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Дешхьалхе
АллахΙана хастам бу, Ιаламийн Эла волчу. Салават а, салам а хуьлда шел тΙаьхьа кхин
пайхамар воцчу, вайн пахамарна IабдуллахΙа воIана Мухьаммадна.
Цул тIаьхьа: баккъалла а, бусалба динан Iилманаш даржор доккха маьIна долуш ду
бусалба дин довзайтарехь a, цуьнан баххаш чIагΙдарехь a, вайн уммат дендаларехь a, иза
кхиарехь a.
И Iалашо ю Ислам Iаморан университето шена хьалха хIоттийнарг, бусалба дине нах
кхайкхарца а, иза хьехарца а.
И Iалашо кхочуш ярехь дакъа лоцуш, университетехь йолчу Iилман талламан
администрацин ойла хилира Iилманан белхаш бан. Оцу белхашна юкъа богIу – Исламах а,
цуьнан дикаллех а, хазаллех а лаьцна Iилманан талламан белхаш бар, уьш даржор, нийсачу
хаамашкара вайн умматaна довзуьйтуш, бусалба дин а, цуьнан кхетамаш а, хьукманаш а.
Ткъа хIара жайна - (Ийманан арканаш) – администрацин белхех цхьа болх бу.
Университетера хьехархошка яздайтира хIара жайна, тΙаккха администрацехь йолчу
Iилманан талламан комиссига таллайтира, тΙаккха тΙетоха дезарг тΙе а тоьхна, аьтто болчу
куьцахь арахийцира.
ХIокху тайпана белхаш дарехь администрацин Iалашо бусалба нах шайна пайдехь долчу
Iилманна тΙекхиабар ю, цундела, дуьненахь лелаш долчу меттанашка гочдина хΙара жайнаш,
цул тΙаьхьа зорба тоьхна арахецна, иштта, дуьненаюкъара хаамийн зIена (Интернет) чохь
йолчу сайта тΙе а дехкина.
АллахIе доьху хΙара болх пайдане бар, биссина болу белхаш арахеца тавфикъ далар, вайна
массарна Шена дезаш долу, Ша реза волу гΙуллакх дарехь тавфикъ далар, вай массо
нийсонна тΙекхойкхуш болчaрах a, нийсонна гΙодеш болчaрах a дар.
Делера салават а, салам а хуьлда Цуьнан лай а, Элча а волчу вайн Пайхамарна
Мухьаммадна, цуьнан охIлунна, цуьнан асхьабашна, массарна.

Iилманан талламан куьйгалхо:
Профессор Мухьаммад ХалифахI Аттамими.
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Ийманан арканаш.
Ийманан арканаш хIорш ду: АллахIах тешар, Цуьнан малийкех тешар, Цуьнан жайнех
тешар, Цуьнан элчанех тешар, Къемат дийнах тешар, Къадрах (Кхелах) тешар – вон делахь
а, дика делахь а – и дерриг Делера хиларх. Лекхачу АллахIа аьлла:
.[177  ﺍﻵﻳﺔ: » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓWÝGTTTQX~Y‰PVÞÖ@…Wè gˆHTWT•YÑ<Ö@…Wè YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@…Wè X£Yž›‚•@… YzóéTW~<Ö@…Wè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò óÝWÚ QW¤Yi<Ö@… QWÝYÑHTVÖWè ¼
× Муххале а, дикалла (суьпалла) ю – АллахIах а, къемат дийнах а, малийкех а, жайнех а,
элчанех а тешарØ [Сурат «Албакъарат» 177 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò QdÔRÒ -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•ñ{Wè -YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò QdÔRÒ &WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@…Wè -YãYQTŠQW¤ ÝYÚ Yã`~VÖMX… WÓX¥ßKR… :†WÙYŠ SÓéSªQW£Ö@… WÝWÚ…ƒò ¼
.[285  ﺍﻵﻳﺔ:» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ... -&YãYÕSªQS¤ ÝYQÚ xŸWšVK… fû`kWTŠ ñËQX£WÉSTß ‚W• -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•ñ{Wè -YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè
×Элча тешна шена шен Делера доссийначух, иштта Ийман диллинарш а, массо а уьш
тешна АллахIах а, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех а; (цара олу) оха
къестам ца бо Цуьнан цхьа а элчанашна юккъахь, (кхин а) аьлла цара: тхуна хаза а хезна, тхо
муьтIахь а (ду) хилла; хIай тхан Дела, Хьан гечдар доьху оха, дерзар Хьоьга а ду тханØ
[Сурат «Албакъарат» 285 аят].

Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
.[49  ﺍﻵﻳﺔ:( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ49) x¤WŸWÍYŠ SãHTWTÞpTÍVÕWž ]òpøW® QWÔRÒ †PVTßXM… ¼
×Баккъалла а, Оха массо хIума кхоьллина шен кхелаца (къадраца)Ø [Сурат «Алкъамар» 49 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[  ] ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ." ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻭﻛﺘﺒﻪ، ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ،"ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ
«Ийман бохург – иза хьо тешар ду АллахIах а, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан
элчанех а, къемат дийнах а, иштта хьо къадрах (кхелах) тешар а – дика делахь а, вон делахь
а». [Муслим]1
Ийман – иза маттаца олу дош ду, дагца тешар а ду, дегIан меженашца Iамал яр а ду; Далла
муьтIахь хиларца сов а долу и, Цунна Iеса хиларца гIел луш, лах а ло. Лекхачу АллахIа
аьлла:
`yXäYQTŠW¤ uøVÕWÆWè †_TÞHTWÙÿMX… `ØSä`TŽW …W¦ ISãS•HTWTÿ…ƒò `ØXä`~VÕWÆ …V¢XM…Wè pŒW~YÕTS Ž `ØSäSŠéSTÕSTÎ pŒVÕX–Wè JðS/@… W£Y{S¢ …V¢XM… WÝÿY¡PVÖ@… fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@… †WÙPVßXM… ¼

WŸÞYÆ }ŒHTW–W¤W `ØSäPVÖ &†Q^TÍWš WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@… SØSå ðÐMXù;HTTVÖOèKR… (3) WÜéSÍYÉÞSÿ `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ †QWÙYÚWè WáléVÕJð±Ö@… WÜéSÙ~YÍSÿ WÝÿY¡PVÖ@… (2) WÜéSTÕPV{WéW•Wÿ

.[4-2  ﺍﻵﻳﺔ:( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ4) cyÿX£W{ bË`¦X¤Wè báW£YÉpTçÅWÚWè `yXäYQTŠW¤

×Бакъдолуш

Делах тешаш берш (бакъ болу муъминунаш) АллахI хьахийча шайн дегнаш
кхералуш берш бу, шайна Цуьнан аяташ дешча Ийман (тешар) сов долу церан, шайн болх
Далла тIе а буьллу цара. Цара ламазаш а до, Оха шайна деллачу рицкъанах сагIа а ло. Уьш
1

Хьадис чекхдаьлчи ялош йолу цIе и хьадис дийцина волчун цIе ю, вуьшта аьлча, и хьадис цуьнан жайни чохь ду
бохург ду иза. (Гочдархо)
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бу уьш, боккъул Делах тешаш берш. Царна даржаш ду церан Делехь, гечдар а, тоьлларг
рицкъ а дуØ [Сурат «Алъанфал» 2-4 аяташ].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
.[136  ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» …[Ÿ~YÅWTŠ W=„HTVÕW¶ QWÔTW¶ `ŸWÍWTÊ X£Yž›‚•@… Yz`éW~<Ö@…Wè -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•S{Wè -YãY•W|MXù;HTTVÕWÚWè YãPVÕÖ@†YŠ ó£SÉ<ÑWÿ ÝWÚWè ¼

×Ткъа цатешнарг АллахIах, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элча нех а,
къемат дийнах а, (иза) тилла гена даьллачу тиларцаØ [Сурат «Аннисаъ» 136 аят].
Ийман – Делах тешар – маттаца а хуьлу, зикр дар а, доIа дар а, диканиг де алар а, вониг ма
де алар а, Къуръан дешар а, иштта кхидерш а санна. Ийман дагца а хуьлу, Дела Шен
элаллехь а, Дела хиларехь а, Шен цIерашкахь а, сифаташкахь а цхьаъ ву аьлла тешна хилар
санна, Цунна Iибадат дарехь Цуьнца накъост а ца веш Цунна Iибадат дан дезаш хиларх
тешна хилар санна, Iибадат дечу хенахь адамо деш долу ниййат санна.
Иштта, Ийман бохучунна юкъа йогIу деган Iамал: АллахI везар, Цунах кхерар, дохко
ваьлла Цуьнга верзар, Цунна тIе болх биллар, иштта кхин йолу деган Iамал а.
Кхин а Иманна юкъа йогIу дегIан меженийн Iамалш: ламаз дар, марха кхабар, закат далар,
хьадж дар, Делан доьхьа гIазот дар, Делан доьхьа Iилма Iамор, иштта кхин йолу Iамалш а.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
×Шайна Цуьнан аяташ дешча Ийман .[2  ﺍﻵﻳﺔ:_† » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝTÞHTWÙÿMX… `ØSä`TŽW …W¦ ISãS•HTWTÿ…ƒò `ØXä`~VÕWÆ pŒW~YÕSTŽ …V¢XM…Wè ¼
(Делах тешар) сов долу церанØ [Сурат «Алъанфал» 2 аят]
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
.[4  ﺍﻵﻳﺔ: » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢó%ØXäYÞTHTWÙÿXM… WÄWQÚ †_TÞHTWÙÿMX… vN…èS …W `¦WkYÖ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@… Y‡éSTÕSTÎ Á WàWÞ~YÑJð©Ö@… WÓW¥ßKV… v÷Y¡PVÖ@… WéSå ¼
×Иза (АллахI) ву синпаргIато йоссийнарг (Шех) тешаш болчеран дегнаш чу, шайн долуш
долчу Иманна тIе уьш Иманаца сов бовлийтаØ [Сурат «Альфатхь» 4 аят].
Оцу аяташа вайна хоуьйту, дика Iамал ярца Ийман совдолуш хилар, дика Iамал яр дитарца
иза лахлуш хилар а, къинош летийча Ийманна царах Iаткъам хуьлуш хилар а. Нагахь санна и
къа доккха куфр, йа доккха ширк хилахь цо Ийман дохадой дIадоккху, ткъа нагахь санна и
къа и шиъ санна ца хилахь Иманан кхачамалла жим йо цо, цуьнан серлалла яржайо, иза гIел
а до. Лекхачу АллахIа аьлла Сийлахьчу Къуръан чохь:
.[48  ﺍﻵﻳﺔ:& » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀSò:†W-Wÿ ÝWÙYÖ ðÐYÖ.V¢ WÜèS †WÚ S£YÉpTTçÅWÿWè -YãYŠ ðÏW£pT-Sÿ ÜKV… S£YÉpTçÅWÿ ‚W• JðW/@… QWÜMX… ¼
×Баккъалла а, АллахIа геч ца до Шеца накъост варна, (амма) Цо геч до иза доцург Шена
луучуннаØ [Сурат «Аннисаъ» 48 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
.[74  ﺍﻵﻳﺔ:` » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔyXäYÙHTVÕ`ªMX… WŸ`ÅWTŠ N…èS£WÉW{Wè X£pTÉRÑ<Ö@… WàWÙYÕVÒ N…éRÖ†WTÎ `ŸWÍVÖWè N…éRÖ†WTÎ †WÚ YJð/@†YŠ fûéSÉYÕmï`ðš ¼
×Цара АллахIаца дуйнаш буъу шаьш аьлла дац бохуш, куфраллин (Делах тешар дохош
долу) дош аьлла ду цара, куфр ди цара шаьш бусалба хиллачул тIаьхьаØ [Сурат «Аттавбат»
74 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[  ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ."ﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﺣﲔ ﻳﺸﺮ، ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺣﲔ ﻳﺴﺮﻕ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ،"ﻻ ﻳﺰﱐ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﺣﲔ ﻳﺰﱐ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ
8

«Зина дечо зина дийр дац ша Делах тешаш а волуш (шен Ийман дуьззина кхочуш а долуш),
хIума лачкъочо иза лачкъор а яц ша Делах тешаш а волуш (шен Ийман дуьззина кхочуш а
долуш), къаьркъа молчо иза а мер дац ша Делах тешаш а волуш (шен Ийман дуьззина
кхочуш а долуш)1». [Бухари, Муслим].

nnn

1
ХIокху хьадисо гойтуш дерг и къинош латош волу стаг бусалба волчара волу, йа Исламера а, миллатера а ара волу,
йа иза керста хуьлу бохург дац. Оцу хьадисан маьIна и къинош латош волчуьнан Ийман – Делах тешар – кхочуш
долчара долу, цуьнан Делах тешар лах луш гIел ло бохург ду. Нохчийчохь цхьацца кегийрхошна юккъехь лелаш
харц кхетам бу хIокху хьадисах а, и санна долчу аятех а. Ткъа аяташ а, хьадисаш а шаьш ма кхеттара церан маьIнаш
дан мегаш дац. Аятан а, хьадисан а маьIна дуьйцуш волчо цкъа доьххьара Iеламнаха оцу аятан, йа хьадисан муха
маьIна дина хьажа веза, тIаккха цара ма дарра маьIна деш кхета веза цунах. (Гочдархо)

9

Хьалхара рукн: Сийлахь Лекхачу АллахIах тешар

1 – АллахIах тешар кхочушхилар
2 – Дела цхьаъ вар кхочуш дар
3 – Iибадатан маьIна
4 – Дела цхьаъ хиларан а, Иза цхьаъ ван везаран а баххаш а, тешаллаш а
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1 – АллахIах тешар кхочушхилар.

АллахIах тешар кхочуш хуьлу кху лахахь вай дуьйцур долчу хIумнашца:
1 – Вай тешна хила деза хIокху Iаламан цхьа Дела хиларх, Цо цхьамма хIара Iалам кхоьллина
хиларх. ХIара Iалам Цуьнан долахь ду, Цо лелош а ду. ХIокху Iаламан массо гIуллакхаш –
рицкъ далар а, ницкъ балар а, са кхоллар а, са дIаэцар а, дика хилийтар а, зенаш а, вонаш а
хилийтар а – и массо хIума цхьана Делан керахь а ду, Цо лелош а ду. Шена луург дан а до
Цо, Шена луъучу хьукманца кхел а йо Цо, Шена луург нуьцкъала а во Цо, Шена луург
сийсаз вой гIел а во Цо. Цуьнан керахь ду стигланийн а, латтанийн а паччахьалла. Массо
хIуманна тIехь ницкъ кхочуш а ву Иза. Массо хIума хууш а ву Иза. Шел совнаха долу хIума
ца хилча а мегаш а ву Иза. Ша мел болу болх Цуьнан керахь бу, дерриг дика а Цуьнан
керахь ду. Шен балхехь цхьа а накъост вац Цуьнца, Цуьнан кхелана дуьхьал толам болуш
цхьа а вац. Муххале а, дерриг халкъ – малийкаш а, адамаш а, жинаш а – Цуьнан лайш ду,
Цуьнан паччахьаллера а, Цуьнан ницкъана кIелхьара а, Цуьнан лаамера а арадовлуш а дац.
Цуьнан гIуллакхийн а, Цуьнан белхан а цхьа а доза дац, йа дагар далур долуш а дац уьш.

И дерриге сифаташ цхьа АллахIана бен хила хьакъ доцуш ду. Цхьа а вац Цуьнца оцу
сифаташкахь цхьаьна вогIуш. И сифаташ цхьа АллахI воцучунна дала мегар долуш дац, йа и
хIумнаш АллахI воцучуьнга кхечуьнга дан ло ала мегар а дац. Лекхачу АллахIа аьлла:
ð³`¤KV‚ô@… SØRÑÖV WÔWÅW– ÷Y¡PVÖ@… (21) WÜéSÍPV•WTŽ óØRÑPVÕWÅVÖ óØRÑYÕ`‰WTÎ ÝYÚ WÝÿY¡PVÖ@…Wè óØRÑWÍVÕTWž ÷Y¡PVÖ@… SØRÑQWTŠW¤ N…èSŸS‰`Æ@… ñ§†PVÞÖ@… †WäQSTÿKV†H;TTWTÿ ¼
.[22 ، 21  ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» $óØRÑPVÖ †_TÎp¦Y¤ g‹.W£WÙPV‘Ö@… WÝYÚ -YãTYŠ W“W£`žKV†WTÊ _ò:†WÚ Yò:†fTTÙJð©Ö@… WÝYÚ WÓW¥ßKV…Wè _ò:†WgÞŠ ƒò:†fTTÙQW©Ö@…Wè †^T®.W£YÊ

×ХIай адамаш! Iибадат де шайн Далла, шу кхоьллина волчу, шул хьалхарниш а кхоьллина
волчу, шу хила мега тIаккха (Делах) кхоьруш. (Аш Iибадат де АллахIана), дина волчунна
латта куз санна (даржийна), стигал а гIишло (санна); стиглара хи а доссийначу, цуьнца
стоьмаш а кхиийначу, шуна рицкъаннаØ [Сурат «Албакъарат» 21-22 аяташ].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
$Sò:†W-WTŽ ÝWÚ QSÓY¡STŽWè Sò:†W-WTŽ ÝWÚ QS¥TTYÅSTŽWè Sò:†W-WTŽ ÝQWÙYÚ ðÐ<ÕSÙ<Ö@… SÃX¥ÞWTŽWè Sò:†W-WTŽ ÝWÚ ðÐ<ÕSÙ<Ö@… øYTpŽëSTŽ gÐ<ÕSÙ<Ö@… ðÐYÕHTWÚ JðySäPVÕÖ@… XÔSTÎ ¼
.[26 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» (26) c£ÿYŸWTÎ wòpøW® QXÔRÒ uøVÕWÆ ðÐPVßMX… S$¤`kW•<Ö@… ðÏYŸW~YŠ

×Ахь ала: йа АллахI! (ХIай) паччахьаллин Паччахь, Ахь паччахьалла ло Хьайна луучунна,
Ахь паччахьалла дIадоккху Хьайна луучуьнгара, Хьайна лууш верг нуьцкъала во Ахь,
Хьайна лууш верг сийсаз вой гIел а во Ахь, Хьан керахь ду (дерриге) дика, баккъалла а
массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш ву ХьоØ [Сурат «Ал-Iимран» 26 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ

» xÜkY‰SQÚ xˆHTWT•YÒ Á QbÔRÒ &†WäWÆW óéTW•pT©SÚWè †WåQW£WÍW•pT©SÚ ñyVÕ`ÅWTÿWè †WäSTÎ`¦X¤ JðY/@… øVÕWÆ ‚PV•MX… X³`¤KV‚ô@… Á xàTQWTŠ:…W ÝYÚ †WÚWè ¼
.[6

×Лаьтта тIехь цхьа а дийна хIума дац шен рицкъа АллахIехь долуш бен, Цунна хаьа оцу
дийначу хIуманан еха меттиг (иза стенгахь хуьлу) а, иза соцу меттиг а; и дерриг а
билгалдолчу жайни чохь (Лавхьул Махьфуз чохь дIаяздина) дуØ [Сурат «ХIуд» 6 аят].
Кхин а аьлла Лекха хин волчу АллахIа:
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.[54 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

» (54) WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@… Jñ‡W¤ JðS/@… ðÏW¤†W‰WTŽ S£`ÚKV‚ô@…Wè SÌ<ÕW•<Ö@… SãVÖ ‚V•KV… ¼

×Цуьнан (керахь) дац ткъа - кхоллар а, болх а; сийлахь-беркате хили АллахI, Iаламийн
ЭлаØ [Сурат «АлъаIраф» 54 аят].
2 – АллахIах тешар шайца кхочуш хуьлуш долчу хIумнех шолгIаниг ду: вай тешна
хилар, АллахIан цIераш а, кхачамаллин сифаташ а хила тарлучех, угаре хазаниш ю аьлла.
Оцу цIерех а, сифатех а цхьаерш Дала Шен лайшна йовзийтина Къуръан чохь а,
пайхамарийн а, элчанийн а мохIур долчу Мухьаммадан – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – Суннатехь а.

ЦIена а, Лекха а волчу АллахIа аьлла Шен Сийлахьчу Къуръан чохь:
(180) WÜéSTÕWÙ`ÅWTÿ N…éSTß†VÒ †WÚ WÜ`èW¥`•S~Wª -&YãMXù;HTTWÙ`ªKV… õøYÊ fûèSŸY™<ÕSTÿ WÝÿY¡PVÖ@… N…èS¤W¢Wè $†WäYŠ SâéSÆ` @†WTÊ uøWÞp©S™<Ö@… Sò:†WÙ`ªKV‚ô@… YãPVÕYÖWè ¼
.[180 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

»

×АллахIан хаза цIерш ю, ткъа аш кхайкха Цуьнга цаьрца, Цуьнан цIерш хуьйцуш берш
Iадда а бита аш, царна бекхам хир бу цара деш хиллачуннаØ [Сурат «АлъаIраф» 180 аят].
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

." ﻭﻫﻮ ﻭﺗﺮ ﳛﺐ ﺍﻟﻮﺗﺮ، ﻣﻦ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ،"ﺇﻥ ﷲ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﲰﺎﹰ

«Баккъалла а, АллахIан йезткъе ткъаесна цIе ю, уьш Iамийнарг ялсамане гIур волуш, ткъа
Иза (АллахI) цхьаъ ву, шалза хIума дезаш а ву» [Бухари, Муслим].
АллахIан хаза цIераш ю аьлла тешна хилар шина хIуманна тIедоьгIна ду:
1 – АллахIан хаза цIерш а, лекха сифаташ а хиларх тешар, Цуьнан кхачамалла гойтуш йолу,
цхьане а кепара шайца эшам а боцуш йолу. Оцу цIерашкахь а, сифаташкахь а АллахIах тера
хила йиш яц цхьа а Цуьнан халкъ (кхоллар). Цуьнан цIерашна а, сифаташна а юккъехь а,
Цуьнан халкъан (кхолларийн) сифаташна юккъехь а вовшашца тера цхьа а хIума дац.
Масала АллахIан цIерех цхьа цIе ю «Дийна верг» аьлла, цунах схьадаьлла сифат а ду «Дийна
хилар». И шиъ ший а АллахIана хила хьакъ долчу кепара цIе а сифат а ю аьлла тешна хила
везаш ву. Ткъа Иза дийна хиларан сифат даим кхачамаллин маьIна долуш сифат ду. Оцу
сифат чохь гулбелла массо кепара болу кхачамаллаш – Iилма (хууш хилар) а, ницкъ а, иштта
кхин дерш а. И сифат АллахIан даим хилла ду, и сифат доцуш АллахI цкъа а хилла а вац, йа
и сифат Цуьнгара дIадер долуш а дац, пана хир долуш а дац. Цундела АллахI даим дийна
хилла а ву, хир волуш а ву. Лекхачу АллахIа аьлла:
.[255 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» &c×óéTWTß ‚W•Wè bàWÞYTª ISâR¡SžK<†WTŽ ‚W• &S×éQST~WÍ<Ö@… QSøW™<Ö@… WéSå ‚PV•MX… WãHTVÖXM… :‚W• JðS/@… ¼

×АллахI – Иза воцург кхин Дела вац, Дийна верг ву Иза, даим волуш а ву Иза, наб озор а ца
хуьлу Цуьнан, наб кхета а ца кхета Цунна (набаран тар тосуш а вац Иза, вац йа хьашт долуш
а набаран)Ø [Сурат «Албакъарат» 255 аят].

2 – Лекха волу АллахI массо эшаме долчу сифатех цIена хиларх тешар, наб яр санна долу, йа
цахаар санна, йа зулам дар, йа гIорасиз хилар а санна долу. Иза цIена ву Цуьнан халкъ
Цунах тера хиларх. Цундела вайна тIехь ду АллахIа а, Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – юхатоьхна долу сифаташ духатохар, цаьршимма юхатоьхна йолчу эшаме
сифаташна доьхьал йолу кхачамаллин сифаташ АллахIан хиларх тешар а.
Масала, вай набаран а, наб озоран а сифат духатоьхчи, вай тIечIагIдо АллахIан
кхачамаллин сифат «Даим сема хилар» аьлла долу. Оцу кепара, хIора эшаме сифат
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духатохарехь цунна доьхьал долу кхачаме сифат тIечIагIдар ду. ХIунда аьлча, цхьа АллахI
бен воцу дела, массо агIор кхачамалла йолуш верг а, ерриг кхачамалла Шеца йолуш верг а.
Ткъа кхин берш массо а шайца эшам болуш бу. Лекхачу АллахIа аьлла:
.[1 : ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯS¤kY±W‰T<Ö@… SÄ~YÙQW©Ö@… WéSåWè c$òpøTW® -YãYpÕ‘YÙVÒ ð¨`~TVÖ ¼
×Дац Цунах тера цхьа а хIума, Иза Хезаш а, Гуш а вуØ [Сурат «Ашшура» 11 аят].
Кхин а аьлла Везачу АллахIа:
.[46 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ

» (46) YŸ~Y‰WÅ<ÕPYÖ xyHTPVÕðÀ¹YTŠ ðÐQSTŠW¤ †WÚWè ¼

×Хьан Дела (Шен) лайшца зуламе вацØ [Сурат «Фуссилат» 46 аят].
Кхин а аьлла Сийлахьчу Дала:
.[44 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ

» &X³`¤KV‚ô@… Á ‚W•Wè g‹.WéHTWÙQW©Ö@… Á xòpøTW® ÝYÚ ISâW¥Y•`ÅS~YÖ JðS/@… fû†VÒ †WÚWè ¼

×АллахI вацара (вац) стигланашкахь а, йа лаьтта тIехь а долчу цхьана а хIумано Шен гIора
гIелдийр долушØ1 [Сурат «ФатIир» 44 аят].
Кхин а аьлла лекха хин волчу Дала:
.[64 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ

» (64) †^QT~Y©WTß ðÐQSTŠW¤ WÜ†VÒ †WÚWè ... ¼

×Хилла вац Хьан Дела вицвеллаØ [Сурат «Марйам» 64 аят].
АллахIан цIерех а, сифатех а, Цуьнан балхах а тешар – иза бу цхьаъ бен боцу АллахI
вовзуьйту некъ а, Цунна Iибадат дар довзуьйту некъ а, хIунда аьлча, Дала Шен халкъана Ша
хIокху дуьненахь гайтар дихкина, амма Цо царна хIара Iилманан неI йиллина, оцу чухула
халкъана шаьш Iибадат деш волу шайн Эла вовзийта, цаьрга нийса Iибадат а дайта хIокху
нийсачу цIеначу хаамашца.
Iибадат деш волчунна ша и Iибадат деш волчуьнан сифаташ доьвзаш хилча, шена мила ву
хуучунна бен деш ца хуьлу шен Iибадат. Ткъа АллахIан цIерш хуьйцуш болчара доцуш
долчу хIуманна Iибадат до, АллахI Шен халкъах (кхолларх) тарвеш болчара цIуна Iибадат
до, хIунда аьлча цара шайн Дела Цуьнан халкъах (кхолларх) тар во дела. Амма бакъ волчу
бусалба стага Цхьаъ волчу АллахIана до ша деш долу Iибадат, Ша массарна хьашт волчу
АллахIана йо ша еш йолу Iамал а. Бусалба стага шен Iамал цхьа АллахIа доьхьа йо, цхьа а
Ша вина а воцчу АллахIан доьхьа, Ша цхьамма а вина а воцчу АллахIа доьхьа, Шех тера
цхьа а хилла а воцчу Дела доьхьа…
АллахIан хаза цIерш тIечIагIйарехь а, церан маьIнех кхетарехь а лардан дезаш ду вай
лахахь далон долу хIумнаш:
1 – Къуръан чохь а, Суннатехь а хьахийна йолу массо АллахIан цIерех теша дезаш ду вай,
царна хIумма а тIе а ца тухуш, йа тIера дIа а ца доккхуш. Лекха хин волчу Дала аьлла
Къуръан чохь:
WÝHTW™`‰TSª &S¤QYiW|W•SÙ<Ö@… S¤†QW‰fTT•<Ö@… S¥ÿX¥WÅ<Ö@… ÛYÙ`~WäSÙ<Ö@… SÝYÚ`ëSÙ<Ö@… SØHTVÕQW©Ö@… ñ§èPRŸSÍ<Ö@… ñÐYÕWÙ<Ö@… WéSå ‚PV•MX… WãHTVÖXM… :‚W• üY¡PVÖ@… JðS/@… WéSå ¼
.[23 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ

1

АллахIан ницкъ кхочур боцуш хIумма а дац бохург ду оцу аятан маьIна.
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» fûéS{X£p-STÿ †QWÙÆ JðY/@…

×Иза АллахI ву, вац кхин Дела Иза воцург, Паччахь ву Иза, Сийлахь цIена ву Иза, берриге
эшамех ЦIена верг ву Иза, Тешаме ву Иза, Шен лайшна тIехь теш ву Иза, Шеца хила хьакъ
доцчу кхачамбацарех веза верг ву Иза, цIена ву АллахI цара (Цуьнца) накъост вархØ [Сурат
«Алхьашр» 23 аят].

Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Суннатехь а деана ду хьадис:
." ﻳﺎ ﺍﳊﻲ ﻳﺎ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ، ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﳉﻼﻝ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ، ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﺍﳌﻨﺎﻥ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ، "ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ: ﲰﻊ ﺭﺟﻼ ﻳﻘﻮﻝr ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
ﺌﻞ ﺑﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺳ،ﻋﻲ ﺑﻪ ﺃﺟﺎﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﲰﻪ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﺩ: ﻗﺎﻝ. ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ: "ﺗﺪﺭﻭﻥ ﲟﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﷲ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ: r ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
.[  ] ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ."ﺃﻋﻄﻰ
«Пайхамарна

– Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хезира цхьана стага олуш: “Йа
АллахI! Ас Хьоьга доьху Хьуна хастам хиларца, Хьо воцург кхин Дела вац, Хьо ву
Къинхетаме верг, стигланаш а, латтанаш а кхоьллина верг. ХIай Сийлахь верг, Комаьрша
верг, хIай Даим Дийна верг, хIай Даим Волуш верг…” ТIаккха Пайхамара – Делера салават
а, салам а хуьлда цунна – элира: “Цо стенца дийхира хаьий шуна?” Асхьабаша элира: “Дела
а, Цуьнан Элча а ву дика хууш верг ”. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
тIаккха элира: “Сайн са Шен керахь долчуьнца (АллахIаца) дуй буу ас, АллахIан уггар
йоккхачу цIарца деха а ма дийхира цо, цуьнца доIа динчунна (Дала) жоп лур долуш а,
цуьнца дехначунна дехнарг (Дала) лур долуш а йолчу». [Абу Давуд, Ахьмад].
2 – АллахIа Шена Шен цIерш Ша техкина хиларх теша дезаш ду вай. Цуьнан халкъан бакъо
яц Цунна цIе йала, йа Цо Ша Шен яьккхина йоцу цIе Цуьнан ю ала а. Иза ву Ша хастийнарг
оцу Шен цIерашца, Сийлахь а Нуьцкъала а ву Иза.
3 – АллахIан хазчу цIерша вайна довзуьйтуш ду уггар йоккха кхачамалла йолуш долу
маьIнаш а, оцу маьIнашкахь цхьана а тайпана кхачамбацар цахилар а. Цундела, оцу маьIнех
теша дезаш ду вай, и маьIнаш схьадоьвлла йолчу цIерех тешаре терра.
4 – Оцу АллахIан хазчу цIерех довлуш долчу маьIнийн ларам бан безаш ду вай, уьш цхьана
а агIор йа хийца а, йа галдаха а бакъо а яц вайн.
5 – АллахIан хIора цIарах долуш долчу хьукманах теша дезаш ду вай, оцу хьукманашца
Iамал ян дезаш а ду вай.
ХIокху пхеа хIумнах дикка вай кхетийта цхьа масала далор ду вай, АллахIан “Хезаш верг”
аьлла йолчу цIарца. Оцу цIарехь вай лар дан дезаш долу пхи хIума иштта хир ду:
- “Хезаш верг” аьлла йолу цIе АллахIан цIерех цхьа цIе ю аьлла тешар, иза Къуръан чохь а,
Суннатехь а хьахийна йолу дела;
- И цIе Шена яккхинарг а, тиллинарг а АллахI ву аьлла тешар. Цо и цIе Шена яьккхина
хиларх а, Сийлахьчу Къуръан чохь йоссийна хиларх а тешар;
- Оцу цIарна чохь хезаш хиларан маьIна хиларх тешар, Хезаш хилар АллахIан сифатех цхьа
сифат хиларх тешар;
- Хезаш хиларан сифатан ларам бан безаш хилар, иза хийца а, йа цуьнан маьIна
галдаьккхина, цуьнан маьIна кхин ду алар а мегаш цахилар;
- АллахI массо хIума хезаш хиларх тешар, Цуьнан хазаро дерриге аьзнаш чулоцуш хиларх
тешар. Оцу цIарах схьадолучу хьукманца Iамал яр: АллахI вайна тIехула вай хезаш вуй а
хууш, Цунах кхерар, АллахIана гергахь мел къайлах долу хIума а къайла гIур доций хууш,
цунах лаьцна кIорггера кхетам хилар а.
ХIинццалц схьа вай дийцинарг АллахIан цIерех тешарехь лардан дезаш долу хIумнаш
дара, ткъа хIинца вай довзуьйтур ду АллахIан сифатех тешарехь лардан дезаш долу
хIумнаш:
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1 – Къуръан чохь а, Суннатехь а даьхкина долу дерриге сифаташ къобул дар, уьш
тIечIагIдар, хийца а ца хуьцуш, гал а ца дохуш.
2 – КIорггера тешар хилар а, хууш хилар а, АллахIан сифаташ кхачамаллин сифаташ ду
аьлла, массо эшамаллех а, кхачамбацарех а цIена а долуш.
3 – АллахIан сифаташ а, Цуьнан халкъан сифаташ а цхьатера доций хаар, йа уьш цхьатера
хила йиш йолуш доций а хаар. ХIунда аьлча АллахIах тера цхьа а хIума дац, йа Цуьнан
сифаташкахь а, йа Цуьнан балхаца а, гIуллакхца а. Лекха хин волчу Дала аьлла Шен
Сийлахьчу Къуръан чохь:
.[1 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

» (11) S¤kY±W‰T<Ö@… SÄ~YÙQW©Ö@… WéSåWè c$òpøTW® -YãYpÕ‘YÙVÒ ð¨`~TVÖ ¼

×Дац Цунах (АллахIах) тера цхьа а хIума, Иза Хезаш а, Гуш а вуØ [Сурат «Ашшура» 11 аят].
4 – АллахIан сифаташ муха ю шена хуур ца хиларх кхетар, уьш муха ду аьлла царна тIаьхьа
ша кхиалур цахилар хаар. ХIунда аьлча, АллахIана Шена бен ца хаьа иза, ткъа Цо
кхоьллинчу халкъана иза хаа цхьа а некъ бац. 1
5 – Оцу сифатех схьадовлуш долчу хьукманех а, тIаьхьенах а тешар, хIунда аьлча хIора
сифато гойтуш йолу дела, цхьацца тайпанара Iибадаташ дан дезаран агIонаш.
И пхи хIума гIоли довзийта масала далор ду вай «АллахI Шен Iаршана тIехулахь хиларан»
сифатца. ХIокху сифатехь лар дан деза хIара пхи маьIна:
- Къуръан чохь а, Суннатехь а и сифат деана долу дела иза тIечIагIдан дезаш ду, и сифат
хиларх теша везаш а ву. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[5 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ

» (5) uüWéWT•T`ª@… X«ó£TWÅ<Ö@… øVÕWÆ SÝHTWÙ`šQW£Ö@… ¼

×Къинхетаме верг, Iарш тIехулахь лакхаваьлла ИзаØ [Сурат «ТIахIа» 5 аят].
- И сифат тIечIагIдан дезаш ду АллахIан хила хьакъ долчу кепара, Цуьнан Сийлахьаллийца
йогIуш йолчу агIор. Ткъа оцу сифатан маьIна иштта ду: Шен Сийлахьаллийца догIуш мадарра АллахI Шен Iарша тIехулахь лекха ваьлла ву, Иза массо хIумнал Лекха ву, дерриге
Iаламна тIехулахь а ву. Вуьшта аьлча, АллахIан лекхалла гойтуш ду и сифат.
- Кхоллархо волу АллахI Шен Iарш тIехь лекха валар тера дац Цо кхоьллина долчу Цуьнан
халкъах цхьа адам Iарш тIехь нисдаларх а, йа иза Iарш тIе охьахаарх а. АллахI Iарш оьшуш
вац, и Iарш ца хилча а волуш а ву, хир волуш а ву. Ткъа адамаш Iарш тIе ховшуш хилар
церан эшамалла гойтуш ду, церан кхачамбацар гойтуш а ду. Оцу кепара, АллахI Iарш
тIехулахь хилар тера дац адам Iарш тIехь хиларх, хIунда аьлча Лекха хин волчу АллахIа Ша
аьлла дела:
.[ 1 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

» S¤kY±W‰T<Ö@… SÄ~YÙQW©Ö@… WéSåWè c$òpøTW® -YãYpÕ‘YÙVÒ ð¨`~TVÖ ¼

×Дац Цунах (АллахIах) тера цхьа а хIума, Иза Хезаш а, Гуш а вуØ [Сурат «Ашшура» 11 аят].
- АллахI Iарш тIехь муха ву хаа гIертар мегаш дац, йа иштта хаттар шен дагчу даийта мегаш
а дац, хIунда аьлча иза АллахIан къайле йолу дела, цхьана АллахIана бен хууш йоцу.
- Оцу сифатах схьадовлуш долчу хьукманех а, тIаьхьенах а теша деза вай, АллахI Веза хилар
санна долу, Цуьнан Сийлахьалла а, Возалла а санна долу.
1

АллахIан хьокъехь долчу маьIнашкахь «муха» боху хаттар даийта мегар дац шен коьрта чу, хIунда аьлча адамийн
хьекъал барам болуш ду, массо хIуманна тIаьхьа кхиалуш а дац. Ткъа нагахь санна иштта хаттар шена дагадагIахь
«АIузу биллахIи мина-шшайтIониррожийм» аьлла Деле шайтIанах лар вар деха деза.
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ХIокху маьIнаша вайна хоуьйту, Дела дерриг халкъана тIехулахь, лекхахь хилар. Иза кхин
а вайна хаало вай дегнаш Иза волчахьа хьаладерзарца, вай Цуьнга кхойкхучу хенахь,
Цуьнгара вай доьхучу хенахь, вай Цуьнга доIа дечу хенахь. И маьIна долуш ду вай сужуде
дахча олуш долу зикр: «Субхьана роббийал АIла» - «ЦIена ву сан Лекха Дела».

