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Гочдархочун дешхьалхе
Хастам бу-кх дерриге хӀума Шен керахь долчу, дерриге
паччахьалла Шегахь долчу, И Ша воцучунна Цуьнан эскар мел ду
цхьанна а хуур доцучу, Шена луург деш, Шегара жоп деха цхьа а
воцучу, муьлхха а кхерам юхатоха ницкъ бу бохуш, кураллаш ечу,
ядерни герз долчу заманахь, бӀаьрго ца лоцу жимачу Шен эскарца
дерриге дуьнене бӀо балийначу АллахIна! АллахIера салават а, салам
а хуьйла коронавирус гучу вай хӀун лелийча ер ю а, и гучу ца ялийта
муха лела деза а, гучуяьлча хӀун лело деза а, цунах лар муха дала
деза а цхьа эзар диъ бӀе шо хьалха дерриге Ӏаламна хьехначу вайн
пайхамарна - Мухьаммадна!
Цул тIаьхьа! Бусалба дин - цӀена дин а, АллахӀера бакъ дин а хилар
гойтуш-м шортта а тоьшаллаш дара, делахь а, уьш юх-юха кхин а
карладийларо вайн дегнаш чохь тӀечӀагӀдо-кх и АллахӀ цхьаъ хилар!
АллахӀера цӀена дин муха хир дац, 21-гӀа бIешарахь, интернетан
оьмарехь, цивилизаци йолчу заманахь адам хьашт хилча цхьа эзар
диъ бӀе шо хьалха вайн Пайхамара диначу хьехаршка?! Нагахь шайна
хеташ хилча вайн Пайхамар харц, батта тӀе а кхаьчна, генадевлла
шаьш, ткъа бусалба нах тӀаьхьабисина бохуш, мохь беттачу керста
наха а, царех тешаш, уьш бакъбеш болчу мунафикъ наха а Ӏаддадита
хӀинца Пайхамаран хьехарш! Батта тӀе а бахана, цивилизацехь
генабевллачеран шайн кепара хӀуманаш а хила ма деза
коронавирусах ларбала!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна дийнахь пхоьазза ламаз эцар
хьехнарг, араваьлча гуш хуьлуш йолу, вирус, бактери тӀеяла тарлуш
йолу массо меттиг йила Ӏамийнарг! Ткъа иза харцвечарна
коронавирус яьржича хиъна шайн яххьаш, куьйгаш дила дезий!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна зударшна никъаб лелор
тӀедиллинарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус яьржича хиъна
маска лелор пайде дуй!
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Мухьаммад пайхамар ву хьуна зударшна шайн куьйгаш а
дӀакъовлар тӀедожийнарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус
яьржича хиъна куьйгахь каранаш лело дезий арабовлуш!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна бага гӀаттор сацо хьажа, саца ца лахь
дуьхьал куьг лаца аьлларг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус
яьржича хиъна шен багара микробаш ларо езий а, нехан багарчу
микробех ларвала везий а!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна хьоршам тухуш бета тӀе ши куьг
дилла дезий довзийтинарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус
яьржича хиъна вирус кхечунна дехьаяларан уггар доккха бахьана иза
дуй!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна юург шелъян тӀе мох ма бетта бохуш
хьехнарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус яьржича хиъна вирус
иштта дехьайолий!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна хи молуш, садаккха, молучера айхьа
охьадерзийча, хи чуьра хьайн бат дӀа а ерзаяй даккха са аьлларг!
Ткъа иза харцвечарна коронавирус яьржича хиъна шен микробаш
муха ларо еза!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна урс хьакхаза хӀума а, тӀема болу
дахка а баар хьарам динарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус
яьржича хиъна уьш йиъча зен хуьлий!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна адаме луш долчу куьйган а шен доза
хӀоттинарг, зударшка далар дехкарца! Ткъа иза харцвечарна
коронавирус яьржича хиъна хьаьнг-хьаьнга а куьг дала мегар даций!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна, цаяьлла, цхьана хьаштанна бен
зудчунна араяла ца магийнарг, стагана а дукха нахаца иэвалар дика
ца леринарг! Ткъа иза харцвечарна коронавирус яьржича хиъна,
гӀуллакхна бен ара ца бовлуш, чохь совца безий!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна лепра лазар долу стаг байӀат дан
шена тӀевогӀуш – «схьа ма вола, ас къобалдина хьан байӀат», - аьлла,
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хабар дахьийтина, иза шен чохь Ӏан везий довзийтинарг! Ткъа иза
харцвечарна коронавирус яьржича хиъна шена вирус кхеттарг
дарбанан цӀийнера ара ца волуьйтуш латто везий!
Мухьаммад пайхамар ву хьуна ун даьржинчу махка ма гӀо, шаьш
долчу махкахь даржахь, цу махкара ара ма довла баьхнарг! Ткъа иза
харцвечарна коронавирус яьржича хиъна пачхьалкхийн дозанаш
дӀакъовла дезаш хилар!
Иштта кхин масане ду уьш. Ма сийлахь ву-кх кху Ислам динах
тасавелларг, ма дукха билгалонаш ю-кх кху динах шек волчунна.
ТӀаккха кху даьржинчу лазарах ларвала лело мегар долу бусалба
динера бахьанаш билгалдийр ду вай, уьш суна дахкийтинера сан
лараме Шайх Вахьид Балис (АллахӀа Ӏалашвойла иза). Уьш вайн
матте даха сацам хилира сан, истихарат диначул тӀаьхьа, амма, уьш
жайнин кепехь гулдина ца хиларна, жимма болх бан дийзира сан:
хӀора хьадис муьлха жайнахь ду хьожуш, доӀанна юккъера дешнаш
нийса дуй хьожуш, хьадисаш сахьихь ду я даӀиф ду толлуш, тIаккха
цхьацца Iеламнехан дешнаш тIе а тухуш. Ткъа кху тӀера хьадисаш
сахьихь хилар билгалдарехь Шайх Албанина тIетевжина вай, цхьа
меттиг йоцучехь, делахь а, и бохург дац Шайх Албаний воцчо уьш
сахьихь ца дина, коьрта дерг хьадис бух болуш ду я дац довзар ду,
цундела, кхин дах ца далархьама, и цхьаъ валош, дитина вай. Иштта
хьадис дийциначех а цхьа жайна хьахош тIехдевлла вай, Бухарис а,
Муслима а - шиммо а дийцина хьадис нисдаллалц, изза Iалашо
кхочушъеш.
Амма хӀорш Шайхо ша яздина дацара, нийса ду аьлла, мукӀарлонца
даийтина делахь а. Я кхин уьш яздинарг мила ву а тӀе ца кхиира со,
цундела, гочдиначуьнан цӀе а язйина, дита дийзира.
Ткъа цу вирусах ларвала лело мегар долчу бахьанех дерг аьлча,
уггар хьалха вайна хаа деза АллахӀа динарг бен, АллахӀа яздинарг
бен цхьаьнге а кхочур даций, Цо яздиначух цхьа а кӀелхьара а вер
ваций. Амма вайна тӀехь дерг бахьанаш лелор, кхидӀа болх
АллахӀана тӀебиллар ду, цундела цу лело мегар долчу бахьанех дерг
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ду кху тӀехь, уьш цхьадерш доӀанаш ду, цхьадерш вуьштта лелош
долу белхаш ду, ламаз я кхидолу дика, уьш кхочушдинарг АллахӀа
муьлхха а вочу цамгарх я кхечу вонах ларор ву аьлла билгалдина
долу. Къаьсттина коронавирус хьахийна яцахь а, кху тӀехь далийначу
хӀуманашна юкъайоьдуш и хиларна тӀехь шеко а яц, кхечу кепара
аьлча, хӀара хӀуманаш ларош верг, АллахӀа цу коронавирусах а,
иштта кхин муьлхха вочу лазарах а ларван бахьанаш ду.
АллахIе доьху ас, кху тIехь бина болх беркате бар а, кху белха тIехь
долу гIалат билгалдина, сайга хаам бинчух къинхетам бар а, кху
умматера цу лазарна бала а, иштта кхин массо бала а дӀаайбар, Шен
хаза хин долчу дине вай дерзор а.

