
МУСУЛЬМАНСЬКІМУСУЛЬМАНСЬКІ
СВЯТАСВЯТА

ІдІд--альаль--АдхаАдха, , ІдІд--альаль--ФітрФітр тата інін..
عيد األضحى عيد األضحى 
عيد الفطر عيد الفطر 



1. В ім'я Всемилостивого, 
Всемилосердного Бога.

2. Слава Богу, Господу
світів. 

3. Всемилостивому, 
всемилосердному.

4. Володареві Судного дня. 
5. Тобі поклоняємося і в

Тебе благаємо допомоги. 
6. Веди нас праведним

шляхом:
7. Шляхом тих, кого Ти
облагодіяв, а не тих, що
прогнівили Тебе, і не тих, 
що заблукали

1(ِبِاْسِم اللَِّه الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ       )
2(اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ         )
3(الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ       )
4(َماِلِك َيْوِم الدِّينِ      )
5(ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ     )
6(اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ     )

ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوبِ      
7(َعَلْيِهْم َوَلا الضَّالِّينَ        )



Айят “Трона”

Аллаг – немає бога, крім Нього, він - живий, існує завжди;
Ним не оволодіває ні дрімота, ні сон;
Йому належить те, що на небесах, і те, що на землі.
Хто заступиться перед ним інакше, як з його повеління?
Він знає все, що буде після них і те, що було до них, а вони отримують

з його знань лише те, що Він побажає.
Його трон сягає небес та землі.
Істинно, Він – Високий, Великий!



Іслам відмежовує себе від політеїзму від християнських
уявлень про втілення Бога і про Трійцю.

таухід (توحيد )

 віра в єдиність Бога,
 Бог - вічний, ніким не був

народжений та сам не
народжує інших,

 не існує інших богів наряду
з ним,

 тільки він гідний
поклонінню, 

 його не можна сприйняти
людськими органами чуття



П’ять стовпів ісламу
аркан уль-іслам

 1) шахада
(ісламське
віросповідання);

 2) салят, або
намаз (молитва); 

 3) закят
(благодійність); 

 4) саум (піст); 
 5) хадж

(паломництво). 



““ІДІД””
ДляДля позначенняпозначення поняттяпоняття
““святосвято”” мусульманимусульмани
використовуютьвикористовують словослово ““ідід””,,
щощо арабськоюарабською означаєозначає
““поверненняповернення вв певнийпевний часчас””..

““ІдІд”” –– цеце::
•• можливістьможливість життєвогожиттєвого
оновленняоновлення, , 

•• примиренняпримирення зз ворогамиворогами, , 
залагодженнязалагодження свароксварок, , 

•• здійсненняздійснення запланованихзапланованих, , алеале
зз якихяких--небудьнебудь причинпричин
відкладенихвідкладених, , забутихзабутих справсправ,,

•• відновленнявідновлення перерванихперерваних
колиськолись звзв''язківязків зз близькимиблизькими іі
дорогимидорогими людьмилюдьми..



ОСНОВНІОСНОВНІ МУСУЛЬМАНСЬКІМУСУЛЬМАНСЬКІ СВЯТАСВЯТА

•• ІдІд альаль--ФітрФітр
((святосвято розговіннярозговіння, , якеяке
відзначаєтьсявідзначається попо
завершеннізавершенні рамаданарамадана))

•• ІдІд альаль--АдхаАдха
((святосвято жертвопринесеньжертвопринесень, , 
якийякий відзначаєтьсявідзначається підпід
часчас хаджухаджу))



МетаМета святасвята ““ІдІд””::

•• відплатавідплата подякиподяки іі хвалихвали
БоговіБогові заза ЙогоЙого незліченнінезліченні
милостімилості, , наданінадані ЇмЇм родуроду
людськомулюдському, , іі заза ЙогоЙого
особливуособливу благодатьблагодать, , якуяку
посилаєпосилає їмїм вв днідні
урочистостейурочистостей

