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Відповіді на питання, які хвилюють людство

Іслам дає відповіді на значущі для людства питання, такі як:

Що таке істина?
Хто нас створив?
Чи існує Бог?
Хто наш істинний Бог?
Останній пророк Бога – хто він?
Кому ми маємо поклонятись?
Хто ми?
Чому ми тут?
Ми всі помремо чи ні?
Що станеться з нами після смерті?
Наступне життя – яке воно?
Наш кінцевий пункт призначення – Рай чи Пекло?
Як нам досягнути духовної гармонії, істинного щастя та 
успіху?
Як заслужити вічне життя?

З відкритим серцем та розумом пізнавайте істину, 
читайте вдумливо, робіть висновки самостійно!
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Що таке Істина?

В ісламі сказано, що Аллаг – Єдиний істинний Господь, 
який створив усе живе та неживе. Він – той, хто створив 
людей і тварин, землю та гори, океани й річки, різноманітні 
ліси та рослини, сонце і місяць, галактики та орбіти, дні і 
ночі. Усе суще, відоме і невідоме для нас, є проявом Його 
нескінченного творіння.

Аллаг створив життя на Землі. Він створив увесь Всесвіт з 
його часом, простором, енергією та матерією. Аллаг тримає 
Всесвіт і все, що знаходиться в ньому. Він керує всіма 
процесами, які мають місце в ньому. 

Втім, певна категорія людей продовжує ототожнювати своє 
буття з «випадковістю» або «природою». Давайте дамо 
визначення поняттю ПРИРОДА з наукової точки зори. Що 
таке «природа»?

Чи згодні ви з тим, що природа охоплює весь органічний 
та неорганічний світ – рослини, орбіти та галактики, гори 
та долини, океани та річки, землю, сонце, місяць, зірки та 
інші об’єкти? Чи створили себе самостійно всі вищезгадані 
поняття? Чи створили вони людство?

Благородний Коран відповідає нам: «Гей ви, люди! 
Поклоняйтеся Господу вашому, Який створив і вас, 
і тих, що жили перед вами. Можливо, ви будете 
богобоязливими!» (2:21)
«Він створив небеса й землю в істині». (39:5)
«Він – Той, Хто створив ніч, день, сонце й місяць. Усі 
вони плинуть небосхилом». (21:33)
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Досить часто можна спостерігати, як ті, хто вірить в силу 
природи, аргументують свою невіру в Бога тим, що вони 
не можуть побачити Його, помацати чи провести над Ним 
експеримент!

Декілька років тому в штаті Орегон, США, до мене зайшов у 
гості сусід. Ми говорили на різні теми і звісно не обійшлося 
без дискусії навколо поняття Бога. Заперечуючи існування 
Всевишнього, він постукав кулаком по столу, і промовив 
емоційно: «Я вірю у цей стіл доти, доки можу доторкнутись 
до нього... відчути його на дотик!». Розмірковуючи разом з 
ним, я показав на лампу в кімнаті і запитав: «Чи віриш ти в 
електроенергію?». На що сусід відповів: «Звісно». Тоді я знову 
запитав: «Чи бачиш ти енергію, яку генерує світло?». «Ні», – 
прозвучало від нього. Далі я поставив йому таке питання: «Чи 
бачив ти коли-небудь на власні очі повітря, яким ми дихаємо? 
Яке воно на дотик? Якого воно кольору, розміру та форми? А 
сон? Якого він кольору та об’єму? Скільки існує речей, у які 
ми віримо, але при цьому жодного разу їх не бачили?».