Гочдина ваьлла 16.03.2020 ш, пхьуьйрал тӀаьхьа.
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БисмиллахIилла и ла йадурру маIасмихIи шай-ун фил-арды ала
фиссамаи, а хIу ас-самиIул-Iалим1
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Iуьйранна а, суьйранна а 3-зза эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: Ӏусман ибн Ӏаффана (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) олуш
хезира шена аьлла: «Кхузза «бисмиллахIиллази ла йадурру
маIасмихIи шай-ун фил-ард вала фиссамаи, ва хIувас-самиIулIалим» аьллачуьнга цӀеххьана бала кхочур бац, Ӏуьйренга валлалц,
ткъа Ӏуьйранна уьш кхузза аьллачуьнга а кхочур бац цӀеххьана бала,
юха суьйренга валлалц». [ ахьихь: Абу авуд: 5088. Албанис
сахьихь дина « ахьихь амиӀ» жайнахь: 6426]
ХIара хьадис Имам Ибн МажахӀа дийцина кхечу кепара, Ӏусман ибн
Ӏаффана (АллахӀ реза хуьйла цунна) дийцина, АллахӀан Элчано
(саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) олуш хезира шена аьлла: «Цхьа а
лай ма вац кхузза хӀора Ӏуьйранна а, суьйранна а хӀара дешнаш аьлла
волу «бисмиллахIиллази ла йадурру маIасмихIи шай-ун фил-ард
вала фиссамаи, ва хIувас-самиIул-Iалим», цул тӀаьхьа цхьана хӀумано
цунна зен дина». ахьихь: Ибн МажахӀ:
. Албанис сахьихь дина
« ахьихь амиӀ» жайнахь: 5745]
-Цу доӀанан маьӀна: АллахӀан цӀарца, Шен цӀарца хилча лаьттахь а,
стиглахь а долу цхьана хӀумано зен ца деш волу, Иза Хезаш а, Хууш
а ву.
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уьйранна -зза эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина: «Цхьана стага, Пайхамарна (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва
саллам) тӀе а веъна, элира: «ХӀай АллахӀан Элча, сийсара сту лоцу
гезго (скорпион) къовзийнера-кх со». Пайхамара жоп делира: «Хьо
суьйренга ваьлча ахь аьллехь «аIузу бикалиматиллахIиттаммати мин
шарри ма халакъ», цо зен дина хир ма дацара хьуна»». [ ахьихь:
Муслим: 2709]
Иза кхузза олуш хилар билгалдолу хӀара хьадис кхечу кепара Имам
Тирмизис далийначехь. Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира аьлла:
«Ша суьйренга ваьллачо кхузза алахь «аIузу
бикалиматиллахIиттаммати мин шарри ма халакъ», цу буса цхьана а
дӀовш долчу хӀумано зен дийр ма дац цунна». ахьихь: Тирмизий:
4. Албанис сахьихь дина « ахьихь таргIиб ват-тархIиб» жайнахь:
652]
Мухьаммад Нураддин индис (АллахI къинхетам бойла цунах)
аьлла: ««Кхоччуш долчу АллахӀан дешнашца» бохучух кхузахь
луург ду аьлла далийна - цу доIано пайда бо ша доьшуш волчунна,
нахана юкъахь яьржинчу цамгарех лар а во, и кхачаме а хуьлу
цунна». Хьашийат индий, агIо: 2/ 5 ]
Иштта иза олуш ду цхьана хӀусаме хьо воьссича а.
-Цуьнан тоьшалла: Хавлат бинт Хьакима (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
олуш хезира шена аьлла: «Цхьана хӀусаме воьссиначо алахь «аIузу
бикалиматиллахIиттаммати мин шарри ма халакъ», цу хӀусамера иза
дӀаваххалц цхьана а хӀумано зен дийр ма дац цунна». [ ахьихь:
Муслим: 2708]
Цу тӀе а тевжина, Ӏеламнаха аьлла: «Иза ала мегар ду ишкол чу вахча
а, я кхечу доьшучу метте вахча а, я базар юккъе вахча а, иштта кхин
муьлхха а чувоьдучу метте воьссича а, болх белахь а, муьлхха меттиг
елахь а».
-Цу доӀанан маьӀна: о ларло, кхоччуш долчу АллахӀан дешнашца,
Цо кхоьллинчу массо хӀуманан вонах.
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Iуьйранна а, суьйранна а 3-зза доьшур ду кхарах хӀора а.
-Цуьнан тоьшалла: ӀабдуллахӀ ибн Хубайба (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина, Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира
аьлла: «ХӀора Ӏуьйранна а, суьйранна а кхузза «Ихлас» а, «Фалакъ» а,
«Нас» а деша, массо хӀуманна кхачаме ду хьуна уьш». [ ахьихь: Абу
авуд: 5 2. Албанис сахьихь дина « ахьихь амиӀ» жайнахь: 4406]
Мухьаммад Ашраф ибн Амира (АллахI къинхетам бойла цунах)
аьлла: ««Массо хӀуманна кхачаме ду хьуна уьш» бохучух лууш дерг массо вочух кхачаме ду, я вочух ларвала мел доьшуш долчух
кхачаме ду и кхо сурат дешча бохург ду». [Iавнул-маIбуд, агIо:
13/290]
-Церан маьӀнаш: 1. Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца.
Ахь ала: «И АллахI Цхьаъ ву, Шеца накъост воцуш. Шаверг а Шега
тевжарг ву И АллахӀ. Цуьнан доьзалхо а вац я да-нана а дац Цуьнан.
Я Цуьнца нисвала а вац цхьа а, Цуьнан цIершкахь а, я куьцашкахь а,
я белхашкахь а». 2. Къинхетаме а, Къинхетамбечу а АллахIан цIарца.
Ахь ала: « о ларло садаржочу елаца. Кхоьллиначу массо вочух.
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Иштта чӀогӀа боданечу буьйсанах а, цуьнан вонах а. Бозбуунчийн
вонах а, шаьш динчу шеддаш тIе хIуп бохуш болу. ХьогIанчин вонах
а, цара хьагI лаьцча». . Къинхетаме а, Къинхетамбечу а АллахIан
цIарца. Ахь ала: « о ларло адамийн Элаца. Массо хӀума лелош волу
адамийн Паччахьца. Шена лолла дан хьакъ долуш кхин цхьа а
воцучу адамийн елаца. Вон ойланаш туьйсуш, АллахI хьахийча
къайладолучу шайтIанан вонах. Адамийн дегнаш чу шеко туьйсучух.
инех а, адамех а».
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ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
،ت
 اَل ِلاها ََِّل أانْ ا،ص ِري
 اللَّ ُه َّم اعافني في با ا، اللَّ ُه َّم اعافني في اس ْمعي،اللَّ ُه َّم اعافني في با ادني
ِ ك ِم ْن اع اذ
ت
 اللَّ ُه َّم ِنِّي أاعُوذُ بِ ا،ك ِم ان الْ ُك ْف ِر اوالْ اف ْق ِر
اللَّ ُه َّم ِنِّي أاعُوذُ بِ ا
 اَل ِلا اه ََِّل أانْ ا،اب الْ اق ْب ِر
ллах умма афини фи адани. ллах умма афини фи сам и.
ллах умма афини фи асари ла илах а илла анта ллах умма
инни а у у и а минал- уфри ал-фа ри. ллах умма инни а у у
и а мин а а ил- а ри ла илах а илла анта4

