадан.
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О Господи! Розширь горизонти наших душ і за допомогою 
їх краси приведи нас на свято цього життя і до торжества життя 
вічного! Зроби так, щоб всі блага, якими Ти наділив нас в цьому 
житті, ми гідно використовували з кожною наданою можливістю 
шукати Твоє задоволення! Введи нас у число тих щасливців, які, 
поспішаючи на допомогу своїм братам по вірі і полегшуючи один 
одному труднощі життя земного, врятували себе від бід і трудно-
щів життя вічного!

Амінь!..



«О подорожній істини, ти укріпи дружбу свою з во-
лодарем істини (Господом своїм), перш ніж настане 
жахливий День суду, щоб Він, взявши тебе за руку, 

врятував тебе. У той день ніхто не підтримає тебе 
за руку, крім як з Його дозволу. У той день людина 

буде бігти від братів своїх, матері і батька, дружини 
і дітей. А тому усвідом як слід, що означає дружба з 
Істиною, зрозумій, що вона - насіння останнього по-

диху твого». Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі)

Дружба
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Відповідно до одного рівайату, одного разу Високоповажний 
Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) захворів. Дізнавшись про це, любля-
чий Пророка Абу Бакр (радийаллаху анху) негайно побіг провідати 
його, щоб дізнатися про його благословенне здоров’я. Побачивши 
Пана світів (саллаллаху алейхі ва саллям) нездоровим, він дуже засмутився, 
і, не зумівши впоратися з цим, сам захворів.

Через кілька днів Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
видужав і, почувши, що Абу Бакр (радийаллаху анху) хворий, пішов 
його відвідати. «Расулюллах йде провідати тебе!» - сказали йому.

Він, закоханий в Пророка, відразу схопився зі свого ліжка і в ве-
ликій радості та захваті кинувся до дверей. Його хвороба пройшла. 
Зустрівши Пана Всесвіту (саллаллаху алейхі ва саллям) в дверях, запросив 
його всередину. Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), бачачи 
його в здоров’ї та піднесеному настрої, сказав:

― Мені сказали, що ти хворий, о Абу Бакр!

Абу Бакр (радийаллаху анху), в сп’янінні радості від відвідин По-
сланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва салллям) і тому що з усіх, хто любить 
Пророка саме йому випало бути його найближчим другом, вигукнув:

― О Расулюллах! Мій друг захворів – захворів і я! Мій друг 
одужав – одужав і я!..

Саме за свою дружбу та любов до Посланця Абу Бакр (радийал-
лаху анху) удостоївся шани бути упом’янутим в Священному Корані 
«другим із двох». А тому, найголовнішим є прив’язати себе міцними 
серцевими узами щирої дружби і божественної любові до всього, в 
чому проявляється задоволення Всевишнього Аллаха. Адже саме така 
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дружба може привести до пізнання справжньої духовної любові і при-
хильності.

Імам Алі ар-Різа говорив: 

«Існує солодкий напій, напій духовний, який Всевишній Аллах дає 
випити друзям Своїм; і вони, випивши цього напою, забувають себе, в 
забутті переживають захоплення; прийшовши в захват, вони очища-
ються; очистившись, вони розчиняються; розчинившись, знаходять 
щирість; знаходячи щирість, стають готовими осягати; осягаючи, 
з’єднуються зі своїми друзями; і, коли вони з’єднаються з тими, кого 
люблять, ніщо вже не розлучить їх».

Цей стан притаманний тим, які пізнали справжню дружбу. Саме 
тому високоповажний Абу Бакр, щоб розділити стан свого друга , не 
міг нічого іншого, крім як захворіти разом з ним. Адже в дружбі ку-
штували і самі гіркі плоди. Мавляна (рахматуллахі алейхи) говорив 
про це: 

«Людина, яка знаходиться в колі друзів, навіть сидячи на роз-
жареному вугіллі, вважатиме, що сидить серед тінистого пахучого 
трояндами саду».

«Друзі! Якщо ви перейдете за межу образів і форм в світ духов-
ний, то побачите, що за райським рожевим садом є ще більш пре-
красний рожевий сад».

Дружба перевіряється і зміцнюється в спільних справах. Справ-
жня дружба живе лише в чистих душах. Ця якість одночасно свідчить 
про найвищий рівень особистості. Подібні переживання двох людей 
щодо однієї події або поняття є поштовхом до виникнення дружби. 
Справжня дружба, подібно лінії електропередач, з’єднує два серця. І 
по цих лініях почуття люблячого передаються тому, кого він любить. 
І тоді починають хвилюватися моря любові і загоряються сонця при-
хильності.
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Так сталося з високоповажним Мавляною (рахматуллахі алейхі) 
в період його викладання в одному з сельджукських медресе, коли зу-
стріч з одержимим Істиною (меджзуб) дервішем на ім’я Шамс, серце 
якого палало вогнем любові, потрясла його так, що всі книги та науки 
перестали для нього існувати, а книга світобудови відкрилася йому, і 
лише її він почав читати. Крик його оголеної душі про пізнання зем-
лі, людини, Всесвіту і Корану вилився в твір Маснаві. Також і інші 
му’міни, щоб пізнати цей стан, властивий друзям Істини, наближеним 
рабам Аллаха, в міру своїх можливостей повинні направити свою лю-
бов і дружелюбність до того, що знаходиться під божественним бла-
говолінням.

В іншому випадку, душа раба, який зовні, здавалося б, перебуває 
в земному раю, через те, що він далекий від одного, палає в пекель-
ному вогні. Тому всі ті зв’язки, та зовнішня близькість, в яких немає 
загальних переживань, не мають нічого спільного з дружбою. Адже і 
Абу Ляхаб, будучи навіть рідним дядьком Високоповажного Пророка 
(саллаллаху алейхі ва салллям), був самою далекою від нього людиною.

У духовному житті є нескінченні таємниці і лабіринти. Форми 
духовного життя відрізняються від тих, що притаманні тілу, матерії. 
Тими благими звістками, що виходять з глибин душі, є натхнення 
(ільхам). Божественна любов і дружба Високоповажного Пророка 
(саллаллаху алейхі ва салллям) призвели до першого посланого йому 
одкровення в печері Хіра і подальшого вознесення в найвищу присут-
ність Його Улюбленого, мір’адж.

Любов, яка рятує людство від самотності, є милість Аллаха. Адам 
і Хавва (алейхумассалям) після послання на землю сорок років жили в 
різних її кінцях, пізнавши тугу розлуки. Дружба ніби поєднала їх душі 
в одну, як дві половинки єдиного. Адже в хадісі-шаріф сказано: 

«Людина  відповідає релігії своїх друзів. Тому уважно дивіться, 
кого хочете зробити своїм другом » (Ахмад бін Ханбаль, II, 303, 304). 
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А ще казав:

«Людина завжди з тими, кого вона любить» (Бухарі, Адаб, 96), що є 
достатнім, щоб сказати про той вплив, який чинять на нас ті, з ким 
ми дружимо». 

Крім того, цей хадіс пояснює і те, що бути разом з тими, кого лю-
биш, означає бути разом з ними словами, душею і вчинками, думати, 
відчувати і сприймати так само, як вони, в житті перебувати в одному 
з ними стані. Інакше кажучи, перебуваючи серед шипів, всім єством 
своїм, словами, справами, вчинками підтверджувати, що любиш цю 
троянду. Тому ті, хто своїми словами, душею і вчинками не з Аллахом 
і Його Посланцем, не можуть вважатися тими, хто дійсно їх любить.

Потрібно оцінити себе саме з цього боку, і не думати, що кажучи: 
«Я люблю Аллаха і Його Посланця», але при цьому ведучи безтурбот-
ний і неосвічений спосіб життя, можна заслужити щастя, обіцяного в 
цьому хадісі. Слід знати, що взаємна любов встановиться лише тоді, 
коли буде досягнуто єдності сприйняття і переживань. Всевишній 
Творець в серцях близьких друзів виплекав чудові сади. Наскільки 
прекрасний приклад Абу Бакра (радийаллаху анху), якому була надана 
честь бути першим з таких друзів.

Він не знаходив заспокоєння в душевній любові та спрямованості 
до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), перебуваючи в стані ду-
ховного захоплення і впивання (ваджд) від дружби з ним і його бесід. 
Одного разу Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям), сповнений особливої 
прихильності до Абу Бакра (радийаллаху анху), висловив захоплення 
його вчинком, коли той пожертвував весь свій статок на шляху Аллаха. 
Але висота його самозречення і передчуття відходу Посланця Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва салллям) з цього світу стали причиною того, що він не 
надав ніякого значення зверненої до нього мови. Це почуття і вогонь 
неминучої розлуки,яка обпалює глибини душі його, були причиною 
його страждання. Відкриваючи таємницю душі своєї, він говорив: 
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«О Посланець Аллаха! Хіба не тобі і тільки тобі належать май-
но і душа моя? » (Ібн Маджа, Мукаддіма, 11).

Високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі), зрозумівши іс-
тину висоти таких душ, казав: 

«Людина, що бажає бути з Аллахом, яка бажає до Нього набли-
зитися, нехай перебуває в суспільстві аулія, друзів Аллаха (тих,які пі-
знали Аллаха).

Адже коли друзі знаходяться разом, для них розкриваються і чи-
таються тисячі таємниць Священної Скрижалі! »

Один поет сказав:

«Якщо кілька людей, зібравшись разом, деякий час будуть гово-
рити про істинного Бога, істині, то цій землі, де вони зібралися, по-
клоняться небеса! ..»

Шейх Саді про тих, хто удостоївся споглядання божественних 
проявів, проте охолов до всього земного, говорив: «Бачити обличчя 
друзів для них рівносильно бальзаму на свіжі рани їх душ».

Всевишній Аллах про тих, хто приєднався до числа подобніх їм, 
звіщає:

ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن ِإنََّما َوِليُُّكُم اللّٰ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن  الََة َويُْؤتُوَن الزَّ  الصَّ
«Ваш покровитель — лише Аллах [і] Його Посланець, [і] 

віруючі, які звершують салят, вносять закят і смиренно схиля-
ються [перед Аллахом]» (аль-Маіда, 5/55). 

Щасливий той, хто, порвавши вузли любові і вибравшись з друж-
ніх пасток мінливого світу, знайшов вічну дружбу і справжню любов у 
Аллаха і всією душею і серцем прив’язався до високоповажного Його 
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Посланця і благоденствує серед громади, здобувших іман. Про тих, 
хто не збагнув цієї істини в дружбі, високоповажний Мавляна (рах-
матуллахі алейхі) сказав: «Добре знай, що всі непостійні і уявні друзі 
твої, облудна любов в цьому житті наприкінці виявляться твоїми во-
рогами. Чи стануть твоїми катами.

Адже ти будеш волати в могилі, благати Аллаха: «О Господи, не 
покинь мене одного!»

Зробити ширше і підняти своє сприйняття життя, правильно чи-
тати книгу світобудови і розуміти мудрість, закладену в ній, під силу 
лише тим героям, які, занурившись в глибини духовного світу, удо-
стоїлися осягнення справжньої дружби, божественної любові і натх-
нення.

Ібрахім (алейхіссалям), «халілуллах» (друг Аллаха), незважаючи 
на всю важкість становища, в якому він опинився, перебував в надії на 
Господа і вручив йому свою долю, що є першою умовою справжньої 
дружби, тому не відчув ні найменшого страху і сумніву в душі своїй. 
У той момент, коли вогонь охопив його, з’явилися ангели і запропо-
нували йому свою допомогу, але Ібрахім (алейхіссалям) відповів їм:

«Не вставайте між друзями! Я задоволений всім, що побажає 
для мене Господь мій; якщо врятує, то зі Своєї милості, якщо спа-
лить - з моєї вини. Я буду терплячий з волі Аллаха ... » Потім він ска-
зав: 

«О істинно Лагідний (Аль-Халім)! Скажи, хто велить вогню го-
ріти та палати?»

Нарешті від Аллаха, Найвищого Друга зійшло повеління, і вогонь 
став безпечним та прохолодним для Ібрахіма (алейхіссалям). Вірність 
та відданість Ібрахіма (алейхіссалям) стали причиною послання свя-
щенного аяту, в якому Всевишній Аллах наділяє свого пророка шаною 
та повагою:
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َوِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى
«І Ібрахіма, який був вірний заповіді» (ан-Наджм, 53/37).

Така вірність даному слову і відданість повинна бути у всьому. 
Дружба людей також залежить від взаємного дотримання ними цієї 
умови. Ті, хто змогли стати комусь колись близьким другом, були в 
той же час видатними особистостями і в релігії, і в історії. Як розпові-
дається в книгах з історії, у зрадницьки вбитого Шахзаде Куркут був 
праведний друг Пійала. Явуз Султан Селім Хан, дізнавшись про їхню 
дружбу, викликав Пійалу і запропонував йому:

- За твою праведність я можу призначити тебе на будь-яку посаду, 
якщо забажаєш. Якщо хочеш, я зроблю тебе своїм візиром.

Той, в свою чергу, подякував йому і, підтверджуючи свою пра-
ведність, сказав:

- О мій султан, після того, що сталося мій обов’язок - бути нагля-
дачем могили Шахзаде Куркут.

Така поведінка Пійала-бея є вершиною поняття дружби! Нагляд-
нішим чином навчає моральності дружби. З точки зору мудрості є по-
вчанням про справжню дружбу для тих, хто хоче її осягнути.

Абу ‘Усман Хірі каже: 

«Дружба з Всевишнім Аллахом полягає в прекрасній мораль-
ності і постійній муракабі, тобто, усвідомленні того, що кожну мить 
знаходишся під Поглядом Всевишнього; дружба з Посланцем Аллаха 
(саллаллаху алейхі ва саллям) – це слідувати його Сунні, підпорядковува-
тись та коритися йому з любов’ю; дружба з аулією в повазі та служінні 
їм; дружба з товаришами – це зустрічати їх з усмішкою, при умові, 
якщо вони не грішники; дружба з сім’єю – прекрасна моральність; 
дружба з джахілямі – це звершувати ду’а за них та просити в Аллаха 
їх настанов на істинний шлях».
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У кожній дружбі та товаристві є властиві їм особливості та мето-
ди, лише при дотриманні їх ця дружба і товариство продовжаться, і в 
серцях вціліє храм любові. Але якщо дружба і товариство не будуть 
відповідати нормам моральності, нитки любові перетворяться в вузли 
ворожнечі. З цієї причини, розмовляючи з друзями, слід бути уважни-
ми і обережними. Адже є слова, подібні гострому мечу, - розрублять 
дружбу, вб’ють. Розкриють в серці рани невиліковні. Висушить, погу-
бить квіти любові, які розпустилися в садах душі. А є слова, які як вес-
няний дощ, пожвавлять все навколо і принесуть незліченну користь.

І навпаки, не можна вважати справжньою дружбою та любов’ю 
дружбу з примусу. Дружба, до якої домішано примус і земні інтереси, 
подібна нитці, притиснутій вістрям ножа, який рано чи пізно пере-
ріже її. Немає сумніву, в подібній дружбі немає користі ні для цього 
життя, ні для майбутнього. Вона лише збільшить збиток таких друзів 
в обох світах. Тому, наскільки важливою є дружба з гідними людьми, 
настільки ж важливо збереження її.

Якщо любов, яка перебуває в серці, стає такою, що охоплює все 
суще, вона робить свого господаря досконалим му’міном, за інакшим 
висловом - істинно люблячим, аулія. Любов, якщо вона навіть виникає 
від земних уподобань і захоплень, подібна бутону, який розпускаєть-
ся божественною любов’ю, коли вона охоплює все суще в ім’я його 
Творця.

Але ті, які не зможуть подолати перешкоди земних прив’язано-
стей, не досягнуть цього рівня. Лише той раб, який подолає земні при-
страсті, зможе пізнати справжню любов і дружбу. Іншим шляхом це 
неможливо. Шейх Бахаутдін Накшібанд наводив такий приклад про 
тих, хто не зумів подолати ці прихильності:

«Один юнак прийшов до палацу дочки падишаха і заявив, що він 
закоханий в неї. Коли звістка дійшла до дочки падишаха, юна пані 
наблизилася до воріт палацу і сказала:
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- Візьми цю тисячу дірхемів і надалі не говори того, що може 
завдати шкоди мені і тобі!

Коли юнак відмовився, вона запропонувала:

- Якщо так, візьми дві тисячі дірхемів!

Він знову відмовився. І коли поступово пропозиція виросла до 
десяти тисяч дірхемів, він дав згоду. У відповідь на це дочка падишаха 
вигукнула:

- Як же ти говориш, що любиш мене, якщо гроші засліпили твої 
очі, і ти перестав бачити мене? Чи знаєш ти, що буває з тими, хто вва-
жає за краще щось інше мені? Вони розлучаються зі своєю головою! 
- і за його вибір вона прогнала його геть.

Почувши про це, один з освічених людей втратив свідомість. 
Прокинувшись, він сказав:

- О люди! Вдумайтеся, що трапляється з тими, хто вибирає по-
милкові цінності! Що буде в Судний день з тими, які стверджуючи, що 
люблять Всевишнього, спрямовані до чогось крім Нього! ..»

Істинність любові вимірюється жертовністю заради коханого і 
ризиком, на який він наражається в разі потреби. Той, хто дуже лю-
бить, заради одного віддасть навіть свої дні. І не буде вважати, що він 
пожертвував собою. Той, хто не зазнав любові і дружби, не встав на 
шлях вдосконалення. Це означає, що він любить тільки самого себе. 
Адже серце, яке вміє любити, схоже з необробленою землею. А осві-
ченість укладена в любові. Бо причина всього сущого - любов. У відо-
мому хадісі-кудсі Всевишній Творець говорить: 

«Я був прихованою скарбницею, побажав, щоб про Мене дізна-
лись, і створив все суще»29.

29 Див. Аджлуні, Кашфуль-Хафа, II, 132; Бурсаві, Кензі-Махфі.
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А тому, споглядання божественних таємниць стає можливим 
тільки для тих, хто знайшов любов і дружбу. Тому ті,що удостоїлися 
дружби з Істинно Сущим бачать прояви Господа не тільки в людях, а 
й здатні спостерігати ті божественні прояви, які розсіяні в навколиш-
ньому їх рослинному і тваринному світі.

Мій батько Муса Ефенді (рахматуллахі алейхі) розповідав про 
один випадок, що стався з ним і підтверджує важливість дружнього 
ставлення до тварин:

«Приблизно сорок років тому ми з покійним нині Устазом (на-
ставником) Самі ефенді (рахматуллахі алейхі) знімали будинок в 
Медині Мунаввара (Променистий). Будинки тоді були з цегли. Коли 
ми зайшли в спальню, то побачили в кутку згорнену змію. Ми почали 
хвилюватися з цього приводу. Але Самі ефенді зупинив нас і дуже спо-
кійно сказав:

«Залиште це створіння Аллаха, не чіпайте її». І дійсно, через де-
який час змія зникла».

Ця історія показує, що ті, хто досяг джерела любові до Алла-
ха і Його Посланця (саллаллаху алейхі ва салллям), живлять друж-
ні почуття і до творінь Аллаха. Любов і дружба Йунуса з жовтими 
квітами подібна цій. Душі, які не відчувають присутності сифатів 
Величного Друга в природі, сліпі. Серця людей, які не вміють спіл-
куватися з природою, німі. Душі, які шукають друга серед людей і 
не можуть знайти, знаходять його в природі. Річки, зелень, гори, кві-
ти, сади нашіптують сонети про дружбу кожному серцю людському, 
що знаходиться в пошуку друга. Серця, захоплені цими мелодіями, 
наповнюються натхненням і трепетом побачивши чудові творіння 
божественного мистецтва. Він розмовляє з ними на мові відчуттів. 
Саме цим серцям, яких спіткала глибина любові вічно близького 
Друга, відкриваються багато божественних таємниць, і вони самі 
знаходять любов. Так самотній блукач знаходить зцілення від своєї 
хвороби і позбавляється від свого суму. Зближення з потужним ру-
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хом, таємницями і загадками природи загострює внутрішні почуття і 
створює благословенний, наповнений божественним знанням грунт 
для виникнення дружби з Господом. Адже все суще у всьому своєму 
різноманітному і мальовничому прояві подібне сходам, які ведуть 
найбільш обраних друзів до Величного Друга, Істинного Творця цієї 
величі. Ті,що подолали ці ступені підносяться до бесіди з Господом 
своїм. І тепер уже му’мін, який досяг цього ступеня, де б не був, 
завжди буде разом з Аллахом. Від постійної близькості до Нього 
його обличчя буде випромінювати божественне світло.

