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Дешхьалхе 

Хастам бу вай кхоьллинчу АллахIна. АллахIера салават а, 

салам а хуьйла Iаламех къинхетам беш ваийтинчу вайн 

Пайхамарна! 

Цул тIаьхьа! Берашна а, иштта баккхийчарна а уггар 

хьалха довза дезарг шайн дин - Ислам  ду. Ткъа Ислам - 

динехь уггар а коьртаниг – хIора бусалбанна шен Дела - 

АллахI вовзар ду. И Iалашо кхочушъян гулдина ду хIара 

жайна. ХIокху жайнахь довза таро хир ю АллахIах дерг а, 

Цуьнан сийлалла а, воккхалла а.  

Жайна хIоттийна, хаттаршна жоьпаш луш, дагахь латто а, 

кхета а атта хилийтархьама. 

Кху тIера хIора хьадис муьлха жайнахь ду билгалдина вай, 

ткъа уьш сахьи хь хилар билгалдарехь Шайх Алба нина 

тIетевжина вай, делахь а, и бохург дац Шайх Алба ний 

воцчо уьш сахьи хь 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, изза Iалашо кхочушъеш. 

ХIара вовшахтохар кхочушхиллачул тIаьхьа, Iарбийн матте 

а даьккхина, сан шайх волу, Мисар махкара Шайх  ахьи д 

Iабдус- ала м Ба лий (АллахIа Iалашвойла иза) цIе йолчу 

Iеламстаге дешийтира ас, гIалаташ нисдайта а, хIара 

доьшучун дог паргIат хилийта а Iалашонца, хIара 

доьшучунна синтеме хир дара-кх аьлла, юккъехь гIалаташ 

ду я дац билгалдохуш, ахIлус-суннахI волуш, дуьнентIехь 
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вевзуш волчу динан Iилманчас дешна, хьаьжна, таллам бина 

хилча, хIунда аьлча, тахана вайнахана юккъехь чIогIа 

Iаткъаме лаьтташ ду тавхьидах доьзна долу хаттарш. 

ТIаккха ша ваьлча, цо хIара лахахь долу дешнаш яздира. 

Ткъа сан шайхо сох Усайлан олу, цундела ша аьллачу 

дешнашна юккъехь сан цIе иштта яьккхина цо. 

Цул тIаьхьа вежарша хIара жайна зорбане доккхур дара 

аьлча, сан ойла хилира кхин цкъа а бIаьрг тоха, тIетоьхча, 

тIера дIадаьккхича дика хир долуш меттиг юй те аьлла, 

тIаккха кхета хала хила мегаш йолу меттиг тоеш, 

цхьадолчехь далил тIетухуш, кхин керла ткъа хаттар а 

совдаьккхина, и керла тIебина болх а сайн шайхана тIе а 

баьхьна дIабешна, цо хийца аьлла билгалйина меттиг 

хийцира ас. 

Дуьххьара 200 хаттарна жоп аьлла яздина дара хIара, цу 

хенахь язйина ю сан шайхо кхуьнан дешхьалхе, лакхахь 

билгал ма-дарра, цул тIаьхьа кхин ткъа хаттар 

совдаьккхина, уьш а шайхана дIа дийшира ас, тIаккха 

хаттарш совдовларх терра цIе а 220 хаттарна жоп аьлла 

хийцира. 

АллахIе доьху ас, хIара жайна беркате дар а, кху жайнара 

сан гIалат билгалдеш хаам бинчух къинхетам бар а. 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Къуръанан 

ойла ца йо те цара? Ткъа иза АллахI воцчуьнгара 
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хиллехьара, цу чохь дуккха а цхьаьнацадараш карор ма 

дара царна».1 

 айна цу а ятах билгалдолу, гIалат хиларх лардинарг 

АллахIан Къуръан бен цахилар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  урат:  иса ъ, а ят: 82 
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 ахьи д Ба лин дешхьалхе 
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 ахьи д Ба лин дешхьалхе 

Хастам бу Iаламийн Дела волчу АллахIна! 

 алават-салам хуьйла Пайхамарийн а, Элчанийн а мухIар 

хилла волчу (Мухьаммадна а), цуьнан доьзална а, цуьнан 

берриге асхьабашна а. Цул тIаьхьа:  

 о хьаьжира ларамечу вашас,  урдин кIанта Усайлана, 

яздиначу «Берашна 200 хаттарна жоп» цIе йолчу жайне.  

 уна иза карийра кхета атта яздина жайна. Iаламат хазачу 

некъаца бусалба динан Iакъидат йовзуьйту цо, берашна а, 

Iакъидат Iамо волалуш волчунна а кхета атта хир долуш.  

АллахIа диканца бекхам бойла хIара жайна яздиначунна, 

цуьнан дикачу Iамалийн терзан тIе а дуьллийла Цо иза! 

ХIара яздина шен Делера гечдар хьашт долуш волчу  ахьи д 

Iабдус- ала м Ба лис.  

7/1/1437 шо. 
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1-ра хаттар: Иманан маса бух бу? 

Жоп: Иманан ялх бух бу:  

1- АллахIах тешар 

2- АллахIан маликех тешар 

3- АллахIа диссийна долчу жайнех тешар 

4- АллахIа бахкийтина болчу элчанех тешар 

5- Къемат-дийнах тешар 

6- АллахIан кхиэлах тешар 

 

Иманан хьалхара бух 

«АллахIах тешар» 

бу 

 

2-гIа хаттар: АллахI хиларх тешаш воцург я шеконашкахь 

верг бусалба хуьлий? 

Жоп: АллахI хиларх тешаш воцург я АллахI хиларх 

шеконашкахь верг - иза бусалба лоруш вац. 

 



 

9 

3-гIа хаттар: АллахIах тешар муха хила деза? 

Жоп: АллахIах тешар хила деза баккъал а, даггара, Цул 

хьалха хилла цхьа а хIума а доцуш, я Цул тIаьхьа цхьа а 

хIума дуьсур доцуш, ша цхьаъ верг ву Иза, Шех тера цхьа а 

хIума доцуш, я Шеца цхьа а накъост воцуш, я Шен доьзалхо 

а воцуш, я Шен зуда а йоцуш, цу кепара ша АллахI цхьаъ 

хиларх теша веза. 

4-гIа хаттар: АллахIна лийнарг я Цунах кхаьрдинарг 

бусалба хуьлий? 

Жоп: АллахIна, я АллахIа бахкийтинчу Пайхамарех 

муьлхха а цхьана Пайхамарна, я АллахIа доссийначу 

Къуръанна, я бусалба динна лийнарг, я царах муьлххачух 

кхаьрдинарг керста ву, бусалба дин чуьра араволуш ву. 

5-гIа хаттар: Иманан ялххе бухах муьлхха а цхьана бухах 

тешаш воцург бусалба хуьлий? 

Жоп: Ца хуьлу. Бусалба хила, цу ялххе бухах тешаш хила 

веза. 

6-гIа хаттар: «Иман» бохург хIун ду? 

Жоп: «Иман» бохург Iарбийн маттара маьIна аьлча: 

«тешар» бохург ду. Ткъа шарIехь «иман» бохучун маьIна - 

маттаца АллахI а, Цуьнан Элча а бакъвеш, дагца цушиннах 

теша а тешаш, маттаца а, дагца а, дегIан меженашца а 

цушимма бохучуьнца Iамалъяр ду. 
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7-гIа хаттар: Иман совдолуш а, оьшуш а дуй? 

Жоп: Ду. Иман совдолу, эша а оьшу. 

8-гIа хаттар: Иман сов а, хьала а хIун дича долу? 

Жоп: Иман совдолу, хьала а долу лай АллахIна герга мел 

хуьлу а, муьлхха дикачу Iамалашкахь совваларца. Масала: 

фарз ламазаш дарца, суннат ламазаш дарца, фарз ламазаш 

шайн хенна дарца, закат дIадаларца, сагIийна хIума яларца, 

мархин бутт кхабарца, суннат марханаш кхабарца, Хьаьж-

цIа вахарца, Iумрате вахарца, АллахI хьехаварца, Къуръан 

дешарца, Iуьйранна, суьйранна, вуьжуш, гIоттуш доьшуш 

долу азкараш леладарца, иштта Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) лелийна долу кхин муьлхха а доIанаш 

леладарца, Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

суннат лардарца, деца-ненаца дика хиларца, я иштта кхин 

муьлхха а дикачу Iамалашкахь сов мел волу а иман совдолу, 

хьала а долу. 

9-гIа хаттар: Иман эша а муха оьшу, охьа а муха долу? 

Жоп: Иман оьшу, охьа а долу лай АллахIна гена мел хуьлу 

а, муьлхха Iеса хIуманаш леладарца, Далла муьтIахь хиларш 

дитарца. Масала: къаьркъанах кхетарца, я кхин муьлхха 

корта бахош хIума лелорца, я тонка озарца, я эшаршка 

ладогIарца, я зудаберашка дIахьежарца, цаьрца къамелаш 

дарца, цаьрга язъярца, я деца-ненаца вон хиларца, я оьзда 

доцу къамел дарца, я иштта уьш санна дерш леладарца. 
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Иштта иман оьшу, охьа а долу Дала тIедехкина фарзаш 

дитарца а. Масала: ламаз дитарца, я мархин бутт кхабар 

дитарца, я закат дIадалар дитарца, я иштта уьш санна дерш 

дитарца. 

10-гIа хаттар: АллахIна хьалха лена тIера хьакъ хIун ду? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: 

«АллахIна хьалха лешна тIехь долу хьакъ - цара 

Цунна  Iибадат дар ду, Цуьнца цхьа а накъост ца 

лоцуш».2 

Ткъа муха дийр дац АллахIна Iибадат, ша кхоьллина волчу, 

ша кхобуш волчу, шена рицкъ луш волчу, шена хазар, гар, 

садеIар, иштта дагардан ницкъ кхочур боцуш дуккха а 

ниIматаш шена делла волчу?! Цо де бохург лар а муха дийр 

дац?! Цунна муьтIахь а муха хир вац?! Цуьнан омра кхочуш 

ца деш а муха дуьтур ду?! И дерриге шена делла волчу 

АллахIна Iеса муха хир ву я Цуьнца накъост а муха лоцур 

ву?! 

11-гIа хаттар: АллахIан хьакъ лено кхочушдича, хIун 

бекхам хир бу цунна? 

Жоп: Шен хьакъ кхочушдиначунна АллахIа Iазап лур дац, 

шена чукхоьссича кхузткъе итт шарахь чукхаьчна ца волуш 

кIорга йолчу жоьжахати чу а кхуссур вац. Уггар Iазап дайн 

долучун хьал, кога буха йиллинчу алуно хье кхехкор болчу 

жоьжахатих а ларвийр ву. Дуьненчохь йолчу цIерал а 

                                                           
2
  ахьи хь: Буха рий: 2856 
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кхузткъе иссазза йовха йолчу цIерга а кхуссур вац. Шен 

даар боьха, яхкаелла хьожа йогIуш долу, кхаьллича кийра а, 

чуьйраш а ягош, легашка чоьхьа ца болучу баьIех а долу. 

Жоьжахатин охIланан нотIах а, церан хьацарх а, мелча 

кийра батIош довха долчу хих а шен малар долу. Шен духар 

цIерах а, лалийначу цIастах а долу жоьжахатих генавоккхур 

а ву. 

12-гIа хаттар: ХIун Iалашонна кхоьллина ду адамаш а, 

жинаш а? 

Жоп: АллахIа адамаш а, жинаш а Шена Iибадат дайта 

кхоьллина ду. 

13-гIа хаттар: Далил хIун ду, АллахIа адамаш а, жинаш а 

Шена Iибадат дайта кхоьллина хиларан? 

Жоп: АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Ас 

адам а, жин а кхоьллина ма дац Сайна Iибадат дайта 

бен».3 

14-гIа хаттар: ТIаккха, кху дуьненахь кхин хIумма лела ца 

деш, я дуьненан даьхни ца лоьхуш, деккъа Iибадат деш Iан 

веза бохург ду иза? 

Жоп: Дац. АллахIа хьайна хьанал дина долу муьлхха а 

гIуллакх леладе, хьанал рицкъ а лаха. Делахь а, рицкъ лахар, 

цхьа а хьайн гIуллакх лелор ма хилийта АллахIан дин 

дитина, масала: шен хеннахь ламаз дан аьтто боцуш, я рузба 

дитина бен бан йиш йоцу болх бита, я иштта долу гIуллакх 

                                                           
3
  урат:  а рийа т, а ят: 56 
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а дита бохург ду, я маж лело, я хьижаб лело йиш йоцуш 

болу болх бита бохург ду. Хьайн коьрта Iалашо АллахIан 

дин а, Цунна Iибадат дар а хилийта, и шиъ ца дуьтуш 

хьанал долу муьлхха а хьайн гIуллакх де, хьанал долу рицкъ 

а лаха хьайна мел деза. 

15-гIа хаттар: Iибадат бохучух лууш дерг хIун ду? 

Жоп: Iибадат бохучух лууш дерг - АллахIна муьтIахь хилар 

ду, Цо де бохург дарца, Цо ма де бохург дитарца. 

16-гIа хаттар: АллахI хьашт вуй ткъа Шен леша Шена деш 

долу Iибадаташка? 

Жоп:  ац. АллахI Ша кхоьллина цхьана а хIумане я цара 

деш долу Iибадаташка а хьашт вац, кху дуьнентIехь мел 

долчу адамо АллахIна Iибадат дича, Цуьнан совдолуш цхьа 

а хIума дац, я и массо адам цу АллахIна Iеса хилча, Цуьнан 

оьшуш а дац цхьа а хIума, лешна шайна ду цара Iибадат 

дича а, ца дича а, АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «Дика диначунна шена ду-кх иза, ткъа вон 

диначунна а ду шена».4 

17-гIа хаттар: Хьоьгара Iибадат АллахIа къобалдан 

кхочушхила безаш маса бехкам бу? 

Жоп: Муьлхха а тайпа Iибадат къобалхиларан бехкам шиъ 

бу: 

                                                           
4
  урат: Жа сийахI, а ят: 15 
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Хьалхарниг: Адамо ша деш долу муьлхха а Iибадат цIенна 

цхьана АллахIан дуьхьа дар, нахана гайтархьама ца деш. 

ШолгIаниг: Адамо ша деш долу муьлхха а Iибадат вайн 

Пайхамара (саллаллахIу Iалайхи ва саллам) диначу куьцехь 

дар. 

18-гIа хаттар:  агахь Далла Iибадат дечо оцу шина 

бехкамах муьлхха а цхьаъ кхочуш ца бинехь, АллахIа и 

Iибадат къобалдеш дуй? 

Жоп: Муьлхха а Iибадатехь лакхахь бийцина ши бехкам 

кхочуш ца хиллехь, АллахIа и Iибадат къобалдеш дац.  

Масала: ахь доггах АллахIан дуьхьа мел дукха ламазаш 

дарх а, я ахь мел дукха сагIадаккхарх а, я ахь мел дукха 

марханаш кхабарх а, я ахь мел дукха АллахI хьехорах а, 

АллахIа и гIуллакхаш хьоьгара къобалдеш дац, нагахь ахь и 

гIуллакхаш вайн Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) муха дина хьаьжна, цо ма-дарра ца динехь. 

 агахь, айхьа мел деш долу ламазаш, я сагIадаккхар, я 

марханаш кхабар, я АллахI хьехор - и Iибадаташ ахь вайн 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) динначу кепара 

дина делахь а, амма цIеначу даггара АллахIан дуьхьа ца 

динехь, нахана хьалха рияан динехь, тIаккха а АллахIа 

хьоьгара и гIуллакхаш къобалдеш дац. 

 агахь айхьа деш долу хьайн ламазаш, я сагIадаккхар, я 

марханаш кхабар, я АллахI хьехор, иштта кхидолу муьлхха 

а Iибадат цIеначу даггара, АллахIан дуьхьа а дахь, рияана 
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доцуш, цу кеппара, вайн Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи 

ва саллам) муха дина хьожуш, цо ма-дарра а дахь, тIаккха 

АллахIа къобалдо хьан Iибадат, цунах мела а язбо хьуна. 

