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Останній Пророк

Мухаммад (мир йому та благословення Аллага), син 
Абдуллага, народився у Мецці близько 570 року н.е. Серед 
людей був відомий як аль-Амін (той, хто заслуговує на довіру). 
Коли Мухаммаду виповнилось сорок років, до нього зійшов 
ангел Джабраїл з одкровенням. Спочатку йому було наказано 
закликати до ісламу лише найближчих членів родини, а вже 
згодом йому було відкрито, що послання Аллага має бути 
донесене до всього людства.

Решту свого пророчого життя він роз’яснював це послання 
особистим прикладом, ставши взірцем найвищих моральних 
та духовних якостей для всього людства. У 632 році Пророк 
Мухаммад покинув цей світ у віці 63 років.

Пророка Мухаммада називають «Печаткою пророків». 
Оскільки він був останнім Пророком, то його місія полягала 
у підтвердженні тієї істини, яка була зіслана до його приходу, 
зокрема, і Євангеліє Ісуса у його автентичному вигляді. 
Благородний Коран свідчить: «Мухаммад – Посланець 
Аллага й Печатка пророків!». (33:40)

Підтверджуючи зв’язок між ним та Ісусом, Пророк Мухаммад 
дав обіцянку: «Якщо людина увірує в Ісуса, а потім 
увірує в мене, то її очікуватиме подвійна нагорода». 
Він також зазначив: «З-поміж всіх людей у цьому світі я 
найближчий до Ісуса, сина Марії, адже між нами не було 
жодних пророків».

Вищезгадані пророчі висловлювання демонструють 
шанобливе ставлення Мухаммада до Ісуса (далі я висвітлю 
питання пророцтв, які Ісус зробив у Біблії про прихід 
Мухаммада).
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Від самого дитинства, юності, років пророцтва і аж до 
смерті історія знала Мухаммада як взірцеву і благородну 
особистість, у якій поєднувались унікальні моральні засади 
та характер. Він випромінював милосердя, чесність, щирість, 
доброту та скромність. Найдрібніші деталі з його публічних 
промов, а також особистого життя були задокументовані та 
надійно захищені до теперішнього часу. 

У своїй книзі «Мухаммад – Пророк ісламу» професор 
Рамакрішна Рао сказав: «Мухаммад був Пророком, 
Посланником, релігійним учителем, соціальним 
реформатором, духовним наставником, лідером, 
державним діячем, вірним другом, надійним партнером, 
відданим чоловіком та люблячим батьком».

Далі професор Рао пояснює: «Постать Мухаммада є чи 
не найскладнішою для нашого сприйняття на тому 
рівні, який зміг би охопити усю її багатогранність. Мені 
вдалося впіймати лише її короткі проблиски! Ви тільки 
уявіть цей несамовитий успіх, зі всіма колоритними 
подіями! Є Мухаммад – Пророк; Мухаммад – воїн; 
Мухаммад – підприємець; Мухаммад – державний діяч; 
Мухаммад – оратор; Мухаммад – реформатор; Мухаммад 
– «притулок» для сиріт; Мухаммад – захисник рабів; 
Мухаммад – визволитель жінок; Мухаммад – суддя; 
Мухаммад – праведник. Усі ці неймовірні ролі гармонійно 
поєднались в його повсякденному житті, що надає йому 
статус справжнього героя». Далі він приходить до висновку, 
що Мухаммад – це «досконала модель людського життя».

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МУХАММАДА
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Протягом короткого проміжку часу – за двадцять три роки 
своєї пророчої місії – Пророк Мухаммад змінив хід історії 
усього Аравійського півострова…

Від язичництва та ідолопоклонства до повної покори 
Аллагу, Єдиному істинному Богу…

Від міжплемінних чвар та війн до співдружності та 
згуртованості…

Від пияцтва та розпусти до розсудливості та благочестя…

Від беззаконня та свавілля до організованого життя…

Від повного морального банкрутства до найвищих 
стандартів духовних засад.

Історія людства ніколи не була свідком настільки повної 
трансформації суспільства. Ви тільки уявіть, усі ці неймовірні 
дива трапились в межах двох десятиліть! 