Ось ці щасливі та сяючі обличчя стають для умми і всього Всесві-
ту джерелами матеріальної та духовної милості і благословення.

Малік бін Дінар (рахматуллахі алейхі) розповідав:

«Коли до влади прийшов ‘Умар бін Абдульазіз, пастухи в горах 
говорили:

- Правителем над людьми призначений праведник.

- Звідки Ви знаєте? - питали їх.

- Тварини надзвичайно спокійні і задоволені ...»

Мухаммад бін Уйайна (рахматуллахі алейхі) казав: 

«Коли ‘Умар бін Абдульазіз став халіфом, я пас овець в Кірма-
ні. Тоді мені здалося, що вівці поводяться дуже спокійно, навіть при 
вигляді вовків, причиною чого я завжди вважав духовність і справед-
ливість, які встановилися з приходом ‘Умара. Якось вночі на нашу 
отару напали вовки. Я був вражений. Ніби обрушилися опори, які під-
тримують небосхил, ніби вся тиша і спокій кудись зникли. 

«Не інакше помер справедливий халіф, друг Істини», - подумав я. 
Незабаром я дізнався, що в цю ніч не стало ‘Умара бін Абдульазіза».

Людина, обов’язком якої є привнести в свою духовність вчинені 
приклади, зразки особистості з історії людства, повинна уважно спо-
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стерігати світанок поглядом серця, який притаманний наближеним 
рабам Аллаха. Нехай спостерігає ті різноманітні, насичені кольором 
картини, які виникають на небосхилі. Нехай захоплюється творами 
розшукує вправного майстра. Нехай відчує Його владу над усім мін-
ливим, хай визнає Його Творчість. І коли ми бачимо це, то на власні 
очі усвідомлюємо Могутність Аллаха, який так легко і сміливо накла-
дає Своїм пензлем фарби на полотно Всесвіту. Погляньте на троян-
ди, погляньте на фіалки ... невже вони беруть свої кольори з чорного 
грунту? Ніхто не візьметься, та й не зможе порахувати, скільки ще 
вишуканих, дивовижних чудес божественної могутності приховано у 
Всесвіті ... Тільки видяче серце може стати відвідувачем цієї галереї 
чудес. Адже це все відображення могутності і краси Всевишнього. А 
тому «подивись же навкруги [і установи], чи є [в творінні] хоч будь-
яка вада. Потім поверни [навколо] свій погляд вдруге: і повернеться 
він до тебе, розгублений та втомлений». 

Але шкода, що розум і логіка, в більшості випадків, подібно глад-
ким скелям, не може поглинути ні краплі благодатного дощу, що ви-
падає на них.

Нехай же Господь наш обдарує нас здатністю глибокого сприй-
няття творів божественного мистецтва, завдяки чому наші думки і по-
чуття придбають таку ж глибину і піднесеність.

Потрібно поспостерігати і серйозно задуматися і над тим, що, 
навіть якщо вони постійно пам’ятаючи про те, що ми охоплені Його 
могутністю, наші бажання накидають щільну пелену на наші серця, і 
ми залишаємося відрізаними від божественної любові і дружби. Тих, 
які не уважні до цього, поет застерігає:

Якщо йдеш з чужини в світ вічний, не сказавши «друг»,

То зустріч в той День обернеться другою чужиною! ..

Про те ж говорить і високоповажний Мавляна:
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«О подорожній істини, перш ніж настане день, коли розколеть-
ся земля, і не буде нікого, хто врятує тебе, ти в житті цьому по-
дружися з Істинним Владикою, щоб в той День Він вхопив тебе за 
руку. Адже в той День не буде нікого, хто без Його дозволу міг би 
врятувати тебе, взявши тебе за руку. У той День людина буде бігти 
від братів своїх, батька і матері, дружини і синів».

«А тому, зрозумій як слід, що таке справжня дружба, що в ній 
- початок твого останнього подиху. Тобто, вона - для світу того, в 
ім’я Аллаха».

Той, хто присвятив життя пізнанню таїнства цієї любові Йу-
нус Емре, палко закликаючи серця до любові до «Найвищого Друга», 
писав:

Йдемо, перш ніж зупиниться серце,
Перш ніж тіло це залишиш,
Перш ніж ворог встане між нами,
Давай, душа, будемо прагнути до Друга!

Ми не залишимося в цьому світі,
Чи не обдурить нас тлінний світ,
Поки єдині, нероздільні,
Давай, душа, будемо прагнути до Друга!

Давай ми підемо з цього світу,
Віднесімось в країну нашого Друга,
Подолаємо бажання і страхи,
Давай, душа, будемо прагнути до Друга!

Поки не прийшла звістка про смерть,
І наш смертний час не настав,
Ще не спустився до нас Азраіль,
Давай, душа, будемо прагнути до Друга!
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Це запрошення є, по суті, одне з відображень тієї любові і при-
хильності, які містилися в словах Посланця (саллаллаху алейхі ва сал-
лям), виголошених ним в останні миті його життя: 

«О мій Аллах! Рафікі-А’ля, Рафікі-А’ля (Найвищий Друг, Найвищий 
Друг)!..»

Душі, які змогли отримати свою долю від цього відображення, змо-
жуть досягнути вершини божественної дружби та під час своєї подоро-
жі у вічність зуміють досягнути таємниць та обіцянки Господа: 

ِ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزنُوَن أاَل ِإنَّ أَْوِلَياء اللّٰ
«Знайте, що тим, кому покровительствує Аллах, нічого боятися і 

не зазнають вони горя» (Йунус, 10/62).

О Господи! Зміцни наші серця такою дружбою, яка приведе нас 
до Твого божественного задоволення! Зроби, щоб ми були люблені 
Тобою, і ми любили Тебе, обрадуй нас! 

Амінь!..





Вірність Творцю підтверджуєтьтся виключно вико-
нанням Його повелінь. Подібна вірність є вершина по-
чуттів та вчинків, спрямованих до Нього. Він - Який 
створив нас, дає нам життя і Той, кого ми потребу 
ємо кожну мить. Життя наше і смерть наша в Його 
владі. Тому любов до Нього і здатність в кожному 

подиху бути прив'язаним до Нього є найвища вершина 
покірності і борг вірності.

Вірність даному слову
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Покійний нині Мехмед Акіф запросив на весілля дочки свого 
друга боснійця Алі Шевкі ефенді. Літній учитель трохи запізнився на 
торжество і пояснив це тим, що йшов по дорозі, яка проходить через 
гору Вефа (Вірності). Акіф ефенді з посмішкою багатозначно заува-
жив: 

«Про яку гору Вірності говориш, дорогий вчителю? Адже ниніш-
нє покоління давно зрівняло її з землею ».

Те, про що з сумом сказав Акіф ефенді і про що зазвичай з жалем 
говорять: «Ах, вірність!», є якість, яка не може бути відкинута і в якій 
має потребу все людство. Що б сказав Акіф ефенді, подивившись на 
сьогоднішнє суспільство, який свого часу порівнював труднощі збере-
ження цієї якості з труднощами подолання гори ... Сьогодні поняття 
вірності і відданості практично вийшли з ужитку, і найчастіше слово 
«вірність» уживається лише коли говорять про ту гору в Стамбулі .

Адже вірність є одним з аспектів Ісламу і, може бути, навіть од-
ним з найбільш головних з них. Хоча суттю Ісламу є віра. Але істинне 
і те, що віра в певній мірі є проявом вірності. Вірність - це дотримання 
даного слова. А віра є підтвердження наших душ вірності Господу в 
світі духів, висловлювання цього словами і дотримання своєї клятви в 
цьому світі, тобто вірність.

Але разом з тим, вірність - не тільки дотримання цієї обіцянки. 
Це - щирість по відношенню до Господа і незмінність почуттів до 
Нього, втілення в почуттях і вчинках подяки нашим батькам, родичам, 
братам по вірі, вченим і праведникам, які донесли до нас блага віри від 
пророків, єднання сердець з ними і збереження цього стану постійно .
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У слова «вірність», як у медалі, є дві сторони, одна з яких означає 
«подяку, правдивість, дотримання по шляху істини». З точки зору та-
кого всеосяжного розуміння, будь-який термін або дія, характерні для 
іману, відносяться також і до вірності, а терміни і дії, характерні для 
невіри, відносяться до невірності.

Вірність - це властивість, притаманна пророкам, аулії та влас-
никам досконалості, яка є вершиною моральності, що вінчає життя 
людства. Тому деякі тлумачі (муфассіри) сказали, що Іслам - проголо-
шення ісламського свідоцтва і віри серцем, покірність Всевишньому 
Аллаху у передвизначенні своєї долі та вірності.

Ті, чиї душі змогли почерпнути свою долю з джерела вірності, 
подібні тим, які перетворили вогонь свого нафсу в квітучі сади. В цих 
садах розпускаються троянди зікра, співають солов’ї тасбіха, зелені-
ють луки іману та ірфану, проростають квіти божественних благ та 
течуть ріки праведних діянь. Нагорода для таких душ буде гідна їх са-
мих: вищі рівні раю та споглядання Господа. Перед цими душами на-
віть вогонь міняє свої властивості та перетворюється в квітучий сад. 
Адже коли Ібрахім (алейхіссалям) був вкинений Немрудом у вогонь, 
язики якого були вище гір, за наказом Всевишнього Аллаха:

َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَلى ِإْبَراِهيَم
«О полум’я! Обернись холодом та спасінням для Ібрахіма» 

(аль-Анбійа, 21/69), вони перетворилися на квітучий сад. Адже Ібра-
хім (алейхіссалям) ще до того як був вкинений у вогонь, загасив 
водою вірності вогонь свого нафсу і був пророком, який у всьому 
був вірний Всевишньому Аллаху.

Життя Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям) – Гордості світів, яке  
стало усватуль-хасаною, самим прекрасним прикладом, з самого по-
чатку є взірцем вірності. Світло світобудови (саллаллаху алейхі ва саллям) 
після взяття Мекки знаходилося в ній п’ятнадцять днів. Через це деякі 
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з ансарів почали турбуватися і з сумом говорити про те, що Пророк 
(саллаллаху алейхі ва саллям), можливо, більше не повернеться в Медину. 
Адже Всевишній Аллах обдарував його перемогою і поверненням в 
благословенне і священне місто, де він народився і виріс. Посланець 
(саллаллаху алейхі ва саллям), відчувши ці настрої серед ансарів, прийшов 
до них і запитав:

- Про що ви говорите?

Дізнавшись причину їх занепокоєння, являючи приклад вищої 
вірності, він вимовив:

- О ансари! Вдаюся до Всевишнього Аллаха від здійснення подіб-
них дій. Я зробив хіджру до вашого міста, моє життя - ваше життя, і 
смерть моя буде поруч з вами (Муслім, Джіхад, 86; Ахмад бін Ханбаль, Муснад, 
II, 538).

Посланець (саллаллаху алейхі ва саллям) під час своєї смертельної хво-
роби в останній раз піднявся на мінбар своєї мечеті та звернувся до 
мухаджірів:

«Я заповідаю вам, щоб ви добре поводилися з ансарами. Вони 
- моя громада, мої однодумці і опора. Вони повністю виконали свої 
обов’язки. Але винагороду за своє служіння вони отримали ще не пов-
ністю. (Велика частина її воздасться в ахіраті). Тому будьте при-
хильні до тих з ансарів, які благочестиві і прощайте тих, хто чинить 
зло » (Бухарі, Манакібуль-ансар, 11) і, сказавши це, підтвердив свою вірність 
в останні хвилини свого життя.

Таким чином, можна сказати, що кожен пророк був прикладом, 
який навчає людство вищих ступенів вірності. Для того щоб заслужи-
ти любов Всевишнього Аллаха наші душі зобов’язані жити, дотри-
муючись тих критеріїв вірності, які нам вказав Провідник по шляху 
істини - Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Перерахуємо ці 
критерії.

1. Вірність Аллаху – Господу світів.
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Сама перша визнаність та її результат – вірність Всевишньому 
Аллаху. Адже Всевишній Творець в предвічні часи звернувся до душ, 
які Він створив:

أََلْسَت ِبَربُِّكْم َقالُوْا َبَلى
« Чи Я не Господь ваш?» Вони відповідали: «Так, ми свідчи-

мо [що Ти наш Господь]» (аль-А’раф, 7/172) 

Суттю цього діалогу є клятва, яка засвідчує Аллаха Господом, а 
людей - Його рабами. Той, хто слідує цій клятві, зможе довести свою 
вірність, виконуючи обіцянку і виконуючи служіння прекрасним 
чином все своє життя. Так як для вірності недостатньо одних слів. 
Прийняття присяги покладає на людину цілу низку обов’язків, які ви-
конуються розумом і тілом. І це підпорядкування наказам Аллаха і 
уникнення того, що Він заборонив.

Це означає,що вірність Творцю підтверджується виключно вико-
нанням Його заповідей. Подібна вірність є вершиною почуттів і вчин-
ків, спрямованих до Нього. Він - Той, хто створив нас, дає нам життя 
і Той, у кого ми потребуємо кожну мить. Життя наше і смерть наша в 
Його владі. Тому любов до Нього і здатність в кожному подиху бути 
прив’язаним до Нього є найвища вершина покірності та борг вірності. 
Проявом високої вірності раба є слова чарівників, яких фараон розіп’яв 
на пальмах, відрубавши їм руки і ноги за те, що вони увірували. 

َنا ُمْسِلِميَن َربََّنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفَّ
«Господь наш! Даруй нам терпіння і упокій нас відданних 

[Тобі]» (аль-А’раф, 7/126), а не благання: «О Господи, визволи нас від 
цієї біди і зробиш милість!»

Про таких рабів, які стали зразками вірності та відданості, Все-
вишній Аллах говорить:
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اِدِقيَن ِبِصْدِقِهْم ُ الصَّ ِلَيْجِزَي اللّٰ
«Щоби Аллах воздав вірним [завіту] за вірність» (аль-Ахзаб, 

33/24).

В іншому священному аяті Всевишній Аллах, хвалячи му-
сульман, які володіють вірністю, говорить:

َ َعَلْيِه َفِمْنُهم ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللّٰ

لُوا َتْبِدياًل ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ  مَّ
«Серед віруючих є мужі, які вірні заповіту, даний ними Аллаа-

ху. Серед них є й такі, які виконали свою обітницю, є і такі, для 
яких термін його виконання ще не настав, але вони ні в якій мірі 
не змінили [завіту] » (аль-Ахзаб, 33/23).

Слідуючи цій істині, Мавляна (рахматуллахі алейхі) закликає 
тих, що йдуть по шляху набуття божественного знання проявляти тер-
піння і вірність Творцю у випробовуваннях та тяготі земного життя:

«Гей, соловей! Скільки ти будеш нарікати, що настала сувора 
зима? Гей, соловей! Чи можна постійно скаржитися на страждан-
ня? Якщо серце твоє воістину прив’язане до коханого, розплющ очі 
і подякуй; співай про вірність! Залиш шипи, заспівай про троянду! 
Залиш її стебла і коріння, поглянь в її суть! Чим же ти так зайнятий 
в цьому тлінному світі; невже твій шлях не приведе тебе до кінця? »

Як роз’яснює Мавляна (рахматуллахі алейхі), підсумком відсут-
ності вірності є забуття в гонитві за тлінними привязаностями цього 
світу істинного і вічного притулку. І це є велика втрата. Всевишній 
Творець, застерігаючи своїх рабів від потрапляння в подібну безтур-
ботність, попереджає: 
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«Не вподібнюйтеся тим, які забули Аллаха, і яких Він змусив за-
бути самих себе. Вони і є грішники» (аль-Хашр, 59/19).

«А тому, хто не буде пам’ятати про Мене, воістину, належить 
[провести] життя в тяготах, і Ми воскресимо його в День воскре-
сіння сліпим. [І він] вигукне: «Господи! Чому ти воскресив мене 
сліпим? Адже раніше я був зрячим».

[Аллах] скаже: «Подібно до того як ти забув Мої знамення, 
які з’явилися перед тобою, ти теж будеш забутий сьогодні» (Таха, 
20/124-126).

Безсумнівно, тому, хто буде зберігати вірність своєму Господу в 
цьому тимчасовому світі, у вічному житті отримає нагородження вір-
ністю. Адже найвища вірність належить тільки Всевишньому Аллаху, 
що підтверджує наступний аят: 

«І хто ж надійний у своїй обітниці, ніж Аллах?» (ат-Тауба, 9/111).

Раз справа йде так, то той, хто, забувши ці застереження, впав 
в мирську безпечність та забув свого Господа, в той страшний День 
суду, коли кожен буде мати потребу хоча б в якійсь кількості добрих 
справ, розплатиться за свою невірність болісною карою. Адже вір-
ність починається з покірності, присутній в істинній дружбі і, в той 
же час, є заплата за все це. Як прекрасно сказав про це Мавляна (рах-
матуллахі алейхі): 

«Любов, дружба і інші почуття, подібні до цього, пов’язані з вір-
ністю і постійно шукають того, хто нею володіє. Вони нізащо не 
наблизяться до душі, яка не володіє вірністю».

«Перо написало:« А зарплата за вірність - вірність; відплата за 
завдані страждання - страждання», і чорнила вже висохли».

«Правитель може відрубати голову будь-кому, навіть своєму си-
нові, за зраду. Але, якщо навіть раб-індус проявить вірність йому, то 
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правитель може благоволить йому, кажучи: «Живи довго» ... І подіб-
ного благовоління не побачать сотні візирів».

«Так що раб; якщо сторожова  собака на воротах буде вірною, 
то душа господаря буде безмірно задоволена нею. І буде господар пе-
стити його з любов’ю».

2. Вірність Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям).

Самою підвищеною і необхідною після вірності Аллаху є вірність 
Гордості світів - Посланцю Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Це 
відданість Пророку (саллаллаху алейхі ва саллям), який у всіх своїх 
відозвах і молитвах до Всевишнього Творця в першу чергу просив для 
своєї громади: «Умматі, умматі (моя спільнота) ...»

Вірність Посланцю (саллаллаху алейхі ва саллям), яка починається з 
поглиблення почуттів поваги і любові до нього, можлива лише при 
дотриманні його Сунни. Великий Пророк, що веде нас до Аллаха, на-
ставляв нас протягом усього життя і, перебуваючи біля воріт смерті, 
став немеркнучим маяком, який освітлює нам шлях до безкінечного 
щастя. Наскільки повчальні ці хадіси про вірність йому та його вір-
ності:

«У битві Ухуд, коли му’міни почали програвати битву, мушрікі 
докладали всіх зусиль, щоб убити Пророка (саллаллаху алейхі ва сал-
лям), так, що вибили благословенний зуб Обранця Всесвіту. У момен-
ти небезпеки сахаби, які знаходилися поруч з Посланцем (саллаллаху 
алейхі ва саллям), проявляли безприкладну самовідданість і вірність. 
Одні своїми тілами прикривали його, інші підставляли долоні під ле-
тячі в нього стріли, треті відстрілювалися з луків від наступаючих 
ворогів. В той день Са’д бін Абу Ваккас (радийаллаху анху), який зна-
ходився поруч з Пророком (саллаллаху алейхі ва саллям) випустив в 
мушріків близько тисячі стріл. Пан Всесвіту (саллаллаху алейхі ва 
саллям), висловлюючи захоплення відвагою Са’ді, його вірністю та 
самовідданістю, сказав йому: 
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«О Са’д! Заради тебе я готовий пожертвувати своїми матір’ю 
та батьком! » 

Алі (радийаллаху анху) сказав:

«Мені ніколи більше не доводилось слухати, щоб Пророк (саллал-
лаху алейхі ва саллям) клявся своїми батьками, крім того випадку з 
Са’дом» (Бухарі, Джіхад, 80; Муслім, Федаілюс-сахаба, 41/1876).

