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Гочдархочун дешхьалхе 

Хастам бу вай кхоьллинчу АллахIна. АллахIера салават а, 

салам а хуьйла Iаламех къинхетам беш ваийтинчу вайн 

Пайхамарна! 

Цул тIаьхьа! Мархийн баттахь ян мегар йолу коьрта 173 

Iамал вовшахтоьхна яздина хIара беркате жайна Шайх 

Мухьаммад  а лихь Мунажжида (АллахIа Iалашвойла иза). 

Делахь а, 33-гIа, 37-гIа лоьмарца йолу Iамал шозза хьахийна 

Шайхо кху жайнахь, тIаккха 171 Iамал хуьлу йийцинарг. 

Ткъа хIара мархийн баттана аьлла яздинехь а, кхарах 

дукхахйолу Iамалш мархийн бутт боцучу хенахь а ларо а, 

терго ян еза Iамалш ю. АллахIа и Iамалш яр лойла вайна. 

ТIаккха кхунна гочдечу юкъахь, ца кхеташ хила мега аьлла 

хетта меттигаш а, иштта пайде хила мега аьлла хеттарг а, 

тIетовжар деш, буха яздина вай. ТIехула дерг Шайхан 

къамел ду, тIетовжарехь, буха яздинарг вайн къамел ду. 

АллахIе доьху ас, кху тIехь бина болх беркате бар а, кху 

белха тIехь долу сан гIалат билгалдеш хаам бинчух 

къинхетам бар а. 
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Мархийн баттахь ян мегар йолу 173 дика Iамал 

 

1- Фарз ламазаш дар. 

2- Мархийн бутт кхабар. 

3- Терхьаш дар.
1
 

                                                           
1
 Маьждиге вахаза виснехь, шен чохь ша дина а, ца деш буьйса ца 

ялийтар мархийн баттахь, хIунда аьлча, Абу ХIурайрата (АллахI реза 

хуьйла цунна) дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) элира аьлла: «АллахIа лур йолчу йолах тешаш волуш, оцу йоле 

Цуьнгара са а туьйсуш мархийн беттан буьйсанаш денйинчунна дIа мел 

даханчу къиношна гечдийр ду .  ахьи хь   уха рий: 37 

Ткъа хьо буьйса денйинарг лоруш ву ахь терхьа дар бен, цу буса кхин 

Iамал ца йича а, Шайх Iусаймина (АллахIа къинхетам бойла цунах) 

цунах дерг иштта билгал ма-дарра «Мажа лису шахIри рамада на» олучу 

шен жайнахь, агIо: 11. ТIаккха цхьа а буьйса юкъара ца йолуьйтуш 

мархийн баттахь хIора буса ахь терхьа дича, оцу хьадисана юкъавоьду 

хьо. 

Иштта зударша а дийр ду терхьа, ша дина а я лаахь шен ненаца, йишица 

я кхин хьаьнцца а жамаIатца дина. Ткъа зударийн ламаз дуьсу хан еъна 

терхьа данза денош юкъарадовларх, оцу хьадисана юкъара ер яц иза, 

хIунда аьлча, и денош шен тIекхачале цо хIора дийнахь еш хиллачу 

Iамалан ял цунна хуьлуш ю оцу деношкахь, и Iамал юкъарайисча а, и 

юкъарайисаран бахьана и денош тIедахкар бен дацахь, цуьнан тоьшалла 

- АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла    ай цомгуш 

хилча я цхьанхьа ваха новкъа ваьллехь, цомгуш воцчу хенахь я 

цхьанхьа вахаза шен цIахь волчу хенахь цо еш хиллачу Iамалийн ял 

язйийр ю цунна .  ахьи хь   уха рий       

Амма и денош тIедаьхкина, дисина марханаш тIекхаба деза цуьнан, 

хIунда аьлча, марха тIера долуш дац и денош нисделлера аьлла, вай 

далийначу хьадисехь юьйцург суннат Iамалш ю, Ибн Хьажар 

Iаскъала нис (АллахIа къинхетам бойла цунах) цунах дерг иштта билгал 

ма-дарра  Фатхьул-ба рий  олучу шен жайнахь, агIо  7/ 50. 
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-Ткъа терхьа муха дан дезаш ду аьлча, шишша ракаIат деш, вуьшта 

аьлча ши бисмал, атхьиг доьший, салам луш, шена мел луу дийр ду. 

 аахь буса сахиллалц а, амма тIаьххьара дерзош витра цхьа ракаIат деш 

дерзор ду, цуьнан тоьшалла - Ибн Iумара (АллахI реза хуьйла цушинна) 

дийцина   Цхьа стаг веара Пайхамарна тIе (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам), иза хьехам беш волуш, цо хаьттира    уса деш долу ламаз муха 

дан деза?  Пайхамара жоп делира   Шишша ракаIат де, Iуьйра ламазан 

хан герга хила йоьлча цхьа ракаIат де .  ахьи хь   уха рий   73 

Я кхо ракаIат дан а мегар ду и витра,  уха рис, ша и лакхара хьадис 

схьадалийча, цунна тIаьххье  ъа симан дешнаш далийна, цо боху  

 Тхуна гина витра кхо ракаIат деш берш а . Нагахь витра кхо ракаIат 

деш хилча муха дийр ду аьлча, ши ракаIат дина салам делла, юха цхьа 

ракаIат дийр ду, я кхо ракаIат цхьана метта дийр ду, вуьшта аьлча кхо 

бисмал дешна, тIаккха цхьа атхьиг дешна, салам лур ду. Иштта дийр ду 

терхьа, вуьштта аьлча, тахIажжуд ламаз ду-кх иза, оцу цхьана ламазан 

цIерш ю уьш ерриге - къиямул-лайл, терхьа, витра. 

-Цуьнан хан - пхьуьйра ламаз диначул тIаьхьа, Iуьйра ламазан хан 

хиллалц ю, цуьнан тоьшалла -  а бира (АллахI реза хуьйла цунна) 

дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира 

аьлла    уьйсанан чаккхенахь ша гIатталур вац аьлла хетачо, буьйсанан 

юьххьехь дойла витра .  ахьи хь  Муслим  755 

Вай билгал ма-дарра, витра, тахIажжуд, терхьа, къиямул-лайл - уьш 

ерриге цхьана ламазан цIерш ю. 

-ТIаккха оцу хьадисах кхин а билгалдолу вайна, тахIажжуд дIа а вижна, 

хьалагIаьттина ца хилча а дан мегаш хилар, хIунда аьлча, буьйсанан 

юьххьехь и деш хилча, дIавижале дан дезаш нисло-кх иза, кхин дика 

билгалдолу иза Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцинчу 

хьадисехь, цо аьлла    уна дукхавезаш волчу сан доттагIчо кхаа 

хIуманца весет дина соьга, суо дийна мел ву уьш дуьтур дац ас  хIора 

баттахь кхо марха кхабарца; духьа ламаз дарца; витра дина бен дIа ца 

вижарца .  ахьи хь   уха рий  117  

-Амма цунна еза йолу хан буьйса кхоалгIа декъе яхча ю, цуьнан 

тоьшалла -  а бира (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, АллахIан 

Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла    уьйсанан 

чаккхенахь ша гIатталур вац аьлла хетачо, буьйсанан юьххьехь дойла 

витра, амма буьйсанан чаккхенехь ша гIатталур ву аьлла хетачо 

буьйсанан чаккхенехь дойла, хIунда аьлча, буьйсанан чаккхенехь дечу 

ламазе маликаш догIу, (цундела) буьйсанан чаккхенехь дар деза ду . 

 ахьи хь  Муслим  755 
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4- Марха даста сихо яр.
2
 

5- Iуьйкъе мелла а тIаьхьататтар.
3
 

                                                                                                                             
 хин а буьйса кхоалгIа декъе яхча АллахI дуьненан стигал тIе вуссу хан 

ю иза, цо Шен лешка кхойкхуш, Шега доIа дан цхьа вуй, Ша жоп лур ду 

цунна олий, цуьнан тоьшалла - Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла 

цунна) дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

элира аьлла    екха а,  еркате а хин волу вайн Дела хIора буса а 

дуьненан стигал тIе охьавуссу, буьйсанах тIаьххьара кхоалгIа дакъа 

дисча. Цо олу    оьга доIа деш цхьа а вуй? Ас жоп лур ду цунна.  оьга 

шен хьашт кхочушдар доьхуш цхьа а вуй? Ас кхочушдийр ду цуьнан 

хьашт.  оьга шен къиношна гечдар доьхуш цхьа а вуй? Ас гечдийр ду 

цунна  .  ахьи хь   уха рий  11 5 

-Ткъа буьйса кхоалгIа декъе яхар муха дустуш ду аьлча, маьркIажа 

ламазан ханна, Iуьйра ламазан ханна юкъахь йолу хан кхаа декъе екъча, 

цунах ши дакъа дIадаьлча, йиснарг кхоалгIа дакъа ду. Масала  маьркIаж 

ламазан хан ялх даьлча хуьлуш хилча, Iуьйра ламаз хан кхоъ даьлча 

хуьлуш хилча, исс сахьт хуьлу-кх цушинна юккъехь, кхаа декъе декъча 

кхоккха сахьт хуьлу уьш, тIаккха и ши дакъа дIадаьлча кхидIа Iуьйра 

ламазан хан хиллалц ерг буьйсан кхоалгIа дакъа ду, вуьшта аьлча вай 

далийначу масалца, 1  даьлча Iуьйра ламазан хан хиллалц ерг буьсанан 

кхоалгIа дакъа хуьлу. 