•• єднанняєднання мусульманмусульман іі
підтриманняпідтримання вв нихних
піднесеногопіднесеного почуттяпочуття
причетностіпричетності братствубратству --
умміуммі. . ПідПід часчас святасвята ІдІд
мусульманимусульмани звичайнозвичайно
поминаютьпоминають близькихблизьких своїхсвоїх, , 
особливоособливо тихтих, , хтохто
знаходитьсязнаходиться далекодалеко відвід
домудому. . НеНе забуваютьзабувають іі пропро
померлихпомерлих. . . . ПідПід часчас святасвята ІдІд
пропро нихних думаютьдумають іі молятьсямоляться
нана спасінняспасіння їхніхїхніх душдуш..



ІдІд АльАль--ФітрФітр
іншіінші назвиназви::

 МалеМале святосвято ((бобо
триваєтриває маломало ––

 лишелише 3 3 днідні))
 ШекерШекер БайрамБайрам ((попо--
турецькитурецьки ""СвятоСвято
солодощівсолодощів")")

 ІдІд РамаданРамадан
 ІдІд альаль--СагірСагір



ІдІд АльАль--ФітрФітр --
цеце святосвято завершеннязавершення поступосту, , святосвято

розговіннярозговіння
 ЙомуЙому передуєпередує 3030--деннийденний пістпіст, , якийякий
розпочинаєтьсярозпочинається уу першийперший деньдень молодикамолодика
місяцямісяця РамаданРамадан
 УУ пістпіст забороняєтьсязабороняється вживаннявживання їжіїжі, , напоївнапоїв
тата інтимнаінтимна близькістьблизькість уу періодперіод відвід сходусходу
сонцясонця додо йогойого заходузаходу
 святкуєтьсясвяткується вв першийперший деньдень наступногонаступного заза
рамаданомрамаданом місяцямісяця —— шавваляшавваля



ІдІд альаль--ФітрФітр

 ЗдійснюєтьсяЗдійснюється спільнаспільна
молитвамолитва

 ОсновнаОсновна трапезатрапеза зз
великоювеликою кількістюкількістю
гостейгостей

 ВідвіданняВідвідання
кладовищакладовища длядля
поминанняпоминання померлихпомерлих



ІдІд альаль--ФітрФітр
 УУ ціці днідні мусульманимусульмани
даруютьдарують одинодин одномуодному
подарункиподарунки, , роздаютьроздають
солодощісолодощі іі посилаютьпосилають
вітальнівітальні листівкилистівки друзямдрузям іі
близькимблизьким. . НаНа листівкахлистівках
зазвичайзазвичай зображаютьсязображаються
знаменитізнамениті мечетімечеті, , квітиквіти
абоабо візерункивізерунки уу супроводісупроводі
привітальногопривітального словаслова: ": "ІдІд
МубарракМубаррак" ("" ("ЩасливогоЩасливого
торжестваторжества").").



Ід аль-Адха
або Курбан-байрам
 Свято
жертвоприношення

 Святкується 10 день
місяця зуль-хіджжа у
період завершення
хаджу

 Основою є легенда
про Ібрагіма
(Аврама) та старшого
сина Ісмаїла



Ід аль-Адха

 Спільна досвітня
молитва

 Здійснення принесення
в жертву тварини
(барана, кози, корови
чи верблюда)

 Ритуальне пригощання

“Не м'ясо, не кров їх
сходять до Бога, але
сходить до Нього ваше
благочестя" (Коран, 

сура 22:38).



ПАМ'ЯТНІ ДНІ ІСЛАМСЬКОГО
КАЛЕНДАРЯ

 За основу літочислення в ісламі прийнятий
місячний рік, тому кожен місяць місячного
календаря складається з 29 днів 12 годин і
44 хвилин. 

 Ісламський календар містить наступні
місяці: мухаррам, сафар, Рабіа авваль, 
раба сани, Джумада авваль, Джумада сани, 
раджаб, шаабан, рамадан, Шавваль, зуль-
каада і зуль-хіджа.



