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РАмзАН КАДЫРОВ пОзДРАВИл муСульмАН С НАчАлОм меСЯцА зуль-ХИДжА муфТИй чР ОБъЯВИл ДАТу пРАзДНОВАНИЯ 
КуРБАН-БАйРАм 

ДуХОВеНСТВО чечеНСКОй РеСпуБлИКИ 
ОБъЯВИлО ГОСДеп США «ТеРРОРИСТИчеСКОй ОРГАНИзАцИей № 1»

Духовное управление му-
сульман Чеченской Республики 
выступило с официальным об-
ращением в связи с санкциями 
Госдепа в отношении Главы 
ЧР Рамзана Кадырова и членов 
его семьи.

Духовенство Чеченской Рес-
публики крайне возмущено 
заявлением госсекретаря США 
Майкла Помпео о введении 
Соединёнными Штатами санк-
ции против Рамзана-Хаджи 
Кадырова. В свою очередь 
представители Муфтията ЧР 
считают, что эти санкции вве-
дены против Ислама и чечен-
ского народа в целом, так как 
Глава Чеченской Республики, 
Г е р о й  Р о с с и и  Р а м з а н 
А х м а тович Кадыров лидер 
своего народа, избранный еди-
ногласным голосованием. 

« Р а м з а н  А х м а т о в и ч 

Кадыров известен всему миру, 
как служитель Священного Ко-
рана, Герой Ислама, Хранитель 
Священных реликвий Ислама, 
защитник Сунны Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Всевышний и приветствует), 
достойный сын своего отца 
Шейха, шахида, Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова». Во время двух во-
енных кампаний, а между ними, 
когда на территории Чеченской 
Республики бесчинствовали 
банды террористов со всего 
мира, когда нарушались все 
писанные и неписаные права 
жителей ЧР, да что там права, 
а жизнь людей подвергалась 
смертельной опасности, когда 
вся республика лежала в руи-
нах, когда убитыми было около 
трёхсот тысяч человек, тысяча-

ми пропавших без вести людей, 
где были все эти политические 
деятели США, радеющие за 
права человека? И какую пользу 
они принесли чеченскому наро-
ду?», – отмечают представители 
ДУМ ЧР.

Представители духовенства 
ЧР подчёркивают, что точно 
знают, как все эти лжедемокра-
ты поддерживали террористов, 
которые бесчинствовали на 
чеченской земле.

«Благодаря мужеству и 
мудрости А х м а т - Х а д ж и 
Кадырова и его сына Рамзана 
Ахматовича Кадырова, которые 
защитили ущемляемые права 
чеченского народа, восстанов-
лено соблюдение конституци-
онных прав человека на терри-
тории Чеченской Респуб-лики. 
Самое важное, что они сумели 
выработать некую формулу 
по выводу ЧР из затяжного 
военно-политического кризи-
са на твёрдые рельсы мира и 
созидания. На этом пути они 
заручились всесторонней под-
держкой объединённого ими 
чеченского народа, который, 
благодаря Ахмату-Хаджи и 
Рамзану-Хаджи, получил, на-
конец, обоснованную веру 
и надежду в благополучный 
завтрашний день», – уверены 
богословы.

Представители духовенства 
поясняют, что, следуя пути 
своего отца Ахмат-Хаджи 
Кадырова, и как гарант прав 
и свобод, Рамзан Ахматович 

Кадыров встал на путь созида-
ния и благополучия. 

«Сегодня, когда Чеченская 
Республика – один из дина-
мично развивающихся регио-
нов Российской Федерации, 
мы наблюдаем стабильность 
и социально-экономическое 
развитие в республике. Всё 
это стало возможным бла-
годаря грамотной политике 
Рамзана Кадырова и ежеднев-
ному труду на пути возрожде-
ния и процветания, который 
определил для своего народа 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
гIазот кьобал дойла цуьнан). 
Благодаря Главе Чеченской 
Республике Рамзану Кадырову 
и президенту Регионального 
общественного фонда имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевне Кадыровой, 
фонд оказывает помощь не 
только жителям Чеченской 
Республики и других регио-
нов Российской Федерации, а 
также в Палестине, беженцам 
в Сирии, в Бангладеше, голо-
дающим в Сомали и других 
странах. Фонд стал настоя-
щим спасением для многих 
обездоленных в Чеченской 
Республике и за рубежом. Да 
воздаст им Аллах за добрые 
дела и бесконечно щедрое 
сердце! С каждым годом ра-
стут объёмы оказываемой 
помощи. Она заключалась в 
раздаче продуктовых наборов, 

в закупке комплектов одежды, 
медикаментов, колясок для 
инвалидов, модульных домов, 
финансировании сложных хи-
рургических операций, опеке 
над сиротами, а также в фи-
нансировании лечения, палом-
ничества в Мекку. Благодаря 
фонду в Чеченской Республике 
появляются целые посёлки, 
школы, детсады, мечети и шко-
лы хафизов. За все время панде-
мии РОФ им. А.-Х. Кадырова 
раздал около двух миллион 
продуктовых наборов, в том 
числе в регионах России и в 
зарубежных странах. С на-
чала периода самоизоляции 
для поддержи здравоохра-
нения республики в период 
пандемии за счёт фонда им. 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова были закуплены 
машины скорой помощи, пере-
профилировано 7 медицин-
ских учреждений, которые 
полностью оборудованы ИВЛ, 
средствами индивидуальной 
защиты и всеми необходи-
мыми медикаментами для 
успешного лечения больных 
коронавирусом», – напомнили 
богословы.

Также же представите-
ли ДУМ ЧР подчеркнули, 
ч т о  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Рамзана Кадырова в респу-
блике первыми в России 
были приняты решительные 
меры против распростране-
ния инфекции COVID-19, 
которые опередили другие 

регионы страны на неделю. 
«По мнению различных 

экспертов, своевременное при-
нятие этих мер позволило 
сократить число зараженных 
в республике в разы. Для эф-
фективной борьбы с пандемией 
развернуто в республике около 
3000 койко-мест для больных 
и, самое главное,больницы 
обеспечены специалистами 
высокого уровня. Решение Гос-
депа США внести в «черный 
список» по обвинению в нару-
шении прав человека Рамзана 
Кадырова, человека, всецело 
посвятившего себя служению 
народу, считаем, как очеред-
ную попытку навредить всему 
чеченскому народу, так как 
весь мир знает о справедливо-
сти, искренности и милосердии 
нашего национального лидера. 
США, как претендент на роль 
гегемона мирового управле-
ния, являются главным иници-
атором военных преступлений. 
Вот некоторые примеры их 
зверств лишь за последние 20 
с небольшим лет: Афганистан; 
Ирак; Ливия; Сомали; Сирия. 
После вмешательства во вну-
тренние дела этих стран в ходе 
военных операций погибло бо-
лее десятка миллиона человек, 
судьбу беженцев разделили 
сотни миллионов человек. А 
также обострились межэтниче-
ские и межконфессиональные 
конфликты. Ложь с целью 
обоснования своей агрессии и 
вторжения на территорию лю-

бого неугодного суверенного 
государства. Цинизм при уни-
чтожении мирного населения 
и гражданской инфраструк-
туры. Уверенность в полной 
безнаказанности. Вот на чём 
базируется любая военная 
провокация сверхтеррористи-
ческой организации – НАТО, 
возглавляемой США. Прави-
тельство США - одно из самых 
лживых и беспринципных пра-
вительств в мире. Ситуация с 
соблюдением прав человека в 
самих Соединённых Штатах 
является худшей, однако они 
продолжают бросаться необо-
снованными обвинениями, 
вмешиваясь во внутренние 
дела и ситуацию с правами 
человека в других странах. 
На гнусные и необоснован-
ные обвинения Госдепа США 
в свою очередь духовенство 
Чеченской Республики одно-
значно отвечает, что мы на 
пути Ахмат-Хаджи Кадырова 
и искренне поддерживаем 
Главу Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова во всех его 
начинаниях, мы одна команда 
и считаем себя частью его 
большой семьи. 

Госдепу США мы не по-
зволим лживые высказыва-
ния в адрес нашего лидера 
Рамзана Ахматовича Кадырова! 
И объявляем Госдеп США тер-
рористической организацией 
№ 1», - подытожили предста-
вители Муфтията ЧР.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров поздравил мусульман Чеченской 
Республики и всего мира со знаменательным 
событием – наступлением месяца Зуль-

Хиджа, первые десять дней которого имеют 
особенно значимое положение пред Аллахом. 