19-гIа хаттар: «Рияъ» бохург хIун ду? 

Жоп: «Рияъ» бохучух лууш дерг -  ша еш йолу Iамал 

нахана гайтархьама яр ду, цара ша хесто лууш. Масала: 

ламазаш до, я марханаш кхобу, я сагIадоккху, я маьждиге 

лела, я Къуръан доьшу, иштта кхин муьлхха а Iамал йо, нахе 

ша хаставайта лууш, нахе шена иман долуш стаг ву алийта 

лууш. 

20-гIа хаттар: Рияаца йина йолу Iамал АллахIа къобалйой? 

Жоп: Рияаца йина Iамал шина декъе екъалуш ю:  

1- Iамалъян дIаволалучу хенахь дуьйна а рияъ дан дагахь 

волуш йолор ду. Масала: ламаз дан дIахIуттучу хенахь 

дагахь рияъ долуш дIахIоттар. Иштта кхин муьлхха а Iамал 

елахь а, ткъа и Iамал АллахIа къобалъеш яц. 

2- Iамалъян волавелла а волуш, цу юккъехь рияъ иккхи 

цуьнан дагчу. Масала: ламаз дан дIахIуттучу хенахь, дагахь 

цIенна АллахIан дуьхьа ламаз дан дог-ойла йолуш 

дIахIоьттина, ткъа цул тIаьхьа ламаз дечу юккъехь чувеанчу 

цхьанна хьалха рияъ ди цо, шен ламаз хьалхачул кхин а 

хазачу куьцехь дарца дойла цо, я шен сужудехь дукха Iарца 

дойла цо, я шен ламаз дахдарца дойла цо.  агахь цо шен 

дагчу иккхина долу рияъ хьем боцуш, катоьххана шен 

дагара дIадаьккхинехь, шен дог-ойла АллахIна тIе а 
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яхийтинехь, и Iамал къобалхир ю цуьнан.  агахь цо шен 

дагчу иккхина долу рияъ катоьххана, цу минота дIа ца 

даккхахь, цхьаболчу Iеламнаха цо еш йолу и Iамал йоьхна 

лоруш ю аьлла, ткъа кхечара и Iамал йоьхна ца лору аьлла. 

21-гIа хаттар: «Ният» бохург хIун ду? 

Жоп: «Ният» бохучух лууш дерг -  цхьаъ дан ойла сацар 

ду. Масала: ламаз дан аьлла хьалагIаьттина, ламаз дича хIун 

дара те, я ца дича хIун дара те бохуш ойланаш еш хилча, 

цунах ният ца хуьлу, я кхана марха кхаьбча хIун дара те, я 

ца кхаьбча хIун дара те бохуш ойланаш хьийзаш хилча, 

цунах ният ца хуьлу. Амма ламаз дан хьалагIаьттина, ламаз 

до ас аьлла цуьнан ойла сецнехь - иза ният ду, иштта кхана 

марха кхобур ду ас аьлла цуьнан ойла сецнехь - иза ният ду, 

иштта хир ду кхин муьлхха Iамалехь деш долу ният а. 

22-гIа хаттар:  ият доцуш йина Iамал АллахIа къобалъеш 

юй? 

Жоп: Яц. Муьлхха а еш йолчу Iамална ният хила дезаш ду. 

Масала: вохвелла я кхечу гIуллакхна аьлла шен ши куьг 

дилина, бага, мерчу хи а кхерзина, тIаккха юьхь йилина 

волуш дагадеа цунна ша ламаз эца дезаш хилар, тIаккха ша 

ши куьг дилина ду, бага, мерчу хи кхерзина ду, юьхь 

йилина ю аьлла кхидIа пхьаьрсаш дуьлуш дIаваха мегар дац 

цунна, хIунда аьлча цуьнан, ламаз эца воллу-кх со хIинца 

аьлла, ният ца хилла ша дIаволалуш юьххьехь, цундела шен 

ният а дина, дуьххьара дуьйна юха волавала веза цуьнан 

ламаз эца. Иштта ду кхийолчу муьлхха Iамалехь а. 
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23-гIа хаттар: Далил хIун ду муьлхха а еш йолчу Iамална 

ният хила дезаш хиларан? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: 

«Баккъал а, ерриг Iамал нияташка хьаьжжина ю».5 

24-гIа хаттар:  ият дагца а, маттаца а дан дезаш дуй? 

Жоп: Дац.  ият дагца бен дан дезаш дац. 

25-гIа хаттар: Маттаца дан мегар дуй ният? 

Жоп: Мегар дац. 

26-гIа хаттар:  ият маттаца дан цамагаран бахьана хIун 

ду? 

Жоп: Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я 

цуьнан асхьабаша а ният маттаца дина цахилар ду.  ият 

дагахь хилчхьана тоьуш ду, маттаца баха оьшуш дац. 

27-гIа хаттар: Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) я цуьнан асхьабаша а ният маттаца дина цахиларх, 

вай дан хIунда ца мега, вон хIума а ма дац иза? 

Жоп: Iа ишата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: «Нагахь цхьамма Iамал йинехь оха е аьлла а йоцу, 

иза къобалйийр йолуш яц».6 

                                                           
5
  ахьи хь: Буха рий: 1 

6
  ахьи хь: Муслим: 1718 
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ТIаккха Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

маттаца ният де аьлла а я цо ша дина аьлла а цхьана меттехь 

дац. 

Кхечу хьадисехь Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) аьлла: «...Динехь керла юкъа мел даьккхина 

хIума бидIат лоруш ду, ткъа массо а бидIат - тилар ду, 

массо тилар жоьжахати гIур долуш а ду...».7 

ТIаккха маттаца ният Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) дина ца хилча, керла юкъадаьлла хуьлу, ткъа керла 

юкъадаьлла хIума - бидIат ду боху Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам), тIаккха бидIат - жоьжахати чохь хир 

долуш ду а боху Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам). 

28-гIа хаттар:  ият дагахь дан деза бохург, ша деш долу 

ният маттаца схьа а ца олуш, дагахь ала деза бохург дуй? 

Жоп: Дац. Хьайна дагадаийта деза, бохург ду, хьо хIун дан 

гIерташ ву. Масала: ламазе хIуттучу хенахь, муьлха ламаз 

дан гIерташ ву дагадоуьйту ахь, хьайн дог-ойла ламаз до ас 

аьлла саца а йо ахь, тIаккха «АллахIу акбар!» олий, хьайн 

ламаз дIадоьхку. 

 агахь хьо ламаз оьцуш велахь, хьо ламаз эца гIерташ 

вуйла дагадоуьйту ахь, хьайн дог-ойла ламаз оьцу ас аьлла 

                                                           
7
  ахьи хь: Муслим: 867. Кху дешнашца  аса ис дийцина ду х ара, 1578-

гIа лоьмарца, Алба нис сахьи хь а дина  Ирва ул-гIали л» жайнахь, агIо: 

3/73 
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саца а йо ахь, тIаккха «БисмиллахI» олий, хьайн ламаз эца 

дIаволало. 

Хьо марха кхаба гIерташ велахь, кхана марха кхобур ду ас 

аьлла хьайна дагадоуьйту ахь, хьайн дог-ойла кхана марха 

кхобур ду ас аьлла саца а йо ахь, иза хьан ният лоруш ду, 

иштта ду кхийолчу Iамалашкахь а. 

29-гIа хаттар: Iибадат маса декъе декъало? ХIоранна а 

масалш далош довзийта уьш. 

Жоп: Iибадат деа декъе декъалуш ду: 

1- ДегIаца деш долу Iибадат ду, масала: ламаз дар, марха 

кхабар, Хьаьж-цIа вахар, иштта кхин муьлхха а дегIаца деш 

долу Iибадат а. 

2- Маттаца деш долу Iибадат ду, масала: Къуръан дешар, 

АллахI хьехор, Iуьйранний, суьйранний доьшуш долу 

азкараш дешар, АллахIе доIанаш дар, АллахIе кхайкхар, 

иштта кхин муьлхха а маттаца деш долу Iибадат а. 

3- Даьхница деш долу Iибадат ду, масала: закат даккхар, 

сагIийна хIума ялар, иштта кхин муьлхха а дикачу 

гIуллакхна харжъяр а. 

4- Дагца деш долу Iибадат ду, масала: болх АллахIна 

тIебиллар, АллахI везар, АллахIах кхерар, иштта кхин 

муьлхха а дагца деш долу Iибадат а. 
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30-гIа хаттар: Оцу Iибадатех цхьа а Iибадат АллахI 

воцчунна дан мегаш дуй? 

Жоп: Мегаш дац. ХIунда аьлча муьлхха а Iибадат цIе 

йолуш долу гIуллакх АллахI воцчунна дар ширк лоруш ду. 

31-гIа хаттар: «Ширк» бохург хIун ду? 

Жоп: «Ширк» бохучух лууш дерг - АллахIца накъост 

нисвар ду. 

32-гIа хаттар: Маса декъе декъало ширк? 

Жоп: Ширк шина декъе декъало:  

1- Доккха ширк. 

2- Жима ширк. 

33-гIа хаттар: Доккха ширк муьлха ду? 

Жоп: Доккха ширк, масала: бозбуунчалла лелор, шена 

хиндерг хаьа бахар, АллахI воцчуьнга пайда бало я зен дало 

аьлла тешар, АллахI воцчуьнга дехар, АллахI воцчуьнга 

кхайкхар, АллахI воцчунна тIе болх биллар. 

Иштта цу кеппара доккхачу ширкана юкъадогIуш ду 

лакхахь вай дийцинчу Iибадатийн деа декъах муьлхха а 

цхьаъ АллахI воцчунна хьовзадар. 
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34-гIа хаттар: Жима ширк муьлха ду? 

Жоп: Жима ширк, масала: бIаьрг ца хилийта бохуш цIен 

бехчалг ехкар, неIаре я кевне лан тохар, я сийна бIаьрг 

оллар, я баI оллар. Даьсса ведар дохьуш цхьаъ 

дуьхьалкхетча я цициго некъ хадийча, некъ ца тов бахар. Я 

берана бIаьрг хилча, туьха хьовзадар; я дагар доьхку аьлла, 

куьйгах тай дехкар, иштта кхин царах тера мел дерг а. 

Иштта цу кеппара жимачу ширкана юкъадогIуш ду - 

муьлхха а айхьа деш долу Iибадат рияана дар, АллахIан 

дуьхьа а доцуш. 

Иштта цу кеппара жимачу ширкана юкъадогIуш ду - АллахI 

воцуш муьлхха а цхьана кхечуьнан цIарах дуй баар. 

Иштта цу кеппара жимачу ширкана юкъадогIуш ду - 

масала: ша цхьаъ дийр ду олучу хенахь, «АллахIна а, 

хьенехана а лаахь дийр ду ас» алар. 

Иштта цу кеппара жимачу ширкана юкъадогIуш ду - 

заманна лер а, махана лер а. 

35-гIа хаттар: Доккхачу ширканий, жимачу ширканий 

юккъехь хIун башхалла ю? 

Жоп: 

1- Доккха ширк дича, адамо ша далале хьалха тоба а дина, и 

дитина а доцуш, цуьнан Iожалла хилахь, АллахIа геч ца до 

цунна. Ткъа жима ширк – нагахь адаман ша далале хьалха 

тоба а дина, и дитина а доцуш, Iожалла хилахь, АллахIа 
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Шена лаахь гечдийр ду цунна Шен комаьршонца, ткъа 

Шена лаахь Iазап лур ду цунна Шен нийсонца. 

2- Доккха ширк даро адамо мел йина Iамалаш йохайо, ткъа 

жимачу ширко - и ширк юкъадеана йолу Iамал бен ца 

йохайо. Масала: цхьанна хьалха рияъ деш, ламаз ди 

цхьамма, цо дина долу и ламаз къобалдийр долуш дац, амма 

кхийолчу Iамалашна зен дийр дац цо. 

3- Доккха ширк дича, бусалба дин чуьра араволу, ткъа жима 

ширк дича, бусалба дин чуьра ара ца волу. 

4-  агахь доккха ширк диначу стеган, ша валале хьалха 

тоба данза а волуш, и дитанза а волуш валар нислахь, 

даиманна а жоьжахатехь хир ву, цкъа а ара ца волуш, ткъа 

жима ширк динарг, АллахIа Шена лаахь, цо диначу ширкан 

бараме хьаьжжина, жоьжахати а вахийтина, цул тIаьхьа 

цигара аравоккхур ву и Шен нийсонца, Шена лаахь, цунна 

гечдийр ду Цо, жоьжахати а ца вохуьйтуш, Шен 

комаьршонца. 

36-гIа хаттар: АллахI воцчуьнан цIарах дуй бааран куц 

муха ду? 

Жоп: Иза - АллахI воцуш муьлхха а кхечу хIуманан цIарах 

дуй баар ду. Масала: сийначу стигалора! Iаьржачу лаьттора! 

 айн Пайхамарора! Делан Элчанора!  айн эвлияора!  ай 

гIондолчу эхартора!  айн дахарора! Делан беркатора! 

Иштта, АллахIан цIей, Цуьнан куцций доцуш, муьлхха а 

хIуманан цIарах биъна дуй цу юкъабогIу. 
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37-гIа хаттар: АллахI воцчух дуй баар ширк хIунда ду? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) иза ширк 

ду аьлла-н дера ду, Ибн Iумара (АллахI реза хуьйла цунна) 

дийцина, шена хезира АллахIан Элчано (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) олуш: «АллахI воцчух дуй биъначо 

ширк дина».8 

38-гIа хаттар: Баа магош болу дуй муьлха бу? 

Жоп: Баа магош болу дуй, муьлхха а АллахIан цIерашха 

цхьана цIарах, я АллахIан куьцашха цхьана куьцах биънарг 

бу. АллахIан цIерашха цхьана цIарах дуй бааран масал кху 

кепара ду:  аллахIи! БиллахIи! ТаллахIи! Иштта кхин 

муьлхха а АллахIан цIарах магош ду дуй баар. 

Ткъа АллахIан куьцашха цхьана куьцах дуй бааран масал 

кху кепара ду: Делан Къуръанора! Делан вазаллора! Делан 

сийлаллора! Делан воккхаллора! Иштта кхин муьлхха а 

АллахIан куьцах магош ду дуй баар. 

39-гIа хаттар: Къуръан АллахIан куьцашна юкъа муха 

доьду? 

Жоп: Къуръан - АллахIан къамел ду, цундела иза АллахIан 

куьцашна юккъера ду, тIаккха Къуръанах дуй баа магош ду. 

 

                                                           
8
  ахьи хь: Абу  Да ву д: 3251. Алба нис сахьи хь дина  Ирва ул-гIали л» 

жайнахь, агIо: 8/189 
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40-гIа хаттар: Бакълуьйш, АллахI воцчух дуй кхоллар къа 

ду доккха лоруш, я АллахIах къера дуй кхоллар ду доккха 

лоруш? 

Жоп: Бакълуьйш, АллахI воцчух дуй кхоллар къа доккхаха 

лоруш ду. 

41-гIа хаттар: ХIунда ду, бакълуьйш, АллахI воцчух дуй 

кхоллар къа доккхаха лоруш? 

Жоп: АллахIах къера дуй кхоллар даккхийчу къинойх 

лоруш ду, ткъа АллахI воцчуьнан цIарах дуй кхоллар - 

жима ширк ду, ткъа жима ширк даккхийчу къиношлахь а 

доккха къа лоруш ду. 

42-гIа хаттар: АллахI воцчух дуй биъначо хIун дан деза? 

Жоп: АллахI воцчух хууш я ца хууш дуй биъначо цунна 

тIаьххье хIара дешнаш ала деза: « а  ила хIа иллаллахI». 

43-гIа хаттар:  агахь цхьамма АллахIах дуй кхуллуш 

цхьаъ ехахь, хIун дан деза? 

Жоп: АллахIах дуй а кхоьллина, цхьамма цхьаъ ехча, цо 

ехнарг дIаяла еза. Ткъа нагахь цо цхьаъ дар дехнехь, цо 

бохург дан а деза. 
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44-гIа хаттар:  агахь цхьамма, АллахIах дуй кхуллуш, 

ехна хIума шена чIогIа хьашт йолуш хIума елахь, я дIаяла 

аьтто боцуш хIума елахь, хIун дан деза? 