-Амма Имам Нававис а, иштта кхин а цхьаболчу Iеламнаха аьлла, 

дIавижна хьалагIаьттина дича бен тахIажжуд ца олу цунах, делахь а, 

нийсо дерг, дукхахболчу Iеламнаха аьлларг а, вай билгал ма-дарра, уьш 

ерриге цхьана ламазан цIерш хилар, дIавижале а иза дан мегаш хилар, 

делахь а, цунна езох йолу хан буьйса кхоалгIа декъе яхча ерг хилар ду. 
2
 МаьркIаж-хан хилча, тIаьхьа ца тоьттуш, хурма кхаьллина я хинан 

къурд бина шен марха дастар, цхьаболчу нахана моьтту, хан ма-хилла 

ца достуш, иза тIаьхатеттар деза ду, я шен гIуллакх дIадирзичхьана 

досту ша бохуш тIаьхьатоьтту, иза нийса дац, мелхо а, хан ма-хилла 

дастар, молла кхайкха вола ма-велла дастар ду деза дерг, цуьнан 

тоьшалла -  ахI ибн  аIда (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Нах 

диканехь хир ма бу, марха даста уьш сихо еш мел бу .  ахьи хь  

 уха рий  1 57 
3
 Мелла Iуьйра ламазан хан герга а яийтина, ша хIума кхаьллина ваьлча 

молла кхайкха йисина 5-10 минот бен хир йоцуш, цуьнан тоьшалла - 
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6- Витр ламаз дина ваьлча кхузза « убхьа нал-маликил-

къудду с» алар.
4
 

7- Фарз ламазашца деш долу суннаташ дар.
5
 

                                                                                                                             
Анаса дийцина,  айд ибн  а бита (АллахI реза хуьйла цунна) элира 

аьлла, Пайхамарца (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) Iуьйкъе йира шаьш, 

цул тIаьхьа ламазе хьалагIаьттира иза. Анаса хаьттира   Молла 

кхайкхарний, Iуьйкъе ярний юккъехь мел хан яра? .  айда жоп делира  

 50 аят дешшал хан яр .  ахьи хь   уха рий  1  1 

Ткъа Iуьйкъе янне ца яр гуттар нийса дац, иза Пайхамаран (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) суннат дуьтуш ву, цуьнан тоьшалла - Анас ибн 

Ма лика (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, Пайхамара (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Iуьйкъе елаш, Iуьйкъе ярехь беркат ду 

шуна .  ахьи хь   уха рий  1  3 

 хин а аьлла Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам)   Вайн 

мархина а, шайга жайна доссийначеран мархина а юккъехь йолу 

башхалла - Iуьйкъе яр ю .  ахьи хь  Муслим  10   

Шайга жайна доссийнарш жуьгтий а, жаIарна Iибадат деш берш а бу, 

лууш дерг - цара Iуьйкъе ца йо, тIаккха вайна тIехь ду царах тар ца 

далар, 

хинан къурд бен ца бахь а, Iуьйкъе ца еш ца Iар, цуьнан тоьшалла - Абу 

 аIи д Худрис (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, АллахIан Элчано 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Iуьйкъенан даар беркат 

ду, иза ца дууш ма Iе, хинан къурд бай а. АллахI а, Цуьнан маликаш а 

салаваташ дохкуш ду Iуьйкъе ечарна .  ахьи хь  Ахьмад  113  . 

Арнау тIа сахьи хь дина. 

Амма Iуьйкъе еш хурма кхаллар суннат ду, цуьнан тоьшалла - Абу 

ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Муъмин стага уггар дика 

йина Iуьйкъе хурманца йинарг ю .  ахьи хь  Абу Да ву д   3 5. Алба нис 

сахьи хь дина 
4
 Вай лакхахь билгал ма-дарра, терхьа дина, цул тIаьхьа витра дича 

олуш ду иза 
5
 Уьш чIагIдинарш а, чIагIдина доцурш а олий шина декъе доькъу 

Iеламнаха, чIагIдинарш - делкъа ламазна хьалхара ши суннат, тIаьхьара 

цхьа суннат. МаьркIажа ламазна тIаьхьара цхьа суннат. Пхьуьйр 

ламазна тIаьхьара цхьа суннат. Iуьйра ламазана хьалхара цхьа суннат. 
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8- Духьа ламаз дар.
6
 

9-  агIа далар.
7
 

10- « а  ила хIа иллаллахI» бахар. 

                                                                                                                             
Ткъа чIагIдина доцурш – делкъа ламазна тIаьхьара ши суннат. Малхбуза 

ламазна хьалхара ши суннат 
6
 Цуьнан лаххара барам ши ракаIат дар бу, лаккхара барам   ракаIат дар 

бу, шишша ракаIат деш, салам луш дийр ду иза. Ткъа цуьнан хан - малх 

хьалабаьлла цхьа 10-15 минот яьлча йолало, делкъана молла кхайкха 

цхьа 3-5 минот йиссалц лаьтта, оцу юкъахь муьлххачу а хенахь дан 

мегар ду. Амма цунна еза йолу хан - де дохдала долало хан ю, иза цхьа 

исс даьлла, итталгIа сахьтехь хуьлу 
7
  ом бен ца лахь а я кхин муьлхха хIума лахь а кхочуш хуьлу иза. 

Амма сагIа даларан цхьа дика некъ бу, иза муха бу аьлча, хьайн хIусаме 

ахча IаIаден хIума хIоттайо ахь, сагIа чудилла аьлла. ТIаккха хIора 

Iуьйранна цхьа сом бен дацахь а, хьайна сагIийна дала лууш дерг цу чу 

тосу ахь, хIора дийнахь сом сагIийна дала аравер ма ваций хьо, цундела 

иштта хIума лелайо ахь, цу чохь алсам гул ма-делла, иза цхьана 

мискачунна дIалур долуш. ТIаккха иштта ахь хIоттиначунна чу хьан 

чуьрачара я хьо волче веъначо тасахь, я цхьамма хьох масал эцна, и 

хIума шен хIусамехь а леладахь, хьуна цунах а ял хуьлу. Ткъа и болх 

хIунда лелош бу аьлча, Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) 

дийцина, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла  

 Цхьа а де ма дац леш шена чохь Iуьйренга бовлуш, (стиглара) ши 

малик охьадогIуш бен, цушиннах цхьамма олу   Я АллахI! Харж 

йиначунна (сагIийна хIума еллачунна) совдаккха ахь! . Ткъа вукхо олу  

 Я АллахI! Харж ца йинчу (сагIийна хIума ца еллачу) бIаьрмециган 

даьхни эшаде ахь  .  ахьи хь   уха рий  1    

Ахь сагIийна Iуьйранна сом бен ца делча а, хьо сагIа делларг 

хуьлуш ву, тIаккха хIора Iуьйранна стиглара охьадоьссинчу 

малико дечу доIанна юкъавоьду хьо,  Я АллахI! Харж йинчунна 

(сагIийна хIума еллачунна) совдаккха ахь!  бохуш долу, ткъа 

маликан доIанна жоп луш ду. 
Амма цхьа хIума ду, иштта сагIийна аьлла айхьа билгалдаьккхина 

ахчанна тIера хьайн гIуллакхна эшча ахча схьаэца мегар дац айхьа юха 

охьадуьллур ду аьлла а 
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11- « убхьа наллахI» бахар. 

12- «АлхьамдулиллахI» бахар. 

13- «АллахIу акбар» бахар. 

14- « а  хьавла вала  къуввата илла  биллахI» бахар. 

15- Молла кхойкхуш, цунна тIаьхьараалар.
8
 

16- «АстагIфируллахIа ва ату бу илайхIи» бахар. 

17- ДоIа дар.
9
 

                                                           
8
 Цо оллург тIаьхьара эр ду,  ъуръан доьшуш велахь а, саца а сецна, 

амма  хьаййаIалас-сала хь, хьаййаIалал-фала хь  аьлча,  ла  хьавла вала  

къуввата илла  биллахI  эр ду. Ткъа Iуьйра-ламазна молла кхойкхуш, 

 ассала ту хайрум-минан-навм  аьлча, тIаьхьараолучо а изза эр ду, 

 садакъта ва барирта  эр дац, хIунда аьлча цу хьокъехь деъна хьадис 

даIи ф ду. Иштта къамат деш тIаьхьараалар а ду суннат, ткъа цо  къад 

къа матис-сала хI» аьлча а эр ду тIаьхьараолучо изза,  акъа махIаллахIу ва 

ада махIа   эр дац, хIунда аьлча цу хьокъехь деъна хьадис даIи ф ду. 

ТIаккха молла кхайкхина ваьлча,  АллахIумма салли Iала  Мухьаммад, 

ва Iала  а ли Мухьаммад  аьлла, Пайхамарна салават диллина, тIаккха 

хIара доIа дийр ду   АллахIумма рабба хIа зихIид-даIватит-та ммахI, 

вассала тил-къа имaxI, а ти Мухаммаданил-васи лата валфади лахI, ваб-

IасхIу макъа мам-махьму даниллази  ваIадтахI». 

Ткъа и доIа деш куьйгаш айдан дезаш дац, деккъа багахь дIадешчхьана 

даьлла, дагахь ца хуучо тIехьожуш деша а мегар ду, амма молла 

кхайкхинчунна тIаьхьара  амин  бохуш, цо фатихьат аьлча бисмал 

доьшуш, и болх лелор бидIат ду, я иштта  амин  баьхна бисмал 

дешнера аьлла и суннат кхочушдинарг а лорур вац. 

Иштта молла кхойкхучо  ла  ила хIа иллаллахI  аьлча, ладугIуш волчо 

 ла  ила хIа иллаллахI, Мухьаммад расу луллахI  алар цхьа а бух болуш 

дац, мелхо а, иза бидIат ду 
9
 Муьлхха дика хIума доьхуш, дуьненан хIума делахь, эхартан хIума 

делахь а, башхалла яц, марха долчунна жоп луш цхьа доIа ду хIора 
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18- Пайхамарна салават диллар.
10

 

19-  ъуръан дешар.
11

 

20- Цуьнан ойла яр.
12

 

21- Иза дагахь Iамор.
13

 

22- Iилманан агIора цунах дерг Iамош долу дарс эцар.
14

 

23- Цуьнан тафсир дешар.
15

 

24-  хечунна и дIахьехар, къаьсттина кегийчарна бисмал 

хьехар.
16

 

                                                                                                                             
дийнахь, ткъа оцу цхьана доIанехь бес-бесара дуккха хIуманаш деха 

йиш ю. Ткъа маца дийр ду и доIа аьлча, дийнахь муьлххачу хенахь 

мегаш ду, марха дастталц, амма марха досту хан мелла герга яийтина 

дар жоп даларна мелла герга хир ду, хIунда аьлча, алсам мацвелла, 

кIадвелла, хIоьттина волчу хенахь Деле товжар, Цунна хьаставалар 

даггара хуьлу, ткъа иштта хьолехь динчу доIанна жоп хила герга ду 
10

 Цуьнан доцца долу куц иштта ду   АллахIумма салли Iала  

Мухьаммад, ва Iала  а ли Мухьаммад». 