4

Iуьйранна а, суьйранна а 3-зза эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: Ӏабдур-Рахьман ибн Аби Бакрата (АллахӀ реза
хуьйла цушинна) дийцина, шен дега хаьттира ша аьлла: «ХӀай сан да,
суна хеза-кх ахь олуш «АллахIумма Iафини фи бадани. АллахIумма
Iафини фи самIи. АллахIумма Iафини фи басари, ла илахIа илла
анта» хӀора Ӏуьйранна а, суьйранна а кхузза, кхин а олу ахь
«АллахIумма инни аIузу бика минал-куфри, вал-факъри. АллахIумма
инни аIузу бика мин Iазабил-къабри, ла илахIа илла анта» Ӏуьйранна
а, суьйранна а кхузза». Цо элира: «Бакъ ду, хӀай сан кӀант, суна
хезна-кх Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) оцу дешнашца
доӀа деш, ткъа суна лаьа-кх цуьнан суннат лардан». [Хьасан: Муснад
Ахьмад: 2 4 . Имам ибн Хьажар Ӏаскъаланис хьасан дина
«Натаижул-афкар» жайнахь, агӀо: 2/390] (Хьасан хьадис – сахьихь
долчул лахара долуш, даIиф дарже охьакхаьчна доцуш, амма
тоьшаллина дало мегаш дерг ду).
-Цу доӀанан маьӀна: Я АллахI, сайн дегIан могшалла ло Ахь суна, я
АллахI, сайн хазаран могшалла ло Ахь суна, я АллахI, сайн бIаьрсин
могшалла ло Ахь суна, Шена лолла дан хьакъ долуш дела вац-кх,
Хьо воцург. Я АллахI, со Хьоьца ларло керстаналлех а, къоьллах а,
кхин а ларло со Хьоьца кошан Iазапах а, вац-кх Шена лолла дан
хьакъ долуш дела, Хьо воцург.

