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Хьалхара рукн – тешалла дар, АллахI воцург кхин Дела вац аьлла,
Мухьаммад Цуьнан Элча а ву аьлла.
ХIара ши тешалла Исламан неI ю. И шиъ цуьнан коьрта бIогIам а бу. Цхьа а стаг бусалба
лоруш вац, и ши тешалла цо маттаца динчул тIаьхьа а бен, тIаккха цаьршинца Iамал
йинчул тIаьхьа а бен. Ткъа нагахь санна керста стага и тешалла дахь, цуьнца Iамал а йахь,
иза бусалба лоруш ву.
1 – АллахI бен Дела вац аьлла тешалла даран маьIна.
И тешалла даран маьIна – маттаца иза алар ду, цуьнан маьIна а хууш, къайлах а, гучахь а
цуьнца Iамал яр а ду. Ткъа цуьнан маьIна а ца хууш, цуьнца Iамал а ца еш иза маттаца
аларо пайда беш бац стагна, массо Iелам-неха цу тIехь барт хилла а бу. Муххале а, иза
иштта бохуш волчунна доьхьал тешалла а хила мега иза.
«ЛаилахIа иллаллахI» (АллахI воцург кхин Дела вац) бохучун маьIна – ЦIена а, Лекха а
волу АллахI воцург Iибадат дан кхин цхьа а хьакъ вац бохург ду.
Оцу дешнийн коьрта ши бIогIам бу “Духатохар а, ТIечIагIдар а”. АллахI воцчунна лолла
дар духатохар а, лолла дар цхьана АллахIана хилар тIечIагIдар а, Шеца цхьана накъост
воцуш волу.
Иштта цу дешнаша шайн маьIнина чулоцу “тIагIут” керстдар. «ТIагIут» - иза АллахI а
воцуш, шена Iибадат деш долу ша долу кхин долу хIума ду, адам делахь а, я тIулг белахь
а, я дитт делахь а, я лаам, я дегIамарзо елахь а.
Цу дешнийн маьIнина юкъадогIу и тIагIут цадезар, цуьнца оьгIазло хилар, цунах
дIацIанвалар а.
Ткъа нагахь санна и дешнаш олуш верг, АллахI воцчунна Iибадат деш а велахь, цо оцу
тIагIутана керст а ца дахь, цо и дешнаш кхоччуш аьлла дац.
Лекха хинволчу АллахIа аьлла Къуръан чохь:
[163: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

áﻴﻢﺣ ﺍﻟﺮﻦﻤﺣ ﺍﻟﺮﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺍﺣ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻪﻜﹸﻢﺇﹺﻟﹶﻬ ﻭâ

×Шун Дела цхьа Дела ву, Иза воцург кхин Дела вац, Къинхетаме, Къинхетам беш а
волуØ (Сурат «Албакъарат» 163 аят)
Кхин а аьлла лекха хинволчо:

ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻭ ﻟﹶﻬﺎﻡﺼﻔﺛﹾﻘﹶﻰ ﻻ ﺍﻧ ﺍﻟﹾﻮﺓﻭﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻚﺴﻤﺘ ﺳ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﻳ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻜﹾﻔﹸﺮ ﻳﻦ ﻓﹶﻤﻲ ﺍﻟﹾﻐﻦ ﻣﺪﺷ ﺍﻟﺮﻦﻴﺒ ﺗﻳﻦﹺ ﻗﹶﺪﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﺍﻩﻻ ﺇﹺﻛﹾﺮâ
[ 256: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓáﻴﻢﻠﻋ

ﻴﻊﻤﺳ

×Дегаза дин тIелацийтар (мегаш) дац, билгалъялла нийсо тиларха, ткъа тIагIутаца куфр а
дина (иза Iад а дитина) АллахIаца иман диллинарг (Цуьнах тешнарг) - иза хили чIогIачу,
ондачу дазарехь (Исламехь), ша цкъа а духур доцуш долу; ткъа АллахI Хезаш а, Хууш а
вуØ (Сурат «Албакъарат» 256 аят)
«Дела» бохучун маьIна – хьакъ долуш кхечара шена Iибадат деш верг ву иза. Цундела,
нагахь санна цхьанне кхетам и Дела кхуллуш верг а ву, рицкъ луш верг а ву, кхолларна
тIехь ницкъ кхочуш верг а ву, иштта и хиларх тешчахьана тоьаш а ду аьлла хилахь –
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Цунна цхьанна Iибадат а ца деш – цунна пайда хир бац цо «ЛаилахIа иллаллахI» аларх, я
дуьненахь бусалба хила а, я эхартахь даим хир долчу Iазапах хьалхавала а.
Лекха хинволчо аьлла:

ﺮﺑﺪ ﻳﻦﻣ ﻭﻲ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺﺝﺨﻳ ﻭﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻲ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﺝﺨ ﻳﻦﻣ ﻭﺎﺭﺼﺍﻟﹾﺄﹶﺑ ﻭﻊﻤ ﺍﻟﺴﻚﻠﻤ ﻳﻦﺽﹺ ﺃﹶﻣﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻗﹸﻜﹸﻢﺯﺮ ﻳﻦﻗﹸﻞﹾ ﻣâ
.[31: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲáﻘﹸﻮﻥﹶﺘﺗ

 ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﻓﹶﻼﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴ ﻓﹶﺴﺮﺍﻟﹾﺄﹶﻣ

×Ахь ала (хIай Мухьаммад): мила ву шуна рицкъ луш верг стиглара а, лаьттара а? Йа
хазар а, бIаьрса а хьена керахь ду? Йа еллачу хIумнах дийнаниг кхуллуш верг а, дийначух
елла хIума еш верг а мила ву? Йа (массо) хIума лелош верг мила ву? Цара эр ду хьуна:
АллахI ву; ткъа ахь (цаьрга) ала: хьекъале ца догIу шу?Ø (Сурат «Йунус» 31 аят)
Кхин а аьлла лекха хинволчо:
.[87: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑáﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶﺆﻳ

ﻰ ﻓﹶﺄﹶﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻦ ﻟﹶﻴﻢﻠﹶﻘﹶﻬ ﺧﻦ ﻣﻢﻬﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳﻦﻟﹶﺌﻭâ

(Ткъа ахь цаьрга хаьттича, хьа кхоьллина уьш аьлла, цара эр ма ду: АллахIа; ткъа муха
Iехалабелла уьш оццул чIогIа) (Сурат «Аззухруф» 87 аят)
2 – Дела цхьаъваран дешан билламаш.
1 – Оцу дешан маьIна хаар – духатохаран а, тIечIагIдаран а маьIна. И хаар цахаарна
доьхьал ду, цундела цо АллахI воцчунна деш долу Iибадат духатохуьйту, Цунна цхьанна
Iибадат дан дезаш хилар тIе а чIагIдойту, Иза цхьаъ бен Iибадат дан хьакъ воций а
хоуьйту.
2 – Шена чохь шеко йоцуш долу билггал хаар. Ша и тешалла олучу хенахь шен даг чохь
цхьа а шеко йоцуш, билггал цунах тешна волуш, дагна цунах там хуьлуш, цуьнан маьIнех
тешаш волуш алар.
3 – Духатохарна доьхьал долу къобул дар. Иза хуьлу – цу тешаллийно шена чулоцуш долу
массо хIума къобал дарца, шен дагца а, маттаца а; Дала дийцина долу хIумнаш къобал а
деш, Цуьнан омранашна муьтIахь а хуьлуш, Цо ма-де аьллачунах вуха а кхеташ, Цо
аьлларг духатохарх а, йа иза кхечу агIор тида гIертарх а лар а луш.
4 – Цу дашо чулоцуш дерг Iад дитарна доьхьал долу муьтIахь хилар. Иза хуьлу – цу дешо
бохучунна муьтIахь хиларца, гучахь долчуьнца а, къайлах долчуьнца а.
5 – Харцонна доьхьал йолу бакъо. Иза хуьлу – и дешнаш олуш волчо уьш баккъалла а шен
цIенчу даггара аларца, шен дагчохь дерг а, шен матта тIехь дерг а цхьатера хуьлуьйтуш,
гучахь дерг а, къайлах дерг а цхьатера хуьлуьйтуш. Ткъа и тешалла маттаца ала а аьлла,
амма дагца цуьнан маьIна а, цо чулоцушдерг а духатухуш и велахь, цо цунна пайда бийр
бац. Цуьнан хьал тера хир ду мунафикъ (мунепакъ) нехан хьолах, шайн даг чохь доцург
шайн багца дуьйцуш болу.
6 – Делаца гIоьнча лацарна доьхьал долу «ихлас» хилар, дог цIена хилар, цIенчу даггара и
дешнаш олуш хилар. «Ихлас» – иза лайно цIенчу ниййатца, шен Iамалш Далла Iибадат
дарехь Цуьнца гIоьнчий лийцарх цIена хилийтар ду. Лекха хинволчу АллахIа аьлла
Къуръан чохь:
[5: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔáَﻔﹶﺎﺀﻨﺣ

ﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨ ﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌﻴﻭﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺮﺎ ﺃﹸﻣﻣﻭâ

×Царна омра дина дацара АллахIана Iибадат де аьлла бен, динлелор цIенчу даггара
Цуьнан доьхьа долуш, хьанифаш (ИбрахIиман дин тIехь АллахIана цхьанна Iибадат деш
берш) саннаØ (Сурат «Албаййинат» 5 аят)
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7 – Цабезамна доьхьал болу безам хилар, и дош а, цо чулоцуш дерг а шен дагна дезайтуш,
цу дешан билламаш ларбеш болу цу дешан охIлунах болу нах безаш, цу дашна доьхьал
долу хIума деза а ца дезаш. Стага и биллам кхочуш беш хиларан билгало ю, Далла дезаш
долу хIумнаш цо шен сина дезачул хьалха дахар, Далла цадезаш долу хIума цадезар, шен
са и хIума дезарна тIетоьвжаш делахь а; Дела а, Цуьнан Пайхамар а везаш берш безар а,
Дела а, Цуьнан Пайхамар а цавезаш берш цабезар а. Лекха хинволчу АллахIа аьлла:

ﺍﺪﺑ ﻭﺎ ﺑﹺﻜﹸﻢﻧ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﻥ ﺩﻦﻭﻥﹶ ﻣﺪﺒﻌﺎ ﺗﻤﻣ ﻭﻜﹸﻢﻨﺁﺀُ ﻣﺮﺎ ﺑ ﺇﹺﻧﻬﹺﻢﻣﻘﹶﻮ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﻪﻌ ﻣﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﻴﻢﺍﻫﺮﻲ ﺇﹺﺑﺔﹲ ﻓﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖ ﻛﹶﺎﻧﻗﹶﺪâ
.[4: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔáﻩﺪﺣﻭ

ﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨﻣﺆﻰ ﺗﺘﺪﺍﹰ ﺣﺎﺀُ ﺃﹶﺑﻀﻐﺍﻟﹾﺒﺓﹸ ﻭﺍﻭﺪ ﺍﻟﹾﻌﻜﹸﻢﻨﻴﺑﺎ ﻭﻨﻨﻴﺑ

×Хаза масал дара шуна ИбрахIим а, цуьнца хилларш а; цара элира шайн къоме: тхо цIена
ду шух а, аш Дела а витина, шайна Iибадат дечерах а, оха керст ди шуьца (шун динца) а,
АллахI а витина аш шайна Iибадат дечаьрца а; тхуна а, шуна а юкъахь мостагIалла а,
оьгIазло а хили гуттаренна, шу цхьана АллахIах тешшалцØ (Сурат «Алмумтахьанат» 4
аят).
Кхин а аьлла лекха хинволчо:
[165: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓáﻠﱠﻪﺎﹰ ﻟﺒﺣ

ﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﻨ ﺁﻣﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻛﹶﺤﻢﻬﻮﻧﺒﺤﺍﺩﺍﹰ ﻳﺪ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﻥ ﺩﻦﺬﹸ ﻣﺨﺘ ﻳﻦﺎﺱﹺ ﻣ ﺍﻟﻨﻦﻣﻭâ

×Нахах бу кхин делий лоьцуш берш, АллахI а витина‚ шайн уьш беза а безаш Дела везарх
терра. (Ткъа АллахIах) тешаш берш АллахI везар чIогIа долуш буØ (Сурат «Албакъарат»
165 аят).
Шен цIенчу даггара «ЛаилахIа иллаллахI» аьлларг, баккъал цунах тешна а волуш,
доккхачу а, жимчу а Делаца накъост варх а, динехь доцучу керлачу хIуманех а, къинойх а
ша лар велла а волуш, иза дуьненахь тиларха хьалхавер ву, Iазапах кIелхьара а вер ву,
жоьжахатин цIе цунна хьарам а хир ю.
Ткъа хIора лайна тIехь ду и билламаш кхочуш бар. Уьш кхочуш баран маьIна – оцу
хIора билламца Iамал яр ду, цо уьш ларбар а ду, дагахь цунна уьш хууш бацахь а.
«ЛаилахIа иллаллахI» боху хIара доккха дош АллахI Шена Iибадат дарехь цхьаъ варан
дош ду. Шена Iибадат дарехь АллахI цхьаъ вар – Тавхьидул УлухIиййати - уггар коьрта
тавхьид ду, цу тIехь хилпалонаш хилла а ю пайхамаршна а, церан къаьмнашна а юкъахь.
Элчанаш Дала, оцу кепара долу тавхьид кхочуш хилийтархьама бахийтина а бу.
Лекха хинволчу АллахIа аьлла:
[36: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞáﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕ

ﻮﺍﻨﹺﺒﺘﺍﺟ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺍﻋﻮﻻﹰ ﺃﹶﻥﺳ ﺭﺔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﺎ ﻓﺜﹾﻨﻌ ﺑﻟﹶﻘﹶﺪﻭâ

×Оха вахийтира хIора умматана тIе геланча (элча): АллахIана Iибадат а де, тIагIутах лар а
ло аьллаØ [Сурат «Аннахьл» 36 аят].
Кхин а аьлла лекха хинволчу Дала:
[25: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀáﻭﻥﺪﺒﻓﹶﺎﻋ

ﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻪﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺣﻮﻝﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻧﺳ ﺭﻦ ﻣﻚﻠ ﻗﹶﺒﻦﺎ ﻣﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣﻭâ

×Оха хьол хьалха цхьа а элча вахийтина вац шега Оха аьлла бен: Со (АллахI) воцург кхин
Дела вац, ткъа аш суна Iибадат деØ [Сурат «Ал-Анбияъ» 25 аят]
«Тавхьид» аьлла цIе яьккхичи, цуьнан маьIна «ЛаилахIа иллаллахI» бохучу даше доьрзу.
«Тавхьидул УлухIиййати» бохучун маьIна иштта ду: АллахI Ша кхоьллина мел долчу
хIуманна хьалха Дела хиларца а, Шена Iибадат дан везаш верг хиларца а мукIарло дар а,
Цуьнца цхьана накъост а ца веш Цунна цхьанна Iибадат дар а.
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Тавхьидул УлухIиййати олучу тавхидан цIерш: хIокху тавхьидах Тавхьидул
УлухIиййати алар бахьана и тавхьид баккъалла а, цIенчу даггара цхьана АллахIе болчу
безамна тIедоьгIна хилар ду.
Цуьнан кхин йолу цIерш иштта ю:
1 – Тавхьидул Iибадати. Иштта и цIе цуьнан яккхаран бахьана ду, Iибадат цIена цхьана
АллахIа доьхьа дан дезар гойтуш и хилар.
2 – Лааман Тавхьид. И цунах алар бахьана ду, Iамалш йечу хенахь Делера мел безаш,
Цуьнгара ял хила лууш уьш ян езар гойтуш и хилар.
3 – Iалашонан Тавхьид. Цунах иштта аларан бахьана цо Iалашо – цхьана АллахIана
Iибадат дарца – цIена хила езар гайтар ду.
4 – Лахаран (Дехаран) Тавхьид. Цунах иштта цIе яьккхина, дехар а, дика хIума лахар а цо
АллахIера бен хила ца дезар гойту дела.
5 – Iамал яран Тавхьид. Цунах иштта цIе яьккхина, цо ша йолу Iамалш цхьана АллахIа
доьхьа ян езар гойту дела.
Тавхьидул УлухIиййати цIе йолчу тавхьидан хьукма:
Оцу тайпана долу тавхьид хIора бусалба стагана тIехь парз ду. И тавхьид шеца хилча бен
адам бусалба а ца хуьлу, жоьжахатин цIерах кIелхьара а ца долу цунах тешна хилча бен,
цуьнца Iамал а еш хилча бен. Иза ду уггар хьалха хIора стаг шех теша везаш дерг а, шеца
Iамал ян езаш дерг а. Иза ду хьехамца а, Iаморца доьххьара довзийта дезаш дерг, кхин
долу хIума а доцуш.
Иза парз хилар вайна билгал дóлу Къуръан тIехь а, Суннатехь а цуьнца омру дина
хиларца, Дала Ша мел кхоьллина долу хIума а цунна кхоьллина хиларца, Шегара жайнаш
а иза кхочуш хилийта диссийна хиларца.
Лекха хинволчу Дала аьлла:
[36: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪ

áﺂﺏﹺ ﻣﻪﺇﹺﻟﹶﻴﻮ ﻭﻋ ﺃﹶﺩﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﻻ ﺃﹸﺷ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﺕﺮﺎ ﺃﹸﻣﻤﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧâ

×Ахь ала: суна дина омру АллахIана Iибадат дар а, Цуьнца накъост ца вар а ду; Цуьнга
кхойкху ас, Цуьнга верзар а ду санØ [Сурат «АрраIд» 36 аят]
Кхин а аьлла лекха хинволчу АллахIа:
[56: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ

áﻭﻥﺪﺒﻌﻴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺲﻧﺍﻟﹾﺄ ﻭ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﻠﹶﻘﹾﺖﺎ ﺧﻣﻭâ

×Аса ца кхоьллина жинаш а адамаш а, цаьрга Сайна Iибадат дайта бенØ [Сурат
«Аззарийат» 56 аят]
Вайн Пайхамара а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла МуIазе – Дела реза
хуьлда цунна – ша иза Йемене вохуьйтуш:

 ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ،))ﺇﻧﻚ ﺗﺄﰐ ﻗﻮﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ
.(( ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ...ﻓﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﻢ
«Хьо Жайнин охIлу (насараш, христианаш) болчу нахана тIе воьдуш ву хьуна, цундела
ахь доьххьара цаьрга кхойкхур дерг хуьлийла: АллахI воцург кхин Дела вац аьлла
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тешалла дар. ТIаккха, нагахь санна цара ахь бохург а дина и тешалла дахь, ахь царна
хаийта Дала царна тIе пхи ламаз диллина хилар хIора дийнахь а, буса а. ТIаккха нагахь
санна уьш ахь бохучунна муьтIахь хилахь ахь царна хаийта Дала царна тIе сагIа диллина
хилар, церан хьалдолчаьргара схьа а оьцуш, церан мискачу нахана дIа а луш долу…»
(Бухарис а, Муслима а дийцина ду и хьадис).
ХIара хIинца вай дуьйцуш долу Тавхьид – Дела цхьаъ вар – уггар еза Iамал ю, шел йезаниг
кхин йоцуш, къиношна уггар доккха каффарат а ду иза. Бухарис а, Муслима а далийна
цхьа хьадис, Iутбана – Дела реза хуьлда цунна – Пайхамарера – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – схьа дийцина долу:

(())ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ
«Бакъдолуш, Дала жоьжахатина хьарам вина Делера мел безаш “ЛаилахIа иллаллахI” “АллахI воцург кхин Дела вац” аьлларг».
Берриг Элчанийн Тавхьидан Даш тIехь барт хилла хилар:
Массо Элчанаша шайн къаьмнаш цхьабосса кхайкхина хилла ду “ЛаилахIа иллаллахI”
бохучу даше. Цара массара кхерам дIакхайкхийна хилла бу оцу дашах юхаваьллачунна.
Дала вайна Шен Къуръан чохь гойту иза, дуккха а церан масалш далош. Лекха хинволчу
Дала аьлла:

[25: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀáﻭﻥﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻪﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺣﻮﻝﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻧﺳ ﺭﻦ ﻣﻚﻠ ﻗﹶﺒﻦﺎ ﻣﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣﻭâ
×Оха хьол хьалха цхьа а элча вахийтина вац шега Оха аьлла бен: Со (АллахI) воцург кхин
Дела вац, ткъа аш суна Iибадат деØ [Сурат «Ал-Анбияъ» 25 аят]
Делан Элчано Мухьаммада а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – масала далийна
массо пайхамарийн кхайкхам цхьаъ хилла хиларна. Цо вайна хаийтина – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – пайхамарш берриге а цхьана орум тIехь вежрий хилар, церан
наной тайп-тайпана а болуш, церан дин цхьаъ а долуш. Церан массеран а динан бух –
Тавхьид – Дела цхьаъ вар – цхьаъ бу, шарIаш а, хьукманаш а тайп-тайпана делахь а. Уьш
тера бу тайп-тайпана наной а болуш, цхьа да а волуш долчу берех.
3 – Мухьаммад Делан Элча ву аьлла тешалла даран маьIна.
«Мухьаммадур-расулуллóхI» - «Мухьаммад Делан Элча ву» аьлла тешалла даран маьIна
цо де аьллчунна муьтIахь хилар ду, цо дийцинарг бакъдар ду, цо ма де аьлла
духатоьхначух вухавалар ду, цо гайтинчу некъашца бен Далла Iибадат ца дар а ду.
Мухьаммад – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Делан Элча ву аьлла долу
тешалла кхочуш дар:
И тешалла кхочуш хуьлу вай билггал тешарца, Мухьаммад – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – Делан лай а, Цуьнан элча а ву аьлла, Цо массо нахана а, жинашна а
вахийтина волу. Кхин а вай тешарца, иза массо пайхамарийн а, элчанийн а мохIур ду
аьлла, цул тIаьхьа цхьа а пайхамар а, элча а хир вац аьлла. Кхин а вай тешарца, – Делера
салават а, салам а хиларг – иза Дала Шена герга вигна Цуьнан лай ву аьлла, шена Iибадат
дан хьакъ долу сифаташ цуьнца дац а аьлла. Кхин а и тешалла кхочуш хиларан бехкамех
ду вай цунна тIаьхьа дозуш хилар, цо де аьлларг а, ма де аьлларг а чIогIа лерина леладар,
вай йеш йолчу Iамалехь а, олучу дашехь а, даг чохь болчу кхетамашкахь а вай цуьнан
суннатца доьзна хилар.
Лекха хинволчу Дала аьлла:
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[158: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑáﻴﻌﺎﹰﻤ ﺟﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ ﺭ ﺇﹺﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﻳâ
×Ахь ала: хIай адамаш! Баккъалла а со АллахIан элча ву шуна массарна а (ваийтина)Ø
[Сурат «АлъаIраф» 158 аят].
Кхин а аьлла лекха хинволчу АллахIа:

[28: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺳـﺒﺄáﻳﺮﺍﹰﺬﻧﲑﺍﹰ ﻭﺸﺎﺱﹺ ﺑﻠﻨ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ ﻟﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣﻭâ
×Оха хьо массо нахана вахийтина ву, кхаъбоккхуш волуш, кхерам кхайкхош а волушØ
[Сурат «Сабаъ» 28 аят].
Кхин а аьлла лекха хинволчу АллахIа:
[40: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

áﲔﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﻢﺎﺗﺧ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻟﹶﻜ ﻭﻜﹸﻢﺎﻟ ﺭﹺﺟﻦ ﻣﺪﺎ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﺑﺪﻤﺤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻣâ

×Мухьаммад хилла вац шух цхьанне а да, амма иза ву АллахIан элча а, пайхамарийн
мохIур (царах тIаьххьарниг) аØ [Сурат «Алъахьзаб» 40 аят].
Кхин а аьлла лекха хинволчу АллахIа:
[93 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ

áﻮﻻﹰﺳﺮﺍﹰ ﺭﺸ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﺖﻞﹾ ﻛﹸﻨﻲ ﻫﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒﻗﹸﻞﹾ ﺳâ

×Ахь ала: Сийлахь ЦIена ву сан Дела! Хилла вуй со адам а, элча а бен?Ø [Сурат «АлИсраъ» 93 аят].
Мухьаммад – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Делан Элча ву аьлла тешалла дар
кхочуш хиларна юкъа догIу хIара хIумнаш а:
1) Цуьнга элчаналла делла хиларца мукIарло дар а, даг чохь цунах тешар а;
2) Маттаца иза мукIарло деш схьаалар;
3) Цо вайна йеана йолчу нийсонна тIаьхьавазар, цо де аьлларг дар, цо Iад дита аьлла харц
дерг Iад дитар.
Сийлахь везчу Дала аьлла:

[158 ﺍﻵﻳﺔ:ﻭﻥﹶ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑﺪﺘﻬ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻮﻩﺒﹺﻌﺍﺗ ﻭﻪﺎﺗﻤﻛﹶﻠ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬﻲ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨ)ﻓﹶﺂﻣ
×Ткъа шу теша АллахIах а, Цуьнан элчанах а, ша пай- хамар волчу, дешаза а волчу, Делах
а, Цуьнан дешнех а тешаш волчу; цунна тIаьхьа а даза, тIаккха шу нийсонна тIе нисдала
мегаØ [Сурат «Ал-АIраф» 158 аят].
4) Цо дийцина долчу массо хIуманна тIехь иза бакъвар;
5) Цуьнга чIогIа безам хилар. Иза массо хIумнал дукха везар - шен сил а, даьхнел а, берал
а, дел а, ненал а, массо адамал а, хIунда аьлча иза – Делера салават а, салам а хуьлда цунна
– Делан Элча волу дела, иза везар Дела везар а, Дела дуьхьа везар а долу дела. Ткъа бакъ
долу иза везар гучудолу цунна тIаьхьавазарца, цо де аьллачунна муьтIахь хуьлуш, цо ма
де аьллачунах ларлуш, цуьнгахьа гIо доккхуш, гергарло цуьнца хуьлуьйтуш. Дала аьлла
Шен Къуръан чохь:

[31 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢﺒﹺﺒﺤﻮﻧﹺﻲ ﻳﺒﹺﻌ ﻓﹶﺎﺗﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﺤ ﺗﻢﺘ)ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ
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×Ахь ала: нагахь санна шу АллахI везаш делахь – суна тIаьхьадаза (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:

))ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ

«Шух цхьа а кхоччуш Ийман долуш хир вац, цунна со шен дел-ненал а, берел а, массо
адамал а дукха везаш хиллалц» [Бухари, Муслим].
Лекха хинволчу Дала аьлла:
[157 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:ﻮﻥﹶ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑﺤﻔﹾﻠ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻚ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻪﻌﺰﹺﻝﹶ ﻣﻱ ﺃﹸﻧ ﺍﻟﱠﺬﻮﺭﻮﺍ ﺍﻟﻨﻌﺒﺍﺗ ﻭﻭﻩﺮﺼﻧ ﻭﻭﻩﺭﺰﻋ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﻪﻨ ﺁﻣﻳﻦ)ﻓﹶﺎﻟﱠﺬ
×Ткъа цунах (пайхамарх) тешнарш‚ и лийринарш‚ цунна гIо динарш‚ цуьнца доссийна
долчу нуьрана (Къуръанна) тIаьхьахIиттинарш – уьш бу декъал хир бершØ [Сурат «АлАIраф» 157].
6) Цуьнан Суннат Бусалба динан ШариIатан баххех цхьа бух хиларх тешар а, иза Къуръан
санна хиларх тешар а, хьекъалца цунна дуьхьало ян мегаш доций хаар а.
7) Цуьнан Суннатца Iамал яр, кхечеран массеран а дешнел цуьнан дош хьалха даккхар, цо
аьлларг тIелацар, цуьнан шарIаца хьукм дар, цунна реза хилар.
Лекха хинволчу Дала аьлла:
،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