Ткъа цуьнан дуьззина долу куц иштта ду   АллахIумма салли Iала  

Мухьаммад, ва Iала  а ли Мухьаммад, кама  саллайта Iала  а ли Ибра хIи ма 

иннака хьами дум-мажи д. АллахIумма ба рик Iала  Мухаммад, ва Iала  а ли 

Мухьаммад, кама  ба ракта Iала  а ли Ибра хIи ма иннака хьами дум-мажи д» 
11

 Мархийн баттахь цкъа мукъна дешна  ъуръан чекх ца даккхар чIогIа 

кIезга ду, мел чIогIа балхаца, мухха волчо а даккха деза цкъа мукъна 

чекх 
12

 МаьIнах кхеташ воцург ша кхетачу матте цуьнан диначу маьIне 

хьожуш а, ойла еш хилар 
13

 Доца сураташ Iамийна а, юкъ-юкъара цхьацца аяташ Iамош, мелла 

Iамийна а, дагахь Iамо хьажар 
14

  ъуръанан вайн маттахь долчу дарсашка ладоьгIна а, масала  ШоIипа 

а, Фарукъа а дIаяздиначу тафсир дарсашка 
15

 Ша кхетачу матте гочдинарг дешна а 
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25- Тоба дар.
17

 

26- Деца-ненаца дика хилар.
18

 

27- Шен гергарлонаш дIахIиттор.
19

 

28- Шен ден-ненан доттагIашца гергарлонаш дIахIиттор.
20

 

29- Хьешан ларам бар.
21

 

                                                                                                                             
16

 Хьайн дена-нанна Iамийна а я хьайн кертара, лулара берашна Iамийна 

а  ъуръан деша Iамор, нагахь хьайна деша хаахь, ткъа хьайна деша ца 

хаахь, берана хьайна хууш долу бисмал мукъна Iамор. Ткъа къаьсттина 

бисмал берана Iамор чIогIа ял хуьлуш болх бу, хIунда аьлча, ахь 

 ъуръанчуьра цхьа элп дешча цунах итт ял хуьлуш ю хьуна, ахь иза 

кхечунна Iамийча цо мосазза доьшу цу юккъера хIора элпах итт ял 

хуьлу, тIаккха бисмал деша ца хуучу берана ахь Iамийча, и бер доккха 

хилча кхин  ъуръан доьшуш ца лелахь а, ламаз ма дой цо, хIора 

дийнахь цо ламаз моссазза до, цо доьшучу бисмал юккъера хIора элпах 

хьуна итт ял хуьлу хьо веллачул тIаьхьа а 
17

 Айхьа дина къинош дагадохкуьйтуш АллахIе хьайна гечдар дехар, 

ткъа тоба АллахIа къобалдеш ду, нагахь кхо бехкам кхочушхиллехь  1- 

Айхьа динчунна даггара дохковалар.  - И къа Iаддитар. 3- Айхьа и къа 

кхин дийр дац аьлла дог-ойла чIагIъяр. Нагахь ахь дина къа нехан 

хьаккъех хоттаделла делахь, боьалгIа бехкам а тIекхета, иза - нехан 

хьакъ юхадерзор, масала  нехан хIума лачкъийна ахь, я схьаяьккхина, 

шен йолчунна и хIума юхаерзор, нагахь цхьанна зулам динехь, иза 

къинтIераваккхар 
18

 Цушинна муьтIахь хиларца, цушинга хаза дош аларца, цушинна 

совгIат дарца, цушинна халахетар ца дарца, цушинна дуьхьал вист ца 

хиларца, реза воцуш цушинна дуьхьал ца хьажарца, хьуо мел реза 

воцург цушингара даьлча а,  офф-фай  аьлла а, хьуо реза воций ца 

хаийтарца 
19

 Доьхна лаьтташ долу гергарло дIатасарца, ца лелош, хердаьлларг 

карладаккхарца 
20

 Шен да-нана дийна дацахь а, цушиннан хиллачу доттагIашца гергарло 

лелор 
21

 Цунна хьошалла дарца, цуьнан самукъадаккхарца 
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30- Хьаша дIахьажор.
22

 

31-  улахошца дика хилар.
23

 

32-  алам даржор.
24

 

33-  агIийна кхача балар. 

34-  ъамел хаза дар.
25

 

35- Iуьйранна, суьйранна деш долу азкараш лардар.
26

 

                                                           
22

 ДIавоьдучу хенахь цунна тIаьхьаваларца, гучураваллалц чу ца воьдуш 
23

 Уьш хьайца вон белахь а, цара хьайна зен дахь а собаре, дика а хилар 
24

 Вевзачуьнга, ца вевзачуьнга, воккхачуьнга а, жимачуьнга а даларца 
25

 Оьзда доцург ца дийцарца, шога а ца хиларца 
26

 Царах цхьадерш хIорш ду  

-АIу зу биллахIи минаш-шайтIа нир-ражи м  АллахIу ла  ила хIа илла  

хIувал-хьайюл-къайюм, ла  таъхузухIу  синатув-вала  навм, лахIу ма  
фиссама ва ти ва ма  фил ард, ман заллази  йашфаIу IиндахIу илла  

биизнихI, йаIламу ма  байна айди хIим ва ма  халфахIум, ва ла  юхьи тIуна 

бишай-им мин IилмихIи  илла бима  ша ъ, васиIа курсий-юхIуссама ва ти 

вал ард, ва ла  йаудухIу  хьифзухIума , ва хIувал-Iалиййул-Iаз  м. - 1 

-Алла хIумма анта рабби  ла  ила хIа илла  анта, халакътани , ва ана Iабдука, 

ва ана Iала  IахIдика ва ваIдика мастатIаIту, аIу зу бика мин шарри ма  

санаIту, абу -у лака биниIматика Iалаййа, ва абу -у бизанби  фагIфирли , 

фаиннахIу ла  йагIфируз-зуну ба илла  анта. - 1 

-АIу зу бикалима тиллахIитта ммахI, мин кулли шайтIа нин ва хIа ммахI, 

ва мин кулли Iайнин ла ммахI.-1 

-Алла хIумма инни  ас алука Iилман на фиIан, ва рицкъан тIаййибан, ва 

Iамалан мутакъаббала . -1 

-АIу зу биллахIи минаш-шайтIа нир-ражи м, бисмиллахIир-рахьма нир-

рахьи м   ъул хIуваллахIу ахьад. АллахIуссамад.  ам йалид ва лам 

ю лад. Ва лам йакуллахIу  куфуван ахьад. -3 

-АIу зу биллахIи минаш-шайтIа нир-ражи м, бисмиллахIир-рахьма нир-

рахьи м   ъул аIу зу бираббил-фалакъ. Мин шарри ма  халакъ. Ва мин 

шарри гIа сикъин иза  вакъаб. Ва мин шарриннаффа са ти фил Iукъад. Ва 

мин шарри хьа сидин иза  хьасад. -3 



 

13 

36-  хидолчу белхашкахь долу азкараш лардар.
27

 

37- ДIавуьжуш ламаз керахь долуш вижар. 

38- Рузбане вахале лийчар.
28

 

39- Хаза хьожа йогIу хIума хьакхар.
29

 

                                                                                                                             
-АIу зу биллахIи минаш-шайтIа нир-ражи м, бисмиллахIир-рахьма нир-

рахьи м   ъул аIу зу бираббинна с. Маликинна с. Ила хIинна с. Мин 

шаррилвасва сил-ханна с. Аллази  ювасвису фи  суду ринна с. Минал-

жиннати ванна с. -3 

-АIу зу бикалима тилла хIитта мма т мин шарри ма  халакъ. -3 

- убхьа наллахIи ва бихьамдихIи, Iадада халкъихIи, ва рида  нафсихIи, ва 

зината IаршихIи, ва мида да калима тихI. -3 ХIара Iуьран бе эр дац. 

-Алла хIумма Iа фини  фи  бадани , алла хIумма Iа фини  фи  самIи , 

алла хIумма Iа фини  фи  басари , ла  ила хIа илла  анта. -3 

-Алла хIумма инни  аIу зу бика минал-куфри вал-факъри, ва аIу зу бика 

мин Iаза бил-къабри, ла  ила хIа илла  анта. -3 

- исмиллахIиллази  ла  йадурру маIасмихIи шай-ун фил ард  вала  

фиссама и вахIувас-сами Iул-Iали м. -3 

-Рад  ту биллахIи раббан, ва бил исла ми ди нан, ва би Мухьаммадин 

саллаллахIу IалайхIи ва саллама набиййа . -3 

-АстагIфируллахIа ва ату бу илайхIи. -100 

- убхьа наллахIи вабихьамдихIи. -100 

- а  ила хIа иллаллахIу вахьдахIу ла  шари ка лахI, лахIул-мулку ва 

лахIул-хьамду, ва хIува Iала  кулли шай-ин къади р. -100 
27

 ХIусамера араволуш, чувогIуш, маьждигчу воьдуш, цу чуьра 

араволуш, цхьанхьа новкъа волуш, цIа вогIуш, иштта кхин а массо 

хьолашкахь деш долу азкараш лардар 
28

 Цхьаболчу Iеламнаха иза важиб ду аьлла, гIоли дерг суннат хилар ду 
29

 Амма зударшна хьарам ду арайолуш хаза хьожа йогIу хIума тохар, 

цуьнан тоьшалла - АшIарис (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, 

АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла  

 Муьлхха зуда хаза хьожа йогIу хIума тоьхна араялахь, тIаккха шех 

хьожа яийта нахана хьалхахула ялахь, иза зина динарг санна ю . 

Хьасан  Наса ий  51 1. Алба нис хьасан дина. (Хьасан хьадис – сахьи хь 

долчул лахара долуш, даIи ф дарже охьакхаьчна доцуш, амма 
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40- Хьалххе дIавахар.
30

 

                                                                                                                             
тоьшаллина дало мегаш дерг ду). Иштта цу юкъайоьду хьацар ца 

далийта тухуш ерг я муьлхха хьокхуш долу кIадал а (крем), нагахь 

царах уллерачунна хаза хьожа схьакхеташ елахь. Амма шен хIусамехь 

мегаш ду цунна хаза хьожа йогIу хIума тоха 
30

 Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, АллахIан 

Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Рузбанан 
дийнахь фарз лийчар тIерадоккхуш санна лийча а лийчина, цул тIаьхьа 

рузбане водахь, эмкал сагIийна елларг санна лорур ву иза. ШолгIа 

сахьтехь водахь, етт сагIийна белча санна лорур ву иза.  хоалгIа 

сахьтехь водахь, маIаш йолу уьстагI сагIийна белча санна лорур ву. 

ДоьалгIа сахьтехь водахь, котам сагIийна елча санна лорур ву. 