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МУХАММАДА
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Оскільки докладне висвітлення усіх пророцтв про прихід 
Пророка Мухаммада в інших релігійних писаннях не є 
предметом досліджень даної брошури, я все ж маю зазначити, 
що мусульманські вчені зібрали та задокументували ці 
свідчення з християнських, іудейських, індуїстських та 
буддистських писань.

Усі згадки про Мухаммада в інших писаннях завжди 
викликали особливий інтерес. Ця тема глибоко та ретельно 
обговорювалась у багатьох книгах, журналах та статтях.

У своїй дивовижній книзі «Мухаммад в Біблії» професор 
Абдуль-Ахад Давуд (раніше відомий як Девід Бенджамін) 
пише: «Біблія передбачає прихід пророка, який подібний 
до Мойсея. У Повторенні Закону (18:18) читаємо наступне: 
«Я дам їм пророка з-посеред їхніх братів, подібного до 
тебе. Я вкладу свої слова в його уста, і він передасть 
їм усе, що я накажу». І якщо ці слова не стосуються 
Мухаммада, то можна зробити висновок, що вони до сих 
пір не справдились. Ісус ніколи не проголошував себе 
пророком… Ісус, згідно з християнським віровченням, 
з’явиться як Суддя, а не передавач закону, але той 
Обіцяний має прийти з вогненним законом у правій 
руці». (Повторення Закону 33:2)

Пророк Мухаммад у текстах світових 
релігій
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Мусульманські вчені стверджують, що дане пророцтво 
може стосуватися лише Мухаммада і нікого іншого, адже 
Мойсей та Мухаммад мають багато спільного між собою. 
Їхні імена починаються з однакової букви; вони схожі своїм 
народженням, одруженням, місіями та звичною смертю; 
обидва були пророками, керівниками, лідерами, державними 
діячами; і вони принесли «вогненний закон». 

З іншого боку, є Ісус, який не схожий на Мойсея: його 
народження, пророча місія та кінець були інакшими; Ісус 
ніколи не був одружений, як і не керував він своїми людьми та 
не був їх воєначальником під час битв на противагу Мойсею.

Варто зазначити, що вислів «пророк з-посеред їхніх братів» 
означає Пророка з-поміж братів Ізраїля (а саме Ісмаїлітів, які 
були арабами), а не безпосередньо ізраїльтян. 

В одній з версій Нового Завіту, Ісус пророчив прихід 
нового Утішителя, сказавши: «і він дасть вам іншого 
Утішителя». (Івана 14:16)

Ісус також зазначив: «Але правду кажу: я йду задля вашого 
ж добра. Бо, якщо я не піду, помічник Утішитель до вас 
не прийде, а якщо піду, то пошлю його до вас. І коли 
він прийде, то дасть світові переконливе свідчення 
про гріх, праведність і суд… Я ще стільки всього маю 
сказати вам, але тепер для вас цього буде забагато. 
Але коли прийде він – дух правди, він керуватиме 
вами, допомагаючи повністю зрозуміти правду, бо 
говоритиме не від себе; він говоритиме те, що чує, і 
сповістить вам усе, що станеться. Він прославить 
мене…». (Івана 16:7-14)
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Мусульманські вчені стверджують, що лише Мухаммад 
повністю справдив пророцтво Ісуса. І цьому є багато 
підтверджень, тож наведемо деякі з них:

Згадки Ісуса про «іншого Утішителя»  не можуть вказувати на 
Святий Дух (багато християн вірять в тринітаризм – поняття, 
яке об’єднує разом три особи: Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-
Святого Духа). Згідно Біблії, Святий Дух був до, та під час 
пророчої місії Ісуса, тоді як Утішитель мав прийти після.

Мухаммад прийшов до людей із застереженням від 
скоєння гріхів, а також з велінням бути праведними. Він був 
правителем та суддею із «законом» у «правій руці».

Мухаммад скеровував людей до найвищої істини – Одного 
Єдиного Бога, Який є сенсом цього життя, наступного та 
вічного, а також до багатьох інших істин.  

Мухаммад повідомляв про події, які мали трапитись у 
майбутньому, за допомогою пророцтв та чудес, які дарував 
йому Той, Хто його відправив – Аллаг.