3 – Делах тешар шайца кхочуш хуьлуш долчу хIуманех кхоал- гIаниг ду вай тешар, дерриг
Iибадат – гуш дерг а, къайлах дерг а – Шена дан хьакъ долуш верг Цхьаъ волу, Бакъ волу
цхьа АллахI бен вац аьлла, Шеца цхьа а накъост а воцуш. Лекха хин волчу Дала аьлла Шен
Сийлахьчу Къуръан чохь:
.[36 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ

» $ð‹éSçÅHTJð¹Ö@… N…éS‰YÞWT•`–@…Wè JðW/@… N…èSŸST‰`Æ@… gÜKV… ‚Z•éSªWQ¤ xàTTQWÚRK… QXÔS{ Á †WTÞT`‘WÅWTŠ `ŸWÍVÖWè ¼

×Бакъдолуш, Оха хIора умматана Элча вахийтина, АллахIана Iибадат а де, тIагIутах лар а ло
аьлла (оцу нахе)Ø [Сурат «Аннахьл» 36 аят].
Иштта массо элчанаша аьлла ду шайн умматашка:
.[59 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

» ... ,ISâS¤`kTWçÆ ]ãHTVÖXM… óÝYQÚ ØRÑVÖ †WÚ JðW/@… N…èSŸS‰T`Æ@… ... ¼

×Iибадат де АллахIана, кхин Дела вац шуна Иза воцургØ [Сурат «АлъаIроф» 59 аят].
Кхин а аьлла Сийлахьчу Дала:
.[5 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ

» ƒò:†TWÉWÞTSš WÝÿPYŸÖ@… SãTVÖ WÜkY±YÕoñ`ž JðW/@… N…èSŸST‰`ÅW~YÖ ‚PV•MX… vN…èS£YÚRK… :†WÚWè ¼

×Царна омру дина дац АллахIана Iибадат де аьлла бен, динлелор цIенчу даггара Цуьнан
доьхьа долуш, хьанифаша (динлелор) саннаØ [Сурат «Албаййинат» 5 аят].
Шина Шейха – Бухарис а, Муслима а – шаьшшинан «Сахьихь» цIе йолчу шина жайни чохь
дийцина ду хьадис, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – МуIаз цIе йолчу
шен асхьабе элира аьлла:
 ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، "ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ: ﻗﺎﻝ. ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ: ﻗﻠﺖ." ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ؟،"ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
."ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ
«Лайшна тIехь долу Делан хьакъ а, Далла тIехь долу лайн хьакъ а хIу ду хаьий хьуна хIай
МуIаз? Ас (МуIаза) элира: “Дела а, Цуьнан Элча а ву дика хууш верг”. Цо (Элчано) элира:
“Лайшна тIехь долу Делан хьакъ цара Цунна Iибадат дар ду хьуна, Цуьнца цхьа а накъост ца
вар а ду хьуна. Ткъа Далла тIехь долу церан хьакъ, Iибадат дарехь Шеца цхьа а накъост ца
винчунна Iазап цадар ду хьуна».
Бакъ волу Дела Иза Шега дегнаш доьрзуш волу Дела ву, Иза дукха везарна дегнаш дузуш,
кхечуьнга цхьа а безам ца буьсуш волу Дела ву, Шега дог дахаро кхечуьнга дог дахарх
тоъам хуьлуьйтуш верг ву, Цуьнгара гIо лехча кхечуьнгара гIо леха ца оьшуш волу Дела ву,
Цунах кхийрича кхечуьнах кхерам даг чу цабогIуш волу Дела ву. Лекха хин волчу вайн Дала
АллахIа аьлла:
» (62) S¤gk‰W|<Ö@… JñøYÕWÅ<Ö@… WéSå JðW/@… UfûVK…Wè ñÔY¹HTWT‰<Ö@… WéSå -YãTTYßèS ÝYÚ WÜéSÆ`ŸTWÿ †WÚ UfûVK…Wè SQÌW™<Ö@… WéSå WJð/@… UfûKV†YTŠ ðÐYÖ.V¢ ¼
.[62 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ

×Иза (толам) цундела бу – АллахI волу дела Бакъ верг, АллахIе а ца кхойкхуш уьш
кхойкхуш болу кхин берш харц болу дела, АллахI Лекха а, Воккха а волу делаØ [Сурат
«Алхьадж» 62 аят].
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Оцу аято вайна гойтуш долу маьIна ду, лайша шайн Iамалца Дела цхьаъ вар бохург.
Ткъа Дела цхьаъ вар – тавхьид – боккха ларам болуш ду. Иза лараме хилар вайна гойтуш
долчу хIуманех цхьадерш дуьйцур ду вай:
1 - Дела цхьаъ вар Бусалба динан юьхь ю. Дела цхьаъ вар Исламан Iалашо ю, цуьнан чаккхе
а ю, цуьнан гуче а ю, цуьнан къайле а ю. Дела цхьаъ вар массо элчанийн кхайкхам а бу –
Делера салам хуьлда царна.
2 - Дела цхьаъ варан доьхьа кхоьллина ду хIара дерриг Iалам – стигланаш а, латтанаш а,
царна чохь дерг а, малийкаш а, адамаш а, жинаш а. И дерриге халкъ-Iалам кхолларан
бахьана ду Дела цхьаъ вайтар. Цуьнан доьхьа бахкийтина Дала массо элчанаш. И кхочуш
дархьама диссийна жайнаш. И бахьана долуш декъа делла а ду халкъаш бусалбанаш а,
керстанаш а хилла, ирс долуш берш а, ирс доцуш берш а хилла.
3 – Дела цхьаъ вар адамашна тIехь долу доьххьара парз (важиб) ду. Стаг доьххьара бусалба
хилар Дела цхьаъ варца хуьлуш ду. Дуьненчура иза ара волуш тIаьххьара оцу тIехь иза ара
вала везаш дерг а ду.
2 – Дела цхьаъ вар кхочуш дар.

Дела цхьаъ вар кхочуш дар бохург – иза Делаца накъост варх а, Пайхамара а – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна –, цуьнан асхьабаша а лелийна доцучу, бусалба динан
баххашна тIедоьгIна доцучу юкъадаьхначу хIумнех а, Iесаллех а, шен Iибадат цIандар ду,
оцу хIумнех цунах эделларг дIадаккхар а ду.
Дела цхьаъ вар шина декъе декъалуш ду: важиб дерг а, мандуб (суннат) дерг а. Ткъа важиб
дерг кхаа хIуманца кхочуш хуьлу:
1 – Дела цхьаъ варна нисса доьхьал долчу Делаца накъост варха шен Iибадат дIацIандар.
2 – Дела цхьаъ варан баххашца а, иза кхочуш хиларца а цхьаьна догIуш доцучу, стаг керста
веш долчу, Бусалба динна юкъадаьхначу хIумнех шен Iибадат а, шен Дела цхьаъ вар а
дIацIандар.
3 – Дела цхьаъ варан мел кIеззиг беш йолчу, цунна тIехь чIогIа Iаткъам беш йолчу Iесаллех
ларвалар.
Ткъа мандуб долу Дела цхьаъ вар кхочуш дар иза - дича дика ду аьлла омру динарг дар ду.
Цуьнан масалш ду:
1 – Ихьсанан лаккхара дарж кхочуш дар.
2 – КIорггера Делах тешаран лаккхара дарж кхочуш дар.
3 – Хазчу собаран лаккхара дарж кхочуш дар, АллахI воцучуьнга латкъам ца бар.
4 – АллахIе дехарца тоъам хуьлуш долу дарже кхача хьажар, Иза воцучуьнгара, Цуьнан
халкъе дехарш ца дан хьажар.
5 – Цхьадолу магийна долу цамгарийн дарбанаш Iад дитарца, массо агIор АллахIана тIе
таваккул дар, дегайовхо Цуьнца хилар, болх Цуьнан кера дIабалар, болх Цунна цхьанна
тIебиллар кхочуш дар.1

1

АллахI воцчунна тIе болх биллар, Цуьнца кхечуьна кера болх балар а мегаш дац, иза даккхийчу къинойх
лоруш ду Бусалба динехь. Массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш волчу, дерриг Iалам цхьана хенахь гуш а, хезаш
а волчу, Шена луург Шена луъучу хенахь хилийта йиш йолуш волчу АллахIан кера дIабала беза болх, таваккул
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6 – Суннат долчу Iибадаташца – къаьсттина ламазаш дарца – АллахI везаран а, Цунна ша
везийтаран а дарже кхачар кхочуш дар.
Вай лекхахь ма дийццара, Дела цхьаъ вар кхочуш а дина, Делаца накъост варха цIена
хилларг паргIат ву даиманна жоьжахати чувахарха. Жима а, доккха а долчу Делаца накъост
варх цIена волчунна а, даккхийчу къинойх а, Iесаллех а ларвеллачунна а маршо ю дуьненахь
а, эхартахь а. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[48 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» &Sò:†W-Wÿ ÝWÙYÖ ðÐYÖ.V¢ WÜèS †WÚ S£YÉpTTçÅWÿWè -YãYŠ ðÏW£pT-Sÿ ÜKV… S£YÉpTçÅWÿ ‚W• JðW/@… QWÜMX… ¼

×Баккъалла а, АллахIа геч ца до Шеца накъост варна, (амма) Цо геч до иза доцург Шена
луучуннаØ [Сурат «Аннисаъ» 48 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу Дала:
.[82: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

» WÜèSŸWT•`äQSÚ ØSåWè SÝ`ÚVK‚ô@… SØSäVÖ ðÐMXù;HTTVÖOèKR… ]y<ÕRÀ¹YŠ ySäWÞTHTWÙÿXM… N…;éTTS©Y‰<ÕWTÿ `yVÖWè N…éSÞTWÚ…ƒò ÝÿY¡PVÖ@… ¼

×Ийман а диллина (Делах теша а тешна), шайн Ийман зуламца э ца динарш – царна ю
маршо, уьш нисбелларш а буØ [Сурат «АлъанIам» 82 аят].
Дела цхьаъ варна нисса бIостанехьа доьхьал ду Делаца накъост вар.
Делаца накъост вар кхаа тайпана ду:
1 – Доккха Делаца накъост вар. Доккха Делаца накъост вар Дела цхьаъ варан бухана доьхьал
ду. Иза чIогIа доккха къа ду, Дала гечдеш къа а дац иза, тоба дича бен.ХIокхунна тIехь
велларг даиманна жоьжахати чувоьдуш ву. Доккха Делаца накъост вар иза Iибадат дарехь
Делаца накъост вар ду, Деле санна цуьнга деха а доьхуш, Дела везар санна иза веза а везаш,
цунна тIе болх а буьллуш, цуьнга дог а дохуш, Делах кхераре терра цунах кхера а кхоьруш.
Лекха хин волчу Сийлахь ЦIенчу Дала аьлла:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

» (72) x¤†fTT±ßKV… óÝYÚ fûkYÙYÕHTJðÀ¹ÕYÖ †WÚWè $S¤†QWTÞÖ@… SãHTúWèK<†WÚWè WàPVÞW•<Ö@… Yã`~VÕWÆ JðS/@… W×QW£Wš `ŸTWÍWTÊ YJð/@†YTŠ `ÏX£pT-STÿ ÝWÚ ISãPVTßMX… ¼
.[72:ﺍﻵﻳﺔ

×Баккъалла а, АллахIаца накъост винарг – АллахIа хьарам йина цунна ялсамане, иза
воьрзур волу меттиг (жоьжахатин) цIе ю, зулам-нахана цхьа а гIоьнчаш а (хир) бацØ [Сурат
«Алмаидат» 72 аят].

2 – Жима долу накъост вар. Иза Дела цхьаъ варан кхачамаллийна дуьхьал дерг ду. Жима
Делаца накъост вар – иза доккхачу Делаца накъост варна тIевуьгуш мел болу некъ а бу,
бахьана а ду. Цуьнан масала ду кIеззиг долу рияъ (шен цIе яккхийта гIерташ, нахана ша
гайта гIерташ Iамала яр) а, Дела воцучуьнца дуй баар а.
3 – Къайлах долу, гуш доцу Делаца накъост вар. ХIара дакъа лаамашца а, ниййаташца а
доьзна ду. Амма хIокху тайпанара долу Делаца накъост вар цкъацкъа йа доккханиг, йа
жиманиг санна а хуьлу, лекхахь вай ма дийццара. Пайхамаран – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – асхьаба Лубайда кIанта Махьмуда – Дела реза хуьлда цунна – дийцина:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ

." ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ: ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ؟ ﻗﺎﻝ،"ﺇﻥ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ

«Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира: “Уггар чIогIа со шуна
кхоьруш верг жима Делаца накъост вар ду”. Асхьабаша элира: “ХIун ду и жима Делаца
накъост вар хIай Делан Элча? ” Цо элира: “Рияъ ду”». [Ахьмад].
Цунна тIе дан а деза. Вай иза муха дийр дац, Шена тIе болх биллинчунна Ша тоьаш ву шуна бохуш, Дала Ша
вайга бохуш хилча.
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3 – Iибадатан маьIна.

Iибадат – иза АллахIана дезаш долу, Иза реза волу массо хIума вовшах тухуш йолу цIе ю.
Цунна юкъа богIу кхетамаш а, деган Iамалш а, дегIан меженийн Iамалш а, массо АллахIана
герга мел вуьгуш йолу Iамалш а, вон хIума Iад дитар а.
Иштта цунна юкъа догIу Дала Шен Къуръан чохь а, йа Шен Элчанан Мухьаммадан –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Суннатехь а дийцина массо хIума. Цундела
Iибадаташ тайп-тайпана ду. Iибадатах ду – дагца деш долу Iибадат: Иманан ялх арканаш а,
кхерар а, догдахар а, таваккул а, безам а, цабезам а, иштта кхиндерш а. Иштта Iибадатех ду –
гучахь деш долу Iибадаташ: ламаз а, закат а, марха кхабар а, хьадж дар а санна долу.
Iибадат нийса хиларан ши бехкам бу:
1 – Иза цIенчу даггара Делан доьхьа дар, Цуьнца накъост а ца веш. «ЛаилахIа иллаллахI –
Кхин Дела вац АллахI воцург» аьлла тешалла даран маьIна ду хIокху бехкамца долу маьIна.
Лекхачу АллахIа аьлла:
uvøWÉ<ÖS¦ JðY/@… øVÖXM… :†WTßéSTŠQX£WÍS~YÖ ‚PV•MX… `ØSåSŸS‰T`ÅWTß †WÚ ƒò:†fTTTTTT~YÖ`èVK… ,-YãTTYTßèS ÛYÚ N…èS¡W•PVTŽ@… fÛTÿY¡PVÖ@…Wè &ñ°YÖ†W•<Ö@… SÝÿPYŸÖ@… YãPVÕYÖ ‚W•KV… ¼
.[3: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

» b¤†PVÉW{ t‡Y¡HTTVÒ WéSå óÝWÚ ÷YŸ`äWTÿ ‚W• WJð/@… QWÜMX… %WÜéSÉYÕW•mï`ðž Yã~YÊ `ØSå †WÚ Á `ySäWTÞ`~WTŠ SØRÑmï`ðš JðW/@… QWÜMX…

×ХIаъ! АллахIан ду цIена дин, ткъа АллахI а воцуш кхинберш шайна накъостий лийцинарш
– (цара олу) оха царна Iибадат ца до цаьрга тхо АллахIана герга дигийта бен. Баккъалла а,
АллахIа хьукма дийр ду царна юккъахь уьш дIасакъаьстинчу хIуманна тIехь. Баккъалла а,
АллахIа ца нисво харц луьш верг, керста вергØ [Сурат «Аззумар» 3 аят].
Кхин а аьлла Лекха хин волчу Дала:
.[5: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔƒò:†TWÉWÞTSš WÝÿPYŸÖ@… SãTVÖ WÜkY±YÕoñ`ž JðW/@… N…èSŸST‰`ÅW~YÖ ‚PV•MX… vN…èS£YÚRK… :†WÚWè ¼
×Царна омру дина дац АллахIана Iибадат де аьлла бен, динлелор цIенчу даггара Цуьнан
доьхьа долуш, хьанифаша (динлелор) саннаØ [Сурат «Албаййинат» 5 аят].
2 – Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Суннат тIехь вазар, Iибадат цо
ма-дарра дар, хIумма а тIе а ца тухуш, йа эша а ца деш. «Мухьаммад Делан элча ву» аьлла
тешалла даран маьIна ду хIокху бехкамца дерг. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[31: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» p%yRÑWŠéSTßS¢ `yRÑVÖ ó£YÉpTTçÅWTÿWè JðS/@… SØRÑ`‰Y‰`™STÿ øYTßéSÅY‰PVTŽ@†WTÊ JðW/@… WÜéQS‰Y™STŽ `yS•ÞRÒ ÜMX… `ÔSTÎ ¼

×Ахь ала: нагахь санна шу Дела везаш делахь суна тIаьхьа хIитта, Далла дезар а ду шу
(тIаккха), къиношна геч а дийр ду Цо шунØ [Сурат «Ал-Iимран» 31 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь волчу АллахIа:
.[7: ﺍﻵﻳﺔ،& » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮN…éSäW•ß@†WTÊ SãTT`ÞWÆ óØRÑHùWäWTß †WÚWè SâèS¡S•WTÊ SÓéSªQW£Ö@… SØRÑHùWTŽ…ƒò :†WÚWè ¼

×Шайна Пайхамара деанарг – схьаэца иза, цо шайна ца магийнарг – Iадда дита изаØ [Сурат
«Алхьашр» 7 аят].

Кхин а аьлла Лекхачу Дала Къуръан чохь:
ðŒ`~ðµWTÎ †QWÙQYÚ †_–W£Wš `ØXäY©STÉßKV… õøYÊ N…èSŸTTmïYðm– ‚W• QWØR’ `ySäWTÞ`~WTŠ W£fTTTT•W® †WÙ~YÊ ðÏéSÙYPÑW™Sÿ uøPV•Wš fûéSÞYpÚëSÿ ‚W• ðÐQYTŠW¤Wè ð„TWTÊ ¼
.[65: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
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» †_Ù~YÕpT©WTŽ N…éSÙPYÕW©SÿWè

×ХIан-хIа! Хьан Делор, уьш Делах тешаш хир ма бац цара хьоьга хьукма дайтталц, шайна
юккъахь хиллачу къовсамна, тIаккха ахь динчу хьукманна шайн (дегнаш чохь) гатто а ца
кара йойтуш, (хьан хьукманна) уьш муьтIахь а хиллалцØ [Сурат «Аннисаъ» 65 аят].
Вай Делан лайш хилар шина бехкамца бен кхочуш ца хуьлу:
1 – Дела везар кхочушдар. Дела везар кхочуш хуьлу нагахь санна вай Дела везар а, Цунна
дезаш долу хIума дезар а дерриг кхиндолчу хIумнал хьалхадаккхьахь.
2 – Далла муьтIахь хилар кхочуш дар, Цо де аьлларг дан а деш, ма де аьлларг Iадда а
дуьтуш.
Ткъа Делан лайш хилар бохург ду: Дела кхоччуш везар а, Цунна кхачам боллуш муьтIахь
хилар а, Цунах кхерар а, Цуьнга догдохуш хилар а. Иштта кхочуш хуьлу вай Делан лайш
хилар. И кхочуш дарца Дела реза варе а, Цуьнан безаме а кхочу стаг, хIунда аьлча Далла
Шен лай Ша тIедехкина долчу парзашца шена герга вар деза дела. Ткъа стага суннат долу
Iибадаташ дукха мел до, Сийлахь-Лекхачу Далла герга хиларехь сов волу иза, Далла гергахь
даржехь лекха волу иза, иштта цо и Iибадаташ дар бахьана хуьлу цунна Делан къинхетамца
а, комаьршаллийца а ялсамане ваха. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[55: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ5) fÛTÿYŸTW•T`ÅSÙ<Ö@… JñˆY™Sÿ ‚W• ISãPVßMX… &[àWT~pTÉSžWè †_TÆQS£WµWTŽ `ØRÑQWTŠW¤ N…éSÆ` @… ¼

×Деха шайн Деле, (шаьш) эсала а, муьтIахь а долуш, къайлах а (деха Цуьнга). Баккъалла а,
Цунна ца беза тIехбовлуш берш (доIа деш аьзнаш ийдеш)Ø [Сурат «АлъаIроф» 55 аят].
4 – Дела цхьаъ хиларан а, Иза цхьаъ ван везаран а баххаш а, тешаллаш а.

Баккъалла а чIогIа дукха ду Дела цхьаъ хиларан тешаллаш а, баххаш а. Царна тIехь ойла
йинчуьнан Дела цхьаъ хиларан хаам а сов бер бу, кхетам а чIагI лур бу. Царна тIехь ойла
йинчунна гIоли хуур ду Дела Шен гIуллакхашкахь а, цIерашкахь а, сифаташкахь а цхьаъ
хилар, Шех тера кхин цхьа а хIума доцуш.
Оцу тешаллех цхьадерш дуьйцур ду вай, ткъа дерриг дийцина вер а вац.
1 – ХIара Iалам кхолларан доккхалла а, цуьнан нийсалла а, цунна чохь долу халкъ тайптайпана хилар а, хIара Iалам лелош долу нийсса низам а. ХIокху хIуманна тIехь ойла йинарг,
шен хьекъале оцу тIехь ойла яйтинарг билггал тешар ву Дела цхьаъ хиларх. Стигланаш а,
латтанаш а кхолларан ойла йича, малх а, бутт а, адам а, дийнат а кхолларан ойла йича,
ораматаш а, чохь са доцу хIумнаш а кхолларна тIехь а ойла йича стагана хаьа оцу массо
хIуманан Кхоллархо хилар, Шен цIерашкахь а, сифаташкахь а, Ша Дела хиларехь а Шеца
кхачамалла йолуш волу. ТIаккха стагана хаьа, цхьаъ волу и Кхоллархо бен Iибадат дан хьакъ
долуш кхин цхьа а ца хилар. Лекха хин волчу Дала аьлла:
†_TÉpTÍWª ƒò:†WÙQW©Ö@… †TTWÞ<ÕWÅW–Wè (31) WÜèSŸWT•`äWTÿ óØSäPVÕWÅPVÖ ¾„S‰Sª †_T–†W•YÊ †Wä~YÊ †TTWÞ<ÕWÅW–Wè óØXäYŠ WŸ~YÙWTŽ ÜKV… ƒøYª.WèW¤ X³`¤KV‚ô@… Á †TTWÞ<ÕWÅW–Wè ¼
.[33-31: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ32) WÜéS¶X£`ÅSÚ †WäY•HTWTÿ…ƒò óÝWÆ óØSåWè $†^ÀºéSÉo`Jðš

×Оха чIогIа лаьтташ долу лаьмнаш дира лаьтта тIехь, иза меттах ца дилийта цаьрца, оцу
лаьмнашкахь чIожнаш а, некъаш а дира Оха, уьш нийсачу некъа тIе нисбалийта. Стигал а
йира Оха тхов санна, (ша) ларъеш йолу (охьайожарха); ткъа уьш (Делах ца тешаш берш) юха
буьйлуш бу Тхан аятех (царна тIехь ойла ца еш)Ø [Сурат «Алъанбияъ» 31-33 аяташ].
Кхин а аьлла Сийлахьчу АллахIа:
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» (22) WÜkYÙYÕHTWÅ<ÕPYÖ xŒHTWTÿ‚KVð• ðÐYÖ.V¢ Á QWÜMX… p&yRÑYTß.Wé<ÖVK…Wè óØS|Y•WÞY©<ÖVK… ñÈHTVÕY•pTž@…Wè X³`¤KV‚ô@…Wè g‹.WéHTWÙQW©Ö@… SÌT<ÕWž -YãY•HTWTÿ…ƒò óÝYÚWè ¼
.[22: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ

×Цуьнан (АллахIан) аятех (билгалонех) ду стигланаш а, латта а кхоллар а, шун меттанаш а,
бесаш а тайп-тайпана хилар а. Баккъалла а оцу хIуманашкахь аяташ (билгалонаш) ма ю
хууш болчарнаØ [Сурат «Аррум» 22 аят].
2 – Дала Шен элчанашка делла долу шарIаш а, Цо царна делла долу тешаллаш а,
муIжизаташ а Дела цхьаъ хилар гойтуш ду, Iибадат дан хьакъ долуш Иза цхьаъ бен ца хилар
гойтуш а ду. Дала Ша кхоьллинчу Шен халкъана делла долчу шариIатехь сирла тешалла ду,
Хьекъале волчу, Ша кхоьллинарг доьвзаш волчу, оцу халкъана пайде дерг доьвзаш волчу
Делера бен и ШариIат хилалург ца хиларна. Сийлахьчу Дала аьлла:
.[25: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ

» Y$¸`©YÍ<Ö@†YŠ ñ§†PVÞÖ@… W×éSÍW~YÖ WÜ…W¦kYÙ<Ö@…Wè ðˆHTWT•YÑ<Ö@… ñySäWÅWÚ †WÞ<ÖW¥ßKV…Wè gŒHTWTÞQX~W‰<Ö@†YŠ †WTÞVÕSªS¤ †WTÞ<ÕWª`¤VK… `ŸTWÍVÖ ¼

×Оха бахийтира Тхайн геланчаш кхетаме сирлачу тешаллашца, цаьрца доссийра Оха жайна
а, терза (нийсо) а, адамаш нийсонна тIехь латтийтаØ [Сурат «Алхьадид» 25 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
w´`ÅW‰YÖ óØSäñµ`ÅWTŠ fû†VÒ óéTVÖWè -YãYpÕ‘YÙYŠ WÜéSTŽK<†Wÿ ‚W• gÜ…ƒòó£TSÍ<Ö@… …W¡HTWå XÔpTT‘YÙYŠ N…éSTŽ<K†WTÿ ÜKV… uvøVÕWÆ QSÝY•<Ö@…Wè ñ¨ß‚XMô@… gŒWÅWÙWT•`–@… XÝMXùPVÖ ÔSTÎ

¼

.[88: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ88) …_¤kXäVÀº

×Ахь ала: адамаш а, жинаш а вовшахкхетча, хIара Къуръан санна жайна дархьама – цаьрга
далур дац и саннарг, уьш вовшийн гIоьнчий хилчи аØ [Сурат «Алъисраъ» 88 аят].
3 – Вай дуьненчу довлучу хенахь дуьйна схьа Дала вайн дегнаш чу биллина болчу дегахаамо
а, синхаамо а, тIечIагIдо Дела цхьаъ хилар. Ткъа и синхаам вай дегнашкахь чIагIбелла бу,
цундела адамана зен хилар гуча доллушшехь оцу синхаамо вай Деле дерза до. Ткъа адаман
хьекъал шеконех а, харц лаамех а цIена хилахь, цуьнан кхин дан хIума хир дац Дела цхьаъ
хиларна мукIарло дар бен, шен даг чохь цунна карор дац Дела Шен цIерашца а, сифаташца а
цхьаъ хилар бен, Цунах тера кхин цхьа а хIума дац аьлла болчу кхетамна тIетар бен, Цо Шен
элчанашка – Делера салават а, салам а хуьлда царна – даийтина долчу шарIана муьтIахь
хилар а бен. Лекха хин волчу Дала аьлла:
ñyQY~TWÍ<Ö@… SÝÿPYŸÖ@… ðÐYÖ.V¢ &JðY/@… gÌ<ÕW•YÖ ðÔÿYŸóT‰WŽ ‚W• &†Wä`~TVÕWÆ ð§†PVTÞÖ@… W£ð¹WTÊ øY•PVÖ@… JðY/@… ð‹W£p¹YÊ &†_TTÉ~TYÞWš XÝÿPYŸÕYÖ ðÐWä`–Wè `yYÎVK†WTÊ ¼
» (31)

WÜkY{X£pT-SÙ<Ö@… fÛYÚ N…éTSßéRÑWTŽ ‚W•Wè WáléVÕJð±Ö@… N…éSÙ~YÎKV…Wè SâéSÍTTPVTŽ@…Wè Yã`~VÖMX… WÜgk‰~YÞSÚ (30) WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ ‚W• X§†PVÞÖ@… W£WT‘`{KV… QWÝYÑHTVÖWè
.[31 ، 30: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ

×Ткъа ахь латта е хьайн юхь дин тIехь (хьайн дин Дела дуьхьа хилийта), цунна тIетовш,
(хьо латта) Дала адамашкахь кхоьллина болчу синхаамна тIехь (Бусалба дин тIехь); бац цхьа
а хийцам Делан кхоллараллийна (Цуьнан дин кхечу динца хийцар мегар дац); иза (Дела
цхьаъ вар) ду нийса дин, амма дукхах болчу нахана хаам ца хаьа. (Шу хила) Цуьнга
доьрзуш, Цунах кхера а кхера, ламаз а де, Делаца накъост веш болчерах а ма хилаØ [Сурат
«Аррум» 30-31 аяташ].

Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
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JðY/@… ð‹W£p¹YÊ ¼  ﰒ ﻗﺮﺃ. ﻫﻞ ﲢﺴﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻋﺎﺀ،ﻴﻤﺔ ﲨﻌﺎﺀ  ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻓﺄﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﺼﺮﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﳝﺠﺴﺎﻧﻪ،"ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ

.[ †& »"] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱWä`~TVÕWÆ ð§†PVTÞÖ@… W£ð¹WTÊ øY•PVÖ@…

«Дерриг деш долу бер (доьххьара дуьненчу долучу хенахь) “фитIрат” долуш дуьненчу
долуш ду, амма цуьнан дас-нанас до и бер йа жуьгтийн динехь, йа керста динехь, йа цIарна
Iибадат деш болчеран динехь. (Цуьнан масала ду) дийнато деш долу дийнат, шеца цхьа а
эшам боцуш хуьлу иза. Шуна гой и (хIинца дуьненчу даьлла долу дийнат) лерг хадийна
долуш? (цуьнца цхьане кепара эшам гой шуна? – аьлла хаьттина цо шен асхьабашка).
ТIаккха цо дийшира Къуръан чура аят: ×Дала адамашкахь кхоьллина долу фитIрат
(синхаам)Ø» 1 [Бухари].

nnn

1

Дела цхьаъ варна тIехь хуьлу ша долу бераш доьххьара дуьненчу довлучу хенахь бохург ду хьадисан маьIна.
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ШолгIа рукн: Малийкех тешар
1 – Малийкех тешар довзийтар
2 – Малийкех тешаран хьукма а, бусалба динехь йолу цуьнан меттиг а
3 – Малийкех тешаран дакъош а, уьш довзийтар а
4 – Адамаша лардан дезаш долу малийкин хьакъ
5 – Малийкех тешарх хуьлуш болу пайда
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1 – Малийкех тешар довзийтар.

Малийкех тешар бохург – иза Дала нуьрах кхоьллина малийкаш боккъул хиларх тешар ду.
Малийкаш Дала нуьрах кхоьллина ду. Уьш массо а муьтIахь ду АллахIана. Шайна Дала
динчу омрунна Iеса ца хуьлу уьш цкъа а, Дала шайга де аьлларг а до цара. Цкъа а кIад ца
луш Далла тасбихь деш ду уьш дийнахь а, буса а. Ткъа церан дукхалла Далла бен хууш яц.
Дала тайп-тайпана белхаш а, гIуллакхаш а дехкина царна тIе. Лекхачу АллахIа аьлла:
.[177  ﺍﻵﻳﺔ: » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓWÝGTTTQX~Y‰PVÞÖ@…Wè gˆHTWT•YÑ<Ö@…Wè YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@…Wè X£Yž›‚•@… YzóéTW~<Ö@…Wè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò óÝWÚ QW¤Yi<Ö@… QWÝYÑHTVÖWè ¼
×Муххале а, дикалла (суьпалла) ю – АллахIах а, къемат дийнах а, малийкех а, жайнех а,
элчанех а тешарØ [Сурат «Албакъарат» 177 аят].
Кхин а аьлла Лекха хин волчу Дала:
‚W• -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•ñ{Wè -YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè -YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò QdÔRÒ &WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@…Wè -YãYQTŠQW¤ ÝYÚ Yã`~VÖMX… WÓX¥ßKR… :†WÙYŠ SÓéSªQW£Ö@… WÝWÚ…ƒò ¼
.[285  ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» &YãYÕSªQS¤ ÝYQÚ xŸWšVK… fû`kWTŠ ñËQX£WÉSTß

×Элча тешна шена шен Делера доссийначух, иштта Ийман диллинарш а, массо уьш тешна
АллахIах а, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех а; (цара олу) оха къестам
ца бо Цуьнан цхьа а элчанашна юккъахь, (кхин а) аьлла цара: тхуна хаза а хезна, тхо
муьтIахь а хилла; хIай тхан Дела, Хьан гечдар доьху оха, дерзар Хьоьга а ду тханØ [Сурат
«Албакъарат» 285 аят].

Жабраил-малийкан хьадисехь деана ду: Жабраила Пайхамаре – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – хаьттинчу хенахь: “Иманах лаьцна дийцахь суна” – аьлла, Пайхамара –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – жоп делла цунна:
". ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻭﻛﺘﺒﻪ، ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ،" ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ
«Ийман бохург – иза хьо тешар ду АллахIах а, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а,
Цуьнан элчанех а, къемат дийнах а, иштта хьо къадрах (билгалдаккхарх) тешар а – дика
делахь а, вон делахь а». [Муслим].
2 – Малийкех тешаран хьукма а, бусалба динехь йолу цуьнан меттиг а.

Малийкех тешар – иза Ийманан ялх арканех (бIогIамех) цхьа рукн (бIогIам) ду, оцу массо
арканех тешна хилча бен Ийман къобул хуьлуш а дац, нийса хуьлуш а дац.
Берриг бусалба нехан цхьа барт болуш хIума ду малийкех тешар важиб (парз) хилар. Ткъа
малийкаш дац бохуш верг, йа Дала хьахийна долу цхьадолу малийкаш дац бохуш верг куфр
(керстаналла) деш ву, Къуръанна а, Суннатна а, бусалба нехан бартана а дуьхьалваьлла а ву.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
.[136  ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» …[Ÿ~YÅWTŠ W=„HTVÕW¶ QWÔTW¶ `ŸWÍWTÊ X£Yž›‚•@… Yz`éW~<Ö@…Wè -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•S{Wè -YãY•W|MXù;HTTVÕWÚWè YãPVÕÖ@†YŠ ó£SÉ<ÑWÿ ÝWÚWè ¼

×Ткъа цатешнарг АллахIах, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех а, къемат
дийнах а, иза тилла, гена даьллачу тиларца(иза ву шен тиларехь генаваьлла)Ø [Сурат
«Аннисаъ» 136 аят].
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3 – Малийкех тешаран дакъош а, уьш довзийтар а.