Жоп: АллахIах дуй кхоьллина, ехна хIума дIаялар, иза 

АллахI вазваран дуьхьа ду, иштта ехна хIума дIаяла аьтто 

боцуш хIума елахь, я чIогIа шена хьашт йолуш хIума елахь, 

хIумма а дац ца елча а. 

45-гIа хаттар:  агахь цхьамма, АллахIах дуй кхоьллина, 

вон хIума де бахахь, я вон хIума деш шена гIо де бахахь, я 

бакъду - дац ца хуу эладита даржаде бахахь, я дика хIума 

дита бахахь, хIун дан деза? 

Жоп: Ишттачу хьолехь цуьнан къамел тергалдийр дац. 

46-гIа хаттар: Ширк - даккхийчу къинойх лоруш ду я 

кегийчу къинойх ду? 

Жоп: Ширк - уггаре а доккха къа лоруш ду. Ширк дича, 

бусалба дин чуьра араволуш ву, IабдуллахIа (АллахI реза 

хуьйла цунна) дийцина, ша Пайхамаре (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) хаьттира аьлла: «АллахIна гергахь уггар 

доккха къа муьлхарг ду?». Цо элира: «Ахь АллахIца 

накъост вар ду, Цо хьо кхоьллиншехь...».9 

 

                                                           
9
  ахьи хь: Буха рий: 4477 
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47-гIа хаттар: Ширк деш, цунах дIахаьдда а воцуш, я 

шегара даьллачу ширканна дохковаьлла, тоба дина а воцуш, 

веллачунна АллахIа гечдой? 

Жоп: Ца до. Ширк - уггаре даккхийчу къинойх а доккха къа 

лоруш ду. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, АллахIа геч ца до Шеца ширк дарна».10 

48-гIа хаттар:  агахь, ширк дина, амма ша валале хьалха, 

цунах кхета а кхетта, иза Iадда а дитина, АллахIе шена 

гечдар дехча, гечдой АллахIа? 

Жоп: Ша диначу ширкана ша валале хьалха дохко а ваьлла, 

иза Iадда а дитина, АллахIе гечдар дехча, АллахIа гечдо 

цунна. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«АллахI ву-кх дерриге къиношна гечдеш».11 

Амма, нагахь дохковаьлла а воцуш веллехь, цкъа а гечдеш 

дац цунна, АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, АллахIа геч ца до Шеца ширк дарна».12 

49-гIа хаттар: Ширк дина, цу тIера юха а ца волуш, дохко а 

ца волуш веллачунна хIун бекхам хир болуш бу? 

Жоп: Ширк дина, цунах юха а ца волуш, я дохко а ца волуш 

веллачунна бекхам, даимна а жоьжахатехь, цкъа а цу чуьра 

ара а ца волуш вагар бу. АллахIа боху Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «АллахIца ширк динарг, иза милла велахь 

                                                           
10

  урат:  иса ъ, а ят: 48 
11

  урат:  умар, а ят: 53 
12

  урат:  иса ъ, а ят: 48 
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а, цунна АллахIа хьарам йина ялсамани, цуьнан воьрзу 

меттиг жоьжахати а ю-кх».13 

50-гIа хаттар: Ширк доцуш, кхидолу доккха къа латийча, 

бусалба дин чуьра араволуш вуй? 

Жоп:  ац. Даккхийра къинош летийча, бусалба дин чуьра 

араволуш вац, цуьнгара ширк а, иштта кхидолу муьлхха а 

бусалба динах воккхуш долу хIума даьлла дацахь. 

51-гIа хаттар: Даккхийра къинош леточуьра сецна а воцуш 

велларг жоьжахатехь хир вуй? 

Жоп: Бусалба а волуш, даккхийра къинош летош, уьш 

Iаддадитина а воцуш веллачун гIуллакх АллахIехь хир ду. 

Шена лаахь - гечдийр ду АллахIа цунна, ткъа Шена лаахь - 

цо динчу къинойн барамехь Iазап лур ду АллахIа цунна. 

Делахь а, цхьа хIума ду билгалдаккха дезаш, вайн ала йиш 

яц иза жоьжахати вахана, нагахь и бусалба хиллехь, делахь 

а, цуьнан чаккхе ма вон хили-кх ала йиш ю, АллахIа цунна 

Iазап даларна кхерам буйла а хаьа вайна.  агахь муьлхха а 

цхьа дика стаг, даккхийрачу къиношха ларлуш а волуш, 

АллахIан новкъахь а волуш веллехь, иза ялсамани вахана 

ала а йиш яц вайн, делахь а вайн ала йиш ю - цуьнан чаккхе 

хаза хили аьлла, ишттаниг ялсамани вахана хиларе 

сатуьсийла а ю вайн. 

 

                                                           
13

  урат: Ма идахI, а ят: 72 
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52-гIа хаттар: Ширк доцуш, кхидолу даккхийра къинош 

муьлхарш ду? 

Жоп: Ширк доцуш, кхидолу даккхийра къинош ду, масала: 

деца-ненаца вон хилар. Гергарлонаш хедор. Ламаз дитар. 

Рузба дитар. Къаьркъа мийлар, я кхин муьлхха корта бахош 

йолу хIума лелор. Бехк боцу бусалба стаг вер. Ша-ша вер. 

 аьIалташ кхайкхор. ЦIеначу зударшна харцхьара лелла 

аьлла цIе кхоллар. Риба лелор.  акат дIа ца далар. ГIи бат 

дар. БухIта н дар. Харц дуй баар. Харц тоьшалла дар. 

Харцдерг дийцар. ХIума лачкъор. Ямартло лелор. Куралла 

хилар. Боберийн даьхни даар. Хьаткъах цIано ца яр. 

Божарий зударех тарбалар а, иштта зударий божарех 

тарбалар а. Шен хIусамдеца вон хилар. Лулахочуьнца вон 

хилар, иштта кхидIа а. 

53-гIа хаттар: Адамийн къинош мича хенахь дуьйна 

дIаяздан доладо? 

Жоп: Адам гIеметтадахча доладо къинош дIаяздан. 

54-гIа хаттар: ГIеметтахIотталц диканаш а ца яздо цунна 

дIа? 

Жоп: Яздо. Жимчохь дуьйна цо деш долу диканаш 

дIаяздеш ду, ламаз дерг, марха дерг, иштта кхин дерг а, 

царех цунна ял а язйо. 
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55-гIа хаттар: ГIеметтахIотталц деш долу къинош дIа ца 

яздеш, амма диканаш дIаяздеш хиларан хIун бахьана ду? 

Жоп: Иза вайн АллахI комаьрша хилар, вайца къинхетаме 

хилар, вайца дика хилар ду. Иштта АллахIа Ша къинхетаме 

хиларна гIеметтахIоьттиначо дина къа а ца яздо цхьаъ бен, 

иза а дIа ца яздеш ялх сахьтехь собар до, хьо дохковолий 

хьожуш, нагахь дохковалахь иза а дIаяздийр доцуш. Амма 

ахь дика дерг дича, иза сихха дIаяздо, мелхо ахь цхьа дика 

дерг дича цуьнан метта хьуна итт дика яздо, кхин сов яздан 

а тарлуш ду, ворхI бIене кхаччалц, ахь цIена даггара 

АллахIан дуьхьа дина хиларе хьаьжжина. 

56-гIа хаттар: ГIеметтахIотталц къинош тIеяздеш ца хилча, 

бере ламаз дайта гIерта а, марха кхабийта гIерта а оьшуш 

дуй? 

Жоп: Оьшуш ду. Бер жималлехь дуьйна а бусалба дине 

марздалийтархьама, ламаз дайта а деза, марха кхабийта а 

деза, иштта кхийолу Iамалаш а кхочушъяйта еза цуьнан 

ницкъ кхачаран барамехь. Жимчохь дуьйна бер бусалба 

дине марз ца дича, доккха хилча цунна марздан хала хуьлу, 

Дала Шен къинхетам бина цунна и марз ца дахь, хьан ницкъ 

а кхочур бац цунна и марздан, тIаккха иза тиларчу даха а 

герга ду. 

57-гIа хаттар: ГIеметтахIоттале кхелхина бер ялсаманехь 

хир ду я жоьжахатехь хир ду? 

Жоп: ГIеметтахIоттале хьалха кхелхина долу бер 

ялсаманехь хир ду. 
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58-гIа хаттар: Да-нана керста долу бер гIеметтахIоттале 

кхелхича, ялсаманехь хир ду я жоьжахатехь хир ду? 

Жоп: Да-нана керста долуш, гIеметтахIоттале хьалха 

кхелхина бер, цхьаболчу Iеламнаха, АллахIна бен ца хаьа и 

мичахь хир ду аьлла. Ткъа кхиболчу Iеламнаха уьш 

ялсаманехь хир ду, ялсаманерчу нехан хьадалчаш хир ду 

уьш аьлла, иза нийсох дерг а ду. 

59-гIа хаттар: Уггаре а чIогIа АллахIа ма де аьлларг муьлха 

къа ду? 

Жоп: Ширк дар ду. 

60-гIа хаттар: Уггаре а чIогIа АллахIа де аьлла, омра дина 

тIедиллинарг хIун ду? 

Жоп: Тавхьид ю. 

61-гIа хаттар: «Тавхьид» бохург хIун ду? 

Жоп: «Тавхьид» бохучух лууш дерг - АллахI цхьаъвар ду, 

дерриг Iибадаташ цхьана АллахIна бен ца деш. 

62-гIа хаттар: Уггаре хьалхара важиб хIун ду бусалбанна 

тIехь долу? 

Жоп: Тавхьид Iамор ду. 

63-гIа хаттар: Тавхьид хIунда Iамош ю? 

Жоп: АллахI вовзархьама. Ша Iибадат деш верг шена 

вовзийтархьама. Ша хьанна Iибадат деш ву хаийтархьама. 
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АллахIна Iибадат дархьама, Цуьнца накъост ца нисвеш. 

Ширках шен дог а, ша деш долу Iибадат а цIандархьама. 

64-гIа хаттар: Тавхьид маса декъе екъало? 

Жоп: Тавхьид кхаа декъе екъало. 

65-гIа хаттар: Муьлхарш ду тавхьидан кхо дакъа? 

Жоп:  

1- Олаллехь АллахI цхьаъвар: иза - массо а хIума 

кхолларехь а, массо а хIума лелорехь а, массо а хIуманна 

олалла дарехь а, массо а хIуманан Паччахь хиларехь а, цу 

дерригенехь а АллахI цхьаъвар ду. 

2- Iибадатехь АллахI цхьаъвар: иза - массо а тайпана 

Iибадаташ цхьана АллахIна дар ду. 

3- АллахI цхьаъвар ду, АллахIа а, Цуьнан Элчано а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) йийцинчу АллахIан 

цIерашкахь а, Цуьнан куьцашкахь а, Цуьнан куьцийн 

маьIнаш ца талхош я хийца a ца хуьйцуш. 

66-гIа хаттар: Массо а пайхамарша а, элчанаша а шайн 

къаьмнашка уггаре хьалха хIун дуьйцуш хилла? 

Жоп: Массо а пайхамарша а, элчанаша а шайн къаьмнашка 

уггаре а хьалха тавхьидан шолгIа дакъа дуьйцуш хилла. Иза 

- Iибадатехь АллахI цхьаъвар ду, массо а тайпа Iибадаташ 

цхьана АллахIна а бен ца деш. 
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67-гIа хаттар: Iибадатехь АллахI цхьаъвар дийцарал а 

хьалха АллахI хилар дуьйцуш хIунда ца хилла цара? 

Жоп: Iибадатехь АллахI цхьаъвар дийцарал а хьалха АллахI 

хилар дуьйцуш ца хилла, хIунда аьлча церан къаьмнаша 

къобалдеш хилла АллахI хилар. 

68-гIа хаттар: Керста боллушехь а АллахI хилар 

къобалдеш хилла цара? 

Жоп: Хилла. 

69-гIа хаттар: Абу-ЖахIла а, Абу-ЛахIаба а, кхиболу вайн 

Пайхамарна (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) дуьхьал 

тIемаш биначу керстанаша а къобалдеш хилла АллахI 

хилар? 

Жоп: Хилла. 

70-гIа хаттар: «Шу а, стигалш а, латтанаш а кхоьллинарг 

мила ву, малх а, бутт а лелош верг мила ву, стиглара догIа 

доуьйтург мила ву, ворхIе стигалан Дела а, Iаршан Дела а 

мила ву, массо а хIуманна паччахьалла шен карахь дерг 

мила ву?», - аьлча,  хIун олуш хилла цара? 

Жоп: «АллахI ву» олуш хилла. 
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71-гIа хаттар: И дерриге цу керста наха къобалдеш хиларан 

далил хIун ду? 

Жоп:  

-Шаьш кхоьллинарг АллахI хилар цара къобалдеш хиларан 

далил - АллахIа боху цу хьокъехь Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «Нагахь ахь цаьрга хаттахь, мила ву уьш 

кхоьллинарг, билгалла цара эр ма ду: «АллахI ву»».14 

- тигалш а, латта кхоьллинарг АллахI хилар цара 

къобалдеш хиларан далил - АллахIа боху цу хьокъехь Шен 

сийлахьчу Къуръан чохь: «Нагахь ахь цаьрга хаттахь, 

мила ву стигалш а, латта а кхоьллинарг, билгалла эр ма 

ду цара: «Уьш кхоьллина-кх Нуьцкъаллачо, хууш 

волчо»».15 

-Шайна рицкъ луш верг а, шайна гар, хазар делларг а, 

гIуллакхаш лелош верг а АллахI хилар цара къобалдеш 

хиларан далил - АллахIа боху цу хьокъехь Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «Ала цаьрга, мила ву шуна стиглара а, 

лаьттара а рицкъ луш верг? Мила ву Шен карахь дерг 

хазар а, гар а, еллачух дийна хIума йолуьйтуш верг 

мила ву, хатта цаьрга, дийначух елларг йолуьйтуш верг 

мила ву, хатта цаьрга, гIуллакхаш лелош верг мила ву, 

хатта цаьрга? Цара эр ма ду: «АллахI ву!». ТIаккха ахь 

ала цаьрга: «Кхера ца кхоьру те шу?!»».16 
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  урат:  ухруф, а ят: 87 
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-Латта а, цу чохь мел дерг а АллахIан хилар цара къобалдеш 

хиларан далил - АллахIа боху цу хьокъехь Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «Ахь ала цаьрга: «Хьенан ду латта а, цу 

тIехь мел дерг а, нагахь шайна хаахь?». Цара эр ма ду: 

«АллахIан ду!» ТIаккха ахь ала: «Хьехамах ца кхета те 

шу?!»».17 

- орхIе стиглан а, Iаршан а Дела верг АллахI хилар цара 

къобалдеш хиларан далил - АллахIа боху цу хьокъехь Шен 

сийлахьчу Къуръан чохь: «Ахь ала цаьрга: «Мила ву 

ворхIе стиглан Дела, Мила ву оцу йоккхачу Iаршан 

Дела?». Цара эр ма ду: «АллахI ву!». ТIаккха ахь ала: 

«Кхера ца кхоьру те шу?!»».18 

-Массо хIуманна тIехь паччахьалла Шен карахь дерг АллахI 

хилар цара къобалдеш хиларан далил - АллахIа боху цу 

хьокъехь Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Ахь ала цаьрга: 

«Массо хIуманна тIехь паччахьалла Шен карахь дерг 

мила ву, и ву ларбеш верг, Шех къелхьараваккхалур 

воцург иза ву, нагахь шайна хаахь?». Цара эр ду хьуна: 

«АллахIан керахь ду и дерриге!». ТIаккха ахь ала: «Ма 

чIогIа Iехаделла-кх шу тIаккха?!»».19 
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  урат: Муъмину н, а ят: 84-85 
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  урат: Муъмину н, а ят: 86-87 
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  урат: Муъмину н, а ят: 88-89 
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72-гIа хаттар: И дерриг цара къобалдина хилча, АллахI 

хилар цара къобалдина хилча, уьш керста хиларан бахьана 

хIун ду? 