10

ُّ ك الْ اع ْف او اوالْ اعافِياةا فِي
ك الْ اع ْف او اوالْ اعافِياةا ِفي
 اللَّ ُه َّم ِنِّي أا ْسأالُ ا،ِالدنْ ياا او ْال ِخ ارة
اللَّ ُه َّم ِنِّي أا ْسأالُ ا
ِ
ِ
ِ
ِِ
،ي
َّ اح افظْنِي ِم ْن با ْي ِن يا اد
ْ  او، اوآم ْن ارْو اعاتِي،استُ ْر اع ْواراتِي
ْ  اللَّ ُه َّم،اي اوأ ْاهلي اوامالي
ديني او ُدنْيا ا
ال ِم ْن تا ْحتِي
ك أا ْن أُ ْغتا ا
 اوأاعُوذُ بِ ا، اوِم ْن فا ْوقِي، او اع ْن ِش امالِي، او اع ْن يا ِمينِي،اوِم ْن اخ ْل ِفي
ллахIумма инни ас-алу ал- Iаф а ал-Iафийата фид-дунйа алахирати ллахIумма инни ас-алу ал-Iаф а ал-Iафийата фи дини а
дунйайа а ахIли а мали ллахIуммас-тур Iа рати а амин
ра Iати. ахьфа ни мин айни йадаййа, а мин халфи а Iан йамини,
а Iан шимали а мин фа
и а аIу у и а ан у Iтала мин тахьти5

5

Iуьйранна а, суьйранна а эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: ӀабдуллахӀ ибн Ӏумара (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина: «АллахӀан Элча (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
вацара Ӏуьйранна а, суьйранна а хӀара дешнаш алар дуьтуш
«АллахIумма инни ас-алукал- Iафва вал-Iафийата фид-дунйа валахирати. АллахIумма инни ас-алукал-Iафва вал-Iафийата фи дини ва
дунйайа, ва ахIли ва мали. АллахIуммас-тур Iаврати, ва амин равIати.
Вахьфазни мин байни йадаййа, ва мин халфи, ва Iан йамини, ва Iан
шимали, ва мин фавкъи, ва аIузу бика ан угIтала мин тахьти»».
ахьихь: Ибн МажахӀ: 7 . Албанис сахьихь дина « ахьихь
таргIиб ват-тархIиб» жайнахь: 59]
-Цу доӀанан маьӀна: Я АллахI, ас доьху Хьоьга гечдар а, цамгарех
ларвар а дуьненахь а, эхартахь а. Я АллахI, ас доьху Хьоьга гечдар а,
маршо а, сан динехь а, сан дахарехь а, сан охIланна а, сан даьхнина а.
Я АллахI, сан гӀалаташ къайладаха Ахь, сан кхерамаш суна
кхерамаза бе Ахь, со ларве Ахь хьалхахула а, тIехьахула а, аьтту
агIора а, аьрру агIора а, тIехула а, со Хьоьца ларло-кх со лаьтта буха
вахийтарх а.

11

уьлхха ди а дер деш хилар6
Буьйсанна дIа уьжуш ур , мер чохь йолчу пхье Iина
« исмиллахI» олуш, тIе хIума тохар7

6

еца-ненаца дика хилар, гергарлонаш лелор, сагӀа луш хилар,
оьшучунна гӀо дар, иштта кхин муьлхха а дика белхаш нахана дар.
-Цуьнан тоьшалла: Анас ибн Малика (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира
аьлла: «Нахана дика дерг деш берш ирча баларх а, нахана юкъахь
яьржинчу цамгарех а, хӀаллакьхиларх а ларор бу». [ ахьихь:
Мустадрак Хьаким: 42 . Албанис сахьихь дина « ахьихь амиӀ»
жайнахь: 7 5]
7
Кхин тӀетоха хӀума ца карийча, Ӏайг биллина а, тӀехь хӀума йоцуш
пхьегIа ца йитар цхьана а буса, хIунда аьлча Пайхамара (саллаллахIу
IалайхIи ва саллам) шар чохь бала буссуш цхьа буьйса хилар
билгалдина вайна, амма муьлхург ю билгал ца дина, иза вайна хууш
дац, цундела хIора буса а иштта лардала дезаш ду цунах. Амма вайна
юккъехь сих-сиха даьржаш долу эладиташ, «бала буссу буьйса ю
тховса» олий, уьш цхьа а бух болуш къамелаш дац, вай ма-аллара,
иза муьлха буьйса ю Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам)
вайна ца дийцина, тIаккха вайна иза хаа а йиш яц!
-Цуьнан тоьшалла: абир ибн ӀабдуллахӀа (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
олуш хезира шена аьлла: «ПхьегIаш тӀе хӀума тоха, бертиг а ехка,
хӀунда аьлча шар чохь цхьа буьйса ю ун дуссуш, тӀе хӀума тоьхна
йоцу цхьа а пхьегIа а, бертиг йихкина йоцу цхьа а хӀума а ма ца
юьсу, и ун цу чу доьссина бен». ахьихь: Муслим: 2 4]
Имам Нававис (АллахI къинхетам бойла цунах) аьлла: «ПхьегIаш тIе
хIума тоха аьлла вайга динчу омранах Iеламнаха пайданаш хьахийна,
царах болу ши пайда бу хIокху хьадисашкахь беънарг, и шиъ: и
пхьегIа шайтIанах ларъяр, хIунда аьлча шайтIане схьа ца ястало тIе
хIума тоьхна пхьегIа а, бертиг йихкина хIума а. Иштта шар чохь
цхьана буса дуссучу уьнах и пхьегIа ларъяр а. КхозлагIа пайда:
боьхачух, дегазачух уьш ларъяр. оьазлагIниг: садолчу а, дIаьвшечу
а хIуманах ларъяр, царех цхьаъ чуйоьжна а йолуш, бIаьрг ца кхетта, я
буса ца гина мала а мелла, хьуна цунах зен ца хилийта». Тухьфатулахьвазий, агIо: 5/4 ]
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َ َ ُٓ ُ َ َ َ ه
َ َٰٓ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ٌّ َ َ َ ه
َ ُ ُ ه َ ه
الشيْ َطان ه
لئِكتِهِۦ
ون ُك ءامن بِٱَّللِ وم
 ءامن.جي ِم
الر
أعوذ بِاَّلل ِ مِن
َۚ ٱلر ُسول ب ِ َما أنزِل إَِلۡهِ مِن هربِه ِۦ وٱلمؤمِن
ِ
ِ
َ
َ
َ
ۡ َ َ ََۡ ُۡ َ َ ه
َۡ ْ ُ َ
ُُ
َ َۡ ُ َُ َ
ُ ص
 َل٢٨٥ ري
ِ َوكتبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َل نفرِق َبۡي أحد مِن ُّر ُسلِهَِۚۦ َوقالوا َس ِمعنا َوأ َطعناۖ غف َرانك َربنا ِإَوَلۡك ٱل َم
َ
َۡ ۡ َ َ ٓ َ َُ ۡ َٓ ه
ۡ
َ ُ
ۡ َٱكتَ َسب
ۡ َٱَّلل َن ۡف ًسا إ هَل ُو ۡس َع َها َۚ ل َ َها َما َك َسب
ُ كل ُِف ه
تۗۡ َر هب َنا َل تؤاخِذنا إِن نسِينَا أ ۡو أخ َطأنا َۚ َر هب َنا
ت َو َعل ۡي َها َما
ي
ِ
ََ َََُۡ َ َ ََ َۡ ۡ َ ََۡٓ ۡ ر
َ
َ ََ
ۡ ُ َ
ۡ
َ
َ ُ ۡ
َ لَع هٱَّل
ِين مِن ق ۡبل ِنَا َۚ َر هب َنا َوَل َتَ ِملنَا َما َل َطاقة نلَا بِه ِۖۦ َوٱعف ع هنا َوٱغف ِۡر
وَل َت ِمل علينا إِصا كما َحلتهۥ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َّٰ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ كَّٰفِر
٢٨٦ ين
نلا وٱرَحنا َۚ أنت مولىنا فٱنُصنا لَع ٱلقو ِم ٱل
ِ
у у иллах и минаш-шайт анир-ражим манар-расулу има
ун ила илайх и мир-ра их и ал-му минун уллун амана иллах и
а малаи атих и а уту их и а русулих и ла нуфарри
айна
ахьадим-мир-русулих и а алу самиӀна а ат а на уфрана а
ра ана а илай ал-масыр а
аллифуллах у нафсан илла усах а лах а ма аса ат а алайх а ма таса ат ра ана ла туа и на
ин-насина а ахт а на ра ана а ла тахьмил л йна исран ама
хьамалтах у алал-ла ина мин а лина ра ана а ла тухьаммилна
ма ла т а ата лана их и а фу анна а фир лана архьамна нт
м лана ф нсурна алал- а мил- афирин8