А ось ще один приклад.

У день Худайбійа ‘Усман (радийаллаху анху) був спрямований 
Пророком (саллаллаху алейхі ва саллям) парламентером в Мекку. ‘Усман 
(радийаллаху анху) сказав мушрікам, що вони бажають зробити умру. 
Однак мушріки в той рік не дозволили цього. А ‘Усману (радийаллаху 
анху) запропонували:

«А ти, якщо хочеш, можеш зараз зробити таваф! ..»

Але ‘Усман (радийаллаху анху), який присвятив себе Аллаху і 
Його Посланцю (саллаллаху алейхі ва саллям) відповів:

«Я не буду робити цього, поки Пророк не зробить таваф Кааби! 
Я можу відвідати Бейтуллах тільки після нього. Там, де його не при-
ймають, немає і мене! .. » і тим самим підтвердив вірність Посланцю 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям).

У той самий час Пророк (саллаллаху алейхі ва саллям) приймав прися-
гу у сахабів. Так як ‘Усмана (радийаллаху анху) серед них не було, По-
сланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) взяв одну свою руку в іншу 
і проголосив: 

«О Аллах! А це – клятва ‘Усмана» (Бухарі, Асхабун-Набі, 7; Тірмізі, Ма-
накіб, 18). 

Любов ‘Усмана до Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям), що є про-
явом вірності і відданості, є прикладом для всієї умми. І ми теж може-
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мо серцем приєднатися до сахабів, які брали участь в Бейатур-Рідван, 
проявивши свою вірність, і удостоїтися радісної звістки: 

«Воістину, ті, які присягають у вірності тобі, присягають 
тільки у вірності Аллаху. Міць Аллаха перевершує їхню міць. Ко-
жен, хто порушить присягу, [вчинить] на шкоду собі. Усякому, хто 
вірний тому, про що він уклав заповіт з Аллахом, Він дарує велику 
винагороду» (аль-Фатх, 48/10). 

В аяті Священного Корану пояснюється, як можна бути відданим 
Посланцю (саллаллаху алейхі ва саллям) через любов до нього, яку 
він заслуговує:

النَِّبيُّ أَْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنُفِسِهْم 
«Пророк ближче до віруючих, ніж їхні душі…» (аль-Ахзаб, 33/6).

Прив’язаність і вірність до Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) ви-
являлася і в тому, що серед закоханих в нього було прийнято носити на 
чолі, розміщене на головному уборі благословенне волосся з його го-
лови і бороди і відбитки слідів його ніг. Тільки завдяки цим почуттям 
до нас дійшли його накидка і посох, мечі та луки, священна печать і 
інші речі, і все, що колись належало Пророку (саллаллаху алейхі ва саллям), 
сприймалася як аманат. Османська держава в повазі і відданості цим 
аманатам проявила  особливу старанність. У такій мірі, що деякі мудрі 
люди сказали, що шестистолітнє блискуче існування Османської дер-
жави стало можливим завдяки дотримання Корану і Сунни та трепет-
ному відношенню до священних аманатів, які залишилися як пам’ять 
про нього.

3. Вірність великим людям Ісламу.

Кожен му’мін зобов’язаний мати почуття вірності до великих лю-
дей Ісламу. Великі люди Ісламу - це ті, які донесли до нас веління і 
заборони Аллаха та Його Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям), прекрас-
ну моральність і стали маяками, що ллють світло в обох світах. Вони 
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наставляють і виховують людство і, облагороджуючи його внутрішній 
світ, направляють на істинний шлях. Тому сказано: 

«Смерть алімів подібна смерті всього світу».

З іншої сторони, деякі тлумачі Корану слово «праведні» з аяту:

اِدِقيَن َ َوُكونُوْا َمَع الصَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اللّٰ
«О ви які увірували! Жахайтесь Аллаха та будьте разом з пра-

ведними» (ат-Тауба, 9/119) пояснили як «бути вірними». І дали таке 
тлумачення аяту:

«Перебувайте на шляху Іману та Ісламу разом з вірними. І знай-
діть вірність, і Удостойтесь спасіння в житті земному і вічному».

4. Вірність батькам та ближнім:

Права батьків - це питання, яке потребує особливої уваги. Слу-
жіння їм, добре слово і шанобливе відношення, особливо, коли вони 
досягнуть похилого віку, є великий борг вірності їх дітей. У Священ-
ному Корані любов до батьків і служіння їм згадується після покло-
ніння Аллаху. Всевишній Творець наказує: 

«Твій Господь наказав вам не поклонятися нікому, крім Нього, 
і виявляти добре ставлення до батьків. Якщо один з батьків або 
обидва досягнуть похилого віку, то не говори з ними сердито, що не 
бурчи на них і звертайся до них з повагою. Осяй їх крилом смирен-
ня з милосердям і говори: «Господи! Помилуй їх, подібно до того, як 
вони [милували] та ростили мене дитиною» (аль-Ісра’, 17/23-24).

Благословенне життя Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям) сповне-
не прикладами подібної відданості. Мати Алі Фатима бінт Асад (ра-
дийаллаху анху) в юності служила Пророку (саллаллаху алейхі ва саллям) 
як справжня мати. Коли ця праведна жінка померла, Посланець Алла-
ха (саллаллаху алейхі ва саллям) у її голові свідчив перед Всевишнім Твор-
цем про її жертовне служіння: 
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«О моя мамо! Хай змилується Аллах над тобою! Ти стала для 
мене матір’ю замість моєї справжньої матері. Ти годувала мене, 
залишаючись сама голодною, ти одягала мене, не маючи одягу 
для себе, позбавляла себе смачної їжі, віддавала її мені, і при цьо-
му просила лише задоволення Аллаха і вічного притулку ».

Потім Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) наказав зроби-
ти обмивання померлої три рази. Коли дійшла черга окропити її аро-
матною рідиною, названою «кафур», він власноруч зробив це і, зняв-
ши свою сорочку, надів на неї. Померла була похована в цій сорочці.

Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сам копав могилу і 
викидав нагору землю. Завершивши це, він ліг в ляхад, бічне погли-
блення в могилі, і сказав: 

«Той, хто дає життя і забирає його - Аллах. Він Вічний і Жи-
вий. О Аллах! Прости мою маму Фатиму бінт Асад. Нагадай їй про 
єдинобожжя і зроби її могилу просторою. Прийми мою ду’а заради 
Свого Посланця і попередніх пророків. Немає сумніву в тому, що Ти 
Милостивий з Милостивих ... »

Потім Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) зробив джана-
за-намаз і разом з Аббасом і Абу Бакром (радийаллаху анху) опустив 
померлу в могилу (Табарані, Му’джамуль-Кабір, XXIV, 351-2).

Зразкове життя Посланця  Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) 
наповнене безліччю незрівнянних прикладів вірності, які служать для 
всього людства досконалим уроком моральності.

Після битви Хунайн до Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-

лям) прийшли представники племені Хавазін і, посилаючись на те, що 
вони мусульмани, попросили звільнити їх одноплемінників, які по-
трапили в полон. Деякі з них сказали Посланцю:

- Серед нас є твої годувальниці і вихователі.
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Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), проявляючи глибоку 
вірність, відповів:

- Я відпускаю полонених, які є у мене і синів Абдульмутталіба.

Благородні сахаби, прагнучи бути причетними до цієї шляхетно-
сті, з натхненням відгукнулися:

- І ми заради Посланця Аллаха відпускаємо своїх полонених!

І так в той день було звільнено шість тисяч полонених без 
будь-якого викупу за них. Результатом цього безприкладного благоді-
яння було те, що все плем’я Хавазінів прийняло Іслам.

 

Після батьків слідує любов і вірність рідним та ближнім. Близь-
кість буває двох видів. Перша - більш загальна, близькість по вірі; 
друга - це близькість споріднена. Розривати відносини з родичами - 
поганий, огидний, гріховний вчинок. Тому сказано:

«На зібрання, де присутня людина, яка розірвала відносини з ро-
дичами, не зійде Милість Всевишнього».

Наша релігія велить нам добре ставлення до родичів і визна-
чає права родичів в залежності від їх близькості, роблячи це нашим 
обов’язком на все життя.

Інститут сім’ї та родинних відносин є прояв чудес і таїнств Все-
вишнього Аллаха. Узи любові і родинних почуттів, які виникають 
під покровом нікаха між чужими до цього людьми, є даром і благом 
Всевишнього Аллаха. Переривати родинні стосунки - огидний вчи-
нок, порушення вірності. Удавана роз’єднаність людей в цьому житті 
долається в шлюбі, витоки якого лежать в союзі Адама і Хавви (алей-
хімассалям). З точки зору богобоязливості, вірність знаходиться вище 
родинних зв’язків.
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Благополуччя цього світу зміцнюється тими зв’язками, які вно-
сить ісламська моральність в сімейні та родинні стосунки. Щирість 
і вірність, які слугують їх продовженням, є джерелом щастя в світі 
земному та вічному.

Але це ще не всі, хто гідний вірності. У наших серцях повинна 
зміцнитися вірність нашим друзям і братам по вірі. Для кожної осо-
бистості, що володіє здоровою моральністю, є обов’язковою вірність 
предкам, вірність живим і померлим мусульманам, вірність Вітчизні, 
вірність всьому, що доручено нашому суспільству.

Слід знати, що тільки присутність в людині богобоязливості і по-
чуття вірності може протистояти нехтуванню божественних законів і 
руйнуванню любові в наших душах. В іншому випадку, нафс, ведучи 
душу в лицемірство і безпечність, буде штовхати її з однієї прірви в 
іншу. Адже причиною того, що багато народів були знищені і опи-
нилися під гнівом Господа, стало невиконання ними обіцянки, даної 
Творцем. Вони не прийняли те, що вірність клятві - борг і обов’язок 
людства. Вони загинули, не удостоївшись ільму (знання), ідраки (пі-
знання), маріфату (істинного розуміння). Те, що відбулося з ними ста-
ло повчальним уроком для тих, що бачили і нащадків, настановою для 
богобоязливих. У священному аяті проголошується: 

«У більшій частині з них Ми не знайшли [вірності] завіту…» 
(аль-А’раф, 7/102). 

Як яскраво описується в оповіданні Фарідуддіна Аттара (рахма-
туллахі алейхі) становище тих, які проявляють невірність, забувши 
про блага, даровані їм Аллахом, і ставши рабами порожніх приземле-
них бажань.

«У одного падишаха була мисливська собака, яку він дуже любив. 
Вона відрізнялася особливим мисливським чуттям і вмінням. Пади-
шах її дуже цінував і, вирушаючи на полювання, незмінно брав із со-
бою. За наказом падишаха нашийник собаки був прикрашений діаман-
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тами, а на лапи надіті золоті і срібні браслети. На спину накинута 
атласна гладка накидка. Одного разу падишах, зібравшись на полю-
вання, як зазвичай, взяв собаку з собою. Падишах, який сидів верхи на 
коні і тримав на шовковому повідку свою собаку, був важливий і спо-
кійний. Але тут сталося те, що все змінило. Улюблена собака, забув-
ши свого господаря, раптом почала тягнути поводок в бік. Падишах, 
не підозрюючи про причини цього, спробував повернути її. Але собака 
пручалася, тому що гризла кістку, яку вона знайшла. Побачивши цю 
картину, падишах вигукнув з подиву і розгубленості: 

«У моїй присутності, не звертаючи уваги на мене, займатися 
чимось іншим! Чи може це бути?!.»

Він був дуже засмучений. Його сильно поранила невдячність, не-
вірність, бездушність його собаки. І він не знайшов у собі бажання 
пробачити її, хоча вона була лише собака. Те, що собака в одну мить 
проміняла турботу, великодушність, щедрість господаря на нікчемну 
кістку і забула його, поранило душу падишаха, і не могло бути проще-
но ним. У гніві він крикнув:

- Проженіть цю невдячну!

Собака зрозуміла причину гніву господаря, але було вже пізно. 
Навіть коли придворні попросили:

- О правителю, дозвольте зняти з неї діаманти, золото і срібло! - 
він повелів:

- Нехай іде як є!

І слідом собаці прокричав:

- Нехай іде як є! І нехай йде так, щоб в спекотній і млявій пустелі 
залишилася нікому не потрібною, без їжі і води, і, дивлячись на ці 
прикраси, з гіркотою згадувала про ті почесті і блага, які втратила! .. »

Оця повчальна історія пояснює положення тих невірних, що зги-
нули, не оцінивши за гідністю незліченні блага Всевишнього Творця, 
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і захопилися нікчемними, ілюзорними вигодами. Ті, які потрапили в 
це становище, в кінці кінців, усвідомлюють марність своїх цілей, але 
все буде даремно. Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) 
сказав: 

«Якщо невірність є ганебною і докірливою навіть для собак, як 
же ти, людино, можеш бути невірною?»

У зв’язку з цим, великі люди Ісламу зверталися до віруючих:

«Найкращим чином бери урок з життя безтурботних і з життя 
праведних і прагни стати рабом, вірним Аллаху!»

Так, вся суть в тому, що всього лише треба бути вірним рабом.

Безмежна хвала Всевишньому Творцю, який обдарував нас честю 
і благом багаторічного перебування біля одного з праведних рабів. Це 
найбільша людина, яка в липні 1999 року повернулася до Господа і 
була похована на кладовищі Сахра Джадід, мій вельмишановний бать-
ко Муса ефенді (рахматуллахі алейхі).

Мій батько і вчитель втілив в собі благородні якості Абу Бакра 
ас-Сиддика (радийаллаху анху), а серед тих, хто любив його, був відо-
мий як «сахібуль-вефа», тобто «той, що володіє вірністю». І цей титул 
дістався йому за правом. Життя його, наближеного раба Аллаха, було 
наповнене вірністю та надійністю, його душа була сонцем наших днів 
і місяцем наших ночей. Він був полюсом благочестя та султаном осві-
чених.

Він був подібний до бутона пізнання, який укладав у своєму сер-
ці ті прояви вірності, про які йшлося вище, і тому заслужив право 
називатися «сахібуль-вефа». Незважаючи на те, що після його смерті 
минуло стільки років, рана від розлуки з ним ще не зажила в наших 
серцях. А, навпаки, стала ще глибшою. Адже та духовна атмосфера 
безприкладної вірності була для нас неперевершеною школою брат-
ства, надійності, дружби та любові.
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Коли Всевишній Аллах доручає своєму рабу почесне служіння, 
то в той же час обдаровує здатністю до цього служіння. І з цієї точки 
зору досконалість зовнішності та духовності Муси ефенді відповідала 
йому. Навіть у важких і скрутних ситуаціях він з глибоким розумін-
ням, проникливістю і делікатністю міг дати потрібну пораду або при-
йняти рішення. Краса квітів - троянд, гвоздик, нарцисів, вирощених 
в його аурі вірності, оживляє сади наших душ. Його відданість Тво-
рцеві, дотримання Корану та Сунни, вірність традиціям предків, те-
плота в стосунках до родичів, друзів і навіть друзів друзів, прагнення 
в справах вакфа і багато тисяч інших проявів його якостей слугують 
прекрасними прикладами того, як повинна виконуватися клятва, при-
несена душами свого Творця .

Ми хотіли б згадати деякі прояви вірності Муси ефенді.

Він дуже хвилювався, коли зустрічав знедолених людей похилого 
віку, яких відкинуло суспільство і залишило віч-на-віч з їхньою потре-
бою. Він говорив:

«По суті, ми зобов’язані взяти в свої будинки цих знедолених, але 
у нас немає такої можливості. Тому ми зобов’язані збудувати для них 
будинки піклування ».

Потім разом зі своїми наближеними він реалізував цю думку. Від-
відуючи згодом мешканців будинку піклування, вони з незмінною ува-
гою ставилися до їх потреб і забезпечували всім, що було необхідно.

Він розумів характер кожної кішки, що живе в нашому саду, кож-
ному кошеняті давав відповідну кличку і поводився з усіма ними, вра-
ховуючи їх індивідуальність.

Він, через п’ятдесят п’ять років, велів знайти медсестру, яка до-
глядала за мною, коли я був ще немовлям. І був до неї поважний і 
шанобливий.

А вірність, яку він виявляв до свого вчителя Махмуда Самі ефен-
ді, увійшла в легенду. Перше, що він відвідував у святкові дні, був 
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будинок Самі ефенді. І перший курбан він різав за нього. Він прочи-
тував весь Коран за душу свого вчителя та закликав робити те ж саме 
тих, які люблять Самі ефенді, що ставало причиною того, що Коран 
прочитувався десятки тисяч разів. І душа Муси ефенді, вірна своєму 
вчителеві, наповнювалася радістю.

Він своїми вчинками і всім своїм життям показував нам «відда-
ність люблячого і якою вона має бути», беручи за приклад любові і 
дружби Абу Бакра (радийаллаху анху). Сьогодні всі володарі любові 
повинні прагнути до того, щоб на землі вірності, яку обробив цей сул-
тан любові, зійти бутоном Посланця (саллаллаху алейхі ва саллям).

Нехай Всевишній Творець нагородить нас іхсаном, почуттям 
постійного перебування перед Аллахом!

О Аллах! Прикрась наші душі прекрасними рисами «са-
хібуль-вефа» і зроби нас із спільноти праведних рабів! Зроби наші 
вчинки праведними і щирими та введи нас за це до вищих садів 
раю! Обдаруй нас дітьми, які будуть світлом очей наших, і від них 
піде богобоязливе покоління. Зроби всіх нас відданими Тобі, Тво-
єму Посланцю, батькам, родичам, всім му’мінам, Вітчизні, нації 
і всьому тому, що нам доручено. Дай нам можливість, щоб ми в 
обох світах жили під Твоїм божественним благоволінням.

Амінь!



Так як наближені до Всевишнього Творця перебувають під Його 

любов'ю і прихильністю, їх земні пристрасті зникають подібно 

до того, як згорає папір під променем світла, сфокусованого на-

веденою на нього лупою. І коли вони стають джерелом світла, то 

інші люди, крім своєї волі, починають тягнутися до них.

Бути володарем  
зразкового іману
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Всевишній Аллах, для того щоб наставити Своїх рабів на істин-
ний шлях, обирає з них самих тих, хто виділяється рисами характеру 
і здібностями, покладає на цих праведних людей обов’язок бути на-
ставниками.

Людина за своєю природою піддається впливу сильних особи-
стостей, тобто в ній закладена потреба слідуванню прикладів, які б 
направляли її до Творця та істини і, впливаючи на її розум та сер-
це, давали б духовне виховання. Тому Всевишній Творець посилав не 
тільки священні писання, а також обраних людей, призначених для 
настанови людства, які залишали в ньому глибокий духовний слід, 
тобто пророків, і тих, що йдуть по їхніх слідах аулія. Пророки і аулія 
відрізнялися такими чудовими якостями, що навіть вороги не могли 
говорити про них погано. Скільки людей через них навернулися до 
Творця і Істини та були удостоєні Іману. Ці благородні сподвижники, 
опинившись під впливом видатної особистості Посланця Аллаха (сал-
лаллаху алейхі ва саллям), що є живим втіленням Корану, знайшли 
віру і згуртувалися навколо нього. Дикі люди, які живцем закопували 
своїх дочок, зникли і замість них з’явилися особистості, що вписали 
найкращі сторінки в історію Ісламу. 