Жоп: И дерриг цара къобалдешшехь уьш керста хиларан 

бахьана ду: цара шаьш деш долу Iибадат цхьана АллахIна 

деш ца хилар, Iибадат дечу хенахь АллахIца ширк деш 

хилла цара. 

73-гIа хаттар: Iибадатехь АллахIца ширк муха деш хилла 

цара? 

Жоп: Шайна цхьа бала тIеIоттабелча я шаьш цомгуш хилча 

- шайн жаIаршка кхойкхуш хилла цара орцане, цаьрга 

доьхуш хилла цара шайна гIо дар а, шайна гIоли яр а, 

АллахIе а ца доьхуш. 

74-гIа хаттар:  айн Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам): «Шаьш кхоьллинчу АллахIе деха, оцу жаIаршка а 

ца доьхуш», - аьлча, хIун олуш хилла керста наха? 

Жоп: Цара олуш хилла, нийсса дIа АллахIе деха шаьш 

цIена дац, къинош долуш ду шаьш, хIара жаIарш АллахIна 

герго ю, оха кхаьрга доьху. Аша АллахIе тхуна гIо дар, 

тхуна орцах валар, тхуна гIоли яр дехийша, олий. 

75-гIа хаттар: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

шайга: « ийсонна тIаьхьадаза, АллахIца ширкаш  ма де», - 

аьлча, хIун олуш хилла керста наха? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) шайга: 

« ийсонна тIаьхьадаза, АллахIца ширкаш ма де», - аьлча, 
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цара олуш хилла: «Тхайн дайша лелийначунна 

тIаьхьадозуш ду тхо, ткъа оцу тхайн дайша лелийнарг дита 

дагахь а дац тхо». 

76-гIа хаттар: ФирIавна къобалдеш хиллий АллахI хилар? 

Жоп: Ма-дарра дийцича-м, АллахI хилар къобал ца деш 

керста хилла вац цхьана а заманчохь, ша бохучунна тIера 

цавалархьама, я шен кураллаш бахьанехь дуьхьалваьлла 

хилларг бен, амма цхьабакъ ду, цара а цхьаьна шайн дагца 

къобалдеш-м хилла АллахI хилар, маттаца мукIарло ца 

динехь а. АллахIа боху церан хьокъехь Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «Цара тIе ца оьцуш дIатеттира, шайн 

дегнаш царех тешна доллушехь, харцонна а, 

дозалладарна а».20 

77-гIа хаттар: АллахIан цIерш маса декъе екъало? 

Жоп: Кхаа декъе екъалуш ю АллахIан цIерш: 

1- АллахIа Шен маликашна а, иштта Шена лиъначу 

пайхамаршна а, элчанашна а йовзийтина цIерш ю, Къуръан 

чохь хьахийна а йоцуш. 

2- Къуръан чохь хьахийна йолуш, Шен лешна йовзийтина 

цIерш ю. 

3- Шен кхолламашха цхьана а кхолламна йовзийтина йоцу 

цIерш ю. 

                                                           
20

  урат:  амл, а ят: 14 
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78-гIа хаттар: АллахIан мел цIе ю? 

Жоп: АллахIан шортта ю цIерш. АллахI воцчунна мел ю 

хуур а доцуш. 

79-гIа хаттар: Хьадисехь АллахIан дезткъе ткъайоьсна цIе 

ю аьлла хьахийна дац? 

Жоп: Ду. Делахь а, АллахIан дезткъе ткъайоьсна цIе бен яц 

бохург дац иза. Кхечу хьадисашкахь билгалдолу АллахIан 

кхин а сов цIерш хилар. 

80-гIа хаттар: «АллахI» боху цIе мосазза хьахийна ю 

Къуръан чохь? 

Жоп: Къуран чохь «АллахI» боху цIе ши эзар ялх бIе 

дезткъе вуьрхIиттазза хьахийна ю. 

81-гIа хаттар: Шена чохь массо а ятехь «АллахI» боху цIе 

хьахийнарг муьлха сурат ду? 

Жоп: «Мужа далахI» сурат ду. 
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82-гIа хаттар: АллахIан цIерех дезткъе ткъайоьсна цIе 

схьайийцахьа. 

Жоп: 

1- ар-Рахьма н 

        

2- ар-Рахьи м          3- ал-Малик          

4- ал-Къудду с 

 

5- ас- ала м           6- ал-Муъмин          

7- ал-МухIаймин 

 

8- ал-Iази з 9- ал-Жабба р        

10- ал-Мутакаббир 

 

11- ал-Ха ликъ       12- ал-Ба риъ 

13- ал-Мусаввир   

 

14- ал-Аввал           15- ал-А хир          

16- аз- Iа хIир 

 

17- ал-Ба тIын         18- ас- ами I            

19- ал-Басы р      

     

20- ал-Мовла  21- ан- асы р          

22- ал-Iафувв       

    

23- ал-Къади р      24- ал-ЛатIы ф 

25- ал-Хаби р      

      

26- ал- итр          27- ал-Жами л       

28- ал-Хьайий 

 

29- ас- итти р        30- ал-Каби р          

31- ал-МутаIа л      

  

32- ал- а хьид 33- ал-КъаххIа р     

34- ал-Хьаккъ      

    

35- ал-Муби н        36- ал-Къавый 

37- ал-Мати н       

   

38- ал-Хьайй           39- ал-Къаййу м      

40- ал-Iалий 

 

41- ал-Iазы м          42- аш-Шаку р         

43- ал-Хьали м      

   

44- ал- а сиI     45- ал-Iали м         
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46- ат-Тавва б      

      

47- ал-Хьаки м        48- ал-ГIанийй 

49- ал-Кари м       

 

50- ал-Ахьад          51- ас- амад           

52- ал-Къари б  

 

53- ал-Мужи б      54- ал-ГIафу р          

55- ал- аду д       

      

56- ал- алий 57- ал-Хьами д     

58- ал-Хьафи з       

   

59- ал-Мажи д         60- ал-Фатта хь 

61- аш-ШахIи д   

 

62- ал-Мукъаддим   63- ал-Муаххир      

64- ал-Мали к 

 

65- ал-Мукътадир 66- ал-МусаIIир   

67- ал-Къа бид       

   

68- ал-Ба ситI 69- ар-Ра зикъ   

70- ал-Къа хIир     

     

71- ад-Даййа н        72- аш-Ша кир  

73- ал-Манна н    

 

74- ал-Къа дир          75- ал-Халла къ      

76- ал-Ма лик 

 

77- ар-Разза къ     78- ал- аки л     

79- ар-Ракъи б        

 

80- ал-Мухьсин  81- ал-Хьаси б       

82- аш-Ша фи         

   

83- ар-Рафи къ        84- ал-МуIтIы  

85- ал-Мукъи т     

 

86- ас- аййид         87- ат-ТIаййиб         

88- ал-Хьакам 

 

89- ал-Акрам        90- ал-Барр         

91- ал-ГIаффа р     

    

92- ар-Рау ф 93- ал- аххIа б      

94- ал-Жавва д        

    

95- ас- уббу хь       96- ал- а рис 

97- ар-Рабб        

 

98- ал-АIла             99- ал-Ила хI 
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83-гIа хаттар: Арахь некъашца АллахIан цIерш я Къуръан 

чуьра а яташ яздан мегар дуй?  

Жоп: Мегар дац. 

84-гIа хаттар: ТIехь АллахIан цIе йолу я Къуръан чуьра 

муьлхха а а ят долу духар лело мегар дуй? 

Жоп: Мегар дац. ТIехь АллахIан цIе я Къуръан чуьра 

муьлхха а а ят долу духар лело мегар дац, куча тIехь 

хуьлийла иза, я коьрта туьллучу хIуман тIехь хуьлийла иза, 

я коча уллучу хIуман тIехь хуьлийла иза, я суьлхьанаш 

тIехь хуьлийла иза, я сахьт тIехь хуьлийла иза. 

Иштта мегаш дац АллахIан цIе я Къуръан чуьра муьлхха а 

а ят тIехь долу хIума хIусамехь хазаллина аьлла 

дIахIоттийна латто а, я хIума юучу пхьегIи тIе яздан а, я 

арахула хIусаман пена тIе яздан а, я ков тIе яздан а, я 

арахула туькан тIе яздан а, я машен тIе яздан а, я машен чу 

хьалаолла а. 

Иштта мегаш дац АллахIан цIе я Къуръан чуьра муьлхха а 

а ят маьждиг чу пенаш тIе тоха а, я маьждиган арахьара 

пенаш тIе тоха а. 
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85-гIа хаттар: ТIехь АллахIан цIе я Къуръан чуьра муьлхха 

а а ят долу духар лело, я уьш машен тIе, я ков тIе, я туькан 

тIе, иштта кхийолчу метте яздан ца магаран бахьана хIун 

ду? 

Жоп: АллахIан цIе я Къуръан чуьра муьлхха а а ят, 

ларамбеш, сийлахь, деза лело дезаш ду, ткъа АллахIан цIе я 

Къуръан чуьра муьлхха а а ят духар тIехь хилча, стаг и духар 

тIехь долуш боьхачу меттехула лела, и тIехь долуш 

дIавижар нислур ду, тIаккха АллахIан цIарна я оцу а ят 

тIехула дIасакерчар ву, и духар тIехь долуш охьахаар 

нислур ду, тIаккха АллахIан цIарна я оцу а ят тIе букъ 

таIийна Iийр ву, тIаккха и духар бехделча, дитта а дезар ду, 

и коьрта туьллург бен яцахь а, тIаккха АллахIан цIе я и а ят 

цхьа а ларам сийдоцуш, хьерчаеш, йитта езар ду. 

Иштта АллахIан цIе я Къуръан чуьра а ят машен тIе яздина 

хилча, и машен боьхачухула лела, цу тIе хатташ кхета, 

боьха ерг кхета, ткъа иза АллахIан цIе я и а ят сийсаздар ду, 

я оцу машен чу дIаоьллина хилча, цу машен чохь сигаьрка 

узу, я зурма локхуьйту, я машен дIайоьдуш цхьа а 

сийдоцуш дIасаетта АллахIан цIе я и а ят. 

Иштта АллахIан цIе я Къуръан чуьра а ят хазаллина арахула 

хIусаман пенаш тIе, я маьждиган пенаш тIе, я туьканаш тIе, 

я кевнаш тIе яздича, цу тIе боьхалла кхета, цхьа а сийдоцуш 

арахь дIатоьхна латтош хуьлу иза, ткъа АллахIа Шен цIерш 

а Къуръан чуьра а яташ а вай цаьрца кечдалийта диссийна 

дац, мелхо а, вайга цаьрца Iамал яйта диссийна ду. 
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Иштта и дерриге АллахIан цIеран я оцу а ятан сий дайарна 

юкъадогIуш ду, цундела уьш мегар дац. 

86-гIа хаттар: АллахIан доьзалхо вуй? 

Жоп: АллахIан доьзалхо вац. Я да-нана дац. Я зуда яц. Я 

накъост вац. Ша цхьаъ ву Иза, Шеца цхьа а накъост воцуш. 

87-гIа хаттар: АллахI кхоьллинарг мила ву? 

Жоп: АллахI кхоьллина вац цхьаммо а, мелхо АллахI ву 

массо а хIума кхоьллинарг, АллахIа боху Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «АллахI ву массо а хIума кхоьллинарг».21 

88-гIа хаттар: АллахI кхоьллинарг мила ву те, муха хилла 

ву те бохуш йолу ойланаш дагаяьхкинчо хIун дан деза? 

Жоп: Цкъа - делахь, иштта ойланаш ян мегар дац. 

ШолгIа делахь, нагахь шайтIано шена иштта йолу ойланаш 

дагатийсахь, сихха шен дагара и вон ойланаш дIаяха а еза, 

цул сов Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) хIара 

дешнаш ала аьлла цу кепара ойланаш дагаяьхкинчо: «АIу зу 

биллахIи минаш-шайтIа нир-ражи м». 

89-гIа хаттар: Массо а меттехь долу хIума хууш верг мила 

ву? 

Жоп: АллахI ву, АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «Хьуна ца хаьа, стиглахь а, латта тIехь а мел дерг 

АллахIна хууш хилар».22 

                                                           
21

  урат:  умар, а ят: 62 
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90-гIа хаттар: АллахIна санна, массо а меттехь долу хIума 

хууш кхин цхьа а вуй? 

Жоп:  ац. АллахI ву массо меттехь дерг хуург, кхин цхьа а 

вац. 

91-гIа хаттар: АллахI хезаш а, гуш а вуй? 

Жоп: АллахI массо хIума хезаш ву, массо а хIума гуш ву. 

92-гIа хаттар: Далил хIун ду, АллахIна массо хIума хезаш 

а, гуш а хиларан? 

Жоп: АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, И (АллахI) ву-кх, (дерриге хIума) хезаш а, 

гуш а верг».23 

Цу а ятах вайна билгалдолу, АллахI массо хIума хезаш, гуш 

а хилар. 

93-гIа хаттар: АллахIан хазар, гар муха ду, вайн хазар, гар 

санна дуй? 

Жоп: Дац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».24 

АллахIан хазар а, гар а муха ду - иза вайна хаа йиш яц. 

Муха ду цуьнан хазар, гар бохуш, ойланаш ян а мегар дац. 

АллахIа а, Цуьнан Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва 

                                                                                                                             
22

  урат: Хьажж, а ят: 70 
23

  урат: Исра ъ, а ят: 1 
24

  урат: Шу ра , а ят: 11 
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саллам) вайна дийцина АллахIна хаза а хеза, ган а го аьлла, 

амма муха хеза я муха го ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг 

- вайна дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  

ду. 

94-гIа хаттар: АллахI санна, массо а хIума хезаш а, гуш  а 

кхин цхьа а вуй? 

Жоп:  ац. Цхьа АллахI бен, кхин цхьа а вац массо хIума 

хезаш, гуш верг. 

95-гIа хаттар: Iаьржачохь неIарш а, кораш а дIа а къевлина 

деш дерг гой АллахIна? 

Жоп: Го. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, И (АллахI) ву-кх дерриге гуш верг».25 

96-гIа хаттар: Дуьненчохь массо а адамо деш дерг гой 

АллахIна? 

Жоп: Го. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, И (АллахI) ву-кх дерриге гуш верг».26 

97-гIа хаттар: Цхьа а воцчохь къайлаха аьлларг дIахезий 

АллахIна? 

Жоп: Хеза. Ала а алале, хьуна дагадеънарг а хаьа, АллахIа 

боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Аша шайн къамелаш 

                                                           
25

  урат: Мулк, а ят: 19 
26

  урат: Мулк, а ят: 19 
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къайлакхехьахь а я хозуьйтуш дахь а, И (АллахI) хууш 

ма ву шун дегнашкахь дерг».27 

98-гIа хаттар: Дуьненчохь массо а адамо олуш дерг хезий 

АллахIна? 

Жоп: Хеза. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Баккъал а, И (АллахI) ву-кх, (дерриге хIума) хезаш а, 

хууш а верг».28 

99-гIа хаттар: АллахIна ца хууш къайлаха цхьа а хIума дан 

ницкъ хир барий кху дуьненчохь цхьаннен а? 

Жоп: Хир бацара. АллахIна ца хууш къайлаха цхьа а хIума 

дан ницкъ хир бацара цхьаннен а, кху дуьненахь а я кху 

дуьненал арахьа а. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «АллахIах къайлаха ма дац дуьненахь а, стиглахь 

цхьа а хIума».29 

100-гIа хаттар: Дуьненчохь мел хуьлург хаьий АллахIна? 

Жоп: Хаьа. АллахIна кху дуьненчохь а я кху дуьненал 

арахьа а мел хуьлург а, хилларг а хаьа, мел хиндерг а хаьа, 

цкъа а хиндоцург а хаьа, и хила дезаш хилча, муха хир дара, 

мелхо а АллахIа хIара латтанаш а, стигалш а кхоллале 

шовзткъе итт эзар шо хьалха дIаяздина кху латтанашкахь а, 

стигалшкахь а мел хир дерг. 