8

Буьйсанна дӀавижале доьшур ду.
-Цуьнан тоьшалла: Абу МасӀуда (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира аьлла:
«Буьйсанна «Бакъарат» сурат чуьра тӀаьххьара ши аят дешначунна, и
шиъ кхачаме ду». [ ахьихь: Бухарий: 5
. Муслим: 7]
Имам Ибн Хьажар Iаскъаланис (АллахI къинхетам бойла цунах)
аьлла: ««И шиъ кхачаме ду» бохучух кхузахь луург ду аьлла далийна
- массо вочух ларван кхачаме хир ду цунна и ши аят. Кхечара аьлла:
шайтIанан вонах ларван кхачаме хир ду цунна и ши аят. Кхечара
аьлла: « инийн а, адамийн а вонах ларор ву иза и ши аят дешаро»...
Иза дерриге чу лоцуш хила йиш ю-кх цо». Фатхьул-барий, агIо:
9/56]
Имам Нававис (АллахI къинхетам бойла цунах) аьлла: «ШайтIанах
ларван кхачаме хир ду цунна и ши аят. Кхечара аьлла: «Нахана
юкъахь яьржинчу цамгарех ларван кхачаме хир ду цунна и ши аят».
Иштта и дерриге чулоцуш хила а тарло-кх цо». МинхIаж фи шархьи
сахьихьи муслим, агIо: / ]
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Имам Шавканис (АллахI къинхетам бойла цунах) аьлла: «Кхерам мел
болчу, вон мел долчу хIуманах ларван кхачаме хир ду цунна и ши аят
аьлча санна ду иза». Тухьфатул-ахьвазий, агIо: / 52]
-Цуьнан маьӀна: о АллахӀаца ларло, Цо Шена генадаьккхинчу
шайтӀанах. Элчано иман диллина Шен елера шега доссийначу
Къуръане, муъмин наха а диллина. Массара а иман диллина цара
АллахIе а‚ Цуьнан маликашка а‚ Цуьнан айнашка а‚ Цуьнан
элчанашка а. Къестамаш а ца бо оха Цуьнан элчанашна юкъахь. Цара
элира: «ЛадугIуш а ду тхо‚ муьтIахь а ду тхо! Хьан гечдар доьху оха
Хьоьга‚ тхан ела! оьрзийла а Хьоьга ю-кх тхан». АллахIа адамна
тIе ца диллина цуьнан ницкъ кхочург бен, дика динчунна дика хир
ду, вон динчунна вон а хир ду. «ХӀай тхан ела, Iазап ма лохьа
тхуна, дицделла, я гӀалатдевлла тхоьгара даьллачунна. ХӀай тхан
ела, хала Ӏамалш ма яхкахьа тхуна тIе‚ Айхьа тхол а хьалха
хиллачарна тIеехкина ма-хиллара. ХӀай тхан ела, тхан дан ницкъ
кхочур боцург а ма диллахьа тхуна тӀе, тхан къиношна гечде Ахь,
тхан гӀалаташ къайлахьо Ахь, тхох къинхетам а бе Ахь, Хьо ву-кх
тхан оладийриг, гIо де Ахь тхуна керста нахана дуьхьал».
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َ ُ ُ ه َ ه
َ وم ََل تَأۡ ُخ ُذهُۥ سِنَة َو ََل ن َ ۡوم ه َُّلۥ َما ِف ه
ُ َ ۡ ُّ َ َّۡلل ََلٓ إ َل َّٰ َه إ هَل ُه َو ٱل
ُ  ٱ ه.الرجي ِم
الشيْ َطان ه
ت َو َما
أعوذ بِاَّلل ِ مِن
ِ َّٰ ٱلسم َّٰ َو
َۚ
َۚ َح ٱلق ُّي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َۡ
َ ه
َ ُ ُ ََ ۡ ُ َۡ َ ََ ۡ ۡ ََۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ ُٓ ه
َٓشء م ِۡن عِلۡ ِمهِۦ
ۡ َ ِ ون ب
ۡرض َمن ذا ٱَّلِي يشفع عِندهۥ إَِل بِإِذنِهَِۚۦ يعلم ما بۡي أيدِي ِهم وما خلفهمۖ وَل ُيِيط
ِۗ ِ ِِف ٱۡل
ۡ
ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َّٰ َ َّٰ َ ه َ َ ٓ َ َ َ ُ ۡ ُّ ُ ه
ُ ِل ٱلۡ َع
ُّ ِ وههُۥ ح ِۡف ُه ُه َما َۚ َو ُه َو ٱل َع
٢٥٥ هِيم
ت وٱۡلۡرضۖ وَل ي
ِ إَِل بِما شاء َۚ وسِع كرسِيه ٱلسمو
у у иллах и минаш-шайт анир-ражим ллах у ла илах а илла
х у ал-хьаййул- аййум ла та ху ух у синату - ала на м лах у ма
фиссама ати а ма фил-ард ман алла и йашфа у индах у илла
ии них йа ламу ма айна айдих им а ма халфахIум а ла
йухьит уна ишай-им мин илмих и илла има ша
аси а урсиййух уссама ати ал-ард а ла йаудух у хьиф ух ума а х у ал- алиййул- а ым9
9

