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Любов1

Любов є невід’ємною частиною кожної людської іс-
тоти, це найяскравіше світло й найбільша сила, 
здатна чинити опір і долати все на своєму шля-

ху. Любов підносить кожну душу, яка увібрала її, і готує 
цю душу до подорожі у вічність. Душі, які у любові змо-
гли доторкнутися до вічності, прагнуть вдихнути в інші 
душі те, що вони взяли з вічності. Вони присвячують 
свої життя цьому святому обов’язку, заради якого витри-
мують всі труднощі до самого кінця, і так само, як вони 
вимовляють слово «любов» в останньому видиху, вони 
вдихають «любов» воскреслими в День Суду.

Душі без любові не можуть піднятися до рівня люд-
ської досконалості. Навіть якщо вони проживуть сотні 
років, але й тоді вони не зможуть рухатися шляхами 
досконалості. Ті, що позбавлені любові, заплуталися в 
тенетах егоїзму, вже не здатні любити когось іншого, і 
вмирають, не усвідомлюючи любові, яка закладена гли-
боко в самому їхньому існуванні.

Дитину приймають з любов’ю під час пологів, а потім 
вона росте в теплій атмосфері ніжних і люблячих сер-
дець. І навіть якщо надалі у своєму житті діти не зазна-

1 Стаття написана в березні 1987 р. і вміщена в кн. «Yitirilmiş Cennete Doğru» 
(На шляху до втраченого раю), Ніл, Ізмір, 1988, а також в англ. перек. «Towards 
the Lost Paradise», Кайнак, Ізмір, 1998, 2-е вид., стор. 43-45.
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24 Діалог і толерантність

ють стільки любові, вони невпинно жадають її і праг-
нуть до неї все своє життя.

Знаки любові можна побачити на поверхні сонця; вода 
випаровується, піднімаючи в повітря ці знаки, а після 
конденсації  високо в небі ці краплі з радістю вертають-
ся на Землю на крилах любові. Любов панує за круговим 
циклом: завдяки їй розкриваються й дарують усім свої 
посмішки тисячі квітів; яскравим відблиском любові сві-
тяться крапельки роси на листі; радісно граються вівці 
й ягнята, а птахи й маленькі пташенята своїм щебетом 
зливаються в єдиному хорі любові.

Кожна жива істота бере участь у великому всесвітньо-
му оркестрі любові, виконує свою власну особливу сим-
фонію й намагається за власною волею, використовуючи 
власні можливості, продемонструвати своє розуміння 
глибокої любові, закладеної в основи буття.

Любов так глибоко закладена в душу людини, що бага-
то людей, керовані нею, залишають свої оселі, часто руй-
нуються родини, і в кожному куточку світу можна почу-
ти гіркі нарікання Меджнуна, що мріє про свою Лейлу.2 
Той, хто не зміг виразити свою любов, яка є невід’ємною 
частиною його істоти, вважає подібні вияви любові боже-
віллям.

Альтруїзм – це натхненне людське почуття і джерело 
любові. Кожна людина, яка має надміру любові, є най-
більшим героєм людства; такі люди змогли викорінити 
в собі будь-яке почуття ненависті й злості. Такі лица-
рі любові продовжують жити навіть після своєї смерті. 
Такі піднесені душі, які щодня запалюють новий світоч 
любові у своєму внутрішньому світі й роблять свої серця 
джерелом любові й альтруїзму, схвалюються всіма, вони 
удостоїлися права на вічне життя, дароване їм Великим 

2 Лейла і Меджнун – легендарні закохані у східній літературі.
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Суддею. Ні смерть, ні навіть кінець світу не зможуть 
стерти залишені ними сліди.

Мати, яка здатна вмерти за свою дитину, гідна нази-
ватися героїнею любові; людей, які присвячують своє 
життя щастю інших, нарікають «доблесними лицарями 
любові», а ті, хто живе й умирає в ім’я блага всього люд-
ства, шануються як пам’ятники вічного життя, що заслу-
говують на трон у серцях усіх людей світу. У руках цих 
героїв любов стає чарівним еліксиром, який дозволяє 
долати всі перешкоди і є ключем до всіх дверей. Ті, хто 
володіє цим еліксиром і ключем, рано чи пізно відчинять 
ворота в усі сторони світу й, використовуючи «кадило» 
любові у своїх руках, рознесуть аромат миру повсюди.

Найправильнішим шляхом до сердець людей є шлях 
любові – шлях пророків. Тими, хто прямує цим шляхом, 
рідко нехтують, і навіть якщо хтось не схвалює, то ти-
сячі інших людей вітають їх. І визнані завдяки любові, 
вони без перешкод досягнуть своєї кінцевої мети – при-
хильність Творця.

Які щасливі й безпечні ті, хто керується любов’ю. І які 
нещасні, у свою чергу, ті, хто проживає це життя «глухи-
ми й німими», не відаючи про любов, закладену в їхніх 
серцях!