У зв’язку з цим, найважливішим обов’язком тих, хто володіє іма-
ном, іхлясом, таквою, є виховання в собі якостей, гідних Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Му’міни, що володіють такими 
рисами, стають магнітами, які притягають до істинного шляху. А ті, 
хто позбавлений цих якостей, самі того не знаючи, можуть стати при-
чиною відкинення релігії іншими віруючими. Про цю істину Мавляна 
Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) сказав: 
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«За часів Баязида Бістамі (рахматуллахі алейхі) жив один вогне-
поклонник. Одного разу один мусульманин сказав йому: «Чому б тобі 
не стати мусульманином, щоб знайти порятунок, придбати шану і 
піднесеність ...»

Вогнепоклонник відповів: «О людино, що бажає мого спасіння, 
до тих пір, поки я можу тримати язик за зубами і не говорити від-
крито про свою віру, в глибині душі моєї я вірю в те, у що вірить Ба-
язид. У ньому є особлива краса і духовність. Моя душа ще не прийняла 
релігію і віру, але перевага віри Баязида приводить мене в захват. Це 
особлива людина, яка перевершує всіх, володіє тонкою, світлою і про-
никливою   душею.

Якщо ти кличеш мене увірувати так, як вірите ви, це не для мене 
... Я не хочу вірити так, як вірите ви. Адже якщо в когось виникне 
тисяча бажань увірувати, то, зіткнувшись з вашою жорстокістю 
і брутальністю, ці бажання затухнуть і надалі не виникнуть знову. 
Адже він бачить в вас не Іслам, а лише його назву, тільки один яр-
лик. Це також безглуздо і разюче, як дивитися на безплідну пустелю і 
представляти, що вона народить квітники і сади ...

Як мені бачиться, все тяжіння і світло іману є в імані Баязида. 
Якщо крапля його іману впаде в пустелю, то стане океаном.

А ваш іман, обмежений зовнішньою оболонкою, залишився всього 
лише лицемірством. Ваш іман подібний муаззінам з неприємним, без-
душним голосом, які замість відродження любові до віри викликають 
лише відхід від неї. Тобто, якщо ваш іман увійде в квітучий сад, то 
перетворить троянди в бур’яни.

Але якщо іман імама Баязида зійде як сонце на благословенному 
небосхилі його душі і засяє над цілим світом, цей тлінний світ до са-
мих надр своїх наповниться смарагдами, стане раєм на землі, а душі 
му’мінів наповняться фейзом. Тому іман і праведність Баязида про-
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будили в серці моєму і душі непереборне тяжіння, трепет і бажання 
перед іманом ... »

Прекрасна моральність Баязида Бістамі (рахматуллахі алейхі), 
яка справила незабутнє враження на вогнепоклонника, є повчальним 
прикладом для тих, хто закликає до Ісламу! ..

Чим же так розташував до себе вогнепоклонника цей великий 
праведник? Без всякого сумніву, любов’ю і відданістю Аллаху і Його 
Посланцю ... Здатністю дивитися на всіх створених як би Поглядом 
Творця, тобто вміти проявити «милість до всіх створених» ... Наступ-
ні приклади, що розкривають духовний світ Баязида Бістамі, вельми 
повчально для нас.

В одній зі своїх подорожей Баязид Бістамі (рахматуллахі алейхи) 
зупинився під деревом, щоб відпочити і підкріпити свої сили. Потім 
він продовжив шлях. Але, через деякий час, побачив мурашку, що 
повзає на своїй торбинці. 

«Я позбавив цієї бідної мурашки її батьківщини!» ― вигукнув він.

І, повернувшись назад, він залишив мурашку на тому місці, де до 
цього відпочивав.

Баязид Бістамі через любов до Всевишнього Аллаха був настіль-
ки чутливий і проникливий, що відчував страждання кожного ство-
реного.

Одного разу він став мимовільним свідком побиття в’ючної тва-
рини, на спині якого від побоїв з’явилися криваві рубці. Через деякий 
час у Баязида Бістамі на гомілці також проступила кров ...

Це стало відображенням однієї з рис Посланця Аллаха (саллал-
лаху алейхі ва саллям).

Якось Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), перебу-
ваючи у гостях в одного з ансарів і відпочиваючи у фініковому саду, 
розмірковував. Верблюд, який там був, раптом став видавати жаліб-
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ні звуки, схожі на плач, і з очей його потекли сльози. Посланець Ал-
лаха (саллаллаху алейхі ва саллям) підійшов до верблюда, витер його 
сльози і, погладжуючи, заспокоїв тварину. Потім застеріг господаря 
верблюда: 

«Невже ти не боїшся Бога, який зробив тебе відповідальним за 
цього верблюда? Дивись, він поскаржився на тебе. Ти тримаєш його 
голодним і виснажуєш непосильною працею» (Абу Дауд, Джихад, 44).

Ті, які увібрали в себе риси Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі 
ва саллям), подібно Баязиду Бістамі, володіють серцями, які досяг-
ли ступеня кальбі-салім, і кожним своїм вчинком повторюють шлях 
Пророка. Тому вони і ті, хто слідували за ними, є для нас володаря-
ми зразкового іману. Їх привітність в зверненні подібна подуву весни, 
наповнює душі радістю і спокоєм. Погляд їх вносить умиротворення 
в серця. А ті, що випромінюють світло обличчя постійно нагадують 
про Аллаха. Адже вони постійно отримують натхнення і божественне 
знання від Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Наступний при-
клад ясно свідчить про це.

Чоловік однієї з учениць Мавляни (рахматуллахі алейхі) Гурджу 
Хатун був пашею і губернатором округу Кайсері. Гурджу Хатун на-
казав відомому сельджукському художнику і каліграфу Айнутдавле 
таємно написати портрет Мавляни і принести їй. Але він, за своєю 
легковажністю, прийшовши до Мавляни, розповів про те, що йому до-
ручено. Шейх у відповідь привітно посміхнувся і сказав:

«Роби те, що тобі доручено, так, як тобі зручно».

Художник почав малювати, але в результаті побачив, що обличчя 
Мавляни, яке він бачив перед собою, немає нічого спільного з напи-
саним портретом. Зрозумівши це, він почав роботу знову. І поки він 
малював, він бачив, що вигляд шейха Мавляни змінювався за цей час 
близько двадцяти разів. Художник визнав своє безсилля і змушений 
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був припинити роботу. Цей випадок потряс його, змінив, змусив гли-
боко задуматися і звернутися до свого внутрішнього світу. 

«Якщо валі цієї релігії такий , який же Посланець?» – і припав до 
рук шейха Мавляни. 

А ось ще один приклад. Ми з Самі ефенді і моїм батьком Мусою 
ефенді поверталися з Бурси в Стамбул. Доїхавши до переправи в Яло-
ві, ми стали в чергу на автомобільний пором. Коли підійшов паром, 
люди почали шуміти і сваритися через черги. В цей час до нас підій-
шов регулювальник і показав, щоб ми проїжджали. У цей момент він 
побачив що сидять ззаду Самі ефенді та Муса ефенді. Він застиг в по-
трясінні. Потім знову наблизився до машини і придивився до обличчя 
тих, хто сидить позаду. І, насилу перевівши дух, сказав: 

«Аллах, Аллах, як дивний цей світ! Є обличчя, як у ангелів ... Є 
обличчя, як у Немруда ...»

Цей випадок, без сумніву, прекрасно свідчить про те, що можна 
закликати до Аллаха без слів, одним лише виразом обличчя.

А те, що потрібно від нас, му’мінів, - це почерпнути призначе-
не саме нам в прикладі цих видатних людей, використовувати це для 
свого вдосконалення. Адже саме це потрібно від тих, хто знаходить-
ся в авангарді людства, завдяки притягальній силі свого характеру і 
особистості. Подібно до того, як задні колеса автомобіля слідують за 
передніми, так і особистість того, хто слідує, формується під впливом 
того, що він бачить і бере в приклад.

Підтримка порядку у Всесвіті, моральності в житті можлива 
лише при наявності ірфану (проникливості) і глибини серця. Побожні 
люди - немов зірки на небосхилі щастя і багоденства народу. А невіг-
ласи подібні проваллям темряви і пригноблення. Наступна розповідь 
Ахмеда Джевдету Паші є чіткою ілюстрацією цього. 

«Халіф Омейядів Валід бін Абдульмалік був захоплений будівни-
цтвом нових будівель. І за його правління серед народу поширився 
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будівельний бум. На кожних проведених зборах обговорювалися ви-
ключно питання, що стосувалися зведення нових будівель. Сулейман 
бін Абдульмалік, який був схильний до розваг, задоволень і гастроно-
мічних винаходів, прищепив в суспільстві пристрасть до пишних бен-
кетів і свят. За його правління прийшла мода на розваги. Потім до 
влади прийшов ‘Умар бін Абдульазіз, найбільший з халіфів, праведний 
раб Аллаха, відомий своєю скромністю. Народ звернувся до Аллаха, 
встав на шлях поклоніння та покори. На меджлісі люди говорили:

«Які молитви ти робив вночі, скільки аятів Священного Корану 
ти вивчив, скільки днів цього місяця ти тримав піст?», проводячи 
бесіди лише про духовне ...» (Кисас аль-Анбійа ва Таваріх Хулафа, I, с. 717).

Поза всяким сумнівом, причиною того, що досконалі особистості 
володіли такою силою притягання для людей, і люди кружляли навко-
ло них, немов метелики, є те, що серця цих видатних особистостей 
були наповнені любов’ю до Господа. Тому Господь ставав їх видячим 
оком, їх слухом.

Так як наближені до Всевишнього Творця перебувають під Його 
любов’ю і прихильністю, їх земні пристрасті зникають подібно до 
того, як згорає папір під променем світла, сфокусованого наведеною 
на нього лупою. І коли вони стають джерелом світла, то інші люди, 
крім своєї волі, починають тягнутися до них. Вони, звільнившись від 
інтересів життя земного, віддали себе і від всього низького, що пов’я-
зано з такими якостями як гординя і зарозумілість.

Адже єдина їхня мета полягала в здобутті задоволення Аллаха. А 
тому для них немає різниці між малим і великим, холодом і спекою, 
достатком і бідністю, тобто ні рангів, ні мінливих умов життя для них 
просто не існує. Так як це тлінне і минуче.

Ці щасливці, душі яких увійшли в стан піднесення слави Алла-
ха, перебувають у відчутті муракаба (постійного контролю Аллахом). 
Вони не помічають недоліки і грубість інших.
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Хоча вони залишають в стороні земне і не вступають у супереч-
ки за нього, зберігаючи при цьому висоту духу та задоволення, за що 
нерідко отримують дорікання і осуждення людей, але пам’ятають по-
веління Аллаха:

ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًنا   َوِعَباُد الرَّ
َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقالُوا َساَلًما

«Раби Милостивого – це ті, які ступають по землі смиренно, 
а коли невігласи звертаються до них, кажуть: «Мир!» (аль-Фуркан, 
25/63). 

Адже цьому світу було наказано підкоритися і служити саме та-
ким рабам.

У хадісі-шаріф йдеться: 

«Якщо хтось турбується про життя вічне, Аллах наповнить 
його серце його скарбами, позбавить від безладу в справах, підпоряд-
кувавши йому життя земне. Якщо хтось турбується про життя 
земне, Аллах представить перед очима його бідність, приведе в роз-
лад його справи, а з земних благ наділить рівно стільки, скільки йому 
приписано» (Тірмізі, Сифатуль-кийама, 30).

Всі видатні особистості, обрані раби Аллаха, володіли настільки 
прекрасною моральністю і характером, що ніколи нікого не ображали, 
і самі ніким та нічим не були ображені. Вони жили з пізнанням боже-
ственного одкровення: 

اء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ  رَّ اء َوالضَّ رَّ  الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفي السَّ
ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللّٰ

«Які витрачають [свої] кошти [в ім’я Аллаха], будь вони в 
достатку або в бідності, які стримують гнів і являють поблажли-
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вість до людей. Воістину, Аллах любить тих, хто звершує добрі ді-
яння» (Алі Імран, 3/134).

Джафар Садик (рахматуллахі алейхі) пробачив свого слугу, який 
пролив на нього гарячий суп, і навіть відпустив його на волю. Хасан 
Басрі завжди прощав тих, хто розпускав плітки про нього, і відправляв 
їм подарунки з щирим бажанням, щоб вони виправилися.

Про праведність цих великих особистостей Ісламу дуже красиво 
сказав Юнус Емре (рахматуллахі алейхі):

Не думай, захід, що вся справа

У пості, намазі і хаджі.

Стати досконалою людиною,

Ось проникливість, що від тебе вимагається!

Тобто, всі ті благочестиві раби, які стали прикладом віри для 
людства, повинні проявляти милосердя, доброту, благе в усьому, що 
стосується поклоніння Господу. Їх душі подібні тасбіху. Ті, хто зна-
ходиться поруч з ними, пізнали божественну солодкість і радісний 
захват. Адже з сердець цих обраних рабів, переповнених любов’ю до 
Мухаммада, виходять на тих, що слухають обширні божественні знан-
ня та настанови.

Про те, що при житті потрібно прагнути бути разом з наближе-
ними рабами Аллаха і, йдучи в світ інший, залишатися поруч з ними, 
Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) говорив: 

«Ховати ваших померлих серед праведних людей» (Дайламі, Муснад, 
I, 102). 

Саме через праведність, якою Істинний Творець наділив благо-
честивих рабів Своїх при житті, після смерті їх тіла, віддані землі, не 
розкладаються. Джабір бін Абдуллах (радийаллаху анхума) розпові-
дав:
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«Вночі перед битвою Ухуд батько покликав мене і сказав:

«Я відчуваю, що помру першим з сахабів Посланця (саллаллаху 
алейхі ва саллям), і ти єдина найдорожча мені після нього людина. 
У мене є борги, розплатися за них. І завжди добре поводься зі своїми 
братами! .. »

Вранці, коли розпочався бій при Ухуді, батько був першим, хто 
був убитий в ньому. Через нестачу коштів я змушений був поховати 
його в одній могилі з іншим шахідом. Я ніяк не міг змиритися з цим, 
тому пізніше, через шість місяців, я прийшов на могилу і розкопав її. 
Що ж я побачив? Тіло, за винятком краю одного вуха, залишилося 
нетлінним, в тому вигляді, як я закопав його. Я  перепоховав його в 
окремій могилі» (Бухарі Джанаіз, 78). 

Такий приклад і високий ступінь праведного володаря іману!

Подібний випадок нещодавно відбувався в Адані, де жила пра-
ведна людина, хафіз і муаззін. Один з улюблених рабів Аллаха, Мах-
муд Самі Рамазаноглу (рахматуллахі алейхі) розповідав, що через 30 
років після смерті хафіза на місці, де знаходилася його могила, повин-
на була пройти автомагістраль, тому було вирішено могилу перенести. 
Коли її розкопали, то побачили, що тіло збереглося таким, яким його і 
поховали, і навіть кяфан зберіг первісну чистоту.

Таких прикладів в історії Ісламу безліч. Вони являють собою 
місце, яке має іноді виняткові прояви, знаки і керівництво Істинного 
Творця. Адже є й інші благочестиві люди, які після смерті, як і всі, 
обертаються в прах. Тому те, що тіла деяких праведних рабів Його 
залишаються нетлінними в могилах, є проявом Його волі, Його му-
дрості.

Важливо заслужити щастя життя вічного, по-перше, прагнучи 
стати такими, як ці піднесені особистості, а по-друге, зумівши вихо-
вати добрих нащадків. Адже в хадісі-шаріф йдеться: 
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«Всевишній Аллах буде піднімати становище свого раба в раю, і 
здивований раб скаже:« О Господи, яка ж причина такого мого під-
несення? »Всевишній Аллах проголосить:« Причина в твоїй дитині, 
яка просить прощення для тебе і робить ду’а ... » (Ахмад бін Ханбаль, II, 

509; Ібн Маджа, Адаб, I)

Про те ж йдеться і в іншому хадісі:

«Після смерті людини припиняється і запис всіх її благих справ, 
крім трьох: жива милостиня, корисне знання, і благе дитя, яке згадує її 
в молитві» (Муслім, Васіййа, 14; Тірмізі, Ахкам, 36)

Життя, наповнене духовним змістом, перетворює землю в рай-
ський сад. Адже з богобоязливими перебуває милість і прощення 
Аллаха. Цвітіння весни і кохання Мухаммада є вершина щастя зем-
ного життя і початок щастя вічного життя. Зберігати вірність його 
уммі та слідувати по його шляху - наш обов’язок протягом всього 
нашого життя.

Нехай Всевишній Аллах проявить до нас милість, щоб ми мали 
можливість виконати цей наш обов’язок. Нехай з’єднає нас з такими 
володарами іману, як ‘Умар бін Абдульазіз, Баязид Бістамі, Самі ефен-
ді і подібними до них, які на протязі всього свого життя були прикла-
дом і джерелом притягання для умми!

Амінь!.. 





Око бачить, а вухо чує лише до певних меж. Побачити або почути 

щось на відстані, що перевищує граничну, неможливо. Також і 

людині не дано зрозуміти, що таке кадар - доля, доля, і када - ви-

конання передвизначення. Адже ми осягаємо те, що відбувається 

через причинно-наслідкові зв'язки. І ту мудрість, що прихована 

за ним, в більшості випадків осягнути не можемо.

Доля та її таїнство
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Для всіх подій у Всесвіті, починаючи від елементарних части-
нок до найскладніших молекул, від найдрібніших тіл до найбільших, 
від мікро- до макросвіту, включаючи і наш світ, передвизначений час, 
місце, спосіб та причини. І з настанням встановленого терміну перед-
визначення Всевишнього Аллаха виконується у всій величі і красі бо-
жественного задуму.

Всевишній Аллах створює кожне творіння заради його призна-
чення, для певної мети. Всі події, що відбуваються в нашому житті, 
- це, насправді, лише лінії долі. Місяць, сонце, зірки, рослини, люди, 
тварини і безліч інших створінь знаходяться всередині програми пе-
редвизначення. І навіть лист, що впав з гілки дерева, є частиною цієї 
програми. Якби все суще не підкорялося закону передвизначення, то у 
Всесвіті панував би грандіозний хаос і анархія.

Будь-який твір мистецтва створюється завдяки силі і можливос-
тям автора. Наприклад, художник пише картину, а хаттат (майстер ка-
ліграфії) створює каліграфічну композицію, виходячи зі своїх можли-
востей і таланту. Всевишній Аллах Своєю Могутністю передвизначив 
і затвердив все, що було і буде у Всесвіті з моменту його виникнення і 
до останнього дня, вклавши в чудеса творіння таємниці і мудрість для 
пізнання їх людиною.

Цей план та порядок називають кадар, або Воля Аллаха. Про цю 
істину Всевишній Творець говорить в священних аятах:

ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر
«Воістину, Ми створили кожну річ за передвизначенням» 

(аль-Камар, 54/49).
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ِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي أَنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب   َما أََصاَب ِمن مُّ
ِ َيِسيٌر ن َقْبِل أَن نَّْبَرأََها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللّٰ  ّمِ

«Ніяка біда не спіткає ні землю, ні душі ваші, не будучи [запи-
саною] в книзі до того, як Ми втілимо її в дійсність. Воістину, це 
для Аллаха не складає труднощів» (аль-Хадід, 57/22).

Іншими словами, поки подія не відбулася, її початковий затвер-
джений план «кадар» (передвизначення) міститься в «лавхуль-мах-
фуз» - книзі діянь, коли приходить час цього плану втілитися в життя, 
наступає «када» (виконання передвизначення).

