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Къинхетамечу а, Къинхетамбечу а АллахIан 

цIарца! 

 

ДЕШАХЬАЛХЕ 

 

Хастам бу АллахIана, гаттонехь волчо Шега дехча 

жоп луш волчу, баланехь волчо Шега кхайкхича 

гIо деш волчу, гIайгIанех хьалхавоккхуш волчу, 

сингаттамаш дIаайбеш волчу, Ша хьехорца а бен 

дегнаш денлуш воцчу, Шен пурбанца а бен цхьа а 

хIума хуьлуш воцчу, Шен къинхетамца а бен 

баланех кIелхьарвалалуш воцчу, Шен Iуналлица а 

бен цхьа а хIума лардалур доцчу, Цо аьтто барца а 

бен сатуьйсийле кхачалур воцчу, Цунна муьтIахь 

хиларца а бен ирсе кхачалур воцчу! 

 

Ас тоьшалла до, АллахI воцург, кхин Дела 

цахиларца, Ша цхьаъ волу, Шеца накъост воцуш, 

Iаламийн Дела Ша волу, хьалхарчийн а, 

тIехьарчийн а Дела Ша волу, стигалш а, латта а 

Шен Iуналлица латтош волу. 

 

Ас юха а тоьшалла до, Мухьаммад Цуьнан лай а, 

элча а хиларца, къеггина Жайна а, нийса некъ а 

бохьуш Цо ваийтина волу. 
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АллахIера салават а, салам а хуьлда цунна а, 

цунна тIаьхьабаьзначарна а, цуьнан берриге 

асхьабашна а! 

 

Цул тIаьхьа: 

 

ХIорш пайден хьехарш ду. Ас дагадохкуьйту уьш 

хIокху деношкахь, «коронавирус» цIе йолу Iаьржа 

ун бахьанехь, нахехь лаьтташ кхерам хиларна. 

 

Сийлахьчу АллахIе доьху вай: вайгара а, иштта, 

миччахь белахь а, массо бусалба нахера а массо 

тайпана зен а, бала а, сингаттам а дIабаккхар, вай 

массо а бохамах а, халонах а, гIайгIанах а 

хьалхадахар, вай дерриге а лардар Шен дика лайш 

Ша ларбечуьнца. И кхочуш далун верг а, оцу тIехь 

ницкъ кхочун берг а И цхьа АллахI ву-кха. 
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1. БАЛА БОССАЛЕ ХЬАЛХА АЛА ДЕЗАРГ 

 

Iусман ибн Iаффана (АллахI реза хуьлда цунна) 

дийцина, АллахIан элчано (АллахIера салават а, 

салам а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан 

цIарца, Шен цIарца гIо лехча, лаьттахь а, 

стигалахь а долчу цхьана а хIумано зен ца деш 

волчу, ткъа И – Хезашверг, Хуушверг ву. (И 

доIа сарахь) кхузза дешначунна цIеххьана 

цамгар кхетар яц - иза Iуьйренга валлалц, ткъа 

и (доIа) Iуьйранна кхузза дешначунна 

цIеххьана цамгар кхетар яц - иза суьйренга 

валлалц» (Абу Дауда а, кхечара а дийцина и 

хьадис). 

 

«БисмиллáхIиллази́ лá йадурру маIасмихIи́ шайъун 

фил-арди, ва лá фиссамáи ва хIувас-самиÍул-

Iалим́» 

 

ِميعر   َو السه  َوهر
ِ
ََمء ٌء ِِف األَْرِض َوالَ ِِف السه ُّ َمَع اْسِمِه ََشْ بِْسِم اَّللهِ الهِذي الَ َيُضر

 .اْلَعلِيمر 
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2. ХIАРА ДЕШНАШ АЛССАМ БАХА ДЕЗА: 

«КХИН ДЕЛА ВАЦ, ХЬО ВОЦУРГ, 

ТIЕХЦIЕНА ВУ ХЬО. БОККЪАЛЛА А, 

ЗУЛАМХОЙХ ХИЛИ-КХ СО». 

