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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Вступ 

Я починаю з іменем Аллаха, Всемилостивого, 

Милосердного. 

Хвала Єдиному Богу, Господу світів, мир і благословення 

Його Пророку та Посланцю Мухаммаду, його 

сподвижникам, його родині, а також усім тим, хто 

йтиме його шляхом аж до Судного Дня! 

Іслам визнає той факт, що сексуальне бажання повинно бути задоволене. 

Він вважає виконання цього бажання похвальною справою, поки це виконується у 

межах шаріату. Немає нічого презирливого в тому, щоб задовольняти це бажання, і ним 

не слід нехтувати. Аллах (с.а.с.) говорить: 

«Людям видається прекрасною любов до задоволень, які приносять жінки, 

сини, накопичені кінтари золота і срібла, прекрасні коні, худоба та посіви. Такою є 

тимчасова насолода земного життя, тоді як у Аллаха — краще місце для 

повернення!». (3:14) 

Пророк (р.а.а.) сказав: 

«Жінки і парфуми стали дорогими мені, і я знаходжу розраду у виконанні 

Салах (молитва)». (Нісайя) 

Іслам забороняє повне придушення цього бажання, оскільки Іслам – це  Дін, що 

знаходиться у гармонії із природним становищем людини. Вона задовольняє свої 

природні потреби належним чином, відповідно до законів Шаріату. Абу Хурайра (р.а.а.) 

сказав: 

Посланника Аллаха (р.а.а.) запитали про те, що більш за все підносить людей 

до Раю [Небесної Обителі]. Він сказав: «Страх перед Аллахом і хороші манери». 

Далі його запитали про те, що найбільше наближає людину до Вогню. Він сказав: 

«Язик та статеві органи». (Тірімзі) 

У цьому буклеті ми обговоримо Ісламський метод задоволення сексуальних 

бажань, і як він може бути перетворений із бажання в акт поклоніння, за який 

мусульманин отримує нагороду. Абу Зарр (р.а.а.) сказав, що деякі із сподвижників 

сказали Пророкові (с.а.с.): «О, Посланник Аллаха! Наші багаті товариші досягли 

найбільших нагород ... вони моляться, коли ми молимося, вони постять, як ми, і 

віддають благодійність зі свого багатства! Посланник Аллаха (мир йому і 

благословення Аллаха) сказав: 



«Чи не дав Аллах вам те, з чого ви можете дати благодійність? Дійсно кожен 

Тасбех є благодійністю, кожен Такберах є благодійністю, кожен Тахмедах є 

благодійністю і кожен Тахлехах є благодійністю. Благі діяння є благодійністю і 

заборона зла – благодійність, і коли один з вас поруч зі своєю сім’єю, це теж 

благодійність». Сподвижники сказали: «О, Посланець Аллаха, коли хтось з нас 

вступає у зв’язок із своєю дружини, бажає її, він отримує нагороду за це?» 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: «Чи не стане чоловік гріховним, наближаючись 

до незаконної жінки? Так само, коли він наближається до своєї дружини, він буде 

винагороджений». (Мусульманин) 

В Ісламі шлюб заохочується. Це єдиний спосіб, яким людина може полегшити 

сексуальну напругу. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Я одружуюся з жінками, тому той, хто відкидає мою Сунну, не зі мною». 

(Ірва аль-Галіл) 

Іслам розглядає шлюб, як вроджену потребу в житті людини. Любов, милосердя, 

альтруїзм поширюються у суспільстві і зберігають людство через продовження роду. 

Людська цнотливість, честь і гідність збереглися дякуючи шлюбу, тому утримання від 

нього відвертає від людини ці переваги і змушує її виступати проти своєї природи. 

Життя в спокої, мирі та любові це те, що Іслам прагне встановити між чоловіком і 

дружиною. Аллах (с.а.с.) говорить: 

«Серед Його знамень — те, що Він створив для вас дружин із вас самих, щоб 

ви знаходили в них спокій, і встановив між вами любов і милосердя. Воістину, в 

цьому знамення для людей, які думають!». (30:21) 

Через шлюб кожен із подружжя оберігає іншого від незаконних речей; це мета 

шлюбу в Ісламі. Аллах (с.а.с.) говорить: 

«Вони — наче одяг для вас, а ви — наче одяг для них.». (2:187) 

Є люди, що виступають проти Ісламу в цьому і підтримують сексуальні відносини, 

які суперечать законам шаріату. Іслам застерігає мусульман, які ведуть себе як тварини 

і задовольняють свої сексуальні бажання як їм заманеться. Яким тяжким гріхом це 

дійсно є, коли чоловік бере участь у статевому акті з жінкою, яка є для нього 

незаконною! 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Немає більш страшного гріха після Ширка [творіння Йому співтоваришів], 

ніж перелюб». (Ахмед) 

Іслам виховує і вчить своїх послідовників бути цнотливими, чистими і гідними. 

Він прагне удосконалювати і покращувати манери та етикет мусульманина. Абу умам 

(р.а.а.) сказав: 



«Молодий чоловік прийшов до Пророка (с.а.с.) і сказав: «О Посланник 

Аллаха, дозволь мені чинити перелюб! Люди зібралися навколо нього і сказали: 

«Ах! Ах!» Пророк (с.а.с.) сказав: «Приведіть його». Потім він підійшов близько до 

Пророка (с.а.с.) і сів. Пророк (с.а.с.) запитав його: «Хотів би ти такого для своєї 

матері?» Він сказав: «Ні, клянуся Аллахом!» Пророк (с.а.с.) сказав йому: «Точно 

так само люди не хочуть цього для своїх матерів». Пророк (с.а.с.) запитав його: 

«Хотів би ти такого для своєї дочки? Він сказав: «Ні, клянуся Аллахом!» Він (с.а.с.) 

сказав йому: «Точно так само люди не хочуть цього для своїх дочок». Він (с.а.с.) 

сказав йому: «Хотів би ти такого для своєї сестри?» Він сказав: «Ні, клянуся 

Аллахом!» Він (с.а.с.) сказав йому: «Точно так само люди не хочуть такого для 

своїх сестер». Потім Він (с.а.с.) сказав: «Хотів би ти такого для своєї тітки?» Він 

сказав: «Ні, клянуся Аллахом!» Він (с.а.с.) сказав: «Точно так само люди не 

хочуть такого для своїх тіток». (Оповідач хадісу сказав) Пророк (с.а.с.) поклав 

руку на груди молодого чоловіка і сказав: «О, Аллах, прости його, очисти його 

серце, і захисти його від перелюбу». Після цього найненависнішою річчю для цієї 

молодої людини був перелюб. (Ахмед) 

Іслам не схвалює чернецтва або утримання від законних мирських задоволень. 

Анас б. Малік (р.а.а.) сказав: 

«Три чоловіки прийшли в будинок Пророка (с.а.с.) щоб подивитися як він 

поклоняється Аллаху (с.а.с.). Коли їм коли їм розповіли про це, вони сказали: 

«Нам далеко до Пророка (с.а.с.); Аллах простив йому його минулі і майбутні 

гріхи». Один із них сказав: «Я буду безперервно молитися протягом ночі». Інший 

сказав: «Я буду безперервно постити і не припиняти». Останній сказав: «Я не 

підійду до жінок». Посланник Аллаха (с.а.с.) прийшов і запитав: «Ви ті, хто це 

сказали? Воістину, клянуся Аллахом, я найбільш богобоязливий із вас і 

благочестивий, але я пощу, і припиняю піст, молюся і відпочиваю, я одружуюся на 

жінках, так що той, хто не дотримується моєї Сунни, той не має до мене 

відношення». (Бухарі) 

Іслам не дозволяє задовольняти свої сексуальні бажання в неконтрольованій 

тваринній манері. Мухаммад Кутб сказав: 

«Немає жодних проблем із питанням про секс в Ісламі. Іслам встановлює 

правила, через які можна задовольнити свої природні потреби [серед яких і 

сексуальні бажання] і не заважає людині робити це. Правила, встановлені в Ісламі 

[в цьому] аналогічні мостам встановленим через струмок, вони не блокують потік, 

і дозволяють перехід туди і назад. Таким чином інші цілі можуть бути досягнуті, а 

також, які не могли б бути досягнуті [до зведення мосту]. Це саме те, що Іслам 

робить із сексуальним потягом людини. Він встановлює правила, не для того, щоб 

придушувати його, а організовує і регулює його, бо вони є межами та 

обмеженнями Аллаха. Аллах говорить: «Не виходь за межі Аллаха. Це кордони, 

які Аллах подає як безпечні межі, в яких людина може витрачати цю енергію, і з 

якою добро охоплює як людину, так і суспільство». 



Через норми Джахілії [Невігластва] суспільство усвідомило важливість 

регулювання та організації всіх природних людських бажань крім сексуального 

бажання! Це єдине природне бажання людини, яке вони не пов’язували правилами! 

Проте [норми цього товариства] не дозволяють володіти і розпоряджатися речами так, 

як подобається, і де б людині хотілося, тому, що це вважалося крадіжкою, за яку за цим 

законом належало покарання. Крім того, існують правила, що стосуються житла і одягу, 

які не відповідають людським бажанням!» 

 

Д-р Абдул Рахман б. Абдул-Карім аш-Шеха 

Ріядх, 11535 

Box 59565 

E-mail: alsheha2@gmail.com  

http://www.islamland.org 
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Ісламський погляд на секс 

 

Іслам визнає той факт, що сексуальне бажання повинно бути задоволено 

відповідно до закону Шаріату, (тобто через шлюб). Людина не може задовольняти своє 

бажання в будь-який інший формі. Аллах вихваляє тих, хто дотримується цих законів. 

Він каже: 

«Досягли успіху віруючі, які смиренні у своїх молитвах, які уникають усього 

марного, які дають закят, які закривають свою наготу від усіх, окрім дружин і тих, 

ким оволоділи їхні правиці — їм не докорятимуть за це». (23:1-6) 

Аллах, Всевишній, закликає мусульман одружуватися, бо це Сунна (практика) 

усіх пророків і посланців, Аллах оберігає їх від усіх зневажливих речей. Аллах (с.а.с.) 