Мухаммад був Пророком, який «говоритиме не від себе; він 
говоритиме те, що чує» (Івана 16:13). Він виконував роль 
інструмента, за допомогою якого Аллаг явив Своє Слово 
– Благородний Коран, котрий він читав з ім’ям Аллага. У 
Біблії йдеться «говоритиме той пророк від мого імені…» 
(Повторення Закону 18:19). Беззаперечним є той факт, що 
кожному розділу (сурі) Благородного Корану передує фраза 
«Імʼям Аллага».

Хто він – інший Утішитель?
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У Корані сказано: «Ім’ям Аллага Милостивого, 
Милосердного! Клянуся зіркою, коли падає вона! Не 
заблукав ваш товариш і не збився зі шляху. Це не 
пристрасть говорить, адже це — одкровення, яке 
відкривається йому!» (53:1-4)

Окрім того, Мухаммад та Благородний Коран вшанували 
Ісуса. На його честь мусульмани дають своїм 
дітям його імʼя (арабською Іса – відповідник Ісуса). 

Коли іудеї запитали Івана Хрестителя, ким він є, той 
заперечив, що є Христом, Іллею чи «тим Пророком».

«Ось яке свідчення дав Іван, коли юдеї послали з 
Єрусалима священиків і левітів, щоб ті запитали його: 
«Хто ти?» Він не ухилився від відповіді, а відверто 
визнав: «Я не Христос».Тож вони запитали: «Тоді хто 
ти? Ілля?» Він відповів: «Ні».– «А може, ти Пророк?» 
Він заперечив: «Ні»». (Івана 1:19-21)
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Мусульманські вчені стверджують, що саме про Мухаммада 
йдеться у Біблійному уривку:

«А може, ти Пророк?» Він заперечив: «Ні».

Отож, хто він – «той Пророк»?

Ми чітко бачимо, що ці пророцтва не можна застосувати до 
Івана Хрестителя чи Ісуса Христа, адже так засвідчив сам 
Іван. 

І ось на цьому моменті мудрий, правдивий, щирий шукач 
істини має поставити собі об’єктивне питання:

ТОЙ ПРОРОК – ВІН ХТО? 

Хто ж той справжній Пророк, який прийшов після Івана 
та Ісуса, щоб донести їх первинне послання про Єдиного 
Істинного Бога?

Це – Мухаммад!

Хто він «цей Пророк» (продовження)
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Висловлювання відомих особистостей 
про Пророка Мухаммада

Літературна спадщина містить величезну кількість відомостей 
про Пророка Мухаммада (мир йому та благословення 
Аллага). Ми наведемо лише деякі висловлювання відомих 
особистостей про нього.

Ламартін (відомий історик) запитав: «Якщо велич мети, 
незначна кількість матеріальних благ та видатні 
результати є трьома критеріями людської геніальності, 
то хто наважиться порівняти кого-небудь з видатних 
постатей сучасної історії з Мухаммадом?»

Далі Ламартін підсумував: «Що стосується усіх 
стандартів, за якими можна виміряти велич людини, то 
ми запитаємо: хіба існує людина, величніша за нього?». 
(«Історія Туреччини», Париж 1854, Т.2, с. 276-277)

У своїй книзі «100 найвпливовіших людей в історії» Майкл 
Харт зазначив: «Те, що Мухаммад стоїть на першому 
місці в моєму переліку найвпливовіших історичних 
осіб, одних читачів може здивувати, а в інших викличе 
супротив. Однак це єдина людина в історії, діяльність 
якої була надзвичайно успішною і в релігійній, і в 
світській сферах».

Харт додав: «Ось це поєднання величезного релігійного та 
світського впливів і змусило мене виділити Мухаммада 
як унікальну історичну особу».



20 Джордж Бернард Шоу
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У своїй книзі «Справжній іслам» сер Джордж Бернард 
Шоу писав: «Якби людині, подібній до Мухаммада, 
судилося одноосібно керувати нинішнім світом, він би 
досяг успіху у вирішенні його проблем, що, у свою чергу, 
принесло б цьому світу спокій і щастя, яких так бракує».