(ﻴﻤﺎﹰﻠﺴﻮﺍ ﺗﻠﱢﻤﺴﻳ ﻭﺖﻴﺎ ﻗﹶﻀﻤﺟﺎﹰ ﻣﺮ ﺣﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻲ ﺃﹶﻧﻭﺍ ﻓﺠﺪ
 ﹺ ﻻ ﻳ ﺛﹸﻢﻢﻬﻨﻴ ﺑﺮﺠﺎ ﺷﻴﻤ ﻓﻮﻙﻜﱢﻤﺤﻰ ﻳﺘﻮﻥﹶ ﺣﻨﻣﺆ ﻻ ﻳﻚﺑﺭ)ﻓﹶﻼ ﻭ
[65:ﺍﻵﻳﺔ

×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 «Аннисáъ» 65 аят].
4 – Тешалла даран дозалла.
Дела цхьаъ варан дешан доккха дозалла ду, Къуръан тIера аяташа а, Суннатера
хьадисаша а билгалдаьккхина долу. Цуьнан дозаллех ду:
- Иза Бусалба динан хьалхара коьрта бIогIам хилар; иза динан бух а, миллатан бух а
хилар; бусалба стаг доьххьара цуьнца бусалба хуьлуш хилар; стигланаш а, латтанаш а
цуьнца лаьтташ хилар а.
- Оцу дешан маьIнаш кхочушдарца цхьанакхеташ хилар, Сийлахь а, Нуьцкъала а волу
Дела цхьаъ вар а, Цуьнан Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
ШариIатца хьукм дар а.
- И дош стеган цIий а, даьхний а лардеш дерг хилар, хIунда аьлча и дош аьллачо и
бахьана долуш шен са а, даьхни а лар до дела;
- И «ЛаилахIа иллаллахI» боху дош шел еза кхин Iамал йоцуш уггар еза Iамал хилар а,
къиношна уггар доккха каффарат хилар а, Къемат дийнахь уггар чIогIа терзан дика агIо
алсамйоккхур ерг хилар а. И дош алар ялсамани чувуьгур волу бахьана ду, жоьжахатех
хьалха воккхур волу бахьана а ду. ВорхIе стигал а, ворхIе латта а терзана цхьана агIор
диллича, «ЛаилахIа иллаллахI» боху дош терзана вукха агIор диллича оцу «ЛаилахIа
илаллахI» бохучу дешан агIо сов ер яра вукхул а. Муслима далийна Iубадата – Дела реза
хуьлда цунна – Пайхамарера – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дийцина хьадис:

((ﺎﺭﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨ))ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺣﺮ
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«АллахI воцург кхин Дела а вац аьлла, Мухьаммад Цуьнан лай а, элча а ву аьлла тешалла
динчунна Дала жоьжахати хьарам йина».
- Оцу даш чохь цхьанакхетта Дела хьахор а, Цуьнга доIа дар а, Иза хастор а. Цо шена
чулаьцна Iибадатан доIа а, дехаран доIа а. И дош наха уггар дукха лелош долу зикр ду,
лело уггар атта а ду. Иза дика дош а ду, хедар доцу дазар а ду, Ихласан дош а ду, шеца
стигланаш а, латтанаш а лаьтташ долу дош а ду, шен доьхьа Дала массо хIума кхоьллина
дерг а ду, шен доьхьа Дала элчанаш бахийтинарг а, жайнаш диссийнарг а ду. Иза кхочуш
деш дехкина ду Дала парзаш а, суннаташ а. Цуьнан доьхьа арадаьхна хилла ду ГIазотан
тарраш. И дош аьлларг, цуьнца Iамал йинарг, бакъалла а, цIенчу дагца а, къобул дарца а,
иза дезарца а Дала иза цо йинчу Iамале хьаьжжина цунна ял луш ялсамани вохуьйтур ву.

v

v
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ШолгIа рукн – Ламаз дар.
Шен маьIна доккха хиларехь а, шен тешалла чIогIа кхетаме сирла хиларехь а уггар
коьрта лоруш ду ламаз. Бусалба дино боккха тидам тIебахийтина ламазна, доккха маьIна а
делла цунна. Бусалба дино довзийтина цуьнан дозалла а, кхечу Iибадаташна юкъахь йолу
цуьнан меттиг а, иза Далла а, Цуьнан лайна юкъахь йолу зIе хилар а, оцу ламазца хаалуш
хилар а лайно шен Делан омрунаш мел лардеш ду.
Ламазан маьIна:

Iаьрбийн маттахь ламаз - «Ассолату» бохург доIа боху маьIна долуш ду. Оцу маьIнийца
Дала Къуръан чохь аьлла:

[103 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ: ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔáﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻼﺗ ﺇﹺﻥﱠ ﺻﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﻭâ
×ДоIа де ахь царна, бакъдолуш, хьан доIа царна синтем (а, къинхетам а) буØ [Сурат
«Аттавбат» 103].
ШариIатехь ламаз – «Ассолату» - бохучун маьIна иштта ду:
Иза Iибадат ду, шена чохь къастийна дешнаш а, Iамалш а йолуш долу, такбúраца дIа а
долош, салам даларца чекх а долуш долу.
Къастийна дешнаш бохучун маьIна: такбир а, къуръан дешар а, тасбихь дар а, доIа дар а,
иштта кхин уьш санна дерг а бохург ду.
Къастийна Iамалш бохучун маьIна: дIахIоттар а, рукуI дар а, сужуд дар а, охьахаар а
иштта и санна долу кхин долу хIумнаш а бохург ду.
Пайхамаршна а, элчанашна а – Делера салават а, салам а хуьлда царна – гергахь
ламаз лараме хилар.

Ламаз вайн Пайхамарал – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хьалха хиллачу
стиглара схьа деллачу динашна а тIедожийна хиллачу Iибадатех лоруш ду. Масала, хIара
ИбрахIим-пайхамар ву – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шен Деле доьхуш, шега
а, шен тIаьхьене а и ламаз дайтар:

[40 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ: ]ﺳﻮﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢáﻲﺘﻳ ﺫﹸﺭﻦﻣ ﻭﻼﺓ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﺏﺭâ
×Сан Дела! Со хилийта Ахь ламаз деш, сан зьурет (тIаьхьло) а (хилийта Ахь иштта, ламаз
дечарех)Ø [Сурат «ИбрахIим» 40 аят].
ИсмаIил-пайхамар а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хилла шен охIлунга ламаз
дарца омру деш:

[55 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ: ]ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘáﻛﹶﺎﺓﺍﻟﺰ ﻭﻼﺓ ﺑﹺﺎﻟﺼﻠﹶﻪ ﺃﹶﻫﺮﺄﹾﻣﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻭâ
×Иза вара омру деш ламазца а, закатца аØ [Сурат «Марйам» 55 аят].
Лекха хинволчу Дала аьлла, Муса-пайхамаре – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
вист хуьлуш:

[14: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻃـﻪáﻛﹾﺮﹺﻱﺬﻼﺓﹶ ﻟﻢﹺ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗﻧﹺﻲ ﻭﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﹺﻲ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧâ
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×Баккъалла а, Со АллахI ву, Со воцург кхин Дела вац хьуна; ткъа ахь суна Iибадат де, Со
хьахош ламаз а деØ [Сурат «ТIахIа» 14 аят].
Кхин а Дала Шен Пайхамаре Iийсага а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – весет
дина цуьнца. Иза вайна гойту хIокху Делан дашо, Iийсана аьлларг дуьйцуш долчу:
[31: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ

áﺎﹰﻴ ﺣﺖﻣﺎ ﺩ ﻣﻛﹶﺎﺓﺍﻟﺰ ﻭﻼﺓﺎﻧﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺼﺻﺃﹶﻭ ﻭﺖﺎ ﻛﹸﻨ ﻣﻦﻛﺎﹰ ﺃﹶﻳﺎﺭﺒﻠﹶﻨﹺﻲ ﻣﻌﺟﻭâ

×Со миччахь хилахь а декъала хилийтира Цо (АллахIа) со, со дийна мел ву ламаз де аьлла
весет а дира Цо соьгаØ [Сурат «Марйам» 31].
Дала ламаз вайн Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – парз дина
тIедиллина стигланашкахь, Исраъ а, МиIраж а – Буьйсанна дIавигар а, Стигала
хьалаваккхар а – аьлла цIе йолчу буса. Доьххьара иза парз динчу хенахь шовзткъе итт
ламаз хилла, цул тIаьхьа сийлахь-цIена а, лекха а волчу Дала дайдина иза пхенна
тIекхаччалц, делахь а, вай дечу хенахь пхиъ бен дац уьш, амма мел хиларехь шовзткъе итт
санна ду уьш.
И вайна тIехь парз долу пхи ламаз массо бусалба нехан бартаца хIорш ду: Iуьйра ламаз,
делкъа ламаз, малхбуза ламаз, маьркIижа ламаз, пхьуьйра ламаз а. Уьш иштта хилар массо
бусалба нехан барт хиларца сецна ду.
Ламаз дан дезаран тешаллаш.

Ламаз дан дезар дуккха а тешаллашна тIедоьгIна чIагIделла ду, церах цхьадерш хIорш
ду:
Доьххьарниг – Къуръан тIера тешаллаш.
Лекха хинволчу Дала аьлла:

.[43 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ: ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓáﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻼﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﺃﹶﻗﻭâ
×Аш ламаз а дойла, закат а лойлаØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 43 аят].
Кхин а аьлла лекха хинволчо:

.[103 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ: ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀáﻗﹸﻮﺗﺎﹰﻮﺎﺑﺎﹰ ﻣﺘ ﻛﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺖﻼﺓﹶ ﻛﹶﺎﻧﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼâ
×Бакъдолуш, ламаз, (Делах) тешаш болчарна шен-шен хенахь (дан дезар) яздина
тIедоьжна хилла дуØ [Сурат «Аннисаъ» 103 аят].
Кхин а аьлла лекхп хинволчу Дала:
[5 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ

áﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻼﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﻘﻳﻔﹶﺎﺀَ ﻭﻨ ﺣﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨ ﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌﻴﻭﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺮﺎ ﺃﹸﻣﻣﻭâ

×Царна омра дина дацара АллахIана Iибадат де аьлла бен, динлелор цIенчу даггара
Цуьнан доьхьа долуш, хьанифаш (ИбрахIиман дин тIехь АллахIана цхьанна Iибадат деш
берш) санна, ламаз а де, закат а ло аьлла а бенØ [Сурат «Албаййинат» 5 аят].
ШолгIаниг – Суннатера тешаллаш.
1 – Ибн Iумара – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис ду, Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
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. ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ،"ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
«Бусалба дин пхеа хIуманна тIедоьгIна ду: АллахI воцург кхин Дела а вац аьлла,
Мухьаммад Цуьнан элча а ву аьлла тешалла дарна а, ламаз дарна а, закат даларна а,
хьаьжи цIен тIе хьадж дарна а, Рамзана бутт марха кхабарна а». (Шина шейхо Бухарис а,
Муслима далийна иза).
2 – ХаттIаба кIанта Iумара – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис. Цу хьадис юккъахь
ду Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
"... ﻭﺗﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﲢﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼﹰ، ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﺆﰐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،-r- "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
«Ислам – иза ахь тешалла дар ду АллахI воцург кхин Дела а вац аьлла, Мухьаммад
Цуьнан Элча а ву аьлла, ахь ламаз дар а ду, ахь закат далар а ду, ахь мархи бутт кхабар а
ду, хьажи цIен тIе хьадж дар а ду нагахь санна хьайн некъаца ваха ницкъ кхачахь…»
(Муслим).
3 – Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис ду, Пайхамара – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – МуIаз Йемене вохуьйтучу хенахь, цуьнга элира аьлла,
тIаккха цо МуIазе элира аьлла:
" ﻣﺘﻔﻖ... ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ،"ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﻋﻠﻴﻪ
«Ахь уьш кхайкха АллахI воцург кхин Дела а вац аьлла, Мухьаммад цуьнан элча а ву
аьлла тешалла даре. ТIаккха, нагахь санна цара ахь бохург а дина и тешалла дахь, ахь
царна хаийта Дала царна тIе пхи ламаз диллина хилар хIора дийнахь а, буса а.…»
(Бухарис а, Муслима а дийцина ду и хьадис).
КхоалгIаниг: Массо Iелам-нехан хилла болчу бартан тешалла.
Берриг бусалба нехан барт хилла хIума пхи ламаз дан дезаш хиларна тIехь а, ламаз
бусалба динан парзех цхьа парз хиларна тIехь а.
Ламаз даран пайда а, цуьнан маьIна а.

Ламаз вайна тIедиллина ду цхьацца пайданашна а, къайленашна а. Церах цхьаерш
хьахор ю вай кху лахахь:
Адам Делан лай дуй хаийтар, иза Цуьнан долахь дуй а – Сийлахь ЦIена а, Лекха а ву
Иза. Ламаз дарца хаало адамана ша Делан лай хилар, цундела иза даим ша
Кхоьллинчуьнца - Сийлахь ЦIена а, Лекха а ву Иза – возуш хуьлу, даим Иза дагахь волуш
хуьлу.
Ламазо Далла а, ламаз деш волчунна а юкъахь йолу зIе чIагIйо, иза даим Дела хьехош
хуьлуьйту.
Ламазо вочу хIумнах а, къинойх а вуха туху ламаз деш верг, къинойх а, гIалатлонех а
стаг дIацIанвеш дерг а ду ламаз. Иза иштта хилар вайна гойту IабдуллахIан кIанта Жабира
– Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцинчу хьадисо, Делан Элчано – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

"ﺮ ﺟﺎﺭ ﻏﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺕ "ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻛﻤﺜﻞ

«Ламазаш тера ду шух цхьанне уьйтIахула охьадоьдучу хих, хIора дийнахь пхоьзза шу цу
чохь луьйчуш долуш санна» (Муслим).
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Ламаз дагна синтем а, синна паргIато а ю, цуьнан цIена хиларна тIехь Iаткъам беш долу
вонех и са кIелхьара доккхуш дерг а ду. Цундела Пайхамарна – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – шеца синпаргIато хуьлуш долу хIума хилла иза, шена цхьа хIума дазделча
ламазе воьрзуш хилла иза – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –, цундела олуш хилла
цо:
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ

""ﻳﺎ ﺑﻼﻝ ﺃﺭﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ

«ХIай Билал! (Молла а кхайкхе,) садаIийтахь вайга ламаз дойтуш». (Ахьмад).
Хьанна тIехь ду ламаз дар?

Ламаз дар тIехь ду хIора бусалба стагана, пхийттара ваьлла а волчу, хьекъал чохь а
волчу – стаг велахь а, зуда елахь а, цхьатерра тIехь ду иза цаьршинна -. Керста стагана
тIехь дац иза, йа вуьшта аьлча, кху дуьненахь цуьнга иза де алар тIехь дац иза шен
керстаналлий чохь мел ву, хIунда аьлча иза цо дичи а нийса ца хуьлу дела иза керста мел
ву, делахь а, эхартахь Iазап хир ду цунна цуьнах, бусалба дин тIе а лаьцна иза ше дан
ницкъ кхоччушехь ца дина дела. Иза иштта хилар вайна гойту лекхп хинволчу Делан
дашо:

.ﻳﻦﹺﻡﹺ ﺍﻟﺪﻮ ﺑﹺﻴﻜﹶ ﱢﺬﺏﺎ ﻧﻛﹸﻨ ﻭ.ﲔﻀﺎﺋ ﺍﻟﹾﺨﻊ ﻣﻮﺽﺨﺎ ﻧﻛﹸﻨ ﻭ.ﲔﻜﺴ ﺍﻟﹾﻤﻢﻄﹾﻌ ﻧﻚ ﻧﻟﹶﻢ ﻭ.ﻠﱢﲔﺼ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻚ ﻧ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻢ.ﻘﹶﺮﻲ ﺳ ﻓﻠﹶﻜﹶﻜﹸﻢﺎ ﺳﻣâ
[47-42 : ﺍﻵﻳﺎﺕ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺛﺮáﲔﻘﺎ ﺍﻟﹾﻴﺎﻧﻰ ﺃﹶﺗﺘﺣ

×(Цаьрга эр ду:) Шу жоьжахати чу хьа дигна? Цара эр ду: Тхо дацара ламаз деш
болчаьрца. Тхо дацара мискачунна даар луш. Тхо дара (харцонна) чуэгаш, чуэгачаьрца.
Тхо дара харц деш Бекхам баран Де. Тхаьшка кхаччалц баккъалла а долуш дерг (валар)Ø
[Сурат «Ал-Муддассир» 42-47 аяташ].
Кхин а, ламаз дар тIехь дац берана, хIунда аьлча Iибадат тIедожаран билламаш цуьнгахь
кхочуш боцу дела. Иштта иза тIехь дац кхетам чура ваьллачунна (коьртана
галваьллачунна). Кхин а иза тIехь дац беттан денош лардеш йолчу зудчунна а, бер динчул
тIаьхьа долу денош лардеш йолчу зудчунна а оцу деношкахь, ШариIато цаьршинна ламаз
тIерадожадо дела, иза дан цамегаш бахьанаш цаьршинца хиларна.
КIант велахь а, йа йоI елахь а - жимчу беран дена, йа цуьнан метта волчунна тIехь ду
цуьнга ламаз де олуш цунна омру дар ворхI шаре иза кхаьчча, цул тIаьхьа итт шо кхаьчча
цо ламаз деш ца хилахь тоха а еза цо берана, хьадисехь деана ма-дарра, ламаз цунна
марздалийта а, цуьнга цуьнан тидам байта а.
Ламаз дитинчун хьукм.

Ламаз ца деш доьхьал ваьлларг бусалба динера иза аравоккхуш долу куфр дина лоруш
ву, буслба дин Iад а дитина бусалба динера араваьлла стаг лоруш а ву, Дала шена
тIедиллинарг дитарца иза Далла Iеса хилла дела. Цундела цунна тIедожадо тоба дар, ткъа
нагахь санна цо тоба а дина, юха ламаз дан иза дIаволалахь бусалба вуьсуш ву иза, амма
цо тоба а ца дахь, ламаз дан юха дIа а цаволалахь иза бусалба динера араволуш ву, керста
стаг хуьлуш а ву. Иза иштта хилча, иза лийчо а ца мега, йа цунна марчо хьарчо а ца мега,
йа докъа ламаз дан а ца мега, йа бусалба нехан кешнашка иза дIаволла а ца мега, иза церах
воцу дела.
Ламазан билламаш.

1) Бусалба хилар;
2) Хьекъал чохь хилар;
3) ХIума къасто хууш хилар;
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4) Ламазан хан тIехIоттар;
5) Къилбехьа дIаверзар;
6) Iаврат дIакъовлар. Стеган Iоврат цIонги тIера когийн голаш тIе кхаччалц ду, зудчун
Iоврат ши куьг а, юьхь а йоцург кхин долу ша долу дегI дIахьулдина хила дезаш ду;
7) Ламаз деш волчун духар тIера а, цуьнан дегIа тIера а, ламаз дечу меттера а нажасат
(цIена йоцу хIума, боьхалла) дIаяккхар;
8) ЦIано яр. ХIокхо чулоцу: ламаз эцар а, жанабатах (зудчунца гIулкх хиларх) цIанлуш
лийчар а.
Ламазан хенаш.

1 – Делкъа ламазан хан: Малх стигалан юккъера малхбузехьа жимма дехьабаьлча дуьйна
дIайолалой, цхьана хIумана IиндагIан дахалла оцу хIуманан яхалле нисдаллалц ю.
2 – Малхбуза ламазан хан: Делкъа ламазан хан дIаяьллачул тIаьхьа дуьйна дIайолалой,
цхьана хIумана IиндагIан дахалла оцу хIуманан шозза яхалле кхаччалц ю; малх цIий бала
болалун хан а ю иза.1
3 – МаьркIижа ламаз хан: Малх чубуьзчначул тIаьхьа дIайолалой, маьлхан цIе зIаьнарш а,
малх чубуьзча хуьлуш йолу цIелла дIаяллалц ю.
4 – Пхьуйра ламаз хан: МаьркIижа хан дIаяларца дIайолалой, Iуьйра ламазан хан хиллалц
ю.
5 – Iуьйра хан: ШолгIа сатасар дIадоладелча дIайолалой, малх гучубала болабаллалц ю.
Оцу хенашна тешалла ду IабдуллахI ибн Iамра – Дела реза хуьлда цунна – дийцина
хьадис, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

 ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ، ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺼﻔﺮ ﺍﻟﺸﻤﺲ،"ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻄﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮ
 ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠـﺮ ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻄﻠـﻊ، ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺇﱃ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻐﺐ ﺍﻟﺸﻔﻖ
." ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.. ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ،ﺍﻟﺸﻤﺲ
«Делкъа ламазан хан малх стигалан юккъера малхбузехьа жимма дехьабаьлча, адаман
IиндагIан дахалла цуьнан дахалле кхаьчча дуьйна схьа, малхбуза хан кхаччалц ю. Малх
буза хан малх цIий бала болабаллалц ю. МаьркIижа ламазан хан цIен зIаьнарш
къайлайовллалц ю. Пхьуьйра ламазан хан буьйса юккъе яххалц ю. Iуьйра ламазан хан
малх хьалабаллалц ю, нагахь санна малх хьалабалахь (суннат) ламаз ма де». (Муслим).
Ламазан ракаIаташ.

Массо парз ламазийн ракаIаташ ша-дерш вуьрхIийтта ракаIат ду. ХIокху кепехь ду уьш
хIора ламазехь:
1) Делкъа ламаз диъ ракаIат ду;
2) Малхбуза ламаз диъ ракаIат ду;
3) МаьркIижа ламаз кхо ракаIат ду;
4) Пхьуьйра ламаз диъ ракаIат ду;
5) Iуьйра ламаз ши ракаIат ду.

1

И хан кхин тIаьхьа а ца тоттуш ламаз дича гIолий йолу хан ю, амма ламаз дан мегаш йолу хан малх чубуззалц ю.
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Нагахь санна цхьамма шена хаа а хууш хIокху ракаIател совдаккхахь, йа эшадахь цуьнан
ламаз гал хуьлуш ду. Амма нагахь санна иза цо вицвелла дахь вицваларан сужуд дичахьан
дIанислур ду.
ХIара вай дийцина ракаIаташ некъахочун ламазехь доцурш ду. Некъахочунна мелехь ду
диъ ракаIат долу ламаз шина ракаIате дацдар.
Бусалба стагана тIехь ду хIара ламазаш шен-шен хена чохь дар, ШарIехь къобул деш
долчу бахьанашца ламаз тIаьхьадуьсуш дацахь, масала: наб кхетта висар, вицвелла висар,
некъавоьдуш волуш шолгIачу ламазна тIеозар. Ткъа нагахь санна цхьаъ шен ламазан
ханна наб кхетта хилар бахьана долуш тIаьхьависахь, йа цунна иза дицлахь, цо иза дан
деза шена дага ма-деанехь.
Ламазан парзаш.

- Ниййат дар;
- Шен ницкъ кхочуш хилахь ламаз ирахь дар;
- Ламаз дIадоьхкуш долу такбир – АллахIу Акбар – алар;
- Фатихьат (Бисмилла) дешар;
- РукуI дар;
- РукуIера хьалатаIар;
- ВорхI межена тIе сужуд дар;1
- Шина сужуд юкъахь охьахаар;
- ТIаьххьара ташаххIуд – эттахьиг – дешар;
- ТашаххIуд – эттахьиг – доьшуш охьахаар;
- ТIаьххьарчу ташаххIудехь Пайхамар-на – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
салават диллар;
- ХIара хIора рукн сих а ца луш, меллаша, паргIат дар;
- ХIара рукнаш тIаьхье-хьалхе, шен-шен къепехь дар;
- Салам далар.
Ламазан важибаш.

Ламазан важибаш бархI ду:
Хьалхарниг: Доьххьара такбир а доцуш, кхин долу дерриге такбираш, ламазехь хьала-охьа
таьIаш олуш долу.2
ШолгIаниг: «СамиIаллохIу лиман хьамидахI» алар.3 Имамо а, ша цхьаъ ламаз деш волчо а
ала дезаш ду иза, амма имамана тIаьхьахIоьттина волчо ала оьшуш дац.3
КхоалгIаниг: «Роббана ва лакал хьамд» алар. ХIара алар массарна а – имамана а, цунна
тIаьхьахIоьттина волчунна а, ша цхьаъ волчунна а – важиб ду.
ДоьалгIаниг: РукуIехь «Субхьáна роббийал Iазúм» алар.

1

Кхузахь лууш йолу ворхI меже хIорш ю: ши куьг, шина коган буьхьигаш, когийн ши гола, хьаж а.
ХIара важиб хилар Хьанбалий мазхIабехь ду, вайн ШафиIий мазхIабехь иза важиб дац, суннат санна ду.
3
Маьхьаллашна тIехь Хьашийат йинчу Къалйубийчо и дешнаш имама а, цунна тIахьахIоьттинчо а ала деза бах. Цхьана имамо бен иза
ала цадезар Имам Малика – Дала къинхетам бойла цунах – аьлла бах. Делахь а, вайн ШафиIийн мазхIабехь иза шиммо а аладезар
Къалйубис хьахийна, цундела иза диц ма далийта хьайна.

2
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ПхоьалгIаниг: Сужудехь «Субхьáна роббийал аIлá» алар.1
ЯлхолгIаниг: Шина сужуд юкъахь «РоббигIфил лú» алар.1
ВорхIалгIаниг: Хьалхара ташаххIуд – эттахьиг – дешар.
ТашаххIуд иштта ду: «Аттахьиййатул мубаракатус-салавату ттIаййибату лиллахIи,
ассаламу Iалайка аййухIаннабиййу ва рахьматуллохIи ва баракатухIу, ассаламу Iалайна ва
Iала IибадиллахIис-солихьина, ашхIаду ал-лаилахIа иллаллохI, ва ашхIаду анна
Мухьаммадан расулуллохIи».
Суннатехь даьхкина кхин а ду и санна ташаххIудаш, деша мегар долуш.
ХIокху важибех шена хаа а хууш цхьа важиб дитинчун ламаз гал хуьлуш ду, амма иза
цахууш дитнехь, йа вицвелла диснехь, тIаккха цо вицваларан сужуд дийр ду.2
Ламаз жамаIатца дар.