говорить: 

«Ми відсилали посланців раніше за тебе й дарували їм дружин і нащадків. Але 

жоден посланець не міг явити знамення без дозволу Аллаха. Для кожного строку — 

своє Писання». (13:38) 

Посланник Аллаха (с.а.с.) також закликав мусульман одружуватися і мати 

потомство. Макела бін. Йасар (р.а.а.) сказав: 

«Один чоловік прийшов до Посланника Аллаха (с.а.с.) і сказав: «О, Посланець 

Аллаха, я збираюся одружитися із багатою жінкою шляхетного походження і статусу, 

але вона безплідна. Чи повинен я одружуватися з нею? Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Одружуйтесь на дружніх і родючих жінках, бо я буду хвалитись (великою) 

Нацією своєю перед усіма народами (у День Воскресіння)». (Абу Дауд) 

Іслам наказав мусульманам допомагати тим, хто хоче одружитися негайно. Абу 

Хурайра (р.а.а.) повідомив, що Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Якщо до вас звертаються чоловіки (чиїми манерами і Діном ви задоволені), 

то одружіть їх, бо якщо цього не зробити, Фітна [випробування і розбрат] та зло 

восторжествують. (Хакім) 

Іслам велить мусульманам одружуватися і не боятися бідності. Аллах (с.а.с.) 

говорить: 

«Одружуйте тих серед вас, хто самотній, а також праведників із ваших 

рабів і рабинь. А якщо вони бідні, то Аллах із ласки Своєї збагатить їх. Аллах — 

Всеосяжний, Всезнаючий!». (24:32) 

Пророк (с.а.с.) сказав: 



«Аллах, безсумнівно, допоможе трьом людям: Муджахіду [мусульманському 

воїну] на шляху Аллаха, тому, хто одружується, щоб захистити себе і шукати 

цнотливості,  і рабу, який прагне купити свою свободу». (Хакім) 

Іслам наказує тим, хто не може дозволити собі одружитися із фінансових причин, 

зберігати цнотливість. 

Аллах (с.а.с.) говорить: 

 Нехай зберігають цноту ті, хто не може одружитися, доки Аллах із ласки 

Своєї не збагатить їх. (24:33) 

В Ісламі, молодь повинна одружуватися якомога раніше. Пророк (с.а.с.) 

повідомив нам, що потрібно зробити, щоб приборкати свої бажання, якщо людина не 

може знайти кошти, щоб одружитися. Він (с.а.с.) сказав: 

«О, молодь, хто з вас може дозволити собі шлюб [фінансово і фізично] нехай 

одружується, бо це дійсно допомагає зберегти цноту: всякий, хто не може 

одружитися, повинен постити, тому що це вбереже його». (Бухарі) 

Коран наводить приклад мусульманській молоді, як впоратися із сексуальним 

бажанням, і, як придушити його через історію Юсефа (р.а.а.). Аллах (с.а.с.) говорить: 

 «Та жінка, в будинку якої він жив, стала зваблювати його. Вона зачинила 

двері й сказала: «Йди до мене!» Той відповів: «Рятуй мене Аллах! Адже він [твій 

чоловік]- мій господар, який забезпечив мені прекрасне життя. Воістину, грішники 

не матимуть успіху.»  Вона бажала його, й він забажав би її, якби не побачив доказ 

Господа свого. Так Ми відвернули від нього зло й нечистоту. Воістину, він — один із 

Наших щирих рабів!».(12:23-4) 

Навіть якщо людина поміщена до в’язниці або травмована, вона не повинна 

вступати у незаконні відносини. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Вона сказала: «Ось той, через кого ви мені дорікали! Я справді намагалася 

звабити його, але він відмовився. Якщо він не зробить того, що я наказала йому, то 

потрапить до в’язниці й буде одним із принижених!» Той сказав: «Господи! 

В’язниця миліша для мене, ніж те, до чого вони мене закликають! Якщо ти не 

відвернеш хитрощів їхніх, то я піддамся їм і буду одним із невігласів!» (12:32-33) 

Іслам забороняє задоволення сексуального бажання за допомогою будь-яких 

засобів, крім тих, які є законними. Якщо існують побоювання, що людина буде чинити 

перелюб, то тільки в такому випадку вона може мастурбувати, щоб полегшити 

сексуальну напругу, що є меншим із двох зол. 

 



Заходи вжиті Ісламом щоб 

регулювати сексуальне бажання 

 

Іслам забороняє все, що викликає у людини збудження, за винятком того, 

що відбувається між подружжям, побоюючись, що людина буде робити те, що є 

незаконним. Наступні заходи здійснюються в Ісламі, щоб запобігти сексуального 

збудження. 

1. Поділ дітей у спальнях. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Звеліть своїм дітям здійснювати молитву, коли їм виповниться сім, і бийте 

їх, [якщо вони не будуть здійснювати молитву], коли їм десять, і розділяйте їх у 

спальнях». 

(Абу Дауд) 

Це зроблено для запобігання сексуального збудження, поки вони сплять. 

Іслам наказує мусульманським жінкам носити хіджаб і не спілкуватися з не-

Махрам
1
 чоловіками, щоб вони могли зберегти свою цнотливість і не викликати у них 

сексуальні бажання. Аллах (с.а.с.) говорить: 

О Пророку! Скажи своїм дружинам, донькам і віруючим жінкам, щоб вони 

одягалися у свої покривала. Так їх легше впізнаватимуть і не образять. А Аллах — 

Прощаючий, Милостивий! (33:59) 

Іслам узаконив для літніх жінок, які не бажають шлюбу, і не бажані іншими, 

можливість знімати з себе верхній одяг. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Не буде гріха на старших жінках, які не сподіваються на шлюб, якщо вони 

скинуть верхній одяг, не показуючи своїх прикрас. Але краще для них утриматися 

від цього, а Аллах — Всечуючий, Всезнаючий! (24:60) 

 

2. Опускання погляду. Мусульманину наказано опускати погляд, а не дивитися 

на заборонені речі, оскільки людина буде дивитися після першого погляду, а потім 

уявляти собі, і, нарешті, робити незаконне. Аллах говорить: 

 Скажи віруючим чоловікам, щоб вони відводили свої погляди й закривали свою 

наготу. Так буде чистіше для них. Воістину, Аллаху відомо про те, що вони 

роблять! Скажи віруючим жінкам, щоб вони відводили свої погляди й закривали 

                                                
1 Чоловіки, за яких жінка не вийде заміж. 



свою наготу. Нехай вони не показують своїх прикрас, окрім того, що назовні, й 

нехай закривають своїми покривалами груди. Нехай не показують своїх прикрас 

нікому, крім своїх чоловіків, батьків, батьків своїх чоловіків, своїх синів, синів своїх 

чоловіків, своїх братів, синів братів, синів своїх сестер, інших жінок чи тих, ким 

оволоділи їхні правиці, слугам, якими не володіє пристрасть, або дітям, які не 

знають жіночої наготи; нехай вони не ступають так, щоб було відомо, які 

прикраси вони приховують. Кайтеся перед Аллахом усі разом, о віруючі! Можливо, 

ви матимете успіх! (24:30-1) 

Ібн аль-Каййім, нехай буде Аллах милостивий до нього Аллах, сказав: 

«Оскільки [перелюб] виникає із того, що людина бачить, наказ опустити погляд 

пріоритетніший над оберіганням своїх інтимних частин [тобто бути цнотливими]. 

Всі інциденти відбуваються від побаченого, як пожежа починається із невеликої 

іскри. Незаконні погляди, переростають в думку [в серці], яка веде людину до дії і, 

нарешті, до самого гріха. Ось чому сказано: 

«Хто оберігає ці чотири речі – зберігає свій Дін, погляд, думки, 

висловлювання і дії». 

Може статися, що людина погляне на щось незаконне, але їй заборонено дивитися 

на нього пильно або вдруге. 

Пророк (с.а.с.) сказав Алі: 

«О, Алі, не дивися знову і знову. Ти не будеш покараний за перший погляд, 

але будеш покараний за другий». 

З метою заохочення мусульман опускати свої погляди, Пророк (с.а.с.) розказав 

про нагороду, яку отримує мусульманин, коли він опускає погляд зі страху перед 

Аллахом і надією на Його нагороду. Він (с.а.с.) сказав: 

«Погляд схожий на отруєну стрілу Ібліс: всякий, хто уникає його через страх 

перед Аллахом і шукає Його задоволення отримує нагороду; Його Іман 

[збільшується], задоволення від чого він відчуває в своєму серці». (Хакім) 

 

3. Просити дозволу перед тим, як увійти  до когось, щоб не бачити того, що є 

незаконним. Аллах (с.а.с.) говорить:  

О ви, які увірували! Нехай ті, ким оволоділи ваші правиці, й ті, які не 

досягнули зрілого віку, просять у вас дозволу увійти [до вашої кімнати] в трьох 

випадках: перед ранковою молитвою, опівдні — коли ви скидаєте одяг свій, а 

також після нічної молитви. Такі три випадки вашої наготи. В інший час не буде 

гріха ні на вас, ні на них, адже одні з вас заходять до інших. Так Аллах пояснює вам 

знамення, а Аллах — Всезнаючий, Мудрий! (24:58) 

Аллах (с.а.с.) говорить: 



Коли ваші діти досягнуть зрілого віку, то нехай просять дозволу ввійти так 

само, як це робили [старші]. Так Аллах пояснює вам знамення Свої, а Аллах — 

Всезнаючий, Мудрий! (24:59) 

 

4. Іслам забороняє чоловікам наслідувати жінок і жінкам наслідувати 

чоловіків. Ібн Аббас (р.а.а.) сказав: 

«Посланник Аллаха (с.а.с.) прокляв чоловіків, які наслідують жінок і жінок, 

які наслідують чоловіків». (Бухарі) 

 

5. Іслам забороняє дивитися на речі, які викликають збудження, такі як злі 

фотографії. Абдуррахман бін Абі Саїд аль-Худрі (р.а.а.) повідомив, що, за словами 

його батька, Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Чоловік не повинен дивитися на інтимні частини тіла іншого чоловіка, і не 

повинна жінка дивитися на чужі інтимні частини тіла. Двоє чоловіків не повинні 

лежати голими під одним одягом, і дві жінки не повинні лежати голими під одним 

одягом». (Мусульманин) 

 

6. Прослуховування речей, які викликають сексуальне збудження, 

наприклад, музики. Музика зазвичай провокує людину робити зло, а деяких 

пробуджує сексуально. Вчені були правдиві у своїй заяві про музику, як вони сказали: 

«Музика приводить до перелюбу». 

 

7. Пророк (с.а.с.) заборонив сидіти з молоддю [у яких немає волосся, що росте 

на їхніх обличчях] і пильно на них дивитися, особливо якщо вони є привабливими. 