Малийкех тешар шина кепара ду:
1 – Массо агIо хьахош йоцуш, амма массо агIо шена чулоцуш долу юкъара доцца долу
тешар;
2 – Массо агIо хьахош долу духхенгара тешар.
Юкъара доцца долчу тешарна юкъадогIуш масех хIума ду, оцу хIуманашна тIедоьгIна а ду
иза. Уьш кху лахахь дерш ду:
1 - Малийкаш хиларца мукIарло дар, уьш Делан халкъах цхьа халкъ ду аьлла тешар.
Малийкаш Дала Шена Iибадат дайта кхоьллина ду. Малийкаш хилар цхьа а шеко йоцуш
бакъ ду. Вайна уьш гуш цахиларо ца гойту уьш цахилар, хIунда аьлча мел дукха хIумнаш ю
Дала хIокху Iалам чохь кхоьллина, вайна гуш а йоцуш, бакъъалла а ян а йолуш. Ткъа вайн
Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Жабраил-малийк шен суьртехь ша
ма-дарра шозза гина. Иштта цхьаболчу асхьабашна а – Дела реза хуьлда царна – цхьадолу
малийкаш гина адамийн куьцехь. Имам Ахьмада дийцина «Алмуснад» цIе йолчу шен жайни
чохь, МасIуда кIанта IабдуллахIа элира аьлла:
." ﺍﻷﻓﻖ ﻭﻛﻞ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪ، ﺟﱪﻳﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻟﻪ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﺎﺡr "ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
«Делан Элчанна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Жабраил гина ша ма-дарра, шен
бакъдолчу суьртехь, цуьнан ялх бIе тIам а бу, хIора тIемо анайист дIа а лоцур йолуш».
Муслима дийцинчу Жабраил-малийкан хьадисехь ду: Жабраил – Делера салам маршалла
хуьлда цунна – Пайхамарна тIедеара стеган куьцахь, тIедуьйхина шарула кIай духар а
долуш, кIарула Iаьржа месаш а йолуш, шена тIехь цхьа а некъан лар а йоцуш гуш,
асхьабашна цхьанненна а воьвзаш воцучу стеган куьцехь…
2 – Дала царна елла йолчу меттигал уьш дозаллехь сов цадахар.
Малийкаш Делан лайш ду, Шена лиъначу хенахь Дала царна омру деш а ду. Дала уьш
даздина ду, Шена герга дигна а ду. Царна юккъехь Делан геланчаш а ду, вахьйунца а, иштта
кхечу гIуллакхашца а Дала дуьнентIе дохкуьйтуш долу. Амма церан ницкъ бац Дала царна
белларг бен, Цо дайтинарг бен хIумма а дан луш а дац цаьрга. Уьш Далла гергахь иштта деза
доллушехь, йа шайна а, йа кхечарна а дан дика а, вон а дац церан, Далла лиънарг бен.
Цундела, АллахIана дан дезаш долчу Iибадатах цхьа а дакъа царна дан мегаш дац.
Керстанаша малийкашна Делан сифаташ делла, Жабраил-малийках цара Дела ву алар санна.
Лекхачу Дала аьлла:
fûéRÕWÙ`ÅWTÿ -YâX£`ÚVK†YŠ ØSåWè YÓ`éWÍ<Ö@†YŠ ISãWßéSÍY‰`©WTÿ ‚W• (26) fûéSÚW£<ÑQSÚ b †W‰YÆ `ÔWŠ I&SãWÞHTW™`T‰Sª %…_ŸVÖWè SÝHTWÙ`šQW£Ö@… W¡W•PVTŽ@… N…éRÖ†WTÎWè ¼
.[27 ، 26: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

» (27)

×Цара аьлла: Къинхетаме волчо (Дала) Шена бер эцна. ЦIена ву Иза (оцуьнах)! Муххале а,
уьш (малийкаш) Цуьнан сийлахь лайш ду. Цуьнан дашал хьалха ца довлу уьш (Цул хьалха
дош ца олу цара), Цуьнан омрунца Iамал еш а ду уьшØ [Сурат «Алъанбияъ» 26-27 аяташ].
Кхин а бах Дала Къуръан чохь:
.[6: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ

» (6) WÜèS£WTÚ`ëSÿ †WÚ WÜéSTÕWÅpTÉWTÿWè óØSåW£WÚVK… :†WÚ JðW/@… WÜéS±`ÅWTÿ ‚PV• ... ¼

×Уьш (малийкаш) Далла Iеса ца хуьлу Цо шайна деш долчу омрунна, шайга де аьлларг дан
а до цараØ [Сурат «Аттахьрим» 6 аят].
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ХIокху кепара малийкех тешар хIора бусалба стагна а, зудчунна а тIехь важиб (парз) ду.
Иза Iамо дезаш а ду, цунах теша дезаш а ду, иза ца хууш верг ца хаьара аьлла кIелхьара а ца
волу.
Массо агIо йовзуьйтуш долчу Иманна юкъа догIуш долу хIумнаш хIорш ду:
1 – Малийкаш стенах кхоьллина ду хаар.
Лекхачу Дала малийкаш нуьрах кхоьллина, жинаш цIерах кхоьллина, адамаш латтанах
кхоьллина. Малийкин кхоллар Адам-пайхамар – Делера салам хуьлда цунна – кхоллале
хьалха хилла. Хьадисехь деана ду:
.[  ﻭﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﳑﺎ ﻭﺻﻒ ﻟﻜﻢ" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺧﻠﻖ ﺍﳉﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ،"ﺧﻠﻘﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ
«Малийкаш нуьрах кхоьллина ду, жинаш цIерах кхоьллина ду, Адам шуна довзийтинчух
(латтанах) кхоьллина ву». [Муслим].
2 – Малийкин дукхалла.
Малийкаш Делан халкъах цхьа халкъ ду. Амма уьш дукха хиларна, уьш мел ду дагар далур
долуш дац. Церан дукхалла Далла бен хууш а яц. Стигланашкахь биъ пIелг биллал меттиг яц
шена тIехь йа сужуд деш, йа (тасбихь деш) лаьтташ малийк доцуш. ВорхIалгIачу стиглахь
долчу ЦIа чу хIора дийнахь кхузткъе итт эзар малийк доьду, тIаккха цкъа цу чудахнарг
шолгIа юха цу чу кхача а ца ло, уьш дукха хиларна. Къемат дийнахь жоьжахате схьаялор ю,
цуьнан кхузткъе итт эзар урх хир ю, хIора урх лаьцна кхузткъе итт эзар малийк а хир ду, иза
схьатекхош догIуш.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[31: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺛﺮ

» ....W&éSå ‚PV•MX… ðÐYQTŠW¤ W éSÞTS– ñyVÕT`ÅWÿ †WÚWè ... ¼

×Цхьанна а ца девза хьан Делан эскарш, Цунна Шена бенØ [Сурат «Алмуддассир» 31 аят].
Хьадисехь деана ду, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна - элира аьлла:
." ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺟﺪ ﻭﺭﺍﻛﻊ،ﻂﱠﺗﺌ "ﺃﻃﱠﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺣﻖ ﺃﻥ
«Шена тIехь болу мохь базбеллачу стиглано «ахI» дира, цуьнан бакъо а яра иза дан – ког
биллал меттиг яц оцу стиглахь шена тIехь сужуд деш, йа рукуI деш малийк долуш бен».
Стиглахь долу, шена зиярат деш долчу цIийнах лаьцна аьлла Пайхамара – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна-:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

.""ﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ

«ХIора дийнахь кхузткъе итт эзар малийк доьду цу чу, цкъа цу чу дахнарш юха а ца доьрзу
цу чу». [Бухари, Муслим].
Кхин а аьлла Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

" ﻣﻊ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻡ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻚ، ﳍﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺯﻣﺎﻡ"ﻳﺆﰐ ﲜﻬﻨﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ

«Оцу дийнахь жоьжахате схьаялор ю, цуьнан кхузткъе итт эзар урх а хир ю, хIора урх
лаьцна кхузткъе итт эзар малийк а хир ду». [Муслим].
Иштта хаьа вайна малийкин дукха хилар. ХIара, жоьжахати ялош догΙур ду бохуш вай
дийцинарш диъ эзар исс бIе миллион (4 900 000 000) малийк хуьлу, ткъа вайна ца хууш мел
хир ду уьш?! Сийлахь ЦIена ву-кх уьш кхоьллина верг, уьш дIасадаржийна верг, церан
дукхалла хууш верг.
3 – Малийкин цIерш.
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Дала вайна Шен Къуръан чохь яьхна йолчу а, Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – яьхна йолчу а малийкин цIерех тешар тIехь ду вайна. Малийкашна юккъахь
уггар дезнаш хIара кхоъ ду:
- Жибрил. Жабраил оле цIе а йоккху цуьнан цкъацкъа. Жабраилна тIедиллина хилла вайн
Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шеца дегнийн дахар долу “вахьйу”
тIедоссор.
- Мийкаийл. Мийкал а олу цунах цкъацкъа. Дала шега омру динчу метте, латта дендеш долу
догIа даийтарна тIехIоттийна ду иза.
- Исрафил. Дуьненан дахар чекхдаьлла хилар хоуьйтуш, шена чохь догIмаш даим дийна
лаьттар долуш долу эхартан дахар дола деллий хоуьйтуш зурман чу мох хIуп алар
тIедиллина ду цунна.
4 – Малийкийн сифаташ.
Малийкаш баккъалла а долуш долу Делан халкъах цхьа халкъ ду. Церан баккъалла а долу
догIмаш ду. Церан, уьш кхуллучу дийнахь дуьйна схьа долу сифаташ а, амалшца доьзна
долу сифаташ а ду. Оцу сифатех цхьадерш довзуьйтур ду вай:
● Малийкаш даккхий догIмаш долуш ду. Дала уьш даккхий кхоьллина, дуьненахь а,
стигланашкахь а Ша царна тIедехкинчу белхашка хьаьжжина;
● Церан тIемаш ду. Дала уьш тIемаш долуш кхоьллина, цхьадерш шишша тIам болуш,
вуьйжаш кхоккха тIам болуш, вуьйжаш биъ-биъ тIам болуш а. Кхин а дукха тIемаш дерш а
ду царна юккъехь. Масала, Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша мадарра гина долчу Жабраил-малийкан ялх бIе тIам бу, анайист дIа а лоцу цо шен тIемашца.
Лекхачу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
Á SŸÿX¥WTÿ &WÄHTWTŠS¤Wè ð•HTVTÕR’Wè uøWTpÞ‘WQÚ xàW™YÞ`–VK… õøYTÖOèKR… ½„SªS¤ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@… XÔYÆ†W– X³`¤KV‚ô@…Wè g‹W.éHTWÙQW©Ö@… X£Yº†WTÊ YãPVÕYÖ SŸ`ÙW™<Ö@… ¼
.[1: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ... S&ò:†W-WTÿ †WÚ XÌ<ÕW•<Ö@…

×Хастам бу АллахIана, стигланаш а, латта а кхоьллина волчу, малийкаш геланчаш а дина
волчу, шишша а, кхоккха а, биъ-биъ а тIемаш долуш долу. Шена лиъча кхин совнаха а
кхуллу ЦоØ1 [Сурат «ФатIир» 1 аят].
● Малийкашна яъа а, мала а хIумма а оьшуш яц. Дала уьш кхоьллина даар а, малар а царна
оьшуш доцуш. Церан йа бераш а ца хуьлу, йа маре а ца до цара;
● Малийкаш хьекъал долуш а ду, дегнаш долуш а ду. Уьш Деле дист а хуьлу, Дела цаьрга а
вист хуьлу. Адам-пайхамаре а, иштта кхин болчу пайхамаршка а дист хилла уьш;
● Малийкаш кхечу куьца довлало. Дала царна ницкъ белла божарийн куьца довла, вуьшта
аьлча, божарийн суьртехь нахана гуча довла. ХIокхо вайна гойту цIуна Iибадат дечара
малийкаш Делан йоьIарий бу алар харц хилар. Ткъа муха довлу и малийкаш адамийн куьце?
Иза вайна хууш дац, амма уьш адамех чIогIа терчу куьце довлуш хилар бакъ ду, царна а,
адамашна а юккъахь къастам балур боцуш;
● Малийкаш лийр долуш ду. Дерриг малийкаш ду лийр долуш Къемат дийнахь, са оьцу
малийк а цхьаьна. ТIаккха юха хьлагIовттор долуш а ду уьш, Дала тIедехкина белхаш дайта.
● Малийкаша Iибадат до. Уьш Далла – ЦIена а, Лекха а ву Иза – Iибадат деш ду, ламаз а,
доIа а, тасбихь а, рукуI а, сужуд а, кхерар а, Иза везар а, иштта кхин долу Iибадаташ а санна.
Церан Iибадатан сифаташ ду хIорш:
1

Шена луъучу агIор, кхин а совнаха тIемаш долуш кхуллу Дала малийкаш Шена лиъча – бохург ду аятан маьIна.
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- КIад ца луш, гIел ца луш, даим ду Далла цара Iибадат дар…
- Ихлас (цIенчу даггара цхьаьна Делан доьхьа) долуш ду церан Iибадат…
- Уьш даим Далла муьтIахь ду, цкъа а Цунна Iеса хуьлуш а дац, хIунда аьлча уьш Дала
кхоьллина, цаьргара гIалат далийтур доцуш, цара цкъа а къа а латор доцуш…
- Далла хьастаделла, эсала, муьтIахь ду уьш, дукха Iибадат деш а ду уьш. Лекха хин волчу
Дала аьлла:
.[20: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ20) WÜèS£ST•T<ÉWTÿ ‚W• W¤†WäQWTÞÖ@…Wè WÔTT`~PVÖ@… WÜéS™QYT‰W©STÿ ¼
×Тасбихь деш ду уьш буьйсанна а, дийнахь а, кIад (гIел) а ца лушØ [Сурат «Алъанбияъ» 20 аят].
5 – Малийкийн Iамалш.
Малийкаша Дала шайна тIеехкина йолу сий долу Iамалш йо. Цара еш йолу Iамалш а, церан
цхьаболу болх а буьйцур бу вай:
1 – Уьш Iаршан киранхой ду (Къемат дийнахь Делан Iарш лелор дерш малийкаш ду);
2 – Элчанашна тIе вахьйу доссор;
3 – Ялсамане а, жоьжахате а ларъяр;
4 – Мархаш а, догIа а, ораматаш а лелор;
5 – ЦIузам чу мох тохар а ду царах цхьанна тIедиллина;
6 – Адамийн Iамалш дIаязъяр;
7 – Адамаш лар дар. Малийкаша адамаш лар деш ду, амма Дала яздинарг тIедеъча цара адам
Iад дуьту, иштта, язделларг хуьлу;
8 – Адам дикане кхойкхуш, даим адамашца ду уьш;
9 – Адам ненан кийрахь кхоллалучу хенахь, цуьнан са цунна чу даккхар, цуьнан рицкъ а,
цуьнан Iамал а дIаязъяр, иза дакъаза даьлла адам хир ду, йа ирс долуш адам хир ду аьлла
дIаяздар;
10 – Адамаш лечу хенахь церан синош схьаэцар;
11 – Каш чохь адамашка хаттам бар, цул тIаьхьа царна йа Iазап, йа ялсаманин хазалла ялар;
12 – Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – умматера наха цуьнга салам
делча иза цуьнга дIакхачор. Цундела, нагахь санна цхьанна Пайхамаре – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – салам дала лаахь, оьшуш дац цуьнан коша тIе ваха, муххале а, иза
миччахь велахь а, цо ша волчахь Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
салават диллича, салам а делча, иза Пайхамаре – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
дIакхочур ду, иза цуьнга дIакхачош малийкаш долу дела, Дала оцу балхана тIехIиттийна.
Ткъа Мединате зиярате вогIуш верг Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
маьждиге зиярат дан ва веза, цу чохь ламаз дан ниййат а дина.
Малийкин кхин а дуккха ю Iамалш, хIара вай йийцинарш царах уггар дукха евзаш ерш бен
яц. Цунна тешалла ду Лекхачу АллахIан дешнаш:
]ﺳﻮﺭﺓ

» ... N…éSÞWÚ…ƒò WÝÿY¡PVÕYÖ WÜèS£YÉpTçÅW•pT©WTÿWè -YãYŠ WÜéSÞYpÚëSÿWè óØXäQYTŠW¤ YŸ`ÙW™YŠ WÜéS™QY‰W©STÿ ISãVÖ`éWš óÝWÚWè ð«ó£WÅ<Ö@… WÜéSTÕYÙmï`ðš WÝÿY¡PVÖ@… ¼
.[7: ﺍﻵﻳﺔ،ﻏﺎﻓﺮ
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×Iарш лелош долу малийкаш а, цунна гонаха долу малийкаш а тасбихь деш ду шайн Далла
хастам барца,1 Цунах тешаш а ду,2 Ийман диллинчу (Делах тешаш болчу) нахана гечдар
доьхуш а дуØ [Сурат «ГIафир» 7 аят].
.[97: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» JðY/@… XÜ<¢XM†TTYŠ ðÐY‰<ÕTVÎ uøVÕWÆ ISãVÖQW¥WTß ISãPVTßXM†WTÊ WÔÿXp¤iY•PXÖ …Q^èSŸWÆ WÜ†VÒ ÝWÚ `ÔSÎ ¼

×Ахь ала: Жабраил (малийкан) мостагI хилларг – (цунна хаийла) цо (Жабраила) иза
(Къуръан) доссийна хилар хьан даг чу, Делан пурбанцаØ [Сурат «Албакъарат» 97 аят].
]ﺳﻮﺭﺓ

» ...$SØS|W©SÉßKV… Nv…éTS–X£<žVK… `yXäÿYŸ`TÿKV… Nv…éñ¹Yª†WTŠ SàVÑXMù;HTTVÕWÙ<Ö@…Wè g‹óéTWÙ<Ö@… g‹.W£WÙWTçÆ Á fûéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@… Y¢XM… vuüW£TWTŽ óéTVÖWè ¼
.[93: ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

×Хьуна гича зуламхой, (балар чу бирзина болу), баларан халонашкахь; малийкаша шайн
куьйгаш дIасадаржийна (цаьрга олуш): арадаха шайн синошØ [Сурат «АлъанIам» 93 аят].
4 – Адамаша Лар дан дезаш долу малийкин хьакъ.

●

Царах тешар;

●

Уьш дезар, уьш даздар, церан дозалла дийцар;

Вочу агIор уьш хьехор мегаш доци хаар, уьш сийсаз дар а, йа
доци хаар;

●

царна хIума алар а мегаш

Малийкашна цадезаш долчу хIумнах генавалар, цунах ларвалар, хIунда аьлча, адамашна
вон хеташ, новкъарло еш долу хIума царна а вон хета дела, царна цо новкъарло а йо дела.1
●

5 – Малийкех тешарх хуьлуш болу пайда.

Ийман кхочуш дар. Малийкех тешаш хилча бен вайн Ийман
хуьлуш а дац.

●

кхочуш хуьлуш дац, нийса

Уьш Кхоьллинчун сийлахьалла йовзар, Цуьнан паччахьалла а, Цуьнан ницкъ а бовзар.
Кхоьллина йолчу хIуманан йоккхалло и хIума кхоьллинчун воккхалла гойтуш хиларе терра,
малийкаш кхоьллина волчу Делан

●

воккхалла евза вайна царах теша а тешна, уьш доьвзича;
Бусалба стеган Ийман совдалар, оцу малийкийн сифаташ а, церан хьелаш а, церан белхаш
а довзарца;

●

Дала Шех тешачарна малийкашца гIо дечу хенахь, адамашна кхерамазалла а, синпаргIато а
хилар;
●

● Малийкаша уггар дикачу агIор деш долу Iибадат бахьана долуш уьш дезар, цара вайна –
Делах тешаш болчарна – Деле гечдар доьхуш хилар хаар;
●

Iесаллаш а, къинош а, вон Iамалш а цаезар;

«СубхьаналлохIи ва бихьамдихIи» бохуш ду уьш.
Иза цхьаъ хиларх тешаш ду уьш.
1
Масала: сигарета озар, къаьркъа малар, иштта кхин долу церан маьIна долуш долу хIумнаш а.
1

2
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Дала Шен лайшна тIехь еш йолчу тергонна Цунна шукр дар, Цунна хастам бар. Дала
малийкаш хIиттийна вай лардайта а, вайн Iамалш дIаязъяйта а, иштта кхин долу вайна дика
долу гIуллакхаш дайта а, цундела, вайна иза хиъча, вай Цунна шукр а, хастам а бан беза.

●

nnn
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КхоалгIа рукн: Жайнех тешар

1 – Жайнех тешар бохучун маьIна
2 – Жайнех тешаран хьукма
3 – Нахана жайнаш оьшуш хилар а, уьш диссоран пайда а, бахьана а
4 – Муха хила деза жайнех тешар?
5 – Къуръанал хьалха хиллачу жайнийн хабарш къобул дар
6 – Къуръан чохь а, Суннатехь а хьахийна долу стиглара диссийна жайнаш
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АллахIа Шен элчанашна – Делера къинхетам а, маршалла а хуьлда царна – тIедиссийначу
жайнех тешар Иманан арканех кхоалгIа рукн ду. Лекха хин волчу Дала Шен элчанаш
кхетаме йолчу билгалонашца бахкийтина, царна тIе жайнаш а диссийна, Шен халкъах
къинхетам беш, Шен халкъ нисдалийтархьама, цуьнан дуьненан а, эхартан а ирс кхочуш
хилийтархьама. И жайнаш адамашна некъ хилийта, уьш оцу некъа дIабахийта. Нахана
юккъахь къовсам а, цакхетам а хилча, иза къастош дерш Ша диссийна жайнаш хилийта.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
.[25: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ

» Y$¸`©YÍ<Ö@†YŠ ñ§†PVÞÖ@… W×éSÍW~YÖ WÜ…W¦kYÙ<Ö@…Wè ðˆHTWT•YÑ<Ö@… ñySäWÅWÚ †WÞ<ÖW¥ßKV…Wè gŒHTWTÞQX~‰W <Ö@†YŠ †WTÞVÕSªS¤ †WTÞ<ÕWª`¤VK… `ŸTWÍVÖ ¼

×Бакъ долуш, Оха (АллахIа) дахийтира Тхайн геланчаш (малийкаш, пайхамаршна тIе)
кхетаме, сирлачу билгалонашца, Оха цаьрца жайна а,1 терза (нийсо) а доссийра, нах
нийсонна тIехь латтийтаØ [Сурат «Алхьадид» 25 аят].
†WÙ~YÊ g§†PVÞÖ@… WÜ`kWTŠ WØRÑ`™W~YÖ QXÌW™<Ö@†YŠ ðˆHTWT•YÑ<Ö@… SØSäWÅWÚ VÓW¥ßKV…Wè WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè fÛTÿX£TPY-W‰SÚ WÝGTTQX~Y‰PVÞÖ@… JðS/@… ð•WÅW‰WTÊ ^áWŸYš.Wè ^àQWTÚRK… S§†PVÞÖ@… WÜ†VÒ ¼

.[213: ﺍﻵﻳﺔ،& » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓYã~YÊ N…éSÉVÕWT•`Tž@…

×Адамаш (дерриге а) цхьа уммат дара (массара а Дала бохург деш, тIаккха цхьаболчара
куфр дира), тIаккха Дала бахийтира царна пайхамарш, кхаъ боккхуш а болу (ялсаманица,
Делах тешачарна), кхерам луш а болу (Делах цатешачарна), цаьрца жайна а доссийра Цо
бакъонца, (оцу жайнашца) нахана юккъахь кхел яйта, уьш бекъабеллачу хIуманна тIехьØ
[Сурат «Албакъарат» 213 аят].

1 – Жайнех тешар бохучун маьIна.

Жайнех тешар бохург – иза Делан жайнаш хилар бакъ дар ду, Цо уьш Шен элчанашна
тIедиссийна хилар бакъ дар а ду. Оцу жайнаш чохь дерг Делан баккъалла а долу къамел
хилар а, и жайнаш нахана нур хилар а, куьйгалла хилар а бакъ дар а ду. Оцу жайнаш чохь
дерг бакъ а ду, нийса а ду, царна чохь ерг нийсо а ю, оцу нийсонна тIехь хила везаш а ву,
цуьнца Iамал ян езаш а ю аьлла тешна хилар а ду.
И жайнаш мел ду цхьа Дела воцчунна хууш дац. Сийлахьчу Дала аьлла:
.[164: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» (164) †_Ù~YÕ`|WTŽ uøWªéSÚ JðS/@… WØPVÕW{Wè... ¼

×Дела вист а хилира Муса-пайхамаре, къамел дешØ [Сурат «Аннисаъ» 164 аят].
Кхин а аьлла Везачу Дала:
.[6: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔJðY/@… WØHTVÕVÒ WÄWÙ`©WTÿ uøPV•Wš Sâó£X–KV†WTÊ ðÏW¤†W•WT•`ª@… WÜkYÒX£pT-SÙ<Ö@… WÝYQÚ bŸWTšVK… óÜMX…Wè ¼
×Нагахь санна Делаца накъост веш болчерах цхьамма хьоьгара кIелхьаравалар (ахь ша лар
вар) дехахь – тIелаца иза, Делан дешнаш цунна хазийтархьамаØ [Сурат «Аттавбат» 6 аят].

1

Жайнаш диссийра бохург ду цуьнан маьIна.
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2 – Жайнех тешаран хьукма

Дала Шен элчанашна тIедиссийна долчу массо жайнех тешар важиб (парз) ду, иштта, оцу
жайнаш чохь дерг Делан баккъалла а долу къамел хиларх тешар а важиб ду, цунах теша
дезаш а ду вай. И массо жайнаш Делера охьадиссийна хиларх а, уьш кхоьллина цахиларх а
тешар тIехь ду вайна. Ткъа уьш духатоьхнарг, йа царах цхьадерш духатоьхнарг куфр
(керстаналла) деш ву (Дала лар дойла вай цунах). Лекхачу Дала аьлла Къуръан чохь:
&SÔ`‰WTÎ ÝYÚ WÓW¥ßKV… v÷Y¡PVÖ@… gˆHTWT•Y|<Ö@…Wè -YãYÖéSªW¤ uøVÕWÆ WÓQW¥WTß ÷Y¡PVÖ@… gˆHTWT•YÑ<Ö@…Wè -YãYÖéSªW¤Wè gJð/@†YŠ N…éSÞYÚ…ƒò Nv…éTSÞWÚ…ƒò WÝÿY¡PVÖ@… †WäQSTÿKV†H;TTWÿ ¼
.[136: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» …[Ÿ~YÅWTŠ W=„HTVÕW¶ QWÔTW¶ `ŸWÍWTÊ X£Yž›‚•@… Yz`éW~<Ö@…Wè -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•S{Wè -YãY•W|MXù;HTTVÕWÚèW YãPVÕÖ@†YŠ ó£SÉ<ÑWÿ ÝWÚWè

×ХIай Ийман диллинарш! Шу теша АллахIах, Цуьнан элчанех а, Цо Шен элчанна
тIедоссийна долчу жайнах (Къуръанах) а, Цо хьалха диссийначу жайнех а. Ткъа АллахIах а,
Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех а, ТIаьххьарчу (Къемат) дийнах а
цатешнарг – баккъалла а, иза тилла генадаьллачу тиларца Ø [Сурат «Аннисаъ» 136 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу Дала:
.[155: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ155) WÜéSÙWšó£TSTŽ óØRÑPVÕWÅVÖ N…éSÍPVTŽ@…Wè SâéSÅY‰PVTŽ@†TWTÊ bÏW¤†W‰SÚ SãHTWTÞ<ÖW¥ßVK… }ˆHTWT•YÒ …W¡WHTåWè ¼

×ХIара Оха доссийна беркате жайна ду, ткъа шу хила цунна тIаьхьа доьлхуш (цуьнан
куьйгаллийца лелаш), кхера а кхера (Цуьнца керстаналла дарх), шух къинхетам бан мега
тIаккхаØ [Сурат «АлъанIам» 155 аят].
3 – Нахана жайнаш оьшуш хилар а, уьш диссоран пайда а, бахьана а.

● Элчанна тIедоссийна долу жайна умматана шен дин довзуьйтуш долу жайна хилийтар;
● Адамашна юккъахь хуьлуш болчу къестамашна а, бекъабаларшна а нийсонца хьукма деш
дерг элчанна тIедоссийна долу жайна хилийтар;
● Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – веллачул тIаьхьа, мел дукха хан
яларх а, мел гена меттиг хиларх а, бусалба дин оцу жайнехула лардалийта, нахана юккъера
бусалба дин дIа цадалийта;
● АллахIана Шен халкъана тIехь и жайнаш тоьшалла хилийта лаар, хIунда аьлча оцу
жайнаш бохучунна тIера цера дIасабовла меттиг йоцу дела. Лекхачу Дала аьлла:
g§†PVÞÖ@… WÜ`kWTŠ WØRÑ`™W~YÖ QXÌW™<Ö@†YŠ ðˆHTWT•YÑ<Ö@… SØSäWÅWÚ VÓW¥ßKV…Wè WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè fÛTÿX£TPY-W‰SÚ WÝGTTQX~Y‰PVÞÖ@… JðS/@… ð•WÅW‰WTÊ ^áWŸYš.Wè ^àQWTÚRK… S§†PVÞÖ@… WÜ†VÒ ¼
.[213: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» &Yã~YÊ N…éSÉVÕWT•`Tž@… †WÙ~YÊ

×Адамаш (дерриге а) цхьа уммат дара (массара а Дала бохург деш, тIаккха цхьаболчара
куфр дира), тIаккха Дала бахийтира царна пайхамарш, кхаъ боккхуш а болу (ялсаманица,
Делах тешачарна), кхерам луш а болу (Делах цатешачарна), цаьрца жайна а доссийра Цо
бакъонца, (оцу жайнашца) нахана юккъахь кхел яйта, уьш бекъабеллачу хIуманна тIехьØ
[Сурат «Албакъарат» 213 аят].
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4 – Муха хила деза жайнех тешар?

Жайнех тешар шина кепара ду:
1 – Массо агIо хьахош долу духхенгара тешар.
2 – Массо агIо чулоцуш а долуш, юкъара доцца долу тешар.
Юкъара доцца долу тешар – иза Дала Шен элчанашна тIе жайнаш диссийна хиларх тешар
ду.
Ткъа массо агIо хьахош долу, духхенгара тешар – иза Дала Къуръан чохь цIе яккхина
долчу жайнех тешар ду. Цо цIе яьккхина долу жайнаш хIорш ду: Къуръан, Таврат, Забур,
Инжил, ИбрахIиман а, Мусанан а жайнаш. Иштта хIокху тешаран шолгIачу декъана
юкъадогIуш ду, Делан, Цо цIе яккхина а доцуш, кхин жайнаш хиларх а тешар, и жайнаш Цо
Шен элчанашна тIедиссийна хиларх а тешар. Ткъа Делан жайнийн дукхалла цхьа Дела
воцчунна хууш яц.
Делан дерриге жайнаш Дела цхьаъ вар кхочуш хилийтархьама диссийна ду, Iибадат а, дика
Iамалш а Цуьнан доьхьа хилийтархьама диссийн а ду. Делаца гIоьнчий бар а, дуьненчохь
бохамаш бар а цамагош даьхкина ду уьш массо, цундела, массо пайхамарийн кхайкхам
цхьаъ хилла бу, церан хьукманаш а, цхьайолу Iамалш а тайп-тайпана хиллехь а.
Жайнех тешар – иза хьалха хилла болчу элчанашна тIе уьш диссийна хиларх тешар а ду,
цуьнца мукIарло дар а ду, амма Къуръанах тешар – иза Къуръан къобул дар а, цунна тIехь
долчуьнца лелар а, цо бохург дар а ду. Лекхачу Дала аьлла:
-YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò QdÔRÒ -YãY‰S•ñ{Wè -YãY•W|XMù;HTVTÕWÚWè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò QdÔRÒ &WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@…Wè -YãYQTŠQW¤ ÝYÚ Yã`~VÖMX… WÓX¥ßKR… :†WÙYŠ SÓéSªQW£Ö@… WÝWÚ…ƒò ¼
.[285: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ... -YãYÕSªS¤Wè -&YãYÕSªQS¤ ÝYQÚ xŸWšVK… fû`kWTŠ ñËQX£WÉSTß ‚W• -YãYÕSªS¤Wè -YãY‰S•ñ{Wè

×Элча тешна шена шен Делера доссийначух, иштта Ийман диллинарш а, массо уьш тешна
АллахIах а, Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех а; (цара олу) оха къестам
ца бо Цуьнан цхьа а элчанашна юккъахь, (кхин а) аьлла цара: тхуна хаза а хезна, тхо
муьтIахь а хилла; хIай тхан Дела, Хьан гечдар доьху оха, дерзар Хьоьга а ду тханØ [Сурат
«Албакъарат» 285 аят].

Кхин а аьлла Сийлахьчу Дала:
.[3: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ... %ƒò:†WT~YÖ`èVK… ,-YãTTYßèS ÝYÚ N…éSÅY‰PV•TWTŽ ‚W•Wè `yRÑTQYTŠQW¤ ÝYQÚ ØRÑ`~VÖMX… WÓX¥ßKR… :†WÚ N…éSÅX‰PVTŽ@… ¼

×Шайн Делера шайна доссийначунна тIехь хила шу, Иза (АллахI) бен шайн доладан цхьа а
ма лаца ашØ [Сурат «АлъаIраф» 3 аят].
Къуръан шел хьалха хиллачу жайнех къаьсташ ду масийтта башхаллашца, царах уггар
коьртанаш хIорш ю:
Къуръанан матте а, маьIне а, цо бийцинчу Iилманан хаамашка а цул хьалха хилла жайнаш
кхачалур доцуш, Iаламат чIогIа тамашийна, башха ду Къуръан;

●

Вайн Пайхамарца Мухьаммадца – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – пайхамаралла
хадийна чекхдаьлла хиларе тера, Къуръан а ду жайнашна юккъахь уггар тIаьхьа доссийна
жайна, шел тIаьхьа кхин жайна доссор доцуш а ду;

●

Дала Шена тIелаьцна ду Къуръан лардар шена чохь хийцам хиларх а, галдаккхарх а, ткъа
кхин долу Къуръанал хьалха хилла долу жайнаш наха хийцина а ду, галдаьхна а ду;

●
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Къуръан шел хьалха хилла жайнаш бакъ деш деана ду, царна чохь долу маьIнаш лар деш
ду, церан галдахар нисдеш а ду;

●

Къуръан шел хьалха долу массо стиглара доссийначу жайнийн хьукма дIадоккхуш, уьш
нахана юккъахь лелар дIадоккхуш жайна ду; Лекхачу Дала аьлла:
●

xz`éWÍPYÖ ^àWÙT`šW¤Wè ÷_ŸTTSåWè xòóøW® QXÔS{ WÔ~Y±pTÉWŽWè Yã`TÿWŸWÿ WÜ`kTWŠ ÷Y¡PVÖ@… WÌÿYŸp±WTŽ ÝY|HTVÖWè uüW£W•pTÉSÿ †_TT‘ÿYŸWš WÜ†VÒ †WÚ ¼
.[1 1: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ

» ... (11 ) WÜéSÞYÚ`ëSTÿ

×(ХIара Къуръан) харц долу хабар хилла дац, муххале а, шел хьалха долчу (жайнашна)
тIечIагIдар а, уьш бакъдар а ду, массо хIуманах кхетош а ду, куьйгалла а ду, къинхетам а бу
(хIара Къуръан Делах) тешаш болчарнаØ [Сурат «Юсуф» 111 аят].
5 – Къуръанал хьалха хиллачу жайнийн хабарш къобул дар.

Вайна хаьа, Къуръанал хьалха хиллачу жайнаш чохь деънарг, Дала Шен элчанашна – Делера
салават а, салам а хуьлда царна – тIедоссийнарг бакъ хилар цхьа а шеко йоцуш. Амма иза
вайна хаар, тахана керста нахехь а, жуьгташкахь а долчу жайнаш тIехь дерг бакъ дан деза
бохург дац. ХIунда аьлча, уьш хийцина а, галдаьхна а долу дела. Цундела, уьш Дала Шен
элчанашна – Делера салават а, салам а хуьлда царна – тIедиссийначу кепара шайн баххаш
тIехь дац. Дала вайна Къуръан чохь довзийтина оцу хьалхалерачу жайнаш тIехь долчух
цхьадерг. Цо вайна довзийтинчух ду: шен боцу мохь, кхечуьнан мохь цхьаммо а хьур ца
хилар, адамо динарг бен цунна эхартахь хирг цахилар, цо лелийнарг гур долуш хилар, цунна
богIуш болу бекхам цунна бийр хилар. Лекха хин волчу Дала аьлла:
ð¨óT~PVÖ ÜKV…Wè (38) uüW£pTTžKR… W¤`¦Xè báW¤X¦…Wè S¤X¥WTŽ ‚PV•KV… (37) uvøPVÊWè ÷Y¡PVÖ@… ðy~Yå.W£`TŠXM…Wè (36) uøWªéSÚ YÈS™S² Á †WÙYTŠ K<†QWT‰WTÞSTÿ óØVÖ ó×KV… ¼
.[41-36: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ41) uøWTÊ`èVK‚ô@… ƒò:…W¥W•<Ö@… SãHTúW¥mï`ñ– QWØR’ (40) uüW£STÿ ðÇóéTWª ISãWT~`ÅTWª QWÜKV…Wè (39) uøWÅWª †WÚ ‚PV•MX… XÝHTW©Tßægp„YÖ

×Йа ца хаийтина цунна Мусанан жайнаш чохь дерг? (Тешаме хилла волчу, шена
тIедиллинарг) кхочуш дина волчу ИбрахIиман (жайнаш чохь дерг) а? Кхечуьнан мохь
(къинош) цхьаммо а хьур бац (аьлла дерг). Цо лелийнарг (эхартахь) гур долуш а ду (аьлла
дерг). ТIаккха цунна цунах бекхам а бийр бу, кхоччуш болу бекхам (аьлла дерг)Ø [Сурат
«Аннажм» 36-41 аяташ].