Всевишній Творець, який володіє божественним сифатом «Аль-
Ільм» - знання, знає про все, що ще не відбулося. Так як Аллах існує 
без часу і місця, володіння знанням є Його властивістю, яка логічно 
пов’язана з цим. А те, що нам, виходячи з наших можливостей, осяг-
нути не під силу, для Аллаха не становить труднощів.

Необхідно вірити, що все у Всесвіті виникло по наперед накрес-
леному божественному пері. Хоча віра в передвизначення є одним з 
шести стовпів іману, по-справжньому прийняти його людині буває не-
просто. Хоча навіть невіруюча людина визнає над собою вплив якоїсь 
сили і беззаперечно підкоряється долі, кажучи: «мені наказано».

 Навіть людина, яка заперечує все, у висловлюваннях типу: «від 
мене відвернулась вдача» або «мене переслідує зла доля» з усією оче-
видністю підтверджує своє розуміння долі, передвизначення.

У наведеній нижче цитаті з твору Неджіпа Фазила прекрасним 
чином розкриваються поняття «кадар» і «када» і стають зовсім зрозу-
мілі кожній мислячій людині:

«...Наприклад, в один день автомобіль збив людину на площі Емі-
ньоню. Уявімо, що було десять хвилин тому. Припустимо, людина 
знаходиться у парку Гюльхане. Автомобіль, імовірно, їде по Таксіму. 
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Чи бачите ви цю картину? Вони рухаються! Один автомобіль серед 
тисячі автомобілів, одна людина з тисячі людей. Людина не знає, що 
станеться з нею, і автомобіліст не знає, що зіб’є людину ... І обидва 
прямують до місця їх зустрічі, з кожною хвилиною скорочуючи від-
стань. Можливо, людина зупинилася біля магазину, купила коробку 
сірників, пройшла крок-другий, зустріла товариша. Пішла далі, роз-
глядаючи вітрини. Вона і не підозрює, яка трагедія розіграється всьо-
го через кілька хвилин. Всі ці події і обставини стікаються до однієї 
миті, породжуючи неминуче. І в цю мить все вирішує дуже проста 
причина. Чиясь неуважність, чиєсь незнання, або щось ще ... І ніхто 
не знає, як і де може наздогнати його подібний випадок і безжально 
притягти до відповідальності» (Створення людини, с.43).

Також і людина, достатньо розмірковує над подіями, що відбува-
ються навколо, побачить і зрозуміє, що сценарій, за яким живе та існує 
увесь Всесвіт, написаний божественним пером.

Однак, як сліпому неможливо пояснити, що таке колір, так і лю-
дині, яка може пізнавати світ, виходячи з умов життя земного, що об-
межує його тимчасовими і просторовими рамками, неможливо зро-
зуміти розумом, що таке передвизначення і його здійснення. Це вла-
штовано саме так, щоб людина, дізнавшись таємницю своєї долі, не 
втратила спокій і терпіння, і не знищила себе цим.

Воістину, Всевишній Творець зробив передвизначення прихова-
ним від усіх створених, що унеможливлює його пізнання перш на-
стання кади. На цьому просторі Всевишній Аллах лише трохи відкри-
ває деяку частину цього знання - «ледунні ільм». 

Саме через безкінченну милість Аллаха невідомість майбутньо-
го, подібно стіні, вставала і буде вставати перед людиною, яка  постій-
но знаходиться в роздумі та пошуку. І лише іноді Істинний Творець 
дозволяє людині зазирнути за цю стіну, і відбувається це в правдивих 
снах. Дійсно, адже чимало випадків, коли те, що праведні люди ба-
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чили уві сні, збувалося. Це світло, яке сходить на їхні серця від «лав-
хуль-махфуз», Священної скрижалі.



Вибір людини: згода або заперечення, здійснення благих вчинків 
або поганих є реалізацією їм «джузі ірада», часткової волі, в межах 
простору покори Аллаху. «Куллі ірада», вся Воля, належить тільки Ал-
лаху. Тому для раба неможлива повна свобода. Народження і смерть, 
тривалість життя, національність, стать, здібності - це дається людині 
незалежно від неї, за божественним передвизначенням. І людина не 
несе відповідальності за якості, дані їй від природи.

Істинний Творець наділяє людину відповідальністю у відповід-
ності з даними їй здібностями і можливостями. А тому, те, що відбува-
ється і має місце поза волею людини, яка не робить її відповідальною 
за це, також як і не гарантує їй будь-якої нагороди. Адже той, хто по-
рушить піст через забудькуватість, з’ївши що-небудь, не перестає вва-
жатися тим, хто поститься і не понесе покарання. Всевишній Творець, 
наказуючи в священному аяті: «Аллах запитує з кожного тільки в 
міру його можливостей ...» (аль-Бакара, 2/286), не покладає на людину 
те, що їй не під силу. Але Він спитає з кожного в міру того, чим він 
був наділений. Таким чином, людина, яка володіє здібностями і мож-
ливостями, щоб діяти, посилаючись на долю і відмовляючись від дій, 
проявляє дурість та невігластво. 

Всевишній Аллах, який вклав в природу душі такі властивості 
як розбещеність і богобоязливість, побажав випробувати людину, щоб 
вона могла слідувати тому чи іншому, залишаючи право вибору за 
нею. Тобто, у певних межах рабу в цьому земному житті представ-
ляється воля. Також як дитина, яка отримала від батьків гроші на ки-
шенькові витрати, здатна витратити їх на добре чи дурне. І від цього 
залежить, що чекає на людину в житті вічному - щастя або смерть.
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Ніщо у Всесвіті не відбувається без Волі на те Аллаха, навіть лист 
не ворухнеться на дереві. Незважаючи на те, що Воля Аллаха проявля-
ється у всьому, задоволення Його - лише в благому. Також як учитель 
бажає, щоб його учень досяг успіхів і перейшов до наступного класу. 
Ну а якщо учень просто не працює, то вчитель нічого не зможе зро-
бити. Можна привести в приклад і лікаря, що є причиною зцілення 
хворого. Але якщо пацієнт не приймає ліки, прописані лікарем, то у 
всіх можливих несприятливих наслідках цього він буде винен сам. І 
ніхто не зможе приписувати злий умисел цьому лікарю.

А тому, той, хто, ставши на шлях гріховності, заявляє: «Що по-
робиш, так мені накреслено!», лише намагається виправдати свою 
безпечність. Адже Всевишній Аллах надає можливість здійснювати 
намаз тому, хто бажає його звершувати, і створює безліч причин для 
того, хто не бажає його звершувати. Тому, якщо людина в усьому по-
силається на долю, вона грішить проти істини.

В священних аятах Всевишній Аллах велить:

ٍة َ الَ َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ ِإنَّ اللّٰ
«Воістину, Аллах ні до кого ні в чому ані на йоту не явить 

свавілля...» (ан-Ніса, 4/40). 

ِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر ن مُّ َوَما أََصاَبُكم ّمِ
«Будь–яке лихо досягає вас лише за те, що звершували ви 

самі. Але Він простить [вам] багато» (аш-Шура, 42/30). 

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхи) так сказав про 
те, що, незважаючи на відносність і обмеженість волі людини, він не 
може списувати все на долю: 
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«Якщо тобі в ногу встромиться колючка, знай, що в цьому твоя 
провина! Якщо ти одягнешся в м’які, витончені одежі, то адже ти і 
є той, хто замовив зшити їх!»

Око бачить, а вухо чує лише до певних меж. Побачити або почу-
ти будь-що на відстані, яка перевищує граничну, неможливо. Також і 
людині не дано зрозуміти, що таке кадар - доля, передвизначення, і 
када - виконання передвизначення. Адже ми осягаємо те, що відбува-
ється через причинно-наслідкові зв’язки. І ту мудрість, що прихована 
за ним, в більшості випадків осягнути не можемо. Коли у високопо-
важного Алі (радийаллаху анхуа) запитали про те, що таке «кадар» і 
«када», він відповів: 

«Ця тема глибока як бездонне море!»

Але є ті, хто намагається перепливти це море, серед них «джа-
баріти», які заперечують будь-яку волю або участь раба в усьому що 
відбувається, або «кадіріти», що приписують повну волю учаснику та 
свідку події. І ті, і інші, в кінці кінців, тонуть у вирі цього моря.

А тому, не визначивши меж, де закінчуються можливості, воля, а 
головне, відповідальність людини, ми не застраховані від помилок. Не 
можна вважати раба творцем всіх діянь і подій, занадто перебільшу-
ючи свободу його волі і вибору, також невірним буде заперечувати ту 
відносну волю, якою наділена людина, перетворюючи її в бездушний 
автомат; все це суперечить основам релігії. Вірним буде сприймати 
людину творінням Всевишнього Аллаха, наділеного Ним свободою 
вибору та волі.

У цьому питанні розум та уява виявляються безсилими, але, до-
віривши себе Волі Аллаха, стає імовірним отримання деякого знання 
через духовний світ, проте розкрити таємницю передвизначення і долі 
як і раніше залишається неможливим. Пізнати ж це, знаючи кордони 
і не переходячи межу дозволеного, під силу тільки досконалому рабу.
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Високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі) в своєму Масна-
ві так написав про таємниці долі і неможливості осягнути її, в чому, по 
суті, полягає велика милість: 

«Одна людина, прийшовши до пророка Муси (алейхіссалям), ска-
зала:

- О Калімуллах (той, з ким говорив Господь)! Навчи мене розу-
міти мову тварин! Зроби так, щоб я міг розуміти те, що вони гово-
рять, і брати собі для повчання!..

Муса (алейхіссалям) відповів йому:

- Краще відмовся від цієї думки, не берися осягнути те, що тобі 
не під силу! Якщо мураха захоче випити всю воду з озера, вона зах-
линеться і загине. Так і ти не намагайся зрозуміти того, що тобі 
не дано! Адже це таїть багато небезпек! Осягай божественну мо-
гутність у Всесвіті, виходячи з тих можливостей, якими наділений! 
Прямуй серцем своїм до Аллаха! Знай, що таємниці і мудрість Його 
відкриваються тим, хто бездоганний серцем і помислами!»

Але людина наполягала:

- Навчи мене розуміти мову хоча б мою собаку, моїх домашніх 
тварин!

Бачачи, що її неможливо переконати, Муса (алейхіссалям) пого-
дився задовольнити її прохання, але застеріг:

- Будь розсудливим, не потони в океані пізнання! ..

Вставши вранці, людина подумала: «Цікаво, чи став я розуміти 
мову моїх домашніх тварин?»

В цей час служниця прибирала після сніданку стіл, і впустила на 
землю шматок хліба. Півень,який перебував неподалік схопив його, 
але навздогін йому вигукнула собака:
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- Ти несправедливий! Адже ти можеш клювати зерно, яким я не 
можу харчуватися. Чому ж ти взяв цей шматок, що належав мені?

Півень відповів їй:

- Не сумуй, завтра помре господарський кінь, і ти вдосталь наї-
сися м’яса.

Порахувавши ці слова звісткою зі світу невідомого, людина, не 
зволікаючи, продала свого коня. Півню стало соромно перед собакою. 
Вони почали суперечку, яка тривала три дні. Дізнавшись на інший 
день від того ж півня, що помре його мул, а на третій - його слуга, 
господар, вважаючи, що чинить розумно, продав їх. Так собака зно-
ву залишилася ні з чим. Виходило, що півень весь час обманював її. 
Півень, який потрапив три рази поспіль в одну і ту ж ситуацію, на 
четвертий раз сказав:

«Воістину, наш хитрий пан хотів відкупитися своїм майном. 
Однак цим своїм вчинком він нашкодив тільки самому собі. Завтра 
він помре! Спадкоємці будуть ридати і охати. Заріжуть бика, і всі 
отримають свою частку: і ти, і я! .. »

Смерть коня, мула і слуги були виконанням передвизначення і 
захистом від бід, які були запропоновані цій неосвіченій людині. Але 
вона, прагнучи уникнути шкоди своєму майну, нашкодила тільки собі ».

Дурна людина чула те, що сказав півень. Правдивість цих слів 
привела її в жах. У страху вона прибігла до пророка Муси (алейхіс-
салям).

― О Калімуллах! Вислухай мій заклик, допоможи мені! - благав 
він.

Муса (алейхіссалям):

«Ти звалив на себе те, що тобі не під силу. Зараз же ти віддалив-
ся від істини. Невже ж ти думав, що, продавши тварин і слугу, ти 
підеш від того, що наперед визначено? Адже я радив тобі не нама-
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гатися дізнатися, що таке «кадар» і «када». Розумна людина перш 
думає, що буде в кінці, а дурна тільки в кінці починає думати! .. Але 
тепер справа зроблена. Раз вже ти досяг успіху в торгівлі, продай 
свою душу вигідно та спаси себе! »

І скільки б людина в глибокому каятті не благала пророка Мусу 
(алейхіссалям) про допомогу, той лише відповідав:

«Стріла випущена з лука! Її неможливо повернути назад. Я про-
шу Милостивого Творця лише про одне, щоб ти пішов з цього світу 
віруючим!»

Муса (алейхіссалям) підніс благання до Всевишнього Аллаха. І 
завдяки благословенню молитов Каліматуллах, ця людина без особли-
вих мук віддала свою душу Господу. Всевишній Аллах сказав:

- О Муса! Якщо хочеш, я воскрешу її ...

Але пророк Муса (алейхіссалям) відповів:

- О Господи! Нескінченна хвала і слава Тобі! Воскреси його в 
іншому світі, світлому і високому! Тому що там, у вічному світі роз-
криваються таємниці передвизначення і його втілення!»

Як стає зрозумілим із цієї розповіді, людині властиво настійливо 
бажати того, в чому немає для нього блага. Може бути,  бажане нею 
навіть призведе її до смерті. І, дійшовши до такого фіналу, людина 
тисячу разів пошкодує про те, на чому наполегливо наполягла, про що 
просила. А тому, щоб досягти умиротворення в житті земному і щастя 
в світі вічному, потрібно, усвідомивши Могутність Аллаха, у всьому 
покластися на Нього, прийняти Його Волю. Зуміти осягнути власну 
нікчемність і неміч - це і є вічний капітал раба. Єдиний вихід перед 
невідомістю долі і її втілення - це покластися на Волю Аллаха. Так як 
надія і ввірення себе Господу - це двері милості, проходячи крізь які, 
передвизначення несе в собі радість, насолоду.

Адже Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) сказав:
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«Віра в передвизначення відводить усякого роду скорботи та 
сум» (Суйуті, Джаміус-Са’ір, I, 107).

Але задоволення, надія, ввірення себе Аллаху не означає пасив-
ного і ледачого очікування, коли не робиться зовсім нічого, щоб запо-
бігти можливим бідам. Сподівання на Аллаха має наступати тоді, коли 
вжито всіх заходів для залучення блага і подолання зла, тільки в цьому 
випадку буде розумним покірність і вдавання до Аллаха. Якщо нічого 
не робити, не буде результату, також надія без належних дій є неприй-
нятниою, такою, що протирічить духу і суті істинної надії.

Адже і високоповажний ‘Умар (радийаллаху анху) в одному зі 
своїх походів в Сирію не став входити в населений пункт, дізнавшись, 
що там епідемія, слідував рішенню  ради, яку він скликав. Але це рі-
шення, яке, по суті, відповідало велінню Всевишнього Аллаха і Ви-
сокоповажного Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям), викликало сумнів у 
деяких сахабів, наприклад, у найвідомішого полководця Абу Убейда 
бін Джерраха (радийаллаху анху):

- Чому ти біжиш від передвизначення Аллаха?

‘Умар, який не чекав почути це від такого знаючого та поважного 
сахаба, сказав:

- Якби ці слова сказав хтось інший, о Абу Убейда! Так, ми біжимо 
від передвизначення Аллаха знову ж до передвизначення Аллаха. Як 
би ти думав, опинившись перед горою, один схил якої випалений, а 
інший зеленів травою; і, направивши своїх верблюдів пастися не на 
випаленій, а на трав’янистій землі, хіба ти не вчинив би у відповідно-
сті з божественним передвизначенням? (Бухарі, Тиб, 30).

Очевидно, що неможливо вийти за рамки передвизначення. А 
тому, те, що потрібно від раба, полягає в прийнятті необхідних заходів 
і слідуванні до мети.

Для тих, хто проявляє мудрість у ставленні до передвизначення, 
стає чітким, що неможливість до кінця пізнати свою долю - це не біда, 



296

    Останній Подих

а, навпаки, велика милість, проявлена до нас. У той же час, якщо лю-
дина знатиме все, що уготоване їй долею, вона може увійти в іншу 
крайність, і небезпеку цього теж не можна заперечувати.

Наприклад, від людини приховано, що вона помре від невиліков-
ної хвороби. Але якби вона знала це, то почала би вмирати ще при 
житті, падала в непритомність, була розбита паралічем, не могла нічо-
го робити. Матір, яка знає, що її дитина помре раніше неї, все життя 
провела б в скорботі та печалі. У підсумку, все це стало б протирічити 
устрою світобудови, порушило б гармонію життя.

Бездуховність нашого часу привела світ до стресів, різних криз, 
самогубств. Адже серце, позбавлене духовного виховання, найбільше 
піддається впливу бажань і прагнень нафсу. Переносити раптові ви-
пробування та повороти долі спокійно і зі смиренням може лише та 
людина, яка вірить в «невідоме», в передвизначення долі.

Непорушні правила, які ведуть до щастя, - це відобразити боже-
ственне одкровення в розумі своєму, прикрасити серце прекрасними 
моральними якостями і проявляти задоволення при всіх несподіван-
ках долі. А щастя - це сприйняття життя таким, яким воно є, і, прояв-
ляючи терпіння у важкі моменти, бачити кращу сторону всього і бути 
покірним волі Господа світів.

У владі Істинного Творця явити Свою милість нам у вигляді печа-
лі, а печаль - у вигляді милості. Те, що зроблено прихованим, є таким 
ще й з тієї причини, що життя є місцем випробувань.

Всевишній Аллах говорить про це:

 َعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّوْا َشْيًئا 
ُ َيْعَلُم َوأَنُتْم الَ َتْعَلُموَن َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواللّٰ
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«... Але можливе і таке, що вам ненависно те, що для вас бла-
го; що вам бажано те, що для вас - зло. Аллах відає [про це], а ви 
не відаєте » (аль-Бакара, 2/216). 

В іншому аяті йдеться:

 ِ ُ َلَنا ُهَو َمْوالََنا َوَعَلى اللّٰ  ُقل لَّن يُِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللّٰ
َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن

«Скажи [,Мухаммад]: « Нас спіткає лише те, що накреслив 
Аллах. Він - наш покровитель. Нехай [тільки] на Аллаха сподіва-
ються віруючі » (ат-Тауба, 9/51). 

Воістину, бачити тільки явну, очевидну сторону життя все одно, 
що бути сліпим, приреченим на втрати та збиток. Всі, безперечно, пе-
реконані в тому, що здатність бачити - це найбільший дар. Але лю-
дина, яка прийшла в цей світ сліпою, огороджена від багатьох зол і 
гріхів, і це очевидний недолік обертається для нього джерелом радо-
сті. Те ж відноситься до бідності і багатства. Якщо бідняк, що не скар-
житься на своє становище, проявляє задоволення передвизначенням 
Аллаха, за це він може отримати щастя вічного життя. І в той же час, 
якщо він стане багатим, можливо, що через ті блага, які придбає, піде 
за бажаннями нафсу і через свою безпечність зробить безліч поми-
лок та гріхів і буде позбавлений вічного щастя. Звичайно, може бути 
і навпаки. Му’мін зобов’язаний бачити все те, що відбувається з ним 
з позитивного боку, бути задоволеним божественним передвизначен-
ням та встановленням і приймати як шлях придбання вічного щастя; 
прагнути жити, виявляючи терпіння, подяку і покірність.