«Всемогущий говорит в Священном Коране: 
«Клянусь десятью ночами!». Авторитет-

ные толкователи Корана отмечают, что в 
этом аяте имеются в виду десять первых 
ночей месяца Зуль-Хиджа, а также, что 
Аллах не клянется Своим творением, 
кроме как для указания на его значимость. 
Достоинство дней, которые нам посчаст-
ливилось застать, ярко описано в словах 
Лучшего из творений (да благословит его 
Всевышний и приветствует!): «Нет таких 
дней, благодеяния в которых были бы 
столь любимы для Аллаха, как в эти десять 
дней», – отметил Р. Кадыров.

Глава Чеченской Республики добавил, 
что за пост в эти благословенные дни 
верующим обещано Пророком (да благо-
словит его Всевышний и приветствует) 
прощение прегрешений минувшего и 
следующего годов. 

«Я искренне верю, что наш народ, 
всегда уделяющий должное внимание 
священным дням, проведет это время в 
служении Господу, чтении Корана, мо-
литве и посте. Пусть Аллах сделает нас из 
числа тех, кто попрощается с последним 
из десяти первых дней Зуль-Хиджа будучи 
чистыми от прегрешений», – подытожил 
руководитель ЧР.

Праздник Курбан-байрам в 2020 году 
будет отмечаться 31 июля, сообщил 
Муфтий Чеченской Республики Салах-
Хаджи Межиев. 

Ранее он обратился к верующим 
с видеообращением, в котором со-
общил, что первый день священного 

месяца Зуль-Хиджа в 2020 году наступит 
22 июля.

Каждый год мусульмане всего мира 
с нетерпением ждут праздника Курбан-
байрам, который отмечается на 70-й день 
после Ураза-байрам или на 10-й день 
месяца Зуль-Хиджа. 

Фарида Насардинова

события

ГIурба бохург – Iийдан дийнахь, 
я цул тIаьхьа догIучу кхаа дийнахь 
Далла герга хиларан нийятца эмкал-
на, я бежанна, я уьстагIна, я газанна 
урс хьакхар ду. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Хьайн Далла ламаз де 
ахь, тIаккха гIурбана урс хьакха» 
(«Аль-Кавсар», 2). ХIокху аятехь 
Дала омра дарца билгалдина, Iийдан 
ламаз динчул тIаьхьа бен гIурбана 
урс хьакхар нийса цахилар.

Iийдан де бусалба нехан дезде ду. 
Абу ХIурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Шайн Iийдан денош 

«Алло́хIу Акбар» бахарца хазде аш» 
(ТIабарани). 

ИбрахIи́м-пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) сун-
нат дендар а, къен-миска Iаш болчу 
нахана сагIина жижиг даларца шор-
то яр а, царна хазахетийтар а ду иза.

Асхьабаша хаьттира Делан Эл-
чане (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна): «ХIай Делан Элча, 
гIурбанаш бохург хIун ду?» Цуо 
жоп делира: «Шун ден ИбрахIиман 
суннат ду». И суннат лелийча шайна 
хIун мел хир бу, хаьттира асхьаба-
ша. Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 

«Оцу гIурбанан хIора чонан цIарах 
дика яздийр ду шуна». Асхьабаша 
юха а хаьттира: «Ткъа тIаргIа?» Де-
лан Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Оцу тIаргIан 
хIора чонца дика яздийр ду шуна» 
(Хьаким).

ГIуРБАНА уРС 
ХьАКХАРАН ХьуКмА

ГIурба – чIагIдина суннат ду, 
аьтто болчо кхочуш ца деш дита 
мегар доцуш. Доьзалехь цхьамма 
гIурба дийча, массарна а кхачам 
бо цо, цуьнан ял а хуьлу массар-
на. Ибн Iаббаса (Дела реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина, Делан 

Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Ада-
ман тIаьхьенах цхьаммо а хIокху 
(гIурбанан) дийнахь гIурбана урс 
хьаькхна цIий Iанорал еза Iамал 
ца йина, гергарло хоттаран Iамал 
йоцург» (ТIабарани).

Iелин кIанта Хьасайна (Дела 
реза хуьлда цаьршинна) дийци-
на, Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «ЦIеначу нийятца, Делера 
ял хиларе сатуьйсуш гIурба дийна-
чунна, цуо дийна гIурба жоьжаха-
тах и ларвеш йолу дуьхьало хилла 
дIахIуттур ду» (ТIабарани).

ГIуРБАНА IИйДАН Деисламан арканаш
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исламан нуьрехь

ГIуРБАНА IИйДАН Де

ГIурба дер важиб хилла 
тIедужу шина бахьаница: 1) 

Стага шен долахь долчу, гIурбана урс 
хьакха мегар долчу бежанна, я уьстагIна, 
я газанна тIе пIелг хьажийна, и билгал-
даьккхича, хIара сан гIурба ду, я хIокху 
бежанца (уьстагIца, газанца) гIурба дуьйр 
ду ас, аьлла; 2) Стага чIагIо йина шена 
тIелаьцнехь, Далла гергахуьлуш гIурба 
дуьйр ма ду ша, оцу дийне ша валахь, 
аьлла. Иштта важиб хилла долчу гIурбана 
урс хьаькхча, цунах долу жижиг дерриге 
сагIина дала деза, и шена тIера дийначун-
на даа ца мега.

ГIуРБА ДуьйШ ВОлчуН 
БеХКАмАШ

1) Бусалба хилар. Керста волчунна 
тIехь дац гIурба дер.

2) Пхийттараваьлла волуш, хьекъал 
долуш хилар. Берана, хьекъална эшна 
волчунна тIехь дац гIурба дер.

3) ГIурба ден аьтто хилар. ГIурбана 
урс хьокхучу дийнахь, цул тIаьхьа 
догIучу кхаа дийнахь шена а, шен доь-
зална а луш долчу напханал алсам рицкъ 
долуш иза велахь, гIурба дер тIехь ду 
цунна.

ГIуРБАНА уРС 
ХьАКХА меГАШ ДОлу

ХьАйБАНАШ

1) Эмкал; 2) Бежана; 3) УьстагI; 4) 
Газа. ГIурбана юьйш йолу эмкал пхи шо 
кхаьчна, бежана, газа – ши шо кхаьчна, 
уьстагI – цхьа шо кхаьчна хила безаш бу. 
Эмкал, бежана ворхIанна тIера ден мегар 
ду. Нагахь уьстагI шо кхаьчна бацахь, 
амма хьалхара цергаш охьаэгна белахь, 
иза гIурбана урс хьакха мегаш бу. Абу 
ХIурайрата (Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, шена Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира, аьлла: «ГIурбана урс хьокхуш 
болчу уьстагIах диканиг – иза шен хьал-
хара церг охьайоьжнарг бу» (Ахьмад).

ГIурбана урс хьокхуш долу хьайба жи-
жигана эшам беш долчу сакхтах маьрша 
хила деза. БIаьрзе дерг, астагIниг, гирз 
даьлларг, тIех гIийла дерг, лерга тIера 
цхьа жимма а дакъа даьккхинарг мегар дац 
гIурбана. Амма лергана Iуьрг даьккхина, 
я кIеззиг лерг хадийна хилча, гIурбана 
мегаш ду и. Iазибан кIанта Барраа (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Диъ хIуманах цхьаъ шеца 
долу хьайба гIурбана мегар дац: бIаьрзе 
дерг, шен бIаьрзе хилар билгал долуш; 
цомгаш дерг, шен цомгаш хилар билгал 
долуш; астагIа дерг, шен астагIа хилар 
билгал долуш; гIийла-оза дерг, шен тIум 
йоцуш» (Тирмизи).

ХIара сакхташ санна лоруш ду церан 
жижиг эшош долу кхидолу сакхташ а. 
Урс хьокхуш волчунна нийят дар ва-
жиб ду, ша урс хьакхар деза а ду цунна. 
Нагахь ша и хууш вацахь, цо векал ван 
мегар ду урс хьакха хууш верг.