ПхоьалгIа сахьтехь водахь, хIоа сагIийна делча санна лорур ву. Ткъа 

имам хьехам бан хьалаваьлча, маликаш схьадогIу хьехаме ладогIа . 

 ахьи хь   уха рий    1 

Хьалхара сахьт, шолгIа сахьт муха лору аьлча, Iуьйра ламазан хена 

тIера долалуш ду и сахьташ дIа, я малх хьалабаларан хена тIера 

долалуш ду аьлла къовсам хилла Iеламнехан, Имам Нававис (АллахIа 

къинхетам бойла цунах) Iуьйра ламазан хена тIера долало бохург 

толийна,  МинхIа ж фи  шархьи сахьи хьи муслим  олучу шен жайнахь 

цо билгал ма-дарра, агIо   /11 . Iуьйра ламазний, делкъа ламазний 

юкъара хан пхеа декъе екъа а екъна, цуьнан хьалхара дакъа хьалхара 

сахьт лорур ду, шолгIа дакъа шолгIа сахьт лорур ду, иштта кхидIа а. 

Ткъа цигахь дуьйцуш долу сахьт, вай лоруш йолу  0 минот яц, мелхо а, 

цунах лууш дерг - хенах цхьа дакъа ду, масала  Iуьйра ламазан хан   

даьлча хуьлуш хилча, делкъа хан 1  даьлча хуьлуш хилча,   сахьт хуьлу 

цушинна юккъехь, и   сахьт пхеа декъе декъча 1 сахьт 1  минот хуьлу-

кх хIора дакъа. И дуьххьарлера 1 сахьт 1  минот дIаялале маьждиге 

дIакхаьчнарг хьалхара сахьтехь вахнарг хир ву, тIаккха эмкалца сагIа 

даьккхинарг санна хуьлу иза. ШолгIа долу 1 сахьт 1  минот дIаялале 

маьждиге дIакхаьчнарг шолгIа сахьтехь вахнарг хир ву, тIаккха аттаца 

сагIа даьккхинарг санна хуьлу иза, иштта кхидIа а. Амма оцу пхеа 

декъах муьлхха декъан хьалхарчу хенахь вахнарг а, цуьнан юккъарчу 

хенахь вахнарг а, цуьнан чаккхенгарчу хенахь вахнарг а цхьатерра 

лорур вац, хьалхара сахьтан юьххьехь вахнарг тоьлла йолу эмкалца 

сагIа даьккхинарг санна хир ву, цуьнан юккъара хенахь вахнарг - 

юккъара барамехь эмкалца сагIа даьккхинарг санна хир ву, цуьнан 

чаккхенехь вахнарг - гIийло эмкалца сагIа даьккхинарг санна хир ву, 
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41- Мелла а хьалха гIортар, имамана герга. 

42- МогIарехь еса меттиг ца йитар.
31

 

43- МогIа дIабузар.
32

 

44- Велакъажар.
33

 

45- АллахIан кхолларийн ойла яр.
34

 

46-  усалба нахера шена хуьлучу новкъарлонашна собаре 

хилар. 

                                                                                                                             
цунах дерг Имам Нававис (АллахIа къинхетам бойла цунах) иштта 

билгал ма-дарра,  МинхIа ж фи  шархьи сахьи хьи муслим  олучу шен 

жайнахь, агIо   /11 . Масала  цхьаъ хьалхара сахьт долалушшехь 

маьждигчу кхаьчна, шолгIаниг хьалхара сахьт доладелла цхьа ахсахьт 

даьлча кхаьчна, кхоалгIаниг хьалхара сахьт чекхдала масех минот 

йисича кхаьчна, уьш хIора а эмкалца сагIа даьккхича санна хир бу, амма 

эмкалийн барамаш, вай билгал ма-дарра, цхьатерра хир бац. 

Ткъа рузбане кхин хьалхе ца водахь а, имам хьехам бан волавалале 

мукъна а ваха хьажа веза, хIунда аьлча, рузбанан дийнахь маьждиган 

неIарехь маликаш хуьлу рузбане мел вогIург дIаязвеш, ткъа имам 

хьехам бан волавелча шайн тептарш дIа а къовлий, хьехаме ладогIа 

маьждигчу довлу уьш, цул тIаьхьа веънарг цу тептарш тIе дIаязвина ца 

хуьлу, цуьнан тоьшалла - Абу ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) 

дийцина, Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла  

 Рузбанан дийнахь хIора маьждиган неIарехь маликаш хуьлу, хьалх-

хьалха мел веънарг дIаязвеш, ткъа имам мимбар тIе хьалаваьлча, шайн 

тептарш дIа а къовлий, хьехаме ладогIа чудогIу уьш .  ахьи хь  

 уха рий  3 11 
31

 Хьайна уллерачунна тIе а хилла, еса меттиг дIакъовлар 
32

 Шелла хьалхарчу магIарехь хIотта меттиг йолуш, тIехьа ца сацар, 

хьалхара могIа буьзна бен керла могIа бола ца бар 
33

 Хьайн бусалба вешина дуьхьалкхетча 
34

  тигланаш, латтанаш, малх, бутт, седарчий, лаьмнаш, дитташ, хиш, 

иштта кхидIа, церан ойла ярца АллахIан ницкъ дагабогIу 
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47- Цаьрца дика юкъаметтиг лелор. 

48-  Iеда-мерза хилар, сиха ца хилар. 

49- Юьхь елаелла хилар.
35

 

50- ОьгIазло сацош хилар. 

51- Ша йина чIагIо кхочушъеш хилар. 

52- Тоба даран ламаз дар.
36

 

53-  амаз эцаран суннат ламаз дар.
37

 

                                                           
35

 Массарна хьаж юккъе шад хIоттина ца хуьлуш 
36

 АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла   Цхьа а лай 

ма вац ша къа дина, цул тIаьхьа эца ма-дезза ламаз эцна, цул тIаьхьа ши 

ракаIат ламаз дина, цул тIаьхьа АллахIе шена гечдар дехча, АллахIа 

цунна гечдийр долуш бен .  ахьи хь  Абу Да ву д  15 1. Алба нис сахьи хь 

дина 

Доккха, жима, башхалла яц, хIинцца латийна къа делахь я хьалха 

латийна делахь а, башхалла яц, муьлхха хьайн къинна АллахIе гечдар 

деха дагадеъча, хьадисехь ма-дийццара эца ма-дезза ламаз оьций, 

тIаккха суннат ламаз дан олий дагчохь ният долуш, багахь  АллахIу 

акбар  олуш, ламаз дIа а доьхкий, ши ракаIат ламаз дой, тIаккха даггара 

АллахIе гечдар доьху-кх ахь айхьа латийначу къинна, АллахIа хьуна 

тIаккха гечдо. Оцу ламазехь доьшуш къаьсттина сурат дац, мелхо, айхьа 

вуьштта ма-дешшара хьайна лууш долу сурат доьшур ду ахь, бисмал 

дешначул тIаьхьа, ца дешча а ламаз кхочуш хир ду, жамаIатца а дийр 

дац иза, цунах дерг Шайх Мухьаммад  а лихь Мунажжида (АллахIа 

Iалашвойла иза) иштта билгал ма-дарра. 
37

 АллахIан Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла   Цхьа а 

бусалба ма вац эца ма-дезза ламаз эцна, цул тIаьхьа ши ракаIат суннат 

ламаз дина, шен юьхьаца а, шен дагца а цу тIевирзина волуш, ялсамани 

цунна важиб хир йолуш бен .  ахьи хь  Муслим   3  

Муьлхха хенахь ламаз эцча, суннат ламаз дан аьлла дагахь ният долуш, 

багахь  АллахIу акбар  олуш доьхкур ду, кхин къаьсттина доьшуш 
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54- Хьехар деш хилар. 

55- Цахуучунна хьоьхуш хилар.
38

 

56- Дика дерг де олуш хилар. 

57- Вон дерг ма де олуш хилар. 

58- Шена зулам динчунна гIо деш хилар.
39

 

59-  Iаьрг ларош хилар.
40

 

60- АллахIан дуьхьа шен бусалба вежарий болчу хьошалгIа 

вахар.
41

 

61- Велла стаг дIавуллуче вахар.
42

 

                                                                                                                             
сурат дац цу тIехь а, лаахь муьлхха сурат дешчхьана, ца дешча а 

ламазан хила зен дац. Ткъа ламаз эцна ваьлча юкъа дукха хан ца 

йолуьйтуш дан дезаш ду иза, хIоккхул минот яьлча дIайолу цуьнан хан 

аьлла, тоьхна хан яц цунна, амма дукха хан яьлча дIайолуш ю иза, 

цундела ламаз эцна ма-веллина мелла а хан ца йолуьйтуш дан деза 
38

 Динах дерг делахь а я дуьненан белхах делахь а, цхьа хIума ца девзуш 

волчух кхарда а ца кхаьрдаш, мелхо а, цунна хьехар хьайна девзачух 
39

 Цхьамма шена зулам дина, гIело йина цхьаъ велахь, цунна гIо дар, 

хьайн ницкъ кхочучу барамехь 
40

 АллахIа шена хьарам бинчу зударшка дIа ца хьежарца, иштта зудчо а 

ларбар шен бIаьрг, АллахIа шена хьарам бинчу борша нахе дIа ца 

хьежарца. Ткъа бIаьрг, арахь ма-ларбарра, ша цхьаъ волуш интернет чу 

ваьлча а ларо безаш бу 
41

 Шен сагатделла аьлла доцуш, я шен самукъадаккха аьлла доцуш, я 

цаьргара хIума оьшуш доцуш, мелхо а, деккъа АллахIан дуьхьа хила 

деза, тIаккха бен хуьлуш яц оцу хьан вахарх хьуна ял 
42

 Докъан ламазе а, цул тIаьхьа дIавуллуче а вахар, иза а АллахIан 

дуьхьа хила дезаш ду, нагахь йоле сатуьйсуш велахь, гергара ву, лулара 

ву, вевзуш ву, ца вахча наха бехк буьллур бу аьлла хила дезаш дац 
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62- Шега цхьа бала кхаьчначуьнга вистхилар.
43

 

63- Цомгуш волчунна тIехIотта вахар. 

64-  хайкхинче вахар.
44

 

65- ГIайгIане волчун догъэцар. 

66-  амаз динчул тIаьхьа ламазе хьежар.
45

 

67- Маьждиге Iилма Iамочу мажлисашка вахар. 