Абу Хурайра (р.а.а.) сказав, що Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Син Адама буде виконувати його долю через перелюб. Очі чинять перелюб, 

коли дивляться на на речі, що заборонені. Вуха чинять перелюб, коли слухають 

заборонені речі. Язик чинить перелюб, коли розмовляє із незаконними жінками. 

Рука чинить перелюб, коли торкається незаконних речей. Ноги чинять перелюб, 

коли ступають незаконним шляхом. Серце бажає і прагне; внаслідок цього 

людина насправді може вчинити перелюб або бути близьким до цього». 

(Мусульманин) 

 

8. Пророк (с.а.с.) заборонив усамітнюватись із жінкою [чужого]. Тому, що 

людина може стати жертвою сатанинського бажання і чинити перелюб із нею. Пророк 

(с.а.с.) сказав: 



«Нехай ніхто з вас не усамітнитися з жінкою [чужого], бо сатана буде з ними 

третім». (Ібн Хіббан) 

Вільне змішання обох статей заборонено в Ісламі, тому, що це може призвести до 

заборонених відносин, все, що призводить до забороненого також заборонено. 

Мухаммад Кутб говорив у своїй книзі «Людина між матеріалізмом і Ісламом»: 

 

«Невинність спільного навчання – це великий міф, який прийшов із Заходу. Коли 

Захід попрямував до секуляризму [і втратив свої ідеали] і почав лікувати сексуальну 

напругу, соціологи і психологи представили плюси і переваги спільного навчання. 

Після цього Захід усвідомив помилковість цих цінностей і вигод. Психіатри і 

психологи змінили свої думки щодо спільного навчання, і заявили, що повільні танці, 

невинні вечірки, змішані чаювання і пікніки, навіть під наглядом батьків, викликають у 

людей бажання. Якщо ці бажання придушуються за соціальних обставин чи 

сором’язливості, це створює розумове і нервове занепокоєння після того, як людина 

відчуває спокій під час цих заходів. У цьому випадку, молодь вдається до однієї з двох 

речей: або піти в місце, де можна робити це без перешкод, або жити в цьому стані 

тривоги, яка призводить до певних розладів. Так що ж це за невинність і виховання?» 

 

9. Іслам забороняє жінці описувати іншу жінку чоловікові, оскільки він може 

розлюбити через це свою дружину. Деякі якості, жінки, про яку розповідає його 

дружина, можуть бути йому до вподоби, але не властивими його дружині. Сатана може 

навіть спровокувати його шукати цю жінку. Абдуллах б. Масуд (р.а.а.)повідомив, що 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Жінка не повинна сидіти з іншою жінкою, щоб описувати її чоловікові так, 

як ніби він дивиться на неї». 

(Абу Дауд) 

 

10. Жінкам заборонено залишати свої будинки, коли вони духмяні тому, що 

це змушує людей дивитися на них, і може привести до незаконних дій. Аллах (с.а.с.) 

говорить: 

Залишайтеся у своїх домівках, не вбирайтеся так, як вбиралися в часи 

невігластва. (33:33) 

Їй також заборонено говорити тихо, покірним тоном, це убезпечить її від слабких 

чоловіків, що бажають перелюбу. Жінка повинна говорити з чоловіками (чужими), 

тільки коли це необхідно, при цьому не говорити в кокетливій манері. 

Аллах (с.а.с.) говорить: 



… не виявляйте ніжності в розмові, щоб не побажав вас той, у чиєму серці 

хвороба. Промовляйте гідні слова! (33:32) 

Аллах (с.а.с.) говорить: 

 Якщо ви просите в [дружин Пророка] якісь речі, то просіть їх крізь завісу. 

Так буде чистіше для ваших та їхніх сердець.  (33:53) 

Іслам забороняє наготи і показ жіночих прикрас. Аллах (с.а.с.) говорить: 

О сини Адама! Ми зіслали вам одяг, щоб приховали ви наготу вашу, й 

прикраси. Але одяг богобоязливості кращий! Це — знамення від Господа вашого. 

Можливо, ви замислитесь! (7:26) 

Абу Хурайра (р.а.а.) сказав, що Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Є два типи людей, які належать Пеклу, якого я ще не бачив; люди, які 

мають батіг у формі вух худоби, яким вони б’ють людей. І жінок, які одягнені, але 

роздягнені, і ходять спокусливо, і не підкоряються Аллаху. Їхні голови схожі на 

горб кульгавого верблюда. Вони не ввійдуть Джанну, а її запах може відчуватися 

на відстані». (Мусульманин) 

Іслам роз’яснює, кому жінка має право показувати свою красу. Аллах (с.а.с.) 

говорить: 

Скажи віруючим жінкам, щоб вони відводили свої погляди й закривали свою 

наготу. Нехай вони не показують своїх прикрас, окрім того, що назовні, й нехай 

закривають своїми покривалами груди. Нехай не показують своїх прикрас нікому, 

крім своїх чоловіків, батьків, батьків своїх чоловіків, своїх синів, синів своїх 

чоловіків, своїх братів, синів братів, синів своїх сестер, інших жінок чи тих, ким 

оволоділи їхні правиці, слугам, якими не володіє пристрасть, або дітям, які не 

знають жіночої наготи; нехай вони не ступають так, щоб було відомо, які 

прикраси вони приховують. Кайтеся перед Аллахом усі разом, о віруючі! Можливо, 

ви матимете успіх! (24:31) 

 

11. Жінці забороняється подорожувати наодинці, без Махраму (опікуна-

чоловіка), таких, як чоловік, батько, брат чи родич, за якого вона не може вийти заміж. 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Чоловік не повинен сидіти на самоті з жінкою [чужого], і не повинна вона 

подорожувати без Махраму. Чоловік тоді запитав Пророка (с.а.с.): «О, Посланець 

Аллаха (с.а.с.) Я повинен йти в таку-то і таку-то битву, а моя дружина пішла, щоб 

здійснити Хадж! Пророк (с.а.с.) сказав: «Вирушай разом із своєю дружиною». 

(Бухарі) 



За цим стоїть мудрість збереження та охорони цнотливості жінки, тому що 

зазвичай подорож не легка, і вимагає багатьох речей, і жінка слабка в цьому в зв’язку з 

тим, що у неї трапляється менструація, вагітність і годування груддю. Крім того, жінку 

простіше обдурити, ніж чоловіка, тому що на неї можна вплинути через ближніх. 

Таким чином, під час подорожі, вона потребує особи, що оберігає і захищає її від тих, 

хто хоче заподіяти їй шкоду будь-яким чином, або взяти її гроші. Вона також потребує 

тих, хто задовольнить усі її потреби, і гарантує їй повний комфорт. Махрам 

зобов’язаний робити все це так, щоб вона не потребувала допомоги незнайомців. 

 

12. Пророк (с.а.с.) наказав мусульманам приходити до своїх дружин, якщо 

вони бачать жінку, яка стимулює їхнє сексуальне бажання, для того щоб 

звільнити себе від цього бажання законним способом. Роблячи це, він уберігає себе 

від гріха і позбавляється шепотіння сатани. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Жінка приходить у формі, схожій на сатану, і йде у формі, схожій на 

Сатану». 

(Мусульманин) 

 

13. Іслам наказує обом подружнім задовольняти сексуальне бажання один 

одного, коли б хто-небудь із подружжя не побажав. Жінці забороняється відмовляти 

проханню чоловіка, коли він хоче задовольнити свої сексуальні бажання, бо це приведе 

його до зла. Він може почати шукати інші методи задовольняти своє бажання, або 

спровокувати психічний тиск, і все це шкідливо для здоров’я. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Якщо чоловік просить дружину переспати з ним, а вона відмовляється – він 

лягає спати і сердиться на неї, а ангели проклинають її до ранку». (Абу Дауд) 

Чоловік повинен також задовольняти бажання дружини для того, щоб захистити і 

зберегти її від зла. Імам Ібн Хазм, нехай буде Аллах милостивий до нього, сказав: 

«Обов’язковими для чоловіка є статеві зносини з дружиною, коли вона очистилася, 

якщо він в змозі зробити це, в іншому випадку, він грішник». Доказ цього в словах 

Аллаха (с.а.с.): 

Уникайте зносин із ними, поки не очистяться вони. А коли вони очистяться, 

то приходьте до них — так, як наказав вам Аллах. Воістину, Аллах любить тих, 

які каються, любить тих, які очищуються!  (2:222) 

Це питання є дуже серйозним, у випадку, якщо чоловік не виконує бажання 

дружини, її скарга може дійти до Шаріатськіх судів – за необхідності – так, щоб вона 

могла отримати своє по праву. Це забезпечує безпеку суспільства від усіх бід.  

Тим, хто любить бачити широке поширення зла у суспільстві, Аллах погрожує 

найсуворішим покаранням. Він (с.а.с.) говорить: 



Воістину, на тих, кому подобається, щоб про віруючих розповідали мерзенне, 

чекає болісна кара в житті земному й наступному! Аллах знає, а ви не знаєте! 

(24:19) 

 

Якщо це покарання тих, хто хоче, щоб незаконні відносини стали очевидними (у 

суспільстві), то, яке покарання тих, хто бере участь у них і допомагає поширити їх у 

суспільстві? 

 

Шлюб в Ісламі 

 

Саїд Сабік, нехай буде милостивий до нього Аллах, сказав у своїй книзі 

«Фикх ас-Сунна»: 

Іслам не дозволяє зняття сексуального напруження, окрім як через шлюб, 

оскільки Аллах Всевишній, не хотів прирівнювати людину з іншими істотами, 

щоб вона не задовольняла свої бажання не розуміючи, чи, щоб відносини з 

жінками були хаотичними і не врегульованими. 

Іслам ввів систему гарантії честі людини та її гідності. Відносини між 

чоловіком і жінкою відбуваються тільки після взаємної згоди обох сторін, а шлюб 

підтверджується у присутності інших, що обидвоє належать одне одному. У цьому 

праві встановлюється належний і безпечний спосіб відносин, захищене потомство і 

жінка від усякого зла. Іслам зберіг ядро сім’ї, наповнене материнською ласкою і 

батьківською турботою, завдяки цьому діти будуть рости в сприятливих умовах. 

Це система, яку прийняв Іслам і він відкидає всі інші, крім неї. 