 

                                                           
27

  урат: Мулк, а ят: 13 
28

  урат: Фуссилат, а ят: 36 
29

  урат: А ли-Iимра н, а ят: 5 
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101-гIа хаттар: Дуьне кхоллале шовзткъе итт эзар шо 

хьалха мел хир дерг АллахIа дIаяздина хиларан далил хIун 

ду? 

Жоп: IабдуллахI ибн Iамр ибн Iа са (АллахI реза хуьйла 

цунна) дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) олуш хезира шена аьлла: «Стигалш а, латта 

кхоллале шовзткъе итт эзар шо хьалха АллахIа 

дIаяздина мел хир дерг…».30 

102-гIа хаттар: Дуьне кхоллале шовзткъе итт эзар шо 

хьалха бен хууш ца хилла АллахIна мел хир дерг? 

Жоп: Хууш хилла. Мел хилларг а, мел хир дерг а я цкъа а 

хир доцург а, и хуьлуш хилча муха хир дара, и дерриге 

АллахIна хууш хиларан хьалхе ян яц, цуьнан доза а я барам 

а бац, азаллехь дуьйна хууш ду АллахIна иза-м, хIинца ахь 

хIара дешнаш доьшур дуй а, хIорш доьшуш хьо мичахь хир 

ву а, ахь уьш муха доьшур ду а, иштта кхин мел дерг а хууш 

ду АллахIна азаллехь дуьйна, ткъа хьадисехь дуьйцург – 

АллахIа Шена и азаллехь дуьйна хууш дерг дIаяздина йолу 

хан ю. 

103-гIа хаттар: АллахI массо меттехь вуй? 

Жоп: АллахI массо меттехь дерг хууш ву, гуш ву, амма 

массо меттехь вац. 

 

                                                           
30
  ахьи хь: Муслим: 2653 
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104-гIа хаттар: Мичахь ву АллахI? 

Жоп: АллахI  тиглахь Iарш тIехула ву. 

105-гIа хаттар:  тигална чохь ву АллахI? 

Жоп:  ац.  орхIе  тигална тIехула АллахIан Iарш ю, цу 

Iаршана тIехула АллахI ву. 

106-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахI стиглахь Iарш 

тIехула хиларан? 

Жоп: АллахI стиглахь Iарш тIехула хиларан Къуръан чуьра 

далил - АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«АллахI Iарш тIе дIанисвелла».31 

АллахI стиглахь Iарш тIехула хиларан хьадисера далил – 

«…Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

(цхьана) гIарбаше хаьттира: «АллахI мичахь ву?», - 

аьлла. Цо элира: «Стиглахь ву»...».32 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахI ворхIе 

стигална тIехула йолчу Шен Iарш тIехула хилар. 

 

 

 

 

                                                           
31

  урат: ТIа хIа , а ят: 5 
32
  ахьи хь: Муслим: 537 
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107-гIа хаттар: Муьлхачу кепара ву АллахI Iарш тIехула? 

Жоп: АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Цунах 

тера цхьа а хIума дац».33 

Муьлхачу кепара ву АллахI Iарш тIехула - иза вайна хаа 

йиш яц. Муьлхачу кепара ву бохуш, ойланаш ян а мегар 

дац. АллахIа а, Цуьнан Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи 

ва саллам) вайна дийцина АллахI стиглахь Iарш тIехула 

хилар, амма цу тIехула муьлхачу кепара ву ца дийцина, ткъа 

вайна тIехь дерг, вайна дийцинчух тешар а, цадийцинчунна 

тIекхиа ца гIертар  ду. 

108-гIа хаттар: «Iарш» бохург хIун ду? 

Жоп: «Iарш» бохучух лууш дерг -  паччахьан гIант ду. 

109-гIа хаттар:  тигалш кхоллале хьалха мичахь хилла 

АллахIан Iарш? 

Жоп: Хи тIехь хилла. АллахIа боху Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «И ву-кх И стигалш а, латта а 

кхоьллинарг ялх дийнахь, ткъа Цуьнан Iарш хи тIехь 

яра».34 

 

 

                                                           
33

  урат: Шу ра , а ят: 11 
34

  урат: ХIу д, а ят: 7 
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110-гIа хаттар: Ткъа хIинца АллахIан Iарш хи тIехь яц 

бохург ду иза? 

Жоп: Дац. ХIинца а ю АллахIан Iарш хи тIехь, Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «…Цуьнан 

(АллахIан) Iарш хи тIехь ю...».35 

111-гIа хаттар: Муьлха хи тIехь ю АллахIан Iарш? 

Жоп:  орхIалгIа стигална тIехула хIорд бу, цу хIорд 

тIехула АллахIан Iарш ю, ткъа АллахI цу Iарш тIехула ву. 

112-гIа хаттар: АллахIа стигалш а, латтанаш а маса 

дийнахь кхоьллина? 

Жоп: Ялх дийнахь кхоьллина. АллахIа боху Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «И ву-кх И стигалш а, латта а 

кхоьллинарг ялх дийнахь».36 

113-гIа хаттар: Муьлха ялх де ду уьш? 

Жоп: 

1- КIиранде.                                                       2- Оршотде.                           

3- Шинараде.                                                     4- Кхаараде.                                

5- Еараде.                                                           6- ПIераскаде. 

                                                           
35
  ахьи хь: Буха рий: 7419 

36
  урат: ХIу д, а ят: 7 
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114-гIа хаттар: АллахIа латта а, стигалш а ялх дийнахь 

кхолларан хIун бахьана ду, кхин а сиха кхолла Ша ницкъ 

кхочуш воллушехь? 

Жоп: АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Цуьнан 

болх бу, Шена цхьа хIума лиъча «Хила!» алар, иза хуьлу 

тIаккха».37 

Иштта Шена лиънехь, и латта, цу тIехь мел дерг, ворхIе 

стигал, «Хила!» аьлла, цхьа дош аларца хуьлуьйтур дара Цо, 

делахь а, цхьаъ дечу хенахь сихдала ца дезий вайна 

Iаморхьама, бIаьрг-негIар тохаран заманчохь Шега 

кхоллалуш дерг АллахIа ялх дийнахь кхоьллина, иштта 

кхин а бахьанаш а ду цуьнан. 

115-гIа хаттар: АллахI дуьненан стигална тIе охьавуссий? 

Жоп:  уссу. АллахI хIора буса а вуссу дуьненан стигална 

тIе охьа, буьйсанах тIаьххьара кхоалгIа дакъа дисча. 

116-гIа хаттар: АллахI хIора буса а дуьненан стигална тIе 

охьавуссуш хиларан далил хIун ду? 

Жоп: Абу  ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: « екха а, Беркате а хинволу вай Дела хIора буса а 

дуьненан стигална тIе охьавуссу, буьйсанах тIаьххьара 

кхоалгIа дакъа дисча...».38 

                                                           
37

  урат: Яси н, а ят: 82 
38
  ахьи хь: Буха рий: 1145 
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Цу хьадисах вайна билгалдолу, АллахI хIора буса а 

дуьненан стигална тIе охьавуссуш хилар. 

117-гIа хаттар: Муьлхачу кепара вуссу АллахI дуьненан 

стигална тIе охьа? 

Жоп: Муьлхачу кепара вуссу АллахI дуьненан стигална тIе 

- иза вайна хаа йиш яц. Муьлхачу кепара вуссу бохуш, 

ойланаш ян а мегар дац. Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) вайна дийцина АллахI хIора буса дуьненан стигална 

тIе охьавуссу аьлла, амма муха вуссу ца дийцина, ткъа 

вайна тIехь дерг - вайна дийцинчух тешар, цадийцинчунна 

тIекхиа ца гIертар ду. 

118-гIа хаттар: ХIун олу АллахIа ша дуьненан стигална тIе 

охьавоьссича? 

Жоп: Абу  ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: « екха а, Беркате а хинволу вай Дела хIора буса а 

дуьненан стигал тIе охьавуссу, буьйсанах тIаьххьара 

кхоалгIа дакъа дисча. Цо олу: «Соьга доIа деш цхьа а 

вуй? Ас жоп лур ду цунна. Соьга шен хьашт кхочушдар 

доьхуш цхьа а вуй? Ас кхочушдийр ду цуьнан хьашт. 

Соьга шен къиношна гечдар доьхуш цхьа а вуй? Ас 

гечдийр ду цунна»».39 

119-гIа хаттар: Цу хенахь дехначунна жоп ло АллахIа? 

Жоп: Ло. Цу хенахь динчу доIанна АллахIа жоп луш ду. 

                                                           
39
  ахьи хь: Буха рий: 1145 
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120-гIа хаттар: АллахIна хьалха стигалш оццул жима 

хилча, АллахI муха вуссу дуьненан стигална тIе? 

Жоп: АллахI дуьненан стигална тIе охьавуссу бохург дац, 

лакхара охьадиссича вайна санна, и лакхе цунна тIехула 

хуьлуш, АллахIан болх ишта бац, АллахIа боху Шен 

сийлахьчу Къуръан чохь: «Шех тера цхьа а хIума дац».40 

АллахIах доьзна долчу цхьана хIумангахь «муха» бохучун 

ойланаш ян а ца еза, мел йича а вай цунна тIекхуьур а дац. 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна дийцина 

АллахI хIора буса а, буьйса кхоалгIа декъе яхча, дуьненан 

стигална тIе охьавуссуш ву аьлла, амма муха вуссу ца 

дийцина, ткъа вайна тIехь дерг, вайна дийцинчух тешар, 

цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар ду. 

121-гIа хаттар: Дуьненна тIехь буьйса массо меттехь 

цхьатерра ца хуьлу, цхьанхьа буьйса хилча, кхечанхьа де 

хуьлу, тIаккха муха нисло хIора буса а АллахI дуьненан 

стигална тIе охьавуссу бохург, даимна стигала хьалаволуш, 

охьавуссуш хила везаш ца хуьлу иза? 

Жоп: Иза муха нисло вайна хаа йиш яц.  айна хууш дерг - 

АллахI массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш хилар ду, юха а 

вайна хаа деза, вайн кIезгачу хьекъалашца, дуьненчуьра 

хьолаца дуста ца дезий АллахIна гергара хьал, ткъа вай 

дуьненчуьра хIуманна тIе а ма ца кхуьу иза хилла даьлча 

бен. Масала: бIе шо хьалха цхьаьнга аьллехь, цхьа зама 

яьлча кхечу махкахь волчуьнца ган а гуш къамел далур ду, 

                                                           
40

  урат: Шу ра , а ят: 11 
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цхьа а тешар варий цунах, я цхьанан хьекъал тIе а кхуьур 

дарий иза муха нис лур ду?! Дацара. Ткъа хIинца массо 

теша а тешаш, цхьа а цец ца волуш хIума ду иза, ткъа хIара 

адаман ницкъах дерг ду, цу адаман ницкъах долчунна а 

хилла даьлча бен вайн хьекъал тIекхуьуш ца хилча, 

АллахIан ницкъах долчунна тIе муха кхуьур ду вайн 

хьекъал?! Дуьххьара вай хаттар дича, АллахIан ницкъ 

кхочур барий и саннарг дан аьлла, цунна жоп хир ду, шеко 

йоцуш АллахI массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш ву аьлла, 

тIаккха Шен ницкъ кхачаре терра до-кх Цо Шена луург, 

Шена луучу кепара! ТIаккха иза муха нисло бохуш, 

ойланаш ян мегар дац, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) вайна дийцина, АллахI хIора буса а, буьйса кхоалгIа 

декъе яхча, дуьненан стигална тIе охьавуссуш ву аьлла, 

амма иза муха нисло ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - 

вайна дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар 

ду. 

122-гIа хаттар: АллахI дуьненан стигална тIе охьавоьссича, 

Iарш тIера дIаволу бохург дуй иза? 

Жоп: Дац. АллахI Шен Iарш тIехь ву дуьненан стигална тIе 

охьавоьссича а. 

123-гIа хаттар: АллахI дуьненан стигална тIе охьавоьссича 

Шен Iарш тIехь волуш муха хуьлу? 

Жоп: Муха хуьлу - иза вайна хаа йиш яц.  айна хууш дерг - 

АллахI массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш хилар ду, юха а 

вайна хаа деза, вайн кIезгачу хьекъалашца, дуьненчуьра 

хьолаца дуста ца дезий АллахIна гергара хьал, АллахIа 
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кхоьллина долчуьнца вай масал далийча, саоьцу малик 

АллахIан кхолларех цхьа кхоллар ду, ткъа АллахIа шена 

беллачу ницкъаца бес-бесара мехкашкахь дехаш долчу 

адамийн цхьана ханчохь саоьцу цо, тIаккха и малик а, кхин 

мел дерг а кхоьллина волчу АллахIан ницкъ муха хир бу 

аьлла хета хьуна?! Дуьххьара вай хаттар дича, АллахIан 

ницкъ кхочур барий и саннарг дан аьлла, цунна жоп хир ду, 

шеко йоцуш АллахI массо хIуманна тIехь ницкъ кхочуш ву 

аьлла, тIаккха Шен ницкъ кхачаре терра до-кх Цо Шена 

луург, Шена луучу кепара! ТIаккха иза муха нисло бохуш, 

ойланаш ян мегар дац, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) вайна дийцина АллахI хIора буса а, буьйса кхоалгIа 

декъе яхча, дуьненан стигална тIе охьавуссуш ву аьлла, 

иштта дийцина вайна АллахIа а, Цуьнан Пайхамара а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) АллахI Iарш тIехь хилар, 

ткъа дуьненан стигална тIе охьавуссуш Иза Шен Iарш тIера 

дIаволу ца аьлла Пайхамара, ткъа вайна тIехь дерг - вайна 

дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар ду. 

124-гIа хаттар: Кхолламашлахь АллахIа массо а хIуманал 

йоккха кхоьллинарг хIун ю? 

Жоп: Iарш ю. 

125-гIа хаттар: АллахIа, Ша стиглахь Iарш тIехула ву 

аьлла, мосазза хьахийна Къуръан чохь? 

Жоп: АллахI стиглахь хилар гойтуш Къуръан чохь шортта 

ду а яташ, амма АллахIа Ша Iарш тIе дIанисвелира бохуш 

долу цхьа а ят Къуръан чохь ворхIазза далийна юх-юха. 
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126-гIа хаттар: АллахI Iарш тIе дIанисвелира бохуш долу 

а ят Къуръан чохь ворхIазза муьлха сураташкахь деъна ду? 

Жоп: 

1-  урат: АIра ф, а ят: 54                     2-  урат:   нус, а ят: 3        

3-  урат: РаIд, а ят: 2                          4-  урат: ТIа хIа , а ят: 5 

5-  урат: Фуркъа н, а ят: 59                6-  урат:  аждахI, а ят: 4          

7-  урат: Хьади д, а ят: 4 

127-гIа хаттар: Мел йоккха ю АллахIан  Iарш? 

Жоп: Хьадисехь дийцина, …Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) элира: «ХIай Абу  Зарр, ворхIе стигал 

ма яц Курси на хьалха цхьана эрна аренга кхоьссина 

шай санна бен, ткъа Курси на хьалха Iаршан йоккхалла - 

цу шайнна хьалха эрна аре санна ю…».41 

Цу хьадисах вайна билгалдолу Iаршан йоккхалла. 

128-гIа хаттар: «Курсий» бохург хIун ду? 

Жоп: «Курсий» бохучух лууш дерг - паччахь шен гIанта 

охьахиъча, цо шен когаш тIебохкуш йолу бухахIотториг ю. 

 

                                                           
41

  ахьи хь:  ахьи хь ибн Хьибба н: 361. Албанис сахьихь дина оцу 

деххачу хьадисах хIара вай далийна дакъа   илсилахI сахьи хьахI» 

жайнахь, агIо: 1/223 
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129-гIа хаттар: АллахIа Шен кхолламашлахь массо а 

хIуманал хьалха хIун кхоьллина? 

Жоп: Цхьаболчу Iеламнаха къолам кхоьллина аьлла. 

Кхиболу Iеламнаха хи кхоьллина аьлла. Ткъа кхечу 

Iеламнаха Iарш кхоьллина аьлла, иза нийсох дерг а ду. 

130-гIа хаттар: АллахIа Шен кхолламашлахь массо а 

хIуманал хьалха кхоьллинарг Iарш хиларан далил хIун ду?  