Кхин а аьлла Сийлахь Лекхачу АллахIа:
uøWªéSÚWè WØ~TYå.W£`TŠXM… YÈS™S² (18) uøVÖèRK‚ô@… YÈS™Jñ±Ö@… øYÉVÖ …W¡HTWå JðûMX… (17) uvøWÍ`TŠVK…Wè b¤`kWž SáW£Yž›‚•@…Wè (16) †WTp~ßJñŸÖ@… WáléW~W™<Ö@… WÜèS£YTp’ëSTŽ `ÔWTŠ ¼
.[19-16: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ19)

×Муххале, дуьненан дахар гIоли хета шуна. Ткъа Эхарт дика а, дуьсур долуш а ма ду.
Баккъалла а, хIара ду хьалхарчу жайнаш чохь. ИбрахIиман а, Мусанан а жайнаш чохьØ
[Сурат «АлъаIла» 16-19 аяташ].

Ткъа оцу хьалхалера жайнаш чохь долу ахькамаш (Дала де аьлла тIедехкина долу парзаш
а, ма де аьлла ца магийна хIумнаш а) схьалаьцча, вайна Iибадат хилла тIедужуш дерг
Къуръан чохь дерг ду, хьалхалера жайнаш чохь дерг дац. ТIакхха вай оцу ахькамашка
хьаьвсича, вайна царах вайн шариIатана доьхьал дерг кара дахь вайна цуьнца Iамал ян
мегаш дац. Иза харц ду аьлла дац иза, муххале а, шен хенахь бакъ хилла ду иза, делахь а,
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вайна тIехь дац цуьнца Iамал яр, вайн шариIатца цуьнан лелар дIадаьккхина долу дела. Ткъа
нагахь санна царах цхьаъ вайн шариIатца догIуш делахь, иза бакъ ду, вайн шарIо иза бакъ
хилар вайна хаийтина а ду.1
6 – Къуръан чохь а, Суннатехь а хьахийна долу стиглара диссийна жайнаш.

1 – Къуръан.
Иза Делан къамел ду, пайхамарийн а, элчанийн а мохIур долчу Мухьаммадна – Делера
салават а, салам а хуьлда царна – тIедоссийна а ду. Иштта, иза стиглара диссийначу жайнех
тIаьххьара жайна ду. Дала Шена тIелаьцна ду, галдаккхарх а, хийцарх а иза лар дар. Цул
хьалха хиллачу жайнийн хьукма а, лелар а дIадоккхуш даийтина а ду иза Дала. Лекха хин
волчу АллахIа аьлла:
.[9: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ

» (9) WÜéRÀ¹YÉHTTW™VÖ ISãWTÖ †PVTßMX…Wè W£T`{PY¡Ö@… †WTÞ<ÖQW¥WTß SÝ`™Wß †PVTßXM… ¼

×Баккъалла а, Оха доссийна «зикр» (Къуръан), баккъалла а, Оха лардеш а ду изаØ [Сурат
«Алхьижр» 3 аят].

Кхин а аьлла Сийлахьчу Дала:
:†WÙYTŠ ySäWTÞ`~WTŠ ØRÑ`š@†WTÊ $Yã`~VÕWÆ †[TTÞYÙ`~TWäSÚWè gˆHTW•Y|<Ö@… WÝYÚ Yã`TÿWŸWTÿ fû`kWTŠ †WÙPYÖ †_TTÎYJŸf±SÚ JXÌW™<Ö@†YTŠ ðˆHTW•YÑ<Ö@… ðÐ`~VÖMX… :†WTÞ<ÖW¥ßKV…Wè ¼
.[48: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ... $JðS/@… WÓW¥ßKV…

×Оха хьуна тIедоссийна Жайна, бакъонца, шел хьалха долу жайна бакъдеш, цунна тIехь
тешалла долуш, ткъа ахь хьукма де царна юккъахь Дала доссийначуьнцаØ [Сурат «Алмаидат»
48 аят].

2 – Таврат.
Иза Дала Мусанна – Делера салам хуьлда цунна – тIедоссийна хилла жайна ду. Цуьнца
хьукма деш хилла жуьгташна бахийтинчу пайхамарша а, церан дешначу наха а. Иза царна
куьйгалла а дина, нур а дина делла хилла ду. Ткъа вай шех теша дезаш долу Таврат – иза
Дала Мусанна тIедоссийна хилларг ду, тахана керста нахехь а, жуьгташкахь а долу,
галдаьккхина долу Таврат дац.
Лекха хин волчу Дала аьлла Къуръан чохь:
S¤†W‰pšVK‚ô@…Wè WÜéQS~YÞHTTQWTŠQW£Ö@…Wè N…èS †Wå WÝÿY¡PVÕYÖ N…éSÙVÕpTªVK… WÝÿY¡PVÖ@… fûéQS~X‰QWÞÖ@… †WäYTŠ SØRÑmï`ðš &c¤éSTßWè ÷_ŸTSå †fTä~YÊ WàHTúW¤óéPV•Ö@… †WÞ<ÖW¥ßVK… :†PVTßXM… ¼
.[44: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ... JðY/@… gˆHTW•YÒ ÝYÚ N…éRÀ¹YÉó™S•pTª@… †WÙYTŠ

×Баккъалла а, Оха доссийна Таврат, шена чохь куьйгалла (нийса некъ) а, нур а долуш,
цуьнца жуьгташна (юккъахь) хьукма (кхел) до (дора) пайхамарша, Далла муьтIахь хилла
болчу, (иштта, жуьгтийн) молланаша а, Iелам наха а (хьукма дора) шайга лар дан делла
долчуьнца (Тавратаца)Ø [Сурат «Алмаидат» 44 аят].
3 – Инжил.
Иза Дала Iийсанна – Делера салам хуьлда цунна – тIедоссийна хилла жайна ду, шена чохь
бакъо а, нийсо а йолуш, шел хьалха долу стиглара жайнаш бакъдеш а долуш. Ткъа вай шех
1

Иза иштта делахь а, вайна церан жайнаш деша а доьшуш лело мегаш дац.
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теша дезаш долу Инжил иза Дала Iийсанна – Делера салам хуьлда цунна – тIедоссийна
хилла долу жайна ду, шен нийсачу баххаш тIехь долу, тахана керстанашкахь долу галдаьхна
долу Инжилаш дац. Лекхачу АллахIа аьлла:
÷_ŸTSå Yã~YÊ WÔ~Y•ßæg‚ô@… SãHTWTÞ`~WTŽ…ƒòWè $YàHTúW¤óéPV•Ö@… WÝYÚ Yã`TÿWŸWTÿ WÜ`kWTŠ †WÙPYÖ †_TÎYPŸTW±SÚ WØWTÿó£WÚ XÝ`TŠ@… øW©~YÅYTŠ ØYåX£HTTV’…ƒò uvøVÕWÆ †WÞTóT~PVÉWTÎWè ¼
.[46: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ46) WÜkYÍPV•SÙ<ÕYPÖ _àðÀ¹YÆóéWÚWè ÷_ŸTTSåWè YàHTúW¤óéPV•Ö@… WÝYÚ Yã`TÿWŸWTÿ WÜ`kTWTŠ †WÙPYÖ †_TÎPYŸfT±SÚWè c¤éSTßWè

×Церан (пайхамарийн) лорашна тIаьхьа вахийтира Оха Марйаман кIант Iийса, шел хьалха
долу Таврат тIечIагIдеш, Оха цунна Инжил а делира, шена чохь куьйгалла а, нур а долуш
долу, Таврат бакъдеш а долу, ша куьйгалла а, хьехам а болуш (Делах) кхоьруш болчарнаØ
[Сурат «Алмаидат» 46 аят].

Таврат чохь а, Инжил чохь а хиллачу хабарех ду – вайн Пайхамар – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – Элча вина воуьйтур ву аьлла кхаъ баккхар. Лекха хин волчу Дала
аьлла Къуръан чохь Ша къинхетам хьенах бийр бу хоуьтуш:
ØSåS£SÚK<†WTÿ XÔ~Y•ßæg‚ô@…Wè YàHTúW¤`éPV•Ö@… Á `ØSåWŸÞYÆ †[TŠéS•<ÑWÚ ISãWTßèSŸY•WTÿ ÷Y¡PVÖ@… JðøQYÚRK‚ô@… JðøX‰PVÞÖ@… WÓéSªQW£Ö@… WÜéSÅY‰PV•WTÿ WÝÿY¡PVÖ@… ¼
ðÔHTVÕçT<ÆKV‚ô@…Wè `ØSåW£`²MX… `ØSä`ÞWÆ SÄWµWTÿWè ð•MXù;HTTW‰W•<Ö@… ñyXä`~VÕWÆ S×QX£W™STÿWè gŒHTW‰QXT~Jð¹Ö@… ñySäVÖ QSÔmïSYšWè X£VÑÞSÙ<Ö@… XÝWÆ `ØSäHùWä`ÞWTÿWè gÇèS£`ÅWÙ<Ö@†YŠ

.[157: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ... &`yä`Y~VÕWÆ pŒWTß†VÒ øY•PVÖ@…

×Элчанна, Пайхамарна тIаьхьа хIиттинчарна, язъян а, еша а ца хууш волчу, шайн Таврат
чохь а, Инжил чохь а царна вуьйцуш карош волчу, цаьрга диканиг де олуш, вочу хIумнах
уьш юхатухуш волчу, царна цIена хIумнаш хьанал деш, цIена доцург хьарам деш волчу,
царна тIехь хилла йолу хало а, гаттонаш а дIаойъуш волчуØ1 [Сурат «АлъаIраф» 157 аят].
4 – Забур.
Иза Дала Давудана – Делера салам хуьлда цунна – тIедоссийна хилла жайна ду. Ткъа вай
шех теша дезаш долу Забур – иза Дала цунна тIедоссийна хилла Забур ду, жуьгташа
галдаьккхина дерг дац. Забурах лаьцна Дала аьлла Къуръан чохь:
.[163: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

» (163) …_¤éSŠW¦ W ISè…W †WÞT`~WTŽ…ƒòWè ... ¼

×Давуде Забур а делира ОхаØ [Сурат «Аннисаъ» 163 аят].
5 – ИбрахIиман а, Мусанан а жайнаш.
Уьш Дала ИбрахIиме а, Мусага а – Делера салам хуьлда цаьршинна – делла хилла жайнаш
ду. Уьш дерриг а дайна ду, царах хууш хIумма а дац, Сийлахьчу Къуръан чохь, йа
Суннатехь царах лаьцна деана доцург. Церан хьокъехь Дала аьлла Къуръан чохь:
‚PV•MX… XÝHTW©Tßægp„YÖ ð¨óT~PVÖ ÜKV…Wè (38) uüW£pTTžKR… W¤`¦Xè báW¤X¦…Wè S¤X¥WTŽ ‚PV•KV… (37) uvøPVÊWè ÷Y¡PVÖ@… ðy~Yå.W£`TŠXM…Wè (36) uøWªéSÚ YÈS™S² Á †WÙYTŠ K<†QWT‰WTÞSTÿ óØVÖ ó×KV… ¼
.[41-36: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ41) uøWTÊ`èVK‚ô@… ƒò:…W¥W•<Ö@… SãHTúW¥mï`ñ– QWØR’ (40) uüW£STÿ ðÇóéTWª ISãWT~`ÅTWª QWÜKV…Wè (39) uøWÅWª †WÚ
1
Дала адамашна довзуьйтуш ду хIокху аятехь, жуьгтех а, керста нахах а Ша къинхетам муьлхачерах бийр бу. Оцу
аятехь дуьйцуш долу сифаташ долуш волчу Мухьаммад Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
тIаьхьа хIиттинчерах бийр бу Ша бах Дала къинхетам. Оцо вайна хоуьйту, бусалба дин лелош боцу нах – жуьгтий
белахь а, керстанаш (христианаш) белахь а – уьш ялсамане гIур ца хилар, Дала церах къинхетам бийр цахилар а.
Амма вайна иза хиъча а, вайн бакъо яц царна зулам дан уьш керста бара аьлла, хIунда аьлча Дела массо хIуманна
тIехь нийсо езаш волу дела.
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×Йа ца хаийтина цунна Мусанан жайнаш чохь дерг? (Тешаме хилла волчу, шена
тIедиллинарг) кхочуш дина волчу ИбрахIиман (жайнаш чохь дерг) а? Кхечуьнан мохь
(къинош) цхьаммо а хьур бац (аьлла дерг). Цо лелийнарг (эхартахь) гур долуш а ду (аьлла
дерг). ТIаккха цунна цунах бекхам а бийр бу, кхоччуш болу бекхам (аьлла дерг)Ø [Сурат
«Аннажм» 36-41 аяташ].

Кхин а аьлла Дала царах лаьцна:
uøWªéSÚWè WØ~TYå.W£`TŠXM… YÈS™S² (18) uøVÖèRK‚ô@… YÈS™Jñ±Ö@… øYÉVÖ …W¡HTWå JðûMX… (17) uvøWÍ`TŠVK…Wè b¤`kWž SáW£Yž›‚•@…Wè (16) †WTp~ßJñŸÖ@… WáléW~W™<Ö@… WÜèS£YTp’ëSTŽ `ÔWTŠ ¼
.[19-16: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ19)

×Муххале, дуьненан дахар гIоли хета шуна. Ткъа Эхарт дика а, дуьсур долуш а ма ду.
Баккъалла а, хIара ду хьалхарчу жайнаш чохь. ИбрахIиман а, Мусанан а жайнаш чохьØ
[Сурат «АлъаIла» 16-19 аяташ].

nnn
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ДоьалгIа рукн: Элчанех тешар
1 – Элчанех тешар довзийтар
2 – Пайхамараллин маьIна а, цуьнан дух а
3 – Пайхамарш бахкийтаран пайда а, бахьана а
4 – Элчанийн белхаш
5 – Ислам – массо пайхамарийн дин ду
6 – Элчанаш а, пайхамарш а адамаш хилар, царна къайлах дерг хууш ца хилар
7 – Пайхамарш гал бовлуш ца хилар
8 – Пайхамарийн а, элчанийн а дукхалла а, царах уггар безнаш а
9 – Пайхамарийн билгалонаш а, Iаламаташ а
10 – Вайн Пайхамаран Мухьаммадан – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
пайхамараллех тешар
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1 – Элчанех тешар довзийтар.

Элчанех тешар – Делера салам хуьлда царна – Иманан арканех цхьа рукн ду, ткъа цуьнан
массо арканех тешча бен Ийман кхочуш хуьлуш дац.
Элчанех тешар – иза вай даггара тешар ду, Делан элчанаш хиларх, Шен омрунаш дIакхачо
Цо къастийна болу, царна тIаьхьа хIоьттинарг нислур а волуш, царна Iеса хилларг гал ваьлла
а хир волуш. Кхин а вай тешар ду иза, Дала шайна тIедоссийнарг цара кхачо ма-дезза
дIакхачийна хиларх, шайна тIедиллина хилла декхар цара чекхдаьккхина хиларх а, умматана
цара дерриг диканца хьехам бина хиларх а, бакъ долчу къахьегарца цара Делан некъахь
къахьегна хиларх а, ГIазот дина хиларх а, цара адамашна а, жинашна а тIехь тешалла
хIоттийна хиларх а, шайга дIакхачо делларг цара йа хийцина а, йа галдаьккхина а, йа къайла
дахийтина а цахиларх а. Иштта кхин а вай тешар ду иза, Дала вайна цIе йоккхуш
бовзийтинчу пайхамарех а, цIе ца яккхинчу пайхамарех а. Кхин а вай тешар ду иза, хIора
пайхамара шел тIаьхьа хир волчу пайхамарх лаьцна кхаъ баьккхина хиларх а, тIаьхьа веанчо
шел хьалха хилларш тIечIагIбеш а, уьш бакъбеш а хилла хиларх а.
Лекха хин волчу Дала аьлла:
ðøYTŽèRK… :†WÚWè Y·†W‰TóªVK‚ô@…Wè ð‡éSÍ`ÅWTÿWè WÌHTW™óªXM…Wè WÔ~YÅHTTWTÙóªXM…Wè ðyGTTYå.W£`TŠXM… uvøVÖXM… WÓX¥ßKR… :†WÚWè †WÞT`T~VÖXM… WÓX¥ßKR… :†WÚWè YJð/@†YŠ †UfTTTTÞWÚ…ƒò vN…éTRÖéSTÎ ¼
.[136: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

WÜéSÙYÕó©SÚ ISãTVÖSÝð<mìš Wè `ySä`ÞTQYÚ xŸWšKV… WÜ`kWŠ SËQX£WÉSTß ‚W• `yXäYQTŠQW¤ ÝYÚ fûéQS~X‰PVÞÖ@… ƒøYTŽèRK… :†WÚWè uøW©~YÆWè uøWªéSÚ

×Аш

ала: тхо тешна АллахIах а, тхоьга доьссинчух а, ИбрахIиме а, ИсмаIиле а, Исхьакъе а,
ЯIкъубе а, цуьнан кIенташка а доьссинчух а, Мусага а, Iийсага а деллачех а, пайхамаршка
церан Делера деллачух а, (аш ала:) оха къастам ца бо царна цхьанна юккъахь, тхо Цунна
(Далла) муьтIахь (бусалба) а дуØ [Сурат «Албакъарат» 136 аят].
Пайхамаршна юкъара муьлхха а цхьа пайхамар харц винчо иза бакъ вина волу пайхамар а
харц во, цхьана пайхамарна Iеса хилларг цунна муьтIахь хила аьлла омру динчунна а Iеса
хуьлу. Сийлахьчу Дала аьлла:
S£SÉ`|WTßWWè w´`ÅW‰YŠ SÝYÚ`ëSTß fûéRÖéSÍWTÿWè -YãYÕSªS¤Wè JðY/@… WÜ`kTWŠ N…éSTÎQX£WÉSTÿ ÜKV… WÜèSŸÿX£STÿWè -YãYÕSªS¤Wè YJð/@†YŠ WÜèS£SÉ<ÑWÿ fÛTÿY¡PVÖ@… QWÜMX… ¼
†_TÞ~TXäQSÚ †_TŠ…W¡WÆ WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ †WTß`ŸTWT•`ÆVK…Wè &†Q^TÍWš WÜèS£YÉHTÑ
V <Ö@… SØSå ðÐMXù;HTTVÖOèKR… (150) ½„~Y‰Wª ðÐYÖ.V¢ WÜ`kWŠ N…èS¡Y•PV•WTÿ ÜKV… WÜèSŸÿX£STÿWè w´`ÅW‰YŠ
.[151 ، 150: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

»

×Баккъалла а, Делаца а, Цуьнан элчанашца а куфр деш (ца тешаш) берш, Далла а, Цуьнан
элчанашна а юккъахь къастам бан лууш берш,1 “тхо цхьадолчух теша, цхьадолчух ца теша”
– бохуш берш а, оцунна (куфранна а, Иманна а) юккъера некъ лаца лууш берш а. Уьш бу
кафирунаш2 бакъ болу, Оха кафирашна (ца тешачарна) аьшне (гIелонан) Iазап а кечдинаØ
[Сурат «Аннисаъ» 150-151 аяташ].

1
2

Тхо Делах теша, амма элчанех ца теша тхо бохуш, царна юккъахь къастам бан лууш берш.
Делах ца тешаш берш, керстанаш, Дала бохург харц дийриш.
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2 – Пайхамараллин маьIна а, цуьнан дух а.

Пайхамаралла Кхоллархочунна а, Цо кхоьллинчунна а юккъахь йолу зIе ю. Шен лайшна
юккъера Шена луучунна ло иза Дала. Шен халкъа юккъера Шена луург харжа а хоржу Цо,
ткъа и харжам а, лаам а цхьа АллахI-Дела воцучуьнан кхечуьнан бан а бац. Лекхачу Дала
аьлла:
.[75: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ

» (75) c¤kY±WTŠ =SÄ~YÙWª WJð/@… UfûMX… &X§†PVÞÖ@… fÛYÚWè ¾„SªS¤ YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@… fÛYÚ øYÉV¹p±WTÿ JðS/@… ¼

×АллахIа хоржу геланчаш малийкашна юккъера, адамашна юккъера а, баккъалла, АллахI
Хезаш, Гуш вуØ [Сурат «Алхьадж» 75 аят].
Пайхамаралла Дала луш ду, адамо ша шена хуьлуьйтуш дац. Дукха Iибадат дарца а, йа
дукха Далла муьтIахь хиларца а хилалуш дац пайхамаралла. Сийлахь а, Нуьцкъала а волчу
Дала беш болчу харжамца а, къасторца а хуьлуш ду пайхамаралла. Сийлахь Лекхачу Дала
аьлла Къуръан чохь:
.[13: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

» ñˆ~YTÞSTÿ ÝWÚ Yã`~TVÖMX… v÷YŸ`äWTÿWè Sò:†TW-Wÿ ÝWÚ Yã`T~VÖMX… õøY‰W•Tmïmð`– JðS/@… ... ¼

×Дала хоржу цунна (тавхьидана) Шена лууш верг (Ша цхьаъ вайта цуьнга), Цо нис а во цу
тIе (шен дине, Шега) воьрзуш вергØ [Сурат «Ашшура» 13 аят].
3 – Пайхамарш бахкийтаран пайда а, бахьана а.

Уьш бахкийтаран пайданаш а, бахьанаш а масийтта ду:
Адамаш Делан лайшна Iибадат дечара, шайн Далла Iибадат даре арадахар, Дала
кхоьллинчун лоллера Делан лоллин паргIатоне арадахар. Лекха хин волчу Дала аьлла:

●

.[107: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

» (107) fûkYÙVÕHTWÅ<ÕPYÖ ^àWÙ`šW¤ ‚PV•MX… ðÐHTTWTÞ<ÕWª`¤VK… :†WÚWè ¼

×Оха хьо вахийтина вац, (хьоьца) Iаламах къинхетам беш бенØ [Сурат «Алъанбияъ» 107 аят].
● Дала хIара халкъ-Iалам кхолларан бахьана довзийтар. Ткъа и бахьана вай цунна Iибадат
дар ду, Иза цхьаъ вар а ду. И бахьана вайна довзийла яц, Дала Шен халкъа юккъера харжа а
хаьржина, Iаламашна тIехь базбина болу элчанаш вайна бахкийтарца бен. Шена цхьанна бен
Iибадат дан хьакъ доцчу Дала аьлла:
.[36: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ

» $ð‹éSçÅHTJð¹Ö@… N…éS‰YÞWT•`–@…Wè JðW/@… N…èSŸST‰`Æ@… gÜKV… ‚Z•éSªWQ¤ xàTTQWÚRK… QXÔS{ Á †WTÞT`‘WÅWTŠ `ŸWÍVÖWè ¼

×Оха вахийтина хIора умматана пайхамар (цо цаьрга олуш): Далла Iибадат а де, тIагIутах
лар а лоØ [Сурат «Аннахьл» 36 аят].
Пайхамарш бахийтарца адамашна тIехь тешалла хIоттор, царна тIехь Делан тешалла
хилар. Лекхачу Дала аьлла:

●

]ﺳﻮﺭﺓ

» (165) †_TÙ~YÑWš …[¥ÿX¥WÆ JðS/@… WÜ†W{Wè &XÔSªQS£Ö@… WŸ`ÅWTŠ =SàQW•Sš JðY/@… øVÕWÆ X§†PVÞÕYÖ WÜéRÑWTÿ PV„WLùYÖ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè WÝÿX£PY-WT‰QSÚ ¾„SªQS¤ ¼
.[165: ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
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×(Ас бахийтина) элчанаш, кхаъ боккхуш болу, кхерам луш а болу, нахана цахилийта
элчанел тIаьхьа Далла хьалха бахьана-бехказло, хилла а ву АллахI Нуьцкъала а, Хьекъале
аØ [Сурат «Аннисаъ» 165 аят].
Адамаш шайн хьекъалшца тIе ца кхуьуш долу цхьадолу къайлах долу хIумнаш царна
довзийтар. Масала: Делан цIерш а, сифаташ а, малийкаш довзар а, къемат де а, иштта кхин
дерг а.

●

Дала сий долу гIиллакхаш шайна делла болу пайхамарш, дегIан марзонех а, шеконех а
ларбина болу пайхамарш вайна хаза масала хилийтар. Лекхачу Дала аьлла Къуръан чохь:
●

.[90: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

»... %`âYŸWT•<Î@… SØSäHTúWŸTSäY‰WTÊ $JðS/@… ÷WŸWå WÝÿY¡PVÖ@… ÐMXù;HTTVÖOèKR… ¼

×Уьш бу Дала нисбинарш, хьо хила церан нийсачу некъа тIехьØ [Сурат «АлъанIам» 90 аят].
Кхин а аьлла Сийлахьчу Дала:
.[6: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ

»... bàWÞW©Wš dáWépTªRK… óØXä~YÊ `yRÑVÖ WÜ†VÒ `ŸWÍVÖ ¼

×Бакъдолуш, хаза масала дара (ду) шуна цаьргахьØ [Сурат «Алмумтахьанат» 6 аят].
Синош тодар, нисдар, уьш цIандар, дика хIума дар тIехь адамаш кхиор, уьш галдохуш
долу массо хIумнах уьш духатохар. Сийлахьчу Дала аьлла:

●

، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔWàWÙ<ÑY™<Ö@…Wè ðˆHTW•YÑ<Ö@… SØSäSÙPYÕWÅSÿWè óØXä~PY{W¥SÿWè -Yã•Y THTWÿ…ƒò óØXä`~TVÕWÆ N…éRÕT`•TWÿ `ØSä`ÞTQYÚ ‚_•éSªW¤ WÝGTTQY~TQYÚRK‚ô@… Á ð•WÅWŠ ÷Y¡PVÖ@… WéTSå ¼
.[2:ﺍﻵﻳﺔ

×Иза (Дела) ву йоза-дешар хууш боцучарна пайхамар вахийтинарг, царна Цуьнан аяташ
доьшу цо, уьш цIан а бо цо (ширках), царна жайна а, хьекъалалла а Iамадо цоØ [Сурат
«АлжумуIат» 2 аят].

Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ

"."ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ

«Хаза гIиллакхаш кхочуш дан ваийтина ву со» [Ахьмад, Хьаким].
4 – Элчанийн белхаш.

Элчанийн – Делера салам-маршалла хуьлда царна – сий долу белхаш ду. Царах цхьадерш
дуьйцур ду вай:
ШариIат дIакхайкхор а1, нах цхьаьна АллахIана Iибадат даре кхайкхар а, кхечунна деш
долу Iибадат Iад дитаре кхайкхар а. Лекха хин волчу Дала аьлла Шен Сийлахьчу Къуръан
чохь:
●

.[39: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ39) †T_‰~Y©Wš YJð/@†YŠ uøWÉW{Wè JðW%/@… ‚PV•MX… …[ŸWšVK… WÜóéTW-mï`ðž ‚W•Wè ISãWTßóéTW-`mïðžWè JðY/@… gŒHTVÕHTWªX¤ WÜéSçÅPYÕWT‰STÿ fÛTÿY¡PVÖ@… ¼
1

ШариIат бохучу дешан маьIна боккха чулацам болуш маьIна ду, доккха маьIна а ду. Адам ненан кийрахь
кхоллалучу хенахь дуьйна схьа, иза латтанан кийра дерззалц адаман дахаран некъ бу и ШариIат. Ткъа тахана дукхах
болчу нехан цунах кхетам Кхел яр бен бац. Ткъа Кхел яр оцу ШариIатан дуккха а долчу декъах цхьа дакъа бен дац.
Массарна а хаа деза, ШариIат дIахIоттор, ШарI дIакхайкхор цхьана Кхелаца доьзна долу гIуллакхаш хилла ца Iай.
Иза вайна ма-дарра ца довзар бахьана долуш, хIокху дIадаханчу 10 шарахь цунах лаьцна гал-кхетам хIоттабелла
нехан а, иза юьхьар лаьцна лелачийн а.
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×Делан кхайкхамаш дIакхачош берш, Цунах кхера а кхоьруш, Дела воцучах цхьаьннех кхин
кхера а ца кхоьруш; (ткъа шуна) хьесап дан Дела тоъаш вуØ2 [Сурат «Алъахьзаб» 39 аят].
Делан дин довзийтар, цунах адамаш кхетор, динан ахькамаш довзийтар. Лекхачу АллахIа
аьлла:

●

.[44: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞWÜèS£PVÑWÉW•WTÿ `ØSäPVÕWÅVÖWè óØXä`~VÖXM… WÓQX¥STß †WÚ X§†PVÞYÕÖ WÜPXkW‰S•YÖ W£T`{PY¡Ö@… ðÐ`~VÖMX… :†WTÞ<ÖW¥ßKV…Wè¼

×Оха хьоьга «зикр» (Къуръан) доссийна, хьоьга нахана довзийтийтархьама (уьш кхетош)
царна тIедоссийнарг, цара (оцу тIехь) ойла ян мегар-кх тIаккхаØ [Сурат «Аннахьл» 44 аят].
Уммат диканна тIенисдар, вочу хIумнах иза лардар, диканиг дича царна мел хиларца кхаъ
баккхар, вониг дича Iазап хирг хиларца кхерам балар. Лекхачу Дала аьлла:

●

]ﺳﻮﺭﺓ

» (165) †_TÙ~YÑWš …[¥ÿX¥WÆ JðS/@… WÜ†W{Wè &XÔSªQS£Ö@… WŸ`ÅWTŠ =SàQW•Sš JðY/@… øVÕWÆ X§†PVÞÕYÖ WÜéRÑWTÿ PV„WLùYÖ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè WÝÿX£PY-WT‰QSÚ ¾„SªQS¤ ¼
.[165: ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

×(Ас бахийтина) элчанаш, кхаъ боккхуш болу, кхерам луш а болу, нахана цахилийта
элчанел тIаьхьа Далла хьалха бехказло-бахьана. Бакъ долуш, АллахI ву Нуьцкъала а,
Хьекъален аØ [Сурат «Аннисаъ» 165 аят].
● Адамийн хьал тодар, уьш нисдар, хазчу масалшца а, дикчу куьйгаллийца а, дашца а,
гIуллакхца а.
● Адамашна

юккъахь ШарI дIахIоттор, иза чекхдаккхар.

● Къемат дийнахь шайн умматашна тешалла дар, шаьш цаьрга кхачо беза кхайкхам
дIакхачийна аьлла. Сийлахьчу Дала аьлла:
.[41: ﺍﻵﻳﺔ،_… » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀŸ~TTXäW® Yò:‚W•Së;HTTWå uøVÕWÆ ðÐYŠ †WÞTT`LùY–Wè xŸTT~XäW-YTŠ Y>àTJðTTÚRK… QXÔSÒ ÝYÚ †WÞTT`LùY– …V¢XM… ðÈ`~VÑWTÊ ¼

×Ткъа муха хир ду (керста нехан хьал), Оха хIора уммат
юккъера теш валийча, хIокхарна тIехь Оха хьо тешаллийна а валийча?Ø [Сурат «Аннисаъ» 41
аят].

5 – Ислам – массо пайхамарийн дин ду.

Бусалба дин массо пайхамарийн а, элчанийн а дин ду.
Лекхачу Дала аьлла:
.[19: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» ... %ñyHTVÕóª‚XMô@… JðY/@… WŸÞYÆ fÛTÿPYŸÖ@… QWÜMX… ¼

×Баккъалла а, АллахIана гергахь (Иза реза волу) дин Ислам дуØ [Сурат «Ал-Iимран» 19 аят].
Цундела, массо пайхамарш цхьана хIумане кхойкхуш хилла бу – АллахIана цхьанна
Iибадат даре, кхечарна деш долу Iибадат саца даре а. Церан шарIаш а, хьукманаш а тайптайпана делахь а, амма уьш массо цхьана бух тIехь цхьаьнакхеташ бу. Ткъа и бух – Дела
цхьаъ вар, тавхьид бу. Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:

2

ХIара аят хIокхул хьалха долчу аятца доьзна ду. ХIокхуьнан маьIна иштта ду тафсирехь: «Дала дина долу хьукм –
иза хьол хьалха хиллачу пайхамарийн хьукм ду хIай Мухьаммад».
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.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

"."ﻭﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﻟﻌﻼﺕ

«Пайхамарш берриге а цхьана орум тIехь вежрий бу» [Бухари].
6 – Элчанаш а, пайхамарш а адамаш хилар, царна къайлах дерг хууш ца хилар.

Къайлах дерг хаар – Делан бен хила йиш йоцуш йолу, Иза Дела вуй хоуьйтуш йолу
билгало ю. Пайхамарийн сифат дац иза. ХIунда аьлча уьш кхин долу адамаш санна адамаш
ду, яъа хIума а юъу цара, мала а молу, зударий а бала бо, наб а йо, цомгаш а хуьлу, кIад а ло.
Лекха хин волчу Дала бах Къуръан чохь:
.[20: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ...g%Ë…WépTªKKV‚ô@… Á fûéS-`ÙWTÿWè W×†TTWÅJð¹Ö@… WÜéRÕS{K<†W~VÖ óØSäPVTßXM… :‚PV•MX… fûkYÕfTTªó£SÙ<Ö@… WÝYÚ ðÐVÕ`T‰WTÎ †TWTÞ<ÕfTTª`¤VK… :†WÚWè ¼

×Оха хьол хьалха цхьа а пайхамарш ца бахийтина уьш яъа хIума юъуш болуш бен, базара
юкъа бовлуш болуш бенØ [Сурат «Алфуркъан» 20 аят].
Кхин а аьлла Цо – Сийлахь а, ЦIена а ву Иза - :
.[38: ﺍﻵﻳﺔ،&_ » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪàWQTÿQY¤S¢Wè †_–.Wè`¦KV… óØSäVÖ †WTÞ<ÕWÅW–Wè ðÐYÕ`‰WTÎ ÝYQÚ ¾„SªS¤ †WTÞ<ÕWª`¤VK… `ŸWÍVÖWè

¼

×Бакъдолуш, Оха хьол хьалха элчанаш бахийтина, Оха царна хIусамнаной а, тIаьхье а
еллаØ [Сурат «АрраIд» 38 аят].
Адамашна хуьлуш болу сингаттам а, хазахетар а, хало а хуьлу пайхамаршна. Дала уьш
къастийна хаьржина бу Шен дин цаьрга дIакхачадайтархьама. Дала шайна хаийтинарг бен
къайлах дерг хууш а бац уьш.
Сийлахь Лекхачу Дала аьлла:
-YãYÉ<ÕWž óÝYÚWè Yã`TÿWŸWÿ XÜ`kTWŠ ?ÝYÚ ñÐRÕp©Wÿ ISãPVßXM†WTÊ xÓéSªWQ¤ ÝYÚ uøWµWTpŽ¤@… XÝWÚ ‚PV•MX… (26) …[ŸWšVK… ,-YãY‰`T~WçÆ øVÕWÆ S£XäpÀ¹Sÿ ð„TWTÊ gˆ`~WçÅ<Ö@… SØYÕHTWÆ ¼
.[27 ، 26  ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻦ

» (27) …_ŸW²W¤

×Къайлах дерг хууш верг ву (Дела), Шен къайленна тIе Цо цхьа а кхиа ца во. Ша реза хилла
волу элча воцург, Цо (Дала) цунна хьалха а, тIаьхьа а тергамхо (малийкаш) лоьлуьйту (иза
ларвеш)Ø [Сурат «Алжинн» 26-27 аяташ].
7 – Пайхамарш гал бовлуш ца хилар.

Дала Шен кхайкхамна а, иза дIакхачорна а, халкъана юккъера уггар диканаш къастийна,
кхолларехь а, гIиллакхашца а уггар гIоли берш. Даккхийчу къинойх уьш ларбина Цо,
берриге кхачамбацарех уьш хьалха баьхна Цо, Шен вахьйу цаьрга шайн умматашка
дIакхачадайтархьама. Цундела, цара Делера дуьйцучу хIуманна тIехь гал бовларха Дала уьш
ларбина. Делан кхайкхам дIакхачорехь гал бовларха а Дала уьш ларбина. Уьш Дала иштта
лар бина хиларна тIехь дерриг Умматан берриг Iеламнехан сацам хилла бу.
Лекхачу Дала аьлла:
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]ﺳﻮﺭﺓ

» %X§†PVÞÖ@… WÝYÚ ðÐSÙY±`ÅWTÿ SJð/@…Wè I&SãWT•VÖ†WªY¤ ðŒpTTçÅPVÕWTŠ †WÙWTÊ `ÔWÅpTÉWTŽ `yPVÖ ÜMX…Wè ð$ÐYQTŠQW¤ ÝYÚ ðÐ`~VÖMX… WÓX¥ßKR… :†WÚ <çÄTPYÕWTŠ SÓéSªQW£Ö@… †WäQSTÿKV†H;TTWTÿ ¼
.[67: ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

×ХIай Элча! Хьайн Делера хьайга доьссинарг дIакхачаде, ткъа ахь иза ца дахь – ахь (Делан)
кхайкхам дIа цакхачийна; ткъа нахах хьо Дала ларвийр вуØ [Сурат «Алмаидат» 67 аят].
Кхин а аьлла Везчу Дала:
.[39: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ...JðW%/@… ‚PV•MX… …[ŸWšVK… WÜóéTW-mï`ðž ‚W•Wè ISãWTßóéTW-`mïðžWè JðY/@… gŒHTVÕHTWªX¤ WÜéSçÅPYÕWT‰STÿ fÛTÿY¡PVÖ@… ¼

×Делан кхайкхамаш дIакхачош берш, Цунах кхера а кхоьруш, Дела воцчух цхьаннех кхин
кхера а ца кхоьрушØ [Сурат «Алъахьзаб» 39 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь волчу АллахIа:
.[28: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻦ

» (28) …W= WŸWÆ ]òpøW® QWÔRÒ uøW±`šVK…Wè `ØXä`TÿWŸVÖ †WÙYŠ ð·†WšVK…Wè `ØXäQYTŠW¤ gŒHTVÕHTWªY¤ N…éSçÅVÕ`TŠVK… `ŸTWTÎ ÜKV… ðyVÕ`ÅWT~YPÖ ¼

×АллахIана хаийтархьама цара шайн Делан кхайкхамаш дIакхачийна хилар; цаьргахь долу
массо хIума хаьа Цунна, массо хIуманан дукхаллин хьесап а дина ЦоØ [Сурат «Алжинн» 28 аят].
Ткъа нагахь санна царах цхьаьнгара кегийчу къинойх къа далахь, царна тIедиллинарг
дIакхачорца доьзна доцучу хIуманна тIехь, царна Дала иза довзуьйтуш хилла ду, тIаккха
цара сихонца Деле тоба деш хилла а ду. Хьастабелла, муьтIахь Цуьнга боьрзуш хилла уьш
Дала шайна иза довзийтинчул тIаьхьа. Ткъа и жима къа цкъа а ца хилча санна дIадолуш
хилла церан. Иштта, цара тоба дарца уьш шайн хьалха хиллачу даржел кхин а даржехь сов
бовлуш хилла. И ша дерг хIунда ду аьлча – Дала Шен пайхамараш – Делера салам-маршалла
хуьлда царна – уггар кхачаме гIиллакхашца къастийна хилла бу кхечу адамашна юккъера,
царна дикаллин сифаташ а делла хилла ду, церан даржехь, церан езчу меттигехь уьш лах
беш долчу массо хIумнах уьш цIан бина хилла а бу.
8 – Пайхамарийн а, элчанийн а дукхалла, царах уггар безнаш.