68- Iеламнехан ларам бар.
46

 

69- Нахана беш болу цакхетамаш гучубахар.
47

 

70-  уннаташ даржор.
48

 

71-  овгIат луш хилар.
49

 

                                                           
43

 Муьлхха кепара шега цхьа бала беъначун догъоьцуш, цуьнан 

сингаттам байбеш, цуьнга вистхилар 
44

 Тойне кхайкхинехь, я марха даста, я вуьштта хIума кхалла 

чукхайкхинехь а, башхалла яц. Амма эшарш, хелхарш я иштта кхин 

муьлхха кепара хьарам дерг цигахь хир делахь, тIаккха гIур вац 
45

 Масала  малхбуза ламаз жамаIатца маьждигехь дина ахь, тIаккха 

маьркIаж-хан хиллалц цу чохь соцу-кх хьо, хьайн  ъуръан доьшуш, 

Дела хьахош, я ламазан хан хилале цхьа 10 минот хьалха вахна а, 

маьждиге дIа а воьдий, ламазан хан хиларе хьоьжуш Iа хьо. Иштта 

зудчун а аьтто бу иза кхочушдан, ша ламаз дийр долчу метте ламазан 

хан хилале хьалххе охьахуий,  ъуръан доьшуш я Дела хьехош Iа-кх иза, 

ламазан хан ларош 
46

 Царна лен ца лерца, царна луьш верг сацорца, уьш хьехочу хенахь 

шен къамел лараме хилийтарца, уьш юьхь-дуьхьал бацахь а 
47

 Динах лаьцна нахана юккъехь яржош йолу харцо нахана билгалъяр 
48

 Ша лелорца, шен чуьрчарна а, берашна а, шен накъосташна а, иштта 

кхиболчу нахана а хьехарца 
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72- АллахIан дуьхьа бусалба стаге куьг луш хилар.
50

 

73- Воккхачун ларам бар. 

74- Декхар такхар.
51

 

75- Хьашто йолчуьнга юхалург далар. 

76- Хала воллучуьнгара хьайн декхар схьа ца дехар. 

77- Декхар Iаддитар я цунна и дайдар. 

78- Декхарийлахь болчеран декхарш дIадала хьажар, 

хьаштонехь болчеран чек тIехь дерг дIадалар. 

79- Хьайн шафаIат дан йиш йолчунна шафаIат дар.
52

 

80- Дохковаьллачунна гечдар.
53

 

81- Нахана зен деш ерг новкъара дIаяккхар.
54

 

82- Йохк-эцарехь вовше могуьйтуш хилар.
55

 

                                                                                                                             
49

  ъолам бен ца лахь а 
50

  алам лучу хенахь куьг далар, мара а ца ветталуш, ткъа мара ганза 

дукха хан яьллачунна кхета 
51

 Хьайна тIера декхар дIадала ницкъ а кхочуш, дIа а ца луш ца Iар 
52

 Шен цхьа гIуллакх чекх ца даккхалуш цхьаъ велахь, хьайна 

вевзачуьнгахула хьайга чекхдаккхалур долуш делахь, я хьуо вистхилча 

цхьамма чекхдоккхур долуш делахь, хьайга лацалуш долу дакъа лацар 
53

 Хьайн хьоькъехь цхьаъ гIалатваьллехь, цул тIаьхьа иза дохковаьлча, 

цунна гечдар 
54

  оккха тIулг белахь, я ангали делахь, я къохцал делахь, я кхин 

муьлхха нахана новкъарло йийр йолу хIума новкъара дIаяккхар 



 

20 

83-  усалба нехан сакхташ хьулдеш хилар.
56

 

84-  о бере хьажар.
57

 

85-  исина Iачу зударшна гIо дар.
58

 

86- Маьждигаш доттар.
59

 

87- Дикачунна нах тIенисбар.
60

 

88-  айнаш арахецар.
61

 

89- Интернет чухула Iилма даржор.
62

 

                                                                                                                             
55

 Нийсса кг нисъян ца гIерташ, жимма совъяьллехь юхкуш волчо 

Iадйитар, нийсса догIург дIадала ца гIерташ, сом, ши сом совдаьллехь 

оьцучо Iаддитар 
56

 Цаьргара ца хууш даьлла хуьлийла иза я шен Iесаллина лелош 

хуьлийла цо, башхалла яц, иза къайладахьар, нахе кхайкха ца дар, мел 

боьха, ирча дерг хьайна гинехь а, цуьнан сурт даьккхина я видео йина, 

иза интернет чу ца дуьллуш, мелхо, хьайна хIумма гина доцуш санна, 

цхьаьнге иза хьаха а ца дар, нагахь шен Iесаллина цо иза лелош делахь, 

хьехар дина кхето хьажар, кхеташ вацахь,  Дала нисвойла хьо  аьлла 

доIа дина, дIавахар, иза нахалаваккха ца гIерташ 
57

 Хьайн гергара делахь я нехан делахь, башхалла яц, цунна оьшург 

латторца, даима латтор ца нислахь а, хьайн ницкъ кхочучу барамехь 

терго еш хилар 
58

 Ахчанца я кхин муьлхха кепара оьшуш долу гIо 
59

 Хьайн дотта ахчанца аьтто бацахь, сом делла а, юкъайилла кибарчиг 

елла а, я вахна айхьа болх бина а дакъа лацар 
60

 Айхьа и дика деш дацахь я дан аьтто бацахь, кхиверг цунна тIенисвар, 

масала  цхьа пайде дарс хилча, хьуо цу юкъавоьдуш вацахь а, иштта и 

дарс ду шуна аьлла, нахана довзийтар, я цхьана дикачу хIуманна 

ахчанца гIо оьшуш меттиг хилча, айхьа цу юккъехь дакъа лоцуш дацахь 

а я хьайн дакъа лаца аьтто бацахь а, нахана и хьал довзийтар 
61

  усалба динах долу 
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90- Хьехам бар, цу хьехаме ладогIар а. 

91-  уда яло гIертачунна гIо дар.
63

 

92- Дов даьллачу шинна юккъехь барт бар.
64

 

93- Дикачу нахаца гергарло лелор.
65

 

94- Вакъфана хIума охьайиллар.
66

 

95- Iумрат дар. 

96- АллахIан дуьхьа безам хилар.
67

 

97-  ъинтIера волуш хилар.
68

 

                                                                                                                             
62

 Ватсап, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Фесбук, иштта кхин 

муьлхха интернет агIонаш чухула динах дерг, пайде дерг даржош дакъа 

лацар 
63

 Иштта маре яха гIертачунна а 
64

 ХIинцца дов даьлла воллуш и шиъ велахь а я хьалхе дуьйна 

юкъаметтиг йоьхна, вовше вист ца хуьлуш лелаш велахь а, башхалла яц 
65

 Iилманца, маьждигца гергарло долчу нахаца, Iеса нахаца ца лелош 
66

 Делан дуьхьа аьлла цхьаьннан долахь а йоцуш, пайда эца хIума 

охьайиллар ду иза, масала  маьждигчу  ъуръан охьадуьллу ахь 

вакъфана олий, я хьайн долара латта дIало ахь, хIара вакъфана ду, 

маьждиг де кху тIехь олий, я машен дIало ахь хIара вакъфана ю, 

Iилманан гIуллакхехь, маьждиган гIуллакхехь, дарбанан цIийнан 

гIуллакхехь лелае хIара олий, иштта кхидIа а. Иштта вакъфан 

билгалйина хIума шена схьаэца цхьаьннан а бакъо яц, мелхо а, и 

охьаюьллучо билгалдинчу гIуллакхехь лело езаш ю даима 
67

 Хьайн бусалба ваша я кхин муьлхха бусалба нах АллахIан дуьхьа 

безар, церан бахаман я кхин дуьненан хIуманна ца безаш 
68

 Массаьргара чIир эца ца гIерташ 
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98- Шен гIуллакх деш волчунна гIо дар, я и гIуллакх дан ца 

хууш волчунна айхьа дар, я ишттанехьа вулуш цунна гIо 

дар, я иза Iамор.
69

 

99- Нахана хазахетар дар. 

100-  агIийна кхача балар.
70

 

101-  о берана коьртах куьг хьакхар. 

102-  амаз керахь латтор.
71

 

103- Шен йижарийн, мехкарийн доладар. 

104- Шен хIусамнанна, доьзална харжъяр. 

105- ХIусамдас шен гIуллакхе кхайкхича, хIусамнана цунна 

муьтIахь хилар. 

106- Цуьнан хIусамехь гIуллакх дар.
72

 

107- Маьждигаш цIандар.
73

 

108- Нахана хи далар. 

109- Дика динчунна баркалла алар.
74

 

                                                           
69

 Шен болх беш волчунна гIо дар, я и болх ца хуучунна, я дика ца 

хуучунна ишттанехьа Iамор, шена рицкъ даккха аьтто цуьнан хир болуш 
70

 ХIара 33 лоьмарца хьахийра Шайхо лакхахь 
71

  ерара моссазза долу юха а эцарца 
72

 Тахана вайна юккъехь даьржаш ма-хиллара, гIуллакх борша стага дар 

ца боху Шайхо, мелхо а, цу зудчо дар гIуллакх 
73

 Хьуо маьждигчу мосазза воьду хьайн бIаьргкхетта цхьа нех эцна а 

схьаэцар 
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110- Цунна дуьхьала дика дар, цунна доIа а дар.
75

 

111- АллахIах кхоьруш велхар. 

112- АллахIе шахIид ве бохуш дехар. 

113-  хача цхьаьна баар.
76

 

114-  Iайн бедар йохар. 

115-  ъежделла чоьш басардар.
77

 

116- Ялта дIадер дикачу ниятца.
78

 

117-  усалба нехан хьашташка хьожуш хилар. 

118-  усалба стегаршна, зударшна гечдар дехар. 

119-  удчун дегIан лаам кхочушбар. 