Мухаррам

 Перший місяць
мусульманського календаря

 У день Нового року (перше
число мухаррама) всім
мусульманам належить
прийняти відповідальні, 
життєво важливі рішення та
«переселитися» зі свого
минулого в майбутнє, 
залишивши позаду старі свої
гріхи і невдачі

 Свято Нового року встановлено
в пам'ять про хіджру –
переселення Пророка в Медину



День Ашура

 10 число місяця мухаррам,
У цей день відбулося:
 створення небес, землі та

моря;
 народження Адама;
 Нух (Ной) залишив Ковчег, 

щоб почати нове життя на
землі;

 народження пророка
Ібрагіма

 Аллаг врятував Мусу
(Мойсея) від жорстокого
фараона;

 народження пророка Іси
(Ісуса)

 день, в який очікується
Страшний Суд

 У шиїтів День Ашура –
траур за загиблим
імамом Хусейном, сином
Алі.

 Здійснюються траурні
ритуали (зокрема, в знак
скорботи побивають себе
ланцюгами і наносять
собі мечем кровоточиві
рани, співчуваючи
стражданням Хусейна



Мілад ан-Набі
день народження Пророка
 Дванадцяте число
місяця Рабіа авваль

 зазвичай обмежується
зборами в мечеті, де
можна послухати
проповідь про життя
Пророка, Його
подвижництво, 
характері, страждання і
успіхи



Лейлят аль-Ісра валь-Мірадж
Ніч Вознесіння

 27 раджаба
 встановлене в пам'ять про нічну

подорож Пророка і вознесіння
Його на небо, що трапилися за
одинадцять років до
переселення в Медину. 

 На крилатому тваринному на
ім'я Бурак Пророк разом з
ангелом Джібріля перенісся з
Мекки в Єрусалим, потім Йому
було дозволено побачити Рай і
Пекло, після чого Він постав на
сьомому небі перед троном
Господа, досягнувши найвищого
для людської істоти духовного
стану. Проте в позамежні
області ні Він, ні ангел допущені
не були. Головною особливістю
цього переживання було
встановлення п'ятничної
щоденної молитви.  



Лейлят аль-Бараат
Ніч Благословення

 14 шаабана
 в цю ніч Бог віддає

розпорядження ангелам
щодо людських доль -
кому з людей судилося
померти, а кому з них
дарована довге життя; 
якими будуть засоби для
прожитку кожного з
людських істот на цей
рік; чиї гріхи будуть
прощені і хто із смертних
буде проклятий. 



Лейлят аль-Кадр
Ніч могутності
 27 рамадана
 Ніч, в яку Пророк
отримав своє перше
коранічне Одкровення

 «Коли наступає Ніч
Могутності, на землю
сходить Джибріл з
сонмом ангелів і дарує
благодать кожному
стоїть або сидить і
поминають
Всемилостивішого і
преславний Аллаха»
(хадис)



Навруз

• 21 березня сонячного
календаря

• Помилково відносять
до ісламських свят

• навруз – Новий рік, 
який святкується як
світське свято народів
Середньої Азії та
Кавказу



Навруз

До наврузу:
• Прибираються
оселі

• Готується хафт-
сін (7 страв на
букву “с”) та хафт-
шин (7 страв на
букву “ш”)

По вулицях ходить
Аму Навруз, який
грає на накорі, 
співає пісні, 
декламує вірші



ІсламІслам іі ““китайськийкитайський””
НовийНовий рікрік

 ІсламІслам забороняєзабороняє святкуваннясвяткування
““китайськогокитайського”” новогонового рокуроку, , оскількиоскільки
жоднажодна істотаістота нене можеможе бутибути
заступникомзаступником людинилюдини передперед БогомБогом
 ПропозиціїПропозиції складатискладати гороскопигороскопи, , якяк іі
гаданнягадання нана картахкартах, , рукахруках іі тт..дд., ., -- цеце
спосібспосіб людейлюдей, , вв якихяких вселивсявселився шайтаншайтан, , 
збитизбити людинилюдини зз прямогопрямого праведногоправедного
шлшл