Якось за інших обставин я зустрів молодого чоловіка на ім’я 
Кріс та його дружину в готелі міста Осло. Під час теплої бесіди 
з ними, я запитав Кріса: «У чому полягає сенс життя?». Він 
здивовано вигукнув: «Я вперше чую питання такого роду!». 
Потім додав: «Мені здається, що моє життя позбавлене 
сенсу. Я не вірю в жодного бога». На моє питання чому, він 
відповів: «Я його ніколи не бачив». Коментуючи його слова, я 
запитав з посмішкою: «Ти любиш свою дружину? Чи можеш 
ти побачити любов на фізичному рівні? Якого кольору твоя 
любов? Скільки важить любов?». Якою була реакція Кріса та 
його дружини? Спробуйте уявити! 
Цілком очевидно, що нездатність побачити чи виміряти на 
відчутному рівні таке абстрактне поняття як «любов» зовсім 
не відкидає істинності її існування.
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За подібною аналогією, заперечення існування Бога 
лише тому, що ми нездатні побачити Його, є абсолютно 
беззмістовним. Наші обмежені органи чуття не зможуть 
осягнути Його Велич. 

Існування Бога є очевидним і це легко простежується на 
прикладі незліченних знамень та доказів, які транслюються 
через безмежну кількість атомів, клітин, тканин і кожної речі, 
яку Він створив.

Тисячі Божих пророків (нам відомі імена лише деяких з 
них) так само, як і мільярди їх послідовників протягом 
історії людства визнавали існування Бога. Хіба можна 
назвати розумним та логічним нехтування знаменнями 
та свідченнями незліченної кількості людей на користь 
«науки» у той час, коли наукові теорії займаються лише 
спостереженнями за явищами цього всесвіту і їх зовсім не 
хвилює питання «Хто створив цей всесвіт у тому вигляді, 
яким ми бачимо його сьогодні»? Правда полягає в тому, 
що наукові докази свідчать про якісь випадкові явища у 
нашому всесвіті, які виникли за збігом обставин. Їх важко 
окреслити межами раціональності, адже «ймовірність» 
чи не єдині поняття, якими апелюють атеїсти, пояснюючи 
буття та походження всесвіту. Згідно з їх переконаннями 
«все відбувається так, як має».

Спираючись на вищесказане, дайте собі чесну відповідь, 
яке з цих переконань пояснюється логікою – ілюзорна 
випадковість, яка всім керує? Чи все ж таки всесвіт існує 
в такому вигляді, тому що він був створений Богом і 
знаходиться під Його керівництвом?
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Замисліться над цими питаннями

Всесвіт – результат розумного Творця чи матерія, яка 
виникла випадково?

Чи здатна «наука» або «теорія еволюції» заперечити 
існування Бога?

Істина в ісламі проста. Вона каже, що існує лише Один Бог, 
Творець та Покровитель всесвіту (Пречистий Він). Ніхто 
і ніщо не може бути вищим чи навіть рівним Йому. Аллаг, 
наш Єдиний Господь, створив нас, щоб ми пізнавали та 
поклонялись лише Йому.

Хто поклоняється Аллагу правильно, виконуючи усі Його 
накази, той буде винагороджений вічним життям в Раю.

З іншого боку, є ті, хто виказують непокору Господу, прямуючи 
за гріховними пристрастями та бажаннями, використовують 
інших у своїх цілях. Вони будуть кинуті... Як вважаєте – куди?

Ми можемо заслужити справжнє щастя та душевний спокій 
завдяки простим речам – вірі в Аллага та покорі Йому Одному.





13

Хто Він – справжній Бог?

Як завжди, іслам дає відповідь на це вирішальне питання у 
притаманній йому, чіткій та послідовній манері. Він розкриває 
деталі унікальних якостей Єдиного істинного Господа. У 
Благородному Корані йдеться:
«Скажи: «Він – Аллаг – Єдиний, Аллаг – Той, до Кого 
прагнуть, не народив Він, і не був народжений, і ніхто 
не був рівним Йому!» (112:1-4)

Вищезгадані слова – це останній розділ (сура) Корану. Ця 
дивовижна сура чітко та лаконічно передає цілковиту істину 
про Аллага та Його сутність. Вона прозоро відповідає на 
значущі питання, які хвилюють мільйони людей.