О Аллах! Всевишній і Милосердний! Сьогодні, коли не-
нависть і злість покрили все, немов хмара темряви, ми 
знаходимо притулок у Твоїй Нескінченній Любові й мо-
лимо біля Твоїх Дверей, щоб Ти наповнив серця Твоїх 
озлоблених безжалісних рабів любов’ю і людяністю!
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Любов до людства3

Любов – це еліксир життя; людина живе з любов’ю, 
яка робить її щасливою, і тоді завдяки її лю-
бові щасливими стають і близькі люди. У люд-

ському лексиконі любов – це життя, ми почуваємо й 
пізнаємо один одного через любов. Бог не створив силь-
нішого взаємозв’язку між людьми, ніж любов, це ниточ-
ка, яка пов’язує людей один з одним. Насправді, Земля 
без любові, яка зберігає її свіжою й живою – це руїна. У 
джинів і людей є султани; у бджіл, мурах і термітів є ко-
ролеви; і в кожного з них є трон. Королі й королеви при-
ходять до влади по-різному, а потім вони сходять на трон. 
Любов – це султан, який править на троні в наших серцях, 
без найменшої боротьби за владу. Мова й губи, очі й вуха 
мають свою цінність доти, доки вони розвівають прапор 
любові, тому що тільки любов має цінність. Серце, що є 
оселею любові, безцінне завдяки любові, що живе в ній. 
Фортеці можуть бути завойовані без кровопролить шля-
хом вивішування прапора любові перед ними. Султани 
стають солдатами любові, коли солдати любові уражають 
їхнє серце.

Ми були виховані в атмосфері, в якій торжество любові 
стоїть перед нашими очами, а звуки барабанного бою лю-
бові звучать у наших серцях. Наші серця починають схви-
льовано битися, коли перед очима майорить прапор любові. 
Наше буття настільки переплетене з любов’ю, що наше жит-
тя стає безпосередньо залежним від любові, і ми присвячу-
ємо їй наші душі. Коли ми живемо, ми живемо з любов’ю, і 
коли ми вмираємо, то ми теж умираємо з любов’ю. У кожно-
му подиху ми всією нашою сутністю відчуваємо любов, це 
наше тепло серед холоду й наша оаза у серці.

3 Стаття  вперше була опублікована в кн. «Işığın Göründüğü Ufuk» [Горизонт, 
де з’явилося світло], Ніл, Стамбул, 2000, с. 34–38.
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Якщо в цьому забрудненому світі, де всюди живе зло, 
щось і залишилося недоторканим і чистим, то це лю-
бов; якщо серед усіх потьмянілих прикрас цього життя 
й існує краса, яка зберегла свою розкіш і привабливість 
яскравими, то це тільки любов. Немає нічого реальнішо-
го й довговічнішого для кожної нації і суспільства в цьо-
му світі, ніж любов. Де б не чулися звуки любові, лагідні-
ші й тепліші за колискову, всі інші голоси й інструменти 
замовкають і завмирають у спогляданні, у якім їхні ме-
лодійні струни зберігають мовчання.

Світобудова – результат запаленого ґнота свічі любові. 
Якби Господь не любив створене, то не було б ні місяця, 
ні сонця, ні зірок. Небеса – це поема любові, римою якої є 
Земля. У природі відчуваються сильні пристрасті любові, 
а у взаєминах між людьми можна бачити прапор любові. 
Якщо в суспільстві існує валюта, яка зберігає свою цін-
ність, то це любов, і цінність любові в ній самій. Любов 
важить більше, ніж найчистіше золото. Як золото, так і 
срібло, можуть втратити свою цінність на різних торгах і 
в різних місцях, але двері любові зачинені для будь-якого 
песимізму, і ніщо не може змінити її внутрішню стабіль-
ність і гармонію. До цього моменту тільки ті, хто загруз 
у ненависті, гніві й антагонізмі, планують опір і бороть-
бу з любов’ю. Як це не парадоксально, але тільки любов 
може заспокоїти ці озлоблені душі. За межами мирських 
скарбів є інші проблеми, які можуть вирішитися тільки 
завдяки чарівному джерелу любові. Жодна цінність на 
Землі не може перевершити або навіть просто суперни-
чати з любов’ю. Золоті, срібні й грошові картелі, а також 
картелі, предметом яких є інші цінності, майже завжди 
програють у тому марафоні, де вони змагаються з побор-
никами любові й відданості. Настає день і, незважаючи 
на всю розкіш і помпезний спосіб життя господарів мате-
ріального достатку, їхні труни виявляються порожніми, 
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а їхні вогнища згасають, натомість свіча любові горить 
завжди, даруючи світло нашим серцям і душам.

Ті щасливі люди, які схилили коліна перед вівтарем 
любові і які присвятили своє життя поширенню любові, 
не залишили навіть найменшого місця у своєму лекси-
коні для таких слів, як ненависть, гнів, таємний намір 
або почуття образи. Навіть із ризиком для їхнього жит-
тя вони ніколи не занурюються в антагонізм. Їхні голо-
ви смиренно схилені, думки повні любові, і вони ніколи 
не схвалюють нічого, крім любові. Коли голови підніма-
ються, почуття ворожнечі прагне знайти «гавань» для 
схованки, а почуття ненависті починає зводити себе від 
гніву і заздрості.