Билггал хууш ду элчанаш – Делера салават а, салам а хуьлда царна массарна – кхо бIе итт
а, кхин масех элча а хилар. Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шега
уьш мас элча ву аьлла хаьттича, жоп делла:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ

"."ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﲨﺎﹰ ﻏﻔﲑﺍﹰ

«Вуьззина кхо бIе пхийтта ву» [Хьаким]
Пайхамарш элчанел дукха бу. Царах цхьаберш Дала вайна Шен Жайни (Къуръан) тIехь
бийцина, цхьаберш бийцаза а бу. Ткъа Дала вайна Къуръан тIехь цIерш яхнарш ткъе пхиъ
пайхамар а, элча а ву. Лекха хин волчу Дала аьлла Къуръан тIехь:
.[164: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

»... &ðÐ`~VÕWÆ `ØSäp±S±pTÍWTß `ØPVÖ ¾„SªS¤Wè SÔ`‰WTÎ ÝYÚ ðÐ`~VÕWÆ `ØSäHTWTÞp±W±WTÎ `ŸWTÎ ¾„SªS¤Wè ¼

×(Ас бахийтина) элчанаш, Оха хьалха хьуна бийцинарш а, (иштта, Ас бахийтина) элчанаш,
хьуна Оха бийцаза берш аØ [Сурат «Аннисаъ» 164 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь волчу АллахIа:
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WÌHTTW™`ªXM… ,ISãTVÖ †WÞTT`‰TWåWèWè (83) cy~YÕWTÆ }y~YÑWš ðÐPVŠW¤ QWÜMX… S%ò:†TW-PVTß ÝQWÚ xŒHTW–W¤W SÄTWTÊó£TWTß -&YãYÚóéTWTÎ uøVÕWÆ ðy~TYå.W£`TŠXM… :†WäHTTWTÞ`~WTŽ…ƒò :†WÞTTS•QW•Sš ðÐ<ÕYTŽWè ¼

ðÐYÖ.V¡W{Wè &WÜèS£HTWåWè uøWªéSÚWè ðÈSªéSTÿWè ð‡éQSTÿVK…Wè WÝHTWÙ`~VÕTSªWè W ISè…W -YãY•TQWTÿQX¤S¢ ÝYÚWè S$Ô`‰TWTÎ ÝYÚ †TWTÞ`TÿWŸWå †[TšéSTßWè †&TWTÞ`TÿWŸWå JZ„S{ &ð‡éSÍ`ÅWTÿWè

ð¨SßéWTÿWè WÄW©W~<Ö@…Wè WÔ~YÅHTWTÙ`ªXM…Wè (85) fûkY™YÕHTUfTT±Ö@… WÝYQÚ QbÔRÒ $ð§†W~T<ÖXM…Wè uøW©~YÆWè uøW~p™WTÿWè †QWTÿX£W{W¦Wè (84) WÜkYÞY©`™SÙ<Ö@… ÷X¥`•WTß
x·.W£g² uøVÖXM… `ySäHTWTÞT`TÿWŸWåWè óØSäHTWTÞ`~W‰WT•`–@…Wè $óØXäYß.Wé`žXM…Wè óØXäY•HTQWTÿQX¤S¢Wè `yXäMXú:†WTŠ…ƒò óÝYÚWè (86) WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@… øVÕWÆ †WÞ<ÕJðµWTÊ ^n„S{Wè &†_TTºéRÖWè
.[87-83: ﺍﻵﻳﺎﺕ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

» (87) xy~YÍW•TT`©QSÚ

×Иза Тхан тешалла ду Оха ИбрахIимна цуьнан къоман тIехь делла хилла долу; Оха лекха
воккху даржашкахь Тхайна лууш верг; баккъалла, хьан Дела Хьекъале а, Хууш а ву. Оха
цунна (ИбрахIимна) велла Исхьакъ а, ЯIкъуб а – и ший а (нийса некъа тIе) нисвира Оха,
Нухь а нисвира Оха (ИбрахIимал хьалха), цуьнан тIаьхьенах Давуд а, Сулайман, Аййуб а,
Юсуф а, Муса а, ХIарун а (уьш массо нисбира Оха); иштта (диканца) бекхам бо Оха дика
динчарна. Закариййа а, Йахьйа а, Iийса а, Ильяс а (уьш) массо дикчу нахах бу. (Иштта)
ИсмаIил а, АлйасаI а, Юнус а, ЛутI а; Оха (уьш) массо базбира Iаламашна тIехь. (Иштта Оха
кхин а нисбира) церан дайшна юккъера а, церан тIаьхьенах (берш) а, церан вежаршна
юккъера а, Оха уьш харжа а хаьржира, Оха уьш нийсачу некъа тIе нис а бираØ [Сурат
«АлъанIам» 83-87 аяташ].

Дала цхьаболу пайхамарш кхечарна тIехь базбина. Оцу хьокъехь аьлла Лекхачу Дала:
.[55: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ

»... w$´`ÅWŠ uøVÕWÆ WÝGJgTT~Y‰PVÞÖ@… ð´`ÅWTŠ †WTÞ<ÕJðµWTÊ `ŸTWÍVÖWè ¼

×Оха базбира цхьаболу пайхамарш кхечарна тIехьØ [Сурат «Алъисраъ» 55 аят].
Элчанаш а базбина Дала вовшашна юккъахь. Сийлахьчу Дала аьлла:
.[253: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

».. 'w´Å` WTŠ uøVÕWÆ óØSäWµ`ÅWTŠ †WÞ<ÕJðTµWTÊ ñÔSªQS£Ö@… ðÐ<ÕYŽ ¼

×Уьш элчанаш бу, Оха базбина царах цхьаберш кхечарна тIехьØ [Сурат «Албакъарат» 253 аят].
Царах уггар безанаш - собаран а, къахьегаран а дай хилларш бу. ХIорш бу уьш: Нухь,
ИбрахIим, Муса, Iийса, вайн Пайхамар Мухьаммад – Делера салават а, салам а хуьлда царна
–. Вай Шега кхойкхуш волчу Дала аьлла:
.[35: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ

» XÔSªQS£Ö@… WÝYÚ Yz`¥WÅ<Ö@… N…éRÖOèRK… W¤WiTW² †WÙVÒ `¤Yip²@†WTÊ ¼

×Хьо собаре хила, элчанашна юккъера собаран дай (сийлахьхой) санна Ø [Сурат «Алъахькъаф»
35 аят].

Кхин а аьлла Везчу Дала:
†[TÍHTWT‘~QYÚ ØSä`ÞYÚ †WTpß¡WžVK…Wè W$ØWTÿó£TWÚ XÝ`TŠ@… øW©~YÆWè uøWªéSÚWè WØ~Yå.W£`TŠMX…Wè w—éPRß ÝYÚWè ðÐÞYÚWè óØSäWÍHTWT‘~YÚ WÝGJgTT~Y‰PVÞÖ@… WÝYÚ †WTßp¡TWžKV… <¢MX…Wè ¼
.[7: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

» †_TTÀ¹~YÕWçÆ

×Оха пайхамаршкара чIагIо эцна (хан дага яийта хьайна), хьоьгара а, Нухьера а,
ИбрахIимера а, Мусагара а, Марйаман кIантера Iийсагара а; Оха цаьргара чIогIа чIагIо
эцнаØ [Сурат «Алъахьзаб» 7 аят].
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Мухьаммад – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – уггар веза элча ву, пайхамарийн
мохIур а ду, Делах кхоьруш болчеран имам а ву, Адама берийн эла а ву, пайхамарш
вовшахкхетча церан имам а ву, царна хьалха вист хуьлуш верг а ву, хастаме меттиган да а
ву, хьалха дIабахнарш а, тIаьхьа тIебогIур берш а шех хьоьгур болчу меттиган да а ву,
хастаман байракхан а, шена тIе адамаш оьхур долчу Iоман а да а ву, къемат дийнахь
халкъашна шафаIат дийр дерг а ву, «васийлатан»1 а, «фадийлатан»2 а да а ву. Дала иза Шен
дин юкъъара уггар дезчу шарIаца ваийтина ву, адамашна юккъахь цуьнан уммат уггар деза
уммат дина а ду. Цунна а, цуьнан умматна а Дала ерриге хазаллаш а, дозаллаш а делла,
хьалха дIадаханчу умматашна Ша цхьанненна а ца делла хилла долу. Цуьнан уммат Дала
тIаьххьара кхоьллина уммат ду, доьххьара гIаттор долуш уммат а ду. Вайн Пайхамара –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[] ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

."…"ﻓﻀﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺴﺖ

«Со пайхамаршна тIехь ялх хIуманца вазвина ву» [Муслим].
Кхин а аьлла цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

". ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺁﺩﻡ ﻓﻤﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﺇﻻ ﲢﺖ ﻟﻮﺍﺋﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﻭﺑﻴﺪﻱ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ،"ﺃﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

«Со ву Адаман берийн эла хир верг къемат дийнахь, хастаман байракхь сан керахь хир
йолуш а ю, (оцу тIехь цхьа а) куралла а яц. Оцу дийнахь цхьа а пайхамар хир вац – Адамана
тIера дуьйна схьа – сан байракх кIел хIоьттина волуш бен» [Ахьмад, Тирмизи].
Дозаллехь вайн Пайхамарал – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тIаьхьа вогIуш
верг Къинхетамечуьнан доттагI ИбрахIим ву – Делара салам-маршалла хуьлда цунна.
Иштта, Делан доттагI шиъ ву: Мухьаммад а, ИбрахIим а – Делера салават а, салам а хуьлда
цаьршинна. И шиъ ву уггар веза шиъ, собаран а, къахьегаран а дай хилла болчу
пайхамаршна юккъахь. ТIаккха цаьршиннал тIаьхьа вогIуш важа виссина кхоъ ву.
9 – Пайхамарийн билгалонаш а, Iаламаташ а.

Дала Шен элчанашна – Делера салават а, салам а хуьлда царна – гIо дина, царна яккхий
билгалонаш яларца а, башха Iаламаташ даларца а. И билгалонаш а, Iаламаташ а Дала царна
тешаллаш йина, уьш бакъ хилар адамашна гойтуш. Оцу билгалонех а, Iаламатех а ю:
Сийлахь Къуръан, бутт бекъабалар, дечигах текхарг хилар, поппарх хьоза дар, иштта кхин
ерш а.
Оцу пайхамаршна Дала делла хилла Iаламаташ бакъ долчу пайхамараллийна тешалла ду,
ткъа цул тIаьхьа бусалба нахана хуьлуш долу «караматаш»1 и Iаламаташ бакъ хилар
чIагIдеш долу тешаллаш ду. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[25: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ

»... gŒHTWTÞQX~W‰<Ö@†YŠ †WTÞVÕSªS¤ †WTÞ<ÕWª`¤VK… `ŸTWÍVÖ ¼

×Бакъдолуш, Оха дахийтира Тхайн геланчаш (малийкаш, пайхамаршна тIе) кхетаме сирлачу
билгалонашцаØ [Сурат «Алхьадид» 25 аят].

1

«Василат» бохург – Далла герга вуьгуш йолу Iамал ю. Ялсаманехь йолчу езчу меттигах а олу василат. (ФатхьулБари).
2
Дерриг халкъал веза хилар бохург ду цуьнан маьIна, йа кхин цхьа деза дарж хила а тарло иза. (Фатхьул-Бари).
1
«Карáмат» - иза Делан гергарчу нахах болчу эвлаяашна хуьлуш долу хIумнаш ду, Делан валийй волчунна бен
хуьлуш доцу. Цуьнан масала ду: Iумар – Дела реза хуьлда цунна – минбар тIехь хутIба деш Iаш волуш, кхечу
махка ша дахийтина долчу бусалба нехан эскаро беш хилла тIом гуш хилла цунна.
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Вайн Пайхамара аьлла – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – :
". ﻓﺄﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺗﻴﺘﻪ ﻭﺣﻴﺎﹰ ﺃﻭﺣﺎﻩ ﺇﱄ،"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﰐ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻳﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ

«Пайхамаршна юккъехь цхьа а пайхамар вац, шена, шел хьалха хиллачу пайхамаран санна
йолу билгалонаш елла бен, тIаккха наха цуьнца Ийман а дуьллуш, ткъа суна елла йолу
(билгало) «Вахьйу» (Къуръан) ду, Дала соьга делла долу, (цундела) ас дог доху, къемат
дийнахь со хилар, царна юккъахь уггар дукха тIаьхьахIиттинарш болуш верг»2 [Бухари,
Муслим].
10 – Вайн Пайхамаран Мухьаммадан – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
пайхамараллех тешар.

Делера салават а, салам а хуьлда цунна, вайн Пайхамарх тешар Иманан баххех боккха цхьа
бух бу, цунах тешча бен Ийман кхочуш хуьлуш а дац. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[13:_… » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻵﻳﺔ¤kYÅWª WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ †WTß`ŸTWT•`ÆVK… :†PVTßXM†WTÊ -YãYTÖéSªW¤Wè YJð/@†YŠ ?ÝYÚ`ëSTÿ `yPVÖ ÝWÚWè ¼

×Ткъа ца тешнарг АллахIах, Цуьнан Элчанах – баккъалла а Оха кечйина керста нахана
чIогIа цIеØ [Сурат «Алфатхь» 13 аят].
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﱐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

«Суна омру дина ду, адамаша – АллахI воцург кхин Дела а вац, со АллахIан элча а ву –
аьлла тешалла даллалц цаьрца тIом бар» [Муслим].
Делера салам-маршалла хуьлда цунна – Пайхамарх тешар кхочуш хилар масийтта
хIуманна тIедоьгIна ду. Уьш довзуьйтур ду вай:
● Вайн

Пайхамар Мухьаммад – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – вовзар.

Иза ХIашима IабдулмуттIалиба IабдуллахIа кIант Мухьаммад ву. ХIашим Къурайши
тайпанах ву, Къурайш Iаьрбийн тайпа ду, Iаьрбий Делан доттагI волчу ИбрахIиман кIентан
ИсмаIилан тIаьхьенах бу – Делера салават а, салам а хуьлда царна массарна.
Иза кхузткъе кхо шо долуш кхелхина. Оцу кхузткъе кхаа шарах шовзткъа шо
пайхамараллел хьалха дIадахна цуьнан, ткъе кхаа шарахь пайхамар а, элча а волуш хилла
иза.
Цо вайна дийцинчунна тIехь иза бакъ вар, цо омру динчунна тIехь цунна муьтIахь хилар,
цо ма де аьлла ца магийначух ларвалар, генавалар, цо де аьллачу кепара бен Iибадат ца дар.

●

● Иза адамашна а, жинашна а ваийтина АллахIан Элча хиларх тешар, уьш массо а цунна
тIаьхьа хIитта безаш хиларх а тешар. Сийлахь Везчу Дала аьлла:
2

ХIокху хьадисан маьIна Iеламнаха кхаа кепара дина. Имама Нававис – Дала къинхетам бойла цунах – хIокху
хьадисан маьIна деш дуьйцу и кхо маьIна: «1 – Мухьаммадал – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хьалха
хилла болчу массо пайхамарийн билгалонаш вовшийн цхьатера хилла, ткъа Мухьаммадна – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – елла йолу билгало – Къуръан – саннарг цхьанненна а елла яц; 2 – Мухьаммадна –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – елла йолчу хIокху билгалонна – Къуръанна – тIе шеко ца йогIу, йа иза
холмчалла (бозбунчалла) ду а ца моттало, ткъа хьалхалерчу пайхамаршна елла хилла йолчу билгалонашка
хьаьжчи, церах тешаш боцучарна иза дага дан тар луш хилла; 3 – Хьалхалерчу пайхамаршна елла билгалонаш
церан зама дIаяларца дIайоьвлла, цу заманахь хиллачарна бен ган а ца гина, ткъа Мухьаммадна – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – елла йолу билгало – Къуръан – къемат де хIоттаран хан герга йаххалц дуьсур
долуш ду, Пайхамар дIаваьлча а дIа а ца даьлла иза». (Шархь Сахьихь Муслим. 1 жайна, 364 агIо).
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.[158: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

»... †[TÅ~YÙW– `ØS|`~VÖMX… JðY/@… SÓéSªW¤ øYPßMX… ñ§†PVÞÖ@… †WäQSTÿKV†H;TTWTÿ `ÔSTÎ ¼

×Ахь ала: хIай адамаш! Баккъалла а со АллахIан элча ву шуна массарна а (ваийтина)Ø
[Сурат «АлъаIраф» 158 аят].

Цуьнан элчаналлех тешар, иза уггар веза пайхамар а, элча а хиларх тешар, иза
пайхамарийн мохIур хиларх а, тIаьххьара пайхамар а, элча а хиларх а тешар. Лехачу Дала
аьлла Къуръан чохь:

●

.[40: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

»... W%ÝGJgTT~Y‰PVÞÖ@… ðyWTŽ†WžWè JðY/@… ðÓéSªWQ¤ ÝYÑHTVÖWè... ¼

×Иза (Мухьаммад) вара (ву) АллахIан элча, пайхамарийн мохIур (царах тIаьххьарниг) аØ
[Сурат «Алъахьзаб» 40 аят].

Кхин а, иза Къинхетаме волчуьнан доттагI хиларх тешар, Адаман берийн эла хиларх тешар,
доккхачу шафаIатан да хиларх тешар, ялсаманехь уггар лекха дарж «васийлат» цунна делла
хиларх тешар, адамаш шена тIеоьхур долу «хьавд» (Iам) цунна белла хиларх тешар. Кхин а,
цуьнан уммат уггар дика уммат хиларх тешар. Лекхачу Дала аьлла Къуръан чохь:
.[1 0: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

»... X§†PVÞYÕÖ pŒW–X£pTTžRK… ]àTTPVÚRK… W¤`kTWž óØS•ÞRÒ ¼

×Шу дара уггар дика уммат, адамашна юкъадаьхначарах1Ø [Сурат «Ал-Iимран» 110 аят].
Кхин а, ялсаманин дукхах долу охIлу цуьнан уммат хиларх тешар. Цуьнан шарIо а, цо
беанчу кхайкхамо а шел хьалха хилла массо шарIаш а, кхайкхамаш а дIадохуш хиларх
тешар, уьш нахана юккъахь лелар цуьнан шарIо дIадоккхуш хиларх а тешар.
● Дала

цунна уггар доккхачу муIжизатца, уггар кхетаме сирлачу билгалонца гIо дина хиларх
тешар. И билгало Делан къамел Къуръан ду, галдаларх а, хийца даларх а Дала лардина долу.
Лекхачу АллахIа аьлла:
w´`ÅW‰YÖ óØSäñµ`ÅWTŠ fû†VÒ óéTVÖWè -YãYpÕ‘YÙYŠ WÜéSTŽK<†Wÿ ‚W• gÜ…ƒòó£TSÍ<Ö@… …W¡HTWå XÔpTT‘YÙYŠ N…éSTŽ<K†WTÿ ÜKV… uvøVÕWÆ QSÝY•<Ö@…Wè ñ¨ß‚XMô@… gŒWÅWÙWT•`–@… XÝMXùPVÖ ÔSTÎ ¼
.[88: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ

» (88) …_¤kXäVÀº

×Ахь ала: жинаш а, адамаш а вовшахкхетча, хIара Къуръан саннарг дан дагахь – цара
дохьур дац и саннарг (далур дац цаьрга) уьш цхьаберш вукхарна гIоьнчий хилча аØ [Сурат
«Алъисраъ» 88 аят].

Кхин а аьлла Лекха хин волчу АллахIа:
.[9: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ

» (9) WÜéRÀ¹YÉHTTW™VÖ ISãWTÖ †PVTßMX…Wè W£T`{PY¡Ö@… †WTÞ<ÖQW¥WTß SÝ`™Wß †PVTßXM… ¼

×Баккъалла а, Оха доссийна «зикр» (Къуръан), баккъалла а, Оха лардеш а ду изаØ [Сурат
«Алхьижр» 9 аят].

Вайн Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Делан кхайкхам дIакхачийна
хиларх тешар, цо шена тIедиллинарг чекхдаьккхина хиларх тешар, умматана цо диканца
хьехам бина хиларх а тешар. Цхьа а дика цо дитина цахиларх тешар, шен умматана иза
гайтина бен, и дика царна хаздина бен, иштта, цхьа а вон цо дитина ца хиларх тешар, иза
шен умматана цамагийна бен, царна цунах лаьцна кхерам а белла бен. Лекхачу Дала аьлла
Къуръан чохь:

●

1

«Адамашна юккъахь уггар дика уммат дара шу, Делан Iилмангахь».
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]ﺳﻮﺭﺓ

» (128) cy~YšQW¤ cÇèSòW¤ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@†YŠ ØS|`~VÕWÆ }°ÿX£Wš `yPR•YÞWÆ†WÚ Yã`~VÕWÆ e¥ÿX¥WÆ óØS|Y©SÉßKV… óÝYQÚ cÓéSªW¤ óØS{ƒò:†W– `ŸWÍVÖ ¼
.[128: ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

×Бакъдолуш, веана шуна Элча, шуна шайна юккъера а волуш, йазло цунна шуна хуьлу
халонаш, тIаламе ву иза шуьца, Ийман диллинчаьрца (АллахIах тешаш болчаьрца) эсала а,
къинхетаме а ву изаØ [Сурат «Аттавбат» 128 аят].
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﳛﺬﺭ ﺃﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﳍﻢ،ﻳﻌﻠﻤﻪ ﳍﻢ

"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻣﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺃﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻣﺎ

«Сол хьалха хиллачу умматашна бахийтинчу пайхамаршна Дала тIедиллина ду, шайн
умматана дика дуй шайна хууш долу хIума царна дIахаийтар, царна вон дуй шайна хууш
долчу хIумнах уьш ларбар, царна цунах кхерам балар а» [Муслим].
● Вайн Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – везар, иза везар шен сил а,
дерриг халкъал а хьалхадаккхар. Иза вазвар, иза ларар, цуьнан сий дар, цуьнан лерам бар,
цунна муьтIахь хилар. Иза везар а, цунна муьтIахь хилар, иштта кхин долу вай лекхахь
хьахийнарш а Дала Къуръан чохь вайна тIедехкина ду, Пайхамарна – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – хьакъ долуш а ду. Вайна иза везар вайна Дела везарх ду, вай цунна
муьтIахь хилар вай Далла муьтIахь хиларх а ду. Везчу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» (31) cy~YšQW¤ c¤éSÉWTçÆ SJð/@…Wè p%yRÑWŠéSTßS¢ `yRÑVÖ ó£YÉpTTçÅWTÿWè JðS/@… SØRÑ`‰Y‰`™STÿ øYTßéSÅY‰PVTŽ@†WTÊ JðW/@… WÜéQS‰Y™STŽ `yS•ÞRÒ ÜMX… `ÔSTÎ ¼
.[31:ﺍﻵﻳﺔ

×Ахь ала: нагахь санна шу АллахI везаш делахь – суна тIаьхьахIитта (ас бохург деш),
АллахIана дезар ду шу (тIаккха), къиношна геч а дийр ду шун, АллахI Гечдеш верг а,
Къинхетаме верг а вуØ [Сурат «Ал-Iимран» 31 аят].
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

""ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ

«Шух цхьа а кхоччуш Ийман долуш хир вац, цунна со шен берел а, дел-ненал а, массо
адамел а дукха везаш хиллалц» [Бухари, Муслим].
Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дуккха салават диллар, цуьнга
салам далар1. Ткъа баккъаалла а бIаьрмециг стаг ву шена Пайхамар – Делера салават а, салам
а хуьлда цунна – хьахош хезчи цунна салават ца дуьллуш верг. Лекхачу Дала аьлла:

●

.[56: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ56) †[Ù~YÕT`©WTŽ N…éSÙPYÕWªWè Yã`T~VÕWÆ N…éPRÕW² N…éSÞTWÚ…ƒò WÝÿY¡PVÖ@… †WäQSTÿKV†H;TTWTÿ Jg&øY‰PVÞÖ@… øVÕWÆ WÜéRPÕTW±STÿ ISãW•TW|Mù;HTVTÕWÚWè JðW/@… QWÜMX… ¼

×Баккъалла а, АллахIа а, Цуьнан малийкаша а Пайхамарна салават дуьллу; ХIай Ийман
диллинарш! Салават дилла цунна, маршаллийца салам а ло цуьнгаØ [Сурат «Алъахьзаб» 56 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺎ ﻋﺸﺮﺍﹰ

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺣﺪﺓ"ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ

«Суна цхьа салават диллинчунна Дала и бахьана долуш итт салават дуьллур ду цунна1».
[Муслим].
1

Бусалба стаг миччахь велахь а, цо Пайхамаре – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – салам делчи, и салам
Пайхамаре – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дIакхачо Дала хIиттийна малийкаш ду дуьнентIехь.
Мадинатана мел генахь волчо а цуьнга салам делчи иза дIакхочур ду Дала мукъалахь.
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Цунна салават дилла дезар чIагIло цхьацца меттигашкахь. Царах цхьаерш хIорш ю:
ламазехь ташаххIуд (аттахьиййат) доьшучу хенахь, къунут дечу хенахь, докъа ламаз деш а,
рузбан хутIба дечу хенахь а, азан динчул (мола кхайкхинчул) тIаьхьа а, маьждиг чуволуш а,
цу чура араволуш а, доIа дечу хенахь а, Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
хьахош хезчи а, йа ша иза хьахийчи а, иштта кхечу меттигашкахь а.
● Вайн Пйхамар а, кхин болу берриг пайхамарш а – Делера салават а, салам а хуьлда царна –
шайн Далла гергахь дийна хиларх а, дуьненна а, эхартана а юккъехь долчу «барзах»
дахарехь уьш хиларх а тешар. ШахIидийн (ГIазотехь дIакхелхинчеран) даржел а лекхачу
даржехь, церачал гIоли долчу дахарехь уьш хиларх тешар. Амма и дахар дуьнена тIера дахар
санна дац, и дахар вайна муха ду хууш дахар а дац. Уьш вайна гергахь белла бу аьлла йолу
цIе царна тIера дIаойъуш дахар дац иза. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна
– аьлла оцу хьокъехь:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ."ﺇﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺄﻛﻞ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

«Баккъалла а, АллахIа лаьттана хьарам дина пайхамарийн догIмаш даар1» [Абу Давуд, Насаий].
Кхин а аьлла цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

.((  ﺇﻻ ﺭﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ))ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ

«Цхьа а бусалба стага соьга салам лур дац Дала суна сан са юха делла бен, соьга цуьнан
саламна доьхьал салам далийта» [Абу-Давуд].
Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – лерам барха ду – иза дийна волчу
хенахь иза волчахь аьзнаш цаийдар, къамел деш аз сов цадаккхар, иштта тахана а, ду цуьнан
лерам барха цуьнан коша тIехIоьттина цуьнга салам лучу хенахь аз ца айдеш, меллаша
салам далар. Лекха хин волчу Дала аьлла:
●

ÜKV… \´`ÅW‰YÖ `ØS|Yµ`ÅWTŠ X£`äW•VÒ XÓ`éWÍ<Ö@†YŠ ISãVÖ N…èS£Wä`ímð– ‚W•Wè JgøY‰PVÞÖ@… g‹`éW² ðË`éWTÊ `ØRÑWTŽ.Wé`²VK… N…;éSÅWTÊó£WTŽ ‚W• N…éSÞWÚ…ƒò WÝÿY¡PVÖ@… †WäQSTÿKV†H;TTWÿ ¼
.[2: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ

» (2) WÜèS£SÅpT-WTŽ ‚W• `yS•ßKV…Wè `ØRÑRÕHTWÙ`ÆVK… ð¸W‰`ímðš

×ХIай Ийман диллинарш (Сох тешаш дерш)! Ма ийъа шайн аьзнаш пайхамаран озан
тIехула, чIогIа дист а ма хила шу цуьнга, шаьш вовшашна юккъахь чIогIа дист хуьлуш
санна, (ткъа аш иза дахь кхерам бу шуна) шун Iамалш эрна ярна, шуна хаа ца лушØ [Сурат
«Алхьжурат» 2 аят].

Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – веллачул тIаьхьа цуьнан лерам бар а,
сийдар а иза дийна волуш цуьнан лерам бар а, сийдар а санна ду. Цундела вайна тIехь ду
цуьнан асхьабаша – Дела реза хуьлда царна – иза лараре тера, тахана а иза иштта ларар а,
цуьнан цара санна сийдар а. Ткъа уьш уггар чIогIа цо бохучунна тIетовш хилла бу, цо
аьлларг ца дарна уггар гена хилла бу, Делан динах доцург юкъадаккхарна уггар гена хилла а
бу.
Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – асхьабаш безар, цуьнан цIийнан
охIлу дезар, цуьнан хIусамнаной безар. Царна массарна а, вайна а юккъахь гергарлонан зIе
латтор тIехь ду вайна. Вай кхера дезаш ду уьш эшаме хетарх, царна лерах, царна вочу
хIуманца цхьаъ аларх, хIунда аьлча, Дела царна реза хилла волу дела, Шен Пайхамарна –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – накъостий бина Цо уьш хаьржина болу дела,
●

1

Дала Пайхамарна салават диллар – иза Цо цунах къинхетам бар ду, хазчу хастамца иза хастор а ду, массо диканаш
цунна далар а ду. Ткъа адамаша а, малийкаша а цунна салават диллар – иза цунна Деле къинхетам боьхуш, Цуьнга
иза хаставар доьхуш, цунна массо диканаш далар доьхуш доIа дар ду.
1
Каш чу дехкина хан ялчи а, церан догIмаш хийца а ца ло, талха а ца телха.
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цаьрца доттагIалла а, гергарло а хилар хIокху умматана Цо тIедиллина долу дела. Сийлахь
Везчу Дала аьлла Къуръан чохь:
،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ... SãTT`ÞWÆ N…éS¶W¤Wè óØSä`ÞWÆ JðS/@… ƒøY¶PV¤ wÝHTW©`šMX†YŠ ØSåéSÅWT‰PVTŽ@… WÝÿY¡PVÖ@…Wè Y¤†W±ßKKV‚ô@…Wè WÝÿX£Y•HTWäSÙ<Ö@… WÝYÚ WÜéRÖPVèKV‚ô@… fûéSTÍY‰HTJð©Ö@…Wè ¼
.[100:ﺍﻵﻳﺔ

×Хьалхе яьккхинарш, хьалхара берш1, хIижрат динчерах а, царна гIо динчерах а, ихьсанаца
царна тIаьхьахIиттина хилларш а – реза хилла царна АллахI, уьш Цунна а реза хиллаØ [Сурат
«Аттавбат» 100 аят].

Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

". ﻓﻮﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮ ﺃﻧﻔﻖ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺫﻫﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻻ ﻧﺼﻴﻔﻪ،"ﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﰊ

«Сан асхьабашна ле ма лелаш, сайн са керахь долчуьнца дуй буу ас – шух цхьаммо Ухьуд
лам санна долу деши сагIийна делчи, цара шайн канахь деллачуьнга кхочур дацара иза, йа ах
канахь деллачуьнга а кхочур дацара» [Бухари].
Асхьабашна тIаьхьа хиллачаьрга царна гечдар деха аьлла Дала, и царна дехначунна ял хир
йолуш, иштта, шайн дегнаш чохь цаьрца оьгIазло а, хьагI а ца яр деха а аьлла вайга Дала.
^n„YçÆ †WÞYTŠéSTÕSTÎ Á `ÔWÅ`ðím– ‚W•Wè XÝHTWÙÿ‚XMô@†YŠ †WTßéSÍW‰Wª fÛTÿY¡PVÖ@… †WÞYTßWHé`Tž‚MXg•Wè †fTTTÞVÖ ó£TYÉ<çÆ@… †WTÞQWTŠW¤ fûéRÖéSÍWTÿ óØYåYŸ`ÅWTŠ =ÝYÚ èSò:†W– fÛTÿY¡PVÖ@…Wè ¼

.[10: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ10) eØ~YšQW¤ cÇèSòW¤ ðÐPVßMX… :†WÞQWTŠW¤ N…éSÞWÚ…ƒò WÝÿY¡PVÕPYÖ

×Царал тIаьхьа баьхкинчара олу: тхан Дела! Гечде Ахь тхуна а, Хьох тешарца тхоьл хьалха
боьвллачу тхан вежаршна1 а, тхан дегнаш чохь хьагI а (оьгIазло а) ма е Ахь Хьайх
тешначаьрца, баккъалла а, Хьо Къахеташ а, Къинхетаме а ву-кхØ [Сурат «Алхьашр» 10 аят].
Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ларарехь Тавхьидан барамал сов ца
валар, хIунда аьлчи иза цунна уггар новкъа догIун хIума долу дела. Шен умаматана цунах
лаьцна кхерам белла цо, ша хесторехь дукха тIех сов довлар ца магош, Дала шена елла
йолчу меттигал ша сов ваккхар ца магош, Нуьцкъала а, Сийлахь а волчу Делан бен хила лур
доцу хIумнаш шена дийцар ца магош а. Делера салават а, салам а хуьлда цунна – цуьнах
лаьцна аьлла цо:

●

". ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻮﱐ ﻓﻮﻕ ﻣﱰﻟﱵ،"ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
«Со (Делан) лай бен вац шуна, аш суна АллахIан лай а, Цуьнан элча а алалаш, суна ца деза
аш со сайн меттигал (даржал) сов ваккхар». Кхин а аьлла цо – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – :
.[ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

"."ﻻ ﺗﻄﺮﻭﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ

«Керстанаша Марйаман кIант (Iийса) дукха сов хесторе терра со дукха сов хеста ма велаш»
[Бухари].

Пайхамаре – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – доIа дан мегаш дац, йа цуьнгара гIо
деха мегаш дац, йа цуьнан кошана гонаха тIаваф дан а мегаш дац, йа цуьнца чIагIо яр а
мегаш дац, йа цуьнан доьхьа гIурбанна урс хьакхар а, йа кхечу хьайбанна урс хьакхар а

1

«Джалалайн» тафсир тIехь оцуьнан маьIна Бадрехь тIом бина асхьабаш, йа берриг асхьабаш бохург ду бах. Оцу тIе
а доьгIна, бусалба дин тIелацарца хьалхе яккхинарш хуьлу уьш.
1
«Вежаршна» аьлла цхьа божарий хьахор – зударий а ца хьахош – Iаьрбийн маттахь иштта олуш ду, амма зударий а
оцу дашна юкъа богIуш бу.
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мегаш дац, хIунда аьлча и ша дерг Делаца Iибадатехь гIоьнча лацар долу дела, ткъа Шена
дан дезаш долу Iибадат кхечунна дар Дала магийна дац1.
Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дукха тIех сов вазвар санна хIума ду
иза лара ма-везза ца ларар, иза лахара хетар гойтуш долу кIеззиг ларар, йа цунах цавашар, йа
иза сийсаз ван гIертар. И ша-дерриге а бусалба динах юха валар ду, Делаца куфр дар ду,
Делах цатешар а ду. (Дала лар дойла вай оцу массо хIумнех).
Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
66 : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

» &`yRÑYÞHTWÙÿXM… WŸ`ÅWTŠ ØSŽp£TWÉVÒ `ŸWTÎ N…èS¤Y¡W•pTÅWTŽ ‚W• (65) fûèSòX¥`äWT•`©WTŽ `yS•ÞRÒ -YãYTÖéSªW¤Wè -YãY•HWTTÿ…ƒòWè YãPVÕÖ@†YŠKV… `ÔSTÎ ¼
.[67 ،

×Ахь ала: АллахIах а, Цуьнан аятех а, Цуьнан элчанех а ца дешаш, (уьш) аьшнаш беш дара
шу? Бехказа ма дийла, куфр ди аш шаьш Ийман диллинчул тIаьхьаØ [Сурат «Аттавбат» 66-67
аяташ].