Буьйсанна дӀавижале доьшур ду.
-Цуьнан тоьшалла: Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина: « хьагулдиначу мархийн сахьанашна тӀехӀоттийнера со
АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам), тӀаккха цхьаъ ван
а веана, кхачанах шена хӀума чухьоькхуш лецира ас. Ас элира:
«ВаллахӀи, АллахӀан Элчанна (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
тӀевуьгур ма ву ас хьо!». Цо элира: « о чӀогӀа хьашто йолуш вара,
доьзал а бу сан кхобуш, чӀогӀа оьшура суна хӀара». ТӀаккха
Ӏаддавитира ас иза. Ткъа Ӏуьйранна Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи
ва саллам) элира: «ХӀай Абу ХӀурайрат, хӀун дира сийсара ахь
лаьцначо?!». Ас элира: «ХӀай АллахӀан Элча, чӀогӀа хьашто а, доьзал
а цо балхийча, къинхетам бина, Ӏаддавитира-кх ас иза». Пайхамара
элира: «Харцлийна и хьоьга, амма юха а вогӀур ву хьуна иза».
ТӀаккха иза юхавогӀур вуй хууш ларвира ас, АллахӀан Элчано
(саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) иза юхавогӀур ву аьлла дела. Ас
ларвира иза юхаваре, тӀаккха ван а веана, кхачанах шена хӀума
чухьоькхуш лецира ас иза. Ас элира: «АллахӀан Элчанна
(саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) тӀевуьгур ма ву ас хьо!». Цо элира:
«Вита со, чӀогӀа хьашто йолуш вара со, доьзал а бу сан кхобуш, кхин
вогӀур вацара со». ТӀаккха, къинхетам бина, Ӏаддавитира ас иза. Ткъа
Ӏуьйранна АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира:
«ХӀай Абу ХӀурайрат, хӀун дира сийсара ахь лаьцначо?!». Ас элира:
«ХӀай АллахӀан Элча, чӀогӀа хьашто а, доьзал а цо балхийча,
къинхетам бина, Ӏаддавитира-кх ас иза». Пайхамара элира:
«Харцлийна и хьоьга, амма юха а вогӀур ву хьуна иза». ТӀаккха иза
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юхавогӀур вуй хууш, кхозлагӀа а ларвира ас, ван а веана, кхачанах
шена хӀума чухьоькхуш лецира ас иза. Ас элира: «АллахӀан Элчанна
(саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) тӀе ца вуьгуш вуьтур ма вац ас хьо,
хӀара тӀаьххьара ду, кхозлагӀа веа хьо, кхин юхавогӀур вац бохуш!».
Цо элира: «Вита со, ас цхьа дешнаш а Ӏамор дара хьуна, царах
АллахӀа хьуна пайда бийр болуш». Ас хаьттира: «ХӀун дешнаш ду
уьш?». Цо элира: « Ӏавижа хьо метта ваьлча, ахь деша «АллахIу ла
илахIа илла хIувал-хьаййул-къаййум» бохуш долу аятал-курсий
чекхдаллалц, тӀаккха Ӏуьйренга валлалц хьо ларвеш АллахӀа хьуна
тӀехӀоттийнарг дӀавер ма вац, я шайтӀа хьуна герга а хир ма дац».
ТӀаккха Ӏаддавитира ас иза. Ткъа Ӏуьйранна АллахӀан Элчано
(саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира соьга: «ХӀун дира сийсара ахь
лаьцначо?!». Ас элира: «ХӀай АллахӀан Элча, АллахӀа суна пайда
бийр болу дешнаш Ӏамадо ша аьлча Ӏаддавитира ас иза». Пайхамара
хаьттира: «ХӀун дешнаш ду уьш?». Ас жоп делира: «Цо элира соьга:
« Ӏавижа хьо метта ваьлча, ахь деша «АллахIу ла илахIа илла хIувалхьаййул-къаййум» бохуш долу аятал-курсий чекхдаллалц, тӀаккха
Ӏуьйренга валлалц хьо ларвеш АллахӀа хьуна тӀехӀоттийнарг дӀавер
ма вац, я шайтӀа хьуна герга а хир ма дац». ика дерг довзарна тӀехь
уггар сутара ма барий асхьабаш]. ТӀаккха Пайхамара (саллаллахӀу
ӀалайхӀи ва саллам) элира: «Нийса дерг-м дийцина цо хьоьга, амма
ша харцлуьш дерг ду иза. Ткъа кхо буьйса хьалха дуьйна хьо хьаьнца
къамел деш ву хаьий хьуна, хӀай Абу ХӀурайрат?». Абу ХӀурайрата
жоп делира: «Ца хаьа!». Пайхамара элира: «Иза шайтӀа дара хьуна!».
[ ахьихь: Бухарий: 2 11]
-Цуьнан маьӀна: АллахI ву Шена бен лолла дан хьакъ долуш кхин
дела воцург, Ша даима дийна волу, массо хӀума Шен Iуьналлица
латтош волу. Наб а ца озайо Цунна, я наб а ца кхета. Цуьнан ду
стигалшкахь мел дерг а‚ лаьттахь мел дерг а. Мила ву ткъа, Цо пурба
делча бен Цунна гергахь шафаӀат дийр дерг. Царна хиндерг а, церан
дIадахнарг а хаьа Цунна. Ткъа Цуьнгарчу Iилманах царна ца хаьа
хIумма а, Цо хаийтинарг бен. Цуьнан когаш тӀе бохкург ю стигалш а,
латта а чулоцуш йоккха. Я Цунна хало а ца йо стигалш а, латта а
Ӏалашдаро, Лекханиг а‚ Вокханиг а ву Иза.
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уьйра лама лардар10