ГIуРБАНА уРС 
ХьОКХу ХАН

Зуль-Хьиджат беттан 10-чу дий-
нахь малх схьакхеттачул тIаьхьа, ши 
ракаIат суннат ламаз дарца ши хутIба а 
доьшуш, урс хьокху хан йолало. И хан 
чекхйолу Iийдан дийнал тIаьхьадогIучу 
кхаа динах кхоалгIачу дийнахь малх 
чубузарца. Iийдан дийнахь ламаз дина 
валарца урс хьакхар деза ду. Ламаз дале 
хьалха урс хьаькхна волчун гIурба хир 
дац. Iазибан кIанта Барраа (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «ХIара Iийдан де ламаз 
дарца дIадолор ду вай, тIаккха вайн 
хIусамашка дIадахана, гIурбана урс 
хьокхур ду вай. Иштта и гIурба дийнарг 
(Iийда ламазал тIаьхьа), иза вайн некъа 
тIехь (суннат лардеш) ву, амма ламаз 
дале хьалха урс хьаькхначо шен доь-

зална даа жижиг хилийтина, къобалдеш 
долу гIурба дац цо дийнарг» (Бухари).

ГIуРБАНАН 
жИжИГАХ ДИйРИГ

Вай хьалха дийцира гIурба дер важиб 
хуьлуш долу ши бахьана. Нагахь санна 
и гIурба дер оцу шина бахьанах цхьана 
бахьаница нисделлехь, цунна а, цуо шай-
на напха латто дезаш болчу цуьнан доь-
залшна а мегар дац цуьнан жижиг даа. 
Амма цуо дийнарг суннат гIурба делахь, 
цунна мегар ду шена луъучул цунах даа. 
Ша дийначу гIурбанан кхоалгIа дакъа 
шена, шен доьзална даа чохь дитина, 
дисина ши дакъа мискачу нахана сагIина 
дIадалар дика ду цунна. Ша дийначу 
гIурбанан цIока сагIина яла мега, я цIахь 
дезар оьцуш йита мега. Амма и цIока 
йохка, я урс хьаькхначунна йолана яла 
мегаш дац. Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Ша дийначу гIурбанан 
цIока йоьхкина волчун гIурба (къобал) 
хир дац» (Хьаким).

IИйДАН ДИйНАХь 
лАРДАН ДезА 
СуННАТАШ

1) Iийдан дийнахь ша ламазе вахале 
хьалха лийчар, керла бедар юхар, IатIар, 
я и санна хаза хьожа йолу хIума тохар 
суннат ду.

2) Iийдан ламазе хьалххе вахар а ду 
суннат.

3) ГIаш волавелла ламазе вахар деза, 
мелехь ду.

4) ГIурбан Iийдане хIума ца кхоллуш 
вахар деза ду.

5) Ша ламазе ваханчу новкъахула ца 
вогIуш, кхечу новкъа юхавар дика ду.

6) ГIурбанан деношкахь хIора фарз 
ламазал тIаьхьа «Алло́хIу Акбар, 
Алло́хIу Акбар, Алло́хIу Акбар, ла́ 
ила́хIа иллалло́хIу, валло́хIу Акбар, 
Алло́хIу Акбар, ва лилла́хIиль хьамду» 
алар деза ду.

IИйДАН лАмАз 
ДАРАН Куц

Ламаз доьхкуш имама нийят иштта 
дийр ду:

«Ас нийят ди жамIатца ши ракаIат 
Iийдан ламаз со имам хиллачу хьолехь 
Далла дан, Алло́хIу Акбар», – аьлла.

Имамана тIаьхьахIоьттина ламаз деш 
волчо нийят иштта дийр ду:

«Ас нийят ди жамIатца ши ракаIат 
Iийдан ламаз имамана тIаьхьа Дал-
ла дан, Алло́хIу Акбар», – аьлла. 
Ламаз дихкинчул тIаьхьа имама-
на тIаьххье хьалхарчу ракаIатехь 
ворхIазза «Алло́хIу Акбар» эр ду, 
ламаз доьхкучу хенахь санна ши куьг 
хьала а ойбуш. ХIора шина «Алло́хIу 
Акбар» юккъехь хIара тасбихь доьшур 
ду: «Субхьа́налло́хIи, валь-хьамду 
лилла́хIи, ва ла́ ила́хIа иллалло́хIу, 
валло́хIу Акбар». ТIаккха имама фа-
тихьат (бисмилла) доьшур ду хаза а 
хезаш, тIаьхьахIиттинчара, имам дешна 
ваьлча «А́ми́н» аьлла, шайна хезачу ба-
рамехь бисмилла доьшур ду. ШолгIачу 
ракаIатехь пхоьазза «Алло́хIу Акбар» 
эр ду, сужданера хьаланислуш олуш 
дерг доцург. Царна юккъехь хьал-
харчу ракаIатехь санна тасбихь доь-
шур ду. ТIаккха имама «Фатихьат» 
(Бисмилла) доьшур ду хаза а хезаш, 
тIаьхьахIиттинчара, имам дешна ваьл-
ча «А́ми́н» аьлла, шайна хезачу бара-
мехь «Бисмилла» - доьшур ду. «Этта-
хьиг» дешна, имамана тIаьххье салам 
а делла, дерзор ду ламаз. Цул тIаьхьа 
имама дечу шина хутIбане ладугIур 
ду, деш долчу доIина «А́ми́н» эр ду.

Веза-Сийлахьчу Дала къобалдойла 
вайн гIурбанаш!

Магамедов Сулиман

ЮНуС-пАйХАмАР

муСА-пАйХАмАР

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

юнус пайхамар ИбрахIиман 
(Делера салам хуьлда цушинна) 
тIаьхьенах ву. Цуьнан ден цIе Матта 
хилла. Веза-Сийлахьчу Дала юнус 
(Делера салам хуьлда цунна) элча 
вина вахийтина Iиракъехь йолчу 
Найнава олучу юьртан охIланна. 
Шена чохь бIе эзар сов адам дехаш 
йоккха юрт хилла и. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Оха вахийтира иза бIе 
эзарна (дуккха нахана) тIе я цул сов 
болчаьрга» («Ас-Соффат», 147). 

Ибн Касийра (Дала къинхетам 
бойла цунах) дийцина, оцу юьртахь 
дуккха жIараш яра, адамаша царна 
Iибадат деш, аьлла. юнуса (Делера 
салам хуьлда цунна) масийтта ша-
рахь Веза-Сийлахьчу Далла Iибадат 
даре кхайкхира уьш. Бакъду, уьш 
керсталла дечуьра бухабовлуш ца 
хилла, цара юнус пайхамар (Деле-
ра салам хуьлда цунна) харцвира. 
Шайгахь йолчу Iесаллица дозанал 
тIехбевлла, цунна кхерамаш тий-
са буьйлабелира уьш, цул хьалха 
баханчу пайхамаршна кхерамаш 
тийсарх терра. ТIаккха юнус (Де-
лера салам хуьлда цунна) оьгIаз а 
вахана, царна юкъара дIавахара. 
Цо царна чIагIо йира, кхо де даьл-
ча цаьрга Делера Iазап кхочур ду 
аьлла. Делера пурба доцуш, шен 
къам дитина, хIорда йисте вахара 
юнус (Делера салам хуьлда цунна). 
Стиглахь Iаьржа мархаш гучуев-
лира, ткъес детта а доладелира. 
юьртан охIланна хиира, юнуса 
(Делера салам хуьлда цунна) чIагIо 
йина долу Iазап шайна тIе досса 

герга дуйла. Дала царна дагатесира 
тоба а дина, Шега берзар. ТIаккха 
уьш берриге а цхьана майданахь 
гулбелира. Деле ийман диллина, 
Цунна хьастабелла, кхаа дийнахь 
боьлхуш, шайна гечдар дийхира 
цара. ТIаккха Везачу Дала Шен 
къинхетамца царна тIедан кечдел-
ла долу Iазап дIаайбира. Цундела 
Веза-Сийлахьчу Дала Къуръана 
чохь боху: «Ийман диллина цхьа 
а юрт хиллий ткъа, цуьнан иймано 
цунна пайда а беш, юнусан къам 
доцург? Цара ийман диллича, 
Оха дIаайбира царах дуьненан 
дахарехь сийсазаллин Iазап‚ Оха 
дика а хьегийтира цаьрга цхьа хан 
тIекхаччалц» («Юнус», 98).