Бусалба стага пхи ламаз бусалба нахаца маьждигехь жамаIатца дан деза, шена Дела реза
хилийта а, Цуьнгара мел хилийта а.
ЖамаIатца дина долу ламаз ша цхьамма динчу ламазал ткъе ворхI даржехь деза ду. Ибн
Iумара – Дела реза хуьлда цунна – дийцинчу хьадисехь ду, Делан Элчано – Делера салават
а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

.""ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﺔ

«ЖамаIатца дина ламаз деза ду ша цхьамма динчу ламазал ткъе ворхI даржехь» (Бухари,
Муслим).
Амма бусалба зудчо шена цIахь деш долу ламаз деза а, гIолий а ду цунна жамаIатца
дечу ламазал.
Ламаз галдоккхуш долу хIумнаш.

Ламаз кху лахахь долчу цхьадолчу хIумнашца галдолу:
- Ламаз деш волуш шена хаа а хууш яа хIума яар, йа хи малар. Массо Iелам-нехан барт
хилла хIума ду, ламаз деш волчо шена хаа а хууш хIума кхаллахь, йа цхьа хIума малахь, и
динчо ламаз юха дан деза аьлла.
- Ламазана хьашт доцучу хIуманна тIехь хаа а хууш вист хилар, къамел дар. Зайд ибн
Аркъама – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис. Цо аьлла: «Доьххьара тхаьш ламаз
дечу хенахь тхо ламазехь дист хилара. Шена юххехь лаьтташ волчуьнга а вист хилара
ламаз деш верг, Дала хIара аят доссадаллалц:

áﲔ
َ  ﻗﹶﺎﻧﹺﺘﻮﺍ ﻟﻠﱠﻪ ﻗﹸﻮﻣﻭâ

×Шу дIа а хIитта (ламазехь), Далла муьтIахь хиле (къамелаш ца деш)Ø1
Оцу аятехь тхуна омру динера ламазехь дист цахиларца, къамел а цадарца». (Бухари
Муслим).
Кхин а, ламазехь вист хила цамагаран тешалла ду хилла болу барт, шен ламазехь хьашт
доцу къамел деш вист хилларг – шена хаа а хууш – цуьнан ламаз галдолуш ду аьлла.

1

ХIара важиб хилар Хьанбалий мазхIабехь ду, вайн ШафиIий мазхIабехь иза важиб дац, суннат санна ду.
ШафиIийн мазхIабехь суннат санна долу хIума шена хаа а хууш дитнехь а ламаз галдолуш дац, вицваларан сужуд дичхьана тоьаш ду.
1
Сурат «Ал-Бакъарат» 238 аят.

2
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- Шена хаа а хууш совнаха меттахвийлар. Совнаха меттахвийлар хуьлу нагахь санна
арахьара тIехьожуш волчунна ламаз деш верг ламазехь вац аьлла хеталур долчу кепара
иза меттахвийлахь.1
- Ламазан цхьа биллам, йа рукн, хаа а хууш дитар, дита бахьана а доцуш. Масала: ламаз
керахь доцуш ламаз дар, йа къилбехьа вирзина а воцуш ламаз дар. Бухарис а, Муслима а
далийна хьадис тешалла ду цунна, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
элира аьлла, ламаз дика ца динчу Iаьрбочуьнга: «Юха а гIой, ламаз юха де, бакъдолуш, ахь
динарг ламаз дацара».
- Ламаз тIехь волуш велавалар. Цуьнан тешалла ду Iелам нехан хилла барт, велавелча
ламаз галдолуш хиларна.
Ламаз дан ца мегаш йолу хенаш.

1)

Iуьйра ламаз динчул тIаьхьа, малх гоьмукъан йохалле кхаччалц хьалабаллалц;

2)

Малх стигалан юккъе кхаьчча, юкъал тIех баллалц;

3)

Малхбуза ламаз динчул тIаьхьа малх чубуззалц.2

Оцу хенашкахь ламаз дар мегаш цахилар гайтина Iукъбат ибн Iамира – Дела реза хуьлда
цунна – дийцина долчу хьадисо. Цо аьлла:

 ﻭﺣﲔ ﻳﻘﻮﻡ، ﺣﲔ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﺯﻏﺔ ﺣﱴ ﺗﺮﺗﻔﻊ، ﻳﻨﻬﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﻦ ﻭﺃﻥ ﻧﻘﱪ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎr "ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﻒ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻐﺮﻭﺏ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺣﲔ ﺗﻀﻴ،ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺣﱴ ﲤﻴﻞ ﺍﻟﺸﻤﺲ
«Кхо хан яра Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тхуна ламаз дан ца
магош а, белларш дIабохка ца магош а: малх хьалаболучу хенахь (жимма) иза
лакхабаллалц; делкъа хан тIехIоьттича малх жимма (стигал юкъара) дехьабаллалц;
малхбузехьа малх гIоьртича а, иза чубуьзна баллалц». (Муслим).
Кхин а, уьзза маьIна ду Абу СаIида – Дела реза хуьлда цунна – Пайхамарера – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – дийцинчу хьадисехь, цо элира аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

" ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺣﱴ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ،"ﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ

«Малхбуза хенал тIаьхьа малх чубуззалц ламаз (дан мегаш) дац, Iуьйра ламазал тIаьхьа а
малх хьалабаллалц ламаз (дан мегаш) дац». (Бухари, Муслим).
Ламаз даран юкъара сифат.

Бусалба стагана тIехь ду Делан Элчанна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
тIаьхьавазар. Цу юкъа догIуш ду ламазан сифат а, цо – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – аьлла дела:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

""ﺻﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﱐ ﺃﺻﻠﻲ

«Аш ламаз де, шайна ас ламаз деш ма-гарра». (Бухари).
1

Совнаха Iамал йовзийтаран цхьа агIо ю и лакхахь ерг. Делахь а, цул нийсаниг ю: нахана гергахь дукха хеташ ерг дукха ю, йоцург яц.
Масала, шега салам деллачунна доьхьал куьг лаьцча, йа когара тударг, йа (чимчаргIа доцу) мача дIаяьккхича, тIекхоьллина коч
дIаяккхар, йа тIеюха атта йолу коч тIеюхар, оцу массо хIумано ламаз гал ца доккху. Цкъа а шозза а деш долу хIума а кIеззиг лоруш ду,
масала шозза ког баккхар санна, цундела цо ламаз гал ца доккху. Амма цхьа хIума тIаьхьий-хьалхий кхозза дахь цо галдоккху. И кхозза
дича галдоккхуш йолу Iамал а йоккха Iамал ю, цундела, керахь меллаша суьлхьа хьовзош хилахь а, йа пIелг кIамбича а, йа нуьйда
дIатесча а, ламаз гал ца долу. (Хьажа: Имам Нававийн жайна «Ровдатут-тIóлибийн» 131 агIо.)
2
Оцу хенашкахь дар хьарам долу а, мегаш доцу а ламаз суннат ламаз ду, шен цхьа а бахьана доцуш долу. Ткъа нагахь санна цхьа
бахьана долуш ламаз цу хенашкахь нислахь и дича хIумма а дац. Бахьана долу ламазаш ду, масала докъу ламаз, маьждиг хьурмат
ламаз, ламаз эцначул тIаьхьа деш долу суннат ламаз, доькхуш деш долу ламаз, иштта уьш санна цхьана бахьанийна деш долу ламазаш
а.
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Делера салам-маршалла хиларо ша ламазана хьала а гIаьттина, шен Далла хьалха ша
дIахIуттучу хенахь шен дагца ниййат деш хилла – цо маттаца иза аьлла хилар деана а дац
цхьанхьа а1 - тIаккха такбир деш хилла цо «АллóхIу Акбар» олуш, шен ши куьг белш тIе
кхаччалц хьала а айдеш, цхьайолчу хенахь лергадуьме (лерган дуьхьиге) кхаччалц а
ойъуш хилла цо. ТIаккха шен аьтту куьг шен аьрру куьйгана тIедуьллуш хилла цо, и шиъ
ший а шен накхана тIе а дуьллуш.2 ТIаккха, цо ламаз дIадолош хилла, ламаз дIадолоран
цхьана доIийца. Оцу доIанех цхьаъ ду: «СубхьáнакаллохIумма ва бихьамдик, ва
табáрокасмук, ва таIáла жаддук, ва лáилáхIа гIойрук». ТIаккха цул тIаьхьа сурат «АлФатихьат» доьшуш хилла цо, тIаккха «АллóхIу Акбар» олуш хилла шен ши куьг хьала а
айдеш, тIаккха рукуI деш хилла, шен букъ нисса дIа а нисбеш, хи чохь долу кад шен букъ
тIебиллича а Iенар боцуш. ТIаккха цо олуш хилла кхозза «Субхьáна роббийал Iазиúм»,
тIаккха хьаланислуш хилла иза – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша олуш:
«СамиIаллóхIу лиман хьамидахI, роббанá ва лакал хьамд»3, шен ши куьг юха а хьала а
айдеш. ТIаккха «АллóхIу Акбар» а олуш сужуд деш хилла цо, ша сужудана охьавахча шен
ши пхьарс шен дегIана гена а боккхуш – пхьаьрсан кIелонаш гучу хьоле кхаччалц, шен
коьрта хьаж а, мара а, ши куьг а, когийн ши гола а, когийн буьхьигаш а дикка лаьтта тIе а
таIош. ТIаккха сужудехь олуш хилла цо: «Субхьáна роббийал аIлá» кхозза. ТIаккха
«АллóхIу Акбар» а олуш охьахууш хилла иза, шен аьрру кога тIе, иза шена кIеллахь а
болуш, аьтту коган пIелгаш къилбехьа дирзина а долуш, сужуд дечу хенахь ма-хиллара.
ТIаккха, ша охьахиъначу хенахь олуш хилла цо: «РоббигIфир лú, вархьамнú, важбурнú
варфаIнú, вахIдинú, ва Iáфинú варзукънú». ТIаккха «АллóхIу Акбар» а олуш юха а сужуд
деш хилла, тIаккха шолгIачу ракаIате хьалагIоттуш хилла «АллóхIу Акбар» а олуш.
Иштта и хIума деш хилла цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хIора ракаIатехь
а.
ТIаккха, ши ракаIат дIадаьллачул тIаьхьа, хьала а цагIоттуш, хьалхарчу ташаххIудана
(эттахьигана) охьа а хуий, цо доьшуш хилла: «Аттахьиййáтул мубáракáтус-салавáтуттIаййибáту лиллáхIи, ассалáму Iалайка аййухIаннабиййу ва рахьматуллохIи ва
баракáтухIу, ассалáму Iалайнá ва Iалá IибáдиллáхIис-сóлихьúна, ашхIаду ал-лáилáхIа
иллаллохIу, ва ашхIаду анна Мухьаммадан расулуллохIи. АллóхIумма солли Iалá
Мухьаммадин ва Iалá áли Мухьаммадин ва саллим».
ТIаккха кхоалгIачу ракаIатана хьалагIоттуш хилла иза, «АллóхIу Акбар» а олуш, ша
хьаланисвелча ши куьг хьала а айдеш – хIара йоьалгIа меттиг а ю цо ламазехь куьйгаш
хьала айдеш хилла йолу.
ТIаккха, ша маьркIижа ламазехь волуш кхоалгIачу ракаIатера ваьлча ташаххIудана
охьахиъча, йа доьалгIачу ракаIатера ваьлча ша делкъа а, малхбуза а, пхьуьйра а
ламазашкахь хилча, иза охьахууш хилла аьрру хенан маьIиг тIе, шен аьрру ког аьтту
1

Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – маттаца ниййат дина аьлла деана дац цхьанхьа а. Цундела цхьа а
мазхIаберчу Iелам стага ца аьлла иза маттаца хьаалар парз ду, йа важиб ду аьлла. Делахь а, вайн ШафиIий мазхIаберчу Iелам-наха
маттаца шен дагчура ниййат хьаалар «мустахьабб» - «дича дика ду» аьлла, даг чохь долчунна маттаца хьаолучуьнца гIо хилийта.
Цундела, мегар дац иза маттаца хьаолучуьнга иза ма ала бохуш цунах йоккха хилпало ян а, йа ца олучуьнга ала бохуш дов дан а. И
иштта бохур дерг хIара дин а, йа хIокху динан баххаш а, йа кхуьнан дух а ца доьвзаш жехIил стаг ву.
2
Кхузахь а, хьадисашкахь а деана «Iалас-содри» боху дош Iаьрбийн маттахь тайп-тайпана маьIна долуш ду. Вай и дош вайна доьххьара
доьвзачу маьIнийца гочдича иштта хуьлу: «накхана тIехь». Делахь а, оцу хьадисийн шархь динчу Iелам-наха цуьнан маьIна «накхана
кIеллахь, цул лахахь» бохург ду аьлла. ТIаккха, вайн ШафиIийн мазхIабера тIаьхьабаьхкинчу Iелам-наха ши куьг даг тIе дилла, йа иза
долчхьа, йа цунах терраче дилла аьлла, вай йеш йолу уггар йеза Iамал – Делах тешар, Ийман – дагчохь йолу дела. [Хьашийатул
Бажурий, 1\179; Хьашийатул Къалйубий Iалал Махьаллий 1\197]. Ткъа уьш даг тIе дехкича а, йа цунна улло дехкича а, йа цадехкича а
галдала хIума дац, хIунда аьлча дог а ма ду некхан лахарчу агIона чохь. Цхьаболу кегий-нах оцу хIумнах ца кхета, оьрсийн, йа нохчийн
маттара гочдина хIума дешча шайна доьххьара дIа хеталучу маьIнийца хIуманаш леладо. Цундела хьуна хаа деза – Дала хьо а, со а Шен
нийсачу некъа тIе нисвойла – нийсо а, нийса дерг а Къуръан-Суннат вайна довзийтинчу Iелам-наха бохучунна тIаьхьавазар хилар,
хIунда аьлча цара вайна Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – лелийнарг бен, вайна пайда берг бен эр доцу дела.
3
ХIокху зикран а, доIанийн а маьIна хьайна хаа лаахь, хьо хьажа «Бусалба стеган гIап» олучу жимчу жайни тIе. Цу тIехь хьуна карор
ду церан вайн маттара маьIнаш а, иштта кхин а дуккха а доIанаш а, пайданаш а.
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когана буххула жимма ара а боккхуш, аьтту ког сужудехь санна, пIелгаш къилбехьа
дирзина а долуш Iад а буьтуш. ТIаккха шен ши куьг шен шина ност тIе а дуьлле, аьтту
куьйган пIелгаш схьагулдеш хилла, хьажоран пIелг дIабахийтина а буьтуш, иза
хьалаайбархьама,1 тIаккха цу пIелга тIехьожуш а хилла иза. ТIаккха, ша ташаххIуд дешна
ваьлча салам луш хилла цо хIара а олуш: «Ассалáму Iалайкум ва рохьматуллóхI» - аьтту
агIор а, «Ассалáму Iалайкум ва рохьматуллóхI» - аьрру агIор а. Цо шен корта дIаберзош
хилла салам лучу хенахь, шен шина беснен кIайн меттиг тIехьа болчарна гучу хьоле
кхаччалц, Делера уггар деза салават а, салам-маршалла а хуьлда цунна.
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – иштта ламаз даран сифат
масийтта хьадисехь билгалдаьлла ду.
ХIара хIинца ахь дешнарш ламазан цхьадолу хьукманаш дара. Оцу ламазах доьзна ду
хьан кхин йолу Iамал къобул хилар, цундела, иза нийса а, дика а хилахь кхин йолу Iамал а
нийса а, дика а хир ю, ткъа нагахь санна иза нийса ца хилахь кхин дерг а нийса хир дац. И
ламаз ду уггар хьалха Делан лайга хоттур дерг а, Къемат дийнахь хьесап дийр дерг а. Ткъа
нагахь санна ахь и ламаз дан ма-дезза дахь лекха хинволу Дела реза хир ву хьуна, нагахь
санна ахь цунах цхьа хIума эшадахь хIаллакьхила герга ду хьуна. Кхин а хьуна хаа деза, и
ламаз вочу хIумнах а, цамагийна долчух а хьо вухатухуш дерг хилар. И ламаз ду, адамийн
синош массо вочу хIуманех цIандаллац уьш туо деш долу дарба.

v v v

1

ТашаххIуд доьшучу хенахь, «АшхIаду ал-ла илахIа» аьллаче кхаьчча, «илахIа» дешан доьххьара элп «и» олуш хьажоран пIелг
хьалаайъа беза, жимма охьасеттина а буьтуш, къилбехьа бирзина хуьллучу агIор. Амма иза меттахбахар, Имам Нававис «Танкъихь»
жайни чохь цуьнан агIонаш йалийна, церах нийса ерг меттах а ца бохуш, цхьана метта латтор ю аьлла цо.
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КхоалгIа рукн: Закат далар.
Закат бохучу дешан маьIна.

Iаьрбийн маттахь «Закат» бохучун маьIна кхиар а, алсамдалар а бохург ду. Хастам барах
а, дикаллех а, цIандарх а олу закат. Ткъа даьхний юкъара луш долчу цхьана дакъанах
закат аьлла, и дIалуш долу даьхни бахьана долуш, бухадуьсуш долчунна беркат алсамдолу
дела, оцу даьхнин да цо вочу хIумнех дIацIанво дела, Делера гечдар хиларца.
ШарIехь «Закат» бохучу дешан маьIна хIара ду: Адамашна юкъара къастийначу цхьана
тобанна, шен-шен хенахь даьхни тIера дIадала дезаш долу хьакъ.
Закат даларан бусалба динехь йолу меттиг а, иза даларан пайда а.

Закат далар Бусалба динан пхеа бIогIамех цхьа бIогIам а, рукн а ду. Дала дуккха а
меттигашкахь ламазца цхьана хIуттуш хьахийна а ду иза. Масала:
.[43 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

áﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻼﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﺃﹶﻗﻭâ

×Ламаз а де аш, закат а ло ашØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 43 аят].
Лекха хинволчу Дала аьлла:
[5 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ

(ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻼﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤﻘﻳ)ﻭ

×…Ламаз а де, закат а ло…Ø [Сурат «Албаййинат» 5 аят].
Вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

((( ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ))ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ...)ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ

«Ислам пхеа хIуманна тIедоьгIна ду…» царна юкъахь цо хьахийра: «Закат далар а…»
(Бухари, Муслим).
Дала закат даккха аьлла ду, адамийн синош а, дегнаш а сутараллех а, бIаьрмецигаллех а,
дукха даьхни дезарах а дIацIандалийтархьама; мискачу нехан а, гIо оьшуш болчу нехан а
дог оьцуш; шена тIера закат луш долу даьхни цIандеш, иза алсамдалийта, цунна беркат
хуьлуьйтуш, массо зенах а, бохамех а иза лардалийта; хIора къоман дахарца а, иза ирс
долуш хиларца а доьзна долу юкъара хьашташ кхочуш хилийта. Лекха хинволчу Дала
Шен Къуръан чохь хьахийна Ша и закат даккхийтаран пайда:
[103 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

áﺎ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧâ

×Ахь схьаэца церан даьхни тIера сагIа, уьш цIанбеш долу, айхьа церан синош а цIандеш
долуØ [Сурат «Ат-Тавбат» 103 аят].
Закат даларан хьукм.

Закат далар хIора бусалба стагна тIехь парз ду, нагахь санна цуьнан закат даккхал
даьхни а хилахь, цу даьхнийца закатан билламаш кхочуш а хилахь. Шен хьекъал чохь
воцучунна тIера а, берана тIера а даккха дезаш ду иза цаьршинан дас, йа цуьнан метта
волчо. Нагахь санна иза дала дезаш дац аьлла цхьаъ доьхьал валахь, ша хууш а волуш
Дала цунах аьлларг, оцу хьолехь иза бусалба волчара араволуш ву, керста хуьлуш а ву.
Ткъа нагахь санна закат ца луш цхьаъ доьхьал валахь – дала дезаш дац а ца бохуш –
делахь а ша бIаьрмециг хиларна, йа цуьнан гIулкх атта хетарна, оцу хьолехь и стаг
даккхийчу къинойх доккха къа латош ву, песикъ стаг лоруш а ву. Нагахь санна иза оцу
хьолехь а волуш дуьненчура дIавалахь, иза лахь, Делан лаамехь ву иза, Шена лаахь
гечдийр ду Цо, Шена лаахь Iазап дийр ду, хIунда аьлча Сийлахь волчу Дала аьлла долу
дела:
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[ 48 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

áُﺎﺀﺸ ﻳﻦﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﻔﻐ ﻻ ﻳﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪâ

×Бакъдолуш, Дала геч ца до Шеца накъост варна, цул лахара долчунна геч до Цо Шена
луучуннаØ [Сурат «Ан-Нисаъ» 48 аят].
Иштта доьхьал ваьллачу стагера закат схьаэца дезаш а ду, цунна къедано цхьана агIор
таIзар дан дезаш а ду, цо хьарам долу хIума дина дела.
Беркате а, лекха а волчу АллахIа кхерам тесна закат ца луш доьхьал ваьллачунна:

ﺎﻯ ﺑﹺﻬﻜﹾﻮ ﻓﹶﺘﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟﻲ ﻧﺎ ﻓﻬﻠﹶﻴﻰ ﻋﻤﺤ ﻳﻡﻮ ﻳ.ﻴﻢﹴﺬﹶﺍﺏﹴ ﺃﹶﻟ ﺑﹺﻌﻢﻫﺮﺸ ﻓﹶﺒﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﺎ ﻓﻬﻘﹸﻮﻧﻔﻨﻻ ﻳﺔﹶ ﻭﻀﺍﻟﹾﻔ ﻭﺐﻭﻥﹶ ﺍﻟﺬﱠﻫﻜﹾﻨﹺﺰ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻭâ
[35 ﻭﺍﻵﻳﺔ34: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

áﻭﻥﹶﻜﹾﻨﹺﺰ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻣﻔﹸﺴِﻜﹸﻢ ﻷﻧﻢﺗﺰﺎ ﻛﹶﻨﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﻢﻫﻮﺭ ﹸﻇﻬ ﻭﻢﻬﻮﺑﻨﺟ ﻭﻢﻬﺎﻫﺟﹺﺒ

×Деший а‚ детий а гулдеш болчаьрга‚ Делан новкъахь цуьнца харж ца еш – ахь кхаъ
баккха цаьрга лазош долчу Iазапца. (Къемат) дийнахь жоьжахатин цIергахь цIе юьллур ю
церан даьхнех‚ цуьнца (цIарца) дагор ду церан хьаьжнаш а‚ церан агIонаш а‚ церан
баккъаш а: "ХIара ду аша шайна гулдинарг‚ Iовша шайна шаьш гулдина хилларг" (малийкаша) олушØ [Сурат «Ат-Тавбат» 34-35 аяташ].
Абу ХIурайрата – Дела реза хуьлда цунна – дийцина, Делан Элчано – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

ﺎ ﺟﻨﺒﺎﻩ ﻭﺟﺒﻴﻨﻪ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﲔ  ﻓﻴﻜﻮﻯ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ،))ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﱰ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺃﲪﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ
.(( ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ...ﻋﺒﺎﺩﻩ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻳﺮﻯ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ
«Шен даьхнех закат дIацалуш волу цхьа а стаг вуьтур вац жоьжахатин цIе цунах ца латош.
Экъанаш санна кечдийр ду цунна цуьнан и даьхни, тIаккха цуьнан ший а агIона тIе а,
цуьнан хьаж тIе а йохкур ю и цIеран экъанаш. Иза ишттачу хьолехь лаьттар ву шовзткъе
итт эзар шарахь, Дала Шен лайшна юкъахь хьукм дина чекхдаллалц. ТIаккха цул тIаьхьа
гур бу цунна шен кхин дIа болу некъ: йа ялсамане, йа жоьжахате…» (Бухари, Муслим,
хIара дешнаш Муслима а ду).
Закат даккха дезаран билламаш.

Закат даккха дезаран а, иза тIедожаран а пхи биллам бу:
Хьалхарниг: Бусалба хилар. Керстанна тIехь дац иза.
ШолгIаниг: Маьрша хилар. Лай волчу стагна тIехь дац закат даккхар дукхах болчу
Iелам-нахана гергахь. Иштта, Мукáтаб волчу лайна а тIехь дац иза, хIунда аьлча цуьнан
ахча ца дуьсу дела.
КхолагIаниг: Закат даккхал болу барам кхочуш хилар. Нагахь санна даьхни оцу барамал
кIеззиг хилахь закат тIе ца дужу.
ДоьалгIаниг: Даьхни ша-дерг долахь хилар. Яздина долчу декхарна тIе а закат ца дужу;
иштта масийттаммо барт бина юкъахь лелочу гIулкхах йолу са дIасаеккъалц цунна тIе а
закат ца дужу, цхьаьнга декхар деллачул тIаьхьа стагна тIе мискалла ягIахь цуьнан декхар
юха дерззалц оцу декхарна а закат тIе ца дужу. Дикчу меттехь «вакъф» 1 дина долчу
даьхнийна а закат тIе ца дужу – гIазотан тIемалошна доьгIна долу даьхни а, маьждигашна
доьгIна долу даьхни а, мискачу нахана доьгIна даьхни а санна долу -.

1

«Вакъф» бохург – цхьана хIуманна цIе тоьхна, Дела доьхьа делла хIума ду.
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ПхоьалгIаниг: Шо дузар. Цхьа а даьхни тIехь закат ца хуьлу, цунна тIехь цхьа шо
хьаладуззалц, лаьттара хьадоккхуш долу даьхни доцург – стоьмаш а, ялта а санна долу.
Лаьттара хьаладолуш долчу даьхни тIера закат даларан хан и даьхни схьагулдича хуьлуш
ю, шо дуззалц Iан ца веза, лекха хинволчу Дала аьлла долу дела:
[141 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

áﻩﺎﺩﺼ ﺣﻡﻮ ﻳﻘﱠﻪﻮﺍ ﺣﺁﺗﻭâ

×Аш цуьнан хьакъ дIало (шаьш) и (ялта) чудерзийначу дийнахьØ [Сурат «Ал-АнIам» 141].

Лаьттах хьаладоху маьIданийн а, лаьтта бухахь карочу хазнийн а закат даларан хан уьш
лаьтта бухара хьаладоху хан ю, уьш а лаьттах хьалайохуш йолу дела.
Хьайбанийн а, йохкаэцаран йолан а закат даларан хан - цаьршинан бухе а хьоже –
цаьршинан доьххьара хиллачу даьхнин шо кхачар ю. ТIаккха шегахь долуш дерг оцу
доьххьара хиллачунна тIе а тоьхна, цхьаьне закат лур ду, нагахь санна барам бузахь.
Закат даларехь билламе дац даьхнин да кхиъна ваьлла хилар а, йа хьекъал чохь хилар а,
цундела, беран даьхни тIера а, шен кхетамехь воцчу стеган даьхни тIера а закат дала
дезаш ду дукхах болчу Iелам-нахана гергахь.
Закат дала дезаш долу даьхни.