Шоу додав:
«Не ступала на нашу землю нога людини, величніша 
за Мухаммада. Він одночасно проповідував релігію, 
будував державу, об’єднував націю, встановлював 
звід моральних законів, запроваджував численні 
соціальні та політичні реформи. Він створив непохитне 
та процвітаюче суспільство, яке до теперішнього часу 
практикує та поширює його вчення. Він докорінно 
змінив світогляд минулих та прийдешніх поколінь». 

Махатма Ганді також висловив своє ставлення до 
Мухаммада: «Я став більш ніж впевнений, що не мечу 
іслам завдячує своїм місцем в житті тих часів... Це 
була непохитна чистота, вища самопожертва Пророка, 
пильне виконання своїх обов›язків, його відданість 
своїм друзям і послідовникам, його відвага, його 
безстрашність, його абсолютна віра в Бога та свою 
власну місію». (Молодіжна індійська газета)

Вольфганг Гете (німецький поет та мислитель) стверджував: 
«Він не поет, а Пророк, і доніс до нас Мухаммад Коран – 
божественний закон, а не книгу, написану людиною для 
розваги або підвищення загальної освіченості». 
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Британська енциклопедія (Том 2) цитує: «Ранні джерела 
містять величезну кількість відомостей, які свідчать 
про те, що Мухаммад був чесним та справедливим 
чоловіком, який заслужив повагу та довіру від подібних 
йому людей… Він – найуспішніший з-поміж пророків та 
релігійних діячів».

У книзі «Герої» Томас Карлайл пише: «Як одна людина 
спромоглася самотужки об’єднати ворогуючі племена 
та перетворити бедуїнів-кочівників у найпотужнішу 
та цивілізовану націю менш, ніж за два десятиліття..? 
Брехня (західний наклеп), якою суспільство так щедро 
нагородило цього чоловіка (Мухаммада) – наша 
особиста ганьба». 

Джон Еспозіто (ісламознавець, релігієзнавець, професор 
Джорджтаунського університету, директор Центру 
мусульмансько-християнського діалогу, керівник Центру 
міжнародних досліджень у Коледжі Святого Христа) у 
своїй книзі «Іслам – прямий шлях» зазначив: «Мухаммад 
належав до тих визначних релігійних діячів та 
пророків, чий видатний характер та особистість 
викликали надзвичайну впевненість і відданість. Його 
феноменальний успіх у залученні послідовників та 
створенні громади, яка домінувала на Аравійському 
півострові, можна пояснити не лише тим фактом, що він 
був блискучим військовим стратегом, але й тим, що він 
був незвичайною людиною... Послідовники Мухаммада 
вважали його праведним, надійним, благочестивим, 
чесним і співчутливим».
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Далі він пояснив: «Мухаммад не був основоположником 
ісламу. Він не започаткував нову релігію».

Професор Еспозіто наголосив:
«Іслам приніс реформи; він був ще одним закликом до 
повної покори Аллагу та виконання Його волі у повному 
обсязі, як було зіслано Пророку Мухаммаду. Він був 
останнім Пророком, або «печаткою» пророків. Таким 
чином, Мухаммад не започаткував нову віру, він лише 
відновив її істинний вид».
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Прекрасні висловлювання Пророка 
Мухаммада

Нижче ми наведемо декілька висловлювань Пророка 
Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), аби ви 
відчули цей присмак глибокої мудрості та краси:
«Добре слово є милостинею».
«Щира посмішка є милостинею».
«Найдосконалішою вірою володіє той з віруючих, хто 
відрізняється найкращою вдачею». 
«Усунення перешкоди з дороги є милостинею».
«Найкращим проявом віри є терпіння та 
великодушність».
Коли Пророка Мухаммада запитали про найкращий прояв 
ісламу, він відповів: «Годувати і вітати знайомих та 
незнайомих людей».