Наведемо деякі з якостей, які відрізняють Аллага, Єдиного 
Господа, від інших істот, які претендують на роль Бога (або ж 
їх наділили цим статусом):
Справжній Бог є Творцем. Він не був ані народжений, ані 
створений.
Справжній Бог – Один. Він не має ані рівних, ані товаришів.
Справжній Бог залишається незримим для людського ока у 
цьому житті.
Справжній Бог не втілюється в фізичні тіла Своїх створінь.
Справжній Бог – Вічний. Він не вмирає і не змінюється. Він 
завжди був, є і буде.
Справжній Бог не має потреби ні в кому і ні в чому. Йому не 
потрібні мати, дружина чи син. Він не має потреби в їжі, питті 
чи допомозі. Це ми всі потребуємо Його.
Справжній Бог унікальний Своїми іменами та атрибутами. 
Він не схожий на жодне зі Своїх створінь. Жодна риса чи 
особливість Його творінь не може порівнюватись з Ним. 
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Як досягнути душевного спокою?

Іслам знає природне єство людини і тому дає відповіді на 
всі наші запитання. Він звертається до наших духовних та 
розумових потреб. Аллаг – Той, Хто відає про найпотаємніше 
в наших серцях та думках. Він розкриває нам таємниці, які 
зможуть поселити спокій та радість в наших душах.

Ми розкриємо деякі секрети, які допоможуть нам досягнути 
душевного спокою:
1.Знайте вашого істинного Бога, Творця всього сущого!
2.Віруйте в Нього Одного!
3.Виконуйте Його Волю та коріться Йому!
4.Віруйте в Його Пророків (зокрема, в Пророка Мухаммада)!
5.Згадуйте Його!
6.Шукайте Його прощення!
7.Поклоняйтесь лише Йому!
8.Бажайте для інших те, що бажаєте собі!
9.Будьте доброзичливими з людьми, робіть їх щасливими!
10. Будьте чесними та благочестивими.
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Ключі до морального спокою, рівноваги, духовного 
та соціального благополуччя містяться в скарбниці 
Благородного Корану та висловлюваннях Пророка 
Мухаммада (мир йому і благословення Аллага).

Підсумовуючи сказане, хочеться наголосити, що іслам 
черпає відповіді на питання, які хвилюють людство, з 
двох автентичних джерел – Благородного Корану та 
висловлювань Пророка Мухаммада. Саме через них ми 
зможемо досягнути духовного зростання та порятунку, адже 
звідти ми пізнаємо нашого Господа і віримо у Нього всім 
серцем. Ми також зобов’язані вірити в усіх Божих пророків.

Висновок
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Тлумачення основної термінології в ісламі

Аллаг. Слово походить з арабської мови і позначає 
власне імʼя Єдиного Бога, Творця всього сущого. В ісламі 
сказано, що Аллаг – Один і Єдиний Бог для всього людства. 
Звертання «Аллаг» вживають не тільки мусульмани, а й 
арабомовні християни та юдеї. Це ім’я зустрічається у Біблії, 
яка перекладена арабською.

Мухаммад. (мир йому і благословення Аллага). Останній 
Пророк, відправлений до всього людства Єдиним Богом.

Благородний Коран. Останнє Слово Аллага, Творця і 
Володаря світу, зіслане Пророку Мухаммаду.

Іслам. Смиренність та покірність перед Волею Аллага та 
поклоніння Йому Одному.

Мечеть (масджід). Чисте місце, яке мусульмани 
використовують для молитви та поклоніння.

Аллаг
арабською мовою

Мухаммад 
арабською мовою

Мусульманин молить 
Аллага Благородний Коран
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Цікаво дізнатись більше?

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

www.discoveritsbeauty.com

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

http://www.quranenc.com/en
http://www.allahsquran.com
http://www.quranexplorer.com
http://www.quranhive.com
http://www.islamhouse.com
http://www.edialogue.org
http://www.islamreligion.com
http://www.newmuslimguide.com
http://www.guidetoislam.com

Серія «Відкрий для себе його красу»:

Корисні ісламські джерела:
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Свідоцтво віри (вхід до ісламу):

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

Арабською читається так:   

вимовляється так: 

«Ашгаду алля іляга ілляЛлаг ва ашгаду анна 
Мухаммадан расулю Ллаг».

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