юнусна (Делера салам хуьлда 
цунна) шен къомах хилларг хууш 
дацара. Дала дина омра а доцуш, 
иза адамех доьттинчу хIордкемана 
тIехиира. Кема дехьо даьлча, хIорд 
ловзабаьлла, уьш хIаллакьхила 
гергабахара. Кема дайдархьама, 
цунна тIера маххьаш хIорда чу 
кхиссира цара, амма и дайлуш да-
цара. ТIаккха шайна юкъахь кхаж 
таса барт бира цара, кхаж баьлларг 
хIорда чу кхуссур волуш. Дуьх-
хьарлера кхаж юнус-пайхамарна 
(Делера салам хуьлда цунна) бели-
ра, амма царна и хIорда чу кхосса 
ца лиира. ШолгIа а, кхоалгIа кхаж 
тесира, тIаккха а юнусан (Делера 
салам хуьлда цунна) кхаж белира. 
Цара иза хIорда чу кхоьссича, 
хIорд карзахбаьллачуьра сецира. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Бак-

къал а, юнус элчанех ма ву. Иза 
ведира (шен къомах) дуьззинчу 
кемана тIехь. Кхаж тасарехь дакъа 
лецира цо – иза эшначарах хилира 
(шен цIарца кхаж баьлла). И кхаь-
ллира боккхачу чIеро, бехк боккху 
хIума цо дар бахьана долуш» («Ас-
Соффат», 139-142).

Веза-Сийлахьчу Дала оцу чIере 
омра дира, цуьнан жижиг ма даа, 
цуьнан даьIахкаш ма кегъе, иза хьан 
рицкъ дац, аьлла. юнус-пайхамар 
(Делера салам хуьлда цунна) оцу 
чIеран кийрахь шовзткъа дийнахь 
лаьттира. Ша чIеран кийрахь волчу 
хенахь, цунна хезира хIорда чохь 
долчу Iаламо Далла деш долу тас-
бихь. Иштта Дала цунна дагатесира 
Шена тасбихь дар. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Боданашкахь волуш 
(Деле) кхайкхира иза: «Ла́ ила́хIа 
илла́ Анта, субхьа́нака, инни́ кунту 
миназ-зо́лими́н (Хьо воцург кхин 
Дела вац‚ Хьоьца там боцчух цIена 
ву-кх Хьо‚ со хилла-кх зулам дина-
чарах)» («Аль-Анбияъ», 87).

Делера пурба а доцуш, шен къам 
а дитина дIавахар бахьана долуш 
кхаьчна цуьнга и хьал. юнуса 
(Делера салам хуьлда цунна) юх-
юха а тасбихь дира: «Ла́ ила́хIа 
илла́ Анта, субхьа́нака, инни́ кун-
ту миназ-зо́лими́н», – ша олуш. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Оха 
цунна жоп делира‚ иза сингат-
тамах кIелхьарваьккхира‚ иштта 
кIелхьарбоху Оха муъмин нах» 
(«Аль-Анбияъ», 88).

Веза-Сийлахьчу Дала юнуса 

(Делера салам хуьлда цунна) дечу 
доIина жоп делча, оцу чIеро хIорда 
йисте а беана, шен кийрара охьа-
тесира иза. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Баккъал а, иза тасбихь деча-
рах ца хиллехьара, вуьсур ма вара 
цуьнан кийрахь, уьш духадендечу 
(къемат) дийне кхаччалц. Оха иза 
охьатесира есачу аренга, иза цом-
гуш а волуш. Оха далийтира цунна 
туьтен (гIабакхан) дитт» («Ас-
Соффат», 143-146).

ГIабакхан дитт хIунда хаьржина 
Дала? Iеламнаха жоп делла: «Дала 
и хаьржина, цуьнан даккхий гIаш а, 
хаза хьожа а йолу дела, цунна герга 
сагалматаш (насекомые) ца йоьлху 
а дела». Дала цунна тIе Iуьйранна а, 
суьйранна а газа йохуьйтуш хилла, 
цуьнан шура молуш и хене валий-
тархьама. Цунна гIоли хилча, Дала 
иза юха а шен къоме дин кхайк-
хадан вахийтира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Оха вахийтира иза бIе 
эзарна (дуккха нахана) тIе я цул 
сов болчаьрга. Цара ийман дилли-
ра, тIаккха Оха дика хьегийтира 
цаьрга цхьа хан тIекхаччалц» («Ас-
Соффат», 147-148).

ХIокху дийцарехь боккха хьехам 
а, тергам а бу, Делан къинхетамах 
дог ца дуьллуш нах нийсачу нов-
къа бохуш къахьега дезаш хиларна 
тIехь. Имам Бухарис хьадис далий-
на, Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Цхьанне лена товш дац ша 
алар: «Со Маттан кIантал юнусал 
дика ву».

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Хьахаве жайни чохь Муса. Бак-
къала а, иза вара (Далла Iибадат 
дарехь) догцIена‚ иза вара элча 
а‚ пайхамар а» («Марьям», 51).

К ъ у р ъ а н а  ч о х ь  М у с а -
пайхамарх (Делера салам хуь-
лийла цунна) лаьцна дуьйцуш 
73 сов меттиг ю. Цуьнан ден 
цIе Iимран хилла,  Якъубан 
(Делера салам хуьлийла цун-
на) тIаьхьенах ша хилла волу. 
юсуф-пайхамар (Делера салам 
хуьлийла цунна) дIакхелхинчул 
тIаьхьа Мисарахь долу хьал хий-
цаделира. Дела цхьаъвеш болу 
паччахьаш дIабевллачул тIаьхьа, 
МусIабан кIант Валийд цIе йолу 
къиза ФирIавн (паччахь) коьрте 
веара Мисарахь. Керсталла да-
рехь дозанал тIехваьлла, ша Дела 
ву, бохуш харц дов дан хIоьттира 
иза. Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ФирIавна элира: «ХIай элий! 
Суна ца хаьа шуна со воцург 
(кхин) Дела». «Аль-Къасас», 
38. Кхечу аятехь деана: «Цо 
(ФирIавна) элира: «Со ву шун 
лакхара Дела!» («Ан-НазиIат», 
24). 

Мисарахь долу къаьмнаш 
тобанашка дийкъира цо. Уггар 
чIогIа цо сийсазбинарш Исраи-
лан доьзалш (Якъуб-пайхамаран 
(Делера салам хуьлийла цунна) 
тIаьхьенах болу нах) бара. Ца-
рах шена а, шен тайпанах дол-
чу къибтийн къомана а бацон 
леш бинера цо. Цхьана буса 
ФирIавнна гIан дайра, Къу-
дусера (Иерусалимера) еанчу 
цIаро Мисарахь болчу къиб-
тийн цIенош дагош, Исраилан 
доьзалшна зен а ца деш. Ша 
самаваьлча, ша-шена герга-
бинчу нахе и гIан тида, элира 
цо. Цара цунна жоп делира, 
Исраилан доьзалшна юккъехь 
цхьа божабер дуьнен чу дер ду, 
и бахьанехь хьоьгара пачча-
хьалла дIадер ду, хьо хIаллак а 
хир ву, аьлла. ТIаккха ФирIавна 
омра дира, Исраилан доьзалшна 
юккъехь дуьнен чу мел долучу 
божаберана урс хьакха, аьлла. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Баккъала а, ФирIавна курал-
ла йира лаьтта тIехь‚ цигарчу 
нахах тобанаш йира цо, Царах 
цхьаболчарна гIело еш, ша це-
ран божабераш дойуш‚ церан 
зударий бухабуьтуш. Баккъала 
а, иза вара бохамаш бечарах» 
(«Аль-Къасас», 4).

Къибтийн къомах болчу наха 
балхам бира ФирIавне, божабе-
раш дайар бахьанехь Исраилан 
доьзалш кхачош бу аьлла. Болх 
иштта дIабодахь, вайна бацон 
нах хир бац, элира цара. ТIаккха 
ФирIавна омра дира, цхьана 

шарахь дина бераш дайа, вук-
ху шарахь динарш дийна дита, 
аьлла. Iимранан хIусамнана 
доьзалхочух яра, Муса-пайхамар 
(Делера салам хуьлийла цунна) 
шен кийрахь волуш. ФирIавна 
юхьарлаьцнарг шена хиъча, цIа 
чуьра ара ца йолуш, ша доь-
залхочух хилар хьулдира цо. 
ФирIавна арабаьхна белхалой 
бара, Исраилан доьзалшна юк-
къехь дуьнен чу девлла божа-
бераш дойуш. Муса-пайхамар 
(Делера салам хуьлийла цунна) 
Дала ларвира, и дуьнен чу волуш 
ФирIавнан белхалошна ца хиира. 
Мусан (Делера салам хуьлийла 
цунна) нанна Дала дагатесира, 
бер тIорказ чу а диллина, чухан-
ца и тIорказ цIийнан оганах дIа а 
тесна, и тIорказ хи чу таса, аьлла. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Оха 
дагатесира Мусан нанна, вакхаве 
иза‚ аьлла. Хьо цунна (Мусана 
бохам хиларх) кхераелча, ахьа 
кхосса иза хIорда чу, кхера ма 
кхера‚ са ма гатде  Оха хьуна 
вухаверзор ву иза‚ элча а вийр ву 
цунах» («Аль-Къасас», 7).  