У хадісі говориться: 

«Становище му’міна, воістину, разюче і дивовижне. Так як все, 
що з ним відбувається, є причиною благого. Тільки му’міну властива 
така якість: якщо з му’міном відбувається те, що радує його, він 
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вдячний, і це для нього стає благом. А якщо прийде до нього біда, то 
він проявляє терпіння, і це для нього стає благом» (Муслім, Зухд, 64).

Якщо заглиблюватися в тонкощі розглянутих вище основних 
тем, пов’язаних з передвизначенням, то виникнуть нові питання, на 
які поки немає відповідей. Тому Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям) наказував вірити в передвизначення, не вдаючись у роздуми та 
суперечки. Так, зустрівши одного разу групу людей, які сперечалися 
про передвизначення, він сказав: 

«Хіба вам це було велено? Або я для цього до вас був посла-
ний? Ті, хто були до вас і чинили так, були знищені. Остерігайтеся 
сперечатися на цю тему» (Тірмізі, Кадар, 1).

О наш Господь! Зроби з нас  рабів, які істинно віддалися Тобі, 
і дай нам можливість здійснювати вчинки, якими Ти будеш задо-
волений. Зроби нас задоволеними долею, яку Ти для нас наперед  
визначив!

Амінь!



«Саме велике благо, яким Всевишній Аллах може обдарувати 
Свого раба, - це дати йому знання про те, наскільки він без-
силий. Самим великим моїм придбанням на шляху духовнос-
ті, швидше за все, було побачити свої помилки. Я пізнав свою 

неспроможність перед Господом. Таким чином, у мене не 
залишилося ні найменшого бажання помічати і бути зайня-
тим чужими помилками. Слава Аллаху, за це я нескінченно 

віддаю Йому подяку…» Муса ефенді (рахматуллахі алейхі)

Шлях від іману до іхсану:
(Муса ефенді к.с.) - (1917-1999) 
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ШЛЯХ ВІД ІМАНУ ДО ІХСАНУ:  
МУСА ЕФЕНДІ (К.С.) - (1917-1999) 

Усвідомлення му’міном того, що він постійно знаходиться під 
божественним Поглядом, і твердження цього почуття в серці, тобто 
іхсан, означає, крім того, виконання якої-небудь справи найдоскона-
лішим чином.

Життя Муси ефенді (рахматуллахі алейхі) Хазретлері, який поки-
нув цей світ 16 липня 1999 року, було наповнено винятковими вчин-
ками і справами, що свідчать про витонченість, чуйність, делікатність 
його натури. Тобто, його буття досягло рівня, званого «іхсан».

Він був настільки чуйним у своїх вчинках, що, навіть здійснюючи 
добру справу, не забував, що Аллах спостерігає за ним, і пам’ятав про 
власну слабкість. Така блага поведінка постійно нагадувала оточую-
чим про іхсан.

Ця велика людина найдосконалішим чином, твердо трималася 
шляху від іману до іхсану у формі та змісті, поводженні і словах. Його 
чисте життя, делікатність, проникливість і досконалість в справах 
були і будуть служити видатним прикладом і в наші дні. Його вигляд і 
авторитетне слово, подібно до сонця, несли фейз (достаток) і баракят 
(благословення), будучи нагадуванням усім про благе.

Ставлячись до кожної знайомої або не знайомої  йому людини з 
повагою, він, улюблений раб Аллаха, приходив в крайнє занепокоєн-
ня, коли бачив, що поруч або десь в світі порушується спокій, гармо-
нія і божественний порядок. Слідуючи по дорозі виправлення чиїхось 
помилок і недоліків, він намагався глибоко і уважно підійти до кожної 
справи. Його не залишали байдужим навіть такі дрібниці, як криво 
висить на стіні картина або неакуратно розстелений на підлозі намаз-
лик. Він або велів комусь поправити цю недбалість, або поправляв 
сам. Якщо приміщення знаходилося в безладді, а прийшли на меджліс 
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або сохбет люди замість того, щоб проходити і займати місця, вважали 
за краще тиснутися біля дверей, - це не вислизало від його уваги, не 
давало йому спокою.

Досконалість та тонкість у відношенні до оточуючого обраних 
рабів Аллаха прекрасно розкривається в священних аятах:

ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم   َوِعَباُد الرَّ
ًدا َوِقَياًما  اْلَجاِهُلوَن َقالُوا َساَلًما َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
«Раби Милостивого - це ті, які ступають по землі смиренно, 

а коли невігласи звертаються до них, кажуть:« Мир! »; ті, які 
проводять ночі, падаючи ниць і постаючи перед Господом своїм » 
(аль-Фуркан, 25/63-64).

У наведених священних аятах і в тих, що слідують за ними, Все-
вишній Аллах називає якості, притаманні праведним му’мінам, які 
викладені в цих восьми пунктах:

1. Їх ступання по землі і рухи м’які; вони далекі від гордині і 
зарозумілості, скромні й поважні. Якщо до них звертається невіг-
лас, вони відповідають благим словом. Вони проявляють до всіх 
оточуючих милосердя і співчуття, від чого відчуває себе впевнено 
і безпечно в їх присутності (див. аль-Фуркан, 25/63).

2. Вони бадьоріють ночами, проводячи їх в поклонінні. Вони 
лягають спати і встають з ім’ям Аллаха (див. аль-Фуркан, 25/64).

3. Вони волають в ду’а: «Господи наш! Визволи нас від покарання 
пекла! Бо покарання пекла - мука невідступна » (див. аль-Фуркан, 25/65).

4. У своїх витратах вони не марнотратні і не скупі, а слідують 
помірному шляху (див. аль-Фуркан, 25/67).

5. Вони не взивають поряд з Аллахом до іншого бога, не вби-
вають людину, яку Аллах заборонив вбивати, і не чинять перелю-
бу (див. аль-Фуркан, 25/68).
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6. Вони не лжесвідчать і, коли проходять повз суєтного, мина-
ють його з гідністю (див. аль-Фуркан, 25/72).

7. Коли їх наставляють аятами Господа, вони не залишають-
ся сліпими і глухими до них, тобто байдужими (див. аль-Фуркан, 25/73). 

8. Вони, взиваючи до Істинно Сущого: «Господи наш! Даруй нам 
відраду очей в наших дружинах і нащадках і зроби нас зразком для 
богобоязливих », прагнуть, щоб життя їх сімей та нащадків була на-
повнена іманом, ірфаном (знанням) і прекрасною моральністю, що 
висвітлюють їх обличчя в цьому світі і вічному, і бажають служити 
прикладом , бути першими серед побожних (див. аль-Фуркан, 25/74). 

Про те, що чекає цих праведних му’мінів у вічному житті, Всеви-
шній Аллах велить: 

«Вони отримують в нагороду найвище місце в раю за те, що були 
терплячі, і зустрінуть їх там привітанням і миром» (аль-Фуркан, 25/75). 

Людина, яка здійснює додаткові вправи для серця, рекомендовані 
Тасаввуфом, з милості і щедрості Аллаха, очищається і набуває в кінці 
шляху такий стан, який підносить її до рівня ангелів, зберігаючи при 
цьому людську подобу. Тому кожен з них живе своїм духовним жит-
тям, сяючи подібно яскравим зіркам на небосхилі та зберігаючи свій 
внутрішній світ закритим до всього зовнішнього. Їхнє життя незбаг-
ненне, покрите таємницею. Про них сказано в хадісі-кудсі: 

«Наближені раби мої під Моїми куполами; ніхто, крім Мене, не 
знає їх» (Абдуррахман Джамі, Нафахатуль-Унс, с. 45).

Але деякі з цих улюблених рабів Аллаха відомі людям, оскількі 
їм відведена роль наставників в суспільстві, маяків, які освітлюють 
шлях з сьогоднішнього дня в майбутнє, які виконують служіння в цьо-
му світі, заробляючи капітал та благо світу вічного. Вони осягають 
божественну таємницю, мудрість та призначення крізь зовнішні заві-
си того, що відбувається. А тому перебувають в спокої і гармонії, пе-
реймаючись цим знанням. Вони вільні від тривоги, сумнівів и безлічі 
подібних цим людських слабкостей.
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Для них немає нічого «дріб’язкового». Слідуючи принципу: 
«Возлюби Творіння в ім’я Творця», вони підносяться духовно, почи-
нають бачити світ наповненим мудрістю та повчання, любов’ю і пре-
красними почуттями.

Мусі ефенді були властиві всі ці стани і якості, тонкість і делікат-
ність у прояві співчуття, що виходило від його бачення навколишнього 
життя через призму Погляду Творця, який безкінченно Милостивий і 
Милосердний до Своїх створінь. Це було притаманне йому в такій 
мірі,  що без його уваги не залишались навіть кішки в саду та голуби, 
що прилітають до його дому, він піклувався про них та годував їх, 
приділяючи частку своєї великодушності.

Ми, згадуючи про здібність «тахдісі ні’мет», тобто усвідомленої 
вдячності за послані блага, яка чинить вплив на думки і дії цього на-
ближеного раба Аллаха, суттю яких було досягнення шляху «від іману 
до іхсану», розповідаємо в останньому нашому творі «Від Іману до 
Іхсану – Тасаввуф».

І, користуючись нагодою, хочемо висловити від імені всіх його 
учнів глибоку повагу і любов до світлої особистості цього валі, при-
свячуємо йому свої щирі ду’а і, з вдячною пам’яттю про нього, будемо 
відчувати його відсутність.

Просимо всіх читачів прочитати «аль-Фатіху» для його душі ...

Букет Його Настанов

Ми хочемо піднести букет настанов учням покійного нині Муси 
ефенді, які він залишив у своїх листах.

«Духовний світ і досконалість му’міна відображаються в його 
вчинках. Ті прекрасні якості, які передують їм, такі:

Він повинен завжди проявляти скромність; знаючи ціну кожної 
хвилини і кожного подиху, не допускати марнотратства часу; з лю-
бов’ю ставлячись до рабів Аллаха, не зарікатися, а обходитися з ними 
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у відповідності з рівнем їх прихильності до релігії, приховувати їх 
провини; бути уважним до забороненого і дозволеного і бачити свій 
гріх величезним, навіть якщо всі вважають його незначним. Адже той, 
хто бачить свій гріх незначним, боронь нас від цього Аллах, нехтує 
повеліннями і заборонами Всевишнього Творця.

Давайте на шляху здобуття достатку Господа будемо проводити 
час, зокрема - передсвітанковий, в намазі, зікрі та ду’а. Давайте буде-
мо служити членам нашої сім’ї і старшим в ній. Будемо менше часу 
проводити з тими, хто загруз в земному, і знаходиться в безпечності, 
а будемо з праведними. Будемо разом з близькими нашими служити 
потребуючим, допомагати словом і ділом. Найголовніше - будемо при-
скіпливими до всього, що стосується хараму і халялю. Будемо уважні 
до своїх справ в торгівлі, щоб не зробити помилку в покорі Аллаху.

Такий раб в міру свого милосердя та моральності близький до Го-
спода. Раб, який наблизився до Господа, досягне таємниці хадіса-ша-
ріф: 

َبِنى َربِّى َفأَْحَسَن َتْأِديِبى اَدَّ
 «Господь виховав мене і наскільки ж прекрасним зробив це вихо-

вання» (Суйуті, Джаміус-Са’ір, I, 12). Тобто, він прикрасить себе моральнін-
стю Істинного Творця, а благородніше та гідніше цього немає нічого. 

Всі помилки, забудькуватість, коливання виникають, коли ми без-
турботні до зікри, тобто коли забуваємо Господа свого. Ті ж, хто по-
стійно перебуває своїм серцем в зікрі, не тільки не знайде в собі печалі 
або жалю про земне, але навіть і зайнятості їм зверх необхідної. А 
вільне місце займуть умиротворення, щедрість і милосердя до всього 
сущого. Тобто любов, вічна любов ... Всевишній Аллах занурює лю-
блячого Його раба в річку Своєї Любові. І ця людина полюбить тих, 
кого Всевишній Аллах зробив гідним Своєї Любові. 
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Розумна людина, думаючи про божественну велич Істинного Тво-
рця і дякуючи Йому за земні і вічні блага, знаходить смиренність і 
розсовує горизонти своєї душі. Вона любить кожного в міру його гід-
ностей . І будучи правою, не буде ні з ким сперечатися.

З іншого боку, розумна людина розуміє, як швидкоплинне і мін-
ливе життя. І він буде думати про задоволення Господа свого. Тому, 
перебуваючи в цьому світі, змінить тягар і занепокоєння серця свого 
про земне на умиротворення і радість. Тобто, вже в цьому світі відкри-
ває собі двері раю.

Кожна людина, яка належить суспільству, повинна шанувати слу-
жіння заради задоволення Всевишнього Аллаха найдорожчим своїм 
обов’язком. Людина, що виконує служіння на благо порядку і процві-
тання суспільства найбільш цінний для цього суспільства. Отже, від-
плата і нагорода оцінюються у відповідності з його величчю.

В хадісі-шаріф йдеться:

«Той, хто служить людям, - (за досягненою відплатою і нагоро-
дою) самий великий серед них» (Дайламі, Муснад, II, 324).

Більшість, хто слідує по шляху поклоніння і покори, забувають 
про те, що Всевишній Аллах володіє сифатом «Саттаруль-’уйуб», 
тобто приховувати недоліки і прощати гріхи, і не виявляють до цього 
належної уваги. І з цієї причини не можуть розвиватися в повній мірі, 
як би їм цього хотілося. Незважаючи на те, що прощати і приховувати 
недоліки є одним з найбільш важливих якостей, які визначають пре-
красну моральність. І ми повинні бути такими, що прощають, подібно 
до того як Всевишній Аллах прощає нескінченні гріхи і помилки рабів 
своїх. Адже ті, хто пізнав Любов Аллаха, вміють прощати. Будемо ж 
прощати, щоб бути в числі прощених.

Довірити себе Аллаху - це єдиний ключ до спокою і радості. Це 
означає: бути задоволеним Волею Аллаха і уважним до того, що Він 
дозволив і заборонив.
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Ті, що йдуть по шляху істини бувають двох видів. Для одних до-
тримання релігійних приписів входить в стійку звичку, за що вони, 
безсумнівно, отримують свою винагороду. А інші при виконанні при-
писів релігії постійно усвідомлюють свою присутність перед Істин-
ним Творцем. Вони стають більш уважними до велінням Священного 
Корану, покірними Господу в усьому, що стосується Його Волі, долі 
передвизначення. Кожну свою дію вони розглядають з точки зору вдо-
волення Всевишнього Аллаха. Стан серця і внутрішній світ оцінюють 
за тим же критерієм. Як не сумно, таких мало, дуже мало.

Весь талант перебування в цьому світі складається в умінні бути 
разом з Всевишнім Аллахом, проходячи через всі випробування і пери-
петії життя. Це дуже приємне відчуття, що є найвищим даром Господа 
Своєму рабу. Якщо ми зможемо по гідності оцінити своє призначення, 
то не будемо захоплюватися іграми цього швидкоплинного життя.

Одним з найбільш великих благ, дарованих Справжнім Творцем, 
є можливість, яка надається Його рабу, усвідомити свою слабкість і 
беззахисність. Самим великим моїм придбанням на шляху духовнос-
ті, швидше за все, було побачити свої помилки. Я пізнав свою неса-
мостійність перед Господом. Таким чином, у мене не залишилося ні 
найменшого бажання помічати і бути зайнятим чужими помилками. 
Слава Аллаху, за це я нескінченно віддаю Йому подяку ... » 



Всі ці застереження і настанови, наповнені любов’ю, милосердям 
і служінням Аллаху, крапельками фейзи, духовної мудрості впали до 
нас з висоти його буття, яке досягнуло ступеня «іхсан».

Рахматуллахі алейхі– хай буде з ним милість Аллаха.



Тасаввуф означає жити у відповідності зі Святим Пись-
мом та Сунною і найпрекраснішим чином, перебуваючи 
в стані іхсан і муракаба, втілювати покірність Аллаху. 

Тасаввуф - це засіб, що усуває всі перешкоди у покорі 
Аллаху і відкриває все нові можливості вдоволення Його 

достатку.

За твором «Від Іману до Іхсану – Тасаввуф» - 1

Це краплина духовності
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За твором «Від Іману до Іхсану – Тасаввуф» - 1  

ЦЕ КРАПЛИНА ДУХОВНОСТІ

Алтинолук: Ви написали книгу, яка називається «Від Іману до 
Іхсану - Тасаввуф». Сьогодні, коли написано вже багато літератури 
на тему тасаввуфу, чому Ви за потрібне вважали створення ще однієї 
нової книги?

О-Н.Т.: Я згідний. Написано дуже багато літератури на тему 
Тасаввуфу. Але життя не стоїть на місці, і перед людиною кожного 
дня постає необхідність розуміння та вирішення все нових проблем, 
особливо зараз, коли в суспільстві в пошані матеріальні цінності і 
відсутні радість і спокій. Незважаючи на те, що суть проблем в усі 
часи залишається незмінною, але кожен день вони вимагають різного 
бачення та підходу. А тому, з приходом нового століття, нової епохи 
виникає необхідність переоцінки духовних цінностей, зокрема, релі-
гійних, які складають основу моральності і способу життя віруючого, 
і написання нових книг про шаріат, історію релігії і, звичайно, всім, 
що пов’язано з Тасаввуфом. Тобто, правильне трактування істин та-
саввуфа було необхідне в будь-який час, щоб не виникало неправиль-
ного розуміння і тлумачення в цьому питанні. У тому полі знань, яке 
охоплює Тасаввуф, і з точки зору необхідності, і з точки зору питань, 
якими він займається, він подібний до широкої річки, тому і книг на 
цю тему нескінченно багато.

Ось і ми вирішили додати кілька крапель своєї душі в цю могутню 
річку. Адже Тасаввуф - це більше «справа», ніж «слово», тому, якщо 
наша праця зможе стати містком, який веде душі до їхнього Господа, 
ми будемо вважати себе щасливими з людей. Тобто, у своєму творі ми 
не пишемо про те, що вже було написано. Наше завдання полягало 
в тому, щоб, зібравши все написане і сказане про Тасаввуф раніше і 



309

Це краплина духовності      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

увібравши духовну мудрість життєвого шляху наближених рабів Ал-
лаха, уявити Тасаввуф в такому світлі, щоб виклад його головної лінії 
і окремих питань поєднувався і відповідав умовам сучасного життя. 
Власне кажучи, це - глечик найчистішої води, відфільтрований нами з 
джерела духовної спадщини володарів таємних знань, друзів Аллаха. 
Переливи і буйність фарб сходу сонця приводять в здивування друзів 
Істини, і кожен раз стають причиною розширення меж ма’ріфатуллах 
(пізнання Аллаха) і прагнення до Господа. Навіть гримучу змію вони 
бачать очима, повними любові, замість страху, який відчувають біль-
шість людей при її вигляді, вони милуються візерунком, який ство-
рюють лусочки на тілі змії, позбавленому ніг, захоплюються тим, як 
швидко і граціозно вона пересувається. Тобто, для цих обраних рабів, 
все суще, куди б вони не кинули погляд, відображає любов і мудрість. 

У цьому творі йдеться про те, що саме Тасаввуф, як особлива 
дисципліна метод Ісламу, сприяє тому, щоб привнесення фейзи та ху-
зуру в усі положення Ісламу, і духовні, і практичні, стало життєвою 
необхідністю. І тому ми назвали цю книгу «Від Іману до Іхсану – Та-
саввуф».

Метою написання цього твору стало бажання розкрити читачеві, 
що «іхсан», є вінцем іману та Ісламу, - це пізнання серцем стану по-
стійної присутності перед Всевишнім Аллахом, яке, укріпившись та 
утвердившись в серці, має стати вихідним пунктом всіх діянь і вчин-
ків людини.

Тому що справжній Тасаввуф - це життя в глибині почуттів му-
дрості і таїнств Корану та Сунни, взявши від них свою частку.