Закат дала дезаш долу даьхни пхиъ ду:
1 – Деши а, дети а, цаьршина метта тахана юкъахь лелаш долу кехат ахча а.
Царна тIера дала дезачу закатан барам даьхнин иттолгIачу декъа доьалгIа дакъа ду, йа
вуьшта аьлча 2,5% ду. Нагахь санна, хIокху лахахь хьахор болу барам санна дукха
даьхний а хилахь, иза оцу барамехь а долуш цунна тIехь цхьа шо а далахь, цунна тIера
дала дезачу закатан барам хIара бу (2,5%).
Шена тIера закат даккха дезаш болу дешин барам 20 (ткъа) «мискъáл» бу, цхьа
«мискъал» 4,25 грамм ю, цундела, граммашкахь лерича 85 грамм деши долчо цунна тIера
2,5% закат дала деза.
Шена тIера закат даккха дезаш болу детин барам 200 (ши бIе) дирхIам бу, цхьа дирхIам
2,975 грамм лоруш ду, цундела, 595 грамм дети долчо цунна тIера 2,5% закат дала деза.
Тахана лелаш долу кехатан ахчан барам, цунна тIехь шо дуьзначул тIаьхьа, закат даккха
хан тIекхаьчча, йа 85 грамм дешин мехаца лара деза, йа 595 грамм детин мехаца лара деза.
Цундела оцу кехатан ахчан барам хийцалуш хуьлу цуьнах догIучу дешин а, детин а мехе
хьаьжжина. Иза иштта хуьлу дела, шегахь ахча дерг хьажа веза, шегахь йа 85 грамм деши
эццал, йа 595 грамм дети эццал ахча дуй, нагахь санна иза кхочуш хилахь, иза шен долахь
а долуш цунна тIехь шо хан а ялахь, цо цунах 2,5% закат дала деза, оцу ахчанан цIераш
тайп-тайпана хиларга а ца хьоьжуш – рийал, динар, франк, евро, сом, йа кхин дерг а – йа и
ахча кехатах хиларга а, йа аьчка хиларга а, йа кхечу хIумнах дина хиларга а ца хьоьжуш.
Ткъа вайна массарна а хууш ду ахчанан мах цхьацца хенахь хийцалуш хилар, цундела,
закат луш верг хьажа везаш болчу бараман хан ахча долахь а долуш шо тIехIоьттина йолу
хан ю.
Дешин а, детин а, ахчан а барам кхочуш а хилла, и кхо хIума оцу барамал совдалахь,
2,5% закат дала деза оцу совдаьллачух а.1 Цуьнан тешалла ду, Iелас – Дела реза хуьлда
цунна – дийцина долу хьадис, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
элира аьлла:
1

Масала, дешин барам 85 грамм хилча, тIаккха цхьаьнгахь 100 грамм деши хилча, цо цунах 2,5% закат дала деза, 2,5 грамм деши хуьлу
иза.
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 ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻮﻝ،"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻮﻝ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ

" ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺯﻛﺎﺓ ﺣﱴ ﳛﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻮﻝ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﺒﺤﺴﺎﺏ ﺫﻟﻚ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ

«Нагахь санна хьан ши бIе (200) дирхIам а хилахь, уьш хьан а долуш цхьа шо а далахь
царна тIехь закат ду пхи (5) дирхIам, кхин хьуна тIехь хIумма а дац хьан ткъа (20) динар а
хилла цхьа шо даллалц, тIаккха церах ах динар дала деза ахь, ткъа цул совдаьлларг и
санна лара деза; даьхни долахь а долуш цхьа шо даллалц цхьанна а тIехь закат дац». [Абу
Давуд].
Зударша хазаллийна духа кечдина долу деши, нагахь санна гул а деш дIадуьллуш делахь
цунна тIера закат догIу массо агIор. Амма нагахь иза зударша лелош делахь, йа леладайта
эцца делахь цунна тIехь закат дац, Iелам-нехан шина кепара аьллачу хьукманах
нийсачунна тIе а доьгIна аьлча. Доьххьаралерачух закат дала дезаран тешалла деших а,
детих а закат дала деза олуш долчу хьадисийн юкъара маьIна а ду, Абу Давуда а, Насáийс
а, Тирмизийс а далийна хьадис а ду, Iамр ибн ШуIайбан дас шен дегара – Дела реза хуьлда
цунна – дийцина долу, шен йоI а ялош цхьа зуда еара аьлла, Пайхамар – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – волча, оцу йоьIан куьйгах стомма дешин ши хIоз а болуш. ТIаккха
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла нене: «ХIокхуьнан закат луш
юй хьо?» Цо аьлла: «ХIан-хIа». ТIаккха Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – аьлла: «Къемат дийнахь Дала хьайх и шиъ бахьана долуш цIеран ши хIоз хьовзор
дезар дуй хьуна?» ТIаккха цу зудчо и шиъ хьа а баьккхина, Пайхамаре – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – дIабелла: «И шиъ Делан а, Цуьнан Элчанан а бу хIинца» - аьлла.
Кхин а цхьа тешалла ду оцу хьукманна, Абу Давуда а, иштта кхечара а далийна долу
хьадис, Iаишата – Дела реза хуьлда цунна – дийцина долу. Цо аьлла: «Делан Элча –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – со йолча чувеара, тIаккха цунна сан керахь
детин мохIурш гира, тIаккха цо соьга хаьттира: «ХIара хIун ю, хIай Iаишат?» Ас элира:
«Ас хьуна кечйалархьама дина ду хIорш, хIай Делан Элча» ТIаккха цо элира: «Церан закат
дIалой ахь?» Ас элира: «ХIан-хIа» ТIаккха цо элира: «Иза тоьаш ду-кх хьуна жоьжахати
чу яха».
Деши а, дети а доцуш кхин долу маьIданаш – жовхIарш а, мехала тIулгаш а – шайна
тIера закат дала дезаш дац цхьанне а Iелам-стагана гергахь. Амма нагахь санна уьш йохкаэцар лелорна дехкина делахь, тIаккха царна тIера закат дала деза, йохка-эцарна лелош
долчу кхечу даьхнех санна.
2 – ЦIахь кхобуш долу хьайбан даьхни а.
Оцу хьайбанашна юкъара закат дала дезаш дерш кхоъ ду: эмкалш а, бежнаш а, уьстагIий
а. Царна тIера закат дала деза нагахь санна уьш шеран дукхах йолчу хенахь шаьш дежаш
делахь, хIунда аьлча дукхах йолчу ханна ша йолу хенан хьукм хуьлу дела. Цуьнан
тешалла ду Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ши хьадис:
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

(())ﰲ ﻛﻞ ﺇﺑﻞ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ

«ХIора ежаш мел йолчу эмкалшна тIера закат догIу». [Ахьмад, Абу Давуд, Насаий].
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

(())ﰲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ

«УьстагIех дала дезаш долу сагIа дежаш долчерах дерг ду». [Бухари].
Царна тIера закат ца догIу нагахь санна уьш ШарIо хIоттийначу бараме кхочуш ца
хилахь а, уьш оцу барамехь а долуш цхьа шо ца далахь а.
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Оцу даьхнийн тIера закат даллал хила беза барам а, дала дезарг а:
Барам
Хьайбан тайпа

Эмкалш

хьалхе

чаккхе

5

9

1 шо кхаьчна 1 уьстагI

10

14

1 шо кхаьчна 2 уьстагI

15

19

1 шо кхаьчна 3 уьстагI

20

24

1 шо кхаьчна 4 уьстагI

25

35

1 шо кхаьчна 1 эмкал

36

45

2 шо кхаьчна 1 эмкал

46

60

3 шо кхаьчна 1 эмкал

61

75

4 шо кхаьчна 1 эмкал

76

90

2 шо кхаьчна 2 эмкал

91

120

3 шо кхаьчна 2 эмкал

120 совнаха
яьллачунна тIера:

Бежнаш

30

39

хIора 40 тIера 2 шо долу 1
эмкал, йа хIора 50 тIера 3
шо долу 1.
1 шо кхаьчна 1 эса

40

59

2 шо кхаьчна 1 шинар

60

69

1 шо кхаьчна 2 эса

70

79

40

120

1 шо кхаьчна 1 эса а, 2 шо
кхаьчна 1 шинар а
ХIора 30 тIера 1 шо
кхаьчна 1 эса, хIора 40
тIера 2 шо кхаьчна 1
шинар
1 шо кхаьчна 1 уьстагI

121

200

1 шо кхаьчна 2 уьстагI

201

300

1 шо кхаьчна 3 уьстагI

79 совдаьллачунна
тIера:

УьстагIий

Хьайбанех дIадаладезарг

300 совдоьвллачарна
тIера:
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ХIора 100 тIера 1 шо
кхаьчна 1 уьстагI
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ХIокху лакхахь балийначу барамашна тешалла ду Анаса – Дела реза хуьлда цунна –
дийцина хьадис, Абу Бакара – Дела реза хуьлда цунна – ша Бахьрайне вохуьйтучу хенахь
шега хIара кехат яздинера аьлла:

ﻠﻬﺎ ﻣﻦﺌ ﻓﻤﻦ ﺳ،ﺎ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﺍﷲr  ﻫﺬﻩ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ،))ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻓﺈﺫﺍ،ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺷﺎﺓ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻓﻤﺎ ﺩﻭ،ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﻠﻴﻌﻄﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻌﻂ
، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺘﺎ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ﺃﻧﺜﻰ،ﺑﻠﻐﺖ ﲬﺴﺎﹰ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ ﺃﻧﺜﻰ
 ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺳﺘﲔ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺟﺬﻋﺔ، ﻃﺮﻭﻗﺔ ﺍﳉﻤﻞ،ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺘﺎﹰ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺇﱃ ﺳﺘﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﺔ
 ﻓﺈﺫﺍ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﺘﺎﻥ ﻃﺮﻭﻗﺘﺎ ﺍﳉﻤﻞ، ﺇﱃ ﺗﺴﻌﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮﻥ-–ﻳﻌﲏ ﺳﺘﺎﹰ ﻭﺳﺒﻌﲔ
 ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ،ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ﻭﰲ ﻛﻞ ﲬﺴﲔ ﺣﻘﺔ
 ﻓﺈﺫﺍ، ﻭﰲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﲬﺴﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎﺓ،ﺎﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺭ
 ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﺇﱃ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼﺙ،ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﺷﺎﺗﺎﻥ
،ﺎ(( ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺷﺎﺓﹰ ﺷﺎﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺭ،ﺷﺎﺓ
(( ﻭﰲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻣﺴﻨﺔ، ﺑﻌﺜﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﲔ ﺑﻘﺮﺓ ﺗﺒﻴﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺔr  ))ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯt ﻭﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ

«Къинхетаме а, Къинхетам беш а волчу АллахIан цIарца! ХIара Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – бусалба нахана тIедожийна долу парз сагIа ду, Дала
цуьнга цуьнца омру дина хилла а ду. Нагахь санна цхьана бусалба стаге ша ма-дарра иза
дала деза алахь, юха а ца волуш дIалойла цо иза, нагахь санна дала дезачул совнаха ло
алахь ма лойла цо иза. Ткъе йиъ эмкална тIера дуьйна дIа хIора пхеанна тIера 1 шо
кхаьчна 1 уьстагI бу. Ткъе пхеанга хьалакхаьчначул тIаьхьа ткъе-пхийттанна тIекхаччалц
1 шо кхаьчна эмкал ю. Ткъе-ялхийттанга хьалакхаьчначул тIаьхьа шовзткъе пхеанга
кхаччалц 2 шо кхаьчна сте 1 эмкал ю. Шовзткъе ялханна тIе кхаьчначул тIаьхьа кхузткъа
тIе кхаччалц 3 шо кхаьчна 1 эмкал ю – бугIе еана йолу. Кхузткъе цхьанна тIе кхаьчначул
тIаьхьа кхузткъе-пхийттанга кхаччалц 4 шо кхаьчна йолу 1 эмкал ю. Кхузткъеялхийттанга кхаьчначул тIаьхьа дезткъе-иттанга кхаччалц 2 шо кхаьчна йолу 2 эмкал ю.
Дезткъе-цхьайттанга кхаьчначул тIаьхьа цхьа бIе ткъа эмкал тIе кхаччалц 3 шо кхаьчна 2
эмкал ю – бугIе еана йолу. Нагахь санна цхьа бIе ткъа эмкалал совйалахь, хIора
шовзткъанна тIера 2 шо кхаьчна 1 эмкал ю, хIора шовзткъе-иттанна тIера 3 шо кхаьчна 1
эмкал ю, ткъа шен йиъ эмкал бен йоцучунна тIехь (парз) сагIа дац – церан дена иза
лаъалц1 – ткъа нагахь санна пхеа эмкале хьалакхачахь царна тIера 1 шо кхаьчна 1 уьстагI
бу. УьстагIашна тIера догIу сагIа – церах дежаш долчарна тIера –: шовзткъа уьстагI
хилахь 1 шо кхаьчна 1 уьстагI богIу цхьа бIе ткъа (120) уьстагI тIе хьалакхаччалц. Нагахь
санна цхьа бIе ткъаннал сов балахь ши бIе уьстагI тIе кхаччалц 1 шо кхаьчна 2 уьстагI
богIу. Нагахь санна ши бIе уьстагIал совбалахь кхаа бIе тIе кхаччалц 1 шо кхаьчна 3
уьстагI богIу. Нагахь санна кхаа бIенал совдовлахь, тIаккха хIора 100 уьстагI тIера 1 шо
кхаьчна 1 уьстагI бу. Нагахь сана, дежаш долу уьстагIий шовзткъа уьстагIал цхьа уьстагI
хилла а кIеззиг хилахь – царна тIехь (парз) сагIа дац, церан дена иза лаъалц».13 [Бухари].
Оцу барамашна кхин а тешалла ду МуIазера – Дела реза хуьлда цунна – схьадеана
хьадис, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – иза Йемене вохуьйтучу
хенахь цунна омру дина хиллера аьлла, хIора ткъе-итт бежинна тIера 1 шо кхаьчна 1 эса

1

Парз а доцуш, вуьшта шена мелана сагIа даккха цунна лаахь, иза доккхур ду цо, амма парз сагIа – закат – дац цунна тIехь оцу барамал
кIеззиг хилахь.
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схьаэца аьлла, хIора шовзткъанна тIера 2 шо кхаьчна 1 шинар схьаэца аьлла. [Ахьмад, Абу
Давуд, Тирмизий, Насаий, Ибн МажахI].
Дежаш долчу хьайбанаша дина долу эсий, йа Iахарий, йа эмкалан кIорнеш царна тIетоха
еза нагахь санна барам кхочуш а хилла закат доккхуш хилахь. Нагахь санна уьш
даккхийчу хьайбанашна тIетоьхча бен барам кхочуш хуьлуш ца хилахь, уьш тIетоьхча
барам буьзча хенахь дуьйна дIа цхьа шо далийта деза царна тIера закат дала.
Нагахь санна и хьайбанаш йохка-эцарна лелош делахь церан закат йохка-эцарна лелош
йолчу хIуманна тIера санна дала деза, мас корта бу хьаьжжина дала ца деза. Цхьа хIума
дIасаяхьа, я беш аха, я кхечу гIулкхана лелош долчу хьайбанашна тIера а закат ца догIу,1
Абу ХIурайрас – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис долу дела:
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

(())ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻻ ﻓﺮﺳﻪ ﺻﺪﻗﺔ

«Бусалба стагана тIехь дац шен лайна а, говрана а тIера закат далар». [Бухари, Муслим].
3 – Ялтанаш а, стоьмаш а.
Ялтийна тIера а, стоьмашна тIера а закат далар важиб ду дукхах болчу Iелам-нахана
гергахь. Цара аьлла болу цуьнан барам пхи «васакъ» бу, Пайхамара – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – аьллачу дашна тIе а доьгIна:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

(())ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ

«Пхеа «васакъал» лахарчу барам тIехь закат дац» [Бухари, Муслим].
«Васакъ» - кхузткъа сахь хиллал болу барам бу. Цундела ялтанийн а, стоьмийн а закатан
барам кхо бIе сахь бу. Цуьнан таханлера барам буьстича иза 653 кийла хуьлу, дикчу кIаца
лерича.
Ялтийна тIера а, стоьмашна тIера а закат даккхарехь билламе дац цхьа шо дузар, Дала
Къуръан чохь аьлла долу дела:
[141 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

áﻩﺎﺩﺼ ﺣﻡﻮ ﻳﻘﱠﻪﻮﺍ ﺣﺁﺗﻭâ

×Аш цуьнан хьакъ дIало (шаьш) и (ялта) чудерзийначу дийнахьØ [Сурат «Ал-АнIам»
141].
Ялтийна а, стоьмашна тIера дала дезаш долчу закатан барам иттолгIа дакъа бу, нагахь
санна цунна хитохар хало йоцуш хиллехь. Къа а хьоьгуш, ахча а духкуш кхиийначу
ялтанах дала дезарг 5% ду, Делан элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
аьллачу дашна:
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

((ﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺳ،ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﺜﺮﻳﺎﹰ ﺍﻟﻌﺸﺮ))ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷ

«Стиглара а, татолаш чура а, шовданаш тIера а хи а догIуш кхиъначунна тIера, йа ша шен
орамашца хи молуш кхиъначунна тIера иттолгIа дакъа ду. Цхьана хIуманна тIехь схьа а
дохьуш хи тухуш кхиийначунна тIера иттолгIачу декъан ах дакъа ду». [Бухари].
4 – Йохкаэцаран са а, йа цунна кечдина долу даьхни а.
Бусалба стага мах лело кечйина йолу массо хIума а юкъа йогIу хIокху декъана, цундела
хIара дакъа уггар доккха дакъа ду, дукхах долу даьхнин тайпанаш юкъалоцуш долу. Оцу
хIуманашна тIера закат догIу ШарIо биллинчу бараме уьш кхачахь. Церан барам шеца
лоруш дерг дешин а, детин а бараме церан мах кхачар ду – йа ткъа динар: 85 грамм деши,
1

Масала, стерчий хуьлу охуна дан лелош, йа дечке дуьгуш, йа кхечу гIулкхана лелош.
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йа ши бIе дирхIам: 585 грамм дети -. Махлелорна кечдина долу хIума долахь долуш цхьа
шо даьллачул тIаьхьа цуьнан мах мел бу хьажа веза, тIаккха барам кхочуш белахь,
мискачу нахана уггар гIолий долччу агIор закат даккха деза. Цуьнан мехе хьожучу хенахь
и хIума эцна йолчу мехе хьажа ца веза, муххале а, цхьа шо дуьзначул тIаьхьа закат доккху
хан тIекхаьчча цуьнан болу мах лара беза.
ХIокху декъана тIера дала дезаш долчу закатан барам ша-болчу механ 2,5% ду. Шегахь
долчу коьрта ахчанна а, даьхнина а тIетоха еза шена цуьнца махлелийча хилла йолу са.
Нагахь санна и са коьрта ахчанна тIетоьхча бен закат тIедожаран барам кхочуш хуьлуш ца
хилахь, и тIетоьхча барам кхочуш хиллачу хенахь дуьйна дIа цхьа шо далийта деза цунах
закат далархьама.
5 – МаьIданаш а, хазнаш а.
А) МаьIданаш: уьш лаьттах хьала мел доккху хIума ду, цу латта бухахь кхоллалуш долу,
мехала а долу, орамат а доцу. Цуьнан масала ду: деши, дети, эчиг, цIаста, яхонт,
мехкадаьтта, иштта кхин йолу хIума а.
Оцу маьIданашна тIера закат догIу, Къуръан тIера аятан юкъарчу маIнийна тIе а доьгIна:
[267 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﺽﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻦ ﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢﻨﺟﺮﺎ ﺃﹶﺧﻤﻣ ﻭﻢﺘﺒﺎ ﻛﹶﺴ ﻣﺎﺕﺒ ﹶﻃﻴﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ)ﻳ

×ХIай Делах тешнарш! Шаьш даьккхинчу дикчу даьхнех сагIа луш хила, Оха шуна
лаьттах схьадаьккхинчух а (сагIа ло)Ø [Сурат «Ал-Бакъарат» 267].
Оцу аятан маьIне диллича, шеко яц маьIданаш Дала вайна лаьттах схьадаьхна хилар.
Дукхах болчу Iелам-наха маьIданашна тIера закат далар тIедожарна билламе дина церан
барам кхочуш хилар. Иштта цара аьлла, церах дIадала дезаш дерг 2,5% ду аьлла, дешихдетих долчунах а тар дина.
Церах закат даларна билламе дац цхьа шо хан ялар уьш долахь а долуш, цундела уьш
керакхачарца тIедужуш ду церан закат.
Б) Хазна: Иза бусалба дин дале хьалха лаьттах доьллина хилла, йа иза деанчул тIаьхьа а,
хьалха хиллачу керста наха бусалба нехан мехкашкахь, йа шайн мехкашкахь лаьттах
дIадоьллина хилла мехала долу хIума ду, шена ша-долчунна тIехь, йа цхьадолчунна тIехь
керстаналлин билгало а йолуш долу, церан цIерш санна йолу, йа церан паччахьийн цIерш,
йа церан суьрташ, йа жаIарш, йа церан цIуш1 тIехь долу суьрташ санна йолу.
Амма нагахь санна цунна тIехь, йа цунах цхьадолчу хIуманна тIехь бусалба нехан
билгало хилахь – Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – цIе санна ерг, йа
бусалба нехан цхьана паччахьийн цIе, йа Къуръан тIера цхьа аят – иштта билгало тIехь
хилахь иза бусалба нехан ян а яйна, тIаккха карийна хIума лоруш ю. Нагахь санна цу тIехь
цхьа а билгало ца хилахь – иза пхьегIа хиларца, йа хазаллийна кечдина деши-дети хиларца
– тIаккха а иза карийна хIума лоруш ю, дола яккха мегаш а яц дIакхайкхийначул тIаьхьа
бен, хIунда аьлча иза бусалба стеган даьхни долу дела, цуьнан долара дIа даьлла лоруш а
доцуш долу.
Оцу хазнех керста нехан хилар хиъначунна тIера закат догIу, цуьнан пхоьалгIа дакъа.
Цунна тешалла ду Абу ХIурайрас – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис, Делан
Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

.(())ﻭﰲ ﺍﻟﺮﻛﺎﺯ ﺍﳋﻤﺲ
1

ЦIу – иза жаIарш а, тIулгаш а, дитташ а, йа иштта кхин йолу хIумнаш а ю, наха шайна сужуд деш, йа шайгара гIо доьхуш, шайн
Iибадат деш йолу.
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«Карийначу хазни тIера а пхоьалгIа дакъа догIу».
Дукхах болчу Iелам-нахана гергахь цунна тIера пхоьалгIа дакъа догIу, иза дукха хилахь
а, йа кIеззиг хилахь а. Иза дIадала езаш йолу меттиг хIонс дIалуш йолу меттиг ю церан.
ПхоьалгIа дакъа дIаделлачул тIаьхьа дуьсуш дерг и хазна карийначунна дуьсуш ду, Iумара
– Дела реза хуьлда цунна – пхоьалгIа дакъа схьаэцначул тIаьхьа диснарг карийначунна
дIаделла хиларна.
Закат дIахьажо дезаш йолу меттигаш.

Шайна закат догIуш долу нах бархI тайпана бу:
1 – Къе нах бу, шайн дахарехь оьшуш долу хIума ца карош берш, йа цунах оьшург
цхьадерг бен доцуш берш. Ишттачу нахана цхьана шарана царна тоъал закатах даьхни
дала деза.
2 – Миска нах бу, шайн дахарехь шайна оьшуш долчу хIуманан цхьа ах дакъа гергга дерг
долуш болу. ХIокху тайпана берш хьалхарчу тайпанал гIоли бу дахарехь, делахь а,
хIокхарна а дала деза закатах цхьадолу даьхни цхьана шарна царна тоьъачал.
3 – Закат тIехь болх бийриш бу. ХIорш и закат дала дезачуьнгара иза схьа а оьцуш, иза лар
а деш, тIаккха паччахьан омрунца иза дала дезачунна дIа а луш цу тIехь болх беш берш
бу. ХIокху тайпана болчарна цара бинчу балхе хьаьжжина закат юкъара ял ло.
4 – Шайн дегнаш бусалба динна тIедерза герга долу нах бу. Уьш шина тайпана бу: керста
нах а, бусалба нах а.
- Керста стагана закат тIера даьхни дала мегаш ду нагахь санна цо бусалба дин тIелоцур
ду аьлла догдохуш хьал делахь, йа цунна иза делча бусалба нах цуьнан вонах кIелхьара
боьвр белахь, йа иштта цунах тера долчу хьолашкахь.
- Бусалба стагана цу юкъара даьхни ло, цуьнан дин чIагIдалийта, цо дин тIелаьцна дукха
хан йацахь, йа и санна волчо дин тIелоцур ду аьлла хеташ хьал делахь, иштта и санна
долчу кхечу хьолашкахь.
5 – Лайш бу. Шен элано «ахь шена хIоккхул даьхни лахь ша хьо дIахоьцур ву» аьлла дIа а
язвина, дIа дала даьхни а доцуш волу лай ву кхузахь закат догIуш верг. Ишттачу лайна
закат юкъара дакъа ло, лай волчара иза паргIат валийта. Цхьа болчу Iелам-наха кхин а
магийна, закат юкъара ахчанах лайш эцар, эцначул тIаьхьа уьш дIахецархьама.
6 – Шайна тIехь декхарш дерш бу. Уьш шина тайпана бу: Ша бахьана долуш декхарийла
вахнарг а, кхиниг бахьана долуш декхарийла вахнарг а.
- Ша бахьана долуш декхарийлахь верг ву, шен сина хьашташ кхочушдархьама
декхарийла вахнарг. Цунна закат юкъара дакъа ло, шена тIера декхар дIатакхийта.
- Кхиниг бахьана долуш декхарийлахь верг ву, дика хIума дархьама декхарийла вахана
верг. Ишттачунна а закат юкъара даьхни ло, цунна декхар тIерадаккхархьама, иза цхьана
юкъахь хьалдолуш лоруш велахь а.
7 – Делан некъахь луш а ду закат. Делан некъахь аьлла, юкъарчу маьIнийца аьлча цунах
лууш дерг ГIазот ду. Пачхьалкхо луш ял йоцуш, шаьш шайна лаарна гIазот деш болчу
тIемалошна закат юкъара даьхни дала деза бусалба нехан ахчанан цIа чура.
8 – Некъахо ву. Иза новкъа ваьлла некъахо ву, шен махка шен цIентIе юхаверза ахча
доцуш висна волу. Ишттачунна а закат юкъара ахча дала деза, иза шен махка юхаверзалур
волччул.
Лекха хинволчу АллахIа хIара бархI тайпана болу нах хьахийна хIокху Шен аятехь:
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ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﺔﹰ ﻣﺒﹺﻴﻞﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻦﹺ ﺍﻟﺴﺍﺑ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻓ ﻭﲔﺎﺭﹺﻣﺍﻟﹾﻐﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﺮﻓ ﻭﻢﻬ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻟﱠﻔﹶﺔﺆﺍﻟﹾﻤﺎ ﻭﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﻠﺎﻣﺍﻟﹾﻌﲔﹺ ﻭﺎﻛﺴﺍﻟﹾﻤﺍﺀِ ﻭﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ ﻟﻗﹶﺎﺕﺪﺎ ﺍﻟﺼﻤ)ﺇﹺﻧ
[60:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

(ﻴﻢﻜ ﺣﻴﻢﻠﻋ

×СагIа далар догIуш ду къечу нахана а, мискачарна а, цу (закат) тIехь болх бечарна а,
дегнаш дин тIедерза герга болчарна а, лайшна а, декхарш долчарна а, Делан некъахь а,
некъахочунна а; (царна иза догIуш ду) АллахIера парз хилла; АллахI Хууш а, Хьекъале а
вуØ [Сурат «Аттавбат» 60 аят].
Марха достуш луш долу закат. (Сахь даккхар).