 اَل اح ْو ال اواَل قُ َّوةا ََِّل بِاللَّ ِه،ت اعلاى اللَّ ِه
ُ  تا اوَّك ْل،بِ ْس ِم اللَّ ِه
БисмиллахI та а

алту алаллах и ла хьа ла а ла
иллах 11

10

у

ата илла

Малх хьалабаьлча ца деш, шен хеннахь дарца.
-Цуьнан тоьшалла: ундаб ибн ӀабдуллахӀа (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
элира аьлла: «Ӏуьйра ламаз динарг АллахӀан Ӏуьналлехь ву».
[ ахьихь: Муслим: 57]
Имам Нававис (АллахӀа къинхетам бойла цунах) аьлла:
««Ӏуьналлехь» бохучух лууш дерг – юкъарахилар (гаранти) ду.
Кхечара - кхерамазалла ю аьлла».
11
ХӀусамера араволуш эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: Анас ибн Малика (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира
аьлла: «ХӀусамера араволуш цхьамма алахь «бисмиллахI, таваккалту
IалаллахIи, ла хьавла ва ла къуввата илла биллахI», цуьнга олу:
«Кхачаме хили хьуна, ларвар а хили хьуна», цунах шайтӀа юьстах а
долу». [ ахьихь: Тирмизий: 3426. Албанис сахьихь дина « ахьихь
амиӀ» жайнахь: 6419]
Мубаракафурис (АллахI къинхетам бойла цуьнах) аьлла: ««Ларвар а
хили хьуна» бохучух лууш дерг - вочу мостагIех ларви хьо бохург
ду». Тухьфатул-ахьвазий, агIо: /27 ]
-Цуьнан маьӀна: АллахӀан цӀарца, АллахӀна тӀе билли ас болх,
ницкъ а, гӀора а дац, АллахӀера бен.
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ِ ضلانِي اعلاى اكثِير ِم َّمن اخلا اق تا ْف
َّ الْ اح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اعافاانِي ِم َّما ابْتا ال اك بِ ِه اوفا
ض ًيل
ْ
лхьамдулиллах илла и афани мимма тала а их и а фаддалани
ала асирин мим-ман хала а тафдыла12

ِ اللَّه َّم ِنِّي أاعوذُ بِ ا
ِ ُ والْجن،ص
 اوِم ْن اسيِّ ِئ ْاْلا ْس اق ِام، اوالْ ُج اذ ِام،ون
ُ
ُ
ُ ك م ان الْبا ار ِ ا
ллах умма инни а у у и а минал- арасы ал-жунуни
а мин саййи-ил-ас ами13

12

ал-жу ами

Коронавирус я кхин муьлхха цамгар кхетта стаг гича эр ду.
-Цуьнан тоьшалла: Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира
аьлла: «Цхьа лазар долуш верг гиначо алахь
«АлхьамдулиллахIиллази Iафани миммабталака бихIи, ва фаддалани
Iала касирин мим-ман халакъа тафд ла», и цамгар цунна кхетар яц».
[ ахьихь лигIайрихIи: Тирмизий: 4 2. Албанис сахьихь лигIайрихIи
дина « ахьихь таргIиб ват-тархIиб» жайнахь:
2]
-Цуьнан маьӀна: АллахӀна хастам бу, хьуна беллачу баланах со
ларвина волу, Ша кхоьллинчу хӀуманех дуккха а хӀуманна тӀехь со
гӀоли вина волу.
13
Муьлхха а вочу лазарх ларвар доьхуш доӀа ду хӀара, даима а деш
лело мегар ду, ламазехь а, вуьштта кхин муьлхха хенахь а.
-Цуьнан тоьшалла: Анас ибн Малика (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) олура аьлла:
«АллахIумма инни аIузу бика минал-барас , вал-жунуни, валжузами, ва мин саййи-ил-аскъами». ахьихь: Абу авуд: 554.
Албанис сахьихь дина « ахьихь амиӀ» жайнахь: 2 ]
-Цуьнан маьӀна: Я АллахӀ, со Хьоьца ларло-кх дегӀа тӀехь кӀайн
хьоькхнаш хӀуьтту лазарх а, хьекъал талхарх а, дилха талхар лазарх
а, массо вочу лазарх а.
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ُّ ك الْ ُم اعافاا اة ِفي
الدنْياا او ْال ِخ ارِة
اللَّ ُه َّم ِنِّي أا ْسأالُ ا
ллахIумма инни ас-алу ал-муIафата фид-дунйа ал-ахирахI14