 

Тут доречно коротко згадати кроки, визначені Ісламом, щоб одружитися із 

жінкою. 

 

1-й крок: Вибір дружини 

 

В Ісламі існує визначений спосіб обрати дружину, тому що метою вступу 

в шлюб в Ісламі є не тільки задоволення сексуальних бажань, а, скоріше, шлюб є 

першим кроком у формуванні сім’ї. З цієї причини, Мусульманин повинен вибирати 

дружину, з якою сімейні відносини можуть бути збережені. Це не може статися, якщо 

людина не одружиться із благочестивою дружиною, яка боїться Аллаха, і виконує свої 



законні обов’язки, не залишаючи без уваги інші аспекти, такі як прикрашання себе для 

свого чоловіка. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Одружуйте тих серед вас, хто самотній, а також праведників із ваших рабів 

і рабинь. А якщо вони бідні, то Аллах із ласки Своєї збагатить їх. Аллах — 

Всеосяжний, Всезнаючий! (24:32) 

Пророк (с.а.с.) уточнив, що приваблює чоловіка одружитися, і, як ми говорили, 

найбільш важливим фактором є благочестя і Дін. Він (с.а.с.) сказав: 

«На жінці одружуються по одній з чотирьох причин: багатство, походження, 

краса і Дін. Одружуйтесь через Дін, і ви будете нагороджені!» (Бухарі) 

Іслам прагне підготувати чоловіків бути мужами, які відповідають опису Пророка. 

Пророк (с.а.с.): 

«Віруючі з найбільш повним і сильним Іманом - ті, хто володіє хорошим 

характером і манерами, і кращі з вас є кращими для своєї сім’ї». (Тірімзі) 

Іслам також прагне підготувати жінок бути дружинами, що відповідають опису 

Пророка (с.а.с.). Його запитали: «Яка жінка краща?» 

Він сказав: «[Та], що радує [чоловіка], коли він дивиться на неї, кориться 

йому, коли він командує їй, і підкоряється йому, коли він кличе її [щоб 

задовольнити свої сексуальні бажання] і допомагає йому [поки він не просить 

нічого незаконного]. (Нісайя) 

Іслам прагне підготувати сім’ї до того, щоб вони могли бути корисними 

елементами суспільства. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Нехай буде Аллах милостивий до чоловіка, який виконує нічні молитви і 

будить свою дружину, і якби вона відмовилася зробити це – бризнув би водою їй в 

обличчя. Нехай Аллах помилує жінку, яка виконує нічні молитви, будить 

чоловіка, і якщо він відмовиться – бризне водою йому в обличчя». (Ібн Хузайма) 

 

2-й крок: Огляд майбутньої дружини 

 

Іслам прагне встановити міцні шлюбні відносини, чоловік повинен 

прагнути знайти привабливу дружину, яка має хороші характер та манери, так що 

обидва будуть досконалими. Таким чином, Іслам дозволив обом подружнім дивитися 

один на одного. 



 

Один чоловік прийшов до Пророка (с.а.с.), і повідомив йому, що він був 

заручений з жінкою із Ансару. Він (с.а.с.) сказав йому: «Ти дивився на неї?» Він сказав: 

«Ні!» Потім Пророк (с.а.с.) сказав йому: 

«Іди й подивися на неї, чи є у неї щось (тобто дефект) в очах Ансар [жінки]». 

(Мусульманин) 

Пророк (с.а.с.) згадав про мудрість візуального знайомства з жінкою. Анас (р.а.а.) 

повідомив, що Аль-Мугира б. Шубаха (р.а.а.) заручили з жінкою і Пророк (с.а.с.) сказав 

йому: 

«Іди й подивися на неї, бо це зробить вас ближче один до одного». (Ібн Маджа) 

Ісламське суспільство є надійним і безпечним від соціальних проблем. Любов і 

прихильність, між чоловіком і дружиною – це звичайні почуття [в Ісламі]. Поки ця 

любов чиста, невинна і законна, Іслам визнає її. Пророка (с.а.с.) запитали: 

«О, Посланець Аллаха! Дівчинка-сирота знаходиться під моєю опікою і двоє 

чоловіків хотіли вступити з нею в шлюб. Один багатий, а інший бідний. Нам 

подобається багатий, а вона любить бідного ... [Кому ми повинні запропонувати її 

для шлюбу?]». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: «Немає нічого краще для людей, 

які люблять один одного, ніж шлюб». (Хакім) 

Іслам заохочує заступництво за благочестиву людину, щоб той одружився на 

благочестивій жінці, якщо вони люблять один одного. 

Ібн Аббас (р.а.а.) сказав, що чоловік Барейри, нехай буде Аллах задоволений нею, 

– раб на ім’я Мугхіс – ходив за нею ридаючи, а його сльози падали на бороду. Пророк 

(с.а.с.) сказав Аббасу: 

«О, Аббас, ти не вражений тим, як Мугхіс любить Барейру і як вона не 

любить його?» 

Він тоді сказав їй: «Чому б тобі не повернутися до нього?» Вона запитала 

його: «Ти велиш мені зробити це?» Він (с.а.с.) сказав: «Я тільки прошу від його 

імені». Вона сказала: «Я не маю потреби в ньому». (Бухарі) 

Іслам також закликає опікунів-чоловіків запропонувати жінкам, які перебувають 

під їхньою опікою, відповідних, благочестивих людей, запитавши їхньої згоди, бо, 

опікун зацікавлений в тому, що є кращим для його підопічних. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Коли він прийшов до колодязя в Мад’яні, то побачив там групу людей, які 

напували худобу, й двох жінок, які відганяли стадо. [Муса] запитав: «Що з вами?» 

Ті відповіли: «Ми не можемо напувати худобу, доки не підуть інші пастухи. А наш 

батько вже дуже старий!» Він напоїв для них худобу, а потім відійшов у затінок і 



сказав: «Господи! Я потребую будь-якого блага, яке Ти можеш зіслати мені!» І ось 

до нього сором’язливо підійшла одна з двох жінок і сказала: «Мій батько кличе 

тебе, щоб віддячити за те, що ти напоїв худобу». І коли він пішов і розповів свою 

історію, той сказав: «Не бійся! Ти врятувався від несправедливих людей!» Одна з 

двох жінок сказала: «Батьку наш! Найми його для роботи! Воістину, найкращим, 

кого ти наймеш, буде сильна й гідна довіри людина!» Той відповів: «Я хочу 

одружити тебе з однією зі своїх доньок — за умови, що ти наймешся до мене на 

вісім років. А якщо ти відпрацюєш усі десять, то це буде милістю з твого боку. Я 

не хочу обтяжувати тебе. Ти побачиш, якщо побажає Аллах, що я — один із 

праведників!» [Муса] сказав: «Нехай так і буде між нами! Який би з двох строків я 

не відбув, нехай не будуть зі мною несправедливі. Аллах — Поручитель того, що ми 

говоримо!» (28:23-28) 

Салім б. Абдулла (р.а.а.) сказав, що він чув від Абдаллаха ібн. Умар (р.а.а.), що 

Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.) сказав: 

«Коли [моя дочка] Хафса б. Умар втратила чоловіка Хунаіса б. Худхафу Ас-

Сахме, я зустрів Усмана б. Аффан (р.а.а.) і запропонував йому одружитися на 

Хафсі, говорячи: «Якщо ви хочете, я видам Хафсу б. Умар за Вас». На що він 

сказав: «Я подумаю про це». Я чекав кілька днів, і тоді він сказав мені: «Я 

дотримуюся думки, що я не одружуся зараз». Потім я зустрів Абу Бакра (р.а.а.) і 

сказав: «Якщо ви хочете, я видам Хафсу б. Умар за Вас». Він мовчав і не давав 

мені жодної відповіді, і я розізлився на нього більше , ніж на Османа (р.а.а.). 

Кілька днів по тому, Посланник Аллаха (с.а.с.) зажадав її руки, і я видав її за нього 

заміж. Пізніше, Абу Бакр (р.а.а.) зустрів мене і сказав: «Можливо, ви гнівайтесь на 

мене, за те, що коли ви запропонували мені Хафсу для вступу в шлюб, я нічого не 

відповів вам». Я сказав: «Так». Абу Бакр (р.а.а.) сказав: «Ніщо не заважало мені 

прийняти вашу пропозицію окрім того, що Посланник Аллаха (с.а.с.) розповів 

мені про свої наміри стосовно Хафси, і я не хотів розкривати секрет Посланника 

Аллаха ( с.а.с.), але якби він [тобто Пророк (с.а.с.)] віддав її, я б, звичайно, 

прийняв її». (Бухарі) 

 

3-й крок: Шлюбний договір, придане і 

весільний бенкет 

 

Стовпи і передумови шлюбу: 

1. Обидві сторони приймають і схвалюють шлюб. Пророк (с.а.с.) сказав: 



«Овдовіла жінка і розлучена не виходить заміж без свого схвалення, і дівиця не 

виходить заміж, поки немає її дозволу». Сподвижники (р.а.а.) сказали: «О, Посланець 

Аллаха (с.а.с.) Як знати про її дозвіл? Він сказав: «Якщо вона мовчить». (Бухарі) 

Якщо жінка змушена вийти заміж за когось, у неї є право анулювати шлюб. Ханса 

бін Хідам аль-Aнсарія сказала Пророку (с.а.с.), що її батько змусив її вийти заміж за 

чоловіка, в той час як вона не любила його, тому Пророк (с.а.с.) розірвав шлюб. (Бухарі) 

Ці запобіжні заходи прийняті, щоб родина не розвалилася і щоб запобігти 

поширенню зла у суспільстві [тобто подружньої зради], яке відбувається коли одному з 

подружжя не подобається інший. 

2. Опікун є необхідною умовою для дійсності шлюбу. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Жоден шлюб не є дійсним, якщо у людини немає опікуна і двох надійних 

свідків [засвідчити шлюб]. Якщо шлюб звершений без цього [тобто опікунів або 

свідків], то це фіктивний шлюб, і якщо вони сперечаються один з одним, то 

правитель є опікуном для [жінки], яка не має опікуна». (Ібн Хіббан) 

Такі міри застосовуються для того, щоб не ускладнювати відносини між рідними і 

близькими. Як правило, опікун більш обізнаний і прагне приносити користь тим, хто 

під його опікою. Він обирає відповідного чоловіка, який буде робити жінку щасливою. 