 

Сийлахьчу АллахIа аьлла: «[ХIай, Пайхамар!] 

ЧIеран кийрахь хилла стаг [Юнус-пайхамар а 

хьахаве ахь], оьгIазлонца дIа а вахана, Тхо 

шеца ларор дац моьттина хилла волу. 

Боданашкара [чIеран кийрара] схьа кхайкхира 

иза: «Дела вац-кха, Хьо воцург! Боккъалла а, 

тIехцIена ву-кха Хьо! Зуламхойх хили-кх со». 

Ткъа Оха, цуьнан доIанна жоп а делла, 

гIайгIанах кIелхьарваьккхира иза. Иштта 

кIелхьарбоху Оха муъманаш» («ал-Анбийаъ»: 

87-88). 

 

Ибн Касира (АллахIа къинхетам бойла цуьнах) 

Сийлахьчу АллахIан «Иштта кIелхьарбоху Оха 

муъманаш» бохучу дешнашна кхетам луш аьлла: 

«Нагахь халонашкахь болчу хенахь цара Тхоьга 

кхайкхахь, доггах тхоьга бирзина а болуш, 

къаьсттина шаьш баланехь болчу хенахь цара 

Тхоьга оцу доIанца дехахь». 

 

Цул тIаьхьа хьадис далийна цо, Пайхамара 

(АллахIера салават а, салам а хуьлда цунна) элира 
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аьлла: «ЧIеран кийрахь хиллачу (Юнуса) дина 

доIа ду, ша чIеран кийрахь волчу хенахь цо 

дина долу: «Кхин дела вац, Хьо воцург, 

тIехцIена ву Хьо! Зуламхойх хили-кх со». 

Цхьана а хIуманна цкъа а и доIа дийр ма дац 

стага, АллахIа, шеко а йоцуш, цунна жоп лур 

долуш бен» (Ахьмада а, ат-Тирмизис а далийна и 

хьадис). 

 

«ЛаилахIа илла анта субхьанака инни кунту 

миназ-золимийна». 
 

نْتر ِمَن الظهاِلنَِِي.  ْبَحاَنَك إِِّني كر  الَ إَِلَه إِاله َأْنَت سر

 

ГIараваьллачу Iеламстага ибн ал-Къаййима 

(АллахIа къинхетам бойла цуьнах) «ал-Фаваид» 

цIе йолчу жайнахь аьлла: «Дуьненан баланаш 

дIаайбеш цхьа а бахьана ма дац АллахI 

цхьаъварал чIогIа. Цундела ду-кха 

халонашкахь деш долу доIанаш шайна юкъахь 

Дела цхьаъваран мукIарло долуш. ЧIеран 

кийрахь хиллачу (Юнуса) дина доIа а ду-кха - 

баланехь волчу цхьаммо а дийр ма дац и доIа, 

АллахIа иза оцу баланах хьалхавоккхуш бен, 

оцу доIина юкъахь долу АллахI цхьаъваран 

дешнаш бахьана долуш. Ткъа (адамаш) ширко 
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санна даккхийрачу баланашка дуьгуш цхьа а 

хIума дац, иштта цуьнах кIелхьарвоккхуш а 

дац, Дела цхьаъвар бен. И ю массо а са чохь 

долчу хIуманийн лочкъийла а, гIап а, орца а, 

кIелхьарволийла а. ГIо – цхьана АллахIера 

ду!». 
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3. БАЛАНИЙН ХАЛОНЕХ ЛАРВАР ДЕХА 

ДЕЗА 

 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) 

дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера салават а, 

салам а хуьлда цунна) даим а АллахIе ша ларвар 

доьхура баланийн халонех а, дакъазлоне 

кхачарх а, вочу кхелах а, мостагIийн 

кхардамах а» (Бухарис дийцина и хьадис). 