1 – Сахь даккхаран пайданаш.
Сахь даккхаран пайданех ду: марха кхаьбнарг, цуьнгара мархийн баттахь даьллачу вочу
къамелах а, эрна къамелах а дIацIанвалийтар; мискачу нахана яа хIума хилийтар; Iийд
дийнахь церан хIумма еха езаш цахилийтар. И маьIна долуш Ибн Iаббаса – Дела реза
хуьлда цаьршинна – хьадис ду:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

( ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ ﻭﻃﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔr ))ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

«Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – марха дастаран закат парз дина,
марха кхаьбнарг цуьнгара мархийн баттахь даьллачу вочу къамелах а, эрна къамелах а
дIацIанвалийта, мискачу нахана яа хIума а хилийта». [Абу Давуд, Ибн МажахI].
2 – Сахь даккхаран хьукм.
Иза парз ду хIора бусалба стагна а, зудчунна а тIехь, жимчунна а, воккхачунна а тIехь,
маьрша волчунна а, лайна а тIехь. Цунна тешалла ду Ибн Iумара – Дела реза хуьлда
цаьршинна – дийцина хьадис:
 ﻭﺃﻣﺮ، ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ، ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﲤﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﳊﺮr ))ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
«Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – парз дина тIедиллира мархи
беттан закат далар – хурманийн цхьа сахь далар, йа мекхан цхьа сахь далар – иза парз дира
лайна а, маьрша волчунна а тIехь, стагна а, зудчунна а тIехь, жимчунна а, воккхачунна а
тIехь, бусалба нахах болчарна тIехь. Цо омру дира иза даккха аьлла, нах Iийд ламазе
арабовлале». [Бухари, Муслим].
Кийрахь долчу берана тIера сахь даккхар а мелехь ду.
ХIора бусалба стагна тIехь ду шена тIера сахь даккхар а, ша напха латто дезачарна тIера
сахь даккхар а – зуда елахь а, йа гергарнаш белахь а. Делахь а, нагахь санна Iийд дийнахь
а, буса а шена тоъал яахIума яцахь, я ша напха латто безачарна цу дийнахь-буса тоъал
яахIума яцахь сахь даккхар тIехь дац.
3 – Даккха дезачу саьхьан барам.
Махкахь уггар дукха юуш йолчу яахIуманах цхьа сахь ду важиб дерг, масала: цхьа сахь
кIа, йа мукх, йа хурманаш, йа кишмиш, йа наьхча, йа дуга, йа хьаьжкIаш. Цхьа сахь
таханлерчу барамца лерича 2 кила а, 176 грамм а хуьлу.
Дукхах болчу Iелам-нахана гергахь дааран метта цуьнан мах бала мегаш дац, хIунда
аьлча иза Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – омру динчуьнца догIуш доцу
дела, асхьабаша – Дела реза хуьлда царна – динчунна доьхьал а долу дела.
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4 – Сахь даккхаран хан.
Сахь даккхаран ши хан ю: даккха мегаш йолу хан – Iийд дийнал цхьа де, йа ши де
хьалха1; даьккхича гIолий долу хан – Iийд дийнахь Iуьйре гучуйолучу хенахь, Iийд ламаз
дан хан хилале цхьажимма хьалха. Оцу хенахь даьккхича дика хилар гойту Делан Элчано
– Делера салават а, салам а хуьлда цунна – омру дина хиларо, нах Iийд ламазе арабовлале
даккха аьлла.
Iийд ламазал тIаьхьа даккха мегаш дац иза, хIетте а, цхьамма иза Iийд ламаз динчул
тIаьхьа даккхахь цунна цуьнах сагIа хир ду, делахь а иза иштта тIаьхьататтарна къа хир ду
цунна.
5 - Саьхьаш дIахьажош йолу меттигаш.
Саьхьаш къечу нахана а, юккъарчу хьолехь болчу мискачарна а дIадала дезаш ду, уьш
кхечарал совнаха иза дала хьакъ долуш хиларна.

v v v

1

Мархин бутт дIаболабеллачул тIаьхьа муьлхха хенахь а даккха мега иза.
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ДоьалгIа рукн – Мархин бутт кхабар.
Мархин бутт кхабар бохучун маьIна.

Iаьрбийн маттахь «Сийáм» боху дешан маьIна цхьа хIума сацор, цхьана хIуманах
вухакхетар ду.
ШарIехь долу цу дешан маьIна: Марха дохош долчу хIуманех вухакхетар ду, шолгIа
сатасар доладелчахьана дуьйна, малх чубуззалц.
Мархин бутт кхабаран хьукм.

Мархин бутт кхабар Исламан арканех цхьа рукн а ду, цуьнан даккхийчу бIогIамех цхьа
бIогIам а бу. Цунна тешалла ду лекха хинволчун дош:
[183: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﺐﺎ ﻛﹸﺘ ﻛﹶﻤﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺐﻮﺍ ﻛﹸﺘﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ)ﻳ

×ХIай Делах тешна дерш! (Парз дина) тIедожийна шуна марха кхабар, шул хьалха
хиллачарна тIехь парз ма-дарра, шу хилийта Делах кхоьрушØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 183 аят].
Кхин а цунна тешалла ду Ибн Iумара – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис, Делан
Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

 ﻭﺣﺞ، ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:"ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ."ﺑﻴﺖ ﺍﷲ
«Ислам пхеа хIуманна тIедоьгIна ду: АллахI воцург кхин Дела а вац, Мухьаммад Цуьнан
элча а ву аьлла тешалла дарна а, ламаз дарна а, закат даларна а, Рамзана бутт марха
кхабарна а, Делан ЦIентIе хьадж дарна а». (Бухари, Муслим).
Рамзана бутт марха кхабар бусалба нахана тIехь парз дина, бусалба наха Мединате
хIижрат динчул тIаьхьа шолгIачу шарахь.
Мархин бутт кхабаран дозалла.

Мархин бутт бусалба стагна чIогIа дика хан ю Далла Iибадат дан. Марха кхобу хан
тIехIоттар Комаьрша волчу Делера чIогIа доккха ниIмат ду, Шена луучунна дика деш Цо
луш долу, Шен лайн диканаш совдовлийта, цуьнан даржаш лекха довлийта, цуьнан вон
хIумнаш дIадовлийта, сийлахь а, лекха а волчу цуьнан Кхоллархочуьнца йолу цуьнан
юкъаметтиг а чIагIйалийта, цунна боккха мел а язбалийта, шортта дика а хилийта, цунна
Дела реза а хилийта, цуьнан дог Делах кхерарх дуза а дузийта.
Мархин бутт кхабаран дозалла дуьйцуш деанчу аятех а, хьадисех а ду кхузахь хьахор
долу цхьадерш:
- Сийлахь лекха волчу АллахIа аьлла:

ﻭ ﺮﹺﻳﻀﺎﹰ ﺃﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﺸﻬ
  ﺍﻟﻜﹸﻢﻨ ﻣﻬﹺﺪ ﺷﻦ ﻓﹶﻤﻗﹶﺎﻥﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬﻦ ﻣﺎﺕﻨﻴﺑﺎﺱﹺ ﻭﻠﻨ ﻟﺪﻯﺁﻥﹸ ﻫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻪﺰﹺﻝﹶ ﻓﻱ ﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻀﻣ ﺭﺮﻬ)ﺷ
ﻠﱠﻜﹸﻢﻟﹶﻌ ﻭﺍﻛﹸﻢﺪﺎ ﻫﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻜﹶﺒﺘﻟﺓﹶ ﻭﺪﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻌﻜﹾﻤﺘﻟ ﻭﺮﺴ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﹺﻜﹸﻢﺮﹺﻳﺪﻻ ﻳ ﻭﺮﺴ ﺍﻟﹾﻴ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻳﺪ ﻳﺮﺎﻡﹴ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻳﻦﺓﹲ ﻣﺪﻔﹶﺮﹴ ﻓﹶﻌﻠﹶﻰ ﺳﻋ
[185: ﺍﻵﻳﺔ،ﻭﻥﹶ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﻜﹸﺮﺸﺗ
×(Шуна кхаба тIебиллина бутт) Рамзана бутт бу, шена чохь Къуръан доссийна болу – ша
нахана куьйгалла а долу‚ шена чохь нийсачу некъан а, (бакъдерг-харцдерг, хьанал-хьарам)
къасторан а билгалонаш а йолу -. Шух цхьанна и (мархин) бутт тIехIоттахь – цо кхобийла
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иза. Нагахь цхьаъ цомгаш хилахь‚ я новкъахь хилахь 1 – кхечу денойх цхьа дакъа
(кхочушдер цо). АллахIана лаьа шуна атто хила‚ Цунна ца лаьа шуна хало хила. Кхочушде
аш и денош‚ вазве аш и Дела (АллахIу акбар аларца)‚ Цо шу нисдарна нийсачу новкъа‚
тIаккха шу хила мега шукр дешØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 185 аят].
- Абу ХIурарайрас – Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис, Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

""ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧﺎﹰ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﺎﹰ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ

«Делах а тешаш, шена мел хиларга дог а дохуш мархин бутт кхаьбначунна гечдийр ду
цуьнан хьалха мел хилла къиношна». (Бухари, Муслим).
- Кхин а цхьа хьадис дийцина цо – Дела реза хуьлда цунна – Делан Элчанера – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна –:

 ﻳﺪﻉ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﱄ ﻭﺃﺟﺰﻱ ﺑﻪ، ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻮﻡ: ﻭﺟﻞﹼ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ، ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ..."
. ﻭﳋﻠﻮﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﺍﳌﺴﻚ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ ﻭﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ، ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘﺎﻥ،ﺃﺟﻠﻲ
«…Бусалба стага дина долу цхьа дика ворхIбIаьнга совдоккхуш ду. Нуьцкъала а, Сийлахь
волчу АллахIа аьлла: “(Ша долу дика иштта совдоккхуш ду) цхьа марха доцург,
бакъдолуш иза Сан ду, Ас цунна (диканца) бекхам а бийр бу. Шен дегIан марзонаш а Iад
юьту, яахIума а Iад юьту Сан доьхьа.” Марха кхобуш волчунна ши хазахетар ду: марха
достучу хенахь а, Далла хьалха хIуттур волчу хенахь а. Баккъалла а, марха долчу стеган
багара йогIу хьожу Далла гергахь цIена а, хаза а ма ю миск-IатIарал а». (Бухари, Муслим).
- Марха кхобучуьнан доIа Дала жоп луш долу доIа ду. Делан Элчано – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

""ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ ﺩﻋﻮﺓ ﻻ ﺗﺮﺩ

«Марха кхобучо марха достуш деш доIа ду, Дала духа ца тухуш долу». (Ибн МáжахI).
Цундела бусалба стага шен марха досту хан эрна дIа ца йохуьйтуш, шен Деле доIа деш
яккха еза, хьанна хаьа, сийлахь лекха волчу АллахIан совгIатех цхьа совгIат нисдала а
мега цунна, дуьненахь а, эхартахь а цуьнан ирс хуьлуьйтур долу.
- Дала марханаш кхобуш хиллачарна шайнна йоьгIна цхьа неI ю ялсаманехь, шена чухула
марханаш кхобуш хилларш бен чугIур боцуш йолу. Дала царна иза йоьгIна церан лерам
беш, уьш кхечарех къастош. СахIл ибн СаIд цIе йолчу асхьаба – Дела реза хуьлда цунна –
дийцина, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

" ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺃﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ، ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ:"ﺇﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﺑﺎﹰ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ "ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ" ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﻴﻞ

«Бакъдолуш, ялсамани чохь цхьа неI ю, «Раййáн» цIе а йолуш. Къемат де тIехIоьттича эр
ду: «Стенгахь бу марханаш кхобуш хилларш?» ТIаккха уьш цу чу баханчул тIаьхьа
дIакъовлур ю иза церал тIаьхьа, кхин цхьа а чу а гIур вац цу неIарехула». (Бухари, Муслим).
- Мархано ша кхобуш хиллачунна Къемат дийнахь шапаIат дийр ду. Iамра кIанта
IабдуллахIа дийцина – Дела реза хуьлда цаьршинна – Делан Элчано элира аьлла:

 ﻣﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻮﻡ: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺭﺏ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﺸﻔﻌﲏ ﻓﻴﻪ،"ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺸﻔﻌﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
1

" ﻓﻴﺸﻔﻌﺎﻥ: ﻗﺎﻝ،ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺸﻔﻌﲏ ﻓﻴﻪ

Новкъахь хилар бохург – кхузахь лууш дерг, цхьана геначу метте ваха новкъа ваьлла хилар ду. Ламаз дац дан а мегаш, тIеттаоза а
мегаш болу некъ бу иза.
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«Мархано а, Къуръано а шаьшшин накъостана шапаIат дийр ду Къемат дийнахь. Мархано
эр ду: «ХIаъ хIай сан Дела! Шен дегIан марзонех а, яахIумнах а юхатуьйхира ас иза,
шапаIат дайтахьа соьга цунна!» Къуръано а эр ду: «Буьйсанна ечу набарх вухаваьккхира
ас иза, шапаIат дайтахьа соьга цунна!» ТIаккха цаьршинна пурба а делла, цаьршина
шапаIат къобал дийр ду». (Ахьмад).
- Марха кхабаро бусалба стаг собаре во, хало ловр йолуш а хуьлуьйту, хIунда аьлча
мархано шена дезаш долу хIумнаш а, шен дегIан марзонаш а Iад юьтуьйту цуьнга, ткъа
синлаам бухатохар тIехь йоккха хало хуьлу.
Марха кхабар парз хиларан билламаш.

Iелам-нехан барт хилла марха парз ду аьлла, хIора пхийттара ваьлла волчу бусалба
стагна, нагахь санна иза шен хьекъал чохь а велахь, могаш а велахь, некъахо а вацахь.
Зудчунна а тIехь парз ду марха кхабар, нагахь санна иза беттан денош лардеш а яцахь,
бер динчул тIаьхьа долу денош лардеш а яцахь.
Марха кхабаран гIиллакхаш.

1 – Марха кхобуш верг ларвала веза гIийбат дарх а, эладита дийцарх а, иштта Дала хьарам
динчу кхечу дешнех а. ХIора бусалба стага шен мотт ларбан беза хьарам долу хIумнаш
дийцарх а, кхечу нехан сий дойъу хIума аларх а. Вайн Пайхамара – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

""ﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺷﺮﺍﺑﻪ

«Харц тешалла дар а, цуьнца Iамал яр а Iад ца дуьтуш верг – Далла оьшуш дац цо даар а,
малар а Iад дитар». (Бухари).
2 – Iуьйкъанна яахIума яар Iад ца дитар, хIунда аьлча цо марха кхобуш волчунна и кхаба
гIо до дела. Цхьамма Iуьйкъанна хIума кхаьллича, шен дийнахь шен гIулкх дан гIора а,
паргIато а йолуш хир ву иза, цундела Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна
– Iуьйкъе йе аьлла вайга:
ﺭﻭﺍﻩ

" ﻭﺟﻞﹼ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺴﺤﺮﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﳚﺮﻉ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ، ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻮﻩ،"ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺃﻛﻠﺔ ﺑﺮﻛﺔ
.ﺃﲪﺪ

«Iуьйкъанна юуш йолу яахIума беркате ю шуна, цундела аш иза Iад ма йиталаш, цхьа хин
къурд бай а Iуйкъе йан хьовсалаш, бакъдолуш, Нуьцкъала а, Сийлахь а волу Дела а,
Цуьнан малийкаш а Iуьйкъе еш болчарна салават дуьллуш1 бу шуна». (Ахьмад).
3 – Малхчубуьзний шена хиъначул тIаьхьа сихха марха дастар. Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

""ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲞﲑ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﺮ

«Адамашкара дика хедар дац цара марха сихха мел досту». (Бухари, Муслим).
4 – Шен ницкъ ма кхоччу хурманца – тIедачуьнца, йа йекъачуьнца - марха даста хьажар,
хIунда аьлча иза суннатера долу дела. Анас-асхьаба – Дела реза хуьлда цунна – аьлла:
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ

" ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺭﻃﺒﺎﺕ ﻓﺘﻤﺮﺍﺕ، ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻃﺒﺎﺕr "ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﺩﺍﻭﺩ

1

Дала цхьанна салават дуьллу бохучун маьIна – Цо цуьнах къинхетам а бо, Шена гергахь хазчу хасторца хьаха а во бохург ду.
Малийкаша салават диллар – Деле цунна къинхетам бехар ду.
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«Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша ламаз дале марха дастара
тIедачу хурманашца. ТIеданаш яцахь йекъачаьрца дастара, уьш а ца хилча хин къурдаш
деш марха дастара цо». (Абу Давуд).
5 – Къуръан дукха дешар, лекха хинволу Дела дукха хьехавар, Иза дукха хестор, сагIа
дукха далар а, дика Iамалш а, суннат ламазаш а дукха дар, иштта кхин йолу дика Iамалш а
дуккха йар. Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цунна – аьлла:
 ﻓﻴﺪﺍﺭﺳﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﲔ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ،ﺎﺱ ﺑﺎﳋﲑ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨr "ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
. ﺣﲔ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺑﺎﳋﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢr  ﻓﻠﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
«Делан Элча – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – нахана юккъахь дика хIума уггар
дукха деш верг вара. Иза уггар комаьрша хуьлу хан мархин бутт бара, Жабраилмалийкаца иза цхьанакхетачу хенахь. Жабраил-малийк мархин беттан хIора буьйсанна
цхьанакхетара цуьнца, тIаккха цо цунна Къуръан Iамадора. Делан Элча – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – шеца Жабраил цхьанакхетачу юкъахь чIогIа комаьрша хилара,
арахь хуьлу сиха мох санна сиха дара цуьнан сагIа далар, и мох массо метте кхачаре терра,
цуьнан сагIин беркат массарна а кхачара». (Бухари, Муслим).
Марха дохош долу хIумнаш.

- Марха доха до мархин беттан дийнахь шена хаа а хууш яахIума яаро а, цхьа хIума
маларо а, иштта кхин йолчу даарийн-маларийн маьIнехь долчу хIумнаша а, масала – дегIе
ницкъ боуьйту маха тохаро а, молханаш маларо а – хIунда аьлча и шиъ дааран-маларан
хьукманехь долу дела. Амма цхьа кIеззиг цIий даккхаро – цамгарна таллам бан доккхуш
дерг санна – марха доха ца до.
- Кхин а марха дохочу хIуманех ду мархин беттан дийнахь шен зудчуьнца гIулкх
даийтар. И санна хIума динчунна тIехь ду Деле тоба дар, ша мархин беттан дохийначу
хьурматана. ТIаккха кхин а цунна тIехь ду оцу дийнан марха доькхуш юхакхабар а, ша
динчу хIуманна тIера «каффáрат» далар а: цхьа лай паргIат ваккхар, йа иза шега ца далахь,
тIаьхьий-хьалхий ши бутт марханаша кхабар, йа иза а шега ца далахь кхузткъа миска
стагана даар далар, хIора стагана ах сахь кIа а луш, йа цуьнан метта шен махкахь лелаш
долу коьрта юкъара даар а луш. Цо иштта и хIума дан дезарна тешалла ду Абу ХIурайрас
– Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис. Цо аьлла:

، ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﰐ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ: ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﻠﻜﺖ: ﻓﻘﺎﻝ، ﺇﺫ ﺟﺎﺀﻩ ﺭﺟﻞr "ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻓﻬﻞ ﲡﺪ ﺇﻃﻌﺎﻡ: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ﻗﺎﻝ ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ؟ ﻗﺎﻝ. ﻻ: ﻫﻞ ﲡﺪ ﺭﻗﺒﺔ ﺗﻌﺘﻘﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ:r ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﺃﻳﻦ: ﻗﺎﻝ،-ﻕ ﺍﳌﻜﺘﻞﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﲤﺮ –ﻭﺍﻟﻌﺮ ﺑﻌr  ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﹸﰐﹶ ﺍﻟﻨﱯ،r  ﻓﻤﻜﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ: ﻗﺎﻝ. ﻻ:ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎﹰ؟ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻫﻞ- ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻻﺑﺘﻴﻬﺎ –ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳊﺮﺗﲔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻘﺮ ﻣﲏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ: ﻗﺎﻝ، ﺃﻧﺎ:ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ
. ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺃﻫﻠﻚ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ: ﰒ ﻗﺎﻝ، ﺣﱴ ﺑﺪﺕ ﺃﻧﻴﺎﺑﻪr  ﻓﻀﺤﻚ ﺍﻟﻨﱯ،ﺑﻴﺖ ﺃﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ
«Цхьана дийнахь тхо Пайхамар волчахь – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
хевшина Iаш а долуш, цунна тIе цхьа стаг веара, тIаккха цо цуьнга элира: «ХIаллак хиллакх со хIай Делан Элча!» Цо элира: «ХIун хилла хьуна?» Цо элира: «Сайн зудчуьнца гIулкх
деана сан со марха кхобуш а волуш». ТIаккха Делан Элчано – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – элира: «ДIахеца лай вуй хьан?» Цо элира: «ХIан-хIа». Цо хаьттира:
«ТIаьхьий-хьалхий ши бутт марханаш кхаба лур дуй хьоьга?» Цо элира: «ХIан-хIа».
ТIаккха юха а цо хаьттира: «Кхузткъа мискачу стагана даар дала лур дуй хьоьга?» Цо жоп
делира: «ХIан-хIа». ТIаккха Пайхамар волчахь – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
сецира и стаг. Тхо иштта Iаш а долуш, Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна – цхьана тесахь хурманаш еара. ТIаккха Пайхамара – Делера салават а, салам а
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хуьлда цунна – хаьттира: «Стенгахь ву и соьга хоьттуш хилларг?» Цо жоп делира: «Со
ву». Цо элира тIаккха: «ХIара хурманаш схьа а эце, мискачарна сагIийна дIало уьш (айхьа
динчунна тIера)». ТIаккха цо (стага) элира: «ХIай Делан Элча! Сайл мискачарна лур-те ас
уьш? Вай Делор, хIокху кIоштахь сан цIийнал миска цIа ма дац!» ТIаккха Пайхамар –
Делера салават а, салам а хуьлда цунна – велавелира – шен пхьарцергаш гучу а йовлуш –
тIаккха элира цо: «Хьайн охIлунна дIа а лой, цаьрга яийта уьш». (Бухари, Муслим).
- Марха дохочу хIуманех ду барт баккхарца, йа юх-юха шен хIусамнене хьажарца, йа
кхечу и санна долчу бахьанашца оралла арайалар. Нагахь санна ишттачу цхьана бахьанца
оралла йалар хилахь, и хиллачо марха доькхуш юхакхаба деза цуьнан, и хиллачу дийнахь
кхин дIа даарх-маларх кхета а ца веза иза, каффарат а дац цунна тIехь. Делахь а, тоба дан
а деза цо, дохко вала а веза иза ша динчунна, гечдар деха а деза цо, дегIамарзо меттах мел
йоккхур йолчу хIуманех генавала а веза иза. Амма нагахь санна вижина волчу хенахь
оралла йалар хилахь, цо цуьнан марха доха ца до, цундела цхьа а хIума тIе а ца дужу
цунна цхьа лийчар доцург.
- Марха дохочу хIуманех ду ша-шега Iеттавайтар, шен хьера чохь долу хIума шен
багахула арадаккхарца. Амма нагахь санна Iеттийначунна иза лаа а ца лууш, цуьнан
бахьанца а доцуш Iеттор хиллехь, цо марха ца доха до. Делан Элчано – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

" ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﻓﻠﻴﻘﺾ،"ﻣﻦ ﺫﺭﻋﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ

«Шен лаамца а доцуш Iеттор хилахь цхьанна а тIехь дац и марха декхар, шена хаа а хууш
ша Iеттавайтинчо и марха декхийла цо». (Абу Давуд, Тирмизий).
- Марха дохочу хIуманех ду зудчун беттан денош ларден хан, йа бер динчул тIаьхьа
денош ларден хан тIехIоттар. И хан Iуьйранна тIехIоттахь а, йа де чекхдолучу хенахь
тIехIоттахь а марха духу зудчун, малх чубуза йиснарг кIеззиг хан бен ца хилахь а.
- Марха кхобучунна гIолий ду шен коьртах, йа шен дегIа тIера кхечу меттера цIий
даккхар Iад дитича, шен марха дохарна герга ша ца хилийта. Кхин а цунна гIолий ду шен
пхенаш чура цIий а ца даккхийтича, нагахь санна цхьа чIогIа цIий хьашт долуш цомгаш
верг вацахь. Амма нагахь санна мерачухула цIий дагIахь, йа йовхаршца цхьаьна цIий
далахь, йа лазийначу меттера далахь, йа кхела дIайаккхийтича цIий далахь, и санна долчу
хIумнаша марха ца доха до.
Марха кхабаран юкъара хьукманаш.

Доьххьара мархин бутт дIаболалучу хенахь стиглахь бутт гучубаларца дIадоло дезаш ду
доьххьара марха. Цунна тешалла ду лекха хинволчу АллахIан дош:
[185 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢﻨ ﻣﻬﹺﺪ ﺷﻦ)ﻓﹶﻤ

×Шух цхьанна и (мархин) бутт тIехIоттахь – цо кхобийла изаØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 185 аят].
И бутт гина аьлла долчу тешаллийна тешаме волчу бусалба цхьана стеган тешалла
тоьаш ду, Ибн Iумара – Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцинчу хьадисана тIе а доьгIна:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﻏﲑﳘﺎ

."ﺎﺱ ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ ﺃﱐ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﺼﺎﻡ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨr ﺎﺱ ﺍﳍﻼﻝ ﻓﺄﺧﱪﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ"ﺗﺮﺍﺀﻯ ﺍﻟﻨ

«Наха шайни-шайни бутт гина элира, тIаккха ас Делан Элчане – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – элира сайна а бутт гина аьлла, тIаккха цо марха лецира, нахана а омру дира
и гарца марха лаца аьлла». (Абу Давуд, Даримий).
Мархин бутт дIаболабаларан гIуллакх хIора пачхьалкхерчу коьрта имамехь хила дезаш
ду, цо нахе кхана марха лаца аьлча наха цуьнца марханаш лаца дезаш а ду, цо кхана ма
38

Исламан арканаш
лаца, кхана Iийча лаца алахь а цо бохург дан дезаш а ду. Нагахь санна пачхьалкехь коьрта
юкъара имам воцуш хьал делахь, цу пачхьалкхерчу бусалба нехан цхьанакхетаран
мажлисо аьллачу хенахь марха лаца деза массара, бусалба нехан барт ларбеш.
Стиглара седарчашна тIехь тидам баран гIирсашка гIо лацийта а мегаш ду, бутт го йа ца
го хьажарехь. Стигалца деш долчу хьесапашна а, седарчий гарна а тIедоьгIна мархин бутт
лацар а, иза чекхбаьлла ларар а мегар дац, муххале а, коьрта дерг бутт гар ду. Лекха
хинволчу АллахIа аьлла:
[185 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢﻨ ﻣﻬﹺﺪ ﺷﻦ)ﻓﹶﻤ

×Шух цхьанна и (мархин) бутт тIехIоттахь – цо кхобийла изаØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 185 аят].
Марха кхабар тIедужуш болчу нахах цхьанна мархин бутт тIехIоттахь цунна тIехь ду
марха кхаба дIаволавалар, де деха хилахь а, йа доца хилахь а. ХIора пачхьалкхехь бутт ган
безар доьзна ду цу пачхьалкхехь и бутт лаьтташ хуьлучу муьрехь болуш и бутт гар –
Iелам-нехан шина дашах гIолий дерг ду хIара – хIунда аьлча, массо Iелам-нехан барт
хилла хIума ду, оцу беттан цIенош тайп-тайпана хилар, цундела, дукха ойла ян а ца
оьшуш доьвзаш долчу хIуманех ду, хIора пачхьалкхехь болчарна бутт гар иза шайн
пачхьалкхан муьрехь болуш гар. Цунна тешалла а ду Пайхамаран – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – дош:
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

" ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮﺍ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰ"ﺻﻮﻣﻮﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻭﺍﻓﻄﺮﻭﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻏﹸﻢ

«Шайна и бутт гарца марха кхаба а кхаба, шайна иза гарца даста а даста. Нагахь санна
мархаш йолуш шайна иза ца гахь, ШаIбан-бутт ткъе-итт де хьалабузийта (тIаккха
доьххьара марха дIадоладе)» (Бухари, Муслим).
Марха кхаба лууш волчунна тIехь важиб ду оцу мархийна хIора буса ниййат дар, вайн
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла долу дела:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

" ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ،ﺎﺕ"ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴ

«Iамалш стеган ниййате хьаьжжина ю, хIора стагана цо ниййат диннарг бен а дац» (Бухари,
Муслим).