Цхьана дийнахь иза вакхо 
араяьлча, чуха хада а хаьдда, 
тIорказ хиэ даьхьна карийра 
цунна. ФирIавнан гIала Нил хина 
йистехь яра. ТIорказ цунна улло 
кхаьчча, цара иза хи чуьра схьа-
ийцира. ФирIавнан зудчо Асета 
тIорказ даьстича, юьхьа тIехь пай-
хамараллин нур лепаш бер гира 
цунна. ТIевеанчу ФирIавна, шена 
и бер гича, цунна урс хьакха, аь-
лла, омра дира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «ФирIавнан зудчо 
элира: «Суна а‚ хьуна а бIаьрган 
хазахетар ду-кх (хIара бер)! Ма 
ве иза‚ вайна пайда бан мега цо я 
цунах вайн доьзалхо вийр ву вай» 
(«Аль-Къасас», 9).

ФирIавна  элира  т Iаккха: 
«Хьан бIаьргана хазахетар ду 
иза, суна дац». Мусан (Делера 
салам хуьлийла цунна) нана 
дог бIарзделла Iуьйренга елира. 
Иза шен кIант вуй хаийта герга 
хилира иза, амма Дала цуьнан 
дог собарца чIагIдира. Цо шен 
йоI яхийтира цунна тIаьхьа 
ладогIа. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Оха хьарам бира цунна и 
вакхон зударий хьалха. ТIаккха 
цо (Мусан йишас) элира: «Аса 
тIенисдай шу, иза шуна кхобур 
волчу цIийнан охIланна‚ уьш 
цуьнга доггах хьовсур болуш» 
(«Аль-Къасас», 12). 

ТIаккха уьш и бер дохьуш 
цуьнан нана йолчу баьхкира, 
цхьаннех ца векхаш хилла волу 
Муса (Делера салам хуьлийла 
цунна) шен ненах вакха волаве-
лира. Асета цуьнга дехар дира, и 
бер дакхош ша йолчу хIусамехь 

Iе, аьлла. Мусан (Делера са-
лам хуьлийла цунна) нанас шен 
хIусамда а, бераш а ду, и бер шен 
хIусамехь кхабийта шега, элира. 
Асет реза хилира, цо цунна мах 
а белира бер дакхорна. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «ТIаккха 
Оха вухаверзийра иза шен нене‚ 
цуьнан бIаьргана синтем хилийта 
а‚ и гIайгIане ца хилийта а‚ Делан 
ваIда (чIагIо) бакъ хилар цунна 
хаийтархьама а, делахь а царах 
дукхахберш хууш бац» («Аль-
Къасас», 13).

М у с а - п а й х а м а р а н  ( Д е -
лера салам хуьлийла цунна) 
берхIитта шо кхаьчча, Дала 
цунна хьекъал а, Iилма а дели-
ра. Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Иза (Муса) гIеметтахIоьттина 
чIагIвелча‚ Оха цунна делира 
кхетам а‚ Iилма а. Иштта бекхам 
бо Оха дикадечарна» («Аль-
Къасас», 14).

Ц х ь а н а  д и й н а х ь  М у с а -
пайхамарна (Делера салам хуь-
лийла цунна) вовшех леташ ши 
стаг гира, царах цхьаъ хIокхуьнан 
тайпанах (Исраилан доьзалех), 
важа – хIокхуьнан мостагIех 
(ФирIавнан тайпанах) волуш. 
ХIокхуьнан тайпанах волчо 
шена гIо дар дийхира цуьнга. 
ОьгIазваханчу Мусас (Делера 
салам хуьлийла цунна) тоьхча, 
ФирIавнан тайпанах верг велира. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Цо 
(Мусас) элира: «ХIара шайтIанан 
балхах ду. Баккъала а, иза билг-
гал тилавеш мостагI ду» («Аль-
Къасас», 15).

Мусас (Делера салам хуьлий-
ла цунна) шена гечдар дийхира. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Цо 
(Мусас хьаставелла Деле) эли-
ра: «Сан Дела‚ аса сайн дегIана 
зулам дина‚ гечдехьа суна». Цо 
цунна гечдира. Баккъалла а, Иза 
Гечдийриг а‚ Къинхетаме верг а 
ву» («Аль-Къасас», 16). 

Мусас (Делера салам хуьлийла 
цунна) Деле чIагIо йира: «Цо эли-
ра: «Сан Дела‚ Ахьа суна ниIмат 
далар бахьана долуш, сох цкъа 
а хир ма вац къинош дечарна 
гIоьнча» («Аль-Къасас», 17). 

Къибтий валар сихонца даьр-
жира, тIаккха ФирIавна са-
цам бира, иза вен веза, аьлла. 
ФирIавнан тайпанах волу цхьа 
стаг ведда Муса (Делера салам 
хуьлийла цунна) волчу веара. 
Цо цуьнга Мисарара дIавала, 
ФирIавна а ,  цуьнан тобано 
а хьо вен барт бина, элира. 
ТIаккха Муса (Делера салам 
хуьлийла цунна), ФирIавнан 
тоба шена тIекхиарна кхоьруш, 
Мисарара араваьлла, Палести-
нехь йолчу Мадйан шахьара ва-
хара. Цо Деле доIа деш, элира: 

«Сан Дела‚ кIелхьарваккхахь 
со зуламечу къомах» («Аль-
Къасас», 21).

Мадйанан хинан коьрте кхаьч-
ча‚ цунна цигахь цхьа нах ка-
рийра, эмкалшна а, уьстагIашна 
а хи малош. Гена йоццуш лаьт-
таш ши йоI гира цунна, нах 
шайн даьхнина хи малийна 
бовллалц ладоьгIуш. Мусас 
(Делера салам хуьлийла цунна) 
цаьршиннан уьстагIашна хи 
малийра. Оцу шина йоIа шайн 
дега ШуIайбе (Делера салам 
хуьлийла цунна) иза дийцича, 
Муса (Делера салам хуьлийла 
цунна) шена тIе схьакхайкхий-
тира цо. Цо Мусага (Делера са-
лам хуьлийла цунна) шен шина 
йоIах цхьаъ маре елира, бархI 
я итт шарахь цо шен уьстагIий 
дажорна тIехь цуьнца барт а 
бира. Ша барт бина хан чек-
хъяьлча, Мисара дIаваха сацам 
бира Мусас (Делера салам хуь-
лийла цунна). ТIур олучу лома 
тIе и кхаьчча, Дела кхайкхира 
цуьнга: «ХIай Муса! Баккъалла 
а, Со АллахI ву‚ Iаламийн Дела» 
(«Аль-Къасас», 30).

Дала цунна дIахаийтира, Ша 
иза Исраилан доьзалшка пай-
хамар вина вохуьйтуш хилар. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Аса 
хьо хаьржина – ладогIа, хаам 
беш дуьйцучуьнга! Баккъала а, 
Со Дела ву‚ кхин дела вац, Со 
воцург‚ Суна Iибадат де‚ ламаз а 
хIоттаде, Со хьахош» («ТIа-хIа», 
13-14).

Мусана (Делера салам хуь-
лийла цунна) Дала билгалонаш 
елира, и пайхамар хилар тоьшал-
ла деш йолу. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «И хIун ю хьан аьтту 
куьйгахь ерг‚ хIай Муса?» Цо 
(Мусас) элира:«И сан Iаса ю‚ со 
цунна тIетевжа‚ аса цуьнца сан 
жана гIаш дегадо‚ суна цуьнгахь 
кхин пайданаш а бу». Цо (Дала) 
элира:«Охьатаса и, хIай Муса!» 
Цо и охьатесира, цунах чехка 
текхаш лаьхьа хилира». Дала 
элира: «Схьаэца и‚ ма кхера! 
Шен хьалхалеррачу куьце ер-
зор ю и Оха. Хьайн куьг хьайн 
агIонна тIетаIаде – кIайделла 
схьадер ду иза, цхьа зен а до-
цуш – кхин билгало ю хьуна!» 
(«ТIа-хIа», 17-22).