Жоп: АллахIа Шен кхолламашлахь массо а хIуманал хьалха 

кхоьллинарг Iарш хиларан Къуръан чуьра далил - АллахIа 

боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «И ву-кх И стигалш, 

латта а кхоьллинарг ялх дийнахь, ткъа Цуьнан Iарш хи 

тIехь яра».42 

АллахIа Шен кхолламашлахь массо а хIуманал хьалха 

кхоьллинарг Iарш хиларан хьадисера далил – Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «…АллахI вара, 

кхин цхьа а хIума дацара И воцург, ткъа Цуьнан Iарш 

хи тIехь яра...».43 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIа цхьа а 

хIума кхоллале хьалха а Iарш йолуш хилар. 

131-гIа хаттар: АллахIан юьхь юй? 

Жоп:  . АллахIан юьхь ю. 

 

                                                           
42

  урат: ХIу д, а ят: 7 
43
  ахьи хь: Буха рий: 3191 
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132-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан юьхь хиларан? 

Жоп: АллахIан юьхь хиларан Къуръан чуьра далил - 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Хьан Делан 

юьхь юьсур йолуш ю хьуна».44 

АллахIан юьхь хиларан хьадисера далил - Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) шен доIанехь аьлла: 

«...Хьан юьхье хьажаран марзалла йоьху ас Хьоьга...».45 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIан юьхь 

хилар. 

133-гIа хаттар: Муха ю АллахIан юьхь, вайн яххьех тера 

юьхь ю? 

Жоп: Яц. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».46 

АллахIан юьхь муха ю - иза вайна хаа йиш яц. Муха ю 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. АллахIа а, Цуьнан 

Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна 

дийцина АллахIан юьхь хилар, амма муха ю ца дийцина, 

ткъа вайна тIехь дерг - вайна дийцинчух тешар, 

цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  ду. 

 

                                                           
44

  урат: Рахьма н, а ят: 27 
45
  ахьи хь:  аса ий: 1305. Алба нис сахьи хь дина  Мишка тул-маса би хь» 

жайнахь, агIо: 2/769 
46

  урат: Шу ра , а ят: 11 
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134-гIа хаттар: АллахIан ши бIаьрг буй? 

Жоп: Бу. АллахIан ши бIаьрг бу. 

135-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан ши бIаьрг хиларан? 

Жоп: АллахIан ши бIаьрг хиларан Къуръан чуьра далил - 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Хьайн Делан 

хьукмана собаре хила. Хьо Тхан бIаьргашна хьалха 

ву».47 

АллахIан ши бIаьрг хиларан хьадисера далил - Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «...АллахI шина а 

бIаьргана са гуш ву, ткъа Дажжа л аьтту бIаьргана са 

гуш вац...».48 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIан ши 

бIаьрг хилар. 

136-гIа хаттар: Муха бу АллахIан ши бIаьрг, вайнаш санна 

ши бIаьрг бу? 

Жоп: Бац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».49 

АллахIан ши бIаьрг муха бу - иза вайна хаа йиш яц. Муха бу 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. АллахIа а, Цуьнан 

Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна 

дийцина АллахIан ши бIаьрг хилар, амма муха бу ца 
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  урат: ТIу р, а ят: 48 
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  ахьи хь: Буха рий: 7407 

49
  урат: Шу ра , а ят: 11 



 

59 

дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - вайна дийцинчух тешар, 

цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  ду. 

137-гIа хаттар: АллахIа къамел  дой? 

Жоп: До. Шена луучу хенахь къамел до АллахIа. 

138-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIа къамел деш 

хиларан? 

Жоп: АллахIа къамел деш хиларан Къуръан чуьра далил - 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «АллахIа 

Муса (пайхамаре) къамел дира».50 

АллахIа къамел деш хиларан хьадисера далил - Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Сийлахь, Тоьлла 

волчу АллахIа къемат-дийнахь эр ду: «ХIай Адам». Цо 

жоп лур ду: «ХIай тхан Дела, муьтIахь волуш хьуна 

хьалха ву-кх со». ТIаккха аз хезаш кхайкхар дийр ду: 

«АллахIа хьоьга омра до, хьайн тIаьхьенах жоьжахатин 

цхьа дакъа схьадаккха аьлла». Цо эр ду: «ХIай сан Дела, 

жоьжахатин цу декъан барам мел бу?». Цо эр ду: «ХIора 

эзарх исс бIе доьзткъе ткъайоьсна бу». ТIаккха 

доьзалхочух йолчу зудчо шен доьзалхо охьавуьллур ву, 

бер къежлур ду, (Дала боху): «Нах бехна гур бу хьуна (цу 

дийнахь), амма чIагIар мелла а хир бац уьш, делахь 

АллахIан Iазап чIогIа хир ду51...»».52 
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  урат:  иса ъ, а ят: 164 
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 Дукха чIогIа кхерабаларна бехна хир бу уьш 
52
  ахьи хь: Буха рий: 4741 
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Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIа къамел 

деш хилар. 

139-гIа хаттар: Муха до АллахIа къамел, вай санна къамел 

до? 

Жоп: Ца до. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».53 

АллахIа къамел муха до - иза вайна хаа йиш яц. Муха до цо 

къамел  бохуш, ойланаш ян а мегар дац. АллахIа а, Цуьнан 

Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна 

дийцина, АллахIа къамел деш хилар, амма муха до ца 

дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - вайна дийцинчух тешар, 

цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  ду. 

140-гIа хаттар: АллахI цхьанне гиний дуьненчохь? 

Жоп: Ца гина. 

141-гIа хаттар:  айн Пайхамар (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) стигала ваьккхинчу хенахь, цунна а ца гина АллахI? 

Жоп: Ца гина. 

142-гIа хаттар: Дуьненчохь цхьаннена а ган йиш юй 

АллахI? 

Жоп: Дуьненчохь ган йиш яц цхьаннена а. 
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  урат: Шу ра , а ят: 11 
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143-гIа хаттар: Мел везачу стагана а ган йиш яц АллахI 

дуьненчохь? 

Жоп: Яц. АллахIа кхоьллина долчу массо халкъал а веза 

волчу вайн пайхамар Мухьаммадна а (саллаллахIу IалайхIи 

ва саллам) ган йиш ца хилла Иза. 

144-гIа хаттар: Далил хIун ду дуьненчохь цхьаннена а 

АллахI ган йиш йолуш цахиларан? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: 

«...Шуна хаийла: Сийлахь Тоьлла волу шен Дела шух 

цхьаннена а гур ма вац, ша валлалц (ша дуьненчохь мел 

ву)».54 

Цу хьадисах вайна билгалдолу къемат-де даллалц 

цхьаннена а АллахI гур волуш ца хилар. 

145-гIа хаттар: Гур волуш ван а вуй АллахI цхьаннена а? 

Жоп:  у. Ялсаманехь массарна а гур волуш ву. 

146-гIа хаттар: Далил хIун ду ялсаманехь массарна а 

АллахI гур волуш хиларан? 

Жоп:  ухIайба (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла: 

«Ялсамани боьлхурш шайн ялсамани чу бахначул 

тIаьхьа, Беркате,  екха волчу АллахIа эр ду: «Кхин 

хIумма оьший шуна?». Цара эр ду: «Тхан яххьаш кIайн 
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ца йина Ахь? Тхо жоьжахатих хьалха даьхна ялсамани 

чу ца дахийтина ахь (кхин хIун оьшур ду тхуна)?». Цо 

элира: «ТIаккха Дала Шена дуьхьлара пардо дIадоккхур 

ду, цул тIаьхьа Сийлахь, Тоьлла волчу шайн Деле 

хьажарал царна дукхадезаш цхьа а хIума хир дац»».55 

147-гIа хаттар: Мосазза гур волуш ву царна АллахI 

ялсаманехь? 

Жоп: Ялсаманехь хIоранна а шен Iамалшка хьаьжжина гур 

ву. Лакхарчу даржашкахь болчарна дуккха а гур ву, даржаш 

лахара долчарна церан даржашка хьаьжжина гур ву, ткъа цу 

чохь цхьаберш хир бу-кх хIора Iуьйранна а, суьйранна а 

АллахI гур волуш. 

148-гIа хаттар: Ялсамани чу бахале гур вуй АллахI бусалба 

нахана? 

Жоп: Гур ву. Ялсамани чу бахале махьшар-майданахь гур 

волуш ву дуьххьара, АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «Цхьа яххьаш хир ю оцу дийнахь екхаелла, Шайн 

Деле хьоьжуш».56 

Абу   аIи д Худрис (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) заманахь 

цхьана наха хаьттира аьлла: «ХIай АллахIан Элча, 
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  ахьи хь: Муслим: 181 
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  урат: Къийа махI, а ят: 22-23 
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къемат-дийнахь вайн Дела гур вуй вайна?» Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира: «Гур ву»...».57 

149-гIа хаттар: Ялсамани чохь болчарна уггар дукхадезаш 

долу хIума хIун хир ду? 

Жоп: Ялсаманехь болчарна уггар дукхадезаш долу хIума 

шайн АллахIе хьовсар хир ду, ялсаманехь болчу нехан хьал 

дуьйцуш, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

аьлла: «...Сийлахь, Тоьлла волчу шайн Деле хьовсарал 

чIогIа царна дезаш хIума хир ма дац».58 

150-гIа хаттар: Керста нахана а я мунафикъ нахана а гур 

вуй АллахI махьшар-майданахь а, жоьжахати чу баханчул 

тIаьхьа а? 

Жоп: Гур вац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«ХIан-хIа! Бакъдолуш, оцу дийнахь шайн Дела (АллахI 

гаре некъ) бихкина хир бу царна дуьхьалонца».59 

151-гIа хаттар: АллахIан ши куьг дуй? 

Жоп: Ду. АллахIан ши куьг ду. 
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152-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан ши куьг хиларан? 

Жоп: АллахIан ши куьг хиларан Къуръан чуьра далил - 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Мелхо а, 

Цуьнан ши куьг дIадаьстина ду».60 

АллахIан ши куьг хиларан хьадисера далил - Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Сийлахь, Тоьлла 

волчу АллахIа буьйсанна Шен куьг дIадаржадо, дийнахь 

къа динчуьнга тоба дайта. Дийнахь а Шен куьг 

дIадаржадо, буьйсанна къа динчуьнга тоба дайта, 

(иштта иза) малхбузера малх хьалабаллалц хир ду».61 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIан ши куьг 

хилар. 

153-гIа хаттар: Муха ду АллахIан ши куьг, вайн шина 

куьйгах тера ши куьг ду? 

Жоп: Дац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».62 

АллахIан ши куьг муха ду - иза вайна хаа йиш яц. Муха ду 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. АллахIа а, Цуьнан 

Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна 

дийцина АллахIан ши куьг хилар, амма муха ду ца дийцина, 

ткъа вайна тIехь дерг - вайна дийцинчух тешар, 

цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар ду. 
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  урат: Ма идахI, а ят: 64 
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154-гIа хаттар: АллахIа Шен шина куьйга хIун кхоьллина? 

Жоп: 

1- А дам-пайхамар кхоьллина Шен шина куьйга. 

2- Му са -пайхамаре доссийна долу Товрат а яздина Шен 

шина куьйга. 

3- Шен къинхетам Шен оьгIазлонал хьалхабаьлла аьлла, 

яздина долу тептар а яздина Шен шина куьйга. 

4- «Iадн» олуш йолу ялсамани кхоьллина Шен шина куьйга. 

155-гIа хаттар: АллахIа уьш Шен шина куьйга кхолларан 

бахьана хIун ду? 

Жоп: Уьш язъярхьама, церан лерам беш кхоьллина Шен 

шина куьйга. Ткъа АллахIа-м Шена кхолла луучу муьлхха а 

хIуманна  Хила!» ма-аьлла, хуьлий дIа ма хIутту, Цо Шен 

шина куьйга ца кхоьллича а. 

156-гIа хаттар: АллахIан ши куьг мел доккха ду? 

Жоп: IабдуллахIа (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчанна (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) тIевеана 

цхьана жуьгтийн моллас элира аьлла: «ХIай Мухьаммад, 

тхан (Товрат чохь) ду-кх: «Баккъал а, АллахIа стигалш 

цхьана пIелгана тIейохку, латтанаш цхьана пIелгана 

тIедохку, дитташ цхьана пIелгана тIедохку, хи а, 

дерриге латта а цхьана пIелгана тIедуьллу, кхидолу 

дисина кхолларш а цхьана пIелгана тIедуьллу, тIаккха 



 

66 

Цо олу: «Со ву-кх паччахь»». Пайхамар (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам), цу моллин къамел бакъдеш, 

велавелира, шен кхелаш гучуйовллалц…».63 

Цу хьадисах вайна билгалдолу, АллахIан шина куьйган 

доккхалла. 

157-гIа хаттар: АллахIан пIелгаш дуй? 

Жоп: Ду. АллахIан пIелгаш ду. 

158-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан пIелгаш хиларан? 

Жоп: IабдуллахIа (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчанна (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) тIевеана 

цхьана жуьгтийн моллас элира аьлла: «ХIай Мухьаммад, 

тхан (Товрат чохь) ду-кх: «Баккъал а, АллахIа стигалш 

цхьана пIелгана тIейохку, латтанаш цхьана пIелгана 

тIедохку, дитташ цхьана пIелгана тIедохку, хи а, 

дерриге латта а цхьана пIелгана тIедуьллу, кхидолу 

дисина кхолларш а цхьана пIелгана тIедуьллу, тIаккха 

Цо олу: «Со ву-кх паччахь»». Пайхамар (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам), цу моллин къамел бакъдеш, 

велавелира, шен кхелаш гучуйовллалц…».64 

Цу хьадисах вайна билгалдолу, АллахIан пIелгаш хилар. 
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159-гIа хаттар: Муха ду АллахIан пIелгаш, вайнаш санна 

пIелгаш ду? 

Жоп: Дац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».65 

АллахIан пIелгаш муха ду - иза вайна хаа йиш яц. Муха ду 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) вайна дийцина АллахIан пIелгаш хилар, 

амма муха ду ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - вайна 

дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  ду. 

160-гIа хаттар: Маса пIелг бу АллахIан? 

Жоп: Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

хьадисехь, АллахIан пхи пIелг бу аьлла, хьахийна, ткъа 

вайна ца хаьа АллахIан кхин сов пIелгаш ду я дац, вайна 

тIехь дерг, вайна дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа 

ца гIертар  ду. 

161-гIа хаттар: АллахIан ши ког буй? 

Жоп: Бу. АллахIан ши ког бу. 

162-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан ши ког хиларан? 

Жоп: Анас ибн Ма лика (АллахI реза хуьйла цунна) 

дийцина, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: «Шена нах чукхийса кхин а бохучуьра жоьжахати 
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  урат: Шу ра , а ят: 11 



 

68 

дIасоцур ма яц, Сийлахьволчо Шен ког цу (жоьжахати) 

тIебиллалц...».66 

Ибн Iабба са (АллахI реза хуьйла цушинна) аьлла: «Курсий 

Цуьнан (АллахIан) шина коган меттиг ю, ткъа Iаршан 

йоккхаллин барам цхьанне а хуур бац».67 

Цу шина хьадисах вайна билгалдолу, АллахIан ши ког 

хилар. 

163-гIа хаттар: Муха бу АллахIан ког, вайн шина когах 

тера ши ког бу? 

Жоп: Бац. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».68 

АллахIан ши ког муха бу – иза вайна хаа йиш яц. Муха бу 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) вайна дийцина АллахIан ши ког хилар, 

амма муха бу ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - вайна 

дийцинчух тешар а, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар а ду. 

164-гIа хаттар: АллахIан носта юй? 

Жоп:  . АллахIан носта ю. 
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165-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан носта хиларан? 