Кхин а аьлла цунах лаьцна вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
.ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻔﺼﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ

""ﻣﻦ ﱂ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ

«Iуьйра хан хилле шен марха тIе ца гулдинчун (ниййат ца динчун) марха марха дац»
(Ахьмад, Абу Давуд, Тирмизий, Насáий).

Цхьанна а мегаш дац мархин беттан дийнахь марха дохо, цхьана бахьанийна дацахь –
цомгаш хилар санна, йа некъахо хилар санна, йа шен беттан а, бер даран а денош лардеш
йолу зуда санна, йа доьзалхочух йолу зуда санна, йа бер дакхош йолу зуда санна –
ишттачу бахьанашна марха дохо, йа ца кхаба мегаш ду, лекха хинволчу Дала аьлла долу
дела:
[184 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﺮﺎﻡﹴ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻳﻦﺓﹲ ﻣﺪﻔﹶﺮﹴ ﻓﹶﻌﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﺮﹺﻳﻀﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ)ﻓﹶﻤ

×Нагахь шух цхьаъ цомгаш хилахь‚ я новкъахь хилахь – кхечу денойх цхьа дакъа
(кхочушдер цо)Ø [Сурат «Ал-Бакъарат» 184 аят].
Оцу аятана тIе а доьгIна, марха кхаьбча хало а хуьлуш, яахIума ца йиъча мага а ца
мегаш, цунах зен хуьлуш волчу цомгаш волчунна мегаш ду яахIума яа а, оцу юкъахь
марха ца кхаба а, тIаккха, ша товеллачул тIаьхьа, кхечу деношкахь, и шен дисна денош
доькхуш кхобур ду цо. Доьзалхочух йолчу зудчо а, бер дакхош йолчу зудчо а нагахь санна
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шаьшшинна цхьа зен хиларна кхерахь цаьршимма а яахIума юур ю, тIаккха и шаьшшимма
марха дохийна денош доькхуш юха а кхобур ду. Цаьршинна марха дохо магоран бахьана,
и шиъ шена зен хиларна кхоьруш волчу цомгаш волчун хьукманехь хилар ду. Нагахь
санна и шиъ шаьшшинах а, шаьшшин берана зен хиларх а кхоьруш хилахь, цаьршинан
бакъо ю марха дохо, делахь а, юха тIаьхьа доькхуш кхаба деза и дохийна марханаш.
Цунна тешалла ду Анаса – Дела реза хуьлда цунна – Пайхамарера – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – дийцина хьадис:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ

" ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺒﻠﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿﻊ،"ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ

«Бакъдолуш, Дала тIерадаьккхина некъахочунна ах ламаз а, марха а. Иштта цо
тIерадаьккхина иза доьзалхочух йолчу зудчунна а, бер дакхош йолчунна а» (Насáий, Ибн
ХузаймахI).

Воккхачу стагна а, йоккхачу стагна а мегаш ду марха дохо, нагахь санна марха кхаьбча
цаьршинна чIогIа хало йолуш хьал хилахь, цаьршин дегIан ницкъ ша-берг дIабоккхуш.
Шаьшшима цакхаьбначу марханашна тIера цаьршимма хIора денна тIера цхьацца мискачу
стагна даар дала деза. Цуьнан тешалла ду Бухарис – Дала къинхетам бойла цунах –
далийна хьадис, IатIáана – Дала къинхетам бойла цунах – хеззера аьлла, Ибн Iаббаса –
Дела реза хуьлда цаьршинна – хIара аят доьшуш:

(ﲔﹴﻜﺴ ﻣﺎﻡﺔﹲ ﻃﹶﻌﻳﺪ ﻓﻪﻴﻘﹸﻮﻧﻄ ﻳﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻋ)ﻭ

×И марха шайна дазлуш болчарна тIехь ду цуьнан метта мискачу стагна даар даларØ.
ТIаккха Ибн Iаббаса иза дешначул тIаьхьа аьлла:

.""ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻣﺎ ﻓﻴﻄﻌﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎﹰ
«И аят шен хьукма Дала кхечуьнца дIадаьккхина аят дац, марха ца кхабалуш долчу
воккхачу стагна а, йоккхачу стагна а ду иза, хIора дийнан метта цхьацца миска стагна
яахIума лур ю цаьршимма».
Новкъа воьдуш хилар марха дохо бакъо лучу бахьанех ду. Цунна тешалла ду Анаса –
Дела реза хуьлда цунна – дийцина хьадис:
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

" ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺐ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻄﺮ ﻭﻻ ﺍﳌﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ،r "ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ

«Тхо Пайхамарца – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – новкъа доьвлла доьлхучу
хенахь, цо цхьаьнга а бехк ца баккхара хьо марха кхобуш хIунда вац, йа кхобуш хIунда ву
оле». (Бухари, Муслим).

v v v
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ПхоьалгIа рукн – Хьаьжин цIа вахар.
Хьадж дар бохучун маьIна.

Iаьрбийн маттахь «Алхьадж» бохучу дешан маьIна – Iалашо а, цхьана метте кхача лаар а
бохург ду.
Хьадж даран ШарIехь долу маьIна иштта ду: Макка ваха Iалашо хилар, хьадж
тIерадаккхархьама, шен сифатца а, шен хенахь а, шен билламашца а.
Хьаьжин цIа вахаран хьукм.

Массо а бусалба уммата барт хилла бу шен ницкъ кхочуш волчунна шен дахарехь цкъа
хьаьжин цIа вахар парз ду аьлла. Иштта церан массеран а барт хилла Хьадж дар Исламан
пхеа баххех цхьа бух хиларна тIехь. Лекха хинволчу АллахIа аьлла:
[ 97  ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

(ﲔﺎﻟﹶﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋ ﻏﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﻔﹶﺮﻦﻣﺒﹺﻴﻼﹰ ﻭ ﺳﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳ ﻣﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞﺎﺱﹺ ﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻠﱠﻪﻟ)ﻭ

×АллахIана (хьакъ) ду нахана тIехь - цара хьадж дар, шайх новкъа ваха ницкъ кхаьчначо1,
ткъа нагахь цхьамма иза керста дахь – (цунна хаийла) АллахI Iаламера хIума оьшуш ца
хиларØ (Сурат "Áл-Iимран" 97 аят).
Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:

 ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺣﺞ ﺑﻴﺖ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،"ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
.ﺍﷲ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
«Ислам пхеа хIуманна тIедоьгIна ду: АллахI воцург кхин Дела а вац аьлла, Мухьаммад
Цуьнан элча а ву аьлла тешалла дарна а, ламаз дарна а, закат даларна а, Рамзана бутт
марха кхабарана а, Делан ЦIентIе хьадж дарна а». (Бухари, Муслим).
Кхин а аьлла цо – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

""ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺤﺠﻮﺍ

«ХIай адамаш! Бакъдолуш, АллахIа шуна тIехь парз дина (Шен) ЦIентIе хьадж дар,
цундела хьадж де!» (Муслим).
Хьадж даран дозалла а, цуьнан пайданаш а.

Хьаьжин цIа вахаран дозаллех лаьцна дукха аяташ а, хьадисаш а ду даьхкина. Церах
цхьадерш хьахор ду вай:
Лекха хинволчу Дала аьлла:

ﺎﻡﹴﻲ ﺃﹶﻳ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻭﺍ ﺍﺳﺬﹾﻛﹸﺮﻳ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻊﺎﻓﻨﻭﺍ ﻣﺪﺸﻬ
 ﻴ ﻟ.ﻴﻖﹴﻤ ﻋ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﹶﺞﻦ ﻣﲔﺄﹾﺗﺮﹴ ﻳﺎﻣﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺿﻋﺎﻻﹰ ﻭ ﺭﹺﺟﻮﻙﺄﹾﺗ ﻳﺞﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻲ ﺍﻟﻨﺃﹶﺫﱢﻥﹾ ﻓ)ﻭ
[27،28  ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ،ﺎﻡﹺ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞﻌ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺔﻬﹺﻴﻤ ﺑﻦ ﻣﻢﻗﹶﻬﺯﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺎﺕﻠﹸﻮﻣﻌﻣ
×ДIакхайкхаде нахана хьадж дар: уьш (муъма нах) богIур бу хьуна гIаш а‚ массо озачу
(говрана а, эмкална а) тIехь а‚ шаьш йогIуш йолчу массо генарчу меттигашкара. (Уьш
богIур бу) тешалла дан, шайна хир болчу пайданашна‚ Делан цIе а хьехаян цхьана
билгалчу деношкахь‚ Цо шайна рицкъанна делла долчу хьайбанна тIехь (гIурбанна иза
дуьйш)…Ø [Сурат «Ал-Хьадж» 27-28 аяташ].
1

Ницкъ кхачаран маьIна – машен тIехь, йа кеман тIехь дIавахар лалур хилар а ду, новкъахь яа яахIума хилар а ду, некъана дала ахча
хилар а ду.
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Хьадж дарехь массо а бусалба нахана даккхий дуьненан а, эхартан а пайданаш ду.
Масала цу чохь гуллуш ду тайп-тайпана Iибадаташ – КаIбатана гонаха тIаваф дар а, Сафаломана а, Марват-ломана а юкъахь СаIйу дар а, Iарафатехь а, Минахь а, Муздалифатехь а
хан яккхар а, тIулгаш кхиссар а, Минахь буьйсанаш яхар а, хьаьжин цIахь дуьйш долу
хьайба дер а, корта дIабашар а, дукха Дела хьехор а – и ша-дерг Далла герга кхачар доьхьа
деш ду, Цунна муьтIахь хилар а гойтуш, Цуьнга хьаставаларца верза а воьрзуш. Цундела,
и ша-дерг шена чохь цхьанакхетта долу дела хилла ду иза уггар даккхийчу бахьанех,
ялсамани чувахарна а, къиношна гечдарна а. Абу ХIурайрас – Дела реза хуьлда цунна –
дийцина, шена хезира аьлла, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
олуш:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

""ﻣﻦ ﺣﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ ﻭﱂ ﻳﻔﺴﻖ ﺭﺟﻊ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻛﻴﻮﻡ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﺃﻣﻪ

«ХIокху ЦIентIе хьадж динарг – нагахь санна цо шегара вон къамел а ца далийтахь,
къинош а ца довлийтахь – шен нанас винчу хенахь ма-хиллара къинойх цIанвелла
юхавоьрзур ву». (Бухари, Муслим).
Кхин а дийцина цо – Дела реза хуьлда цунна – Делан Элчано – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – элира аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

""ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﳊﺞ ﺍﳌﱪﻭﺭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺔ

«Цхьа Iумрат кхечу Iумрат тIекхаччалц йолчу юкъана каффарат ду, къобал дина долчу
хьаджан бекхам ялсамани бен яц». (Бухари, Муслим).
Кхин а аьлла Абу ХIурайрас – Дела реза хуьлда цунна –:

 ﰒ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻗﺎﻝ ﺣﺞ: ﻗﻴﻞ. ﺟﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ: ﰒ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ. "ﺇﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ: ﺃﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝr "ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﻣﱪﻭﺭ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
«Делан Элчане – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хаьттинера: «Уггар еза Iамал
муьлхург ю?» - аьлла, тIаккха цо элира: «Делах а, Цуьнан Элчанах а тешар ду». Юха а
хаьттира цуьнга: «Цул тIаьхьа муьлхург ю?» - аьлла. ТIаккха цо элира: «Делан некъахь
ГIазот дар ю». Юха а хаьттира цуьнга: «Цул тIаьхьа муьлхург ю?» - аьлла. Цо жоп делира:
«Къобал дина долу хьадж ду». (Бухари, Муслим).
IабдуллахI ибн МасIуда дийцина – Дела реза хуьлда цунна – Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

 ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﳌﱪﻭﺭﺓ ﺛﻮﺍﺏ،ﻤﺎ ﻳﻨﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻜﲑ ﺧﺒﺚ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ"ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﳊﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﺈ
.ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺔ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
«Хьадж дар а, Iумрат дар а цхьанахIуттуш хила шу, бакъдолуш, цаьршимма къелла а,
къинош а дIадоху шуна, куьрко эчигна а, детина а, дешина а юкъара боьха хIума
дIадоккхуш санна. Бакъдолуш, къобал дина долчу хьаджан мел ялсамани бен яц шуна».
(Тирмизий).

Хьаьжин цIа вахаран пайданех ду гена-генарчу меттигашкара бусалба нах Далла уггар
дукхаезачу меттехь цхьанакхетар а, уьш вовший бовзар а, дикчу хIуманна а, Делах
кхерарна а тIехь цара вовший гIо дар а, олучу дашехь а, деш долчу зикрехь а, еш йолчу
Iамалшкахь а уьш берриг цхьатера хилар а. Иштта оцу хIумнаша бусалба нахана хьехам а,
кхетам а ло, уьш массо хIуманна тIехь цхьаьна хилабезарна – кхетамашца а, Iибадаташца
а, Iалашонашца а, некъашца а. Бусалба нах иштта цхьанакхетарца уьш вовший бовза а
боьвза, герга а боьлху, вовшийн хьал-де хаттарца самукъа а долу цера. И маьIна долуш ду
Лекха хинволчу Дала Къуръан чохь аьлларг:
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]ﺳﻮﺭﺓ

(ﺒﹺﲑ ﺧﻴﻢﻠ ﻋ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹶﺎﻛﹸﻢ ﺃﹶﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﻜﹸﻢﻣﻓﹸﻮﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻛﹾﺮﺎﺭﻌﺘﻞﹶ ﻟﺎﺋﻗﹶﺒﻮﺑﺎﹰ ﻭﻌ ﺷﺎﻛﹸﻢﻠﹾﻨﻌﺟﺜﹶﻰ ﻭﺃﹸﻧ ﺫﹶﻛﹶﺮﹴ ﻭﻦ ﻣﺎﻛﹸﻢﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ﺧ ﺇﹺﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ)ﻳ
[13 ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ

×ХIай адамаш! Оха шу кхоьллина стагах а, зудчух а; Оха шух дина (тайп-тайпана)
къаьмнаш а, тайпанаш а шу вовший довзийта; баккъалла а, шух Далла гергахь уггар
сийлахь верг (Цуьнах) дукха кхоьруш верг ву; бакъдолуш, Дела хууш а, доьвзаш а вуØ
[Сурат «Ал-Хьужурат» 13 аят].

Хьадж дар парз хиларан билламаш.

Iелам-нахана юкъахь цхьа а хилпало яц хьадж даран пхи биллам хиларца: бусалба хилар
а, хьекъал чохь хилар а, пхийттара ваьлла хилар а, маьрша хилар а, ницкъ кхачар а.
Зудчун совнаха биллам бу, цуьнца новкъа ваха цуьнан гергарчу божарех цхьа стаг
хилар. Цунна тешалла ду Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Абу
ХIурайрас – Дела реза хуьлда цунна – дийцинчу хьадисехь аьлларг:
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

""ﻻ ﳛﻞ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﲑﺓ ﻳﻮﻡ ﺇﻻ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺫﻭ ﳏﺮﻡ

«Делах а тешаш, Къемат дийнах а тешаш йолчу зудчунна мегаш дац цхьана дийнахь некъ
бан шеца шен уллера гергара стаг а воцуш». (Бухари, Муслим).
И билламаш Iелам-наха кхаа декъе беккъа:
Хьалхара дакъа: важиб хиларан а, хьадж нийса хиларан а ши биллам бу – бусалба хилар а,
хьекъал чохь хилар а. Цундела, керста динчу стагна а, хьекъал чохь воцчу стагна а хьадж
тIехь а дац, цаьршима хьадж дича нийса хуьлуш а дац, хIунда аьлча и шиъ Iибадатан охIлу
воцу дела.
ШолгIа дакъа: важиб хиларан а, хьадж тIерадаларан а ши биллам бу – пхийттара ваьлла
хилар а, маьрша хилар а. ХIара ши биллам хьадж нийса хиларан ши биллам бац, цундела,
йа беро хьадж дича, йа лайно хьадж дича цаьршинан хьадж нийса хуьлу, делахь а, бусалба
дино тIедиллина долу хьадж тIера ца долу цаьршинна.
КхоалгIа дакъа: хьадж важиб хиларан цхьа биллам бу – хьадж дан ницкъ кхачар. Цундела,
ша ницкъ кхочуш воццушехь, чIогIа йоккхачу халонца, яахIума а йоцуш, йа тIехиъна
дIаваха хIума а йоцуш цхьаммо хьадж дахь иза нийса а, кхочуш а хуьлу, делахь а,
доьххьара дуьйна тIехь дацара цунна иза, иза ницкъ кхочуш ца хиларна.
Кхечунна тIера хьадж дар.

Iелам-нахана юкъахь цхьа а хилпало (къастам) яц хьадж дан таро а йоцуш цхьаъ хьадж а
ца деш дIакхалхар нислахь, хьадж даран парз цунна тIерадолуш хиларна тIехь. Амма шен
таро йоллушехь, иза дан а ца деш веллачунна тIера долу иза, йа ца долу? Iелам-нехан
дешнех нийса дерг – Даламукъалахь – иза тIерадолуш цахилар ду. Веллачу стеган, йа
еллачу зудчун верасашна а, уллерчу гергарчарна а тIехь ду оцу веллачунна тIера цуьнан
даьхнийца хьадж дар – веллачо иштта де аьлла весет динехь а, йа ца динехь а -. И хьадж
дар оцу веллачунна тIедоьжна лаьтташ ду, цуьнан таро хилчахьана дуьйна, кхин долу
декхарш санна. Цуьнан тешалла ду Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцина
хьадис, цхьана зудчо хьадж дан чIагIо йина хиллера аьлла, тIаккха иза дале елла хиллера
иза аьлла. ТIаккха цул тIаьхьа оцу зудчун ваша веана хилла Пайхамар волчу – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – тIаккха цо цуьнга хьаттина шен йишас йинчу чIагIонах
лаьцна. ТIаккха Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла цуьнга:
«Хьайн йишийна тIехь декхар хилча иза дIалур дарий ахь?» Цо жоп делла, лур дара ша
аьлла. ТIаккха Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
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""ﻓﺎﻗﻀﻮﺍ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ

Исламан арканаш
«Делан декхар а тIерадаккха делахь, Иза кхин а чIогIа хьакъ долуш ву Шен декхарш
дIадала». Насáийс дийцина и хьадис.
Шена тIера хьадж даза волчо кхечуьнна тIера хьадж дан мега, йа ца мега?

ХIокху хаттарна нийса долу жоп ца магар ду. Цкъа хьалха шена тIера хьадж а ца деш,
кхечунна тIера хьадж дан мегаш дац. Цунна тешалла ду гIарадаьлла доьвзаш долу хьадис.
Пайхамарна – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – цхьана стага «Лаббайка Iан
Шубрумата»-«Шубруматана тIера хьадж доьхку ас» олуш хезза хилла. ТIаккха цо
хаьттина цуьнга: «Шубрумат мила ву?» Иза шен ваша ву, йа цхьа гергара стаг ву аьлла
жоп делла цо.1 ТIаккха Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хаьттина:
«Хьайна тIера хьадж диний ахь?» Вукхо: «Ца дина» - аьлла. ТIаккха Пайхамара – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла цуьнга: «Цкъа хьайна тIера хьадж де, тIаккха
Шубруматана тIера а хьадж дер ахь». (Ахьмад, Абу Давуд, Ибн МáджахI, БайхIакъий).
Кхечунна тIера хьадж дан магарна юкъадогIу, шен дегIаца гIийло лаьтташ, дIасалела
ницкъ ца кхочуш волчунна тIера хьадж дан магар. Цуьнан тешалла ду Фадл ибн Iаббаса –
Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцина хьадис. Цу хьадисехь деана ду, ХасIам-тайпанара
цхьана зудчо аьлла хиллера аьлла: «ХIай Делан Элча! Дала Шен лайшна хьадж даран парз
тIедиллар сан да къена волчу хенахь, иза цхьана хIуманна тIехиъна Iа ца валлал хьолехь
волчу хенахь нисделлера, цунна тIера хьадж дан мегар дуй суна?» Делан Элчано – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – цунна жоп делла: «ХIаъ, мегар ду». ХIара хаттар хилла
хан Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тIаьххьара хьадж де хан
хилла. (Бухари, Муслим).
Хьадж маца дан дезаш ду: ницкъ ма-кхаьччинехь дан деза, йа жимма тIаьхьататта а
мега иза?

Iелам-нехан дешнех гIолий дерг – Даламукъалахь – иза шен ницкъ ма-кхаьчча дан дезар
ду, иза важиб хиларан билламаш кхочуш хиларца. Иза иштта хилар гойтуш ду хIокху
аятийн юкъара маьIна:
[97: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

(ﺒﹺﻴﻼﹰ ﺳﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳ ﻣﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞﺎﺱﹺ ﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻠﱠﻪﻟ)ﻭ

×АллахIана (хьакъ) ду нахана тIехь - цара хьадж дар, шайх новкъа ваха ницкъ
кхаьчначоØ [Сурат «Áл-Iимран» 97 аят].
[196: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻠﱠﻪﺓﹶ ﻟﺮﻤﺍﻟﹾﻌ ﻭﺞﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻤﺃﹶﺗ)ﻭ

×Аш кхоччуш долу хьадж а, Iумрат а де, Делан доьхьаØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 196 аят].
Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцинчу хьадисехь а деана ду Делан
Элчан – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дош:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ

" ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ،"ﺗﻌﺠﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﺞ

«Парз хьадж дан сихо йе аш, бакъдолуш, шух цхьанна а ца хаьа шена тIе хIун Iоттало» (Абу
Давуд, Ахьмад, Хьаким).

Хьадж даран арканаш2.

Хьадж даран арканаш диъ ду:3
1

И хьадис дийцинчун шеко хилла, цо шен ваша ву аьлла-те, йа шен гергара стаг ву аьлла-те бохуш.
Арканаш – Iаьрбийн дош ду, дукхаллин терахьехь а ду иза. Цуьнан цхьаллин терахь «рукн» ду. Цуьнан маьIна – бIогIам а, бух а
бохург ду. Арканех цхьаъ а кхочуш ца дича Iамал нийса а, кхочуш а хуьлуш яц, гал хилла лоруш ю.
3
Цхьаболчу Iелам-наха диъ бен дац аьлла уьш, цхьаболчара пхиъ ду аьлла «Корта дIабашар» тIетоьхна. ГIолий а, нийса а дерг корта
дIабашар а дан дезаш рукн хилар ду. Цуьнан тешалле хьажа 69 агIона тIехь.
2
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1) Ихьрам (Ниййат дар, хьадж дехкар).
2) Iарафатехь хан яккхар.
3) Ифадат тIаваф дар.
4) Сафа-ломана а, Марват-ломана а юкъахь дIасавахар.
ХIара арканаш массо кхочуш хиларца бен хьадж кхочуш хуьлуш дац.
ХIинца хIора рукн а, цунна юкъадогIу хьукманаш дуьйцур ду вай.
Хьалхара рукн: Ихьрам (Ниййат дар, хьадж дехкар).
- Ихьрам дехкар бохучун маьIна: иза хьадж даран Iамалш йан дIаволавала ниййат дар ду.
- Ихьрам дехкаран хан а, меттигаш а.
Ихьрам дехкаран хан – хьадж даран беттанаш ду, лекха хинволчу Дала шайх лаьцна хIара
аят доссийна долу:
[197: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﺎﺕﻠﹸﻮﻣﻌ ﻣﺮﻬ ﺃﹶﺷﺞ)ﺍﻟﹾﺤ

×Хьадж даран доьвзаш долу беттанаш дуØ [Сурат «Ал-Бакъарат» 197 аят].
И беттанаш хIара кхоъ бу: Шаввал, Зул-КъаIдахI, Зул-ХьидджахI.
Ихьрам дехкаран меттигаш хьадж дан лууш верг ихьрам а ца доьхкуш шайл тIехвала ца
мегаш долу пхи доза ду:
1 – «Зул-ХьулайфахI». ХIинца цуьнан йоккхуш йолу цIе «Áбáр Iалий» ю. Мединатан
охIлун доза ду иза. Маккийна 336 километар генахь ю и меттиг.
2 – «Ал-ДжухьфахI». Иза цхьа юрт ю, цунна а, ЦIечу хIурдана а юкъахь 10 километар юкъ
ю. Маккийна 180 километар генахь ю и меттиг. Мисран а, Шéман а, МагIрибан а охIлун а,
церал тIехьа болчу Андалусан охIлун а, Европерчу нехан а доза ду иза. Тахана хьадж дан
богIуш болчара «РóбигI» олучу меттехь доьхку Ихьрам, хIунда аьлча и шиъ ул-уллехь
йолу дела.
3 – «Йаламлам». ХIинца цуьнан йолу цIе «СаIдиййахI» ю. «ТихIáмат» олучу меттехь
долчу лаьмнех цхьа лам бу иза. Маккийна 72 километар генахь ю и меттиг. Йеменан
охIлун а, Индонезин а, Индин а, Китайн а охIлун а доза ду иза.
4 – «Къарнул Манáзил». ХIинца цуьнан йолу цIе «Ассайлул-кабúр» ю. Маккийна 72
километар генахь ю иза. Наждера а, ТIáифера а схьабогIучеран доза ду иза.
5 – «Зáту Iиркъ». ХIинца «ДарúбахI» олу цунах. Иза цхьа жимо лам бу. Маккийна 72
километар генахь бу иза. Малхбузен охIлун а, Iиракъан охIлун а, Ирана охIлун а доза ду
иза.
И меттигаш дозанаш ду, хьадж дан, йа Iумрат дан лууш верг ихьрам а ца доьхкуш шайл
тIехвала ца мегаш долу. И меттигаш Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна
– билгал яьхна ю. Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цаьршинна – ша дуьйцучу хьадисехь
аьлла:

 ﻫﻦ ﳍﻦ ﻭﳌﻦ ﺃﺗﻰ، ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻠﻤﻠﻢ، ﻭﻷﻫﻞ ﳒﺪ ﻗﺮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ، ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﳉﺤﻔﺔ، ﻷﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔr "ﻭﻗﹼﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
. ﺣﱴ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄ،ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳊﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ
«Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Мединатан охIлунна доза
туьйхира “Зул-ХьулайфахI”, Шéман охIлунна доза туьйхира “Ал-ДжухьфахI”, Наждан
охIлунна доза туьйхира “Къарнул Манáзил”, Йеменан охIлунна доза туьйхира
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“Йаламлам”. И дозанаш оцу меттигашкара богIучарна а ду, цигара а боцуш, оцу
дозанашкахула чекхбовлуш болчарна а ду, хьадж дан а лууш, йа Iумрат дан а лууш
болчарна. Нагахь санна оцу дозанел чоьхьа хилахь, цо миччара дIадоладахь а мегаш ду
цунна, Маккий охIлунна а Маккара дIадоло мегаш ду». (Бухари, Муслим).
Муслима Жабирера схьа дийцина кхин цхьа хьадис а ду, – Дела реза хуьлда цунна –:

""ﻣﻬﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻋﺮﻕ
«Iирáкъан охIлун доза “Зáту-Iиркъ” ду».
Нагахь санна цхьаъ нисса оцу меттигашкахула дIавоьдуш ца хилахь, цо ихьрам дехка
деза церах шена уггар уллехь нисйеллачу меттера. Кеман тIехь волчо а ша оцу дозанех
цхьана дозанна тIекхаьчча ихьрам дехка деза, ша кеман тIехь а волуш, ша Джидде
аэропорте дIакхаьчча доьхкур ду ша аьлла тIаьхьататта а мегар дац иза, цхьаболчу
хьаьжоша ма-дарра. Иза Джиддехь дехкархьама тIаьхьататта мегар дац, хIунда аьлча
Джидда цу чохь Iаш болчу нахана бен доза доцу дела, цара бен цигара дIа хьадж а, Iумрат
а дехка мегаш доцу дела. Ткъа нагахь санна цхьамма Джиддехь Iаш а воцуш, цигахь
Ихьрам дехкахь, цо хьадж даран арканех цхьа рукн дитина хуьлу, цундела цо уьстагI бен
беза.
Нагахь санна цхьаъ кеманца а воцуш, Ихьрам а ца доьхкуш оцу дозанел тIехвалахь, иза
вухаван веза. Вуха а ца вогIуш, цо кхечу меттера Ихьрам дехкахь цунна а тIедужу уьстагI
бер, йа аьттан ворхIалгIа дакъа эцар, тIаккха и жижиг Маккара мискачу нахана
дIасадекъар, цунах хIумма яа а ца юуш.
Ихьрам дехкаран куц.