У випадку, якщо жінка не має опікуна-чоловіка або хтось з її родини завадив їй 

вийти заміж за відповідну людину, правитель стає її опікуном. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Правитель опікун [над жінкою], що не має опікуна». 

Ібн Аббас (р.а.а.) заявив у тлумаченні аята: 

О ви, які увірували! Вам не дозволено бути спадкоємцями дружин проти їхньої 

волі. Не забороняйте їм забрати частину того, що ви їм дали, хіба як вони вчинять 

явний перелюб. Поводьтеся з дружинами гідно. І навіть якщо вони неприємні вам, 

то, можливо, неприємне для вас те, куди Аллах вклав багато добра! (4:19) 

У часи Невігластва, коли чоловік помирав, його опікуни були законними 

спадкоємцями його дружини: всякий з них, хто хотів одружитися з нею – одружився б 

на ній, інакше вони не дозволили б їй вийти заміж, так що Аллах послав цей аят. 

3. Коли обидві сторони згодні, обов’язком чоловіка стає дати своїй дружині 

придане. Аллах (с.а.с.) говорить: 

І щиро віддавайте дружинам викуп як дарунок для них. Але якщо вони за 

своєю волею щось повернуть вам звідти, то вживайте це для здоров’я та користі.  

(4:04) 

Махр (придане) повинен бути розумним. Пророк (с.а.с.) сказав: 



«Показником Барака жінки [тобто добра], є легкість в заручинах, приданому  і 

праці [тобто народженні дитини]». (Хакім) 

Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.), другий Халіф, сказав: 

«Не робіть придане [жінці] дорогим. Якщо не було б це достоїнством [у цьому 

житті] чи богобоязливістю перед Всевишнім, то Пророк  випередив би вас у цьому. Він 

не дав жодній зі своїх дружин і не взяв ні за одну зі своїх дочок більше дванадцяти 

Окійя».  

(Тірімзі, Абу Дауд і Ібн Маджа) 

Якщо будь-які умови були обговорені у шлюбному контракті, вони повинні бути 

виконані, і чоловік або дружина повинні дотримуватися їх. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Найважливіші умови, які потрібно виконувати це ті, які стосуються 

шлюбу». 

(Бухарі) 

Для того, щоб щастя поширювалось, треба запросити родичів і друзів на 

весільний бенкет, який проводить для того, щоб повідомити усіх про шлюб. 

Анас б. Малік (р.а.а.) сказав, що Абдуррахман б. Ауф (р.а.а.) прийшов із Мекки до 

Медіни, і Пророк (с.а.с.) створив узи братерства між ним і Саадом б. ар-Рабі аль-Ансарі. 

У Аль-Ансарі було дві дружини, і він запропонував Абдуррахману взяти половину його 

дружин і майна. Абдуррахман відповів: «Нехай благословить тебе Аллах і твоїх 

дружин і майно. Будь ласка, покажи мені ринок». Так Абдуррахман пішов на ринок і 

придбав трохи сушених фруктів і трохи олії. Через кілька днів Пророк (с.а.с.) побачив 

Абдуррахмана з жовтими плямами на одязі і запитав його: «Що це, о, Абдуррахман?» 

Він відповів: «Я одружився на жінці з Ансара». Пророк (с.а.с.) запитав: «Скільки 

Махру (тобто приданого) ти дав їй?» Він відповів: «Вага одного каменю золота». 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Запропонуй Валімах [весільний бенкет], на якому будуть страви лише з 

однієї вівці». (Бухарі) 

Не треба бути марнотратним готуючись до цього бенкету. Аллах (с.а.с.) говорить: 

 Воістину, марнотратники — брати шайтанів. А шайтан був невдячний 

перед Господом своїм! (17:27) 

Обов’язковим для людини, запрошеної на банкет, є прийти, якщо тільки у неї 

немає поважних причин. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Той, хто запрошений на весільний бенкет, повинен бути присутнім». 

(Бухарі) 



Гості, які відвідують весільний бенкет повинні молитися за його господарів, як у 

Хадісі Пророка (с.а.с.): 

«О Аллах, прости їм, і помилуй їх, і благослови їх у тому, що їм уготовано». 

(Ібн Хіббан) 

Гості також повинні молити Аллаха за обидвох із подружжя, кажучи: 

«Нехай благословить вас Аллах і дарує вам добро». 

(Хакім) 

Жінкам дозволяється використовувати бубон (Дуф) і співати невинні пісні, які не 

збуджують людину сексуально, щоб сповістити про шлюб. 

Пророк (с.а.с.) сказав Аїші (р.а.а.), що готувала жінку для чоловіка з Ансара в 

наречені: 

«О, Аїша! Хіба тебе не здивувало [під час церемонії одруження] те, що Ансару 

сподобалася розвага?» (Бухарі) 

 

Етикет першої шлюбної ночі 

 

Коли наречений і наречена зустрічаються в перший раз, нареченому 

рекомендується показати себе у найкращому світлі, і говорити солодко з нареченою, 

щоб почати хороші відносини і припинити занепокоєння і нервозність. 

Асма бинт Язід б. Aс-Сакан, нехай буде Аллах задоволений нею, сказала: «Я 

підготувала Аішу для Посланника Аллаха (с.а.с.), а потім покликала його, він 

(с.а.с.) підійшов і сів поруч із нею. Йому принесли глечик молока, з якого він 

відпив, і дав Аїші. Вона опустила голову, і була збентежена. Асма сказала: «Я 

дорікала їй і сказала: «Візьми глечик із рук Пророка (с.а.с.)!» Потім вона взяла 

його і пила з нього. Пророк (с.а.с.), сказав їй: «Дай це жінці, яка тебе супроводжує». 

Асма сказала: «О, Посланник Аллаха, візьми його собі, пий з нього, а потім віддай 

його мені своєю рукою. Він взяв його і з нього пив, і потім дав його мені. Я сиділа, 

і крутила посуд у руках, я буду пити з тієї ж посудини, що і Пророк (с.а.с.). Потім 

він сказав: «Дайте їм це». [Тобто іншим жінкам, які були зі мною] Вони сказали: 

«Ми не хочемо його!» Пророк (с.а.с.) сказав: «Не збирайтеся між голодом і 

брехнею!» (Ібн Маджа) 

Крім того, згідно з актом Сунни наречений має покласти руку на лоб нареченої і 

молити Аллаха, як у Хадісі: 



«О Аллах! Я прошу тебе [надай мені] найкраще з цієї жінки і кращі її риси. О, 

Аллах! Я молю, щоб Ти захистив мене від усіх бід цієї жінки та її злого характеру». 

(Бухарі) 

 

Прелюдія між подружжям 

 

Іслам розглядає задоволення сексуального бажання, як природний інстинкт, 

який повинен бути виконаний належним чином, дотримуючись певних правил. Метою 

шлюбу є те, що обидвоє знаходять розраду і духовну гармонію один в одному. 

Аллах (с.а.с.) говорить: 

Серед Його знамень — те, що Він створив для вас дружин із вас самих, щоб ви 

знаходили в них спокій, і встановив між вами любов і милосердя. Воістину, в цьому 

знамення для людей, які думають! (30:21) 

Шлюб заохочується в Ісламі, Джабір б. Абдулла (р.а.а.) сказав: «Мій батько помер 

і залишив сім чи дев’ять дівчаток і я одружився на жінці 

«О, Джабір! Ти тільки що одружився? Я сказав: «Так». Він сказав: 

«Незаймана чи жінка?» Я відповів: «Жінка». Він сказав: «Чому ти не одружився 

на незайманій, щоб грати з нею і сміятися?» Я сказав: «Абдулла [батько] помер і 

залишив дівчаток, а я не люблю одружуватися із дівчатами, так що я одружився 

на жінці, і вона може піклуватися про них». На що він сказав: «Нехай 

благословить тебе Аллах». (Бухарі) 

Прелюдія з дружиною є важливим питанням, бо це збільшує любов, турботу і 

занепокоєння один про одного. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Все, крім поминання Аллаха, є розвагою та іграми [тобто марним], за 

винятком чотирьох речей: ігри чоловіка з його дружиною, дресирування коня, 

цілеспрямована практика, і навчання плаванню». (Сахих аль-Джамі ас-Сагхір). 

Кожен із подружжя має сам підготувати себе для іншого. Вони також повинні 

очистити себе, нанести приємні аромати, і з’явитися в гарному одязі. Це збільшує 

любов. 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Аллах красивий і любить красу». (Мусульманин) 



Нафі, нехай буде Аллах милостивий до нього, сказав, що Абдуллах б. Умар 

(р.а.а.), використовував парфуми з чистими Уд і Уд змішаний з камфорою, і казав: «Це 

аромат, як і у Пророка (с.а.с.)». (Мусульманин) 

Аїша (р.а.а.) сказала: «Раніше я наносила на Пророка (с.а.с.) кращі парфуми, 

що він приносив, і дивилася на їхній блиск на голові і бороді». (Бухарі) 

Ібн Аббас (р.а.а.) сказав: «Я прикрашаю себе для моєї дружини, так як і вона 

прикрашає себе для мене. Я не вимагаю від неї дотримання всіх моїх прав, тому що я 

повинен буду дотримуватися всіх її прав, адже Аллах (с.а.с.) говорить: 

Відповідно до звичаю, жінки мають такі ж права, як і обов’язки, хоча 

чоловіки у дечому й вищі від них. (2:228) 

 

Види прелюдій між подружжям 

 

На ліжку 

 

Кожен із подружжя має право повністю роздягтися перед іншим, і вони 

можуть насолоджуватися, дивлячись один на одного. Бахз бін Хакім повідомив, що 

його батько сказав, що його дід (р.а.а.) сказав: 

«О, Посланник Аллаха! В якій мірі ми повинні покривати наші інтимні 

частини тіла?» Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: «Повністю закривайте інтимні 

частини тіла, лише вашій дружині і рабині дозволено бачити їх». Потім він 

запитав Пророка (с.а.с.): «Що, якщо люди зібралися в одному місці?» Він сказав: 

«Якщо ви можете захистити її від поглядів, то зробіть це» Тоді я запитав: «О, 

Посланець Аллаха ( с.а.с.), якщо людина на самоті?»  Він сказав: «Соромитися 

Аллаха потрібно більше, ніж людей». (Абу Дауд) 

Обидвоє можуть насолоджуватися товариством один одного, як їм подобається, 

поки чоловік під час статевих відносин зі своєю дружиною через відповідне місце 

(тобто через піхву). 