 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) 

дийцина, Пайхамара (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIе шаьш 

лардар деха баланийн халонех а, дакъазлоне 

кхачарх а, вочу кхелах а, мостагIийн 

кхардамах а» (Бухарис дийцина и хьадис). 
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4. ХIУСАМЕРА АРАВОЛУШ ДОIА ДАН 

ДЕЗА 

 

Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) 

дийцина, Пайхамара (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) элира аьлла: «(Шен цIера ша 

араволучу хенахь хIара дешнаш) аьллачу стаге: 

«АллахIан цIарца! АллахIана тIе болх буьллу 

ас. АллахI воцчу цхьанггахь я ницкъ а бац, я 

гIора а дац» – (хIара дешнаш аьллачу стаге) олу: 

«Нийсачу новкъа а вуьгур ву хьо, хьалха а 

ваьккхина хьо, лар а вина хьо». Ткъа шайтIа а гена 

долу цуьнах». 

 

Цхьана шайтIано олу вукхуьнга: «Стаге хьайна 

луург муха дойтур дара ахь – нийсачу новкъа а 

нисвина волчу, кIелхьарваьккхина а волчу, 

ларвина а волчу» (Абу Дауда дийцина хIара 

хьадис). 

 

«БисмиллахIи, таваккалту IалаллахIи, валá хьавла 

валá къуввата илла биллахI». 
 

َة إِاله بِاَّللِ ْلتر َعََل اَّللِ، َوالَ َحْوَل َوالَ قروه  .بِْسِم اَّللِ َتَوكه
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5. IУЬЙРАННА А, СУЬЙРАННА А АЛЛАХIЕ 

МАРШО ЕХА ЕЗА 

 

IабдулахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда 

цаьршинна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 

салават а, салам а хуьлда цунна) Iуьйранна а, 

суьйранна а, юкъахь а ца дуьтуш, даим а доьшуш 

дара хIара доIанаш: «Я, АллахI! Ас гечдар а, 

маршо а йоьху Хьоьга дуьненахь а, эхартахь а. 

Я, АллахI! Ас могашала а, маршо а йоьху 

Хьога сайн динна а, сайн дуьненна а, сайн 

доьзална а, сайн даьхнина а. Я, АллахI! Сан 

сакхташ хьулде Ахь, сан кхерамех кхерам 

дIабаккха Ахь. Я, АллахI! Ларве Ахь со сайна 

хьалхахула а, тIехьахула а, аьтто агIорхула а, 

аьрру агIорхула а. Я, АллахI!  Хьан 

Воккхаллица ларло со сайна бухахула 

тешнабехк барах!» (Ахьмада а, кхечара а 

дийцина хIара хьадис). 

 

«АллóхIумма инни ́ асъалукал-Iафва валIáфийата 

фиддунйá вал-áхирахI, аллóхIумма инни ́

асъалукал-Iафва валIáфийата фи ́дин́и ́ва дунйáйа, 

ва ахIли,́ ва мáли.́ АллóхIуммастур Iаврáти,́ ва 

áмин равIáти,́ аллóхIуммахьфазни ́ мин байни 

йадаййа, ва мин халфи,́ ва Iан йамин́и́, ва Iан 
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шимáли,́ ва мин фавкъи,́ ва аIýзу биIазаматика ан 

угIтáла мин тахьти»́. 