Жоп: АллахIан носта хиларан Къуръан чуьра далил - 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «(АллахIа) 

носта гучуйоккхучу дийнахь сужуде бахаре кхойкхур бу 

уьш, амма бахалур бац уьш (сужуде)».69 

АллахIан носта хиларан хьадисера далил – Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «...Нуьцкъаллин да 

верг царна (халкъанна) тIе схьавохур ву, тIаккха Цо эр 

ду: «Со ву шун Дела». ТIаккха цара эр ду: «Хьо ву-кх 

тхан Дела». Пайхамарш бен хир бац Цуьнга къамел деш 

берш. ТIаккха Цо (АллахIа) эр ду: «Шуний, Цунний 

(АллахIний) юккъехь цхьа а билгало юй шуна И 

(АллахI) вевзар волуш?». Цара эр ду: «Носта 

(гучуяккхар билгало) ю». ТIаккха Цо (АллахIа) Шен 

носта гучуйоккхур ю...».70 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, АллахIан носта 

хилар. 
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166-гIа хаттар: Муха ю АллахIан носта, вайн санна носта 

ю? 

Жоп: Яц. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: 

«Цунах тера цхьа а хIума дац».71 

АллахIан носта муха ю - иза вайна хаа йиш яц. Муха ю 

бохуш, ойланаш ян мегар дац. АллахIа а, Цуьнан Пайхамара 

а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) вайна дийцина АллахIан 

носта хилар, амма муха ю ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг 

- вайна дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  

ду. 

167-гIа хаттар: Къемат-дийнахь лешна шайн АллахI муха 

вевзар ву? 

Жоп: АллахIа Шен носта гучуяьккхича вевзар ву. 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) къемат-

дийнахь махьшар-майданехь хиндолу хьал дуьйцуш аьлла: 

«...ТIаккха Цо (АллахIа) эр ду: «Шуний, Цунний 

(АллахIний) юккъехь цхьа а билгало юй шуна И 

(АллахI) вевзар волуш?». Цара эр ду: «Носта 

(гучуяккхар билгало) ю»...».72 
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168-гIа хаттар: Къемат-дийнахь АллахIа Шен носта 

гучуяьккхича, хIун дийр ду АллахIан леша? 

Жоп: Къемат-дийнахь АллахIа Шен носта гучуяьккхича, 

массо муъмин стаг а, зуда а, АллахIна сужуде гIур ду. Амма 

дуьненчохь болчу хенахь нахана гайтархьама сужуд деш 

хиллачу нахе - мунафикъ нах бу уьш, цаьрга АллахIна 

сужуд далур дац. 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам), къемат-

дийнахь махьшар-майданехь хиндолу хьал дуьйцуш, аьлла: 

«...ТIаккха Цо (АллахIа) эр ду: «Шуний, Цунний 

(АллахIний) юккъехь цхьа а билгало юй шуна И 

(АллахI) вевзар волуш?» Цара эр ду: «Носта 

(гучуяккхар билгало) ю», ТIаккха Цо (АллахIа) Шен 

носта гучуйоккхур ю, тIаккха Цунна сужуде гIур ву 

массо муъмин, (ша дуьненчохь волуш) 

моттаргIанашний, нахана гайтархьамий АллахIна 

сужуд деш хилларг вуьсур ву (сужуд ца далуш)…».73 

169-гIа хаттар: АллахIа Шен носта гучуяьккхича сужуд 

дан ца луш бисинчеран хьал муха хир ду? 

Жоп: Уьш хир бу цу дийнахь дакъазабевлларш, дуьненчохь 

шайн яханчу ханна дохкобуьйлур берш, кхин цкъа дуьненчу 

юхадахийтахьа шаьш бохуш Деле доьхур берш, Дала шайна 

жоп ца луш жоьжахати чукхуьссур берш. 

 

                                                           
73
  ахьи хь: Буха рий: 7439 



 

72 

170-гIа хаттар: АллахI велалой? 

Жоп: Ло. АллахI велало Шена луучу хенахь. 

171-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахI велалуш хиларан? 

Жоп: Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: «АллахI шина стеган хьокъехь велало, цхьамма 

важа вен а воьй, тIаккха ший а ялсамани воьдуш волу». 

Цара хаьттира: «И муха хир ду, хIай АллахIан Элча?». 

Цо элира: «АллахIан некъахь хIокхо гIазот до, тIаккха 

иза шахIид хуьлу, цул тIаьхьа и вийначунна АллахIа 

гечдой, цо иман дуьллий, цо а АллахIан некъахь гIазот 

до, тIаккха цунах а шахIид хуьлу».74 

Цу хьадисах вайна билгалдолу, АллахI велалуш хилар. 

172-гIа хаттар: Муха велало АллахI, вай санна велало? 

Жоп: Ца велало. АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «Цунах тера цхьа а хIума дац».75 

АллахI муха велало - иза вайна хаа йиш яц. Муха велало 

бохуш, ойланаш ян а мегар дац. Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) вайна дийцина АллахI велалуш хилар, 

амма муха велало ца дийцина, ткъа вайна тIехь дерг - вайна 

дийцинчух тешар, цадийцинчунна тIекхиа ца гIертар  ду. 
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173-гIа хаттар: АллахIа наб йой? 

Жоп: АллахIа цкъа а наб ца йо. АллахIа боху Шен 

сийлахьчу Къуръан чохь: «Набаро а я наб озоро а дIа ца 

лоцу Иза».76 

174-гIа хаттар: АллахIна иштта и вай дагардина куьцаш 

хIитто бакъо ю вайн? 

Жоп: И куьцаш вай хIиттош дац АллахIна, АллахIа Ша 

хIиттийна ду и куьцаш Шен Къуръан чохь я вайн 

Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) хьадисашкахь. 

175-гIа хаттар: АллахIан хьокъехь иштта хIуманаш дийца 

а, иштта хаттарш хIитто а мегар ду? 

Жоп: Мегар ду, лена шен АллахI вовза везаш ву. Амма 

мегар дац АллахIа а, Цуьнан Пайхамара а (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) вайна дийцинчул а соввийла гIерта, я цу 

АллахIан куьцийн харц маьIнаш даха а мегар дац, цунах 

лууш дерг хIара ду, кхин ду бохуш, хIунда аьлча иза вайн 

Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я цуьнан 

асхьабаша а ца лелийна, мелхо а цара уьш дитина шаьш ма-

дарра. 
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176-гIа хаттар: Далил хIун ду АллахIан хьокъехь иштта 

хIуманаш дийца а, иштта хаттарш хIитто а мегар хиларан? 

Жоп: «…Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

(цхьана) гIарбаше хаьттира: «АллахI мичахь ву?», - 

аьлла. Цо элира: «Стиглахь ву»...».77 

Цу хьадисах вайна билгалдолу, цу тайпа хIуманаш АллахIан 

хьокъехь дийца а, иштта хаттарш хIитто а мегар хилар, 

вайна ма-гарра Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

ша хаьттина цу гIарбаше, АллахI мичахь ву аьлла, ткъа цу 

тайпа хIуманаш дийца а, хатта а мегаш ца хиллехь, 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) хаьттина хир 

ма дацара, хIара хьадис девзуш волуш, иштта хаттарш дан 

мегар дац бохучо Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) мегаш доцург дина боху маьIна хуьлу. 

177-гIа хаттар: АллахIан юьхь ю, ши бIаьрг бу, ши куьг ду, 

пIелгаш ду, ког бу, носта ю аьлча, АллахI адамех тарвар ца 

хуьлу иза? 

Жоп: Ца хуьлу. АллахIан юьхь ю шен кепара, адаман юьхь 

ю шен кепара, бежанан юьхь ю шен кепара, уьстагIан юьхь 

ю шен кепара, котаман юьхь ю шен кепара. 

Бежанан ког бу аьлча, цхьанне цкъа а дага ма ца догIу 

бежанан ког адаман ког санна бу аьлла, мелхо а, шаверриг 

кхета, бежанан ког аьлча, бежанан шен кепара ког хиларх, 

адаман когах тера а боцуш. Иштта кхета веза АллахIан ког 
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бу, юьхь ю, ши куьг ду, носта ю аьлча иштта кхидолу 

куьцаш ду аьлча а, уьш дерриге а АллахIан шен кепара 

хиларх кхета веза, адамийнчух, я кхийолчу АллахIа 

кхоьллина йолчу цхьана хIуманах тера а доцуш, хIунда 

аьлча АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Цунах 

тера цхьа а хIума дац».78 

178-гIа хаттар: Лена Шен Дела - АллахI везаран билгало 

хIун ю? 

Жоп: АллахIна дезарг дезаш хилар, АллахIна цадезарг ца 

дезаш хилар, АллахIа де бохург дар, АллахIа ма де бохург 

Iаддадитар, АллахIах тешна болу бусалба нах безар, цаьрца 

гергарло лелор, АллахIах ца тешаш болу керста нах ца 

безар, цаьрца гергарло ца лелор. 

179-гIа хаттар: АллахIа бохург деш ца хилча, иза АллахI ца 

везар ду? 

Жоп: Ду. АллахIа а, Цуьнан Пайхамара а (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) бохург деш воцуш, И Шиъ шена веза 

бохург, харцдерг дуьйцуш ву. 

180-гIа хаттар: Бусалбанна веза мегар дуй керста? 

Жоп: Мегар дац. Бусалбанна керста веза мегар дац, и керста 

шен къомах велахь а, я шен тайпанах велахь а, я шен чуьра 

гергара стаг велахь а, АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан 

чохь: «АллахIах а, къемат-дийнах а тешачарна юккъехь 

нах карор бац хьуна - АллахIца а, Цуьнан Элчанца а 
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мостагIалла лелош берш дукхабезаш, уьш церан дай 

белахь, я церан кIентий, я церан вежарий, я церан 

гергарнаш (белахь а)».79 

181-гIа хаттар: Бусалбанна мегар дуй керстанца гергарло 

лело? 

Жоп: Бусалбанна мегаш дац керстанах шен накъост а вина, 

и веза а везаш, цуьнга шен къайле а юьйцуш, я шен дагара 

дуьйцуш, и шен хIусаме а валош, я ша и волчу хьошалгIа а 

лелаш, цу кепара долу гергарло лело, АллахIа боху Шен 

сийлахьчу Къуръан чохь: «Муъмин наха ма бойла керста 

нахах шайна доттагIий».80 

Амма шеца доьшуш волчохь, я шен лулахо велахь, 

ишттачуьнца вистхуьлуш, охьахууш, иштта кIеззиг долу 

гергарло лело мегар ду, шен дагчохь и везар а ца 

хуьлуьйтуш. 

182-гIа хаттар: АллахIал а, Цуьнан Пайхамарал а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) цхьа а дукхавеза йиш юй 

бусалбанна? 

Жоп: Йиш яц. АллахIал а, Цуьнан Пайхамарал а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам), бусалбанна дукхавеза йиш 

йолуш цхьа а вац. Шен массо гергарчарел а дукхавезар 

тIехь ду бусалбанна АллахI а, Цуьнан Пайхамар а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам). 
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183-гIа хаттар: Керста а волуш велларг цкъа а жоьжахатера 

аравер вуй? 

Жоп:  ер вац. Керста а волуш велларг цкъа а жоьжахатера 

аравер вац, мелхо а даимна жоьжахати чохь Iийр ву, 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «АллахIа 

ваIда йина, мунафикъ божаршна а‚ мунафикъ зударшна 

а‚ керстанашна а цIераца йолу жоьжахати ю‚ уьш цу 

чохь даимна Iийр болуш».81 

184-гIа хаттар: Керста а волуш веллачунна цхьанне дан 

шафа Iат
82  хир дуй къемат-дийнахь, АллахIан Iазапах и 

хьалхаваккха? 

Жоп: Хир дац. Керста а волуш веллачунна цкъа а чаккхе 

йоцуш, даимна хинйолу жоьжахати ю. Цкъа а цу чуьра 

хьала а ца волуш, цхьаннен цунна дан шафа Iат а доцуш, 

цIергахь вогур ву иза. АллахIа боху Шен сийлахьчу 

Къуръан чохь: «Баккъал а, АллахIа наьIалт аьлла 

керстанашна‚ Цо кечйина царна жоьжахати. Уьш цу 

чохь даимна Iийр бу. Царна карор вац (шайн) тIехIотта 

стаг а‚ гIоьнча а».83 
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185-гIа хаттар: Пайхамарийн а, эвлаяийн а хир долуш дац 

керста а волуш веллачунна дан шафа Iат? 

Жоп: Хир дац. Пайхамарийн а, я эвлияийн а, я АллахIан 

новкъахь дIакхелхина болчу шахIидийн а, я цхьана адамийн 

дан шафа Iат хир дац керста а волуш веллачунна, иза 

пайхамарийн, я эвлияийн уллера гергара стаг велахь а, 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Баккъал а, 

АллахIа наьIалт аьлла керстанашна‚ Цо кечйина царна 

жоьжахати. Уьш цу чохь даимна Iийр бу. Царна карор 

вац (шайна) тIехIотта стаг а‚ гIоьнча а».84 

186-гIа хаттар: ШахIидаша шайн гергарчарех кхузткъе 

иттанна шафа Iат дийр долуш дац къемат-дийнахь? 

Жоп: Ду.  агахь уьш бусалба хиллехь.  агахь уьш керста 

хиллехь, царна дан шафа Iат хир долуш дац шахIидийн, я 

пайхамарийн, я эвлаяийн. 

187-гIа хаттар: Къемат-дийнахь шахIидийн, пайхамарийн, 

эвлаяийн шайна луучунна шафа Iат дан йиш хир яц? 

Жоп: Хир ю, нагахь ши бехкам кхочуш хилахь: 

1- Шафа Iат дийр долчунна шафа Iат дан АллахIа пурба 

далар. 

2- Шафа Iате хьашт волчунна шафа Iат дайта АллахI реза 

хилар. 
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И ши бехкам кхочуш хилча бен, цхьанне шафа Iат дан йиш 

хир яц къемат-дийнахь. Цхьанне а пайхамарийн, я 

шахIидийн, я эвлаяийн дан шафа Iат хир дац, нагахь АллахIа 

пурба ца лахь, ткъа АллахIа шафа Iат дан пурба ша реза 

хиллачунна бен лур дац, ткъа АллахI цкъа а реза а хир вац, я 

геч а дийр дац, керста а волуш веллачунна. 

188-гIа хаттар:  у хь-пайхамаран хиллий дан шафа Iат шен 

кIантана? 

Жоп: Ца хилла. 

 у хь-пайхамаран кIант керста хилла. Цуьнан шен кIантана 

дан  цхьа а гIо ца хилла. 

Ибра хIи м-пайхамаран да керста хилла. Цуьнан шен дена 

дан цхьа а гIо ца хилла. 

Лу тI-пайхамаран зуда керста хилла. Цуьнан шен зудчунна 

дан цхьа а гIо ца хилла. 

189-гIа хаттар: Керста нахах тарвала мегий шен духарца? 

Жоп: Ца мега. Шен духарца, я шен леларца, я шен 

кечваларца, я муьлхха а кхечу хIуманца керста нахах 

тарвалар хьарам ду. Ибн Iумара (АллахI реза хуьйла 

цушинна) дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи 

ва саллам) элира аьлла: «Муьлхха а цхьана нахах 

тарвелларг – уьш берриг ву».85 
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190-гIа хаттар: Керста нехан дезде даздан мегий? 

Жоп: Ца мега. Хьарам ду керста нехан дезде даздар. 

191-гIа хаттар: Далил хIун ду керста нехан дезде даздар 

хьарам хиларан? 

Жоп: Ибн Iумара (АллахI реза хуьйла цушинна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: «Муьлхха а цхьана нахах тарвелларг – уьш 

берриг ву».86 

Цу хьадисах вайна билгалдолу, муьлхха а кепара керста 

нахах тарвала мегаш цахилар, башхалла яц духарца 

тарвелча а, я леларца тарвелча а, я церан дезде даздарца 

тарвелча а. 

192-гIа хаттар: Керла шо керста нехан дезде ду я бусалба 

нехан дезде ду? 

Жоп: Керста нехан дезде ду керла шо. 

193-гIа хаттар:  ина де, я ткъе кхоалгIа февраль, я 

бархIалгIа март керста нехан дезде ду я бусалба нехан дезде 

ду? 

Жоп: Уьш деррише керста нехан дезденош ду. 

194-гIа хаттар: Бусалба нехан дезде маса ду? 