120- Рукъяташ дешарна Делера йоле сатийсар.
79

 

                                                                                                                             
74

 Хьайна цхьамма дика болх бича я цхьана хIуманна тIехь гIо дича, 

цунна баркалла алар 
75

 Иштта хьайна дика динчунна дуьхьал дика дар, цунна диканца доIа а 

дар 
76

 ХIораммо ша-ша охьахууш ца бууш, мелхо а, массара цхьаьна 

охьахевшина баар, башхалла яц, цхьа доьзал белахь я накъостий 

цхьаьнакхетта Iаш белахь а 
77

 Маж елахь я корта белахь, башхалла яц, зудчунна, стагана цхьатерра 

догIуш ду хIара, цкъа бен ца дахь а, къежделла чоьш басардар. Амма 

Iаьржа бос мегар бац стагана, зудчунна, кхин муьлхха бос мегар бу 
78

 Ялта делахь я стом латон дитт делахь а, башхалла яц, адамо я садолчу 

хIумано кху тIера кхаьллинарг сагIа йийр ю ша аьлла ниятца 
79

 Айхьа цхьанна рукъяташ дешча цуьнгара мах ца баккхар 
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121- Велларг лийчор, цунна марчо хьарчор, Делера йоле 

сатуьйсуш.
80

 

122- Шена цхьа дика болх хилла бусалба стаг декъалвар.
81

 

123-  акъонца весет-кехат яздар.
82

 

124-  усалба стагана тIе духар дохар.
83

 

125- ТIе хIума юхуш аьтто агIо хьалхаяккхар.
84

 

126- ТIера хIума дIайоккхуш аьрро агIо хьалхаяккхар. 

127- Молург охьахиъна малар.
85

 

128-  еш волчунна уллехь нисвелча, цунна  ла  ила хIа 

иллаллахI  ала дагадаийтар.
86

 

                                                           
80

 Дакъа лийчорна мах ца оьцуш 
81

 Шен дешарца кхиам а бина, я цхьана дикачу балха нисвелла, я кхин 

мухха шен аьтто хилларг декъалвар, цуьнца хьагI ца лоцуш 
82

 Хьайн дIадала дезаш долу нехан хьакъ, хьайна схьадала дезаш долу 

хьайн хьакъ ма-дарра билгалдеш, сов ца дохуш 
83

 ТIейоха хIума йоцчунна бедар ялар сагIийна 
84

 Мача, пазат я кара аьтто агIора хьалха йохар, иштта пхьош долу хIума 

елахь, аьтто агIо хьалхаяккхар 
85

 Хи делахь, мутта делахь, чай делахь 
86

 Цуьнга ала ца бохуш, цунна хозуьйтуш айхьа  ла  ила хIа иллаллахI» 

бахар, тIаккха цо иза аьлча, кхин иза хье ца веш витар, я цуьнга хIумма 

хетта а ца хеттар, цуьнан тIаьххьара долу дош иза хилийтархьама, амма 

и аьллачул тIаьхьа цуьнан кхин дош аьлла вистхилар нислахь, юха а 

алийта хьожур ву, и ду леш волчунна уллехь дан пайде дерг, цунна 

уллехь  Ясин  сурат дешар дац, иза Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) я цуьнан асхьабаша лелийна дац, леш волчунна пайде хиллехь, 

дика хиллехь цара лелийна хир дара, цара лелийнарг цуьнга  ла  ила хIа 

иллаллахI  алийта хьовсар ду 



 

25 

129- Ша деш долу хIума  бисмиллахI» олуш дар. 

130-  ивак лелорна тIехь сутара хилар. 

131- Айхьа юхалург яьккхина хIума кхин а дикачу агIора 

юхаерзор.
87

 

132- Истихарат ламаз деш хилар.
88

 

                                                           
87

 Юхалург даьккхина ахча делахь, цо хьайна гIуллакх дарна кхин алсам 

луш юхадалар. Амма юхалург доккхучу хенахь барт бинехь, ас дIалучу 

хенахь сов лур ду хьуна аьлла, я цхьа дика доцуш вуьтур вац хьо аьлла, 

я ма-дарра дIа ца аьллехь а, иза кхетош ишар йинехь, тIаккха мегар дац, 

цунах риба хир ду 
88

 Истихарат ламаз дар суннат ду массо Iеламнахана гергахь. 

Цуьнан тоьшалла - Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла, 

истихарат ламаз шен асхьабашна Iамочу хенахь   ...Цхьана белхо шух 

цхьаъ гIайгIане вича, ши ракаIат ламаз дойла цо, фарз а доцуш... . 

 ахьи хь   уха рий  73 0 

-Истихарат ламаз хьанал долчу хIуманна бен деш дац, хьо дан гIерташ 

волу хьан гIуллакх хьанал гIуллакх дацахь, цунна истихарат ламаз дийр 

дац. 

-Истихарат ламаз деш дац нагахь хьо цхьа хьарам хIума дан гIерташ 

велахь, я кархIат долу хIума дан гIерташ велахь, я важиб долу хIума 

дита гIерташ велахь, я суннат долу хIума дита гIерташ велахь. Хьарам 

дерг, кархIат дерг цхьа а ламаз дан ца оьшуш дита дезаш дуй хаьа вайна, 

ткъа важиб дерг, суннат дерг цхьа а ламаз дан ца оьшуш дан дезаш дуй 

хаьа вайна. Делахь а, суннат долчу хIуманехь дийр ду, нагахь бес-бесара 

ши суннат цхьана меттехь нисделча, цу шиннах цхьаъ бен дан аьтто 

нислуш ца хилча, цу шиннах хьалха муьлха дерг доккхур дара те аьлла 

ойла хьевзича. Амма муьлхха цхьа суннат Iамал йича хIун дара те я ца 

йича хIун дара те аьлла истихарат ламаз дийр дац, я суннат марха 

кхаьбча, ца кхаьбча аьлла а, иштта кхидIа. 

-Иштта истихарат ламаз деш дац хьайн ойла сецна йолчу хIуманна, 

нагахь ойла кхерсташ хилча, ойлано хьийзош хилча деш ду иза, масала  

хIара хIума дича хIун дара те, ца дича хIун дара те бохуш ойла хьийзаш 

долчу хIуманна деш ду. 
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Цуьнан тоьшалла - Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла  

 ...Цхьана белхо шух цхьаъ гIайгIане вича... .  ахьи хь   уха рий  73 0 

Цхьана белхо гIайгIане вича аьлла, цхьана балхана шен ойла сецна 

яьлча ца аьлла. ХIара хIума дийр ду ас аьлла ойла сецнехь цхьа хIума 

дан, тIаккха истихарат ламаз дийр дац цу хIуманна. 

-Иштта истихарат ламаз дийр дац цхьа хIума дича хIун дара те я ца дича 

хIун дара те аьлла еккъа шеко кхоллаеллера аьлла а, масала  дIавижча 

хIун дара те, ца вижча хIун дара те аьлла ойла кхоллаелча, иштта хIума 

яар делахь я кхидерг делахь, башхалла яц. ХIунда аьлча, Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) хьадисехь аьлларг ду   ...Цхьана белхо 

шух цхьаъ гIайгIане вича... . Ойланаш еш, гIайгIане веш долчу 

хIуманна бен деш дац и. 

Цуьнан тоьшалла - Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) шен 

дахарехь дуккха хIуманаш, дуккха гIуллакхаш кхочуш ма дина, делахь 

цхьа а меттиг яц цо истихарат ламаз дора аьлла, ша гIайгIане винчу 

белханна бен. 

-Истихарат ламаз дан мегар ду хьуо цхьанхьа балха хIотта гIерташ 

велахь, я зуда яло гIерташ велахь, я йоI маре йоьдуш елахь, я цхьанхьа 

деша хIуттуш велахь, я кхечу махка воьдуш велахь цхьана гIуллакхна, 

иштта и санна долчу белхашна дан мегар ду. 

-Цхьаболу Iеламнаха муьлхха хьайн суннат ламаз дича, масала  делкъа 

ламазан хьалхара хьайн суннат дича, цунна тIаьхьара истихарат доIа 

дичхьана кхачам бу аьлла, делахь иза нийса дац, нийса дерг - 

истихаратна аьлла къаьсттина ши ракаIат суннат ламаз дар ду. 

Цуьнан тоьшалла - Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

истихарат дуьйцучу хенахь къаьсттина цунна ламаз дара хьахийна, 

тIаккха ахь кхечу хIуманна дина долу ламаз цуьнан метта дIа ца нисло. 

-Шен цхьа а бахьана доцуш долу суннат ламаз дан ца мегаш хенаш ю, 

уьш  

Iуьйра ламаз дича, малх хьалабаллалц; 

Делкъа ламазан хан хила цхьа 3-5 минот йисинчу хенахь, молла 

кхайккхалц; 

Малхбуза ламаз дича, маьркIаж-хан хиллалц. 

 ху хенашкахь цхьа а бахьана доцуш долу суннат ламаз дан мегаш дац, 

дисина фарз ламаз дан мегаш ду, шен цхьа бахьана долу суннат ламаз 

дан а мегаш ду. Шен цхьа бахьана долу суннат ламаз - иза, масала  Iуьйр 

ламазан хьалхара суннат диснехь хьайн ламаз дийр ду ахь, я маьждигчу 

вахнехь цу хенашкахь, хьайн маьждиган хьурмат ламаз дийр ду ахь, 

иштта и санна дерш ду шен цхьа бахьана долу суннат ламазаш. Ткъа цу 
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хенашкахь дан мегаш доцург къаьсттина шен цхьа бахьана доцуш долу 

суннат ду, масала  цхьа хан йоцуш, ламаз дай ас суннат аьлла, 

хьалагIаьттина деш дерг ду. 

Цу хенашкахь дан мегар дуй истихарат ламаз аьлча - нагахь ахь шена 

ламаз деш долу и хьан гIуллакх цхьа сиха гIуллакх дацахь, масала  

малхбуза хенахь цхьа гIуллакх тIеIоттаделла, цунна жоп дала дезаш ву 

хьо, я цхьа йистъяккха езаш ву хьо, делахь маьркIаж-хан хиллалц ахь 

собар дича тIаьхьадуьсуш хIумма дац хьан, иштта хьолехь собар дийр 

ду и мегаш йоцу хан чекхъяллалц, амма маьркIаж-хан хиллалц Iан йиш 

йоцуш сиха гIуллакх хилча, хIинццехь жоп дала дезаш, иштта хьолехь 

хьайн ламаз дан мегар ду цу мегаш йоцу хенахь а. 

-Нагахь сихаллехь цхьа гIуллакх нисделла, амма ламаз дан аьтто болуш 

меттиг яц, гIуллакх хIинцца сихаллехь дан дезаш ду, иштта хьал 

нисделча ламаз а ца деш деккъа и истихарат дина ваьлча деш долу доIа 

дийр ду, куьйгаш ца ойбуш, ша волччехь, шен дагахь и доIа дийр ду. 

-Истихарат ламаз дича гIан гина, гIенах и хIума ма де элира шега я де 

элира бохуш дерг тергалдеш хIума дац, наггахь нисдала тар-м ло нийса 

дерг а, делахь а, вайна къасто хуур дац гина долу гIан нийса дерг ду я 

ахь цу хIуманна дукха ойланаш ярна ду, цундела гIанна тIетевжуш вац, 

къаьсттина динехь мегаш доцу хIума делахь истихарат дича гIан гар, ца 

гар тергалдийр дац. 