Муса-пайхамара (Делера салам 
хуьлийла цунна) ФирIавн а, Ми-
сарара бахархой а Дела цхьаъваре 
кхайкхира. Бакъду, ФирIавна къо-
бал ца бира цуьнан кхайкхам, цо 
деанарг бозбуунчалла ду, элира цо. 
Цул тIаьхьа цо омра дира, Мусана 
(Делера салам хуьлийла цунна) 
дуьхьалбаха Мисарахь мел болу 
бозбуунчалла лело-
раш гулбе, аьлла. 
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муСА-пАйХАмАР
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Цхьана дийнахь 
йоккхачу майда-

нахь гулбелира нах. ФирIавнан 
саьхьарлончаша шайн Iасанаш, 
чуханаш а охьатесча, нахана 
моьттира царах текхаргаш 
хилла. Дала Мусага (Делера 
салам хуьлийла цунна) вахьйу 
дира, хьайн карара Iаса охьа-
таса, аьлла. Цо и охьатесча, 
цунах йоккха текхарг хилира, 
цо церан кегий текхаргаш йии-
ра. И тамашийна болх шайна 
гича, саьхьарлончаша ийман 
диллира. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Бозбуунчалла лелий-
нарш суждане охьаийгира. 
Цара элира: «Оха ийман дилли 
ХIарунан а‚ Мусан а Деле» 
(«ТIа-хIа», 70). 

Шегара пурба а доцуш ий-
ман диллина аьлла, ФирIавна 
уьш ирхъохка сацам бира. 
Цул тIаьхьа Везчу Дала шен 
пайхамаре Мусага (Делера 
салам хуьлийла цунна) омра 
дира, Исраилан доьзалш эций 
буьйсанна Мисарара арава-
ла, аьлла. Iуьйранна ФирIавн 
шен эскарца тIаьхьавелира 
царна. Муса-пайхамар (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
шен къомаца хIорда йисте 
кхаьчча, Исраилан доьзалш 
кхерабелира ФирIавн шай-
на тIекхиарна. Везчу Дала 
Мусага (Делера салам хуь-
лийла цунна) омра дира, 
хьайн Iаса хIордах тоха, 
аьлла. Цо хIордах Iаса тоьх-
ча, Дала хIорд бекъабалий-
тира царна. Исраилан доь-
залш хIордах дехьабовлуш 
гича, ФирIавн шен эскарца 
тIаьхьавелира царна. Муса 
а (Делера салам хуьлийла 
цунна), цуьнца цхьаьнаберш 
а дехьабевлча, Дала хIорд 
тIеттIабахийтира, ФирIавн а, 
цуьнан эскар а хIаллакдира. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оха хIордал дехьабехира 
Исраилан доьзалш (и бекъа 
а бекъна). ФирIавн а‚ цуьнан 

эскар а тIаьхьаделира царна 
зуламна а, мостагIаллийна 
а. Ша хIорда бухаваха воьл-
ча‚ цо (ФирIавна) элира: 
«Со тийши кхин Дела цахи-
ларх, Шех Исраилан доьзалш 
тешнарг бен‚ со муьтIахь 
болчарах (бусулба нахах) ву-
кх». (Цуьнга элира тIаккха): 
«ХIинца (ийман дуьллу ахь)? 
Хьалха-м, баккъала а, Iеса 
ма хилира хьо, бохамаш бе-
чарах а ма вара хьо! Тахана 
Оха кIелхьардоккхур ду хьан 
дегI, хьол тIаьхьа богIучарна 
хьо тергам хилийтархьама. 
Баккъала а, нахах дукхах-
берш Тхан аятех гIопал хил-
ла ма бу» («Юнус», 90-92). 

Муса-пайхамар (Делера 
салам хуьлийла цунна) Ис-
раилан доьзалшца хIордах де-
хьаваьлча, жIарашна Iибадат 
дечу нахана тIекхечира уьш. 
Исраилан доьзалша Мусага 
(Делера салам хуьлийла цун-
на) дехар дира, цара санна 
Iибадат дан шайна дела вехьа, 
аьлла. Муса-пайхамар (Делера 
салам хуьлийла цунна) царна 
оьгIазвахара, цо царна хье-
хам бира, АллахI воцчунна 
Iибадат дан мегаш дац, аьлла. 
Цо царна дагадаийтира, Дала 
уьш Iилманца а, шарIаца а, 
царна юкъара элча ваийтарца а 
шайн заманахь долчу Iаламал 
базбина хилар. Цул совнаха, 
ФирIавнах кIелхьарбахарца, 
церан бIаьргашна а гуш и 
хIаллакварца а, церан бахамах 
ирс эцийтарца а Дала царна 
дика дина хилар дийцира цо 
царна. Веза-Сийлахьчу Дала 
Муса-пайхамаре (Делера са-
лам хуьлийла цунна) чIагIо 
йира, шовзткъа де даьллачул 
тIаьхьа ТIур олучу лома тIехь 
Ша цуьнга жайна (Таврат) лур 
ду, аьлла. Шен ваша ХIарун 
(Делера салам хуьлийла цун-
на) Исраилан доьзалшна тIехь 
Iуналла дан а витина, Муса 
(Делера салам хуьлийла цун-

на) Делаца къамел дан вахча, 
Самирий бохучу стага шай-
гахь долу дети а‚ деши а ла-
лийна, цунах эса дира‚ шена 
чухула мох бахча‚ дека а де-
каш. Цунна Iибадат дан буьй-
лабелира уьш. Муса (Делера 
салам хуьлийла цунна) ломана 
тIекхаьчча, Дала цуьнга элира, 
хьайн къам дитина, сихвелла 
хIунда веана хьо, аьлла. Му-
сас (Делера салам хуьлийла 
цунна) жоп делира, уьш шен 
лорах тIаьхьабогIуш бу, Хьо 
резавархьама сихвелира со 
Хьан омра кхочушдан, аьлла.
ТIаккха Дала цунна дийци-
ра, Исраилан доьзалш эсана 
Iибадат деш тилабелла хилар. 
Муса-пайхамар (Делера салам 
хуьлийла цунна) сихонца шен 
къоме вухавахара, тиларх 
уьш хьалхабахархьама. Шен 
бIаьргашна уьш эсана Iибадат 
деш гича, оьгIазвахана, шен 
аьрру куьйгаца ХIарунан (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
маж лаьцна, аьтту куьйгаца 
цуьнан коьртан месаш а лаь-
цна, цунна дов дан волавелира 
иза. Бакъду, ХIаруна (Делера 
салам хуьлийла цунна) дийци-
ра цунна, эсана Iибадат ма де 
аьлла ша хьехам бича, царах 
цхьаболчара бен и къобал 
ца бира, тIаккха Исраилан 
доьзалшна юккъехь питана 
даларх, уьш бекъабаларх а 
кхеравелла, сецира ша, аьлла. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Цо (Мусас) элира: «Сан 
Дела! Гечдехьа суна а‚ сан 
вешина а‚ Хьайн къинхетам 
бехьа тхоьх. Хьо ву-кх уггар 
Къинхетаме верг» («Аль-
АIраф», 151).

Муса-пайхамара (Делера 
салам хуьлийла цунна) Ис-
раилан доьзалша шена Iибадат 
дина эса лала а дина, хIорда 
чу кхоьссира. Кхетам болчу 
нахана хиира, эсана Iибадат 
дарца шаьш галдевлла хилар. 
Цара Мусага (Делера салам 

хуьлийла цунна) дехар дира, 
шайна гечдар доьхуш Деле 
доIа дехьа, аьлла. Царна юк-
къера кхузткъе итт стаг а хаьр-
жина, Муса-пайхамар (Делера 
салам хуьлийла цунна) Деле 
царна гечдар деха вахара. 
Везчу Дала омра дира, шен 
тоба къобал хила лууш волчо 
ша-шен дегI ден деза, аь-
лла. Царах цхьаболчара шайн 
догIмаш дайира, тIаккха Дала 
церан тоба къобалдира. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Мусас 
шен къоме аьлла хан хьахае: 
«ХIай сан къам‚ аша шай-
на зулам дина‚ эса (Iибадат 
дан) лацар бахьанехь. Тоба 
де шаьш Кхоьллинчуьнга‚ 
тIаккха шаьш дайа, и дика ду 
шуна шаьш Кхоьллинчунна 
гергахь. ТIаккха Цо (Дала) 
шун тоба къобал дира, бак-
къала а, И ма ву тоба къобал-
дийриг а‚ къинхетаме верг а» 
(«Аль-Бакъарат», 54).