Ихьрам дехкале цунна кечвалар мелехь ду, лийча а луьйчуш, цIан а луш, шена дIаяккха
мегаш йолу мас дIа а йоккхуш, шен дегIах IатIар а тухуш. Боьрша стага ша Ихьрам
дехкале тIера дIаяккха еза тегна йолу хIума, тIаккха цо тIеюха еза кIайчу кIадин цIена ши
кийсак.
Ихьрам дехкаран цIе йолуш ламаз дар тIехь дац1, делахь а, нагахь санна парз ламаз хан
тIехIоьттина хилахь, иза дан а дина, цул тIаьхьа дехка мегар ду, Пайхамара – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – ламазал тIаьхьа хьадж дихкина дела. Ихьрам доьхкучу
хенахь стеган бакъо ю кхаа кепара долчу хьаджах цхьаъ дехка: йа «ТаматтуI», йа
«Къирáн», йа «Ифрáд».
- «ТаматтуI» бохург хьадж даран беттанашкахь цкъа хьалха Iумрат а дихкина, иза дан а
дина, тIаккха оццу шарахь хьадж дехкар ду.
- «Къирáн» бохург Iумрат а, хьадж а цхьаьна дехкар бохург ду, йа Iумрат а дихкина,
тIаккха ша Iумратан тIаваф дале хьадж дехкар бохург ду. Цхьана дозане ша кхаьчча,
Iумрат а, хьадж а цхьане доьхкур ду «Къирáн» да луучо, йа Iумрат а дихкина, тIаккха ша
цуьнан тIаваф дале кхин тIе хьадж доьхкур ду, тIаккха цу шинненна а тIаваф а, саIйу а
дийр ду.
- «Ифрáд» бохург цхьана дозанера хьадж дехкар бохург ду, Iумрат а ца хьахош, тIаккха,
шен хьадж дIадаллалц Ихьрам дихкина Iад а дуьтуш.2
Йа «ТаматтуI», йа «Къирáн» дихкинчунна тIехь ду уьстагI бер нагахь санна ша Маккий
охIлунах вацахь.
1

Ихьрам дехкаран ламаз дар парз дац, делахь а дича дика ду, хIунда аьлча иза суннат долу дела. Хьажа: «Хьáшийату Ибн Хьажар Iалал
Ийдóхь» 152; «Шархьул Махьаллий Iалал МинхIáж» 2/126.
2
ХIокху «Ифрад»-хьаджал тIаьхьа Iумрат дар а дика ду.
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Iелам-нахана юкъахь хилпало хилла, хIокху кхаа кепара долчу хьаджех уггар дезаниг
харжарна тIехь. Цхьаболчу баккхийчу Iелам-наха «ТаматтуI» деза ду аьлла.1
ХIокху кхаа кепара долчу хьаджех ша цхьаьнца Ихьрам дихкинчул тIаьхьа «Лаббайк»
алар дIадоло деза: «Лаббайкал-лóхIумма лаббайк, лаббайка лá шарúка лака лаббайк, иннал
хьамда, ванниIмата, лака вал мулк, лá шарúка лака».2
ХIара «Лаббайк» алар дукха хила деза Ихьрам дихкинчул тIаьхьа, божарша шайн аз
айдича а дика ду иза олучу хенахь.
Ихьрам дихкича дан ца мегаш долу хIумнаш.

Ихьрам дихкича дан ца мегаш дерг исс хIума ду:
1 – Шен дегIа тIера чо дIабаккхар, хадорца а, йа вуьшта а. Лекха хинволчу Дала аьлла
Къуръан чохь:
[196: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻠﱠﻪﺤ ﻣﻱﺪﻠﹸﻎﹶ ﺍﻟﹾﻬﺒﻰ ﻳﺘ ﺣﻜﹸﻢﻭﺳﺅﻘﹸﻮﺍ ﺭﻠﺤﻻ ﺗ)ﻭ

×Аш шайн кортош дIа а ма даша, шаьш дийна долу хьайба кхача дезаче дIакхаччалцØ
[Сурат «Ал-Бакъарат» 196 аят].

2 – МаIарш хедор. МаIарш хедо мегаш дац Ихьрам дихкина волчу хенахь, хIунда аьлча,
дегIан паргIатонан а, аттон а дакъа долу дела уьш хедорца, цундела, уьш хедор мас
дIайаккхар санна хуьлу. Нагахь санна цхьа бахьана делахь, тIаккха хадо мегар ду маIар а,
мас а3.
3 – Коьрта тIе хIума тилларца, йа цхьа хIума цу тIе йилларца корта дIакъовлар. Корта
дIакъовла мегаш дац, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – коьрта хIума
тилла цамагийна дела. Кхин а цунна тешалла ду, Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – аьлларг, эмкало цIингаш тоьхна велла хиллачу цхьана хьажочух лаьцна:
.-ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ –ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

""ﻭﻻ ﲣﻤﺮﻭﺍ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎﹰ

«…Цуьнан корта цхьанне хIуманца дIа а ма къовла, бакъдолуш, иза гIаттор ву Къемат
дийнахь «Лаббайк» олуш волуш». (Бухари, Муслим).
Iумара кIанта IабдуллахIа а – Дела реза хуьлда цунна – олуш хилла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ

""ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺟﻬﻬﺎ

«Стеган Ихьрам коьртаца ду, зудчун Ихьрам юьхьаца ду». (БайхIакъий).
4 – Божарша шайн дегIа тIе а, когаш тIе а тегна хIума юхар. Иза ца магаран тешалла ду
Iумара кIанта IабдуллахIа – Дела реза хуьлда цаьршинна – аьлларг:

ﻪ ﻭﺭﺱ "ﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﶈﺮﻡ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﱪﺍﻧﺲ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﻻ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﻣﺴ: ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﶈﺮﻡ؟ ﻗﺎﻝr "ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
. ﻭﻻ ﺍﳋﻔﲔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻻ ﳚﺪ ﻧﻌﻠﲔ ﻓﻠﻴﻘﻄﻌﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ،ﻭﻻ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
«Делан Элчане – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хаьттира цхьана дийнахь,
Ихьрам дихкинчо тIедухучу духарх лаьцна, тIаккха цо элира: «Ихьрам дихкинчо тIеюхур
яц коч а, чалба а, куй болу плащ а, хеча а, «варс»4 кхетта коч а, «заIфарáн» кхетта коч а, ши
1

Цхьаболчара «Къирáн» ду а аьлла. Делахь а гIолий дерг «Ифрад» ду, церах муьлхха дича а мегаш а ду.
ХIокху дешнийн маьIна иштта ду: «Со муьт Iахь волуш ладугIуш ву Хьоьга йа АллахI, Со муьт Iахь волуш ладугIуш ву Хьоьга, Хьуна
муьт Iахь волуш Хьоьга ладугIуш ву со, цхьа а накъост вац Хьоьца, Со муьт Iахь волуш ладугIуш ву Хьоьга. Баккъалла а, хаст ам а, ниIмат а
Хьан ду, паччахьалла а Хьан ду, цхьа а накъост вац Хьоьца». Хьажа: «Бусалба стеган гIап», 115 доIа.
3
Масала, кагйелла йолу маIар, Iитталуш лазош елахь, йа цхьана кхечу агIор новкъарло еш, сагатдеш елахь.
4
«Варс» - хаза хьожа йогIу IатIар доккхучу диттан цIе ю иза. «ЗаIфарáн» - хаза хьожу йогIу IатIар доккхучу ораматан цIе ю. Оцу
хьадисехь и шиъ хьахоран бахьана а, кхузахь лууш дерг а IатIар тоьхна, йа хаза хьожа хIума хьакхаелла духар духа мегаш ца хилар ду.
2
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маьхьсе1 а юхур яц, шена ши тударг ца карайахь бен. Нагахь санна ши тударг кара а ца
йина, ша маьхьсеш юхуш хилахь, шен шина хьорканал лаха йаллалц дIахадайойла цо и ши
маьхьсе». (Бухари, Муслим).
5 – Хаза хьожу йогIу хIума тохар. Иштта хIума тоха мегаш дац Ихьрам дихкина волчу
хенахь, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Ихьрам дихкина хиллачу
цхьана стаге IатIар кхетта меттиг дIайилийтина дела. Кхин а цунна тешалла ду лакхахь
далийна долу хьадис, эмкало цIингаш тоьхна велла хиллачу цхьана хьажочух лаьцна долу:

." "ﻭﻻ ﲤﺴﻮﻩ ﺑﻄﻴﺐ: ﻭﳌﺴﻠﻢ،" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ..."ﻻ ﲢﻨﻄﻮﻩ
«…Хаза хьожа йогIучу хIуманах а ма кхетийта иза». (Бухари, Муслим).
Цундела, стагна а, зудчунна а хьарам ду хаза хьожа йогIу хIума шайх кхетийтар, шаьш
Ихьрам дихкина долчу хенахь, жимма хьалха деана хиллачу Ибн Iумаран – Дела реза
хуьлда цаьршинна – хьадисана тIе а доьгIна.
6 – Лаьтта тIера талла мегаш йолу акхаро йер. Ихьрам дихкинчу хенахь талла мегаш йолу
акхаро йе мегаш дац, лекха хинволчу Делан дашна тIе а доьгIна:
[ 95: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

(ﻡﺮ ﺣﻢﺘﺃﹶﻧ ﻭﺪﻴﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻘﹾﺘﻮﺍ ﻻ ﺗﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ)ﻳ

×ХIай (Делах) тешнарш! Аш дийнаташ ма дайъа, шаьш ихьрам дихкина долчу хенахьØ
[Сурат «Ал-Мáидат» 95 аят].

Ша и дийнат дуьйш дацахь а, йа лазош дацахь а мегаш дац царна таллар дан, лекха
хинволчу Дала иза магийна доцу дела:
[96: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

(ﻣﺎﹰﺮ ﺣﻢﺘﻣﺎ ﺩ ﻣﺮ ﺍﻟﹾﺒﺪﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻡﺮﺣ)ﻭ

×Хьарам дина ду шуна таллар дар, аренан дийнаташна, шу ихьрам дихкина мел дуØ [Сурат
«Ал-Мáидат» 96 аят].

7 – Зуда ялор, йа йахийтар. Ихьрам дихкина волчунна мегаш дац шена зуда ялор а, йа
кхечунна яло вахар а, йа кхечуьнга шен гергара цхьаъ йахийтар а. Iусмана – Дела реза
хуьлда цунна – дийцина хьадис, вайн Пайхамарера схьа – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна –:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

" ﻭﻻ ﳜﻄﺐﺢﻨﻜﻨﻜﺢ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﻻ ﻳ"ﻻ ﻳ

«Ихьрам дихкинчо зуда яла а ца йо, йа йаха а ца йохуьйту, йа еха нах а ца бохуьйту».
(Муслим).

8 – Шен зудчуьнца оьвхьаза гIуллакх ца хилийтар. Иза ца магаран тешалла ду Къуръан
тIера аят:
[197: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻓﹶﺚﹶ ﻓﹶﻼ ﺭﺞ ﺍﻟﹾﺤﻴﻬﹺﻦ ﻓﺽ ﻓﹶﺮﻦ)ﻓﹶﻤ

×…Оцу беттанашкахь хьадж дихкинчунна (мегаш) дац зудчуьнца гIуллакх хилийтарØ
[Сурат «Ал-Бакъарат» 197 аят].

Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цунна – аьлла, оцу аятан маьIна деш: «Рафас» бохург –
зудчуьнца гIуллакх хилийтар ду, цуьнан и маьIна хиларан тешалла хIара аят а ду:
[187: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﺋﻜﹸﻢﺎﻓﹶﺚﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﹺﺴﺎﻡﹺ ﺍﻟﺮﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻴﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ)ﺃﹸﺣ

×Хьанал ду шуна мархин беттан буьйсанна шайн зудчуьнца гIуллакх хилийтарØ [Сурат «АлБакъарат» 187 аят].
1

Кхузахь Iаьрбийн маттара «хуфф» аьлла дош ду деанарг, цуьнан уггар герга маьIна маьхьсеш ду.
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9 – Оьвхьаза гIулкх хилийтар а доцуш, цул лахара долу хIумнаш довлийтар. Ихьрам
дихкина волчу хенахь шен зудчунна барт баккха а, йа оьвхьаза куьг кхетийта а мегаш дац,
и санна долу кхин долу оьвхьаза хIума далийта а мегаш дац, хIунда аьлча цо кхин дIа
долчунна тIевуьгу дела.
Оцу хIуманашкахь зуда а стаг санна ларйала езаш ю. Ихьрам дихкинчул тIаьхьа зуда
стагах къаьсташ йолуш цхьа масех хIума ду: зудчун ихьрам цуьнан юьхь тIехь ду,
цундела, стага корта дIакъовла ца магаре терра, зудчунна а ца мега шен юьхь дIакъовла,
дуьхьал кIадий тасарца, йа кхечу агIор. Зудчунна хьарам ду каранаш духар а, ша ихьрам
дихкина йолчу хенахь. Иза мегаш ца хиларан тешалла ду Ибн Iумара – Дела реза хуьлда
цаьршинна – дийцина хьадис, вайн Пайхамарера схьа – Делера салават а, салам а хуьлда
цунна –:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

""ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻠﺒﺲ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ

«…Ихьрам дихкина йолчу зудчо шен юьхь дIа а ца къовлу, каранаш а ца духу» (Бухáрú).
Iумара кIанта IабдуллахIа – Дела реза хуьлда цаьршинна – аьлла:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ

""ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺟﻬﻬﺎ

«Стеган Ихьрам коьртаца ду, зудчун Ихьрам юьхьаца ду». (БайхIакъий).
Iаишата а – Дела реза хуьлда цунна – аьлла:

 ﻓﺈﺫﺍ،ﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺎﺫﻭﺍ ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎ ﺟﻠﺒﺎ، ﳏﺮﻣﺎﺕr "ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﳝﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎ ﻭﳓﻦ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﺟﺎﻭﺯﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎﻩ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ
«Тхо Делан Элчанца – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хьадж дихкина а долуш
тхуна уллох нах тIехбовлуш хилча тхо цхьаболчара шайн коьрта тIера йовлакх шен юьхьа
тIеозара, тIаккха уьш тIехбоьвлча яххьаш дIаястара оха». (Абу Давуд, Ибн МáжахI, Ахьмад).
Кхин долчу хIуманашна тIехь зудчунна хьарам ду стагна хьарам дерг, аятийн а,
хьадисийн а юкъарчу маьIнийна иза а юкъайогIуш йолу дела: мас дIаяккхар а, маIарш
хедор а, дийнат дер а, иштта кхин дерш а, тегна хIума юхар а, мачаш юхар а, корта
дIакъовлар а доцург.
Хьадж даран арканаш а, церан тешаллаш а.

Хьадж даран арканаш диъ ду:1
Хьалхара рукн: Ихьрам дехкар. Иза рукн хиларан тешалла Делан Элчан – Делера салават
а, салам а хуьлда цунна – хьадис ду:
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻋﯿﮫ.""ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ
«Iамалш стеган ниййате хьаьжжина ю…» (Бухари, Муслим).
ШолгIа рукн: Iарафатехь хан яккхар. Цуьнан тешалла Делан Элчан – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – хьадис ду:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ

""ﺍﳊﺞ ﻋﺮﻓﺔ

«Хьадж дар – Iарафатехь хан яккхар ду». (Ахьмад, Абу Давуд, Тирмизий, Насáий, ибн МаджахI).
КхоалгIа рукн: Ифáдат-тIаваф дар. Цуьнан тешалла ду лекха хинволчо аьлларг:
1

Цхьаболчу Iелам-наха диъ бен дац аьлла уьш, цхьаболчара пхиъ ду аьлла «Корта дIабашар» тIетоьхна. ГIолий а, нийса а дерг корта
дIабашар а дан дезаш рукн хилар ду. Цуьнан тешалла ду Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шен корта дIабашар
дуьцуш долу хьадисаш. (Хьажа: Бухари 129, Муслим 1305).
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[29: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ

(ﻴﻖﹺﺘ ﺍﻟﹾﻌﺖﻴﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻄﱠﻮﻟﹾﻴ)ﻭ

×Цара тIаваф дойла, Ширчу ЦIийна1 гонахаØ [Сурат «ал-Хьаджж» 29 аят].
ДоьалгIа рукн: Сафа-ломана а, Марват-ломана а юкъахь дIасавахар (саIйу дар). Цуьнан
тешалла ду Делан Элчан – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – хьадис:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ

""ﺍﺳﻌﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ

«СаIйу де аш, бакъдолуш, Дала шуна тIедожийна ду саIйу дар». (Ахьмад, БайхIакъий).
Хьадж даран вáжибаш.

Хьадж даран важибаш ворхI ду:2
- Ихьрамана тоьхначу дозанера ихьрам дехкар.
- Дийнахь Iарафате дIакхаьчнарг малх чубуззалц цигахь Iар.
- Муздалифатехь буьйса яккхар.
- ТIаьххьарчу деношкахь Минахь буьйсанаш яхар.
- ТIулгаш кхиссар.
- Корта башар, йа ларгар.
- Iодика йаран тIаваф дар.
Хьадж даран сифат.

Хьадж дехка волалуш волчунна суннат ду лийчар а, шен дегIах хаза хьожа йогIу хIума
тохар а – шен коьртах а, мажах а – лекха а, лаха а кIайн ши кIади тIедухар а. Зудчо шена
луург йоха йиш ю, цхьана билламца – шен дегIан хазаллаш нахана гайта а ца гойтуш.
Ша хьадж дехкаран дозане кхаьчча шен перз ламаз дийр ду – нагахь санна хан
тIехIоьттина елахь – цул тIаьхьа ихьрам дехкар дIадолорхьама. Нагахь санна перз ламаз
хан тIехIоьттина ца хилахь, ламаз эцаран ши ракаIат суннат ламаз дийр ду, ихьрам
дехкаран суннатан ниййатца а доцуш, хIунда аьлча Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – иштта дина хилла аьлла чIагIделла доцу дела3.
Ша ламаз дина ваьлча хьадж дехка ниййат дийр ду. Нагахь санна ша «ТаматтуI»
доьхкуш велахь иштта эр ду: «ЛаббайкаллóхIумма Iумратан». Нагахь санна ша «Ифрáд»
доьхкуш велахь иштта эр ду: «ЛаббайкаллóхIумма хьаджжан». Нагахь санна ша «Къирáн»
доьхкуш велахь иштта эр ду: «ЛаббайкаллóхIумма хьаджжан ва Iумратан». И дешнаш
олучу хенахь стага шен аз хьалаайдийр ду, зудчо меллаша эр ду. «Талбийат» дукха дар а
суннат ду.
Ша Макка дIакхаьчча тIаваф дийр ду доьххьара. ТIаваф дIадолор «Iаьржачу тIулга»
тIера хила деза, Хьаьжин цIа шен аьрру агIор а хуьлуьйтуш. ТIаккха «Iаьржачу тIулгана»
тIекхача хьожур ву, тIаккха ша тIекхачахь цунна барт боккхур бу, йа аьтту куьг хьокхур
ду цунна тIе – шен ницкъ кхачаре хьаьжжина, нахана новкъарло а ца еш – хIара доIа а
доьшуш: «АллóхIумма иймáнан бика, ва тасдúкъан бикитáбика, ва вафáан биIахIдика,
ваттибáIан лисуннати набиййика» 4 . Ткъа нагахь санна адам дукха а хилла, ша цунна
тIекхачар ца нислахь, «АллóхIу акбар» а олуш, и лекхара доIа а деш, шен аьтту куьг цунна
1

Хьаьжин цIийна гонаха.
Корта башар рукн лерича, важибаш ялх бен ца хуьлу.
3
Ихьрам дехкаран ламаз дан дезар тIехь ду аьлла деана дац, делахь а иза суннат хилар чIагIделла ду. Хьажа: «Хьáшийату Ибн Хьажар
Iалал Ийдóхь» 152; «Шархьул Махьаллий Iалал МинхIáж» 2/126.
4
Оцу доIин маьIна иштта ду: «Йа АллахI! Хьох теша а тешаш, Хьан Жайна (Къуръан) бакъ а деш, Хьуна елла чIагIо чекх а йоккхуш,
Хьан Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – суннатана тIаьхьа а возуш».
2
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тIе хьажор ду. Иштта дIадолийна тIаваф дийр ду, ворхI го боккхуш, ша Йемена агIор
йолчу Хьаьжин цIийнан агIоне 1 кхаьчча цунна тIе куьг а хьокхуш, цуьнах барт а ца
боккхуш.
ТIаваф даран суннатех ду, стага хьалхарчу кхаа гонехь ког сихха баккхар – водуш санна
-. Цуьнан тешалла ду Ибн Iумара – Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцина долу хьадис:
Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша доьххьара тIаваф дечу хенахь
хьалхара кхо го ког сихчу когаца баккхара, бисна биъ паргIат волавелла баккхара.
Кхин а цуьнан суннатех ду ша тIедуьйхина кIади шен аьтту пхьаьрсан кIелхула даккхар,
аьтту пхьарс гучу а боккхуш, аьрруниг дIа а къовлуш. Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда
цаьршинна – аьлла:

." ﻫﻮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺭﻣﻠﻮﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻮﺍﻁr "ﺍﺿﻄﺒﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
«Делан Элчано а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –, цуьнан асхьабаша а шайн
аьтту пхьаьрсаш гучу а дехира, хьалхарчу кхаа гонехь ког сихха боккхуш буьйла а
белира». Иштта и пхьарс гучубаккхар тIаваф деш боккхуш болчу ворхI гонехь бен суннат
дац, кхин йолчу хенахь иза гучубаьккхина лелор суннат дац.
Ша тIаваф деш доIа дийр ду, шена лууш долчу хIуманца. ДоIа дечу хенахь Далла
хьасталур ву, шен дог а, ойланаш а цу доIийна тIе а йохуьйтуш.
Йеменан агIонна а, «Iаьржачу тIулгана» юккъахь хIара доIа дийр ду: «Роббанá áтинá
фиддунйá хьасанатан, ва фил áхирати хьасанатан, ва къинá Iазáбаннáр»2.
ХIора го боккхуш цIетоьхна доIанаш дар Делан Элчанан – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – суннатера бух болуш дац, муххале а, уьш наха шайггара лелош ду.
ТIаваф кхаа кепара ду: «Ифáдат» (Хьадж даран коьрта тIаваф) а, «Къудýм» (доьххьара
Макка дIакхаьчча деш дерг) а, «ВадáI» (Iодика йаран тIаваф) а. Хьалхарниг рукн ду,
шолгIаниг суннат ду, кхоалгIаниг важиб ду.
Ша тIаваф дина ваьлча, ши ракаIат суннат ламаз дийр ду, ИбрахIим-пайхамар хIоьттина
Iийна меттигна тIехьа дIа а хIоьттина, иза шена мел генахь елахь а. Коьртаниг иза шена а,
КаIбатна а юкъахь хилийтар ду. Хьалхарчу ракаIатехь «Къул йá аййухIал кáфирун» сурат
доьшур ду, шолгIачу ракаIатехь «Къул хIуваллóхIу ахьад» сурат доьшур ду. Суннатехь
деана ма-дарра, хIара ши ракаIат дукха дах ца деш дар суннат ду.
ТIаккха, тIаваф а, суннат ламаз а динчул тIаьхьа, Сафа-ломана а, Марват-ломана а
юкъахь «СаIйу» дийр ду, цаьршинна юкъахь ворхIазза дIасавахарца, Сафа-ломана тIера
дIа а долош, Марват-ломаца чекх а доккхуш. Ша Сафа-лома тIекхаьчча хIара аят дешар
суннат ду:

ﺮﺎﻛ ﺷﺮﺍﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴ ﺧﻉﻄﹶﻮ ﺗﻦﻣﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﹺﻤﻑﻄﱠﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺡﻨ ﻓﹶﻼ ﺟﺮﻤﺘ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻋﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞ ﺣﻦ ﻓﹶﻤﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺋﻌ ﺷﻦﺓﹶ ﻣﻭﺮﺍﻟﹾﻤﻔﹶﺎ ﻭ)ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼ
(ﻴﻢﻠﻋ
× Баккъалла а, Сафа а, Марват а АллахIан билгалонех (ши лам) бу. ХьаьжцIа веанчо а‚ Iумрат
дечо а царна гуо баьккхича хIумма а дац. Шена тIедиллинчул совнаха диканиг дича –
бакъдолуш и Дела баркалла олуш а‚ хууш а ву (цо деш дерг)Ø [Сурат «Ал-Бакъарат» 158 аят].
ТIаккха Сафа-лома тIе хьалавер ву, тIаккха къилбехьа КаIбат тIе а вирзина, шен ши куьг
хьала а айъина, Дела хестош, иза воккхаварца вазвеш, хIара дешнаш эр ду:
1

«Iаьржачу тIулгал» хьалха йолу агIо ю иза. «Iаьржа тIулг» - иза «Ялсаманин тIулг» бу.
Цуьнан маьIна иштта ду: «ХIай тхан Дела! Дуьненахь а дика ло Ахь тхуна, эхартахь а дика ло Ахь тхуна, (жоьжахатин) цIеран Iазапах
лар а де Ахь тхо». Нагахь санна хьайна и массо доIанаш тIехь а долуш, лело атта а долуш жайна дезахь, хьо каро хьажа «Бусалба стеган
гIап» цIе йолу жайна, вуно чIогIа пайдане жайна ду хьуна иза.