-Истихарат ламазан куц иштта хир ду  

* хидолу муьлхха суннат ламаз санна ши ракаIат суннат ламаз дийр ду. 

* амаз дIадоьхкуш дагахь ният хир ду истихарат ламаз дан аьлла, 

багахь хIумма баха оьшуш дац, ният дагахь хила дезаш ду, иштта хьайн 

дагахь ният долуш, багахь  АллахIу акбар  аьлла ламаз дIадоьхкур ду. 

*ТIаккха ши ракаIат ламаз дийр ду, кхидолу муьлхха суннат ламаз 

санна, цхьа а башхалла йоцуш. 

*Дуьххьарлера бисмал дешча   ъул йа  аййухIал ка фиру н  доьшур ду, 

шолгIа бисмал дешча къулха доьшур ду аьлла цхьаболу Iеламнаха, 

кхиболу Iеламнаха кхин аяташ билгалдина, амма и дерриг бух болуш 

дац, цхьа а хьадис дац цу хьокъехь Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва 

саллам) къаьсттина цхьа сурат я аят деша аьлла, я цо ша дешна аьлла, 

цундела кхин муьлхха ламазехь санна бисмал дешча  хьайна лууш долу 

сурат я аят доьшур ду ахь лаахь, суннат ду иза, кхидолу ламазехь ма-

хиллара, сурат я аят ца дешча а галдала хIума дац, ламаз нийса хир ду. 

*ТIаккха салам делча хIара доIа дийр ду   АллахIумма инни  астахи рука 

биIилмика, ва астакъдирука бикъудратика, ва ас-алука мин фадликал-

Iаз  ми, фа иннака такъдиру ва ла  акъдиру, ва таIламу ва ла  аIламу, ва 
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анта Iалла мул-гIую б, аллахIумма ин кунта таIламу (кхуза ма-кхеччина 

шен долчу гIуллакхан цIе йоккхур ю, масала  хьенех ас ялор, я хьенехе 

со яхар, я со цу балха вахар, я со деша дIахIоттар, я сан цу метте вахар, 

иштта кхин муьлхха шен долу гIуллакх хьахор ду доцца, тIаккха кхидIа 

дийр ду доIа) хайрун ли , фи  ди ни , ва маIа ши , ва Iа къибати амри , 

факъдур-хIу ли , ва яссирхIу ли , сумма ба рик ли  фи хIи, ва ин кунта 

таIламу (юха а кхузахь шен долчу гIуллакхан цIе йоккхур ю лакхахь 

санна, тIаккха кхидIа чекхдоккхур ду доIа) шаррун ли , фи  ди ни , ва 

маIа ши , ва Iа къибати амри , фасрифхIу Iанни  васрифни  IанхIу, 

вакъдурлиял-хайра хьайсу ка на, сумма ард ни  .  ахьи хь   уха рий  

1162 

Цхьаболу Iеламнаха салам далале, атхьиг дешна ма-веллина, куьйгаш ца 

ойбуш дийр ду аьлла хIара доIа, делахь а, гIоли дерг салам делча дар ду. 

Цуьнан тоьшалла - Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) 

хьадисехь  ...Цхьана белхо шух цхьаъ гIайгIане вича ши ракаIат ламаз 

дойла цо, фарза а доцуш, цул тIаьхьа олийла цо (аьлла кхидIа цунна деш 

долу доIа дIадешна)... .  ахьи хь   уха рий  73 0 

 Цул тIаьхьа олийла цо  аларо гойту иза ламаз динчул тIаьхьа деш 

хилар. 

*Иштта Iарбийн маттахь дийр ду хIара доIа, Iарбийн мотт хуучо а, ца 

хуъчо а, цуьнан гочдина долу маьIна деша мегар дац, иштта ша ма-

дарра Iарбийн маттахь дан деза. 

*ДоIа ши куьг хьалаайбина дийр ду, кхидолу доIа ма-дарра, дIадолош 

АллахI хаста а вина, тIаккха Пайхамарна салават диллина, масала  

 АлхьамдулиллахIи раббил-Iа лами н, вассала ту вассала му Iала  

расулиллахI  аьлла, тIаккха и лакхара доIа дийр ду, и дина ваьлча юха а 

Пайхамарна салават дуьллур ду, кхидолу доIанехь ма-диллара, масала, 

 ва саллаллахIу Iала  набиййина  Мухьаммад, ва Iала  а лихIи ва 

асхьа бихIи ажмаIи н , я кхечу кепара, шена луъучу куьцехь, башхалла 

яц, амма доIа дина ваьлча тIаьхьара фатихьат доьшур дац, иза бидIат ду, 

я куьйгаш юьхь тIе а хьоькхур дац, доIа дина ма-веллина ши куьг 

охьахецчхьана кхачам бу. 

-Цул тIаьхьа, истихарат ламаз дича, хьайн хьал девзуш волу, хьуна бала 

шегахь кхетам болуш волу, Iилма долуш велахь кхин а дика хир ду, 

тешаме волу цхьаьнца дагавер ву хьо, иштта гIуллакх дара сан, муха 

хIун дича гIоли хир дара те аьлла, тIаккха хьайн ойла сецна долу, я 

хьайн ойла тIеяхна долу гIуллакх дан дIадолор ду ахь, масала  цхьана 

балха ваха гIерташ ву хьо, вай лакхахь ма-дийццара истихарат ламаз 

дой, тIаккха вай ма-вийццара шеца куьцаш долчуьнца дагаволий, 
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133-  аркаллина сужуд деш хилар.
89

 

134- ШарIехь гIоли агIо елахь, биина дуй къарбина, цунах 

гIуда текхна, и гIоли дерг дар.
90

 

                                                                                                                             
тIаккха хьайн ойла цу балха вахарна тIе гIерташ елахь ваха хьожур ву 

хьо, нагахь и болх хьуна дуьненахь а, эхартахь а пайде хир болуш, дика 

хир болуш, зен хир доцуш белахь, АллахIа цу балха дIахIотта аьтто 

бийр бу хьан, цига дIахIуттуш лело деза бахьанаш атта дийр ду хьуна, 

нагахь хьан ойла цу балха ца вахарна тIе гIерташ елахь буьтур бу ахь 

иза, я цу балха дIахIотта бахьанаш лелий ахь, делахь а, цхьацца хIума 

дуьхьала долуш нислуш дац хьан цига дIахIоттар, тIаккха хаа ду хьуна и 

болх хьуна дика ца хиларна АллахIа хьан цу тIехь аьтто беш боций, иза 

масал дара вай далийнарг, иштта лорур ду кхин муьлххачу хIуманехь, 

масала  зуда яло гIерташ истихарат ламаз ди ахь, йоI реза ца хили, я 

схьаялаяле цхьаъ галдаьлла юкъаметтиг юьйхи шуьшинан, тIаккха хаа 

ду хьуна и болх хьуна дика ца хиларна АллахIа хьан цу тIехь аьтто беш 

боций, иштта йоI маре яха гIерташ елахь изза ду, иштта хьо цхьанхьа 

деша дIахIуттуш истихарат ламаз ди ахь, дагавели хьо цхьаьнца, делахь 

цига дIахIоттар нис ца луш дуьхьалдаьлла, кхидIа мел долчу хIуманехь 

а изза ду. 
89

 Муьлхха кепара цхьа хазахетар хилча, АллахIна баркалла олуш деш 

ду иза. 

Цуьнан куц   агахь  АллахIу акбар  олуш ламазехь санна сужуде 

воьду, айхьа ламазехь сужуде вахча ма-аллара кхузза  субхьа на 

раббийал-аIла   олу, тIаккха хьалагIотту.  амаз дIадоьхкуш санна 

куьгаш ца ойбу охьавоьдуш, я ламазе хIуттуш санна куьгаш дIа ца лоцу 

накхана тIе, я сужудера хьалавогIуш  АллахIу акбар  ца олу, я атхьиг 

доьшуш санна охьа ца хуу, я ламаз дерзош санна салам ца ло. ТIаккха и 

сужуд дечу хенахь ламаз керахь хила дезий, къилбехьа верза везий, 

Iоврат дIакъевлина хила дезий аьлла къовсам бу Iеламнехан, 

цхьаболчара уьш кхочушхила деза аьлла, цхьаболчара ца деза аьлла 
90

 Цхьа хIума дийр дац аьлла я цхьа хIума дийр ду аьлла дуй биъна ахь, 

амма цул тIаьхьа билгалдели хьуна айхьа дийр ду аьлларг ца дар я айхьа 

дийр дац аьлларг дар гIоли хилар, пайде хилар, тIаккха айхьа дуй биъна 
бохуш лелар вац, мелхо, и гIоли дерг дийр ду, тIаккха айхьа дуй 

къарбарна гIуда токхур ду. 
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135- ХIусмехь шен охIланна гIо дар. 

136- Маьждиге гIаш вахар.
91

 

137-  амаз деш хьалха хIума йиллар.
92

 

138-  ъуръан мукъамехь деша хьажар. 

139- Цхьанхьа чувоьдуш пурба даккхар.
93

 

140-  ага ца гIатточу хенахь, ца гIаттош, сацо хьажар.
94

 

                                                                                                                             
Дуй къарбарна гIуда кхаа хIуманах цхьаъ ду  1-  ай хьалхавитар, уьш 

тахана боцуш бу.  - Миска итт стаг вузор я царна ламаз деш Iоврат 

къовллал долу духар сагIийна далар. 3- Юкъара ца долуьйтуш кхо марха 

кхабар, кхул хьалхара дерг цхьа а дан ницкъ ца кхаьчча бен мегаш дац 

марха кхабар 
91

 Машенахь, мотоцикл тIехь, вилспетахь, я кхин муьлхха тIехуучу 

хIуманна тIехь ца воьдуш 
92

  амазе хIуттуш хьалха хIума хилийтар важиб ду аьлла цхьаболчу 

Iеламнаха, амма нийсох дерг иза суннат хилар ду. Хьуна хьалхахула 

цхьа а вер велахь, вацахь, цхьа воцучехь дIахIоьттина ламаз деш велахь 

а суннат ду хьалха хIума хилийтар, ламаз фарз делахь я суннат делахь, 

башхалла яц. 