Жоп: Бусалба нехан дезде шиъ ду. 
                                                           
86

  ахьи хь: Абу  Да ву д: 4031. Алба нис сахьи хь дина  Ирва ул-гIали л» 

жайнахь, агIо: 5/109 
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195-гIа хаттар: Муьлха ду и шиъ? 

Жоп: 

1- Марха досту де. 

2- ГIурбанна урс хьокху де. 

196-гIа хаттар: Бусалбано керста декъалван мегар дуй 

совгIатца я декъалваран дешнашца керста нехан 

дездийнахь? 

Жоп: Мегар дац. Хьарам ду. 

197-гIа хаттар: Бусалбанна мегар дуй керстанна хIума 

йохка, цуьнгара эца? 

Жоп: Мегар ду. 

198-гIа хаттар: Керстано делла совгIат схьаэца мегар дуй? 

Жоп: Керстано делла совгIат схьаэца мегар ду, нагахь шайн 

дезде долчу дийнахь делла ца хилчхьана, амма шайн дезде 

долчу дийнахь цара луш долу совгIат схьаэца мегар дац, 

цаьрца декъашхо ца хилархьама. 

199-гIа хаттар: Лулахо я вевзаш волчу керста стеган 

гергара цхьаъ велча, цуьнга кадам бан мегар дуй? 

Жоп: Мегар ду. Амма велларг керста велахь, цунна АллахIа 

гечдойла ала мегар дац. Кхечу дешнашца кадам бан мегар 

ду, церан килса чу ца воьдуш, я церан тезетахь а ца лаьтташ. 
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200-гIа хаттар: Керста стаге юхалург хIума яла а, цуьнгара 

юхалург хIума яккха а мегар дуй? 

Жоп: Мегар ду. 

201-гIа хаттар: Бусалба динан а, бусалба нехан а уггар 

чIогIа мостагIий муьлш бу? 

Жоп: Жуьгтий бу. 

202-гIа хаттар: Бусалба динан а, бусалба нехан а уггар 

чIогIа мостагIий жуьгтий хиларан далил хIун ду? 

Жоп: АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Хьуна 

карор ма бу нахана юккъехь уггар чIогIа муъмин 

нахаца мостагIалла дерш жуьгтий а, ширк динарш а».87 

203-гIа хаттар: Бусалба стагана шен бусалба ваша везар 

тIехь дуй? 

Жоп: Ду. Бусалба стагана берриг а бусалба нах безар тIехь 

ду, шена уьш бевзаш бацахь а, я уьш шен къомах, я шен 

тайпана, я шен гергара нах бацахь а. 

204-гIа  хаттар: «БидIат» бохург хIун ду? 

Жоп: «БидIат» бохург - Далла дечу Iибадатехь керла хIума 

юкъадаккхар ду, Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) я цуьнан асхьабаша а лелийна доцу. 

                                                           
87

  урат: Ма идахI, а ят: 82 
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205-гIа хаттар: Машенаш, кеманаш, телефонаш, иштта 

кхин царех тера ерш хуьлий бидIат, уьш ма яц Пайхамара а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша а 

лелийна? 

Жоп: Ца хуьлу. «БидIат» бохучу дешан ши маьIна ду: 

Iарбийн маттахь шен маьIна ду, бусалба динехь, шарIангахь 

шен маьIна ду. 

1- Iарбийн маттахь цуьнан долу маьIна – Дуьненчохь цкъа а 

хилла доцу керла хIума юкъадаккхар ду, масала: цу 

маьIнина тIедоьгIча, машен, кема, телефон бидIат хуьлу, 

иштта кхидIа къемат-де кхаччалц керла юкъа мел дер дерг 

цхьаьна. Ткъа хIара тайпа долу бидIат хилар новкъа цхьа а 

хIума дац динехь. 

2- Бусалба динехь, шарIангахь цуьнан долу маьIна - Далла 

дечу Iибадатехь керла хIума юкъадаккхар ду, Пайхамара а 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша а 

лелийна доцу, масала: цу маьIнина тIедоьгIча, Iуьйра ламаз 

кхо ракаIат дар бидIат хуьлу, хIунда аьлча Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша цкъа а 

ши ракаIат бен ца дина Iуьйра ламаз. Делкъа ламаз пхи 

ракаIат дар бидIат хуьлу, хIунда аьлча Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша цкъа а 

диъ ракаIат бен ца дина делкъа ламаз, иштта кхин муьлхха а 

Iибадатах а хуьлу бидIат, нагахь Пайхамара а (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша а иза лелийна 

дацахь. 
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 айн хьекъалшца и вайна мел дика хетахь а, иза дика дац, 

мелхо а, вон ду, хIунда аьлча Пайхамара а (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) я цуьнан асхьабаша а ца дина иза, и 

дика хиллехьара цара дитина хир ма дацара иза, масала: 

вайн хьекъалшца дуьстича, дика хIума ма ду ши ракаIат 

долу Iуьйра ламаз кхо ракаIат дар, ши бисмалла деша 

дезачехь кхин цхьа бисмалла сов дешна-кх, вайн 

хьекъалшца дуьстича, дика хIума ма дай иза, хIунда аьлча 

бисмалла дешар вон хIума ма дац! Амма бусалба динца, 

шарIанца дуьстича, иза вон хIума ду! БидIат ду! ХIунда 

аьлча Пайхамара а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) я 

цуьнан асхьабаша а ца дина иза, дика хиллехь, цара дийр 

дара. Иштта кхин муьлхха а Iибадат цу тIе тардо. 

Ткъа вай, бидIат лело мегар дац аьлча, дуьйцуш дерг, я 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) бидIат ма 

леладе аьлла бохучу хенахь дуьйцуш дерг - и шолгIа 

маьIнехь долу бидIат ду, хьалхара маьIнехь долу бидIат цу 

юкъадогIуш дац, Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) хьадисехь дийцинарг шолгIа маьIнехь дерг ду, 

Далла дечу Iибадатехь керла хIума юкъадаккхар ду, 

дуьненан хIуманех керла хIума юкъадаккхар дац. 
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206-гIа хаттар: БидIатан хьокъехь хIун аьлла Пайхамара? 

Жоп: БидIатан хьокъехь Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи 

ва саллам) аьлла: «...Динехь керла юкъа мел даьккхина 

хIума бидIат лоруш ду, ткъа массо а бидIат - тилар ду, 

массо тилар жоьжахати гIур долуш а ду...».88 

207-гIа хаттар: Дика бидIат лело мегаш дуй? 

Жоп: Бусалба динехь дика бидIат хила а ца хуьлу. 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам): «Мел долу 

бидIат тилар ду», - аьлла. « он бидIат тилар ду», - ца аьлла 

цо. 

208-гIа хаттар: Iеламнахана леран хьукма хIун ду? 

Жоп: Iеламнахана лер а, уьш бехбар а, вочу агIора уьш 

хьехабар а, царна тIе харцо кхоллар а, царех кхардар а, нах 

царех къахкор а хьарам ду, даккхийчу къиношха ду, мелхо а 

мунафикъийн билгало ю. 

209-гIа хаттар: Хьаьнгара схьадаьлла ду Iеламнахана лер? 

Жоп: Iеламнахана лер шиIий, хаварижаш олучу харц 

тобанашкара схьадаьлла ду, церан болх бу Iеламнахана лер 

а, бусалба нахана юккъе цунах питана даржор а. 

 

                                                           
88

  ахьи хь: Муслим: 867. Кху дешнашца  аса ис дийцина ду х ара, 1578-

гIа лоьмарца, Алба нис сахьи хь а дина  Ирва ул-гIали л» жайнахь, агIо: 

3/73 
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210-гIа хаттар: Iеламнехан дозалла муха лерина бусалба 

дино? 

Жоп: Iеламнехан дукха лакхара мах хадийна бусалба дино, 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Баккъал а, 

АллахIан лешна юккъара Цунах кхоьруш берш 

Iеламнах бу».89 

Кхера ма-безза АллахIах кхоьруш берш Iеламнах бен ца 

хилар билгалдо вайна а ято. 

Иштта Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) боху: 

«...Iеламнах - пайхамарийн верасаш бу...».90 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) кхечу 

хьадисехь а боху: «...АллахI а, Цуьнан маликаш а, 

стигалшкахь, латта тIехь мел дерг а, шен бен чохь долу 

зингат а, чIара а цхьаьна салаваташ дохкуш ма ду 

нахана дика дерг Iамочунна».91 

Иштта дуккха ду Iеламнехан дозалла, ткъа хIоккхул беза 

нахана луьйр вац шен кийрахь цIена бусалба дог дерг. 

 

 

 

                                                           
89

  урат: Фа тIыр, а ят: 28 
90
  ахьи хь: Тирмизий: 2682. Алба нис сахьи хь дина   ахьи хьул-жа ми » 

жайнахь: 6297 
91
  ахьи хь: Тирмизий: 2685. Алба нис сахьи хь дина   ахьи хьул-жа ми » 

жайнахь: 4213 
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211-гIа хаттар: Бусалбанна такфир даран хьукма хIун ду? 

Жоп: Бусалбанна такфир дар кхераме болх бу, боккха болх 

бу, Делах кхоьруш волу бусалба чIогIа ларвала везаш болх 

бу, хIунда аьлча Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) аьлла: «Стага шен бусалба веше «хIай кафир» 

аьлча, цушиннах цхьанна тIедеа иза».92 

 агахь ахь кафир ву аьлларг баккъалла кафир вацахь, хьуна 

юхадоьрзуш ду боху Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) ахь аьлларг. 

212-гIа хаттар: Ткъа шегара ширк я керстаналла 

даьллачунна такфир дан дезарш муьлш бу? 

Жоп: ДогIучунна такфир дар Iеламнехан болх бу, мелхо а 

баккхийчу Iеламнехан болх бу, Iилма доцу нах а, 

мутаIеламаш а улле баха мегар долуш хIума дац, хIунда 

аьлча бусалбанна такфир далле кхочуш хила дезаш шен 

бехкамаш ду, талла безаш белхаш бу, бехказло йогIуш 

хаттар ду я дац довза дезаш ду, иштта кхин а белхаш бу 

талла безаш, ткъа цу белхах дерг баккхийчу Iеламнахана 

бен ца девзу, мутаIеламашна а, Iилма доцучарна хIетте а ца 

девзу царех дерг, тIаккха цара шеко йоцуш дан ца 

догIучунна такфир до, цул тIаьхьа уьш Пайхамаран 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) дешнашна кIела богIу, цо 

аьлла долу: «Стага шен бусалба веше «хIай кафир» 

аьлча, цушиннах цхьанна тIедеа иза».93 

                                                           
92
  ахьи хь: Буха рий: 6103 

93
  ахьи хь: Буха рий: 6103 
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213-гIа хаттар: Борша наха маж лелоран хьукма хIун ду? 

Жоп: Маж лелор важиб ду. Пайхамаран (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) суннат кхочушдан ният долуш 

лелийначунна ял хир ю, ткъа и дIайоккхучух къа а хьаьрчар 

ду. 

214-гIа хаттар: Далил хIун ду маж лелор важиб хиларан? 

Жоп: Маж лелор важиб хиларан далилаш шортта ду, царах 

цхьаъ:  

Ибн Iумара (АллахI реза хуьйла цушинна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла: «Мекхаш дIадаха, мажош охьахеца».94 

215-гIа хаттар: Маж тоеш лело мегар дуй? 

Жоп:  агахь Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

суннат кхочушдан лелош елахь, ша ма-ярра охьахеца езаш 

ю маж, тоеш, хедаеш, яцъеш ца лелийна Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) шен маж, цу тайпа модина 

цо лелош елахь иза Пайхамаран (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) суннат кхочушдинарг лорур вац, я АллахIера ял а 

хир яц. Ткъа Пайхамарах (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

тарвала Iалашонца маж лелош волчо, Дала шена елла маж 

мел еха елахь а цу тIера цхьа а чо хада ца беш, ша ма-ярра 

охьаялийта езаш ю. 

 

                                                           
94
  ахьи хь: Буха рий: 5893 
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216-гIа хаттар:  ударшна хьижаб лелоран хьукма хIун ду? 

Жоп:  ударшна хьижаб лелор важиб ду, АллахIна а, Цуьнан 

Пайхамарна а (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) муьтIахь 

хила ният долуш лелийначунна ял хир ю, ткъа и цалелочух 

къа а хьаьрчар ду.  ударша шайн куьйгаш а, юьхь йоцург, 

кхийолу муьлхха а меже хийрачу божаршна гайтар хьарам 

ду. 

217-гIа хаттар: Далил хIун ду зударшна хьижаб лелор 

важиб хиларан? 

Жоп:  ударшна хьижаб лелор важиб хиларан далилаш 

шортта ду, царах цхьаъ: 

АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «ХIай 

Пайхамар! Ала хьайн зударшка а‚ хьайн мехкаршка а‚ 

бусалба нехан зударшка а, шайна тIе шайн оба (хьижаб) 

йохийла цара...».95 

Цу а ятах вайна билгалдолу, зударшна хьижаб лелор важиб 

хилар. 

218-гIа хаттар: Муха хила езаш ю зударийн хьижаб? 

Жоп: АллахIа важиб дина зударшна тIейиллина йолу 

хьижаб, хIара бехкамаш кхочуш хилларг ю: 

- ьхь, ши куьг доцург, дерриг дегI хьулдеш хилар. 

-Чекх са гуш ца хилар, лаг тIера а я пхьаьрсаш тIера а. 

                                                           
95

  урат: Ахьза б, а ят: 59 
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-ТIелетта йоцуш, дегIа тIехь паргIат, шуьйра хилар. 

-Божарийн бIаьрг тIехIуттур болуш хаза ца хилар. 

-Хаза хьожа йогIу хIума тоьхна ца хилар. 

-Ша Iачу махкара наха лелочу духарх схьакъаьсташ ца 

хилар. 

-Божарийн духарх тера ца хилар. 

-Керста зударийн духарх тера ца хилар. 

-Шена тIехь жаIарийн я са долчу хIуманийн суьрташ долуш 

ца хилар. 

ХIара бехкамаш кхочуш долуш ерг бен яц бусалба дино 

лоруш йолу хьижаб, АллахI резаван дог-ойланца хьижаб 

лелош ерг, шен духарехь хIара бехкамаш кхочуш дуй хьажа 

еза. 

219-гIа хаттар: Эшаршка ладогIа мегаш дуй? 

Жоп: Мегаш дац. Эшаршка ладогIар хьарам ду. 

220-гIа хаттар: Далил хIун ду эшаршка ладогIар хьарам 

хиларан? 

Жоп: Эшаршка ладогIар хьарам хиларан Къуръан чуьра 

далил - АллахIа боху Шен сийлахьчу Къуръан чохь: «Нахах 

цхьаверг ву, шегахь Iилма доцуш, даьсса хабарш 

(эшарш) оьцуш верг, АллахIан некъах нах тилорхьама, 
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сийсазбой схьалоцу  цо и (АллахIан некъ). Оцу наханна - 

сийсаздолу Iазап (хир) ду».96 

Пайхамаран асхьаб волчу IабдуллахI ибн МасIу да (АллахI 

реза хуьйла цунна) аьлла: « аллахIи, цу а ятехь юьйцург 

зурма ма ю». 

Эшаршка ладогIар хьарам хиларан хьадисера далил - 

Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Сан 

умматехь цхьа нах хир ма бу, зина а, дари а, къаьркъа а, 

эшарш а хьаналъеш».97 

Цу а ятах а, хьадисах а вайна билгалдолу, эшаршка ладогIа 

мегар ца хилар, цаьрга ладогIар хьарам хилар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96

  урат: Лукъма н, а ят: 6 
97
  ахьи хь: Буха рий: 5590 
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«Кхеташ делара-кх сан къам». [Сурат: Ясин, аят: 26] 

Кху тIехь хьалхара дакъа чекхдели, хIара иманан ялх баххех 

хьалхара бух буьйцуш дара, ткъа АллахIа пурбалахь бисна 

пхиъ, иштта кху кепара, хIора ша-ша арахоьцур бу. 

Хастам бу Шен ниIматашца диканиг кхочуш хуьлуьйтуш 

волчу АллахIна. АллахIера салават а, салам а хуьйла Iаламех 

къинхетам бан ваийтинчу вайн Пайхамарна! 