ك
 او اج ِمي ِع اس اخ ِط ا،ك
اءةِ نِْق امتِ ا
 اوتا اح ُّو ِل اعافِياتِ ا،ك
ك ِم ْن ازاو ِال نِ ْع امتِ ا
اللَّ ُه َّم ِنِّي أاعُوذُ بِ ا
 اوفُ اج ا،ك
ллах умма инни а у у и а мин а али ни мати а а тахьа ули
афийати а а фужа-ати ни мати а а жами и сахат ы а15

14

Муьлхха вочух ларвар доьхуш доӀа ду хӀара, даима а деш лело
мегар ду, ламазехь а, вуьштта кхин муьлхха хенахь а.
-Цуьнан тоьшалла: Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира
аьлла: «Кхул деза цхьа а доӀа дийр ма дац лено «АллахIумма инни
ас-алукал-муIафата фид-дунйа вал-ахирахI». [ ахьихь: Ибн МажахӀ:
3851. Албанис сахьихь дина « ахьихь таргIиб ват-тархIиб» жайнахь:
3388]
-Цуьнан маьӀна: Я АллахӀ, ас доьху Хьоьга дуьненахь а, эхартахь а
вочух ларвар.
15
Вочу лазарх а, иштта кхидолу вочух а ларвар доьхуш доӀа ду хӀара,
даима а деш лело мегар ду, ламазехь а, кхин муьлхха хенахь а.
-Цуьнан тоьшалла: ӀабдуллахӀ ибн Ӏумара (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина: «АллахӀан Элчанан (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
доӀанех дара-кх: «АллахIумма инни аIузу бика мин завали ниIматика,
ва тахьаввули Iафийатика, ва фужа-ати никъматика, ва жамиIи
сахатI ка»». [ ахьихь: Муслим: 2739]
-Цуьнан маьӀна: Я АллахӀ, со ларло-кх Хьоьца Ахь делла ниӀмат
дӀадаларх а, Ахь елла могшалла дӀаэцарх а, цӀеххьана хьан Ӏазап
дарах а, ерриге хьан оьгIазлонах а.
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ِ  وس،الش اق ِاء
ِ ِ
ِ اللَّه َّم ِنِّي أاعوذُ بِ ا
ِ
 او اش اماتا ِة ْاْلا ْع اد ِاء،ض ِاء
وء الْ اق ا
ُ
ُ
ُ  او اد ارك َّ ا،ك م ْن اج ْهد الْبا الء
ллахIумма инни аIу у и а мин жахIдил- ала
а дара ишша а
а суил- ада
а шамататил-аIда 16

ِ ِ َّ ِ ُ ك ِنِّي ُك ْن
ين
ت ُس ْب احانا ا
اَل ِلاها ََِّل أانْ ا
ت م ان الظالم ا
а илахIа илла анта су хьана а инни унту мина - алимин17

16

Вочу лазарх а, иштта кхидолу вочух а ларвар доьхуш доӀа ду хӀара,
даима а деш лело мегар ду, ламазехь а, кхин муьлхха хенахь а.
-Цуьнан тоьшалла: Абу ХӀурайрата (АллахӀ реза хуьйла цунна)
дийцина, Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира аьлла:
«Шу АллахӀаца ларло халачу баланах а, хӀаллакьхиларе кхачарх а,
вочу кхелах а, мостагӀашна луург даларх а». [ ахьихь: Бухарий:
6616]
17
Шен муьлхха хьаштонехь деш доӀа ду хӀара, тӀаккха и хьашто
АллахӀа хьан доӀанна жоп даларца кхочуш а еш, иштта хьайн
кхидолу доӀанехь юкъадало мегаш а ду, доӀанна жоп хилийтархьама.
-Цуьнан тоьшалла: аӀд ибн Аби Ваккъаса (АллахӀ реза хуьйла
цунна) дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам)
элира аьлла: «ЧӀеран кийрахь хиллачо ша чӀеран кийрахь волуш дина
доӀа ду «ла илахIа илла анта субхьанака инни кунту миназ-залимин»,
бусалба стага и доӀа цкъа а шен хьаштонехь дийр ма дац, АллахӀа
цунна жоп деллий бен». ахьихь: Тирмизий: 5 5. Албанис сахьихь
дина « ахьихь таргIиб ват-тархIиб» жайнахь: 1826]
-Цуьнан маьӀна: Шена лолла дан хьакъ долуш кхин дела ма вац,
Хьо воцург, ЦӀена ву-кх Хьо, баккъал а, зуламхойх хилла-кх со.
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уьлхха хенахь хьайн дешнашца доIа дар, очу ла арх, иштта хин
мел долу очух а лар ар доьхуш18
Ун даьржинчу мах а ца ахар, на ахь хьо олчу мах ахь даьржинехь,
цу мах ара ара ца алар19

18

-Цуьнан тоьшалла: Ӏаишата (АллахӀ реза хуьйла цунна) дийцина,
Пайхамара (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва саллам) элира аьлла: « елан
кхелах ларваларо кӀелхьаравоккхур вац, амма доӀанах пайда хуьлу
тӀехӀоьттинчу баланна а, тӀебогӀучу баланна а, баккъал а, бала
тӀебогӀучу хенахь, доӀа дуьхьалкхета цунна, тӀаккха къемат-де
даллалц вовше лета и шиъ». [ ахьихь амиӀ: 7739. Албанис сахьихь
дина]
Кхечу хьадисехь деъна - авбана (АллахI реза хуьйла цунна)
дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира
аьлла: « елан кхел юхатухуш ма дац, доIа доцург, цхьа а хIума».
Хьасан: Ибн МажахI: . Албанис хьасан дина « илсилахI
сахьихьахI» жайнахь: 54]
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-Цуьнан тоьшалла: Ӏабдур-Рахьман ибн Ӏавфа (АллахӀ реза
хуьйла цунна) дийцина, АллахӀан Элчано (саллаллахӀу ӀалайхӀи ва
саллам) элира аьлла: «Ун ду аьлла шайна хезначу метте ма гӀо,
нагахь шаьш долчехь и ун даржахь, цунах довдий, цигара дӀа а ма
гӀо». ахьихь: Бухарий: 7 ]
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