Ткъа бакъ долу Пайхамар везар – иза цуьнан некъа тIехь дIавахар ду, цо лелийначу некъа
тIехь вай хуьлуьйтуш дерг ду, цуьнан суннатана тIаьхьахIоттуьйтуш дерг ду, цуьнан
некъаца догIуш доцург Iад дуьтуьйтуш дерг ду – Делера салават а, салам а хуьлда цунна.
Лекхачу АллахIа аьлла:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» (31) cy~YšQW¤ c¤éSÉWTçÆ SJð/@…Wè p%yRÑWŠéSTßS¢ `yRÑVÖ ó£YÉpTTçÅWTÿWè JðS/@… SØRÑ`‰Y‰`™STÿ øYTßéSÅY‰PVTŽ@†WTÊ JðW/@… WÜéQS‰Y™STŽ `yS•ÞRÒ ÜMX… `ÔSTÎ ¼
.[31:ﺍﻵﻳﺔ

×Ахь ала: нагахь санна шу Дела везаш делахь суна тIаьхьа хIитта, Далла дезар а ду шу
(тIаккха), къиношна геч а дийр ду Цо шунØ [Сурат «Ал-Iимран» 31 аят].
Цундела вайна тIехь ду Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – вазварехь
дукха сов ца довлар, иза ларарехь эшам ца бар а. Делан бен хила хьакъ доцу сифаташ а ца ло
вай цунна1, даржехь лахвина, ларам боцуш а, безам боцуш а ца вуьту вай иза2. Ткъа иза
везар гойтуш долу уггар доккха хIума цуьнан ШарI тIехь хилар ду, цуьнан некъа тIехь хилар
ду, цунах шена куьйгалла а дина, иза ма-ваххара дIавахар а, вахар а ду – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна.
● Пайхамарх – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тешар кхочуш ца хуьлу иза бакъ
варца бен, цо деанчу шариIатца Iамал ярца бен. Иза бакъ вар, цо деанчуьнца Iамал яр – и ду
иза цунна муьтIахь хилар бохург – Делера салават а, салам а хуьлда цунна. Ткъа цунна
муьтIахь хилар – иза Далла муьтIахь хилар ду, цунна Iеса хилар – иза Далла Iеса хилар ду.
Иштта, иза кхоччуш бакъ вича, хIотта ма-везза цунна тIаьхьахIоьттича кхочуш хуьлу цунах
тешар – АллахIа Шен къинхетам а, дерриг диканаш а лойла цунна, Шен хазчу хастамца
хаста а войла Цо иза, салам-маршалла а хуьлда цунна. (Дала вай цуьнца ялсаманехь цхьаьна
а тохийла).

nnn
1

Делаца накъост варх лаьцна кIорггера хаа луучунна Iаьрбийн маттахь Ибн Хьажар АлхIайтамийй цIе йолчу Iелам
стеган жайна ду даккхий къинош дуьйцуш, и жайна доьшучунна оцу тIехь доьххьара карор ду «Делаца накъост
лацар» аьлла долу къа. Иштта, кошана гонах тIаваф дан ца магар а, каш тIе куьйгаш хьекха ца магар а, кхин долу =
= мегаш доцу хIумнаш дуьйцу Имама Нававис, хьаж дарха лаьцна ша яздинчу жайни тIехь. ШафиIий мазхIабехь
долчу дуккха а жайнаша хьаха до и хIумнаш, уьш мегаш ца хилар а. Дала мукъалахь, Iелам наха оцуьнах аьлларг
дуьйцуш цхьа жайна кечдан ниййат ду сан, Делан пурбанца.
1
Керста наха Iийса-пайхамарна далар санна.
2
Цхьаболу «светски» бусалба дин дезаш болчара санна.
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ПхоьалгIа рукн: ТIаьххьарчу (къемат) дийнах тешар
1 – Къемат дийнах тешар довзийтар
2 – Къемат дийнах тешаран сифат
3 – Къемат дийнах тешаран пайданаш

54

1 – Къемат дийнах тешар довзийтар

ТIаьххьарчу (къемат) дийнах тешар – иза вай тешар ду, хIара дуьненан дахар чекх дер
долуш хиларх а, хIокху дахарера вай арадоьвлча кхечу шолгIачу дахаре вай девр хиларх а. И
шолгIа дахар дIадолалуш ду вай даларца, тIаккха вай «барзахан» дахарехь хан яккхарца,
тIаккха къемат де хIоттарца, тIаккха вай хьалагIитторца, тIакхха цхьана метте гул а дина,
бекхам а бина, йа ялсамане чу, йа жоьжахати чу адамаш дIасадахарца.
Къемат дийнах тешар Иманан бIогIамех (арканех) цхьа бIогIам бу, ткъа царах массерах
тешча бен стеган Ийман кхочуш хуьлуш дац.
Къемат де хIуттур хилар духатоьхнарг, цунах цатешнарг керста ву. Лекха хин волчу Дала
аьлла Къуръан чохь:
.[177  ﺍﻵﻳﺔ: » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓWÝGTTTQX~Y‰PVÞÖ@…Wè gˆHTWT•YÑ<Ö@…Wè YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@…Wè X£Yž›‚•@… YzóéTW~<Ö@…Wè YJð/@†YŠ WÝWÚ…ƒò óÝWÚ QW¤Yi<Ö@… QWÝYÑHTVÖWè ¼
×Муххале а, дикалла (суьпалла) ю – АллахIах а, къемат дийнах а, малийкех а, жайнех а,
элчанех а тешарØ [Сурат «Албакъарат» 177 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла, шега Жабраил-малийка
хаьттича: «Ийманах лаьцна дийцахь суна». Цо аьлла:
[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻭﻛﺘﺒﻪ، ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ،" ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ

«Хьо АллахIах тешар ду иза, (кхин а) Цуьнан малийкех а, Цуьнан жайнех а, Цуьнан элчанех
а, ТIаьххьарчу (къемат) дийнах а, кхин а хьо тешар ду иза къадрах (Делан кхелах,
хIоттамах), цуьнан диканах а, вонах а». [Муслим].
Къемат дийнах тешарх санна, и къемат де дале хир йолчу цуьнан билгалонех тешар а тIехь
ду вайна. И билгалонаш Iелам наха шина декъе йекъна: кегийнаш а, яккхийнаш а.
1 – Кегий билгалонаш – уьш къемат де хIоттаран сахьт герга дар гойтуш йолу билгалонаш
ю. Уьш чIогIа дукха ю. Ерриг гуча йоьвлла яц уьш хIинца а, амма царах дукхах ерш гуча
йоьвлла. Оцу кегийчу билгалонех ю: вайн Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – ваийтар, адамашна юкъара тешамалла дар, маьждигаш хаздеш кечдар, жаIуй шайшай цIенош лекха дан гIерташ къийса балар, жуьгташца тIом а баьлла уьш байъар, зама сиха
дIайоьдуш хетар, Iамал жима ялар, питанаш гуча довлар, байъарш дукха хилар, зина дар сов
далар, адамашна юккъехь талхар алсам далар. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[1: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ

» S£WÙWÍ<Ö@… VPÌW-ß@…Wè SàWÆ†Jð©Ö@… YŒWTŠW£WTp•TÎ@… ¼

×Герга деана (къемат де хIоттаран) сахьт, бутт а бекъабеллаØ [Сурат «Алкъамар» 1 аят].
2 – Яккхий билгалонаш – уьш нисса къемат денна хьалха хир ерш ю, и хIоттар дIадоладалар
хоуьйтуш кхерам луш йолу. Уьш итт билгало ю. Царах хIинца а цхьа а гуча яьлла яц. ХIорш
ю уьш яккхий билгалонаш: МахIди вар; Даджал аравалар; Iийса – Делера салам-маршалла
хуьлда цунна – стиглара охьавоссар, ша нийсонца хьукма деш а волуш, тIаккха цо ша
охьавоьссича жаIарш а йохош, хьакхарчий а йойъуш, Даджал а вуьйш, керста нахе ясакх а
токхуьйтуш, Исламан ШариIат дIа а хIоттийна цуьнца хьукма а деш; Яъджудж а, Маъджудж
а цIе йолу ши къам арадалар – Iийса-пайхамара доIа а дина лийр ду и ши къам; кхаа меттехь
латта чу дожар: малхбалехь а, малхбузехь а, Iаьрбийн гIайре тIехь а; стиглара охьа боккха
кIур балар, дерриг адамаш шена чу хьул деш; дуьненчура Къуръан стигланашка дIаайдар;
малх малхбузера хьала балар, доккха экха гуча далар; Iадн цIе йолчу шахьарера схьа йоккха
цIе ялар, Шема махка адамаш гул деш хир йолу. Оцу цIеро адамаш Шема махка гулдар
тIаьххьара билгало ю.
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Имам Муслима дийцина шен жайни тIехь, Усайдан кIанта АлгIифари Хьузайфас дийцина
хьадис далийна.
، ﻭﺍﻟﺪﺍﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻝ، ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ: ﻓﺬﻛﺮ.ﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﱴ ﺗﺮﻭﺍ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎﺕ "ﺇ: ﻗﺎﻝ. ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: " ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ؟" ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻭﳓﻦ ﻧﺘﺬﺍﻛﺮ ﻓﻘﺎﻝr " ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻭﺁﺧﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺧﺴﻒ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺧﺴﻒ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ، ﺧﺴﻒ ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ: ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺧﺴﻮﻑ، ﻭﻳﺄﺟﻮﺝ، ﻭﻧﺰﻭﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ،ﺎﻭﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﻧﺎﺭ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﳏﺸﺮﻫﻢ
Хьузайфас аьлла – Дела реза хуьлда цунна: «Тхо дист хуьлуш долуш тхуна тIе Пайхамар
веара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна, тIаккха цо элира: «ХIун хьехош ду шу?»
Асхьабаша элира: «(Къемат де хIоттаран) сахьт дуьйцуш ду тхо». Цо элира: «Иза хIуттур
дац, шуна цул хьалха итт билгало галлалц». Цо хьахийра тIаккха: кIур а, Даджал а, экха а,
малх малхбузера хьалабалар а, Марйаман кIант Iийса охьавоссар а, Яъджудж а, кхо латта
чудожар а: малхбалехь латта чудожар, малхбузехь латта чудожар, Iаьрбийн гIайре тIехь
латта чудожар а. Царах уггар тIаьхьа йолу билгало цIе ю, Йаманера (Йеменера) ара ер йолу,
адамаш уьш гулдала дезачу метте дуьгур йолу» [Муслим].
Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – кхин а цхьа хьадис цунах лаьцна:
 ﻳﻌﲏ، ﺃﻭ ﲦﺎﻧﻴﺎﹰ، ﻳﻌﻴﺶ ﺳﺒﻌﺎﹰ، ﻭﺗﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺗﻜﺜﺮ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ, ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﳌﺎﻝ ﺻﺤﺎﺣﺎﹰ،ﺎ ﻭﲣﺮﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻧﺒﺎ، ﻳﺴﻘﻴﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﻴﺚ،"ﳜﺮﺝ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﱵ ﺍﳌﻬﺪﻱ
.[  ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ."ﺣﺠﺠﺎﹰ
«Сан умматера тIаьххьарчарна юккъахь МахIди гуча вер ву, АллахIа цунна догIа делхор ду,
(тIаккха) лаьтто шен ораматаш хьаладохур ду; шортта даьхни а лур ду, хьайбанаш а сов девр
ду, уммат дазлур ду, иза вехар ву ворхI йа бархI шарахь» [Хьаким, «Алмустадрак» жайни чохь].
И билгалонаш тIаьхьий-хьалхий хир ю аьлла деана ду, тай тIехь туьтеш леларе тера. Цхьаъ
гуча яьлча цунна тIаьххье шолгIаниг гучайолуш гучайоьвр ю и билгалонаш, ткъа уьш
чекхйоьвлча «сахьт» хIуттур ду, Лекха хин волчу Делан пурбанца. «Сахьт» бохург – иза
адамаш кешнаш чура хьалагIовттур долу де ду, шайна хьесап дайта. Ткъа царах дикачунна
ниIмат хир ду, вочунна Iазап хир ду.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[43: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﺝWÜéSµYTÊéSÿ xˆS±STß uøVÖXM… `ØSäTPVTßVK†VÒ †_TÆ…W£gª Y•…WŸ`–KV‚ô@… WÝYÚ WÜéS–S£`mïðž W×`éWÿ ¼

×Де (ду иза), уьш кешнаш чура сихонца арабоьвр болу, (цхьана) билгалонна (байракх) тIе
сихбелла боьлхуш саннаØ [Сурат «АлмаIариж» 43 аят].
ХIара де Къуръан чохь масийтта цIарца хьахийна ду. Къуръан чохь йолу цуьнан цхьайолу
цIерш хIорш ю:
- Йавмул-къиямат (ХьалагIовтторан де, къемат де);
- АлкъориIахI (Шен кхерамашца а, баланашца а нехан дегнаш тохадолуьйтур долу де);
- Йавмул-хьисаб (Хьесап даран де);
- Йавмуддин (Бекхам баран де);
- АттIоммахI (ТIебужур болу боккха бала);
- АлвакъиIахI (Ца хIоьттича цадолуш долу де);
- АлхьаккъахI ( Бакъдеш долу де, бакъдерг толаме деш долу де);
- АссоххахI (Къора веш долу де);
- АлгIошийахI (ДIалоцуш дерг, массо хIума чулоцуш го беш дерг);
Иштта, кхин цIерш а ю цуьнан Къуръан чохь.
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Ткъа вай хьахийна йолу цIерш юккъехь йолуш долу аяташ хIорш ду:
●

ГIовтторан де (Къемат де). Лекхачу АллахIа аьлла:
.[1: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

×Ас

» (1) YàWÙHTW~YÍ<Ö@… YzóéTW~YŠ SØY©pTTTÎKR… :‚W• ¼

дуй буу хьалагIовтторан (къемат) денцаØ [Сурат «Алкъиямат» 1 аят].

Шен кхерамашца а, баланашца а дегнаш тохадолуьйтур долу де (АлкъориIат). Лекхачу
АллахIа аьлла:

●

.[2 ،1: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ

» (2) SàWÆY¤†WÍ<Ö@… †WÚ (1) SàWÆY¤†fTTTTÍ<Ö@… ¼

×Тохадолуьйтуш дерг! ХIун ду иза - тохадалуьйтуш дерг?Ø [Сурат «АлкъориIат» 1-2 аяташ].
●

Хьесап даран де (Йавмул-хьисаб). Лекхачу АллахIа аьлла:
.[26: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺹ

» (26) g‡†W©Y™<Ö@… W×óéTWÿ N…éS©WTTß †WÙYŠ =SŸÿYŸTf T® t‡…W¡WÆ óØTSäVÖ JðY/@… XÔ~X‰fTTª ÝWÆ fûéPRÕYµWTÿ WÝÿY¡PVÖ@… QWÜMX…... ¼

×Баккъалла а, АллахIан некъа тIера тилларш – царна чIогIа Iазап (хир) ду, цара хьесап даран
де дицдарнаØ [Сурат «Сод» 26 аят].
●

Бекхам баран де (Йавмуддин). Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[14 ، 13: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭ

» XÝÿPYŸÖ@… W×`éWÿ †WäWTßóéTVÕp±Wÿ (14) xy~Y™W– øYÉVÖ W¤†PV•SÉ<Ö@… QWÜMX…Wè ¼

×Бакъалла а, къинош летийнарш (керста нах) цIергахь
ма бу. Цу чу гIур бу уьш бекхам бечу дийнахьØ [Сурат «АлъинфитIар» 14-15 аяташ].
●

ТIебужур болу боккха бала (АттIоммахI). Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[34: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ

» (34) uüW¤`iRÑ<Ö@… SàQWÚ:†Jð¹Ö@… g‹ƒò:†W– …V¢MX†WTÊ ¼

×Ткъа тIебеъча тIебужур болу боккха балаØ [Сурат «АнназиIат» 34 аят].
●

Ца хIоьттича цадолуш дерг (АлвакъиIахI). Сийлахьчу АллахIа аьлла:
.[1: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ

» (1) SàWÅYÎ…Wé<Ö@… YŒWÅWTÎWè …V¢XM… ¼

×Ца хIоьттича цадолуш дерг тIехIоьттичаØ [Сурат «АлвакъиIат» 1 аят].
●

Бакъдеш дерг (АлхьаккъахI). Везчу Дала аьлла:
.[2 ،1: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻗﺔ

» (2) SàPVTÎ:†W™<Ö@… †WÚ (1) SàPVTÎ:†W™<Ö@… ¼

×Бакъ деш дерг! ХIун ду иза – бакъдеш дерг?Ø [Сурат «Алхьаккъат» 1-2 аяташ].
● Къора

веш дерг (АссоххахI). Лекхачу АллахIа аьлла:
.[33: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻋﺒﺲ

» (33) SàPVž:†Jð±Ö@… Y‹ƒò:†W– …W¢MX†WTÊ ¼

×Ткъа деъча къора веш дергØ [Сурат «Iабаса» 33 аят].
● ДIалоцуш

дерг, чулоцуш го беш дерг (АлгIошийахI). Везчу Дала аьлла:
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.[1: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺷﻴﺔ

» (1) YàW~Y-HTWçÅ<Ö@… ñ•ÿYŸWš ðÐHùWTŽKV… `ÔWå ¼

×Деаний (деана даьлла) хьоьга дIалоцуш долчуьнан хабарØ [Сурат «АлгIошийахI» 1 аят].
2 – Къемат дийнах тешаран сифат

ТIаьххьарчу дийнах тешар шина кепара ду, малийкех тешар а, жайнех тешар а санна:
массо агIо хьахош долу духхенгара тешар, массо агIо чулоцуш а долуш, юкъара доцца долу
тешар а.
Ткъа юкъара доцца долу тешар – иза вай тешар ду, хьалхарниш а, тIаьхьарниш а Дала
хьалагIиттор болуш долу де догIур хиларх. ТIаккха цу дийнахь Дала царна Шен Iилманца
бекхам бийр болуш хиларх а тешар, цхьа тоба ялсамане чу а йохуьйтуш, шолгIа тоба
жоьжахати чу а йохуьйтуш. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[50 ،49: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ50) w×éSTÕ`ÅWQÚ w×`éWÿ gŒHTWÍ~YÚ uøVÖXM… WÜéSÆéSÙ`•WÙVÖ (49) WÝÿX£Yž›‚•@…Wè WÜkYÖPVèVK‚ô@… UfûMX… `ÔSTÎ ¼

×Ахь ала: баккъалла а, хьалхарниш а, тIаьхьарниш а. (Уьш) гулбийр болуш бу доьвзаш
долчу дийнахь хир йолчу ханна (къемат дийнахь хир йолчу цхьана ханна)Ø [Сурат
«АлвакъиIат» 49-50 аяташ].

Ерриг агIо хьахош долу, духхенгара тешар – иза вай деллачул тIаьхьа хир долчу массо
хIумнах тешар ду. Цунна юкъа догIу:
1 – Каш чохь адамаш зуьйр хилар.
И бохург ду – велларг дIавоьллинчул тIаьхьа цуьнга хаттарш дийр хилар: цуьнан Делах
лаьцна а, цуьнан динах лаьцна а, цуьнан Пайхамарх Мухьаммадах – Делера салават а, салам
а хуьлда цунна – лаьцна а. И хаттарш дан долийча, Ийман диллинарш Дала чIогIачу дашца
чIагIбийр бу. Хьадисехь деана ду, АллахIах тешаш волчуьнга и хаттарш дича, цо жоп лур ду
аьлла:
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

".r  ﻭﻧﱯ ﳏﻤﺪ، ﻭﺩﻳﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ، "ﺭﰊ ﺍﷲ

«Сан Дела АллахI ву, сан дин Ислам ду, сан пайхамар Мухьаммад – Делера салават а, салам
а хуьлда цунна – ву» аьлла.
Хьадисашкахь деана долчуьнах тешар тIехь ду вайна: шина малийко хаттарш дийр хиларх,
и хаттарш муха дийр ду аьлла деана долчух а, АллахIах тешаш хиллачо лур долчу жоьпах а,
мунафикъо лур долчу жоьпах а.
2 – Каш чохь Iазап хилар а, ниIмат хилар а.
Кошан Iазапах а, ниIматах а тешар тIехь ду вайна. Иштта вайна тIехь ду, и каш
жоьжахатин оьрнех цхьа ор, йа ялсаманин бошмашха цхьа беш хирг хиларх тешар, каш
эхартан дахар дIадолалуш долу доьххьара меттиг хиларх а тешар.
Кошан Iазапах хьалхаваьллачунна цул тIаьхьа хиндерг атта хир ду, ткъа цунах хьалха ца
ваьллачунна кхин а хала хир ду цул тIаьхьа догIур дерг.
Каш чохь хир долу Iазап а, ниIмат а дегIана а, синна а шинненна а хир долуш ду, цхьацца
хенахь цхьана синна бен ца хуьлуш а хир ду. Ткъа, Iазап зуламхошна хир ду, амма ниIмат
АллахIах тешаш хиллачарна хир ду.
Деллачу адамана «барзахехь» йа Iазап, йа ниIмат хуьлу, и адам каш чу дIадоьллина делахь
а, дацахь а. Башхалла яц, адам дагийна хилча а, йа акхароша диъна хилча а, йа адамаш
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дуъучу олхазарша диъна хилча а, и адам мухха деллехь а, цунна хила дезаш долу Iазап, йа
ниIмат цунна хир долуш ду. Лекхачу АллахIа аьлла:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﻏﺎﻓﺮ

(46)» g‡…W¡WÅ<Ö@… JðŸTW®KV… fû`éWÆó£YÊ WÓ…ƒò Nv…éSTÕYž` VK… SàWÆ†Jð©Ö@… S×éSÍWTŽ W×óéWTÿWè $†Q^T~Y-WÆWè …Q^èSŸSçÆ †Wä`~VÕWÆ fûéS¶W£`ÅSTÿ S¤†PVÞÖ@… ¼
.[46:ﺍﻵﻳﺔ

×ЦIергахь багош бу уьш, Iуьйранна а, суьйранна а, (ткъа) сахьт (къемат де) хIуттучу
дийнахь эр ду малийкаша: «Чукхосса ФирIавнан охIлу уггар чIогIа Iазап юккъеØ [Сурат
«АлгIофир» 46 аят].

Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﻓﻠﻮ ﻻ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺪﺍﻓﻨﻮﺍ ﻟﺪﻋﻮﺕ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ

«Аш шаьш дIа ца духкуш дуьтур дацахьара, ас АллахIе доьхур дара каш чохь хуьлу Iазап
шуна хазийта аьлла» [Муслим].
3 – «Сур» (маIан) чу мох тохар (хIуп алар).
«Сур» - иза маIа санна йолу зурма ю, Исрафил-малийко – Делера салам хуьлда цунна – чу
мох тухур болу. Доьххьара мох тухур бу цо, тIаккха массо дийна хIумнаш лийр ю, Далла
лиънарг йоцург. ШолгIа мох тухур бу цо цу чу, тIаккха, Дала хIара дуьне кхоьлличахьана
дуьйна схьа, къемат де кхаччалц хилла долу дерриг халкъаш хьалагIовттур ду. Лекхачу
АллахIа аьлла:
c×†W~YÎ `ØSå …W¢MX†WTÊ uüW£`žKR… Yã~YÊ WœYÉSTß QWØR’ $JðS/@… ƒò:†W® ÝWÚ ‚PV•MX… X³`¤KV‚ô@… Á ÝWÚWè g‹.WéHTWÙQW©Ö@… Á ÝWÚ WÌYÅW±WTÊ X¤éJñ±Ö@… Á WœYÉSTßWè ¼
.[68: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

» WÜèS£ñÀ¹ÞWTÿ

×Мох туьйхи (тухур бу, хIуп эр ду) «сур» (зурман) чу, тIаккха стигланашкахь берш а, лаьтта
тIехь берш а бели (Iадийна лийр бу) массо, АллахIана ца лиънарг воцург, тIаккха юха а цу чу
мох туьйхи – (тIаккха) уьш бу хIиттина Iаш, собар деш (хир долчунна)Ø [Сурат «Аззумар» 68
аят].

Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
 ﰒ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﻨﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﰒ ﻳﱰﻝ ﺍﷲ ﻣﻄﺮﺍﹰ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﻄﱠﻞﹼ، ﰒ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺻﻌﻖ،ﻴﺘﺎﹰﻴﺘﺎﹰ ﻭﺭﻓﻊ ﻟ"ﰒ ﻳﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺃﺻﻐﻰ ﻟ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ
«ТIаккха хIуп эр ду «сур» чу, иза хаза мел хезнарг цецваьлла ладоьгIуш хир ву, цецваьлла
хьалахьожур ву, тIаккха ша верг лийр ву, тIаккха АллахIа догIа доуьйтур ду, йис санна долу,
цунах адамийн догIмаш хьалакхуьур ду, тIаккха юха а хIуп эр ду цу чу, тIаккха уьш
хIиттина Iаш хир бу, собар деш». [Муслим].
4 – ХьалагIовттор.
Иза Дала белларш денбар ду, «сур» чу шолгIа мох тохийтарца, Iаламийн Эла волчу
АллахIана хьалха уьш хIиттийта.
Дуьххьара хIуп аьллачул тIаьхьа, дерриг халкъ деллачул тIаьхьа – Далла ца лиънарг
воцург, Дала пурба а делла, «сур» чу хIуп аьлча, синош догIмаш чу юха дерзийтича, эццахь
гIовттур ду адамаш кешнаш чура хьала. Сихонца хьовдур бу уьш шаьш вовшах тоха дезачу
метте, когаш Iуьйра, кога юьйхина хIума а йоцуш, берзина болуш, тIедуьйхина духар доцуш,
хадоза (суннат база) а болуш, шайца цхьаьна цхьа а хIума а йоцуш. Латтар дах лур ду цигахь
тIаккха, малх герга балор бу царна, цуьнан йовхо сов йоккхур ю. Хьацаро лаьцна хир бу
уьш, оцу латтаран халоно лаьцна хир бу уьш. Царах цхьаболу нах хир бу, шина хьоркане
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кхаччалц хьацар юккъехь, кхинберш хир бу и хьацар голашка кхочуш долуш, цхьаберш хир
бу гIода юккъе кхаччалц хьацар юккъехь, вуьйжаш хир бу некха тIекхаччалц хьацар
юккъехь, цхьаболчарна хьацар белш тIекхаччалц хир ду, ткъа цхьаболу нах берриг хьацаро
дIакъоьвлина хир бу. И ша йолу халонаш цара йинчу Iамалшка хьаьжжина хир ю.
Вай гIовттор хилар шеко йоцуш бакъ ду. Иза бакъ хилар ШарIо а, кхетамо а, хьекъало а
гойту. Ткъа ШарIехь, иза бакъ хилар хоуьйтуш дуккха а аяташ ду Делан Къуръан чохь,
нийса дешнаш а ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – суннатехь а.
Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[7: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ

» ...QWÝST‘WÅ`‰TS•VÖ øQYTŠW¤Wè uøVÕWTŠ `ÔSTÎ ... ¼

×Ахь ала: Муххале а! Сан Делор! ГIовттор долуш ма ду шуØ [Сурат «АттагIабун» 7 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь Лекхачу АллахIа:
.[104: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

»... I&SâSŸ~YÅPRTß wÌ<ÕWž ðÓQWèKV… :†WTßK<…WŸWTŠ †WÙVÒ ¼

×Оха доьххьара халкъ дIадолоре тера, (деллачул тIаьхьа) юха а дерзор (дендийр) ду Оха
изаØ [Сурат «Алъанбияъ» 104 аят].
ГIовттор хилар бакъ хилар гойтуш ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – хьадис:
 ﰒ ﻳﻨﻔﺦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻞ ﻓﺘﻨﺒﺖ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﰒ ﻳﱰﻝ ﺍﷲ ﻣﻄﺮﺍﹰ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﻄﻞ، ﰒ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺻﻌﻖ،"ﰒ ﻳﻨﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺃﺻﻐﻰ ﻟﻴﺘﺎﹰ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻴﺘﺎﹰ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﻓﻴﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ
«ТIаккха хIуп эр ду «сур» чу, иза хаза мел хезнарг цуьнга ладоьгIуш хир ву, ладугIуш
хьалахьожур ву, тIаккха ша верг лийр ву, тIаккха АллахIа догIа даайтур ду, йис санна долу,
цунах адамийн догIмаш хьлакхуьур ду, тIаккха юха а цу чу хIуп эр ду, тIаккха уьш хIиттина
Iаш хир бу, хьоьжуш, ладоьгIна». [Муслим].
АллахIан кхин а дош ду:
.[79 ، 78: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ79) }y~YÕWÆ \Ì<ÕWž PXÔRÑYTŠ WéSåWè $xáQW£WÚ ðÓPVèKV… :†WåVK†W-ßVK… v÷Y¡PVÖ@… †Wä~Y~`mïñš `ÔSTÎ (78) cy~YÚW¤ ƒøYåWè WØHTðÀ¹YÅ<Ö@… gø`™STÿ ÝWÚ WÓ†WTÎ.¼

×Цо элира: хьа денйийр ю даьIахкаш, уьш яхка елла а йолуш? Ахь ала: уьш денйийр ю уьш
доьххьара кхоьллинчо, Иза дерриг халкъ доьвзаш (цаьрца дерг хууш) а вуØ [Сурат «Йасин» 7879 аяташ].

ГIовттор хилар кхетамо бакъдеш хилар вайна го – белларш денбар Дала нахана гайтина
хиларехь. «Албакъарат» сурат чохь пхи масала ду, Дала иза нахана гайтина хилар дуьйцуш.
И масалш хIорш ду: Мусан къам, де а дийна Дала дендина долу; Исраилан кIентий
(жуьгтий) байъинарг; валарха боьвдда, шайн цIера арабоьвлла бахнарш; цхьана юрта
юххехула волуш хилла волу цхьа стаг, Дала ве а вийна юха денвина волу; ИбрахIиман –
Делера салам хуьда цунна – хьоза а.
Вай гIовттор хилар хъекъало бакъ дар шина агIор ду:
- Сийлахь Лекха АллахI ву стигланаш а, латта а, цаьршинна юккъехь дерг а кхоьллина верг.
Ткъа уьш доьххьара кхоьллинарг уьш деллачул тIаьхьа юха ца кхоллалуш хуьлийла дац.
- Къемат де хIуттучу хенахь, дуьне ша дерг дакъа делла, делла хир ду, шена чохь цхьанне
кепара дахар доцуш, тIаккха Дала цунна тIе догIа доуьйтур ду, тIаккха ден лур ду дуьне,
баьццара хир ду, шена тIехь массо хIумнах шишша хIума йолуш. Ткъа и латта деллачул
тIаьхьа дендеш волчуьнга кхин йолу елла хIумнаш а ден йалур ю, адамаш а ден далур ду.
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5 – Адамаш гул дар а, хьесап дар а, бекхам бар а.
Вай теша дезаш ду адамаш гул дийр хиларх а, цаьрга хаттам бийр хиларх а, царна юккъахь
нийсо йийр хиларх а, адамаша йинчу Iамалшна бекхам бийр хиларх а. Лекха хин волчу Дала
аьлла:
.[48: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ

» (47) …_ŸWšVK… óØSä`ÞYÚ `¤Y †WçÅSTß óØVÕWTÊ óØSäHTWTßó£W-WšWè... ¼

×Оха уьш гулбийр бу, царах цхьа а вуьтур а вацØ [Сурат «АлкахIф» 47 аят].
Кхин а аьлла Лекха хин волчу АллахIа:
xàW-~YÆ Á WéSäWTÊ (20) `ãW~YŠ†W©Yš \ÌðHTTÕSÚ øTPYTßVK… ñŒÞWTÞVÀº øYPTßMX… (19) `ãW~Y‰HTWT•YÒ N…èSòW£<Î@… S×Sê:†Wå SÓéSÍW~WTÊ -YãYÞ~YÙW~YŠ ISãW‰HTWT•YÒ ƒøYTŽèRK… óÝWÚ †QWÚVK†WTÊ ¼
.[21-19: ﺍﻵﻳﺎﺕ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻗﺔ

» (21) xàW~Y¶…WQ¤

×Амма шен (Iамалш шена тIехь дIаяздина долу) тептар аьтту агIор шега делларг – цо эр ду:
схьаэца, деша сан тептар. Суна хаьара со (сайн) хьесапана тIенислур вуй. Ткъа иза ша реза
волчу дахарехь хир вуØ [Сурат «Алхьаккъат» 19-21 аяташ].
Кхин а аьлла Сийлахь Везчу АллахIа:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻗﺔ

» (26) `ãW~YŠ†W©Yš †WÚ X¤` VK… `yVÖWè (25) `ãW~Y‰HTWT•YÒ ð‹èRK… `yVÖ øYÞW•T`T~VÕHTTWÿ SÓéSÍW~WTÊ -YãYÖ†WÙY-YŠ ISãW‰HTWT•YÒ ƒøYTŽèRK… óÝWÚ †QWÚKV…Wè ¼
.[26 ، 25:ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ

×Амма шен тептар аьрру агIор шега делларг – цо эр ду: дависа, ма-делла делара соьга
(хIара) тептар. Хьесап хIун ду а ма-хиъна делара сунаØ [Сурат «Алхьаккъат» 25-26 аяташ].
Гул дар бохург – иза адамаш дигар ду, вовшахтохаран метте, царна хьесап дан. Гул дарна
а, гIовтторна а юккъахь йолу башхалла ю – гIовттор иза догIмаш чу синош юхадерзор хилар,
ткъа гул дар – иза хьалагIиттийна долу адамаш вовшахтохаран метте дIадигар хилар.
Хьесап дар а, бекхам бар а – иза Дала Шен лайш Шена хьалха дIа а хIиттийна, царна церан
Iамалш йовзийтар ду.
Ткъа АллахIах теша а тешаш, Цунах кхоьруш хиллачеран хьесап дар – церан Iамалш царна
гайтар хир ду, цу Iамалшна юккъара вон ерш Дала дуьненахь къайла яхийтина хир ю,
эхартахь царна гечдина хир ду. И царна гайтаран бахьана хир ду – царах Дала бина болу
къинхетам царна бовзийтар. Уьш гулбийр бу церан Иймане хьаьжжина. Малийкаш доьхьал
догIур ду царна ялсаманийца кхаьънаш дохуш, кхерамаллех уьш лар беш, цу халчу дийнан
халонех кхерабаларха уьш ларбеш. Ткъа церан яххьаш кIай хир ю. Цу дийнахь церан яххьаш
серло луш къегина хир ю, ела елла, хазахеташ хир ю.
Амма АллахIа бохург харц деш хилларш, Цуьнан аятех дIабоьрзуш хилларш – царна
хьесап дар хала хир ду. Доккхачу хIуманна а, жимчу хIуманна а чIогIа лерина хьесап дийр
ду царна. Шайн яххьаш тIехь такхийна балор бу уьш къемат дийнахь, сийсаз бина, цара
дуьненахь динчунна бекхам беш, цара харц деш хиллачунна бекхам беш.
Къемат дийнахь шайна доьххьара хьесап дийр берш Мухьаммадан – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – уммат ду. Цаьрца ялсамане чу гIур ву кхузткъе итт эзар, цхьа а
хьесап а доцуш, Iазап а доцуш, церан «тавхьид» – Дела цхьаъ вар –кхочуш хилар бахьана
долуш. Оцу кепара ялсамане гIур берш вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – бийцина вайна, уьш муьлш бу хаайтуш:
". ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺑـﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﺘﻄﲑﻭﻥ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻮﻭﻥ،"ﻻ ﻳﺴﺘﺮﻗﻮﻥ
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«Шайна “рукъйахI”1 яр ца лохуш берш, лозуш йолу меттиг ягорца дарба ца лохуш берш,
“хIара вон билгало ю” – бохуш ойла ца йожош берш, шайн Далла тIе болх буьллуш берш».
Царах ву сийлахь волу асхьаб Михьсанан кIант IуккашахI – Дела реза хуьлда цунна.
Лайшна тIехь долчу Делан хьокъашна юккъера уггар хьалха шена хьесап дийр дерг ламаз
ду, ткъа адамийн хьокъашна юккъера уггар хьалха нахана юккъехь къастор дерг нехан цIий
ду.
6 – Хьавд.2
Вай теша дезаш ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Хьавдах. Хьавд
– иза боккха Iам бу, сийлахь хи молу меттиг а ю. Къемат дийнан майданашкахь хир бу иза,
ялсамани чура Кавсар хих хIоьттина а бу иза. Мухьаммад-Пайхамаран – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – умматера Ийман диллинарш богIур бу цу тIе, цуьнан хи мала.
Ткъа оцу Хьавдан сифаташ иштта ду: шуьрел кIай бу иза, лайл шийла бу иза, мозал мерза
бу иза, миск-IатIарал хаза хьожа йолуш бу иза, чIогIа боккха а бу иза. Цуьнан шоралла а,
бахалла а цхьатерра ю. Цуьнан хIора агIо баттахь некъ балла ю. Ялсамани чура тIе хидогIуш
йолу шиъ хи чудогIийла ю цуьнан, ткъа цуьнца йолу хи молу пхьегIаш стигларчу седарчел
дукха ю. Цу чура цкъа хи мелларг цул тIаьхьа цкъа а хьаг лур вац. Вайн Пайхамара – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﻈﻤﺄ ﺃﺑﺪﺍﹰ، ﻭﻛﻴﺰﺍﻧﻪ ﻛﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﺭﳛﻪ ﺃﻃﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻚ، ﻣﺎﺅﻩ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱭ،"ﺣﻮﺿﻲ ﻣﺴﲑﺓ ﺷﻬﺮ