 

مه إِِّني َأْسَألرَك اْلَعْفَو   ْنَيا َواآلِخَرِة، اللههر مه إِِّني َأْسَألرَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة ِِف الدُّ اللههر

ْ َعْوَراِِت، َوآِمْن َرْوَعاِِت،   مه اْسُتر ْنَياَي َوَأْهِِل، َوَماِِل، اللههر َواْلَعافَِيَة: ِِف ِدينِي َودر

مه اْحَفْظنِي ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيِمينِي، َوَعْن ِشََمِِل، َوِمْن   اللههر ِمْن َبنْيِ َيَديه

تَِي.  ْوذر بَِعَظَمتَِك َأْن أرْغَتاَل ِمْن ََتْ  َفْوِقي، َوَأعر
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6. ДУККХА А ДОIАНАШ ДАН ДЕЗА 

 

Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 

дийцина, АллахIан элчано (АллахIера салават а, 

салам а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух доIа 

даран неI шена схьайилиначунна къинхетаман 

неIарш схьайиллина. Ткъа АллахIе цхьа а 

хIума дехна ма дац, вуьшта аьлча: цунна 

уггаре а дукха дезаш долу хIума – маршо 

ехарал а».  

 

АллахIан элчано (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) аьлла: «ДоIано пайда бо 

(стигалара) боьссинчу (баланна) а, 

боссазаболчунна а. Цундела, хIай, АллахIан 

лайш, доIанаш де» (Тирмизис а, кхечара а 

дийцина хIара хьадис). 
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7. УН ДАЬРЖИНЧУ МЕТТИГАШКАХУЛА 

ЛЕЛАРХ ЛАРВАЛА ВЕЗА 

 

IабдулахI ибн Iамира (АллахI реза хуьлда 

цаьршинна) дийцина: «Цкъа Iумар (АллахI реза 

хуьлда цунна) Шема ваха ваьллера, ткъа СаргI 

олучу меттиге дIакхаьчначу хенахь хаам кхечира 

цуьнга, Шемахь ун даьржина аьлла. ХIетахь 

Iабдур Рахьман ибн Iавфа довзийтира цунна, 

АлахIан элчано (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) аьлла хилар: «Нагахь цхьана 

махкахь (ун) даьржина аьлла шайна хазахь, 

оцу махка ма гIо. Нагахь шаьш Iаш-дехаш 

долчу махкахь (ун) даржахь, цуьнах довда а 

гIортий, цигара ара ма довлийла шу». 

 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) 

дийцина, АллахIан элчано (АллахIера салават а, 

салам а хуьлда цунна) элира аьлла: «Цомгашниг 

могашчунна тIевало йиш яц» (и ши хьадис 

Бухарис а, Муслима а дийцина). 
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8. НИЦКЪ МА-КХОЧЧУ ДИКАНАШ ДАН 

ДЕЗА, САГIАНАШ ДАХА ДЕЗА 

 

Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 

АллахIан элчано (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) элира аьлла: «Диканаш даро - 

баланех а, бохамех а, хIаллакьхиларх а ларво. 

Дуьненчохь диканаш деш берш – эхартахь 

диканаш хир бу» (Хьакима дийцина хIара 

хьадис). 

 

Ибн ал-Къаййима (АллахIа къинхетам бойла 

цуьнах) аьлла: «Цамгарна уггаре а чIогIачу 

дарбанех ду - (нахана) дика дар а, пайда бар а, 

Дела хьахор а, доIа дар а, Далла хьастадалар а, 

доггах АллахIе дехар а, тоба дар а. Оцу 

дагардинчу бахьанаша сел Iаткъам бо цамгарш 

дIаяхарца а, дарба дарца а молханашачул а 

чIогIа. Делахь а, и кхочуш хилар доьзна ду 

(адаман) са мел кийча ду хьаьжна а, цо и мел 

барамехь къобалдина хьаьжна а, (адаман) оцу 

балхах а, цуьнан пайде хиларх а дог мел тешна 

ду хьаьжна а» (Задул-маIад). 
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9. БУСА ГIАЬТТИНА ЛАМАЗАШ ДАН ДЕЗА 

 

Билала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 

АллахIан элчано (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) элира аьлла: «Буьйсанах (цхьа 