Ібн Аббас (р.а.а.) сказав, що Умар б. аль-Хаттаб (р.а.а.) прийшов до Пророка 

(с.а.с.) і сказав: «О, Посланець Аллаха! Я знищений!» Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Що ти зробив?» Він сказав: «Я підійшов до моєї дружини по-іншому минулої ночі» 

Посланник Аллаха (с.а.с.) нічого не сказав йому, і Аллах ниспослав: 



Ваші дружини — наче нива для вас. Приходьте до них, коли побажаєте, але 

нехай цьому передують ваші добрі справи. Бійтесь Аллаха і знайте, що ви 

зустрінетесь із Ним. Сповісти ж добру звістку для віруючих! (2:223) 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

Ви можете вступати у статеві відносини з вашою дружиною у будь якій позі, 

поки у неї немає менструації. (Тірімзі) 

Цей Хадис не означає, що чоловік повинен триматися подалі від своєї дружини, і 

утримуватися їжі або пиття з нею, якщо вона в періоді менструації. Аїша (р.а.а.) сказала: 

«У той час , коли у мене була менструація, я пила з чаші, і Пророк (с.а.с.) пив з 

тієї ж чаші, і я їла м’ясо з кістки, і Пророк їв те ж саме».  

Можна насолоджуватися своєю дружиною, поки у неї менструація,, але необхідно 

уникати статевого контакту з нею. Анас б. Малік (р.а.а.) сказав: 

«Коли у єврейки була менструація, (євреї) не їли і не пили з нею, і вони не 

наближалися до неї, поки вони були у своїх будинках. Товариші (р.а.а.) запитали 

Пророка (с.а.с.) з цього приводу, і Аллах послав: 

Ваші дружини — наче нива для вас. Приходьте до них, як побажаєте, але 

нехай цьому передують ваші добрі справи. Бійтесь Аллаха і знайте, що ви 

зустрінетесь із Ним. Сповісти ж добру звістку для віруючих! (2:223) 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Насолоджуйтеся вашими дружинами, але не займайтеся із ними сексом». 

(Мусульманин) 

Тоді євреї, почувши це, сказали: «Цей чоловік має свою точку зору у будь якому 

питанні!» 

Усаід бін Худаір і Аббадо бін Бішрі повідомили Пророку (с.а.с.) про те, що 

євреї сказали, і запитали: «Чи можемо ми займатися сексом зі своїми дружинами, 

коли у них менструація?» (Почувши це) Пророк (с.а.с.) розгнівався, і двоє 

супутників пішли. Хтось приніс молоко в якості подарунка для Пророка (с.а.с.), і 

він покликав їх, так щоб сподвижники (р.а.а.) не думали, що він розгнівався на 

них. (Мусульманин і Абу Дауд) 

Джабір (р.а.а.) передав, що юдеї сказали: «Якщо людина наближається до своєї 

дружини ззаду (але в піхву) дитина народиться косоокою». Аллах (с.а.с.) послав такі 

вірші: 



Ваші дружини — наче нива для вас. Приходьте до них, як побажаєте, але 

нехай цьому передують ваші добрі справи. Бійтесь Аллаха і знайте, що ви 

зустрінетесь із Ним. Сповісти ж добру звістку для віруючих! (2:223) 

Джабір (р.а.а.) потім сказав: «Якщо чоловік хоче, він може наближатися до 

його дружини по-різному, до тих пір, поки він наближається до неї в піхву». 

(Мусульманин) 

Відповідно до Сунни потрібно, згадувати ім’я Аллаха, коли чоловік наближається 

до своєї дружини і виголошувати прохання про яке повідомлено у Хадисі: 

«Якщо хтось хоче звернутися до дружини і каже: 

«Я починаю з ім’ям Аллаха ... О, Аллах захисти від Сатани нас і все те, що ти 

надаєш нам». 

Якщо Аллах побажає, щоб дитина народилася, то Сатана ніколи не завдасть їй 

шкоди. (Бухарі) 

Він повинен також брати участь у прелюдії з нею, цілуючи і  торкаючись її, щоб 

збудити її сексуально. Чоловік повинен чекати дружину, щоб задовольнити її 

сексуальні бажання. Анас (р.а.а.) сказав, що Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«Якщо чоловік має зносини з дружиною, він повинен бути справедливим з нею. 

Якщо він отримав сексуальне задоволення з нею, то він повинен чекати, щоб і 

вона отримала задоволення». 

(Абу Йала) 

Умар б. Абдул-Азіз повідомив, що Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Не займайтеся сексом зі своєю дружиною відразу ж. Зачекайте, поки вона 

буде так само сексуально збуджена, як ви». Чоловік запитав: «О, Посланець 

Аллаха! Що робити [для того, щоб досягти цього]?» Він (с.а.с.) відповів: 

«Поцілуйте її, доторкніться до неї, і спробуйте збудити її. Якщо ви помітили, що 

вона так само готова [сексуально], як і ви, то починайте статевий акт». (Аль-

Мугхні) 

Крім того, відповідно до Сунни потрібно виконати повне обмивання, прийнявши 

ванну або часткове обмивання, якщо чоловік хоче ще одну близькість із дружиною. 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Якщо чоловік має зносини з дружиною, а потім хоче підійти до неї знову, 

нехай робить обмивання». 

(Мусульманин) 



Таким чином статева близькість чистіше, гігієнічніше, підвищується сексуальна 

сила і бажання.  

 

 При купанні 

Прелюдія із дружиною не зводиться до ліжка. Чоловік може бути з його 

дружиною в будь-який час, якщо приватність для обох захищена і збережена. 

Аїша (р.а.а.) сказала: 

«Посланник Аллаха (с.а.с.), і я купалися з тієї ж каструлі з водою. Він (с.а.с.) 

хотів взяти воду, а я сказала йому: «Залиш трохи для мене! Залиш трохи для 

мене!» (Мусульманин) 

 

У будинку 

Аїші (р.а.а.) було поставлено питання: 

«Що Посланник Аллаха (с.а.с.) робить при вході додому?» Вона сказала: «Він 

користується Сиваком, щоб очистити рот, щоб поцілувати і обійняти його сім’ю». 

Аїша (р.а.а.) сказала: 

«Посланник Аллаха (с.а.с.) поцілував одну зі своїх дружин і пішов у мечеть 

для виконання його молитви, і він не зробив обмивання». (Ахмед) 

 

Поза домом 

Як ми вже зазначали раніше, забави з дружиною дозволені у будь який час і в усіх 

місцях, якщо забезпечена повна усамітненість. Ніхто не повинен бачити чоловіка і 

дружину з втішанням одне одного в громадському місці. 

Аїша (р.а.а.) сказала: 

«У той час, як я була молода, і ще не набрала вагу, Посланник Аллаха (с.а.с.), 

і я були в поїздці. Він попросив своїх сподвижників (р.а.а.) йти попереду нього і 

попросив мене їхати з ним навипередки. Я перемогла його в цій гонці. Після цього 

Посланник Аллаха (с.а.с.) не просив мене мчати з ним. Пізніше, після того як я 

додала у вазі і забула, що я перемогла його в гонці, він попросив своїх 

сподвижників, під час моєї подорожі з ним йти попереду нього. Потім він попросив 

мене, мчати з ним навипередки, я сказала: «О, Посланець Аллаха! Як я можу з 

вами ганятися, і я додала у вазі». Він (с.а.с.) сказав: «Ти будеш робити це». Ми 



мчали і він обігнав мене. Він (с.а.с.) сказав: «О, Аїша ця перемога [моя] над тією 

перемогою [твоєю] в гонці!» 

(Ас-Сілсіля Ас-Сахіх) 

Це абсолютно незаконно розкривати секрети сімейного життя або говорити про те, 

що відбувається між чоловіком і дружиною наодинці. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Найбільша зрада в День Воскресіння в тому, що чоловік, який був у 

статевих відносинах і задовольнила свої бажання, потім каже людям, що він робив 

із жінкою». (Мусульманин) 

Для того, щоб подружнє життя підтримувалося, і сім’я була захищена, Іслам 

визначив певні права кожного з подружжя перед іншим. 

 

Права дружини над чоловіком 

 

Тут досить перерахувати деякі вірші з Корану і традиції Пророка, які 

роз’яснюють права дружини в Ісламі. 

1. Аллах (с.а.с.) говорить: 

 О ви, які увірували! Вам не дозволено бути спадкоємцями дружин проти 

їхньої волі. Не забороняйте їм забрати частину того, що ви їм дали, хіба як вони 

вчинять явний перелюб. Поводьтеся з дружинами гідно. І навіть якщо вони 

неприємні вам, то, можливо, неприємне для вас те, куди Аллах вклав багато добра!  

(4:19) 

2. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Розлучені жінки повинні очікувати три строки місячних. Не дозволено їм 

приховувати те, що Аллах створив у лонах їхніх — якщо вони вірують у Аллаха та 

в Останній День. Якщо ж чоловіки їхні побажають примирення, то протягом 

цього часу вони мають право повернути їх. Відповідно до звичаю, жінки мають 

такі права, які рівні їх обов’язкам, хоча чоловіки у дечому й вищі від них. Аллах — 

Великий, Мудрий! (2:228) 

3. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Кращий з вас – кращий для його родини». (Ібн Маджа) 

4. Хакім б. Муавія аль-Кашаірі повідомив, що його батько сказав: 



«О, Посланник Аллаха, що таке право однієї із наших дружин над нами?» Він 

сказав: «Нагодувати і одягнути її, як годуєте і одягаєте себе. Не бити її по обличчю, 

не  говорити їй зло і гидоти. Він повинен не тільки не залишати її в ліжку [але й не 

повинен відправляти її в окремий будинок]». 

(Абу Дауд) 

5. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Найкращими віруючими є ті, хто найкраще вихований, і кращі з вас є 

кращими для своєї сім’ї». 

(Ібн Хіббан) 

6. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Бійтеся Аллаха, і пам’ятайте про Своїх жінок. Ви взяли їх з правом 

[відданих Вам] від Аллаха, і звернулися до них зі словами Аллаха. Вони не повинні 

дозволяти тим, кого ви не любите, входити у ваш будинок, будь то чоловік або 

жінка, і якщо вони роблять це, то ударяйте їх [легко, без шкоди для них]. І вони 

(жінки) мають права [над своїми чоловіками (у відношенні витрат на 

проживання)] рівні [своїм чоловікам (як послух у відношенні і повазі)] над ними, 

що є розумним. 