Цул тIаьхьа Везачу Дала 
Муса-пайхамаре (Делера 
салам хуьлийла цунна) омра 
дира, Исраилан доьзалшца 
Шемахь йолчу Иерусалиме 
гIо, аьлла. Оцу заманахь 
цигахь дехаш къиза къам 
дара, даккхий догIмаш а, 
боккха ницкъ а болуш. Муса-
пайхамара (Делера салам 
хуьлийла цунна) шен къоме 
оцу чу гIо, тIамца и гIала 
схьаяьккха, аьлла, омра дира. 
Ялх бIе эзар болчу Исраилан 
доьзалшна юккъехь Иеруса-
лим схьайоккхуш тIом бан 
реза верг ца карийра цунна, 
шен ваша ХIарун (Делера 
салам хуьлийла цунна), кхин 
ши стаг а воцург. Цара цу 
чохь цхьа нуьцкъала къам 
ду, уьш арабовллалц шаьш 
цу чу гIур дац, элира. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Цара 
элира: «ХIай Муса! Баккъала 
а, тхо цу (шахьар) чу гIур ма 
дац цкъа а‚ уьш цу чохь мел 
бу. Вало хьо а, хьан Дела а‚ 

ашшимма тIом бе (цаьрца)‚ 
тхо кхузахь хевшина Iийр ду» 
(«Аль-Маидат», 24).

Везачу Дала хаам бира, 
царна иза (Иерусалим‚ Па-
лестина) хьарам ю шовзткъа 
шарахь‚ эрна аренгахь хьере 
а хилла лелар бу уьш, аьлла. 
Шовзткъа шарахь аренгахула 
буьйлабелла лийлира уьш, 
масийтта дийнахь некъ бин-
чул тIаьхьа хьалха шаьш хил-
лачу меттиге схьа а кхочуш. 

Оцу аренгахь шен къам 
хьагделча, Муса-пайхамара 
(Делера салам хуьлийла 
цунна) Деле царна мала хи 
дийхира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Мусас (Деле) 
шен къомана мала хи дех-
на хан хьахае. ТIаккха Оха 
элира: «Ахь тоха хьайн Iаса 
тIулгах». ТIаккха цунах хьаь-
дира шийтта шовда. Массо 
нахана хиира шайн-шайна 
хи молу меттиг» («Аль-
Бакъарат», 60).

Муса-пайхамаран (Делера 
салам хуьлийла цунна) къома-
на юккъехь шийтта тайпа дара, 
цундела хIора тайпанан цIарах 
Дала шовда далийтира. Цунах 
терра Дала царна кхин дуккха 
а ниIматаш делира. Аренгахь 
дIабоьлхуш уьш бохбелча, 
Дала царна марха яхийти-
ра, IиндагI деш. Иштта Дала 
шен-шен рожехь царна манна 
(мерза хьовла), салва (дерсти-
на олхазарш) олуш долу даар 
доссош дара. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Оха шуна (IиндагI 
деш) марха яийтира‚ манна а‚ 
салва а (даар) доссийра шуна, 
оха шайна деллачу рицкъанах 
даа шайна цIена дерг» («Аль-
Бакъарат», 57). 

Бакъду, цара и сийдолу 
даар сийсазчух хийцира. Цара 
Мусага (Делера салам хуь-
лийла цунна) элира: «ХIай 
Муса‚ оха тоам бийр ма бац 
цхьана кепара юучух. Хьайн 
Деле дехахь‚ лаьтта тIехь 

кхуьуш дерг тхуна далийта, 
алий» («Аль-Бакъарат», 61).

ТIаккха Дала оцу ниIматах 
дIахадийра уьш, цара шайна 
динчу диканна пусар цадар 
бахьана долуш. 

Муса-пайхамаран (Делера 
салам хуьлийла цунна) къо-
мана юккъехь цхьа воккха 
стаг хиллера, дуккха даьхни 
долуш, шен доьзал а боцуш. 
Цуьнан вешин бераш иза ва-
ларе сатуьйсуш хилла, цуьнан 
бахамах ирс эцархьама. Царах 
цхьамма буса вен а вийна, 
некъа йисте охьатесира иза, 
шех дегабаам ца хилийтар-
хьама. Иза вийнарг мила ву 
ца хууш хьере хиллачу наха 
Муса-пайхамаре (Делера са-
лам хуьлийла цунна) дехар 
дира, Хьайн Деле цунах лаций 
хаттахь, аьлла. Мусас (Делера 
салам хуьлийла цунна) Везачу 
Деле цунах лаьцна хаьттича, 
Дала цаьрга аьттана урс хьак-
ха, элира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Мусас шен къоме 
аьлла хан хьахае: «Баккъалла 
а, АллахIа омра до шуьга 
аьттана урс хьакха‚ аьлла». 
Цара элира: «Хьо кхаьрдаш 
ву тхох?» Цо (Мусас) элира: 
«АллахIа ларвойла со жехIил 
нахах хиларх». Цара элира: 
«Хьайн Деле дехахь‚ и хIун 
етт бу тхуна билгалбе, алий». 
Цо элира: «Цо (Дала) боху: «И 
етт бу‚ къена а боцуш‚ жима 
а боцуш‚ юккъерчу барамехь‚ 
шайга омра дийриг кхочуш-
де». Цара элира: «Хьайн Деле 
дехахь‚ цуьнан бос хIун бу 
тхуна билгалде, алий». Цо 
элира: «Цо (Дала) боху: «И 
етт бу‚ сирла-можачу басахь‚ 
шега хьоьжуш берш цецбо-
хуш».Цара элира: «Хьайн 
Деле дехахь‚ билгалде тхуна‚ 
и муха бу‚ алий. Баккъала а, 
бежанаш вовшех тера хета 
тхуна. Тхо‚ АллахIна лаахь‚ 
цунна тIенислур ма ду». Цо 
элира: «Цо (Дала) боху: «И 

етт бу‚ латта охуш я хи дуь-
ллуш дIабоьжна боцуш‚ сак-
хтах цIена болуш‚ шена тIехь 
кхин бос боцуш». Цара эли-
ра: «ХIинца бакъдерг дийци 
ахьа». ТIаккха цара цунна урс 
хьаькхира‚ уьш герга а бара и 
ца дарна» («Аль-Бакъарат», 
67-71).

ТIаккха Дала омра дира, 
оцу аьттан цхьа дакъа вел-
лачух тоха аьлла. Цара и 
тоьхча, велларг денвелира. 
Муса-пайхамара (Делера 
салам хуьлийла цунна), хьо 
вийнарг мила ву, аьлла, хаьт-
тира цуьнга. Цо жоп дели-
ра, ша вийнарг шен вешин 
кIант хьенех ву, аьлла. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «(Хьа-
хаде цаьрга): «Аша адам дий-
ра, цу тIехь вовшашца девне 
девлира шу, АллахI ма ву аша 
хьулдеш дерг гучудоккхуш» 
(«Аль-Бакъарат», 72).

Ибн Iаббаса (Дела реза 
хуьлийла цаьршинна) аьлла: 
«Цара муьлхха етт схьа а 
лаьцна, цунна урс хьаькхна 
хиллехьара, царна лууш дерг 
кхочуш хир ма дара. Бакъду, 
цара шайна даздира (хеттарш 
деш), тIаккха Дала а царна 
даздира (и етт карабарехь)».

Цул тIаьхьа, оцу шовзткъа 
шара чохь ХIарун (Делера 
салам хуьлийла цунна) кхел-
хира, цара иза аренгахь дIа 
а воьллира. Иза кхелхина 
ши шо даьллачул тIаьхьа 
Муса а (Делера салам хуьлий-
ла цунна) кхелхира. Муса-
пайхамара (Делера салам 
хуьлийла цунна) Деле дехна 
хиллера, шен кхалхар Ие-
русалимана уллехь хилий-
тахьара аьлла. Дала цуьнан 
дехарна жоп делира, веллачул 
тIаьхьа цара иза Аль-Акъса 
олучу маьждигана уллехь 
дIавоьллира.