Ткъа и хьалха хилийта езарг хIун ю аьлча, башхалла яц, муьлхха хIума 

ю, пен, гIант, бIогIам, дитт, ламаз деш лаьтташ верг, хиина Iаш верг, 

вижина Iаш верг, хьайба, иштта кхин муьлхха хIума мегаш ду, лаьттара 

цхьа 30- 0 см айбалуш хилчхьана, амма юткъа хиларх хIумма а дац, 

оццул барам лекха хилчхьана. 

Хьуна мел гена хила езаш ю иза аьлча, сужуде вахча хьан коьртаний, 

оцу хьуна хьалха йолчу хIуманний юккъехула уьстагI баллал барамехь 

хуьлуьйтур ю 
93

 Да-нана долче чувоьдуш велахь а, йиш-ваша долче чувоьдуш велахь 

а, чуван мегар дуй аьлла я неI тоьхна бен чу ца вахар 
94

 Нагахь, саца ца луш, гIаттаеллехь дуьхьал куьг лацар. Амма бага 

гIаттийча  ла  ила хIа иллаллахI  алар бух болуш дац, мелхо, бидIат ду 
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141- Iуьйра ламаз диначул тIаьхьа, малх хьалабаллалц айхьа 

ламаз диначехь сацар.
95

 

142- Шен хIусамнене, доьзале ламаз де аьлла омра деш 

хилар. 

143- Шен хIусаме чувеъча, араволуш ши ракаIат суннат 

ламаз дар.
96

 

                                                           
95

 Iуьйра ламаз жамаIатца дина, цул тIаьхьа ша ламаз динчера ара ца 

волуш малх хьалабаллалц  ъуръан доьшуш, я кхин муьлхха кепара 

Дела хьахош саца а сецна, тIаккха ши ракаIат духьа ламаз дича, Iумрат 

а, хьаж а дича санна ял хуьлуш ю, цуьнан тоьшалла - Анас ибн Ма лика 

(АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, АллахIан Элчано (саллаллахIу 

IалайхIи ва саллам) элира аьлла    Iуьйра ламаз жамаIатца дина, тIаккха 

малх хьалабаллалц Дела хьехош Iийна, цул тIаьхьа ши ракаIат ламаз 

динчунна, хьаж а, Iумрат а дича санна ял хир ю . АллахIан Элчано 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира    хоччуш, кхоччуш, 

кхоччуш  . Хьасан  Тирмизий  5  . Алба нис хьасан дина 

Ткъа духьа ламазан хан а, маса ракаIат ду а лакхахь билгалдира вай,   - 

Духьа ламаз дар  аьллачехь. 

ХIара ял зудчуьнга а яккхалуш ю, шен чохь, хьаьнцца дина а, Iуьйра 

ламаз жамаIатца дина, тIаккха оцу ша ламаз динчу чоь чуьра малх 

хьалабаллалц ара ца йолуш,  ъуръан доьшуш я муьлхха кепара Дела 

хьахош Iийна, тIаккха духьа ламаз дичхьана 
96

 ХIусамера аравала дагадеъча а, цхьанхьа араваьлла лелла, юха 

хIусаме веъча а ши ракаIат ламаз дар суннат, цуьнан тоьшалла - Абу 

ХIурайрата (АллахI реза хуьйла цунна) дийцина, Пайхамара 

(саллаллахIу IалайхIи ва саллам) элира аьлла   Хьайн хIусамера хьуо 

араволуш ши ракаIат ламаз делахь, араваларан вонах ларвийр ву хьо. 

Юха хьуо хIусаме чувеъча а ши ракаIат ламаз делахь, чуваран вонах 
ларвийр ву хьо . Хьасан   азза р   5 7. Алба нис хьасан дина   илсилахI 

сахьи хьахI  жайнахь  13 3. 

Муха дан дезаш ду аьлча, суннат ламаз аьлла дагахь ният долуш, багахь 

 АллахIу акбар  олуш дIа а дихкина, ши ракаIат ламаз дийр ду, 

араваларна гергавахча. Аравала дагадеъча цхьа ахсахьт хьалха ламаз 

дина Iийр вац, мелхо, ламаз дина ма-веллина аравер волуш. Иштта 



 

32 

144- ТахIажжуд ламазе хьалагIоттуш юьхь тIе куьг хьакхар, 

«А ли-Iимра н» суратан чаккхенгара аяташ дешар.
97

 

145-  амаз кхоччуш эцар. 

146- Хьоршам тоьхначуьнга  йархьамукаллахI» алар.
98

 

147- Цхьа шен хьашто хоьттуш волчунна нийса дерг 

гайтар.
99

 

148- ДIавуьжуш ламаз керахь долуш вижар.
100

 

149- Цхьалха висинчун догъэцар. 

150- Генара веънарг тIеэцар. 

151- Маьждигаш чу хаза хьожа йогIу хIума тохар. 

152- Маьждигаш чу а, иштта кхечанхьа а  ъуръанаш 

охьадахкар. 

                                                                                                                             
чувеъча деш дерг а, чувеъча хиъна а Iийна дийр дац, мелхо, чу ма-веъа, 

шен дуьххьара долу хIума ламаз дар хуьлуьйтур ду. 

Амма уьйтIа волуш я кетIа волуш, иштта араволучу хенахь дийр дац 

иза, вуьштта араваьлла, юьртахь дIасаволучу хенахь дийр ду 
97

 ТахIажжуд ламазе доцуш, вуьштта Iуьйранна самаваьлча а суннат ду 

и болх бар, юьхь тIе куьг хьакхар, наб йойуш, юха  А ли-Iимран  

суратан 1 0-гIа аят тIера сурат чекхдаллалц дешар 
98

 Иза цо  алхьамдулиллахI  аьлча олуш ду, цо  алхьамдулиллахI» 

олуш хезна дацахь, хьуна тIехь дац и алар. ТIаккха ахь шега 

 йархьамукаллахI  аьлча, цо дуьхьал  йахIди кумуллахIу ва юслихьу 

ба лакум  олу 
99

 Масала  ша Iакъидатехь муьлха жайна дешча дика хир дара бохуш 

хоьттучуьнга, хьайна довзарехь уггар дика йолу агIо олу ахь, и дика 

йолу агIо цунах къайла ца хьуш 
100

 ХIара 37 лоьмарца хьахийра Шайхо лакхахь 
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153-  айташ чохь а, каналаш чохь а, радиош чохь а Iилма 

даржор. 

154- Iилманан дарсаш хIиттор. 

155- Духар а, кечлуш лелорг а, пхьегIаш а, гIирсаш а, кхин 

муьлхха пайда оьцург а оьшучуьнга луш хилар. 

156- ГIоьналлин фондаш а, дикачу балхана заведениш а яр. 

157- Iилма Iамочарна ахчанан агIора оьшург латтор, Iилма 

Iамо уьш паргIат хилийтархьама. 

158-  усалба нехан берашна жайнаш яздар, царна 

программаш кечъяр. 

159- Iилма кхечарна дIакхачор.  Вайга ладоьгIна, иза дикка 

кхета а дина, дагахь Iамийна, иза кхечунна дIакхачийначун 

юьхь АллахIа нуьре йойла  боху дешнаш коьрте лаьцна.
101

 

160-  усалба нехан сий тIе цхьаъ кхийдачу хенахь гIо 

даккхар.
102

 

161-  ъуръане ладогIар. 

162- Iилма Iаморехь а, кхечу диканехь а нах шовкъе бар, 

царна совгIаташ дарца. 

                                                           
101

 Шегахь нахана дIахьеха Iилма дацахь а, и Iилма долчара беш болу 

пайда шен ницкъ мел кхочу интернет чухула дIасабаржор 
102

 Цхьанна луьш, цхьаъ вуьйцуш хьайна цхьаъ хезча, цуьнга ладоьгIуш 

ца Iаш, мелхо, а цо вуьйцуш волчун сий лардар, ма ле цунна, ма вийца 

аьлла цуьнгахьара гIо даккхар 
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163-  ерашца кIеда-мерза хилар. 

164- Дика Iамалш йо хенаш нахана дагайохкуьйтуш 

хилар.
103

 

165- Аманаташ лардар я аманатна ларъе аьлла елла хIума 

елахь, и юхаялар.
104

 

166- Цомгушчунна дарба лело хьажар, АллахIера йоле 

сатуьйсуш.
105

 

167- Хьайбанашна, олхазаршна дика дар.
106

 

168- Мархийн беттан тIаьххьарлера итт буьйсанна 

къаьсттина къахьегар.
107

 

169- Шен чуьранаш тахIажжуд ламазе самабохуш хилар. 

170- ИIтикаф дар. 

171-  айлатул-къадр буьйса ларъяр. 

                                                           
103
 Масала  Шавва л беттан ялх марха кхабар, хIора баттахь кхо марха 

кхабар, оршот дийнахь, еарин дийнахь марха дагадоуьйтуш, кхана 

еарин де ду хьуна, марха кхаба виц ма лолахь аларца, иштта кхидIа а 
104

 Цхьаьнге ма дийца аьлла хьайга дийцина аманат делахь, иза лардар, 

тахана дукхахболчу наха санна, хьайга аманат дина дийцина ду, 

цхьаьнге ма дийца бохуш, нахе ца дийцар! Иштта аманатна хьайга ларъе 

аьлла елла хIума елахь, юха цо иза дIаехча цунна дIаялар, цунна ямарт 

ца хуьлуш 
105

 Цуьнгара мах ца боккхуш, мелхо, АллахIера йоле сатуьйсуш дарба 

лелор цунна 
106

 Царна зен ца дарца, царна юург тасарца, царна хи хIотторца, цаьрца 

къиза ца хиларца 
107

 Iибадатехь алсам къахьегар, лайлатул-къадр цу итт ден чохь хилар 

герга долун дела 
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172- Цу буса Iибадатехь алсам къахьегар. 

173- Цу буса АллахIе къинтIера валар дукха дехар. 

«АллахIумма иннака тухьиббул-Iафва фаIфу Iанни » боху 

доIа дукха дарца. 

 

Iаламаш кхиош волчу АллахIна бу-кх хастам! 
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«Уьш белхьара шайна дечу хьехарца Iамал еш, шайна гIоли ма 

дара царна». [Сурат:  и а ъ, аят: 66] 

Ха там бу Шен ниIматашца диканиг кхочуш хуьлуьйтуш волчу 

АллахIна. АллахIера  алават а,  алам а хуьйла Iаламех къинхетам 

бан ваийтинчу вайн Пайхамарна! 

 

 

 

 

 

 

 