(Мусульманин) 

7. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Віруючий не повинен ненавидіти віруючу жінку, тому що якщо він 

ненавидить якусь рису в ній, йому може сподобатися інша її риса». 

(Мусульманин) 

Воістину, досконалим є лише Аллах. 

 

Права чоловіка над дружиною 

 

1. Аллах говорить про благочестивих дружин: 

Праведні жінки покірні, вони бережуть у час відсутності чоловіків те, що 

Аллах наказав берегти. А тих жінок, непокори яких ви боїтесь, повчайте, 

уникайте на подружньому ложі та, врешті-решт, бийте. Якщо ж вони 

послухаються вас, то не шукайте шляху проти них. Воістину, Аллах — Всевишній, 

Великий! (4:34) 



2. Аїша, хай буде Аллах задоволений нею, сказала: Я запитала Посланника 

Аллаха (с.а.с.): 

«Чиє право найбільше на жінку?» Він сказав: «Право її чоловіка». Тоді я 

запитала: «Чиє право найбільше на чоловіка?» Він сказав: «Його матері». (Хакім) 

3. Хусейн б. Мехсен сказала моїй тітці по лінії батька, а вона сказала мені: 

Я пішла до Посланника Аллаха (с.а.с.) просити його про певне питання. Жоб 

порадитися із ним з певного питання. Після цього він (с.а.с.) запитав мене: «У тебе 

є чоловік?» Я відповіла ствердно. Він (с.а.с.) запитав: «Як ти ставишся до нього?» 

Я відповіла: «Я роблю все можливе, щоб служити йому, поки я можу». Він (с.а.с.) 

сказав: «Подбай про нього, тому що він твоя Джанна (Небесна Оселя), або Вогонь». 

(Хакім) 

4. Пророк (с.а.с.) сказав: 

Якщо жінка [дружина] виконує свої п’ять щоденних молитов, дотримується 

посту в місяць Рамадан, цнотлива, оберігає себе і підкоряється чоловікові, їй буде 

дано вибір увійти в Джанну через будь-які воріта. 

(Ібн Хіббан) 

5. Муаз б. Джабаль (р.а.а.) сказав, що він відправився в Шам і побачив 

християн, які вклонялися перед своїми священиками. Він бачив, як євреї падають 

ниць перед їхніми рабинами і вченими. Він запитав їх: «Чому ви це робите?», вони 

сказали: «Це вітання з пророками». Він сказав: «Наш пророк більш достойний цієї 

честі» Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Вони створили брехню проти своїх пророків, вони спотворили їх книги, 

якби я повинен був наказати будь-кому кланятися комусь, я б наказав жінці 

схилитися перед її чоловіком, тому, що вона зобов’язана йому. Жінка не скуштує 

солодкість Іману, якщо вона не виконує право її чоловіка». (Хакім) 

 

Розлучення в Ісламі 

 

Іслам розглядає шлюб як благословенний ритуал, і з цієї причини він прагне 

зміцнити відносини між чоловіком і дружиною. Аллах описує шлюбний договір як 

«міцне і надійне погодження». Він говорить 

 Як же ви заберете це, якщо раніше між вами були близькі стосунки і вони 

взяли з вас суворий завіт? (4:21) 



Слова Пророка (с.а.с.) також доводять цю точку зору. Він сказав: 

«Не з нас, той, хто налаштовує жінку або рабиню проти її чоловіка або господаря». 

(Сахих аль-Джамі ас-Сагхір) 

Хоча благословення шлюбу і священне в Ісламі, розлучення було визнано 

законним, але це, як сказав Пророк (с.а.с.), описано так: 

«Найбільш ненависне із законних речей для Аллаха – це розлучення». (Хакім) 

Коли подружні відносини не можуть тривати, розлучення є альтернативою, бо 

воно перешкоджає поширенню зла у суспільстві, такі як обман чоловіком його 

дружини, і навпаки. Це запобігає зміні лінії, порушення успадкування та 

розповсюдження зла в суспільстві. Право на розлучення є обмеженим, так що воно не 

може бути нав’язане тим, хто не володіє знаннями в цій сфері. Вчені з’ясували, що 

розлучення здійснюється у наступних випадках: 

1. Ваджіб (тобто обов’язково): Розлучення є обов’язковим у таких випадках : 

а. Коли двоє суддів (по одному від сім’ї дружини і чоловіка) вирішили, що вони 

повинні розлучитися. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Якщо ви боїтесь розлучення між подружжям, то призначте суддю з його боку 

та суддю з її боку. Якщо ті бажатимуть миру, то Аллах примирить подружжя. 

Воістину, Аллах — Всезнаючий, Всевідаючий! (4:35) 

б. Коли дружина не дотримується ісламського вчення, або не цнотлива. Це також 

відноситься до чоловіка – дружині слід прагнути розлуки з чоловіком, якщо він не 

дотримується ісламського вчення або не цнотливий. 

в. Якщо чоловік приносить присягу не вступати в статеві стосунки з його 

дружиною, і він не підходить до неї протягом більше ніж чотири місяці. Аллах (с.а.с.) 

говорить: 

А якщо хто поклявся не наближатися до дружин, то нехай вичікує чотири 

місяці. Та якщо він передумає, то Аллах — Прощаючий, Милосердний! (2:226). 

Ібн Умар (р.а.а.) сказав: «Якщо термін закінчується, то чоловік повинен або  

ставитися до дружини належним чином або розлучитись з нею, як Аллах наказав». 

(Бухарі) 

2. Макрух (тобто негідне): Це той випадок, коли чоловік розлучається зі своєю 

дружиною без будь-якої причини. Це те, що Иблис намагається зробити, нехай Аллах 

прокляне його. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Ібліс (Сатана) поміщає свій трон на воді і посилає свої війська. Найближчий 

[з війська до нього] це той, хто випробовує і спокушає людину. Таким чином, 



Сатана приводить його ближче до себе [в шану і повагу за те, що він зробив]. Один 

із членів війська Сатани приходить і повідомляє [про зло], що він створив. Сатана 

каже: «Ви нічого не робили». Потім ще один із його війська прийде і скаже: «Я не 

залишив ту людину [чоловіка], доки не відділив його від дружини» Сатана 

приведе його ближче до себе [за честь і повагу] кажучи: «Так, дійсно. Це ти (той, 

хто заслуговує честі)». (Мусульманин) 

3. Мубах (тобто законно): Законним є, коли дружина має поганий характер, хоча 

чоловік повинен бути терплячий з нею, якщо у нього є дитина від неї. 

4. Харам (тобто заборонено): Якщо чоловік розлучається з дружиною під час її 

менструації або коли вона чиста, після статевого акту з нею. Аллах (с.а.с.) говорить: 

О Пророку! Коли розлучаєтесь ви з жінками, то розлучайтеся з ними 

відповідно до встановленого періоду, дотримуйтеся його та бійтеся Аллаха, 

Господа вашого! (65:1) 

Ібн Умар (р.а.а.) розлучився зі своєю дружиною, коли у неї була менструація, так 

що Умар (р.а.а.) запитав Посланника (с.а.с.) про це, і він (з . а.с.) сказав: 

«Накажи йому (вашому синові), щоб узяв її назад і тримав у себе, поки вона 

не буде чиста [від менструації], а потім чекав, поки вона буде в наступному періоді 

і стане чистою ще раз, після чого, якщо він захоче тримати її, він може зробити це, 

і, якщо він хоче розлучитися з нею – він може розлучитися із нею перш, ніж мати 

статевий акт з нею, і це Гіддай (встановлений термін), який Аллах встановив для 

жінок призначених для розлучення». (Бухарі) 

 

Хул2
 в Ісламі 

 

Якщо сімейне життя не будується на любові, гармонії і хороших 

товариських відносинах між чоловіком і дружиною, воно стане стражданням і 

приноситиме нещастя. У цьому випадку, Іслам наказує подружжю бути терплячими. 

Аллах (с.а.с.) говорить: 

Поводьтеся з дружинами гідно. І навіть якщо вони неприємні вам, то, 

можливо, неприємне для вас те, куди Аллах вклав багато добра! (4:19) 

Якщо положення стає нестерпним, а чоловік не може терпіти свою дружину, він 

може розлучитися з нею, але, якщо дружина не може винести свого чоловіка, законним 

для неї є прохання про Хул (миттєве розлучення). У цьому випадку вона повинна 

повернути йому Махр (придане), який вона взяла, на чому закінчуються сімейні 

                                                
2 Припинення шлюбу зі сторони жінки, також згадується як «миттєве» розлучення. 



відносини. Це ознака повної справедливості в Ісламі: чоловік дав Махр (придане) своїй 

дружині, і взяв на себе всі сімейні витрати. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Розлучення можливе два рази. Після цього потрібно або утримати дружину 

за звичаєм, або відпустити її з миром. Вам не дозволено привласнювати щось із 

дарованого їм, хіба як обидва ви боїтесь, що не дотримаєтесь обмежень Аллаха. А 

якщо ви боїтесь, що вони не дотримаються обмежень Аллаха, то не буде їм гріха, 

якщо вони відкуплять розлучення. Ось такими є обмеження Аллаха, тож не 

порушуйте їх! А ті, які порушують обмеження Аллаха, ось вони і є нечестивцями! 

(2:229) 

Ібн Аббас (р.а.а.) передав, що дружина Сабіт б. Кайса прийшла до Пророка (с.а.с.) 

і сказала: «О, Посланник Аллаха! Я не звинувачую Сабіта за недоліки його 

характеру або Дін, але я, будучи мусульманкою, не хочу порушувати Ісламські 

закони (якщо я залишуся з ним)». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав їй : «Чи 

віддаси ти сад, який твій чоловік дав тобі [як Махр]?» Вона сказала: «Так». Тоді 

Пророк (с.а.с.) Сабіт сказав: «О, Сабіт! Забери свій сад і розлучись із нею».  

(Бухарі) 

Метою Ісламу в цьому є захист честі людей, і суспільства від усіх бід. Якщо жінка 

залишається із чоловіком, якого вона не хоче (або не може терпіти), або якщо чоловік 

перебуває із жінкою, яку він не хоче, це може привести одного з них до здійснення 

незаконних дій, особливо якщо їм   не вистачає здорового сенсу, щоб уникнути 

беззаконня. Аллах (с.а.с.) говорить: 

А якщо вони розлучаться між собою, то кожного з них Аллах збагатить від 

щедрості Своєї. Аллах — Щедрий, Мудрий! (4:130) 

 

Наслідки статевої свободи 

 

Іслам заборонив перелюб, і це вважається одним із найсерйозніших гріхів. 