Єдиною магією, єдиним заклинанням, яке може зруй-
нувати діяння сатани, є любов. Використовуючи лише 
любов, посланці й Пророки погасили пожежу ненависті 
й заздрості, розпалену фараонами, німродами й іншими 
королями-тиранами. Святі намагалися зібрати воєдино 
всі недисципліновані й бунтарські душі, розкидані по-
всюдно, немов вирвані сторінки; вони застосовували 
любов, намагаючись надати іншим людської поведінки. 
Сила любові була настільки могутньою, що зруйнува-
ла закляття Харута й Марута4, і настільки ефективною, 
що загасила полум’я пекла. Отже, немає сумнівів у тому, 
що у людей, озброєних любов’ю, немає потреби в іншій 
зброї. Справді, любов достатньо сильна навіть для того, 
щоб зупинити кулю або гарматне ядро.

Наш інтерес до оточення й наша любов до людства, що 
дають можливість осягнути всю світобудову, залежать 
від знання й розуміння нами нашої сутності, а також 
від нашої здатності пізнавати себе й відчувати зв’язок 
із Творцем. Паралельно з такою здатністю з’являється 

4 Два ангели, про яких сказано в Корані (2:102), які навчили людей осно-
вам магії і попередили їх про наслідки її неправильного використання.
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також можливість виявляти прихований потенціал не 
тільки нашої сутності, але й інших людей. Більше того, 
у зв’язку з тим, що ці внутрішні цінності безпосередньо 
пов’язані із Творцем, а також із вихованням поваги до 
цінностей, закладених у кожному творінні, ми починає-
мо бачити кожну живу істоту по-іншому й в іншому об-
разі. Насправді, рівень нашого розуміння й оцінки один 
одного залежить від того, наскільки добре ми розпізна-
ємо якості й цінності, які мають інші люди. Ми можемо 
зробити висновок із цієї концепції за допомогою думки, 
що ґрунтується на словах Пророка (с.а.с.): «Віруючий – це 
дзеркало іншого віруючого». Якщо розширити цю ідею, 
то можна сказати, що «людина є дзеркалом іншої люди-
ни». Якщо ми зможемо в цьому досягнути успіху, а також 
зрозуміти й оцінити цінності, приховані в кожній люди-
ні, то ми також зрозуміємо, як зіставити ці цінності з їх-
нім справжнім Власником, і, таким чином, приймемо той 
факт, що все красиве, ніжне й любляче, що існує в цьому 
світі, належить Йому. Душа, яка може відчути цю гли-
бину, говорить словами Румі5, передаючи нам розповідь 
мовою його душі: «Прийди, прийди й приєднайся до нас, 
тому що ми люди любові, віддані Богові! Пройди, пройди 
через двері любові й приєднайся до нас, і сядь поруч із 
нами. Прийди, дозволь нам говорити між собою через 
наші серця. Дозволь нам говорити нечутно, не викорис-
товуючи при цьому очі й вуха. Дозволь нам посміхатися 
всім разом, не використовуючи при цьому губи й не ви-
мовляючи жодних звуків, дозволь нам усміхатися, як це 
роблять троянди. Дозволь нам бачити один одного без 
слів і звуків, як це роблять думки. Оскільки всі ми одна-
кові, дозволь нам кричати один одному за допомогою 
наших сердець, не використовуючи при цьому губи й 

5 Мевляна Джалаледдін Румі - великий святий, поет-суфій. Його послідов-
ники заснували суфійське братство Мевляни.
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не вимовляючи жодних звуків. Дозволь нам говорити 
про це тоді, коли плече до плеча».

У нашій сучасній культурі нелегко стати свідком 
такого глибокого розуміння цих людських почуттів і 
цінностей, це важко знайти у грецькій, античній або 
західній філософії. Ісламська філософія бачить кожно-
го як окремий вияв унікальної субстанції, як різні ас-
пекти однієї реальності. Справді, люди, які доходять 
спільної думки стосовно Єдності Бога, Його Пророка 
й релігії, нагадують частини одного тіла. Рука не від-
чуває потреби в тому, щоб змагатися з ногою, мова не 
критикує губи, очі не бачать помилок вух, а серце не 
суперечить розуму.

Усі ми частини одного тіла, ми повинні викорінити 
подвійність, яка руйнує єдність. Ми повинні розчисти-
ти шлях, щоб об’єднати людей; це один із найбільших 
шляхів, на якому Бог дарує людям успіх у цьому світі, 
і завдяки якому Він перетворює цей світ на рай. На-
прикінці цього шляху будуть широко відчинені двері 
в рай, щоб тепло вітати нас. Таким чином, ми повинні 
позбутися всіх ідей і почуттів, які роздирають нас на 
частини, і в єдиному пориві обійняти один одного.
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