дакъа ламазашкахь а, Iибадатехь а) дендеш 

хила, хIунда аьлча иза – шул хьалха хиллачу 

дикачу нехан некъ бу. Буьйса ламазашкахь 

денъяр – АллахIана гIуллакх дар ду, къинойх 

ларвеш ду, вонаш дIадохуш ду, дегIера цамгар 

эккхош ду» (Тирмизис а, кхечара а дийцина хIара 

хьадис). 
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10. ПХЬЕГIАШ ТIЕ ХIУМА ТОХА А ЕЗА, 

МЕРГ ЧОХЬ ЙОЛУ ХIУМАНАШ 

ДIАКЪОВЛА А ЕЗА 

 

Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда 

цаьршинна) дийицина, АллахIан элчано 

(АллахIера салават а, салам а хуьлда цунна) элира 

аьлла: «ТIе хIума а тохий, пхьегIаш дIакъовла, 

кит дIадехка, хIунда аьлча шарахь цхьа буьйса 

ю, (лаьтта тIе) Iаьржа ун дуссуш. Цхьа а 

дIакъовлаза пхьегIа ца юьссу я дIакъовлаза 

кит ца дуьссу и (ун) чудаланза» (Муслим). 

 

Ибн ал-Къаййима (АллахIа къинхетам бойла 

цуьнах) аьлла: «Иза лоьрийн Iилманаш а, церан 

хаарш а тIекхуьур долуш хIума дац» (Задул-

маIад). 

 

 

 

* * * 
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Чаккхенехь билгалдо вай: хIора бусалбанна тIехь 

ду шен болх АллахIан кара дIабалар, Цуьнан 

къинхетаме са а туьйсуш, Цуьнан комаьршалле 

дог а дохуш, болх Цунна тIе а буьллуш. Ткъа 

массо а хIума, массо а гIуллакх Цуьнан карахь ду, 

Цуьнан Iуналлехь а, Цо лелош а, Цо урхалла деш а 

ду. 

 

Шена тIебуьссуш болу баланаш тIеэцарна тIехь 

къахьега а деза - собаре хиларца а, АллахIера ял 

хиларе сатесна хиларца а. ХIунда аьлча АллахIа 

ваIда йина собарехиллачунна а, АллахIера ял 

хиларе сатуьйсучунна а боккха мел а, йоккха ял а 

лур ю аьлла. Сийлахьчу АллахIа боху: 

«Боккъалла а, собарехиллачарна шайн ял 

юьззина дIалур ю, цхьа чот йоцуш» («аз-

Зумар»: 10). 

 

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша 

цкъа Пайхамаре (АллахIера салават а, салам а 

хуьлда цунна) хаьттира аьлла Iаьржачу уьнах 

дерг, ткъа цо жоп делира: «Иза - АллахIа 

(дуьненчохь) Шена лиъначарна тIедоуьйтуш 

Iазап ду, ткъа муъманашна къинхетам бина 

иза АллахIа. Муьлхха а и ун хьакхаделла волу 

лай (я Муьлхха а и ун хьакъаделлачохь волу 

лай), нагахь иза ша волчу меттигехь собаре а 
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хилла сацахь, АллахIа яздиннарг бен шена хир 

доцийла хиъна а волуш, цунна, билггал, 

шахIидана хуьлуш йоллу ял хир ю» (Бухарис 

далийна хIара хьадис). 

 

АллахIе доьху ас, вайн массеран а аьтто бар а, 

вайна массарна а гIодар а - Шена езаш йолу а, Ша 

реза волу а дика Iамалш ян а, хаза дош ала а. 

Боккъалла а, И ву - бакъдерг эриг а, нийсачу 

новкъа нисдийриг а. 

 

Берриге а хастам цхьана АллахIана бу! 

 

АллахIера салават а, салам а хуьлда вайн 

Пайхамарна Мухьаммадна а, цунна 

тIаьхьабаьзначарна а, цуьнан асхьабашна а! 

 

 