2

51

Исламан арканаш
،ﻩﺪﻋ ﻭﺰﺠ ﺃﹶﻧ،ﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ. ﺮ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒ،ﺮ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒ،ﺮﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒ
. ﻩﺪﺣ ﻭﺍﺏﺰ ﺍﻷَﺣﻡﺰﻫ ﻭ،ﻩﺪﺒ ﻋﺮﺼﻧﻭ
"АллóхIу акбару, АллóхIу акбару, АллóхIу акбару. Лá илáхIа иллаллóхIу вахьдахIý лá
шарúка лахI, лахIулмулку, ва лахIулхьамду ва хIува Iалá кулли шайъин къодúр. Лá илáхIа
иллаллóхIу вахьдахI, анжаза ваIдахI, ва насара IабдахI, ва хIазамал ахьзáба вахьдахI"1.
И дешначул тIаьхьа доIа дийр ду, шена луучу хIуманца, дуьненан а, эхартан а диканаш
доьхуш. И доIа кхозза юх-юха дича а дика ду.
ТIаккха цу лома тIера охьа а воьссина, Марват-лам болчу агIор дIаволалур ву. Ша дIасхьа воьдучу хенахь, баьццарчу шина билгалонна юкъахь жимма сихо вадар суннат ду,
нагахь санна ша вадалахь цхьанна а новкъарло а ца еш. Марват-лома тIе ша дIакхаьчча, цу
тIе хьала а ваьлла, къилбехьа а вирзина, ши куьг хьала а айдина, ша Сафа-лома тIе
хьалаваьлча аьлларг эр ду.
Ша СаIйу дечу хенахь хIара доIа дича а дика ду, хIунда аьлча, Ибн Iумара а, Ибн
масIуда а – Дела реза хуьлда царна – иза дина аьлла дийцина долу дела:

. ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮ ﻭﺍﺭﺣﻢ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻷﻋﺰ ﺍﻷﻛﺮﻡ
«РоббигIфир, вархьам, иннака антал аIаззул акрам».2
СаIйу дечу хенахь ламаз керахь хилар суннат ду, делахь а, нагахь санна ламаз керахь а
доцуш цхьамма СаIйу дахь, иза кхочуш хуьлуш ду, нийса лоруш а ду. Беттан деношкахь
йолчу зудчо СаIйу дича а нийса лоруш ду, хIунда аьлча СаIйу дечу хенахь оцу кепара
цIена хилар билламе доцу дела.
СаIйу динчул тIаьхьа, ша «ТаматтуI» деш хиллехь шен коьрта тIера месаш дIалоргур ю,
ша болу корта чу а лоцуш. Зудчо пIелган буьхьиган барамехь дIалоргур ю, кхин сов ца
лоргуш. Нагахь санна «Къирáн», йа «Ифрáд» деш велахь, шен ихьрамах дIа а ца къаьсташ,
гIурбан де кхаччалц собар дийр ду, тIулгаш кхиссинчул тIаьхьа ихьрам
тIерадаккхархьама.
ТIаккха, Зул-Хьиджжат беттан борхIалгIачу дийнахь, «ТаматтуI» деш волчо хьадж
доьхкур ду, ша Маккахь Iаш волчу меттера. Цо санна шаьш бол-болчара хьадж доьхкур ду
Маккин охIлуно а. И доьхкучу хенахь цо дийр ду, ша хьалха Iумрат доьхкуш диннарг –
лийчар а, цIано йар а, кхин дерг а. Ихьрам дехкархьама Хьаьжин цIентIе вахар суннат
лоруш дац, хIунда аьлча иза Пайхамарера – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
деана а доцу дела, йа цуьнан асхьабаша де аьлла а доцу дела. Бухарис а, Муслима а
далийначу хьадисехь ду, IабдуллахIа кIанта Жабира – Дела реза хуьлда цунна – дийцина
долчу, Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шайга элира аьлла:

"..."ﺃﻗﻴﻤﻮﺍ ﺣﻼﻻﹰ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺔ ﻓﺄﻫﻠﻮﺍ ﺑﺎﳊﺞ
«Ихьрам дихкина доцуш Iан йиш ю шун, борхIалгIа де тIекхаччалц, тIаккха хьадж дехка
аш».
Муслима далийначу хьадисехь а ду, Жабира – Дела реза хуьлда цунна – дийцинарг:

1

Цуьнан маьIна иштта ду: «АллахI массо хIумнал воккха ву, АллахI массо хIумнал воккха ву, АллахI массо хIумнал воккха ву. АллахI
воцург кхин Дела вац, Цхьаъ ву Иза, Цуьнан накъост а вац. Паччахьалла а Цуьнан ду, хастам а Цунна бу, Иза массо хIуманна тIехь
ницкъ кхочуш а ву. Цхьа АллахI воцург кхин Дела вац, АллахIа Шен ваIд чекх а яьккхина, Шен лайна гIо а дина, Ша цхьамма тобанаш
иэша а йина».
2
Цуьнан маьIна хIара ду: «Сан Дела! Гечде Ахь, къинхетам а бе Ахь, бакъдолуш, Хьо уггар Нуьцкъала верг а, уггар Сийлахь верг а
ву».
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." ﳌﺎ ﺃﻫﻠﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﺮﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﲎ ﻓﺄﻫﻠﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻄﺢr "ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
«Оха хьадж доьхкучу хенахь, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
тхуна омру дира тхо Минá доьлхучу хенахь хьадж дехка аьлла, цундела оха «АбтIахь»
олучу меттера хьадж дихкира».
«ТаматтуI» деш волчо, ша цу дийнахь хьадж доьхкучу хенахь иштта ала деза: «Лаббайка
хьаджжан».
Цу дийнахь Минá вахар суннат ду, цигахь делкъа а, малхбуза а, маьркIижа а, пхьуйра а
ламазаш а деш, дацдина, тIеттIа а ца узуш. Цу дийнан буьйса – Iарафат буьйса – Минахь
яккхар а суннат ду, Муслима Жабирера дийцинчу хьадисана.
Iарафат дийнахь – иссолгIачу дийнахь – Iуьйранна малх хьалабаьлча Iарафате дIагIур ву.
Цига дIакхаьчча, делкъа хан хиллалц «Намират» олучу меттехь сацар дика ду нагахь санна
шен аьтту хилахь1, вайн Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша Iарафате
воьдучу хенахь цигахула воьдуш хилла дела. Нагахь санна шен цигахь саца аьтту ца
хилахь, ма-воддара Iарафате дIавахча а хIумма а дац. Делкъа хан тIехIоьттича, делкъа а,
малхбуза а ламаз дийр ду, дац а деш шишша ракаIат, тIе а узуш. ТIаккха «Жабалуррохьмат» - «Къинхетаман лам» - болча гIур ву. Цигахь ша доIийна дIахIуттучу хенахь, и
лам шена а, къилбийна а юккъахь хилийтар дика ду, нагахь санна шен аьтту хилахь.
Нагахь санна шега иштта ца далахь, къилбехьа воьрзур ву, лома тIе а ца воьрзуш. Оцу
меттехь дуккха а Дела хьехор чIогIа дика ду, шен ма-хуьллу дукха доIанаш дар а, Далла
хьаставалар а, Къуръан дешар а, дика ду, шен ши куьг доIийна хьала а айдеш. Усамата
дийцина – Дела реза хуьлда цунна –:

 ﺑﻌﺮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻤﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﺧﻄﺎﻣﻬﺎ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﺧﻄﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﻓﻊ ﻳـﺪﻩr "ﻛﻨﺖ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻟﻨﱯ
.ﺍﻷﺧﺮﻯ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
«Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Iарафатехь волчу хенахь, цунна
уллохь вара со. Цо шен ши куьг хьалаайдира, доIа дечу хенахь. Иза иштта доIа деш
волуш, цуьнан эмкало ластийна разваьккхира иза, тIаккха цуьнан керар архаш охьаийгира.
ТIаккха цо цхьана куьйга урх дIа а лаьцна, важа куьг хьала а айдина доIа дира». (Насаий).
Муслима яздинчу «Сахьихь» цIе йолчу жайни чохь а иштта хьадис ду:

.""ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻭﺍﻗﻔﺎﹰ ﻳﺪﻋﻮ ﺣﱴ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ
«Иза (Пайхамар) доIа деш лаьттира, малх чу а буьзна, маьлхан можа зIаьнарш гучара
йовллалц».
Iарафат дийнахь дина долу доIа уггар дика доIа ду. Вайн Пайхамара – Делера салават а,
салам а хуьлда цунна – аьлла:

 )ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫـﻮ: ﻭﺧﲑ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ،"ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ(" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
«Уггар дика доIа Iарафат-дийнахь дина доIа ду. Ткъа ас а, сол хьалха хиллачу пайхамарша
а аьлла уггар дика доIа хIара ду: «Лá илáхIа иллаллóхIу вахьдахIý лá шарúка лахIу, лахIул
мулку, ва лахIул хьамду, ва хIува Iалá кулли шайъин къодúр»2. (Муслим).
1

Таханлерчу хенахь дукхах долу адам Минара Iарафате автобусашца доьлху, цундела лара ца во оцу метте кхача. Ткъа оцу меттехь
делкъа хан хиллалц сацар тIедожийна хIума дац, дича дика дерг ду, ца дича хьадж галдолу хIума а дац.
2
Цуьнан маьIна иштта ду: «АллахI воцург кхин Дела вац, Цхьаъ ву Иза, Цуьнан накъост а вац. Паччахьалла а Цуьнан ду, хастам а
Цунна бу, Иза массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш а ву».
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Iарафатехь волчунна тIехь ду шен Дела шена хьашт хилар дагахь латтор, шена Иза
оьшуш хилар гайтар, Цунна хьаставалар, и еза меттиг а, хан а эрна дIацайахийтар. Вайн
Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла:
ﺭﻭﺍﻩ

" ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﺆﻻﺀ: ﻓﻴﻘﻮﻝ،ﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺪﻧﻮ ﰒ ﻳﺒﺎﻫﻲ،"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ

.ﻣﺴﻠﻢ

«Дала Шен лайш цIерах хьалхабохуш долчу деношна юкъахь Iарафатал доккха де дац. Иза
герга вогIу цу дийнахь, Шен лайш малийкашна хьалха хестош, тIаккха цо олу: ХIун лууш
баьхкина хIара (Сан лайш)?!» (Муслим).
Iарафатехь Iар хьаджан арканехь цхьа рукн ду. Цигахь яккха еза хан малх чубуззалц ю.
Хьаьжочунна тIехь ду ша Iарафат чоьхьа ву, йа арахьа ву хьажар, Iарафатан доза довзар,
хIунда аьлча дуккха а хьаьжоша тергам ца бо цуьнан, Iарфатан дозанал арахьа а Iа уьш,
цундела церан хьадж нийса ца хуьлу, галдаьлла хуьлу.
Цу суьйранна малх чубуьзначул тIаьхьа Муздалифат олучу метте дIагIур ву, меллаша,
гIовгIанаш а ца йохуш, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьлла
долу дела:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

""ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ

«ХIай адамаш! ПаргIат гIо, паргIат гIо». (Муслим).
Ша Муздалифате дIакхаьчча, маьркIижа а, пхьуьйра а ламаз дийр ду, маьркIижниг
пхьуйрачуьнна тIеоьзна а деш, маьркIижниг кхо ракаIат а, пхьуьйраниг ши ракаIат
дацдина а деш. И ши ламаз Муздалифатехь бен ца дар суннат ду, Делан Элчанна – Делера
салават а, салам а хуьлда цунна – тIаьхьа возуш. Делахь а, Пхьуьйра хан дIаер ю аьлла ша
кхоьруш хилахь, миччахьа дичи а мегар ду и шиъ.
И буьйса цу Муздалифатехь йоккхур ю. Цу буьйсанна мел-вижна а дIавижа веза,
ламазаш деш, йа Дела хьехош, йа цхьа кхин хIума деш Iийча дика хила мега аьлла
дIацавуьжуш ца Iаш, вайн Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –
дIацавуьжуш ца Iийна дела. IабдуллахIа кIантера Жабирера схьа Муслима дийцина
хьадис, Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – Муздалифате веара аьлла,
тIаккха маьркIижа а, пхьуьйра а ламаз дира цо, цкъа молла а кхойкхуш, ши икъамат а деш,
цаьршинна юкъахь тасбихь а ца деш. Цул тIаьхьа иза дIатоьвжира, Iуьйра хан кхаччалц.
Шайн дегIаца гIело йолчарна а, бахьанаш долчарна а мегаш ду буьйса юкъал тIех а
яьлла, бутт гучарабаьлча Муздалифатера Мина дIа а бахана тIулгаш кхисса. ГIело йоцург
а, йа гIело йолчуьнца цхьаьна воцург а Iуьйра хан кхаччалц саца веза цигахь. Ткъа, тахана
дуккха а хьаьжоша деш дерг – буьйса йолалуш тIулгаш кхиссарца, шайна атто
хилийтархьама – Пайхамаран – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – некъаца догIуш
дац.
Муздалифатехь Iуьйра ламаз динчул тIаьхьа, «Ал-МашIарул Хьарам» олучу меттехь
соцур ву стигал дикка кIай йаллалц, къилбехьа а вирзина, ши куьг хьала а айдина доIанаш
деш. Нагахь санна ша цу метте цакхачалахь, цигахь муьлххачу меттехь сецча а тоьар ду,
Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – аьллачу дашна тIе а доьгIна:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

""ﻭﻗﻔﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﲨﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ

«Со кхузахь сецца. ХIара аре (Муздалифат) ша-ерг саца мегар долуш ю». (Муслим).
ТIаккха оцу Iуьйранна – гIурбан дийнахь – малх хьалабалале Минá дIагIур ву, тIаккха
хьалхара тIулгаш кхуьссур ду, «Жамратул Iакъабат» олучу меттехь – Маккийна юххехь
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йолу йоккха тIулгаш кхуьссу меттиг ю иза. Цигахь ворхI тIулг кхуссур бу, хIора тIулг
кхоь буьртиг санна а болуш. Массо Iелам-нехан барт хилла бу, итIулгаш муьлххачу
меттера а кхисса мега аьлла, делахь а, гIолий дерг Хьаьжин цIа шен аьрру агIор а дуьтуш,
Минá шен аьтту агIор а дуьтуш кхиссича ду, Ибн МасIудера – Дела реза хуьлда цунна –
дийцинчу хьадисана, иза Йоккха тIулгаш кхуьссучу метте веара аьлла, тIаккха Хьаьжин
цIа шен аьрру агIор а дуьтуш, Минá шен аьтту агIор а юьтуш дIа а хIоьттина, ворхI тIулг
кхоьссира цо, тIаккха цо элира: «Иштта кхиссира уьш шена тIе «Ал-Бакъарат» сурат
доьссина волчо». (Бухари, Муслим).
Цигахь даккхий тIулгаш кхисса а мегаш дац, йа тударгаш кхисса а, йа мачаш кхисса а
мегаш дац. И тIулгаш кхисса ша волавелча сацо мегаш ду ша ихьрам доьхкучу хенахь
дуьйна дан долийна долу «талбийат» - (лаббайк).
ТIулгаш кхиссар хьалха даккхар суннат ду, цул тIаьхьа уьстагI бер ду – нагахь санна ша
«ТаматтуI», йа «Къирáн» деш велахь – цул тIаьхьа корта дIабашар, йа ларгар ду. Божарша
корта дIабаьшча гIолий ду, хIунда аьлча вайн Пайхамара – Делера салават а, салам а
хуьлда цунна – корта дIабаьшначарна гечдар а, къинхетам а боьхуш кхозза доIа дина дела,
лергинчарна цкъа доIа дина дела, Бухарис а, Муслима а дийцина ма-дарра.
Цул тIаьхьа, Макка гIур ву, «Ифáдат»-тIаваф дан.
Иштта и кхо-диъ хIума тIаьхьий-хьалхий дар суннат ду, IабдуллахIа кIантера Жабирера
схьа Муслима дийцинчу хьадисана тIе а доьгIна. Цу юкъахь деана ду:

 ﺭﻣﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ، ﻣﺜﻞ ﺣﺼﻰ ﺍﳊﺬﻑ، ﺃﺗﻰ ﺍﳉﻤﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺑﺴﺒﻊ ﺣﺼﻴﺎﺕ ﻳﻜﱪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺼﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎr "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
." ﻓﺄﻓﺎﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﲟﻜﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮr ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺤﺮ ﻓﻨﺤﺮ ﰒ ﺭﻛﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
«Пайхамар – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – дитт уллохь йолчу тIулгаш
кхуьссучу метте веара, тIаккха ворхI тIулг кхоьссира цо, хIора тIулг мел кхуссу «АллóхIу
акбар» а олуш. И тIулгаш кхоьн буьртигаш санна даккхий дара. Цо уьш кхиссира тогIин
чура дIа. ТIаккха иза вахара хьайбанаш дойьучу метте, тIаккха цо хьайбанна урс
хьаькхира. ТIаккха Делан Элча – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – шен эмкална
тIе а хиъна Хьаьжин цIа долчхьа вахара, Маккахь делкъа ламаз а дира цо».
ХIокху кхаа-деа хIумнах цхьадерг тIаьхьатеттинчунна тIехь а, йа хьалхадаьккхинчунна
тIехь а хIумма дац, Iамран кIантера IабдуллахIера – Дела реза хуьлда цунна – Бухарис а,
Муслима а, Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – тIаьххьара динчу
хьаджах лаьцна дийцинчу хьадисана тIе а доьгIна:

." "ﺍﻓﻌﻞ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ:ﺮ ﺇﻻ ﻗﺎﻝﻡ ﺃﻭ ﺃﹸﺧ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻗﹸﺪr  "ﻓﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪr ﻭﻗﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
«Делан Элча – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – сецира, нах цуьнга хеттарш деш а
бара. Цу дийнахь шега и хIумнаш тIаьхьий-хьалхий таттарх лаьцна хаьттинчуьнга кхин
жоп ца делира цо, - «Хьайна лаахь иштта де, хIумма а дац» - аьлла бен».
Хьаьжин цIийна гонаха ша тIаваф динчул тIаьхьа, ша «ТаматтуI» деш велахь шолгIа
СаIйу дийр ду, хIунда аьлча цо доьххьара дина СаIйу Iумратана дара, хIинца хьадж даран
СаIйу а дан деза дела. Ткъа нагахь санна ша «Къирáн», йа «Ифрáд» деш велахь, ша
доьххьара тIаваф динчул тIаьхьа СаIйу динехь, хIинца СаIйу юха дан ца оьшу цо, Жабира
– Дела реза хуьлда цунна – аьллачунна тIе а доьгIна:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

" ﻭﻻ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﺇﻻ ﻃﻮﺍﻓﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻃﻮﺍﻓﻪ ﺍﻷﻭﻝr "ﱂ ﻳﻄﻒ ﺍﻟﻨﱯ
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«Пайхамара а – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – цуьнан асхьабаша а – Дела реза
хуьлда царна – Сафа-ломана а, Марват-ломана а юкъахь гонаш ца дехира цкъа бен,
доьххьара шаьш гонаш дохучу хенахь бен». (Муслим).
Зул-Хьиджжа беттан кхо де – цхьайттолгIа а, шийттолгIа а, кхойттолгIа а – дисина
тIулгаш кхиссаран денош лоруш ду сихвелла Минáра ара ца ваьллачунна. Ткъа нагахь
санна цхьанна сихха Минáра аравала лаахь, цо цхьайттолгIачу а, шийттолгIачу а дийнахь
кхуьссур ду, кхойталгIачу дийнахь дерш Iад дуьтур ду. Лекха хинволчу АллахIа аьлла:
[203: ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

(ﻘﹶﻰﻦﹺ ﺍﺗﻤ ﻟﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﻓﹶﻼ ﺇﹺﺛﹾﻢﺮﺄﹶﺧ ﺗﻦﻣ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻦﹺ ﻓﹶﻼ ﺇﹺﺛﹾﻢﻴﻣﻮﻲ ﻳﻞﹶ ﻓﺠﻌ ﺗﻦ ﻓﹶﻤﺍﺕﻭﺩﺪﻌﺎﻡﹴ ﻣﻲ ﺃﹶﻳ ﻓﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺫﹾﻛﹸﺮ)ﻭ

×Аш Дела хьехаве билггал долчу деношкахь. Нагахь санна цхьаъ шина динахь сихвелла
(араволуш) хилахь – цунна тIехь къа дац, тIаьхьависина хилахь а – цунна тIехь а къа дац;
Делах кхийринчарна (тIехь)Ø [Сурат «Ал-Бакъарат» 203 аят].
Цу деношкахь тIулгаш кхиссар дIадоло деза Хьалхарчу Жимчу тIулгаш кхуьссучу
меттера – Хúф-маьждигана герга ерг ю иза – ворхI тIулг а кхуссуш, тIаккха Юккъерчу
меттехь ворхI кхосса беза, тIаккха ТIаьххьарчу Йоккхачу меттехь ворхI тIулг кхосса беза,
оцу хIора меттехь хIора тIулг мел кхуссу «АллóхIу акбар» а олуш. Хьалхарчу меттехь
тIулгаш кхиссинчул тIаьхьа, цунна гена доццуш къилбехьа а вирзина, и меттиг шен аьрру
агIор а юьтуш дIа а хIоьттина дехха доIа дар суннат ду. Юккъерчу меттехь тIулгаш
кхиссинчул тIаьхьа а къилбехьа а вирзина, и меттиг шен аьтту агIор а юьтуш дIа а
хIоьттина дехха доIа дар а суннат ду. ТIаьххьарчу меттехь тIулгаш кхиссинчул тIаьхьа
хIоьттина а ца Iаш дIаваха веза.
И тIулгаш кхиссаран хан дIайолало делкъа хенахь. Цунна тешалла ду Ибн Iумара – Дела
реза хуьлда цаьршинна – дийцина хьадис:
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

"ﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺭﻣﻴﻨﺎ"ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﻴ

«Тхо хан ларйеш Iара хIетахь, ткъа, малх стигал юкъара тIехбаьлча дIакхиссара оха
тIулгаш». (Бухари).
Массо Iелам-нехан барт хилла бу, и тIулгаш кхиссаран тIаьххьара хан цу беттан
кхойтталгIачу дийнахь малх чубуззалц ю аьлла. Нагахь санна цу дийнахь малх чубузале
тIулгаш ца кхиссинчо цул тIаьхьа кхиса а ца мега, уьстагI а бужу цунна тIе.
Оцу шина дийнан ши буьйса – цхьайттолгIа а, шийттолгIа а – Минáхь йокхур ю, нагахь
санна шийттолгIачу дийнахь малх чубузале цигара ара ца валахь кхойттолгIа де кхаччалц
цигахь саца веза, кхойттолгIачу дийнахь тIулгаш кхисса а деза.
Нагахь санна цхьаъ Маккара дIаваха новкъаволуш хилахь, Маккара аравала ца мега
цунна Iодика йаран тIаваф даллалц, хIунда аьлча, и тIаваф хьаджан важибех цхьа важиб
долу дела, дукхах болчу Iелам-нахана гергахь. И Iодика йаран тIаваф тIерадужу беттан
денош лардеш йолчу зудчунна, Ибн Iаббаса – Дела реза хуьлда цаьршинна – дийцина
хьадис долу дела, Делан Элчано – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – элира аьлла:

" ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ"ﻻ ﻳﻨﻔﺮﻥ ﺃﺣﺪ
«Цхьа а дIа ма гIойла (Маккара) тIаьххьара цо дийр дерг Хьаьжин цIийна гонаха тIаваф
хиллалц».
И хьадис кхечу некъаца а деана ду:
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
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«Делахь а, цо (Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна –) тIерадаьккхира иза
беттан деношкахь йолчу зудчунна». (Мáлик).
Дуккха а Iелам-нахана гергахь «Ифáдат» тIаваф дича Iодика йаран тIаваф тIера долуш
ду, нагахь санна цо «Ифáдат» дар ша дIавоьду хан кхаччалц тIаьхьатеттина хиллехь1.
Хьаьжин цIера шен махка вухавирзинчунна суннат ду, Ибн Iумарера схьа – Дела реза
хуьлда цаьршинна – Бухарис дийцинчу хьадисехь деана долу доIа дар. Ибн Iумара – Дела
реза хуьлда цаьршинна – аьлла:

 ﻟﻪ، "ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ: ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻔﻞ ﻣﻦ ﻏﺰﻭ ﺃﻭ ﺣﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﻜﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﰒ ﻳﻘﻮﻝr ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻭﻫﺰﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ، ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﻭﻋﺪﻩ، ﺁﻳﺒﻮﻥ ﺗﺎﺋﺒﻮﻥ ﻋﺎﺑﺪﻭﻥ ﻟﺮﺑﻨﺎ ﺣﺎﻣﺪﻭﻥ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ،ﺍﳌﻠﻚ
."ﻭﺣﺪﻩ
«Пайхамара – Делера салават а, салам а хуьлда цунна – ша тIом бечара а, йа хьаьжин
цIера, йа Iумратера а вухавирзича, цхьа лекхочу гу тIе а волий хIара алара: «Лá илáхIа
иллаллóхIу вахьдахIý лá шарúка лахI, лахIулмулку, ва лахIулхьамду ва хIува Iалá кулли
шайъин къодúр. Áйибýна, тáибýна, Iáбидýна, лироббинá хьáмидýна. СадакъаллóхIу
ваIдахIу, ва насара IабдахIу, ва хIазамал ахьзáба вахьдахI».2

v v v

1

Лекхахь ма-дарра, дуккха а Iелам-наха иштта тоьар ду аьлла. Делахь а, вайн мазхIабехь иза тоаьш дац. «Ифадат»-тIаваф а, Iодика
йаран тIаваф а къаьстина дан дезаш ду. Хьажа: «Хьашийату Ибн Хьажар Iала Ийдóхь», 445 агIо.
2
Оцу доIанан маьIна хIара ду: «АллахI воцург кхин Дела вац, Цхьаъ ву Иза, Цуьнан накъост а вац. Паччахьалла а Цуьнан ду, хастам а
Цунна бу, Иза массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш а ву. Вай юха доьрзуш ду, Деле тоба деш долуш, Цунна Iибадат деш долуш, вешан
Далла хастам беш а долуш. АллахIа Шен ваIд кхочуш йина, Шен лайна гIо а дина, Ша цхьамма тобанаш эша а йина». Хьажа: «Бусалба
стеган гIап», 105 доIа.
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