«Сан Хьавд баттахь некъ балла ду, цуьнан хи шуьрел кIай ду, цуьнан хьожа миск-IатIарал
хаза а, цIена а ю, цуьнан кIудалш стиглара седарчий санна ю, цу чура хи мелларг цкъа а хьаг
лур вац». [Бухари].
7 – ШафаIат дар.
Къемат дийнан латтаран бала нахана чIагIбелла базбелча, церан цигахь латтар дахделча,
шайн Далла хьалха шайна шафаIат дахьара аьлла, пайхамаршна тIе гIур бу уьш, оцу
латтаран халонех а, баланех а шаьш хьалха дитахьара аьлла. Амма, собаран а, къахьегаман а
дай хилла болчу уггар безчу элчанаша тIеоьцур дац шафаIат дар, тIаьххьара вайн
Пайхамарна Мухьаммадна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тIекхаччалц,
элчанашна мохIур дина ваийтина волчу, хьалха а, тIаьхьа а цуьнгара йоьвллачу
гIалатлонашна Дала гечдина волчу. ТIаккха иза – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
хIуттур ву, хьалхарчара а, тIаьхьарчара ша хестор волчу метте, шен деза дарж а, еза меттиг а
гуча ер йолчу метте. Цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – сужуд дийр ду Делан
Iарш кIеллахь. АллахIа тIаккха цунна дагчу тосур ду Ша хаставаран дешнаш, тIаккха цо –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Иза вазвийр ву, хастор ву, тIаккха шен Деле пурба
доьхур ду цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дан, тIаккха АллахIа цунна
пурба лур ду халкъашна шафаIат дан, лайшна тIехIиттина йолу халонаш а, баланаш а
чекхбовлийтархьама.
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
 ﻓﻴﺸﻔﻊ ﻟﻴﻘﻀﻰ،r  ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻮﺍ ﺑﺂﺩﻡ ﰒ ﺑﺈﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﰒ ﲟﻮﺳﻰ ﰒ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﰒ ﲟﺤﻤﺪ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ،"ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﺪﻧﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﺫﻥ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻓﻴﻮﻣﺌﺬ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺍﷲ ﻣﻘﺎﻣﺎﹰ ﳏﻤﻮﺩﺍﹰ ﳛﻤﺪﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻤﻊ ﻛﻠﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺸﻲ ﺣﱴ ﻳﺄﺧﺬ ﲝﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ،ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻖ

1

“РукъйахI” – цомгаш волчунна тIехь доьшуш долу аяташ а, доIанаш а ду. Уьш дешар мегаш ду, делахь а, шена уьш
хьа доьшур дара-те бохуш цомгаш волчо ша шена дешийта стаг ца лехар дика ду, Далла тIе болх билларан агIо
алсам ялийта. Цундела лерина и ца лохуш берш Дела
цхьаъ вар кхочуш хиллачарна юккъехь, болх АллахIана
кера дIабалар а, иза Цунна тIе биллар а церан чIогIа хиларна.
2
Хьавд – вайн Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Дала белла Iам бу.
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«Баккъалла а, малх герга богIур бу къемат дийнахь, ах лерга тIекхаччалц хьацар чохь хир ду
(цхьадолу адамаш), уьш ишттачу хьолехь а болуш, Адаме гIо доьхур ду цара, тIаккха
ИбрахIиме, тIаккха Мусага, тIаккха Iийсага, тIаккха Мухьаммаде гIо доьхур ду. Цо шафаIат
дийр ду тIаккха, халкъана юккъахь къастам бина балийта аьлла. Иза гIур ву (ялсаманин)
неIаран чIуг хьалоцуче кхаччалц1; цу дийнахь АллахIа иза гIаттор ву хастамечу меттехь,2
гулдаран охIлуно3 массара а хастор ву иза» [Бухари].
ХIара доккха шафаIат дар Дала вайн Элчанна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
цхьанна делла ду. Иза доцург а, кхин шафаIаташ а ду Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – дийр долуш. Уьш довзуьйтур ду вай:
1 – Ялсаманин охIлунна Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дийр долу
шафаIат, уьш ялсамани чубахийта аьлла. Цуьнан тешалла Пайхамаран – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – дош ду:
[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

". ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﻻ ﺃﻓﺘﺢ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻠﻚ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳋﺎﺯﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﳏﻤﺪ،"ﺁﰐ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ

«Къемат дийнахь ялсаманин неIаре вогIур ву со, тIаккха: “неI дIаелла” – эр ду ас, Хазина3 эр
ду тIаккха: “Хьо мила ву?” Ас эр ду: “Мухьаммад ву”. Цо эр ду тIаккха: “Хьол хьалха
цхьанна а дIамаелла аьлла омру дина дара суна”» [Муслим].
2 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дийр ду, диканаш а,
вонаш а цхьатерра нисделлачу нахана, уьш ялсамани чу бахийта аьлла. ХIокху хьокъехь
Пайхамарера – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – деана нийса хьадис дац, йа иза
воцчуьнгара а дац, делахь а, цхьаболчу Iеламнаха аьлла иштта шафаIат хир ду аьлла.
3 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дийр ду жоьжахати чу
баха хьакъ хиллачу цхьаболчу нахана, уьш цу чу ма бахийтахьара аьлла. Цуьнан тешалла ду
цуьнан – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дош а, цуьнан юккъера кхетар а:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ."ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ

«Суна шафаIат дан магийна ду сан умматера даккхий къинош летийначарна» [Абу-Давуд].
4 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дийр ду ялсамани чохь
болчеран даржаш сов даха аьлла. Цуьнан тешалла ду цуьнан – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – дош:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻷﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺃﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ

«Йа АллахI! Абу-Саламатана гечде Ахь, Айхьа нисбинчарна юккъахь цуьнан дарж сов
даккха Ахь» [Муслим].
5 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – цхьаболчу нахана шафаIат дийр
ду, хьесап а доцуш, Iазап а доцуш уьш ялсамани чу бахийта аьлла. Цуьнан тешалла ду
Михьсанан кIантах Iуккашатах лаьцна долу хьадис: хьесап а, Iазап а доцуш ялсамани чу гIур
болчу кхузткъе итт эзарна юккъахь ша а хилийта але доIа дехьа аьлла цо Пайхамаре –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлча, Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – доIа дина:
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

«Йа АллахI! Царах ве Ахь иза». [Бухари, Муслим].
1

АллахIана герга гIур ву бохург ду иза.
Хастаме меттиг – иза цо дийр доккха шафаIат ду, цуьнга бен дойтур доцуш долу.
3
Къемат дийнахь гулбинчу наха хастор ву иза бохург ду цуьнан маьIна. («Фатхьул-Бари»).
3
Ялсамане лар еш долчу малийкан цIе ю Хазин.
2
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"."ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﻬﻢ

6 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дийр ду, шен умматера,
даккхий къинош а летийна жоьжахати чубаханчарна, уьш цу чура арабовлийта аьлла.
Цуьнан тешалла ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дош:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﻭﺍﺩ

"."ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ

«Суна магийна ду шафаIат дан, сан умматера даккхий къинош летийначарна». [Абу Давуд].
Кхин а цхьа хьадис ду:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

". ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺍﳉﻬﻨﻤﻴﲔr "ﳜﺮﺝ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ ﳏﻤﺪ

«Жоьжахати чура цхьа нах арабоьвр бу Мухьаммадан шафаIатца, тIаккха ялсамани чу гIур
бу уьш, “жоьжахати чохь хилларш” – аьлла шайн цIе йоккхуш а болуш». [Бухари].
7 – Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шафаIат дийр ду, Iазап хила хьакъ
болуш жоьжахати чу бахийтинчарна, церан Iазап дай де аьлла. Цуьнан масала ду, цо –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шен девешина Абу-ТIалибана дийр долу шафаIат.
Иштта шафаIат хирг хиларан тешалла ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – дош:
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

"."ﻟﻌﻠﻪ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﰲ ﺿﺤﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻌﺒﻴﻪ ﻳﻐﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ

«Къемат дийнахь сан шафаIато пайда бан мега цунна, тIаккха (ас шафаIат дича), цуьнан
хьорканашка кхочуш йолчу, цуьнан хье кхехкор болчу жимчу цIерга вилла мега иза» [Бухари,
Муслим].

АллахIана гергахь шафаIат кхочуш ца хуьлу ши бехкам кхочуш хиларца бен:
- ШафаIат деш волчунна а, шена шафаIат дойтуш волчунна а АллахI реза хилар;
- ШафаIат деш волчунна Дала шафаIат дан пурба далар. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[28: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

»... uøWµWTŽ`¤@… XÝWÙYÖ ‚PV•MX… fûéSÅWÉpT-WTÿ ‚W•Wè ¼

×Цара шафаIат ца до Иза (АллахI) реза хиллачунна бенØ [Сурат «Алъанбияъ» 28 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь Везчу Дала:
.[255: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» -&YãTYß<¢MX†YŠ ‚PV•MX… ,ISâWŸÞYÆ SÄWÉpT-WTÿ ÷Y¡PVÖ@… …V¢ ÝWÚ... ¼

×Мила ву иза – Цунна гергахь шафаIат деш верг, Цуьнан пурбанца бен (Цуьнан пурба
доцуш)?Ø [Сурат «Албакъарат» 255 аят].
8 – Терза.
Терза дугIур хилар бакъ ду, цунах тешар вайна тIехь а ду. Терза – иза, къемат дийнахь,
Шен халкъан Iамалш оза Дала дугIур долу терза ду, уьш оьзначул тIаьхьа царна церан
Iамалшка хьаьжжина бекхам бархьама. Иза вайна гуш а долуш, ши кад а болуш, юккъехь
терза гойтуш болу мотт а болуш терза хир ду. Цуьнца Iамалш узур ю, адамаша дуьненахь
мел лелийнарг а узур ду, йа Iамалш тIеязйина долу тептарш узур ду, йа адам ша узур ду.
Уьш массо озар хила а мегаш ду, амма терза даздалар а, дайдалар а Iамалца а, гIуллакхца а
бен хир дац, тептаршца а, адамца а хир дац.
Лекхачу АллахIа аьлла:
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%†WäYŠ †WTÞ`~WTŽVK… ]ÓW ó£Wž óÝYQÚ xàTUfTTT‰Wš WÓ†fTTTÍ`‘YÚ WÜ†W{ ÜMX…Wè $†T_LTT`~W® c¨pTÉWTß SØVTÕ<À¹STŽ ð„TWTÊ YàWÙHTW~YÍ<Ö@… Yz`éW~YÖ ð¸`©YÍ<Ö@… WÝÿX¦.WéWÙ<Ö@… SÄWµWßWè ¼
.[47: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

» (47) fûkY‰Y©HTWš †WÞYŠ uøWÉW{Wè

×Оха хIиттор ду нийсонан терзанаш къемат дийнахь, цхьанне хIуманна тIехь зулам а хир
дац цхьа а синна (адамана); “хардалан”1 буьртиг санна хIума делахь а, Оха схьадохьур ду
иза; Тхо тоьаш ду (халкъана) хьесап деш хилаØ [Сурат «Алъанбияъ»47 аят].
Кхин а аьлла Лекхачу АллахIа:
WÝÿY¡PVÖ@… ðÐTMXùT;HTðTÖOèKR†WTÊ ISãTSÞÿX¦.WéWÚ pŒPVÉWž óÝWÚWè (8) WÜéS™YpÕÉSÙ<Ö@… SØSå ðÐTMXùT;HTðTÖOèKR†WTÊ ISãTSÞÿX¦.WéWÚ pŒVÕSÍV’ ÝWÙWTÊ &SQÌW™<Ö@… ]¡MXùWÚ`éWÿ SÜ`¦Wé<Ö@…Wè ¼
.[9 ، 8: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

» (9) WÜéSÙYÕ<À¹Wÿ †WÞY•HTWTÿ†LWTTYŠ N…éSTß†VÒ †WÙYŠ ØSäW©SÉßKV… Nv…èS£Y©Wž

×Цу дийнахь хир долу (Iамалш) озар нийсонца (хир ду); ткъа шен терза даз делларш – уьш
бу уьш декъал хилларш. (Амма) шен терза дайделларш – уьш бу уьш шаьш шайн синошна
эшам бинарш, Тхан аяташца (уьш къобал ца деш, духа детташ) зулам дар бахьана долушØ
[Сурат «АлъаIраф» 8-9 аяташ].

Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻸ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ،"ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺷﻄﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ

«ЦIано яр Иманан ах дакъа ду, “алхьамдулиллахI” бохучу дашо терза хьала а дузу». [Муслим].
Кхин а аьлла Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ.ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻟﻮﺳﻌﺖ

"ﻳﻮﺿﻊ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻠﻮ ﻭﺯﻥ ﻓﻴﻪ

«Терза дIахIоттор ду къемат дийнахь. Ткъа цу чохь стигланаш а, латта а оьзчи а, цу чу хоьар
дара уьш» [Хьаким].
9 – «АссиротI» - ТIай.
Вай теша дезаш ду «сиротIах». «СиротI» - иза тIай ду, жоьжахатина тIехула доьгIна долу,
кхерамечу меттиг тIехула доьгIна долу. Оцу тIай тIехула дехьа боьвр бу ялсамани чу
боьлхаш берш. Оцу тIехула дехьа бовлуш болчерах цхьаберш бIаьрганегIар тухуш санна
сиха дехьа боьвр бу, вуьйжаш мох хьаькхча санна сиха дехьа боьвр бу, цхьаберш уггар
дикчу говрийн сихонца дехьа боьвр бу, цхьаберш боьвдда дехьа боьвр бу, цхьаберш буьйла
белла боьвр бу, тIаьххьарниш такхийна дехьа бохур бу. Оцу тIехула дехьавалар Iамалшка
хьаьжжина хир ду, дика Iамалш дукха мел хуьлу, дехьа валар сиха хир ду. Амма цхьаберш
дехьа цабовлуьйтуш чу эгор бу, жоьжахатин цIерга. Цу тIехула дехьа ваьлларг ялсамане гIур
ву.
Доьххьара оцу тIай тIехула дехьа вер верг вайн Пайхамар Мухьаммад ву – Делера салават
а, салам а хуьлда цунна -, тIаккха цуьнан уммат ду.
Цу дийнахь вист хуьлуш цхьа а хир вац, элчанаш боцурш. Ткъа элчанаша дийр долу доIа
хир ду: «Йа АллахI! Маьрша дита Ахь тхо, маьрша дита Ахь тхо (халонех хьалха дахахь
тхо)».
Жоьжахати чохь мIерий хир ду, шайн дукхалла хууш верг цхьа Сийлахь АллахI бен
воцуш. АллахIана лиънарг цу чу озор ву цара.

1

Хардал – кIолла ю (жима буьртиг бу). КIоллин буьртигца далийна масала, мел жима делахь а, цхьа а хIума къемат
дийнахь Iад дуьтур цахилар гайта далийна ду.
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«СиротI»-тIайн сифаташ иштта ду: иза туьрал ира ду, масал дуткъа ду, Дала цу тIехь
чIагIбина ког бен тIехь саца лур боцуш шера ду иза, Iаьржачу боданехь доьгIна хир ду иза.
Тешам а, гергарло а цхьацца агIор дIахIоттор ду цунна, тIаккха оцу тIехула дехьа волучунна
цаьршимма тешалла дийр ду – хIокхо со лардира, йа ца лардеш дайъира – аьлла. Лекхачу
АллахIа аьлла:
†Wä~YÊ fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@… S¤W¡WTßQWè N…éWTÍPVTŽ@… WÝÿY¡PVÖ@… øYQ•WTÞSTß QWØST’ (71) †^QT~YµpTÍTQWÚ †_TÙ`•Wš ðÐQYTTŠW¤ uøVÕWÆ WÜ†VÒ &†WåS Y¤…Wè ‚PV•MX… `yRÑÞYQÚ ÜMX…Wè ¼
.[72 ،71: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ

» (72) †^QT~Y‘Y–

×Шух цхьа а вац цунна (жоьжахатина) тIевогIур волуш бен, (и хир долуш хилар) хьан Дала
Шена тIелаьцна сацам бу, чекх боккхур болуш болу. ТIаккха Оха кIелхьара бохур бу (
ширках а, куфрах а) кхийринарш, Iадда а буьтур бу зуламхой (ширк деш хилларш, куфр деш
хилларш) цу чохь, шайн голаш тIехIиттина а болушØ [Сурат «Марйам» 71-72 аяташ].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﺍﱐ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺄﻛﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻣﱵ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﳚﻴﺰﻩ

«СиротI-тIай а дугIур ду жоьжахатин шина агIонна юккъехь, со а, сан уммат а хир ду цунна
тIехула доьххьара дехьа девр дерш» [Муслим].
Кхин а аьлла цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна:
.[" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺳﻠﹼﻢ ﺳﻠﹼﻢ: ﻭﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻳﻮﻣﺌﺬ، ﻓﺄﻛﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﳚﻴﺰ.. "ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺟﺴﺮ ﺟﻬﻨﻢ

«Жоьжахатин тIай а дугIур ду…, ткъа доьххьара цу тIехула дехьа вер верг со хир ву; цу
дийнахь элчанийн доIа: “Йа АллахI! Маьрша дита Ахь тхо, маьрша дита Ахь тхо” бохуш хир
ду». [Бухари, Муслим].
Абу-СаIид Алхудри цIе йолчу асхьаба – Дела реза хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﺍﳉﺴﺮ ﺃﺩﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻒ

«Соьга кхаьчча, тIай масал дуткъа ду аьлла а, туьрал ира ду аьлла а долу хабар» [Муслим].
Кхин а хьадис ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
،ﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ  ﲡﺮﻱ، ﺍﻟﻄﲑ ﻭﺷﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰒ ﻛﻤﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺢ ﰒ ﻛﻤﺮ... ﻓﻴﻤﺮ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻛﺎﻟﱪﻕ، ﻓﺘﻘﻮﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﱯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﳝﻴﻨﺎﹰ ﻭﴰﺎﻻﹰ،"ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻢ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﱵ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻛﻼﻟﻴﺐ: ﻗﺎﻝ. ﺣﱴ ﳚﺊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﲑ ﺇﻻ ﺯﺣﻔﺎﹰ، ﺣﱴ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﺭﺏ ﺳﻠﻢ ﺳﻠﻢ:ﻭﻧﺒﻴﻜﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﻘﻮﻝ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﻣﻜﺪﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻤﺨﺪﻭﺵ ﻧﺎﺝﹴ،ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﺓ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ
«Тешам а, гергарло а дIахоьцур ду, тIаккха и шиъ хIуттур ду тIайн шина агIонна тIе – аьтту
агIор а, аьрру агIор а – тIаккха шух хьалхарниг ткъес санна сиха дехьа вер ву… тIаккха мох
санна (сиха дехьа вер ву), тIаккха олхазар тIема даьлла доьдуш санна, тIаккха ведда воьдуш
санна, церан Iамалша дехьа бохур бу уьш1, шун Пайхамар тIайна тIехIоьттина хир ву – “Йа
АллахI! Маьрша бита Ахь уьш, маьрша бита Ахь уьш” – бохуш, (уьш иштта дехьа бийр бу),
адамийн Iамалш кIеззиг а хилла, Iамалшка хIумма а цадалучу хьоле кхаччалц, тIаккха
(Iамалш кIеззиг ерг) дехьа цавалалуш хир ву, текхаш бен. Жоьжахатин шина агIор оьхкина
мIерий хир ду, схьалаца аьлла шайга омра динарг схьалоцуш. ТIаккха царах хир ву, оцу
мIераша дегIа тIехь сизаш а дина кIелхьараваьлларг а, тIекI-тIекIал кхуьйсуш жоьжахати
чукхоьссинарг а» [Муслим].

1

Дехьабовларан сихаллехь шайн Iамалшка хьаьжжина хир бу уьш.
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10 – «КъантIарахI» (Жоьжахатина а, ялсаманина а юккъехь йолу меттиг).
Вай теша дезаш ду, Ийман диллинарш тIайл дехьа боьвллачул тIаьхьа, «къантIарахI»
олучу меттехь совцор хиларх.
«КъантIарахI» – иза ялсаманина а, жоьжахатина а юккъехь йолу меттиг ю. ЦIарал
кIелхьара а боьвлла, тIайл дехьа боьвллачул тIаьхьа, Ийман диллинарш совцор бу цигахь,
ялсамани чу бахале цаьрга шайна вовшашна юккъахь долчу хIумнаш тIехь бекхам байта.
ТIаккха уьш цIанбеллачул тIаьхьа, пурба лур ду царна ялсамани чу баха. Пайхамара –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
 ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻫﺬﺑﻮﺍ ﻭﻧﻘﻮﺍ ﺃﺫﻥ ﳍﻢ ﰲ، ﻓﻴﻘﺘﺺ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﱂ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻴﺤﺒﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ،"ﳜﻠﺺ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻓﻮﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺃﻫﺪﻯ ﲟﻨـﺰﻟﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﲟﻨـﺰﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ
«АллахIах тешаш хилларш кIелхьара боьвр бу цIарах, тIаккха уьш совцор бу “къантIарахI”
тIехь, ялсаманина а, жоьжахатина а юккъехь, тIаккха дуьненахь царна вовшашна юккъахь
хиллачу халахетаршна а, латкъамашна а, ваьснашна а цаьрга вовшийн бекхам бойтур бу,
(тIаккха) къастош дерг къастийначул тIаьхьа, мукъавоккхуш верг мукъаваьккхинчул тIаьхьа,
пурба лур ду царна ялсамани чу баха. Мухьаммадан са Шен керахь долчу (Делор), шух
хIоранна а шен ялсамани чохь долу цIа гIоли доьвзар ма-ду, шен дуьненахь хиллачу
цIийнал» [Бухари].
Ялсамани – иза сийлахьаллин хIусам ю, АллахIа Шех кхоьруш хиллачарна къемат дийнахь
яла кечйина йолу. Ялсамани чохь лелаш татолаш ду, цу чохь лекха чоьнаш ю, хаза зударий а
бу. Цу чохь синошна мел деза хIума ду, бIаьргаша марзо мел оьцу хIума а ду. Цхьа а
бIаьргана гина доцу, цхьа а лергана хезна а доцу, адамийн дагчу цкъа а деъна а доцу
хIумнаш ду цу чохь. Цуьнан ниIмат чекх долуш дац, йа дайна дIадердолуш а дац. Цу чу
бахнарш даим цу чохь хир бу, лийр а боцуш, йа цу чура дIахедар а боцуш. Цу чохь йолу шад
йиллал йолу меттиг дуьненал а, дуьнен чохь долчу массо хIумнал а гIоли ю. Шовзткъа
шарахь некъ бича санна йолчу генарчу меттехь а йогIу ялсаманин хаза хьожа.
Ткъа цу чохь долу уггар доккха ниIмат – иза «муъминунашна» (цу чохь болчу АллахIах
тешаш болчарна) шайн бIаьргашца ша ма-варра шайн Дела АллахI гар ду. Керста нахана
дихкина ду АллахI гар, ялсамани чохь бусалба нахана бен гур волуш а вац Иза – Сийлахь а,
Лекха а ву Иза. Ткъа Ийман диллинчарна а АллахI гур вац бохуш волчо керста нах а,
АллахIах тешаш берш а цхьатера бо.
Ялсамани чохь бIе дарж ду, хIора даржана юккъехь йолу меттиг стигланна а, латтанна а
юккъахь санна йолу меттиг ю. Ялсамани чохь уггар лекханиг Фирдавс-ялсамани ю. Цуьнан
тхов Делан Iарш ду. Цуьнан бархI неI ю. ХIора неIаран шина агIонна юккъехь йолу меттиг
Маккийна а, ХIажарна а юккъахь ерг санна йоккха меттиг ю, бакъдолуш, цхьа де а догIур ду,
и неI адамаша дIаюьзна йолуш. Ялсаманин охIлунна юккъахь уггар лахара даржехь
волчуьнан дуьне а, и санна кхин итт а хир ду. Лекха хин волчу АллахIа аьлла ялсаманих
лаьцна:
.[133: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» (133) WÜkYÍPV•SÙ<ÕYÖ p‹PVŸYÆRK… ¼

×…иза кечйина ю (Делах) кхоьруш болчарнаØ [Сурат «Ал-Iимран» 133 аят].
Ялсаманин охIлу даим дийна хирг хиларх лаьцна а, уьш даим ялсамани чохь хирг хиларх
лаьцна а, ялсамане даим лаьттар йолуш хиларх лаьцна а аьлла Сийлахь Везчу Дала:
WÐYÖ.W¢ &SãTT`ÞTWÆ N…éS¶W¤Wè óØSä`ÞTWÆ JðS/@… ƒøY¶QW¤ $…_ŸTWTŠKV… :†Wä~YÊ WÝÿYŸYÕHTWTž S£HTWä`TßKKV‚ô@… †WäY•pT™WTŽ ÝYÚ ÷X£`•WTŽ xÜ`ŸWÆ ñŒHTTPVÞTW– óØXäQYTŠW¤ WŸÞYÆ `ØSåSê:…W¥TW– ¼

[ 8: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔISãTQWTŠW¤ ƒøTTY-Wž óÝWÙYÖ
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×Церан бекхам церан Делехь бу – бошмаш ( ялсамани хир ю царна,) шайна кIелхула лелаш
татолаш а долуш йолу, даиманна а цу чохь хир бу уьш; реза хилла царна АллахI, уьш а реза
хилла Цунна; иза (хир ду) шен Делах кхийринчуннаØ [Сурат «Албаййинат» 8 аят].
Ткъа «цIе» (жоьжахате) – иза Iазапан хIусам ю, керста нахана а, Iеса хиллачарна а Дала
кечйина йолу. Цу чохь уггар чIогIа Iазап ду, тайп-тайпана таIзарш а ду. И ларйеш долу
малийкаш чIогIа ницкъ болуш, кIоршаме ду. АллахIах ца тешна болу керста нах гуттаренна
а цу чу бухкур болуш бу. Церан даар «заккъум»1 ду, церан малар довха хиш а, хьацар а ду.
ХIокху дуьненахь йолу цIе жоьжахатехь йолчу цIеран йовхонан кхузткъе иттолгIа дакъа бен
дац. Жоьжахатин цIе дуьненан цIарал кхузткъе иссозза йовха ю.
Оцу цIарна кIорда ца бо шена чу кхуьйсуш берш, муххале а цо олу: «Кхин совнаха вуй
цхьа а?» Цуьнан ворхI неI ю, оцу хIора неIарна чу гIур долуш тайп-тайпана адамаш а ду.
Лекхачу АллахIа цIарах лаьцна аьлла:
.[131: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

» (131) WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ p‹PVŸYÆRK… ¼

×…иза кечйина ю ца тешачарна (АллахIах)Ø [Сурат «Ал-Iимран» 131 аят].
Жоьжахатин охIлу цу чохь даим хирг хиларх лаьцна а, иза даим лаьттар йолуш хиларх
лаьцна а аьлла Лекха хин волчу Дала:
[ 64: ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ... $…_ŸWTŠKV… :†TWä~YÊ WÝÿYŸYÕHTWTž (64) …[¤kYÅWª óØSäVÖ JðŸTWÆVK…Wè WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@… WÝWÅVÖ JðW/@… QWÜMX… ¼

×Баккъалла а, АллахIа наьIалт аьлла (Шен къинхетамах гена бахарца, Шех) ца тешачарна,
царна чIогIа цIе а кечйина Цо. уттаренна а цу чохь хир бу уьшØ [Сурат «Алъахьзаб» 64-65 аяташ].
3 – Къемат дийнах тешаран пайданаш

Къемат дийнах тешаран дуккха а дика пайданаш ду, царах цхьадерш дуьйцур ду вай:
●

Дика Iамалш ян лаам сов балар, и Iамалш ярна тIехь къахьегар;

Оцу дийнахь хир долчу таIзарх а, Iазапах а кхоьруш, къинош леторах ларвалар, къиношна
реза цахилар, Iесаллех гена валар;

●

Эхартахь шена ниIмат а, мел а хиларга дог дохуш, Делах тешаш верг ша дуьне Iад дитарх
воккха вер;

●

ГIовттор хиларх тешар цхьаьна стеган ирсан а, дерриг халкъан ирсан а бух бу. ХIунда
аьлча, адам тешаш хилча, Дала адамаш деллачул тIаьхьа хьалагIовттор хиларх, царна хьесап
дийр хиларх, цара йинчу Iамалшна царна бекхам бийр хиларх, цунах адам тешча, иза нислур
ду Дала бохучунна тIехь, иза дIахедар ду вонах а, цуьнан тIаьхьлонех а, нахана юккъехь
даьржара ду дика, яьржар ю дикалла а, маршо а.

●

nnn

1

«Заккъум» - жоьжахати чура, къаьхьа а долуш, вон хьожа а йолуш долу дитт ду, цу тIера стоьмаш хир бу
жоьжахатин охIлунан даар.
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ЯлхолгIа рукн: Къадрах тешар
1 – Къадр довзийтар а, цунах тешар маьIне хилар а
2 – Къадран даржаш
3 – Къадран дакъош
4 – Асхьабийн а, табиIунийн а, хьалха хиллачу Iеламнехан а къадрах тешар
5 – Делан лайша еш йолу Iамалш
6 – Дала хIума кхоллар а, адамо Iамал йар а цхьаьнадар, и шиъ цхьаьнатохар
7 – Къадран хьокъехь адамашна тIехь долу важиб
8 – Къадрана реза хилар
9 – Адамаш нисдар шина декъе декъадалар
10 – Делан лаам шина декъе бекъабалар
11 – Къадр духатухуш долу бахьанаш
12 – Къадр Делан къайле ю, адамашна евзаш а яц
13 – Къадрах бехказло а, бахьана а дар
14 – Бахьанаш лело дезар
15 – Къадр духатоьхначун хьукма
16 – Къадрах тешаран пайданаш а, кхачонаш а
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1 – Къадр довзийтар а, цунах тешар маьIне хилар а.

Къадр – иза хIора хIумнах хиндерг АллахIа билгалдаккхар ду.
Дала массо хIумнах хиндерг билгалдаьккхина, Шен Iилманна тIе а доьгIна, Шен
хьекъалечу сацамна тIе а доьгIна. Иза доьрзуш ду Делан ницкъ хиларе, Иза массо хIуманна
тIехь ницкъ кхочуш хиларе, Шена лууш дерг деш Иза хиларе.
Къадрах тешар – АллахI Дела хиларх тешар ду – ЦIена а, Лекха а ву Иза. Цунах тешар
Ийманан бIогIамех цхьа бIогIам а, бух а бу, цунах тешча бен Ийман кхачаме хуьлуш а дац.
Лекхачу АллахIа аьлла:
.[49: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ

» (49) x¤WŸWÍYŠ SãHTWTÞpTÍVÕWž ]òpøW® QWÔRÒ †PVTßXM… ¼

×Баккъалла а, Оха массо хIума кхоьллина къадраца (кхелаца, билгалдоккхуш цунах
хиндерг)Ø [Сурат «Алкъамар» 48 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ،"ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻜﻴﺲ

«Массо хIума ду къадраца билгалдаьккхина, ницкъ цакхачар а, каде хилар а, йа каде хилар а,
ницкъ цакхачар а» [Муслим].
2 – Къадран даржаш.

Къадрах тешар кхочуш ца хуьлу цуьнан диъ даржах тешча бен. И диъ дарж иштта ду:
1 – Массо хIума чулоцуш долчу, цхьаммо а кхоллаза долчу АллахIан Iилманах (Цунна массо
хIума хууш хиларх) тешар. Лекхачу АллахIа аьлла:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ

» (70) c¤kY©WTÿ JðY/@… øVÕWÆ ðÐYÖ.V¢ QWÜMX… ]&ˆHTWT•YÒ Á ðÐYÖ.V¢ QWÜMX… X%³`¤KV‚ô@…Wè Yò:†WÙUfTT©Ö@… Á †WÚ SØVÕ`ÅWTÿ WJð/@… UfûKV… óØVÕ`ÅWTŽ `yVÖKV… ¼
.[70:ﺍﻵﻳﺔ

×Хьуна ца хаьара АллахI хууш вуй стиглахь дерг а, лаьтта тIехь дерг а; баккъалла а, иза
дIаяздина ду жайни чохь; баккъалла а, иза (хаар) АллахIана атта а дуØ [Сурат «Алхьадж» 70
аят].

2 – АллахIана хууш долу и билгалдаьхна долу хIумнаш
«Лавхьул махьфуз»1 тIехь дIаяздина хиларх тешар. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[38: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

»... xòp&øTW® ÝYÚ gˆHTWT•YÑ<Ö@… Á †WTÞ<ºQW£WTÊ †QWÚ ¼

×Оха цхьа а хIума ца дитина жайни чохь (дIа ца яздеш)Ø [Сурат «АлъанIам» 38 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳜﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲞﻤﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ

«АллахIа дIаяздина халкъах хир дерг, Ша стигланаш а, латта а кхоллале шовзткъе итт эзар
шо хьалха» [Муслим].
1

«Лавхьул махьфуз» бохучуьнан маьIна « Далла гергахь лардеш долу у» бохург ду.
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3 – АллахIан лаамах тешар, Цунна лиъча хIуъа а хуьлуш хиларх тешар, массо хIума
чулоцуш болчу Цуьнан ницкъах тешар. Лекха хин волчу Дала аьлла:
.[29: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ

» (29) fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@… Jñ‡W¤ JðS/@… ƒò:†W-Wÿ ÜKV… :‚PV•MX… WÜèSò:†W-WŽ †WÚWè ¼

×Шуна луур дац (хIумма а) АллахIана лиъча бен, Iаламийн Эла волчуØ [Сурат «Аттаквир» 29
аят].

Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла шега - «АллахIана а, хьуна а
лиънарг ду хIара» - аьллачуьнга:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ

". ﺑﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ، "ﺃﺟﻌﻠﺘﲏ ﷲ ﻧﺪﺍﹰ

«АллахIаца накъост ви ахь сох? Муххале а, цхьана АллахIана лиънарг ду» [Ахьмад].
4 – АллахI массо хIума кхоьллинарг а, массо хIума кхуллуш верг а хиларх тешар. Лекха хин
волчу АллахIа аьлла:
.[62: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

» (62) bÔ~Y{Wè xòpøW® QXÔS{ uøVÕWÆ WéSåWè x$òpøW® PXÔS{ SÌYÕHTTTWž JðS/@… ¼

×АллахI ву массо хIуманан Кхоллархо, массо хIуманан Iуналла деш верг а ву Иза (Шена
луург до Цо Шена луъучу хIуманцаØ [Сурат «Аззумар» 62 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь Везчу Дала:
.[96: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

×АллахIа кхоьллина шу а, аш деш дерг аØ [Сурат «Ассоффат»

» (96) WÜéSTÕWÙ`ÅWTŽ †WÚWè `yRÑWÍVÕWž SJð/@…Wè ¼

96 аят].

Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

"."ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﺻﺎﻧﻊ ﻭﺻﻨﻌﺘﻪ

«Баккъалла а, цхьа гIулкх, йа хIума деш верг а, цо деш долу хIума а, гIулкх а АллахIа
кхуллуш ду» [Бухари].
3 – Къадран дакъош.

1 – Массо хIумнашна долу юкъара къадр. ХIара ду и «Лавхьул махьфуз» чохь, стигланаш а,
латта а кхоллале хьалха шовзткъе итт эзар шо хьалха дIаяздина дерг.
2 – Адаман дахар билгалдаккхар. Иза адамана чу са кхоьллинчу хенахь дуьйна схьа, цуьнан
дахаран хан дIаяллалц цунна хир дерг а, цо лелор дерг а, и массо хIума билгалдаккхар ду.
3 – Цхьана шеран къадр. Иза хIора шарахь адамана хир дерг а, цо дийр дерг а билгалдаккхар
ду. ХIара къадр хIора шарахь «Лайлатул къадр1» - буьйсанна билгалдоккхуш ду. Лекхачу
АллахIа аьлла:
.[4: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ

» (4) ]y~YÑWš \£T`ÚKV… QSÔRÒ ñËW£pTÉTSÿ †Wä~YÊ ¼

×Цу (буьйсанна) къаста до массо хьекъале долу хIумаØ [Сурат «Аддухан» 4 аят].