Окрім того, Пророк Мухаммад сказав:
«Милосердних помилує Милосердний: милуйте тих, 
хто на землі, і вас помилує Той, Хто на небі».
«Не увірує жоден з вас, доки не полюбить для свого 
брата те, що полюбив для себе».
«Не є віруючим той, хто їсть досита в той час, як його 
сусід лягає спати голодним».
«Не той сильний, хто може перемогти в боротьбі, а 
той сильний, хто зможе стримати себе в гніві».
«Бог не дивиться ані на ваші обличчя, ані на майно 
ваше, але дивиться Він на ваші серця і справи ваші».
«Кращими з-поміж вас є ті, хто гарно ставиться до 
своїх родин, і я – найкращий з-поміж вас у ставленні до 
своєї родини».
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«Найкращими з вас є ті, хто найкраще ставиться до 
своїх дружин».
«Кращими з-поміж вас є ті, хто приносить іншим 
найбільшу користь».

Ми познайомили вас лише з деякими висловлюваннями 
Пророка, які сповнені безмежної мудрості, лаконічності та 
глибини.

Пророк Мухаммад був яскравим прикладом втілення у життя 
свого вчення. Ставлення та підхід до взаємин з оточуючими 
відображали багатогранність його унікальної особистості в 
усьому: характері, милосерді, чесності, правдивості, доброті, 
щирості, скромності, щедрості, прощенні, терплячості, 
великодушності та багатьох інших чеснотах.
Історій та доказів, що свідчать про вражаючі особисті якості 
Пророка, надто багато, щоб згадати їх тут. Тому, дозвольте 
розглянути один з прикладів:

Після того, як вороги-мекканці відкинули заклик, з яким 
він прийшов...
Після того, як його піддали переслідуванням та 
знущанням, неодноразово замахуючись на його 
вбивство…
Після того, як вони закатували та вбили багатьох 
його послідовників і тих, кого він любив…
Після того, як вони побили його та сподвижників; після 
вигнання їх із осель, привласнення майна і землі...
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Як вчинив Пророк Мухаммад (мир йому та благословення 
Аллага) зі своїми ворогами та кривдниками, коли він увійшов 
до Мекки переможцем та звільнивши її від язичництва та 
ідолопоклонства?

На хвилі знаменної перемоги Пророка Мухаммада та 
мусульман, у розпалі їхньої радості, задоволення та 
щастя від повернення додому – у священну Мекку, Пророк 
Мухаммад зібрав усіх мекканців, яких переповнював страх, 
що він почне переслідувати та вбивати їх за усі заподіяні 
знущання і вбивства мусульман.

Мухаммад запитав їх: «Як ви вважаєте, що я з вами 
зроблю?»

Ті відповіли: «Ти благородний брат і син шанованого 
брата з-поміж нас».

І тоді добра, терпляча, великодушна та милосердна натура 
Пророка дарувала їм прощення.

Він проголосив: «Ніхто не заподіє вам шкоди. Ви можете 
йти. Ви – вільні».

Чи доводилась вам бути свідком таких ситуацій?  Чи чули ви 
щось подібне цій історії?

Чи можете ви усвідомити рівень милосердя Пророка 
Мухаммада?
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Описуючи цю безпрецедентну історичну подію, професор 
Джон Еспозіто зазначив:

«Пророк, після звільнення Мекки, відмовившись від 
помсти та загарбницького завоювання, запропонував 
своїм ворогам врегулювання і прощення, а не меч. 
Жителі Мекки, зі свого боку, прийняли іслам і керівництво 
Мухаммада та стали частиною мусульманської громади 
(умми)».

На противагу згаданому, ви, напевно, згадаєте про відомі 
звірства, скоєні з боку усіляких наддержав протягом історії 
людства, про їх загарбницькі навали та тортури.

Що більше ми вивчаємо життєпис Мухаммада (мир йому 
та благословення Аллага), тим краще ми розуміємо його 
бездоганне ставлення до оточуючих та проникливість його 
характеру, і ми ще раз переконуємось, що він:
«…відправлений як милість для світів». (Коран 21:107)

Пророк Мухаммад сказав: «Я прийшов, щоб довести до 
досконалості вашу вдачу».

На підтвердження цього, Аллаг говорить в Корані: «І, 
воістину, ти — доброго звичаю!». (68:4)
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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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“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. 

Свідоцтво віри (вхід до ісламу):