Іслам також заборонив всі речі, які ведуть до нього. Саїд Кутб, нехай буде Аллах 

милостивий до нього Аллах, сказав: 

«Іслам прагне запобігти тваринній сексуальній поведінці, коли людина не здатна 

відрізняти одну людину від іншої. Він спрямований на створення міцної сім’ї, а не на 

відносини, які закінчуються після першого статевого акту. Він також прагне встановити 

відносини між обома статями, що ґрунтуються на людських почуттях та емоціях; 

відносини, в яких серця подружжя, почуття і тіла об’єднуються разом. Вони живуть 

спільним життям і будують спільні надії, і переживають подібні печалі, і шукають 

майбутнє разом. У цій атмосфері, нове покоління зростає під опікою обох батьків.  



У зв’язку з цим, існує суворе покарання за перелюб в Ісламі, і воно описується як 

тваринна рецидива, яка стирає всі ці значення і цілі [вище] і перетворює людину на 

тварину ... він не відрізняє одну жінку від іншої, і при цьому жінка не буде розрізняти 

одного чоловіка від іншого. Всі люди хочуть задовольнити своє сексуальне бажання. 

Навіть якщо вони відрізняють одного від іншого, ці відносини не приведуть до добра. 

за таких відносин не буде потомства і справжніх істинних емоцій. Справжні емоції 

мають тривалий ефект, це різниця між хіттю, пристрастю і істинними емоціями. Багато 

хто не бачить відмінностей між цими двома речами, і плутаються в цьому. Те, що деякі 

вважають емоціями, насправді є лише тваринною пристрастю. Іслам не забороняє 

людині виражати свої емоції, він тільки регулює, очищає і підносить їх над тваринною 

хіттю. Перелюб не містить таких значень, і дуже далекий від усіх почуттів, емоцій та 

етичних манер і почуття належності та ставлення. Іслам розглядає блуд як найбруднішу 

складову в людському суспільстві. Така поведінка принижує людину і прирівнює її до 

тварини. Насправді, є багато тварин, які живуть гідним і організованим соціальним 

життям, далеким від проблем, які виникають від перелюбу в деяких суспільствах. 

Ми перерахуємо деякі проблеми і біди, які виникають в результаті поширення 

перелюбу в суспільстві: 

1. Поширення такого смертельного захворювання, яке не тільки завдає 

шкоди особистості, а й всьому суспільству. Аллах (с.а.с.) говорить: 

І не наближайтеся до перелюбу. Воістину, це — мерзота, шлях ганебний! 

(17:32) 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказав: 

«O, Мухаджирен, я вдаюся до Аллаха, що ти став свідком або 

випробовувався п’ятьма речами. 

Про незаконний секс не дізнаються у суспільстві, якщо тільки не 

виявляються хвороби, які не були відомі раніше і не поширювалися між людьми. 

Люди не обдурювали б при продажі вагою товару, якщо б вони не були  

покарані голодом і посухою, утисками у статусі, і правителем, який їх гнітить. 

Люди не перешкоджали б  виплаті Закяту, якщо не хотіли б запобігти дощу. 

Люди не обходили б закони Аллаха і Його Посланника (с.а.с.), якщо б їх 

зовнііішні вороги не взяли гору над ними. 

Якщо керівники не правлять відповідно до Книги Аллаха, їх зусилля будуть 

витрачені на боротьбу і сварки один із одним». 

(Хакім) 



Творення зла відбирає честь і гордість, і перетворює людину на тварину, метою 

якої є задовольнити свої бажання. Він успадковує бідність, тому що він витрачає свої 

гроші, щоб задовольнити свої незаконні хіті і бажання. Це стає причиною почуття 

каяття у цьому житті і покарання Пекельним Вогнем у майбутньому. Це також 

скорочує життя людини, оскільки вчинення цих гріхів є хворим і може викликати 

хвороби в тілі, які (можливо) призведуть до його загибелі. 

2. Зростання кількості позашлюбних дітей у суспільстві. Такі діти позбавлені 

нормального догляду та опіки реальних люблячих батьків. В результаті, ці діти не 

користуються належним керівництвом і управлінням в їх житті. НІХТО, крім справжніх 

батьків, не може запропонувати чесного, правдивого, і значимого настановлення для 

дитини, і, отже, ці діти будуть рости, зневажені іншою частиною суспільства. Анна 

Фрейд у своїй книзі «Діти, позбавлені сім’ї» дає коментарі до психологічних розладів, 

які не можуть бути виправлені фахівцем психіатром, або ж які можна виправити із 

великими труднощами. 

3. Психологічні розлади: Незаконні сексуальні відносини призводять до багатьох 

психологічних захворювань і розладів. Люди, які вступають і підтримують такі 

незаконні відносини приречені на  занепокоєння, відсутність особистого щастя і 

задоволення, комплекс неповноцінності і провини. Аллах (с.а.с.) говорить: 

Серед Його знамень — те, що Він створив для вас дружин із вас самих, щоб ви 

знаходили в них спокій, і встановив між вами любов і милосердя. Воістину, в цьому 

знамення для людей, які думають! (30:21) 

4. Сексуальна плутанина веде до моральної плутанини в суспільстві. Твердо 

встановленим є той факт, що гроші легко спокушають людей робити зло. Гроші також 

дають людині можливість отримати все, що їй подобається заради задоволення. Таким 

чином, якщо тим, хто прагне до незаконного задоволення не вистачає необхідних 

коштів, вони можуть здійснювати будь-які види злочинів, щоб задовольняти свої 

потреби. Такі люди можуть красти, обманювати, чіплятись, гвалтувати, брехати, 

обманювати, або підкуповувати, щоб отримати те, що вони хочуть. Їх не хвилює, де і як 

вони отримують необхідні кошти, навіть якщо це відбувається за рахунок інших. 

5. Покарання Аллаха сходить на громади, в яких поширені перелюб і блуд. 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Моя Умма буде [безперервно] процвітати до тих пір, поки у нашому 

суспільстві не буде незаконно народжених дітей. Якщо це відбудеться, то 

покарання Аллаха неминуче». (Ахмед і в сахих-Таргхіб Ват-Таргхіб) 

 



Висновок 

 

Ми представили в цій книзі деякі моменти, що стосуються 
Ісламського погляду на секс. Ми сподіваємося, що ця брошура 

допоможе вам у розумінні цього важливого аспекту людського 
життя, і ісламського методу, який регулює його, оскільки він 

розглядається як акт поклоніння, за який мусульманин отримує 

винагороду. Крім того, ми сподіваємося, що ця книга приведе 
людину до бажання вивчити більше про Іслам, який дає відповіді 

на всі запитання, що торкаються особистого і суспільного 

життя. Якщо мусульманин дійсно прагне до нагороди Аллаха, 
його нагороди не припиняться з його смертю, він отримує 

нагороду навіть після смерті. Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Коли син Адама вмирає, його справи припиняються, крім трьох 

джерел; безперервна благодійність, корисне знання [яке він залишив] 

або благочестива дитина, яка молить Аллаха за нього». 

(Мусульманин) 

Пророк (с.а.с.) сказав: 

«Той, хто закликає людей до вірного шляху, отримує нагороду 

схожу на нагороди тих, хто слідує йому, а їхні нагороди не 

зменшуватимуться. Той, хто закликає людей до зла, отримує цей гріх і 

кару, як ті, хто робить його, а їхні злочини не будуть зменшуватися».  

(Мусульманин) 

Хадис Салмана (р.а.а.), доводить, що Іслам дає відповіді на всі 

питання: 

Язичники сказали нам: «Я бачу, що ваш супутник [тобто 

Посланник Аллаха с.а.с.] навіть навчив вас полегшуватися!» Салман 

сказав: «Так! Звичайно, він забороняє, нам використовувати праву 

руку, щоб очистити себе. Він також забороняє нам використовувати 

кістки або гній, щоб очистити себе. Він також сказав: «Нехай ніхто з 

вас не очищує себе менш ніж трьома каменями». 

 (Мусульманин) 



Доктор Хопкінс, професор філософії в Гарвардському 

університеті, говорить у своїй книзі «Дух міжнародної 

політики»: 

«Прогрес і розвиток ісламських країн не слідує Заходу, який 

стверджує, що релігія не може впливати на повсякденне життя 

людини, закони і політичну систему. Людина повинна знайти в 
релігії джерело для росту і прогресу. Час від часу, деякі люди 

задаються питанням, чи здатен Іслам на створення нових ідей і 

незалежних постанов, які збігаються із вимогами сучасного 
життя. Відповідь на це: «Так. Іслам внутрішньо готовий рости, 

або, скоріше, Іслам у порівнянні з іншими подібними системами 

найбільше спроможний до розвитку Проте, складність з якою 
стикається Іслам не пов’язана з відсутністю засобів, а швидше 

через відсутність схильності і бажання їх використовувати. Я 

вважаю, що я можу справедливо заявити, що Іслам володіє всіма 
необхідними вимогами для досягнення успіху». 

Яким великим Діном є Іслам! Він дає рекомендації людині на 

кожному етапі її життя, і організовує усі її справи! Дін з 
такими якостями повинен підтримуватися і суворо 

дотримуватися всіма мусульманами. Вони повинні закликати 

людей до нього, так щоб вони могли насолоджуватися своїм 
життям. 

Не-мусульмани повинні вивчати Іслам, залишаючи осторонь всі 

упереджені уявлення. Вони повинні розуміти його достоїнства і 
чесноти, і гарні аспекти. Іслам є ключем до добра і позбавляє 

суспільство усіх зол. У ньому містяться усі відповіді на питання, 

із якими людство стикається сьогодні. Проблема в тому, що 
багато мусульмани не використовують або не дотримуються 

свого вчення у зв’язку з тим, що вони слідують своїм примхам і 

бажанням, або через особисті переваги, де один намагається 
отримати вигоду, навіть якщо це означає обман інших. 

 

 

 



 الحمد هلل رب العالمين

 وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجميعين
 

Хвала Аллаху, Господу світів! 

Я прошу Всевишнього 

благословити і оберегти від 

всякого зла нашого пророка 

Мухаммада, його сімейство, 

сподвижників і всіх, хто 

послідував за ним на шляху 

істини. 

 