Будь-який стан, дія і слово, які виходять за рамки, встановлені 
Кораном та Сунною, є помилковими.

Це можна пояснити так: «Нерухома ніжка циркуля - це шаріат». 
Високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі) говорив: 
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«Ми всі подібні циркулю. Нерухомою віссю є шаріат, а ніжкою 
ми окреслюємо всі сімдесят дві громади».

«Шаріат подібний свічці: дає світло, вказує дорогу. Але, якщо 
візьмеш її в руки, це не означатиме, що ти подолаєш шлях. Але і, не 
взявши її, ніхто не пускається в дорогу. І ось, коли ти, взявши в руки 
свічку шаріату, вийшов в шлях, цей твій шлях і є Тасаввуф ».

З іншого боку, коли іхсан, що означає почуття або образ дій лю-
дини, яка відчуває постійну присутність Господа і Його контроль, 
стає основою і центром життя близького до Аллаха раба, він робить 
піднесення, мі’радж душі до свого Господа. Це духовна, потаємна, 
божественна істина. Мета мутасаввіфа (того, що йде по шляху та-
саввуфу) - досягти цієї істини. Це ще означає встановлення глибоко-
го духовного зв’язку (рабіта) між Аллахом та його рабом. Людина, 
яка зуміла зробити цей зв’язок дійсним, міцним, стає наближеним 
рабом свого Господа. Так він набуває моральність з джерела боже-
ственної моральності.

Це також найкраща форма покори Аллаху і найкраща підготовка 
до вічного життя. Іншими словами, Тасаввуф - це вміння найпрекрас-
нішим чином втілити свою покірність Всевишньому Аллаху. Наш Го-
сподь створив людину для поклоніння Собі. А тому, Тасаввуф - це те, 
що підносить і усуває всі перешкоди для упокорення раба свого Госпо-
да, відкриває йому все нові можливості. Він виліковує рани, покриває 
зеленню безплідну землю і перетворює в квітучий сад, спустошені 
душі перетворює в прекрасні палаци. Інакше, Тасаввуф - це світлий 
шлях, що веде зі світу мандрів у вічне життя, щоб в кінці цього шляху 
удостоїтися споглядання і почути схвалення Господа свого: «ــَم ــدُ نِْع  «اْلعَْب
(Прекрасний раб!)30 Це стає можливим тільки тоді, коли «іман» пере-
ходить в стадію «іхсан».

30 Див. Коран, Сура «Сад», 38/30,44.
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Алтинолук: Те, про що ви говорили, в той же час стосується змі-
сту і кола розглянутих в ньому питань. Розкажіть докладніше, про що 
все-таки ця книга? У чому її суть?

О-Н.Т.: У нашому творі, ознайомивши читача з основним зміс-
том тасаввуфу, ми потім намагаємося розкрити такі поняття, як «ма-
ріфатуллах» (пізнання Аллаха), «мухабатуллах» (любов до Аллаха), 
«тазкія нафс» (виховання нафсу),«тасфія кальб»(очищення серця), ме-
тод тасаввуфу та ін. Наводимо приклади, перш за все, з життя Пророка 
(саллаллаху алейхі ва саллям), потім - з життя великих послідовників 
Ісламу. Іноді, щоб розкрити справжні положення тасаввуфу, ми наво-
димо деякі помилкові судження, які стосуються глибини і тонкощів 
його підходів, але не для того щоб вказати на тих, кому належать ці 
точки зору, а щоб довести їх суть до відома читача.

У нашому творі ми розповідаємо також, що Тасаввуф далекий 
від тих, хто, нехай навіть з хороших спонукань, береться за духовне 
наставництво, проявляючи невігластво і легковажність в цьому пи-
танні з точки зору тасаввуф, не маючи достатніх знань про цей бла-
гословенний шлях. Адже Тасаввуф ставить за мету очищення душі 
людини і досягнення нею духовної досконалості, що веде до вічного 
щастя, і про що постійно йдеться в Священному Корані та хадісах. 
У сурі аш-Шамс Всевишній Аллах велить і клянеться в цьому кілька 
разів поспіль: 

«Клянуся сонцем та його сяйвом! Клянуся місяцем, коли він 
рухається слідом за ним, клянусь днем, коли він висвітлює світ, 
клянусь ніччю, коли вона застеляє світ, клянусь небом і Тим, хто 
його спорудив, клянусь землею і Тим, хто її простяг! Клянуся ду-
шею [людською] і Тим, хто її створив і надав їй відповідність, хто 
вселив їй і її гріхи, і її благочестя. Мав успіх той, хто очистився ду-
шею. Зазнав втрати той, хто заховав [зле] в душі» (аш-Шамс, 91/1-10). 

Коли Істинний Творець клянеться, Він не тільки вказує на цін-
ність та шану всього того, чим клянеться, а й зосереджує нашу увагу 
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на тому, що йдеться після цього, на значущості та величі слів, 
які слідують за клятвою.

Але, не дивлячись на те, що в цих аятах Істинний Творець 
сім разів поспіль клянеться тим, що створив Своєю могутністю, 
Він запевняє свою велику клятву твердженням «ــْد  ,(воістину) «قَ
яка означає, що все саме так і відбудеться, після чого все сказа-
не в загальному звучить так:

«Немає сумнівів у тому, що той, хто очищує душу свою 
від гріховного буде врятований, а той, хто осквернив її грі-
ховним, безсумнівно, перебуватиме в збитку ...»

Привертає увагу те, що ніде більше в Священному Корані, 
де йдеться про духовну чистоту і очищення, Істинний Творець 
не клянеться сім разів поспіль. І цього досить, щоб вказати, на-
скільки важливо для людини бути зайнятою очищенням власної 
душі, і в цьому вона знайде порятунок.

В цьому творі, який називається «Від Іману до Іхсану – 
Тасавуф», наведені розповіді про те, як відомі аулія, наближені 
раби Аллаха очищали свої серця, про їхні вчинки, справи, ви-
словлювання та духовні стани.

Алтинолук: Все це, безсумнівно, дає відповідь на питан-
ня: «Який він - Тасаввуф?» Але як нам ставитися до протилеж-
них думок низки видатних діячів про Тасаввуфу? У зв’язку з 
цим не могли б Ви дати своє визначення Тасаввуфу або свою 
оцінку цього шляху?

О-Н.Т.: Тасаввуфу, що є знанням, яке осягається протягом 
усього життя, даються різні пояснення, в залежності від того, 
хто його дає. Тому існує безліч різних визначень Тасаввуфу. Це 
можна порівняти з тим, як кожен бачить сяйво променя, відби-
того будь-якою гранню кристалу, що знаходиться біля початку 
дороги, хоча від цього кристалу виходять безліч променів.
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Визначень терміну «Тасаввуф» безліч. Деякі з наближених до 
Аллаха, виходячи з тих благ, яких вони удостоїлися, дали такі визна-
чення:

- Тасаввуф - це прекрасна моральність та адаб.

- Тасаввуф - це виховання нафсу та очищення серця.

- Тасаввуф - це непримиренна внутрішня боротьба.

- Тасаввуф - це щирість (іхляс).

- Тасаввуф - це слідування істинному шляху.

- Тасаввуф - це вдоволення тим, що маєш, і ввірення себе Аллаху.

- Тасаввуф - це надавати допомогу, а не бути тягарем. Тобто, при-
носити іншим полегшення, а не тягар.

Узагальнюючи ці твердження, можна сказати, що Тасаввуф - це 
знання, яке виправляє внутрішній світ му’мінів, яке, духовно вдо-
сконалює їх, наділяє рабів благим характером, що наближає їх до 
Істинного Творця і приводить до маріфатуллах.

Знамениті «рядки про Тасаввуф», які належать Шейху Ібрахіму 
ефенді із Дергах Аксараю, також наповнені безліччю найкрасивіших 
визначень Тасаввуфу. Ось деякі з них:

«Початок Тасаввуфу в тому, що суфі звільняється від матеріаль-
ного буття і перестає помічати чиєсь існування, тобто, віддає себе волі 
Істинно Сущого. Закінчення його - в тому, щоб, досягнувши усієї бо-
жественої краси, здобути владу над своєю душею».

«Тасаввуф - це нести душею і розумом відповідальність, яка 
покладена Істинним Господом на людину в Священному Корані. Та-
саввуф - це удостоїтися споглядання благої вісті про божественне про-
щення».
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«Тасаввуф - це бачити світ і все суще, знаючи ім’я її Господа Ве-
ликого. Тасаввуф - це вибудувати храм із заповідей Корану в душі сво-
їй, тобто, стати живим втіленням Корану».

У світлі цих визначень, Тасаввуф - це, очистивши душу від ма-
теріального і духовного бруду, знайти прекрасну моральність, праг-
нення жити з щирістю і духовним знанням у відповідність із суттю 
релігії. А тому, Тасаввуф дає можливість більш широкого і багатови-
мірного бачення подій і явищ явного і духовного світу, проникнення 
в їх таємниці і мудрість, які часом непідвладні розумінню і доведен-
ням розуму. Це - позбавлення від кайданів, які стримують рух духу 
до тих істин і безкінченого блаженства, які відкриваються перед ним 
на шляху істини. Тобто, Тасаввуф - це, в першу чергу, звільнення від 
полону матеріальних потреб нафсу, в якому знаходиться душа, подо-
лання бажань, прагнень та уподобань тіла. Потім - пізнання, духов-
ний стан  переживання, осяяння і прояву, які дозволяють вникнути в 
справжню суть того, що відбувається завдяки набуттю проникливо-
сті і тонкості серця.

З цієї точки зору, Тасаввуф - це внутрішнє і зовнішнє вдоскона-
лення за прикладом благословенного життя Пророка Аллаха (саллал-

лаху алейхі ва саллям), з’єднання з ним в безмежній любові. Тому що Та-
саввуф - це відображення явних і прихованих, внутрішніх і зовнішніх 
проявів і станів Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). Тому Та-
саввуф полягає в тому, щоб зуміти взяти частку духовності Посланця 
Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), духовно з’єднатися з ним.

Іншими словами, Тасаввуф – це віра, яка злилася з любов’ю, це 
поклоніння, яке виконується в духовному впиванні, це краса вчинків. 
Тасаввуф - це росинки фейза (духовної мудрості), який взяв початок 
від натхнення духу Адама (алейхіссалям) і отримав закінчення у при-
ході вінця пророцтва, Пророка досконалості Ахірзаман - Останніх 
часів (саллаллаху алейхі ва саллям); росинки фейза, які випали на серця, 
сповнені любові.
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Алтинолук: Чи можна сказати, що з плином часу щирий інтерес 
до Тасаввуфу не втрачається завдяки живій атмосфері іману і знання 
(ірфан), про яку була ваша розповідь? Правда і те, що часом можна 
спостерігати негативні випади на адресу Тасаввуфу, але, через деякий 
час, стає очевидною його необхідність в тому, що стосується площини 
почуттів, внутрішнього сприйняття Ісламу. Адже, пізнаючи саме цю 
«духовну сторону Ісламу», люди тягнуться до нього, навіть спочатку 
не маючи про нього ніяких знань. Чим ви поясните цей інтерес?

О-Н.Т.: Тасаввуф направляє людину до її духу. Він відкриває ду-
ховний шлях, який веде до досконалості. Тому він пов’язаний з усім, 
що відноситься до нафсу та духу людини. Ті рівні, які досягає раб на 
своєму духовному шляху, ті світи, з якими вона внутрішньо пов’язана, 
тисячі різних станів і, нарешті, шукання і пізнання серцем Аллаха, 
Господа світів, здатність бути покірним Його рабом і безліч інших пи-
тань включає в себе Тасаввуф.

Саме тому Тасаввуф, який звертав свої проповіді до кожного чле-
на суспільства, за часів благополуччя і достатку міг протистояти по-
ширенню любові до розкоші, фривільного способу життя, а у важкі 
періоди був тим віконцем до Могутності Аллаха, через яке втомлені 
від беззаконня, пригноблення і несправедливості душі отримували 
потік свіжого повітря і відпочинок, служив ковтком живої води для 
хворих, спраглих сердець. З одного боку, через виховання прекрасної 
моральності і поклоніння Тасаввуф зберігав тих, хто був при владі, 
від гордині, марнославства та інших потворних якостей, нагадуючи їм 
про смирення і нікчемність, з іншого боку, відкривав безмежні просто-
ри прощення, співчуття, милосердя та милості тим , хто знаходився в 
полоні гріхів, кидав душам, які гинуть рятівний круг. Коли після мон-
гольської навали в Анатолії панували хаос і лиха, страждання і скор-
боту людей зміг вгамувати Тасаввуф, який увійшов в той час в силу, 
адже саме тоді стали відомі світові більшість великих особистостей 
Тасаввуфу, і це - історичний факт.
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У той час як розум безсилий перед якоюсь проблемою, Тасаввуф 
продовжує направляти людину до ввірення себе божественній Волі, 
підключаючи до роботи серце. І приводить його до ясного розумін-
ня багатьох питань у світлі Корану і Сунни, відображаючи їх в серці 
через інтуїтивно-чуттєве сприйняття (кашфі) та натхнення (ільхам). 
Як повчальні ці рядки видатного вченого Ісламу минулого століття 
Мухаммада Хамідулла: 

«За складом розуму я раціоналіст. Юридична освіта не дозволяє 
мені прийняти за правду те, що не може бути логічно і дохідливо по-
яснене та доведене. Я виконую усі на мене покладені Ісламом обов’яз-
ки, такі як намаз, піст і т.д., розглядаючи їх не з точки зору Тасавву-
фу, а з точки зору їх раціональності та принятності. І кажу сам собі:

«Аллах – мій Господь. Мій Господар. Він повелів мені все це роби-
ти. Тому я повинен виконувати. Але право та зобов’язаність – різні 
речі. Аллах повелів все це робити для моєї ж користі, тому я повинен 
бути вдячним Йому».

З тих пір як я став жити в Парижі, в західному суспільстві, я завж-
ди дивувався тому, що християн в Ісламі приваблюють не праці алімів 
за фікхом та каламом, а твори суфіїв, подібних Ібн-Арабі і Мавляні. 
Я і сам багато разів стикався з цим. Кожен раз, коли мене просили 
пояснити що-небудь з Ісламу, я завжди давав відповідь, виходячи з 
доведень розуму, який не задовільняв, того, хто запитує, в той час як 
тасаввуфічне пояснення завжди приносило свої плоди. І мої доведен-
ня поступово втрачали силу. Я вірю, що, як це було після спустошли-
вих набігів Хулагу за часів Газана Хана, так і сьогодні, як мінімум в 
Європі і Африці, потрібні ті, хто пройде там не з мечем і холодною 
головою, а прийде туди з серцем, тобто, з Тасаввуфом.

Після цих спостережень я став вивчати твори на тему Тасаввуфу. 
Це зробило моє серце зрячим. Я зрозумів, що всі великі люди Ісламу 
та Тасаввуфу, починаючи з часів Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва 
саллям), займалися не тлумаченням снів і іншими нікчемними справа-
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ми, а, удосконалюючи свою особистість, перебували в постійному по-
шуку і слідуванні найкоротшим шляхом, який веде людину до Аллаха.

Людина завжди шукає пояснення тому, що накладає на неї будь-
які обов’язки. В площині духовного всі логічні та раціональні пояс-
нення, звернені до доведень розуму, віддаляють нас від головної мети 
і тільки духовний підхід та пояснення можуть задовольнити нас»31.

Все це говорить про те, що сьогодні, коли, не дивлячись на роз-
виток науки та високих технологій, постійно трапляються економічні 
кризи, а людина все більше перетворюється в бездушну машину, Та-
саввуф покликаний зіграти дуже важливу роль в житті людства.

31 М. Азіз Лахбабі, Іслам Шахсійетчілгі, пер. І. Хаккі Акин, с.114-115, посилання 8, 
Іст. 1972. Це посилання взяте з перекладу тексту листа Мухаммада Хамідулли від 27 
вересня 1967 року (Мустафа Кара, Метінлерійле Гюнюмюз Тасаввуф Харекетлері, 
с. 542-543, тексти).





Вважати Тасаввуф непотрібним значить вважати непотрібним 
щирість (іхляс), богобоязливий (таква), знання (ірфан), виховання 

нафсу та очищення серця, тобто вважати непотрібною покірність 
Аллаху в ступені іхсан, тобто, як ніби Він бачить нас.

За твором «Від Іману до Іхсану – Тасаввуф» - 2

А чи можна без Тасаввуфу?
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А ЧИ МОЖНА БЕЗ ТАСАВВУФУ?

Алтинолук: З усього сказаного вище стає зрозуміло, що метод та-
саввуфу займає важливе місце в заклику до Ісламу. У чому саме ви ба-
чите причину таких результатів призову до Ісламу методом Тасаввуфу, 
в набутті людьми істинного шляху, шляху морального вдосконалення?

О-Н.Т.: Сьогодні іншою важливою стороною Тасаввуфу є ті ме-
тоди і форми, яких він дотримується. Явні приписи шаріату, за дотри-
мання яких обіцяна нагорода або покарання як в цьому світі, так і в 
вічному, направляють людей до чіткої мети. Тасаввуф, який є прихова-
ною стороною цих приписів, крім цього, підносить їх з любов'ю, ми-
лосердям, доброзичливістю. У наш час більшість людей підпорядко-
вані бажанням свого нафсу, далекі від релігії і живуть в тяжких гріхах. 
Ніхто не буде заперечувати, що звернення до таких людей з закликом 
до порятунку і пропозицією допомоги шляхом Тасаввуфу - милосер-
дя, розуміння і терпіння дасть кращий результат і вимагає менших зу-
силь. А тому, сьогодні виникає потреба не тільки в Тасаввуфі, а в його 
методах і підходах. Адже всі ми спостерігаємо, як не тільки у нас, але 
і на заході було завойовано і відкрито для Ісламу чимало сердець саме 
тому, що в заклику мали місце такі якості, як терпіння, прощення і 
милосердя. Адже звернення до людини за таким методом, виявляючи 
милосердя і співчуття, даючи натхнення обтяженої душі, без виражен-
ня докору та наміру покарати завжди давало хороший результат і зали-
шало в пам'яті людини тільки позитивні думки.

Як би людина не віддалялася від справжньої мети свого створен-
ня, до тих пір, поки вона «людина», вона є володарем шани. Її не-
знання про свою цінність і падіння в трясовину гріховності подібне 
до того, як якщо б Хаджар-уль-Асвад (Чорний Камінь), відірвавшись 
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від стін Кааби, впав на землю і забруднився в пилюці та бруді. Поба-
чивши це, жоден му'мін не залишиться байдужим. Через ці події вона 
не перестане шанувати Чорний Камінь. Му'міни поспішать до нього, 
випереджаючи один одного, щоб підняти Камінь, змити пилюку свої-
ми сльозами і встановити його знову на гідне місце. Вони знають, що 
він посланий з раю і усвідомлюють його цінність. Людина, в яку Іс-
тинний Творець «вдихнув від духу Свого» і зберігає стільки таємниць 
і мудрості, є серцевиною всього створеного. Тому, як би далеко вона 
не зайшла у своїй гріховності, її цінність незмінна.

За висловлюванням високоповажного Мавляни (рахматуллахі 
алейхі), душа людини подібна чистим, прозорим водам. Але погані 
діяння і гріхи роблять її каламутною, брудною. І щоб розглянути в 
них перлини духовності і світло істини потрібно дочекатися, щоб вода 
відстоялася. У зв'язку з цим, метою Тасаввуфу є перевиховання егої-
зму і зарозумілості, приводячи людину і суспільство до миру, щастя і 
рівноваги. А тому, ніхто не має права залишити людину без заклику 
на істинний шлях, як би далеко вона не зайшла в куфрі (невірі), ширки 
(багатобожжі) та гріхах. Таких прикладів часів аср-саадат (епохи бла-
годенства) безліч, і ось один з них.