1

«Лайлатул къадр» бохург – къадран буьйса – бохург ду. И буьйса мархин беттан тIаьххьара итт де диссича, оцу
юккъахь хуьлуш ю.
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4 – ХIора дийнахь хIоттош долу къадр. Иза хIора дийнахь хуьлуш долу хIума билгалдаккхар
ду, ницкъ балар а, эшам балар а, рицкъ далар а, иза сацор а, ден вар а, валийтар а, иштта
кхин дерг а санна долу. Лекхачу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
.[29: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦxÜ<K†W® Á WéSå ]zóéTWÿ QWÔRÒ ³
&X `¤KV‚ô@…Wè Y‹.WéHTWÙQW©Ö@… Á ÝWÚ ISãSTÕLWTTpT©Wÿ ¼

×Цуьнга доьху стиглахь а, лаьттахь а болчара, хIора дийнахь (даим) Шен сийлахьчу
гIуллакхехь ву Иза (нахана рицкъ луш, керла адамаш дуьненчу дохуш, дехначунна жоп
луш)Ø [Сурат «Аррохьман» 29 аят].
4 – Асхьабийн а, табиIунийн а, хьалха хиллачу Iелам-нехан а къадрах тешар.

Асхьабийн а, церал тIаьхьа хиллачу «тáбиIýнийн»1 а, хьалха хиллачу Iеламнехан а къадрах
тешар а, цунах уьш кхетар а дуьйцур ду вай кхузахь. Церан къадрах кхетам иштта хилла:
АллахI ву массо хIума кхоьллинарг. Массо хIуманан Дела ву Иза. Массо хIума Цуьнан
долахь ду. Шен халкъах хир дерг а, цо лелор дерг а, Цо билгалдаьккхина дIаяздина Ша и
халкъ кхолла а кхоллале. Адамийн хенаш а, рицкъанаш а, Iамалш а билгалъяьхна Цо, уьш
декъал хир бу, йа ирс доцуш дакъаза боьвлла, декъаза хир бу а дIаяздина Цо. Массо хIума
гулдина Цо кхетамечу Жайни чохь.
АллахIана лиънарг хила а хилла, хир а ду, Цунна цалиънарг хила а ца хилла, хир а дац.
Хилларг массо хIума хаьа Цунна. Хиндерг а хаьа Цунна. Хилла доцург хилча муха хир дара
а хаьа Цунна. Массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш ву Иза. Шена луург нис во Цо, Шена
луург тила а во Цо. Адамийн лаам а бу, ницкъ а бу Дала шайга дайтинарг дан. Амма
адамашна цхьа а хIума луур дац АллахIан пурбанца бен. Сийлахь а, Лекха а волчу, Цо аьлла:
.[69: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ

»... &†WTÞVÕS‰TSª óØSäPVÞWÿYŸ`äWTÞVÖ †WTÞ~YÊ N…èSŸWäHTW– WÝÿY¡PVÖ@…Wè ¼

×Тхан доьхьа къахьегнарш – уьш Оха нисбийр бу Тхешан нийсачу некъаш тIеØ [Сурат
«АлIанкабут» 69 аят].

АллахI ву адамийн Кхоллархо а, церан Iамалийн Кхоллархо а. Ткъа шайн Iамалш адамаша
баккъалла а еш ю. Далла хьалха цхьанна а бахьана а, бехказло а яц адамо дитинчу парзана,
йа динчу хьарам хIуманна, муххале а, АллахIан ду Шен лайшна тIехь, царна доьхьал доккха
тоьшалла. Хиллачу халонашна а, баланашна а ала мегар ду – иштта Дала яздина хилла –
аьлла, амма иштта ала мегар дац ша летош долчу къиношна тIехь, шегахь долчу
кхачамбацарш тIехь а. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлларг санна,
Мусана Адамна доьхьал далийначу тешаллех лаьцна:
 ﰒ ﺗﻠﻮﻣﲏ، ﺃﻧﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﺑﺮﺳﺎﻻﺗﻪ ﻭﺑﻜﻼﻣﻪ: ﺃﻧﺖ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﺘﻚ ﺧﻄﻴﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺁﺩﻡ: ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ،"ﲢﺎﺝ ﺁﺩﻡ ﻭﻣﻮﺳﻰ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺤﺞ ﺁﺩﻡ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺧﻠﻖﺭ ﻋﻠﻲﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﹸﺪ
«Адам а, Муса а къовсавелла хилла. Мусас аьлла: “Хьо Адам ву, хьо галваларо ялсамани
чуьра араваьккхина волу”. ТIаккха Адама аьлла цуьнга: “Хьо Муса ву, АллахIа Шен
кхайкхамашца а, Шен къамелаца а хаьржина волу, хIетте а соьгара бехк боккхуш а ву хьо, со
кхолла а кхоллале суна хIоттийна хилла долчу, язделлачу хIуманна тIехь?” Иштта, Адаман
тешалла чIогIа хилла Мусаначал а». [Муслим].

1

«ТабиIунаш» - уьш асхьабашна тIаьхьа хилла бусалба нах бу, асхьабаш ган а гина, цаьргара Iилма схьа а оьцуш,
цаьрца баьхна нах бу уьш.
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5 – Делан лайша (адамаша) еш йолу Iамалш.

ХIокху Iалам чохь АллахIа кхуллуш йолу Iамалш шина декъе екъалуш ю:
1 – Беркате волчу АллахIа Шен халкъа юккъахь деш дерг, масала: адамашна а, кхин йолчу са
долчу хIумнашна а чу са кхоллар, адамаш а, кхин йолу дийна хIумнаш а яйъар, церан са
дIаэцар, цомгуш хилийтар а, могшалла ялар а. ХIокху гIуллакхашна тIехь цхьаьнне а лаам а
бац, харжам а бац, муххале, оцу гIуллакхаш тIехь берриг лаам цхьаьна АллахIан бу.
Лекхачу АллахIа аьлла:
.[96: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

» (96) WÜéSTÕWÙ`ÅWTŽ †WÚWè `yRÑWÍVÕWž SJð/@…Wè ¼

×АллахIа кхоьллина шу а, аш деш дерг аØ [Сурат «Ассоффат» 96 аят].
Кхин а аьлла Лекха хин волчу Дала:
» ¾&„WÙWÆ SÝW©`šKV… `yRÑQSTÿKV… `ØS{WéRÕ`‰W~YÖ WáléW~W™<Ö@…Wè ð‹`éWÙ<Ö@… WÌVÕWž ÷Y¡PVÖ@… ¼
.[2: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻚ

×(Иза ву и АллахI,) валар а, дахар а кхоьллина верг, шух уггар хаза, дика Iамал йеш верг
муьлхург ву хьажархьамаØ [Сурат «Алмулк» 2 аят].
2 – Халкъана юккъара лаам болчара мел деш долу гIуллакхаш а, Iамалш а. ХIара Iамалш
АллахIа кхуллуш ю, делахь а, хIара Iамалш еш болчеран лаамца а, харжамца а хуьлуш ю
уьш, хIунда аьлча АллахIа царна харжаман бакъо а, лаам а белла дела. Сийлахь Везчу Дала
аьлла:
.[28: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ

» (28) WØ~YÍWT•pT©WTÿ ÜKV… óØRÑÞYÚ ƒò:†W® ÝWÙYÖ ¼

×Шух нисвала луучуннаØ [Сурат «Аттаквир» 28 аят].
Кхин а аьлла Лекха хинволчо:
.[29: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ

» ... &ó£TSÉ<ÑW~<ÕWTÊ ƒò:†W® ÝWÚWè ÝYÚ`ëS~<ÕWTÊ ƒò:†W® ÝWÙVÊ... ¼

×Шена луург тешийла (АллахIах), шена луург ма тешийлаØ1 [Сурат «АлкахIф» 29 аят].
Оцу Iамалшна юккъера диканаш йинарг хастаме ву, вонаш йинарг сийсаз а ву. Ткъа АллахIа
таIзар деш дац адамо йинчу Iамална, нагахь санна цуьнан и Iамал ярехь лаам а, харжам а ца
хиллехь. Лекха хин волчу Дала ша ма-аллара:
.[29: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻕ

» (29) YŸ~Y‰WÅ<ÕPYÖ xyHTPVÕðÀ¹YŠ h†WTßKV… :†WÚWè... ¼

×Со вац (Сайн) лайшна зулам дийр долушØ [Сурат «Къоф» 29 аят].
Адамана шена евза башхалла, харжам хиларна а, харжам а, лаам а ца хиларна а юккъахь
йолу. Масала, стаг тхов тIера ламий тIехула оьхьавоссар цуьнан шен лаамца хуьлу, ткъа иза
цу тIера кхечо чукхосса а тарло. Хьалхарниг лаам болуш хьал ду, шолгIаниг лаахь а, ца
лаахь а хуьлуш хьал ду.
1

Лаахь а, ца лаахь а бохуш дин тIелацайтуш дац Исламехь. Ткъа бусалба дин тIелаца а ца лууш, бусалба
пачхьалкхехь ваха лууш верг иза бусалба динан хьукманашца ваха везар ву. ТIаккха, къемат дийнахь, Дела дин лело
шен лаам боллушехь цо иза ца лела дарна, Дала Iазап дийр ду цунна, жоьжахати чу а вуллур ву иза даиманна а.
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6 – Дала хIума кхоллар а, адамо Iамал йар а цхьаьнадар, и шиъ цхьаьнатохар.

АллахIа кхоьллина адам. Цо кхоьллина цо деш долу хIумнаш а. Делахь а, АллахIа цунна
лаам а белла, ницкъ а белла. Ткъа адам – иза ду дуьххьала дIа баккъалла а шен Iамалш еш
дерг, цуьнан шен лаам а, ницкъ а болу дела. Цо Ийман диллича – иза цуьнан лаамца хуьлуш
ду, ткъа цо куфр дича а – иза цуьнан лаамца хуьлуш ду. Масала, вай аьлча: “хIара стом
хIокху диттера бу, хIара ялта хIокху лаьттера ду” – цуьнан маьIна хуьлу: оцу диттах а,
лаьттах а хьадаьлла ду и шиъ бохург. Ткъа вай и стом а, йалта а Делера ду аьлчи, цуьнан
маьIна хуьлу: АллахIа оцу диттах а, лаьттах а кхоьллина ду и шиъ бохург. Иштта, оцу шина
дашна юккъахь цхьаьна ца дар ца нисло. Делан ШарI а, Цуьнан къадр а цхьанакхета оцу
кепара. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[96: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

» (96) WÜéSTÕWÙ`ÅWTŽ †WÚWè `yRÑWÍVÕWž SJð/@…Wè ¼

×АллахIа кхоьллина шу а, аш деш дерг аØ [Сурат «Ассоффат» 96 аят].
Кхин а аьлла Сийлахь волчо:
uøWÞpT©S™<Ö@†YŠ ð‡PV¡W{Wè (8) uøWTÞpTTçÅWT•`ª@…Wè WÔYmîðž ?ÝWÚ †PVÚKV…Wè (7) uüW£`©S~<ÕYÖ SâS£PY©WT~SÞW©WTÊ (6) uøWÞpT©S™<Ö@†YŠ WËJðŸW²Wè (5) uøWÍTPVTŽ@…Wè uøV¹`ÆVK… óÝWÚ †PVÚVK†WTÊ ¼
.[10-5: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ10) uüW£p©SÅ<ÕYÖ ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ (9)

×Амма (сагIа) делларг, (Делах) кхера а кхийринарг. Уггар дика хIума (лаилахIа иллаллахI)
бакъ а динарг. Оха цунна атта дийр ду аьттонга (ялсамане) кхачар. Амма (сагIа ца луш)
сутара хилларг, Делера мел ца хилча а шен гIулкх хир ду, аьлла хеттарг. Уггар дика хIума
(лаилахIа иллаллахI) харц динарг. Оха цунна атта дийр ду халоне (жоьжахате) кхачарØ
[Сурат «Аллайл» 5-10 аяташ].

7 – Къадран хьокъехь адамашна тIехь долу важиб.

Адамана тIехь ду къадран хьокъеь ши хIума:
1 – Ша дан дезаш долу хIума дарехь Делера гIо дехар, вочу хIумнах ларваларехь Делера гIо
дехар, ялсамане кхачар шена атта де аьлла АллахIе доIа деш хилар, жоьжахатех ша лар ве
бохуш АллахIе доьхуш хилар. Болх АллахIана тIе биллар, вочу хIумнах АллахIаца ларвалар.
Бусалба стаг иштта хилча, дика хIума дар а, вон хIума Iад дитар а АллахIаца доьзна хуьлу
цуьнан. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
 ﻓﺈﻥ ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ، ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ: ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻞ، ﻟﻮ ﺃﱐ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﺬﺍ: ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲﺀ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﺰ،"ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ
".ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
«Хьайна пайда болчу хIуманна тIегIерташ хила хьо, АллахIера гIо а деха ахь, хIара хIума
соьга дан ца ло але Iад а ма Iе хьо. Ткъа нагахь санна хьайна цхьа вон хIума хилахь, ахь ма
ала - “дависа, иштта а, иштта а дина хилла делара ас иза” – але. Бакъдолуш - “дависа,
делара” – бохучо шайтIанан Iамал дIайоьллу». [Муслим].
2 – Шена язделла долчу хIуманна, Делан кхелана собаре хила веза, халахеташ гIайгIане хила
а ца веза. И хилларг Делера дуй а хууш, цунна реза а хилла, муьтIахь хила веза. Цунна хаа
деза, шена хилла долу хIума мел и цахилийта иза гIиртинехь а хир долуш хилла хилар, ткъа
цунна ца хилларг цунна хила язделла цахилар. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – аьлла:
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". ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄﻙ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ،"ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ
«Хьуна хаийла, хьуна хилларг хьуна ца хуьлуш дуьссур хилла ца хилар, хьуна ца хилларг
хьуна цкъа а хир долуш хилла ца хилар».
8 – Къадрана реза хилар.

Вайна язделлачунна реза хила деза вай, Делан хIоттамна а, кхелана а реза хила деза вай.
ХIунда аьлча иза АллахI Эла хиларна кхоччуш реза хилар ду. Цундела, Делах тешаш волу
массо стаг, Дала динчунна реза хила веза. Ткъа Дала деш дерг ша дерг дика ду, нийса ду,
хьекъале а ду. Шена хилларг шена хила дезаш хиллий а хиъна, ца хилларг хила дезаш ца
хиллий а хиъна сапаргIат волу стаг хьалха вер ву, шеконаш чу вожарх а, воьхна хиларх а,
цуьнан дахарехь хир дац синтем бар а, са цатер а. Шега дан ца деллачунна а, шена ца
хиллачунна а сингаттаме хир вац иштта стаг, хиндолчунна сахьийзаш а хир вац иза. Иштта
иза хиларца, нахана юккъехь уггар ирс долуш хир ву иза, уггар цIена, дика са долуш а хир ву
иза, синтем болуш а хир ву иза. Шен дахаран хан бигалъялла юй хууш волчунна хаьа, валарх
кхераро шен хан яхйийр йоций, йа сутаралло шен рицкъа сов а доккхур доций, и массо хIума
шена дIаяздина дуй а. Цундела, и хиънарг шена хиллачу бохамашна тIехь собаре хуьлу, ша
динчу вочу хIумнашна а, ша летийначу къиношна а гечдар доьхуш а хуьлу, Дала динчунна
реза а хуьлу. Оцу кепара, цо шена чохь цхьаьнатуху Делан омрунна муьтIахь хилар а,
бохамашна тIехь собаре хилар а. Лекхачу АллахIа аьлла:
.[11: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ

» (11) cy~YÕWÆ ]òpøW® QXÔRÑYŠ SJð/@…Wè I&SãW‰<ÕWTÎ YŸ`äWÿ YðJ/@†YŠ ?ÝYpÚëSÿ ÝWÚWè %JðY/@… XÜ<¢XM†TTYŠ ‚PV•MX… ]àTW‰~g±QSÚ ÝYÚ ð‡†W²VK… :†WÚ ¼

×Цхьа а бохам хилла бац АллахIан пурбанца бен, ткъа АллахIах тешнарг (и бохам Делера
бу аьлла) – Цо цуьнан дог нисдийр ду (цу бохам тIехь собаре хилийта), АллахI массо хIума
хууш а вуØ [Сурат «АттагIобун» 11 аят].
Кхин а аьлла Везчу АллахIа:
.[55: ﺍﻵﻳﺔ، » ]ﺳﻮﺭﺓ ﻏﺎﻓﺮðÐY‰?TßW¡YÖ ó£YÉpTçÅW•pTª@…Wè bQÌWš JðY/@… WŸ`ÆWè UfûMX… `¤Yip²@†WTÊ ¼

×Ткъа хьо хила собаре, баккъалла а АллахIан чIагIо (Ша шуна гIо дийр ду аьлла йолу) бакъ
ю, хьайн къиношна гечдар а деха ахьØ [Сурат «ГIофир» 55 аят].
9 – Адамаш нисдар шина декъе декъадалар.

АллахIа адамаш нисдар шина декъе декъалуш ду:
1 – Бакъ дерг гойтуш, хьехар деш долу нисвар. ХIокху кепара долу нисвар массо
адамашкара а хила луш ду. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[52: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ52) xy~YÍW•TT`©QSÚ x·.W£g² uøVÖXM… v÷YŸ`äWT•VÖ ðÐPVßMX…Wè ¼

×Баккъалла а, ахь нисдо (адамаш а, жинаш а) нийсачу некъа тIеØ [Сурат «Ашшура» 52 аят].
2 – Нийса некъ боьвзинчул тIаьхьа цу тIехь нисваларан аьтто бар, йа вуьшта аьлча –
нисваларехь тавфикъ далар. Иштта нисвалар Дала Шен лайшна луш ду, царах къинхетам
беш. Шех кхоьруш берш баз беш. ХIокху кепара долу нисвар АллахIера бен хуьлуш дац.
Дала аьлла – Сийлахь а, Лекха а ву Иза - :
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.[56: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ

» &Sò:†W-WTÿ ÝWÚ ÷YŸ`äWTÿ JðW/@… QWÝYÑHTVÖWè ðŒ`‰WT‰`šVK… óÝWÚ üYŸ`äVTŽ ‚W• WÐPVßMX… ¼

×Бакъдолуш, ахь ца нисво хьайна везнарг, амма АллахIа нисво Шена лиънаргØ [Сурат
«Алкъасас» 56 аят].
10 – Делан лаам шина декъе бекъабалар.

АллахIан лаам Къуръан чохь шина тайпана бу:
1 – Хиламан а, билгалдаккхаран а лаам. ХIара лаам дерриг хIума чулоцуш лаам бу. ХIокху
лаамехь АллахIана лиънарг хуьлуш ду, ца лиънарг хуьлуш дац. ХIокху лаамца лиъна долу
хIума хилар тIедужуш, и ца хилча ца долуш болу лаам бу хIара лаам. Амма хIокху лаамца
лиъна долу хIума дезаш хилар а, йа Дела реза волуш хилар а тIехь дац, ШариIатан лаамца
хIара лаам хIотта белча бен. Лекха хин волчу АллахIа аьлла:
.[125: ﺍﻵﻳﺔ،» ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ... Y$yHTWTÕpªXMp„YÖ ISâW¤`ŸfTT² `—W£pT-WTÿ ISãWTÿYŸ`äWTÿ ÜKV… JðS/@… Y

X£STÿ ÝWÙWTÊ ¼

×Ткъа АллахIана нисван лиънарг – цуьнан дог бусалба динна шор до (дIадоьллу) ЦоØ [Сурат
«АлъанIам» 125 аят].

2 – Динан а, ШарIан а лаам. Иза – лууш долу хIума а, и хIума деш берш а беза а безаш,
цунна Дела реза а волуш болу лаам бу. ХIокху тайпанара лаам хилча, хIокхуьнца лиъна долу
хIума хилар тIехь дац, хIара лаам хиламан а, къадран а лаамца хIоттабелла хилча бен. Везчу
АллахIа аьлла:
.[185: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» ... W£ó©SÅ<Ö@… SØS|YŠ SŸÿX£STÿ ‚W•Wè W£ó©S~<Ö@… SØS|YŠ JðS/@… SŸÿX£STÿ... ¼

×АллахIана лаьа шуна атто хила, цунна ца лаьа шуна хало хилаØ [Сурат «Албакъарат» 185 аят].
Хиламан лаам динан лаамал чулацаме бу, хIунда аьлча шарIехь а, динехь а мел лууш долу
хIума, хиламан лаамна юкъа догIуш ду, ткъа дерриг хиламан лаамехь лууш дерг шарIан
лаамна юкъадогIуш дац. Цуьнан масала ду: масала, Абу-Бакара – Дела реза хуьлда цунна –
Ийман дилларехь ший а лаам кхочуш хилла (динан лаамехь ду Абу-Бакара Ийман диллар,
ткъа цо Ийман дилларца хиламан лаам а кхочуш хилла). Цхьа хиламан лаам бен кхочуш ца
хиларан масала ду Абу-ДжахIла дина долу куфр (АллахIан динан лаамца лиъна цо Ийман
диллар, амма цо Ийман ца диллина, иштта, динан лаам кхочуш ца хилла. АллахIана лиъна
иза керста волуш вала, ткъа кхузахь хиламан лаам кхочуш хилла).
Къинош а, Iесалла а хиламан лаамехь АллахIана лууш елахь а, Иза реза вац царна ШарIехь,
динехь Цунна уьш езаш а яц, йа Цо цаьрца омру деш а дац. Муххале а, Цо оьгIазло йо
къинош летош волчунна, Цунна вон хета къинош, уьш ма де а бах Цо, къинош летийначарна
ша бекхам бийр бу а бах Цо, и ша дерг Цуьнан къадрехь билгалдаьккхина а ду. Ткъа
АллахIана муьтIахь хилар а, Цунах тешар а, иштта кхин долу Iибадаташ а Цунна дезаш ду,
Цо уьш де аьлла омру деш а ду, уьш динчунна Ша мел а, дика бекхам а бийр бу аьлла а ду.
Сийлахь ЦIена волчу АллахIана ца лиъча, Цунна цхьа а Iеса хир вацара, цхьамма а къа а
латор дацара. Цунна лиънарг бен хIокху Iалам чохь хIумма а хила йиш яц. Лекха хин волчу
АллахIа аьлла:
.[7: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

»... $W£pTÉRÑ<Ö@… YâY †W‰YÅYÖ uøW¶ó£WTÿ ‚W•Wè ¼

×Иза реза вац Шен лайша керстаналла дарнаØ [Сурат «Аззумар» 7 аят].
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Кхин а аьлла Цо – Сийлахь а, Лекха а ву Иза -:
.[205: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

» (205) W †fTT©WÉ<Ö@… JñˆY™STÿ ‚W• SJð/@…Wè ¼

×АллахIана ца беза бохам (а, адамаш телхина хилар а)Ø [Сурат «Албакъарат» 205 аят].
11 – Къадр духатухуш долу бахьанаш.

АллахIа къадр духа тухуш а, иза тIера хьала айдеш а долу бахьанаш делла адамашна. Оцу
бахьанех ду: доIа дар, сагIа далар, дарба лелор (молханашца), лар валар, ша деш дерг ойла а
еш, хадам боллуш дар.
12 – Къадр Делан къайле ю, адамашна евзаш а яц.

Къадр адамашна юккъахь Делан къайле хилар цуьнан евзаш йоцучу агIонех доьзна ду. Оцу
хIуманийн баккъалла а дерг цхьа АллахI воцчунна ца хаьа, адамашна иза хаа а ца хоуьйту
Цо. Цуьнан масала ду: АллахIа цхьаъ нисвар, тила вар, дIакхалхор, денвар, рицкъ далар,
рицкъ сацор. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ма-аллара:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"."ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﺄﻣﺴﻜﻮﺍ

«Къадр хьахош шайна хезча къамел ца деш совца, (шайна хууш доцург ма дийца)». [Муслим].
Къадран важа евзаш йолу агIонаш а, цуьнан пайданаш а, цуьнан даржаш а, цуьнан дакъош
а, иштта цунах хуьлу баккхий хьекъале пайданаш а – уьш массо нахана довзийта мегаш ду.
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шен асхьабашка ма-аллара, ша
Иманан арканаш Жабраил-малийкана дийцинчул тIаьхьа:
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

""ﻫﺬﺍ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ

«ХIара Жибрил дара, шуна шун дин Iамо деана» [Муслим].
13 – Къадрах бехказло а, бахьана а дар.

Хиндерг АллахIана хууш ду. Хиндерг хаар цхьа АллахIан Iилма а ду. Ткъа Цуьнан и Iилма
(хаар) адамашна хууш йоцу къайле ю. Адамашна доьвзаш дац и Цуьнан Iилма. Цундела и
АллахIана хууш долу Iилма, Цунна хиндерг хууш хилар адамашна цхьанна а бехказло а яц,
йа бахьана а дац. “Суна Дала иштта яздина ду” – бохуш, Iамал яр Iад дита мегаш дац. ХIунда
аьлча, къадр цхьанненна а АллахIана хьалха а, йа халкъана хьалха а бахьана а дац, йа
бехказло а яц. Ткъа Къадр ша летош долчу къиношна бахьана лецар мегаш хилча, цхьа а
зуламхочунна таIзар далур дацара, йа Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
Делаца гIоьнчанаш беш берш байъина а хир бацара, йа Дала доссийна долу таIзар
чекхдаьккхина а хир дацара, зуламхой цхьа а совцо йиш а хир яцара. Ткъа хьал иштта хилча,
иза динехь а, дуьненахь а бохам хилар хууш ду. “Суна иштта язделла хилла” – бохуш вониг
деш, къадрах шена бахьана дан гIертачуьнга вай ала деза: “Хьуна ца хаьа хьо ялсамане гIур
ву, йа жоьжахате гIур ву. Хьуна иза хаахьара оха хьоьга хIумма де а эр дацара, йа ма де а эр
дацара. Цундела, хьайна хьо стенга кхочур ву ца хуу дела, Iамал йе, тIаккха Дала хьо
ялсаманин охIлунах болчарна юккъахь хилийта мега”.
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Цхьаболчу асхьабаша шайна къадр дуьйцуш долу хьадисаш хезча аьлла: «ХIинца сайна и
хезначул тIаьхьа санна чIогIа къахьоьгуш хилла вац со цкъа а». Пайхамара – Делера салават
а, салам а хуьлда цунна – аьлла, къадраца бехказа вийларх лаьцна шега хаьттича:
". ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻓﺴﻴﻴﺴﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﺴﻴﻴﺴﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ،"ﺍﻋﻤﻠﻮﺍ ﻓﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ
«Iамал йе аш, ша кхуллучу хенахь шена язделларг дан атта дина ду шуна хIоранна а. Ткъа
ирс долчерах хилларг – ирс долчеран Iамал йар атта дийр ду цунна, амма дакъаза
боьвллачерах хилларг – дакъаза боьвллачеран Iамал йар атта дийр ду цунна. ТIаккха
Пайхамара дешна (аят):
uøWÞpT©S™<Ö@†YŠ ð‡PV¡W{Wè (8) uøWTÞpTTçÅWT•`ª@…Wè WÔYmîðž ?ÝWÚ †PVÚKV…Wè (7) uüW£`©S~<ÕYÖ SâS£PY©WT~SÞW©WTÊ (6) uøWÞpT©S™<Ö@†YŠ WËJðŸW²Wè (5) uøWÍTPVTŽ@…Wè uøV¹`ÆVK… óÝWÚ †PVÚVK†WTÊ ¼
.[10-5: ﺍﻵﻳﺎﺕ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ10) uüW£p©SÅ<ÕYÖ ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ (9)

×Амма (сагIа) делларг, (Делах) кхера а кхийринарг. Уггар дика хIума (лаилахIа иллаллахI)
бакъ а динарг. Оха цунна атта дийр ду аьттонга (ялсамане) кхачар. Амма (сагIа ца луш)
сутара хилларг, Делера мел ца хилча а шен гIулкх хир ду, аьлла хеттарг. Уггар дика хIума
(лаилахIа иллаллахI) харц динарг. Оха цунна атта дийр ду халоне (жоьжахате) кхачарØ
[Сурат «Аллайл» 5-10 аяташ].
14 – Бахьанаш лело дезар.

Адамана дуьненахь тIеIитталуш шина тайпана гIуллакхаш ду: чекх даккхалуш долу
гIуллакх а ду – хIара гIуллакх соьга ца дало аьлла Iад Iан ца веза ишттачу гIуллакхехь, чекх
ца даккхало аьлла хеташ, дан ца луш долу гIуллакх а ду – иштта гIуллакх шега дан ца лора
аьлла гIайгIане вожа а ца веза. Ткъа АллахIана – Сийлахь а, Лекха а ву Иза – бохамаш хила а
хилале хаьа уьш хир буй, делахь а, Цуьнан Iилма дац и бохамаш а, баланаш а хуьлуьйтуш
дерг. Муххале а, уьш хилайтуш дерг бахьанаш ду. (Адамо деш долу цхьа хIума бахьана
долуш хуьлу цунна бохам). Ткъа нагахь санна, и бохамаш хиллехь, стага ша ларвеш долу
бахьанаш ца дар бахьана долуш, Дала шега лела де бохуш долу бахьанаш лелорехь цо
ледарло ялийтар бахьана долуш, и стаг ша ву бехке шен са лардарехь цо ледарло ярна, ша
ларвеш долу, массара а лелош долу бахьанаш цо ца леладарна. Нагахь санна цо бахьанаш
лелийначул тIаьхьа, цуьнан ницкъ ца кхаьччехь и бохам буха тоха, тIаккха цуьнгара баккха
бехк бац.
Бахьанаш лелор къадрана а, АллахIана тIе болх билларна а доьхьал дац, йа цуьнца ца
догIуш а дац, муххале а, бахьанаш лелор Далла тIе болх билларан дакъа ду. Хила язделларг
– бахьанаш лелийначул тIаьхьа а – хиллехь, вай цунна реза хила дезаш ду, цунна муьтIахь
хила дезаш а ду, хIара дешнаш ала дезаш а ду: “КъаддараллохIу ва ма шаа фаIал (Дала суна
хила билгалдаьккхина (яздина) хилла хIара, Шена луург дан а дина Цо)”. И хIума хилале,
массарна а тIехь дерг мегаш долу бахьанаш лелор ду, шена язделла хилларг кхечу язделла
хиллачуьнца духатохар а ду.
Пайхамарша а лелийна хилла ду бахьанаш, шаьш шайн мостагIех лардеш хилла долу, Дала
шаьш лардарца а, вахьйу доссорца а шайна гIо деш хилла доллушехь. АллахIана тIе болх
буьллуш болчеран эла волчу Делан Элчано Мухьаммада а – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – лелийна бахьанаш, Далла тIе болх биллар шен чIогIа хилла доллушехь.
Лекхачу АллахIа аьлла:
.[60: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ

» `ØS{QWèSŸWÆWè JðY/@… QWèSŸWÆ -YãYŠ fûéS‰Yåó£STŽ XÔ`~W•<Ö@… g·†WTŠQY¤ ÛYÚWè wáQWéSTÎ ÝYQÚ yS•T`ÅV¹WT•`ª@… †QWÚ ØSäVÖ N…èQSŸTTYÆVK…Wè ¼
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×Аш кеч бе царна (доьхьал) шайга кечлуччул ницкъ а (герз тоха Iаморца), Делан некъахь
лело говраш а, аш цуьнца кхерор ву АллахIан мостагI а, шайн мостагI а (АллахIах ца тешаш
берш)Ø [Сурат «Алъанфал» 60 аят].
Кхин а аьлла Лекха хинволчо:
.[15: ﺍﻵﻳﺔ،( » ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻚ15) S¤éSS-PRÞÖ@… YãT`~VÖMX…Wè -$YãYpÎ¦QX¤ ÝYÚ N…éSTÕS{Wè †WäX‰YÒ†WTÞWÚ Á N…éS-`Ú@†WTÊ ‚^•éSTÖV¢ ð³`¤KV‚ô@… SØRÑVÖ WÔWÅW– ÷Y¡PVÖ@… WéSå ¼

×Иза (АллахI) ву шуна латта муьтIахь динарг (шу цу тIехь дIасададахадалийта), ткъа лела
шайна цуьнан некъаш тIехь, Цуьнан рицкъанах (даар) а даа шайна; (деллачул тIаьхьа)
гIовттор Цуьнгахь хир долуш а дуØ [Сурат «Алмулк» 15 аят].
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
 ﻟﻮ ﺃﱐ: ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲﺀ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﺰ، ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺧﲑ،"ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺧﲑ ﻭﺃﺣﺐ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
.[" ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻓﺈﻥ ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ،ﺭ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻗﺪ: ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻞ،ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ
«Ницкъ болуш волу муъмин (АллахIах тешаш верг) гIоли ву гIийлачу муъминал, шинненца
а дика а ду цаьршинца. Хьайна пайда болчу хIуманна тIегIерташ хила хьо, АллахIера гIо а
деха ахь, хIара хIума соьга дан ца ло але Iадда а ма Iе хьо. Ткъа нагахь санна хьайна цхьа вон
хIума хилахь ахь ма ала - “дависа, иштта а, иштта а дина хилла делара ас иза” – але.
Бакъдолуш - “дависа, делара” – бохучо шайтIанан Iамал дIайоьллу». [Муслим].
15 – Къадр духатоьхначун хьукма.

Къадр духатоьхначо ШариIатан баххех цхьа бух бухатоьхна, иза цо духатохарца
керстаналла а дина цо. Цхьаболчу хьалхалерачу Iеламнаха – Дала къинхетам бойла царах –
аьлла: “Къадр духатухуш болчаьрца Iилманца къовса, ткъа нагахь санна цара иза тIе ца
лацахь цара керстаналла дина шуна, ткъа цара иза тIелацахь уьш эшийна бу шуна”.
16 – Къадрах тешаран пайданаш а, кхачонаш а.

Къадрах а, Делан кхелах а тешаран дика пайданаш ду, кхачамаш а бу, хаза тIаьхьалонаш а
ю, дерриг умматна а, хIора стагна а дика деш йолу. Царах цхьаерш юьйцур ю вай хIинца:
● Къадрах тешаро дика Iибадаташ дойту, адамехь хаза сифаташ а хуьлуьйту, деш долу
гIуллакх цIенчу даггара Дела доьхьа дар санна йолу, Цунна тIе болх биллар а, Цунах кхерар
а, Цуьнан дикане дог дахар а, Цунах лаьцна хаза ойла хилар а санна йолу, собаре хилар а,
халонаш ларехь ницкъ хилар а, са бIарздаларна дуьхьало яр а, АллахIана реза хилар а санна
йолу, цхьана АллахIана шукр дар а, Цуьнан къинхетам хиларца воккхавер а, Нуьцкъала а,
Сийлахь а волчу АллахIана хьаставелла, эсала хилар а, куралла а, вазвалар а Iад дитар а
санна йолу. Дикчу хIуманна тIехь сагIа а доккхуьйту цо, Шена Дала дика бекхам бийр
хиларх тешна волчу стаге. Стагехь майралла а, доьналла а хуьлуьйту цо, тоъаме хилар а, син
дозалла а, лаамийн лекхалла а хуьлуьйту, хадам болуш хилар а хуьлуьйту. Къайлах а, гучахь
а долчу хIумнашна тIехь барамалла хилар а, хьагIах а, дуьхьалонаш ярах а цIена хилар а
цуьнан пайданех ду. Хьекъалш туьйранех а, кхоьллинчу харц кхетамех а дIацIандар а,
синпаргIато хилар а, дагна синтем хилар а хуьлуьйту къадрах тешаро.

Къадрах тешаш волу стаг нийсачу некъахь хир ву. Дуьненан бахамо талхор вац иза, йа
бохамо вохор а вац иза. Иза кхеташ, хууш хир ву, шена хилла болу бала, йа бохам Делан
●
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кхел юй, Цо шена иза билгалъяккхина язйина хилла юй, цундела, иза гIайгIане вужур вац
шена хиллачунна, муххале а, иза собаре хир ву, Делера шена ял хиларга дог а дохуш.
Къадрах тешаро галваларан а, тиларан а бахьанех лар во, дахаран чаккхе вон хиларан
бахьанех а лар во. ХIунда аьлча, цо иза даим нийсонна тIехь латта гIерташ, къахьоьгуш
хуьлуьйту, диканаш дарна тIехь къахьоьгуьйту, Iесаллех а, иза хIаллаквийр волчу хIумнех а
даим ларлуш хуьлуьйту.
●

Цунах тешаро Делах тешаш болчаьрга халонашна а, баланашна а дуьхьало йойту, чIогIачу
дагца, билггалчу кхетамца, бахьанаш а лелош. Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – аьлла:

●

.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

". ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮﺍﺀ ﺻﱪ ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍﹰ ﻟﻪ، ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀ ﺷﻜﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍﹰ ﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ،"ﻋﺠﺒﺎﹰ ﻷﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﲑ

«Ма тамашийна ду-кх АллахIах тешаш волчуьнан гIуллакх! Баккъалла а, цуьнан массо
гIуллакх (цуьнца мел хуьлуш долу хIума) дика хуьлу-кх цунна. Иштта и ша-долу гIуллакх
дика хилар цхьана АллахIах тешаш волчунна бен дац. Шена хаза хеташ долу хIума шена
хилча (Далла) “шукр” (баркалла, хастам) до цо, тIаккха цунна иза дика хуьлу. Шена хала
хеташ долу хIума шена хилча собар до цо, тIаккха иза а цунна дика хуьлу» [Муслим].
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