Вахші, який убив улюбленого дядька Пророка благородного 
Хамзу (радийаллаху анху) і ввів Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям) в 
глибоку скорботу, був, тим не менше, удостоєний заклику до Ісламу. 
Сахабам, які прийшли до нього, Вахші сказав: «Як же ти, о Мухаммад, 
запрошуєш мене до Ісламу, коли Аллах виявив Свою Волю, сказав-
ши:« [Раби Милостивого] – це ті, які не взивають поряд з Аллахом 
до іншого бога, не вбивають людину, яку Аллах заборонив [вби-
вати], якщо тільки вона не заслуговує цього по праву, і не чинять 
перелюбу. А той, хто робить так, буде підданий карі. У День во-
скресіння йому буде подвоєно покарання, і вона буде перебувати в 
такому приниженому стані вічно» (аль-Фуркан, 25/68-69). Я здійснив всі 
із цих гидот, де ж ти бачиш для мене шлях до спасіння?»
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Тоді Всевишній Аллах послав аяти:

 ِ ْحَمِة اللّٰ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل َتْقَنطُوا ِمن رَّ
ِحيُم نُوَب َجِميعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َ َيْغِفُر الذُّ ِإنَّ اللّٰ

«Скажи, [Мухаммад, від імені Аллаха]: «О раби Мої, які були 
надмірні на шкоду самим собі, не втрачайте надії на милість Ал-
лаха. Воістину, Аллах прощає повністю гріхи, бо Він - прощає, 
Милосердний» (аз-Зумар, 39/53).

Зраділий цієї благою звісткою, Вахші вигукнув: 

«Яка ж велика Милість Твоя, о Господи!» – і, щиро розкаявся, 
разом зі своїми товаришами прийняв Іслам.

І в цих реаліях головною суттю натхненного методу Тасаввуфу в 
заклику людини є ставлення до нього саме як до людини. В людині ві-
дображаються деякі досконалі якості, притаманні Господу, тому вона 
має здатність бути Його намісником на землі. Значить, вона носить в 
собі божественну таємницю, яка робить її суттю світобудови. Отже, 
як би глибоко не загрузла в гріхах людина, її цінність перед Аллахом 
незмінна. Стверджуючи це, Тасаввуф не безпринциповий. Його шлях 
коротко можна висловити так: 

«Не переносьте поблажливість до грішника на його гріх і не 
вихлюпуйте ворожість до гріха на самого грішника».

У цьому відношенні Тасаввуф представляє сьогодні найдієвіший 
засіб у заклику до Ісламу. Адже людина в цьому випадку потрапляє в 
обійми душ друзів Істини, подібних Абдулькадіру Гейлані, Азізу Мах-
муду Худаї, Йунус Емре, Бахаутдіну Накшібанді і Мавляні.

Алтинолук: Ви розповіли про те, як Тасаввуф вдосконалює осо-
бистість людини, який знаходиться в невігластві. Тоді яким, на ваш 
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погляд, має бути місце Тасаввуфу в житті мусульманина? Інакше ка-
жучи, чи можна обійтися без Тасаввуфу?

О-Н.Т.: Так, ви задали дуже важливе питання. 

Тасаввуф, як один із проявів Ісламу, у всій широті та глибині сво-
го змісту є великим благом для тих, які володіють іманом, без якого не 
мислиме набуття духовного знання і досконалості. Його важлива роль 
полягає в тому, що, з одного боку, він сприяє духовному зростанню 
мусульманина, а, з іншого боку, допомагає становленню на шлях не-
мусульман, дозволяючи їм розгледіти Іслам в правдивому світлі.

Всі знання, укладені в книгах, подібні до зерен істини. Як зерно, 
що не посаджене в землю, а залишене в коморі, по закінченні років 
залишиться тим же зерном, так і знання, що зберігаються протягом 
багатьох років на полицях в книгах, залишаться такими ж. Але зерно, 
посаджене в землю, виросте і дасть колос, а згодом, можливо, стане 
полем. Також зерна знання, Всесвіту в душі, виростуть садами духо-
вності в серцях, і принесуть такі плоди знання і натхнення, які дозво-
лять зрозуміти і скуштувати солодощі таємниць і мудрості багатьох 
істин.

З цієї точки зору, релігія з її фетвами (висновками) подібна фун-
даменту, а богобоязливість – самій будівлі. Тасаввуф, який об'єднує 
в собі обидві складові, поряд з благими діяннями і досконалою мо-
ральністю розвиває ще більш відповідальний підхід до всіх справ і 
обов'язків через розкриття і пояснення суті людини, світобудови, 
смислів Священного Корану. Таким чином, Тасаввуф подібний вікну 
духовності, яке відкривається душам, що здійснюють мі'радж до Го-
спода в пошуках мухабатуллах (любові до Аллаха) і маріфатуллах (пі-
знання Аллаха).

Тобто, Тасаввуф - це потреба духу і серця. А значить, він в до-
статній мірі повинен бути присутнім в житті кожного мусульманина. 
Якщо говорити точніше, то там, де є людина, повинен бути Тасаввуф.
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Але, навіть залишаючи осторонь ці незаперечні докази, питання: 
«А чи можна без Тасаввуфу?» буде рівносильне тому, якщо запитати: 
«А чи можна без основ, тафсіра, хадісів, калямів, фікхи та інших наук?» 
Вважати Тасаввуф непотрібним значить вважати непотрібним щирість 
(іхляс), богобоязливість (таква), знання (ірфан), виховання нафсу та 
очищення серця, тобто вважати непотрібною покірність Аллаху в сту-
пені іхсан, тобто, як ніби Він бачить нас. Адже Тасаввуф розуміє все це. 

Це означає, що людина, навіть не приймає або нічого не знає про 
Тасаввуф, але той, хто живе за його поняттями, для нас вважається 
тим, що живе в Тасаввуфі. Так як таква, зухд (аскетизм), іхсан і Та-
саввуф з точки зору істин і змісту, які вони заключають, є близьки-
ми за духовним змістом поняттями. Назви - це тільки термінологія. У 
центрі всіх цих понять непорушним маяком стоїть наставник людства 
і найкращий приклад – Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва сал-
лям) і його благородні сахаби, виховані під його духовним керівниц-
твом, стали видатними особистостями історії, яскравими зірками на 
небосхилі духовності.

З іншого боку, встановлення в серці спокою, умиротворення 
і надання йому щастя залежить від рівня духовності, якого досягає 
людина. Для цього кожному рабу потрібно пройти необхідне духов-
не виховання. Адже наповнення серця знанням і мудрістю, осягнен-
ня високих істин релігії і духовне вдосконалення раба можливо лише 
практичним шляхом.

Навіть пророки, які посилалися як приклад людству, перш ніж 
отримати божественне одкровення, проходили відповідну підготовку. 
Щоб серце розкрилося для сприйняття тонких духовних істин, воно 
повинно позбутися черствості, знайти чуйність, досягти потрібного 
стану. Адже і Посланець Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) до початку 
пророчої місії здійснював ітикаф32 в печері Хіра. Пророк Муса (алей-

32 Ітікаф. Усамітнення, віддалення від людей з метою поклоніння. Так звершують ітікаф 
в мечетях в останні десять днів місяця Рамадан з метою поклоніння.
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хіссалям) перед тим, як удостоїтися бесіди з Господом, сорок днів 
тримав піст, перебуваючи на горі Сінай. Йусуф (алейхіссалям) до того, 
як стати правителем Єгипту, дванадцять років провів в ув'язненні у 
в'язниці. Там, в ізоляції, він пройшов усі ступені утримання, боротьби 
за віру і труднощів. Таким чином, його серце знайшло досконалість, 
позбувшись від усього, крім Аллаха.

Посланцю Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям) перед тим як він був 
удостоєний Мі'раджем (вознесінням), спочатку був розкритий таєм-
ний сенс цієї події в сурі «аш-Шарх». Груди його звільнилися від тяж-
кості, серце очистилося. І наповнилися духовним знанням і мудрістю. 
Бо в Мі'раджі він мав споглядання низки божественних еманацій, 
мінливих і витончених явищ і образів, сприйняття яких недоступно 
погляду і грубому серцю.

Якщо навіть такі обрані раби Аллаха, як пророки, мали потребу 
в очищенні та зміцненні своїх сердець, то навіщо ж тоді сперечатися 
про те, чи потрібне духовне очищення іншим людям або не потріб-
не. Адже з замутненим, покритим брудом гріхів і пороків серцем 
ніяк не можна наблизитися до аль-Латифа (Той, що дає блага у всіх 
тонкощах) Хто позбавлений нюху, не може відчути різницю між за-
пахом гвоздики і троянди. Неможливо побачити чітку картину через 
запітніле скло. Також якщо у великі статки, придбаний халаль (доз-
воленим) шляхом, потрапить навіть маленька толіка забороненого 
або сумнівного, то це буде рівносильним тому, якщо в бочку води 
потрапить крапля нечистоти, позбавляючи всю цю воду чистоти, 
придатності і блага.

Тому, щоб серце стало чуйним і сприйнятливим до божественних 
істин та мудрості, йому необхідно визволитися від духовного бруду, 
наділяючись добротою і тонкістю. Адже Всевишній Аллах велить:

َ ِبَقْلٍب َسِليٍم َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبنُوَن ِإالَّ َمْن أََتى اللّٰ
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«У той день, коли не знадобляться ні багатство, ні сини, окрім як 
тих, які постануть перед Аллахом з чистим серцем» (аш-Шу’ара, 26/88-89). 

Щоб досягти ступеня «кальбі селім» (непорочного серця), його 
потрібно очистити, пройшовши духовне виховання.

Адже серце, не піддалося духовному вихованню, подібно хо-
лодному металу. І для того щоб надати йому потрібну форму, його 
необхідно розжарити, звільнити від окаліни і домішок, розплавити і 
викувати. Тільки пройшовши через все це, метал отримує можливість 
прийняти будь-яку форму. Також і серце, яке не пройшло виховання, 
не зможе досягти досконалості. Досконале серце починає відчувати і 
отримувати насолоду від споглядання і сприйняття істин, які не видно 
очима і не збагненне розумом. Для цього потрібно розвивати силу і 
проникливість свого серця.

Мавляна Джалалетдін Румі (рахматуллахі алейхі) так пояснив 
важливість цього розвитку: здобувши вищу освіту в галузі природ-
ничих наук в медресе Сельджуків, він говорив: «я сирий»; коли йому, 
який знаходиться на шляху маріфатуллах, відкрилася книга Всесвіту, 
стали чіткими скарби, приховані в ньому, він говорив: «я спікся»; коли 
він досяг Джерела, з якого витікає вся любов цього світу, він сказав: 
«я згорів».

Це говорить про те, що для того щоб раб був прийнятий Господом 
своїм, йому належить велика внутрішня робота для досягнення доско-
налості серця, а, крім того, він має потребу в деякій духовній освіті 
та вихованні. Ця істина підтверджується нескінченною безліччю при-
кладів з життя найближчих сахабів Пророка (саллаллаху алейхі ва саллям). 
Адже спочатку вони, слідуючи прийнятим традиціям, могли закопу-
вати в землю своїх новонароджених доньок, але, пройшовши духовне 
виховання Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям), їхні жорстокі і 
бездушні, немов камінь, серця прозріли і розпустилися садами мило-
сті і співчуття. Свої душі і майно вони без жалю жертвували заради 
Аллаха і Його Посланця.
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У висновку хотілося б сказати: може бути перебування в Ісла-
мі без Тасаввуфу, але це буде перебування в Ісламі без необхідного 
ступеня іхсан. Тобто, життя в Ісламі, в якому немає такого духовного 
виховання, як Тасаввуф, не може зробити раба покірного Аллаху на-
стільки, «що ніби він бачить Його».

Алтинолук: Читачі журналу «Алтинолук» - Ваші щирі шануваль-
ники. Вони вважають щастям для себе бути Вашими однодумцями, 
перебувати в єдиному духовному полі з Вами. Що ви б хотіли сказати 
про нинішнє становище Тасаввуфу?

О-Н.Т.: Крім того, що вже було сказано, хочу навести дещо з того, 
що постійно радять і про що нагадують люди, наближені до Аллаха:

Тасаввуф - це духовне виховання, що складається в старанності 
в досягненні моральності Посланця Аллаха (саллаллаху алейхі ва саллям). 
Це - духовне захоплення (ваджд) у всіх видах поклоніння, благий ха-
рактер, чеснота в усіх діях та вчинках. Це - спрямованість з любов'ю 
до Творця всього сущого і Його Посланця. Саме тому ті, хто зробив 
центром всього любов і прагнення до Господа і Його Посланця (саллал-

лаху алейхі ва саллям), став другом Істини і другом всього людства.

Прив'язаність і спілкування з праведними людьми робить му'мі-
нів праведними. Адже особистості, які володіють сильним характе-
ром (знанням), здатні впливати на людей. Ті праведні люди, яким 
було передвизначено приводити в порядок душі і прищеплювати 
їм піднесену любов, звільнили себе від влади нафсу і відмовилися 
від оманливої привабливості земного життя. Храм їхньої душі на-
повнений тільки божественною мудрістю. Близькість до них робить 
кожного корисним і справами, і своїми словами для всіх створінь 
Аллаха.

Любов подібна лінії електропередач, що з'єднують два серця. 
Людина завжди відчуває захоплення і кращі почуття по відношен-
ню до того, кого вона любить. Намагається наслідувати його. У 
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зв'язку з цим, му'мін повинен використовувати кожну надану мож-
ливість і поле діяльності, щоб використовувати свій еліксир під 
назвою «любов».

Знання при формуванні особистості змінюються проникливістю, 
стають причиною духовного пізнання Істинного Творця. Всесвіт яв-
ляє собою загадку, яка містить безліч таємниць і мудрості. Знати - не 
означає спостерігати, а значить проникнути в мудрість і таємницю 
будь-чого.

Серце звільняється від грубості і одягається ніжністю, тонкістю 
за мірою наближення до Господа. Му'мін з відродженим серцем зна-
ходить безсмертя. І навпаки, той, хто занурений в задоволення бажань 
свого нафсy, втрачає свій людський вигляд у міру цього занурення.

Основу Ісламської моральності складає прагнення до Господа з 
любов'ю та щирістю, а єдиним показником цієї спрямованості, без-
сумнівно, є «служіння» (хізмет).

Любов - це диво, що перетворює труднощі в благо. Яким би важ-
ким не було служіння, але якщо людина підходить до нього з любов'ю, 
то виконує його легко і спокійно. У той же час цінність будь-якого 
служіння залежить від того, з якими труднощами було пов'язане ви-
конання цього служіння, від величі самозречення і духовного трепету 
в ставленні до цього поклоніння. Щире і справжнє служіння - плід 
зрілого серця. Такі, які досягли досконалості серця знаходяться під 
Поглядом Аллаха - «назаргах-іляхі».

Імена Істинно Сущого «Ар-Рахман» і «Ар-Рахім», Милостивий і 
Милосердний, які Він часто згадує в Священному Корані, означають 
аналогічні сифати (якості). А тому, співчуття і милосердя мають стати 
основними і природними якостями кожного му'міна.
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Ті, хто позбавлений милосердя, не знає жалю, той позбувся са-
мого великого багатства, втратив всі ключі до щастя. А тому, най-
більшого жалю заслуговують ті, хто не здатний проявити жалість і 
милосердя.

Причиною будь-якої несправедливості є відсутність любові. Лю-
дина, наділена почуттям любові, в будь-який момент може проявити 
себе як лютий гнобитель, уподібнитися біснуватому божевільному. 
Плодами істинної любові завжди були милосердя і співчуття. На зем-
лі немає ні одної душі або країни, які не можна було завоювати ми-
лосердям та співчуттям. Адже як для сонця неможливо не гріти, так 
само для сильних духом неможливо не відчувати співчуття до інших 
створених.

Халладж, який займає особливе місце в серцях, які напоєні лю-
бов'ю, гнаний камінням, вигукнув: 

«О Господи! Прости тих, які кидають в мене каменем перше, ніж 
простиш мене», показуючи приклад великого самозречення.

Якщо ми захочемо визначити свій рівень на шляху духовності, 
потрібно оцінити себе на присутність м'якості і ввічливості.

Егоїзм та зарозумілість завжди були каменем спотикання на ду-
ховному шляху. Ібліс, що колись був володарем високого становища, 
прирік себе цим на вічну погибель.

Високоповажний Мавляна (рахматуллахі алейхі) сказав про це: 

«Дуже важливо зробити свою суть подібній троянді. Тобто, пере-
буваючи в саду цього життя серед шипів, не ображатися на них і не 
уподібнюватися їм; навіть, коли будуть пробирати льодові морози, роз-
топити їх теплотою весни, обернути увесь Bсесвіт в райський сад ».
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Повчання високоповажного Абдульхаліка Гудждувані (рахма-
туллахі алейхі) про духовні ступені і прекрасну моральність є прави-
лом для кожного, який знаходиться на шляху Тасаввуфy: 

«О сину! Заповідаю тобі, щоб в будь-яких ситуаціях тебе супро-
воджували знання, благий характер і богобоязливість! .. Вивчай уроки 
минулого і слідуй шляхом «ахлі-бейт, ахлі-сунна валь-джамаат»! Ви-
вчай фікх і хадіси і віддаляйся від тих, хто вдається до неосвіченого 
міркування! Роби намаз обов'язково з джамаатом! Якщо в твоєму сер-
ці є схильність до шани, то будь імамом, але не будь муаззіном! Якщо 
тебе тягне слава і пошана, щосили старайся бути далеко від них! В 
славі є біда. Не прагни бути на виду; завжди тримайся з нижчими! Ні-
коли не берись за те, що тобі не під силу! Не втручайся в те, що тебе не 
стосується! Не будь з нечестивими правителями! Бережи помірність 
у всьому! Ніколи не слухай красивих, приємних речей, якщо знаєш, 
що не зможеш оцінити міру добродійства в них, бо це очорнює душу і 
породжує лицемірство. Але не зневажай милозвучним словом, бо азан 
і Коран,які читаються красиво, пробуджують душі. Мало їж, мало го-
вори, мало спи. Біжи від невігласів і дурнів що є сил! У смутні часи 
віддавай перевагу усамітненню. Тримайся подалі від тих, хто легко-
важно ставиться до приписів релігії, приймаючи рішення на користь 
будь-кого, від самовдоволених багатіїв і невігласів!

Харчуйся дозволеним, уникай сумнівного і, вступаючи в шлюб, 
будь уважним та богобоязливим. Інакше ти можеш загрузнути в 
житті земному і втратити в своїй релігії ... Не смійся багато, осо-
бливо уникай гучного реготу! Надмірний сміх вбиває серце. Але не 
забувай посміхатися. Адже посмішка - це милостиня, садака. Дивись 
на кожного милостиво і не дивися з презирством! Не будь занадто 
ошатним, дотримуйся простоти і скромності. Адже надмірна увага 
до зовнішнього руйнує внутрішній світ. Ні з ким нічого не обгово-
рюй, ні у кого нічого не проси, будь самодостатнім, будь багатим 
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вдоволенням, бережи свою гідність! Будь відданий тим, хто трудить-
ся для тебе і виховує тебе, служи їм майном і душею і будь з ними 
в будь-яких ситуаціях! Ні один з тих, хто перебуває в безпечності 
щодо цього, не буде врятований. Не звертайся до земного світу і не 
жадай розташування тих, хто любить земний світ! Нехай душа твоя 
завжди буде сумна, тіло готове до поклоніння, очі вологі від сліз, а 
серце чуйним. Нехай справа твоя буде щирою, ду'а - прийнятими, 
одяг - підходящий, нехай супутниками твоїми будуть праведні, твоїм 
багатством - явні і приховані знання з релігії, твоєю домівкою - ме-
четь і близькими - наближені до Аллаха! .. »

Амінь…
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