Магомедов Сулиман

РИцКъАНеХь СОВВОККХуШ ДОлу БАХьАНАШ
Дукхахболчу нехан Iалашо 

рицкъ лахар бен ца хуьлу, и 
муха хир ду? Царах цхьаберш 
шайна и рицкъ хилчхьана, 
нийса боцчу а, хьарамчу а 
новкъа бовлу. Оцу нахана ца 
хаьа те, хьарам долчо беркат 
дIадоккхуш хилар? Я царна 
ца девза те шарIо билгалдина, 
рицкъа тIедохьуш а, стиглара 
беркатийн неIарш дIайоллуш 
а долу бахьанаш?

Цундела, хIай лераме ваша, 
оха хьан тидаме дуьллу, шай-
ца рицкъа тIедохьуш долу, 
шарIо билгалдина цхьадолу 
бахьанаш, Веза-Сийлахь волу 
АллахI реза воцчу новкъа хьо 
цавалийтархьама.

ВезА-СИйлАХьчу 
АллАХIАХ КХеРАР

Хьо хууш хилалахь, хIай 
лераме ваша, АллахIах кхера-
ро диканан неIарш дIайоьллу, 
къинхетам тIебоссабо, риц-
къа далар алсам а доккху. 
Халкъ кхоьллинчу АллахIа 
боху: «Яртийн охIла ийман 
диллина а‚ Делах кхоьруш а 
хиллехьара – царна стиглара 
а‚ лаьттара а беркаташ схьа-
диллина хир ма дара Оха‚ 
делахь а, цара харцдира-кх 
(дин). ТIаккха Оха схьалий-
цира уьш, цара лелош дергба-
хьанехь» («Аль-АIраф», 96).

Массо а дика хIума Веза-
Сийлахьчу АллахIах кхера-
рехь ду. АллахIа Шех кхий-
ринчунна массо гIайгIанах 

паргIатвалар ло, массо гат-
тонех иза хьалха а воккху, 
дагахь доцчу агIор цунна 
рицкъа а ло. Веза-Сийлахьчу 
АллахIа боху: «АллахIа гат-
тонех, баланех хьалхавоккхур 
ву кхоччуш АллахIах кхоь-
руш верг, ца моьттучу агIор 
Цо рицкъа а лур ду цунна». 
(«Ат-ТIолакъ», 2,3)

АллахIах кхоьруш волчу 
лена Цуьнан латта гатлур 
дац, Цунах кхоьруш волчунна 
дахарехь а, рицкъанехь а хало 
хир яц.

Ца кхеташ хьо велахь а, 
АллахIах кхоьруш хила хьо,

Рицкъа кхочур ду хьоьга, 
хьуна ца моьттучу агIор.

ДОIАДАР А, ВезА-
СИйлАХьчу АллАХIе 

ВеРзАР А

Х I а й  л е р а м е  в а ш а ! 
ДоIадарехь кIелхьарвалар а, 
ларвалар а ду. Веза-Сийлахьчу 
АллахIа боху: «Шун Дала аь-
лла: «Аш Соьга деха, Ас жоп 
лур ду шуна» («ГIофир», 60). 

Iилма довзарехь кIоргене 
кхаьчначу Iеламнаха, доIадар 
суннат ду, аьлла. Баший-
ран кIанта НуIмана (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «ДоIадар –Iибадат 
ду» (Абу Давуд). 

Хьайна рицкъанехь гат-
то хиллехь, хьайна сингат-
там сов а баьллехь, хьайна 

декхар даз а деллехь – доIа 
духатухур доцу бахьанаш 
леладе ахь, Веза-Сийлахьчу 
АллахIе деха а деха ахь, Иза 
дика лууш верг а, комаьрша 
верг а Ву. Баккъала а, Шен 
неIаре веанарг човхийна вац 
Цо, Шега доьхуш волу лай, 
цо доьхург ца луш, ваьсса 
витина а вац Цо. Абу СаIи́да 
аль-Худрис (Дела реза хуьл-
да цунна) дийцина: «Цхьана 
дийнахь Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) маьждиг чу вахара, анса-
рех волу, Абу Умамат шен цIе 
йолу, стаг карийра цунна цу 
чохь. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) цуьнга хаьттира: «ХIай 
Абу Умамат, ламазан хан 
йоцчу хенахь хьо маьждиг 
чохь хиъна Iаш ма го суна?» 
Цо жоп делира: «ХIай Делан 
Элча, соьгахь болчу баланаша 
а, суна тIехь долчу декхарша 
а сацийна со». Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Аса 
цхьа дешнаш Iамадай хьуна, 
ахь уьш аьлча, Везчу АллахIа 
хьан сингаттам дIабоккхур 
болуш, хьуна тIера декхар 
дIалур долуш?» Цо жоп де-
лира: «Iамадехьа, хIай Делан 
Элча». Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира: «Хьой Iуьйренга 
ваьлча а, суьйренга ваьлча а, 
ахьа ала:«Алло́хIумма инни́ 
аIу́зу бика миналь-хIамми 
валь-хьазани, ва аIу́зу бика 
миналь-Iажзи валь-касали, 
ва аIу́зу бика миналь-джубни 
валь-бухли, ва аIу́зу бика 
мин гIолабатид-дайни ва 
къохIрир-рижа́л(Я АллахI, 
Хьоьга доьху аса, сингат-
тамаххий,  гIайгIанаххий 
со Iалашвар, Хьоьга доьху 
аса, кIелвисарххий, мало-
наххий со Iалашвар, Хьоьга 
доьху аса кIилло валарх-
хий, бIаьрмецигаллеххий 
со Iалашвар, Хьоьга доьху 
аса, декхаро кIелвитарххий, 
дукхахдолчу хьолехь адамаш 
сийсаздечу хIуманаххий со 
Iалашвар)». Абу Умамата 

аьлла: «Аса элира и деш-
наш, тIаккха Веза-Сийлахьчу 
АллахIа соьгара сингаттам а 
дIабаьккхира, суна тIера дек-
хар а дIаделира» (Абу Давуд).

Бакъду,  АллахI  массо 
хIуманна тIехь ницкъ кхо-
чуш вуй а хууш ахьа даггара 
и дешнаш аьлча, иштачу хьо-
лехь доIина жоп ло.

Салмана (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Баккъала а, АллахI Комаьр-
ша ву; стага шен ши куьг 
(доIа деш) Цуьнга хьалаай-
бича, Цо и шиъ жоп ца луш 
даьсса ца дуьту» (Абу Давуд).

ХIай лераме ваша! ДоIа 
– хедар боцуш чIогIа муш 
бу,  Iаламаш кхоьллинчу 
АллахIца уьйр латтош а ду.

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Веза-Сийлахьчу 
АллахIна гергахь доIанал а 
сийлахь хIума дац». Тирмизи.

Сингаттамехь а, балехь а, 
халонгахь а волчунах къинхе-
там бан а, цуьнан даьхнигахь 
цунна беркат дан а АллахIна 
лиъча, доIадар дагчу тосу Цо 
цунна. Стигланийн а, лаьтта-
на хазнаш шен карахь йол-
чу, Хьалдолуш а, Хастаме 
а Волчу АллахIа Шега деха 
хьекъал а, кхетам а ло цунна. 
Веза-Сийлахьчу АллахIа боху: 
«Шуьгахь дерг кхачош ду‚ 
АллахIна гергахь дерг буха-
дуьсуш ду» («Ан-Нахьл», 96).

ГечДАР ДеХАР, 
ТОБА ДАР А

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «Шайн Деле гечдар деха 
аш, тIаккха Цуьнга тоба а де» 
(«ХIуд», 3).

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «Баккъала а, Оха ва-
хийтира Нухь шен къомана 
тIе: «Кхерам таса хьайн къо-
мана, цунна тIе лазош долу 
Iазап дале»‚– аьлла. Цо элира: 
«ХIай сан къам! Баккъала а, со 

шуна билггал а волу кхерамча 
ву-кх. АллахIна Iибадат де‚ 
Цунах кхера‚ суна муьтIахь 
а хила!(ТIаккха) Цо шуна 
гечдийр ду шун къинош‚ цхьа-
натоьхначу ханна (Iожалла 
тIекхаччалц) шу тIаьхьатоттур 
а ду. Баккъала а, АллахIа тоь-
хна хантIееъча, тIаьхьатоттур 
яц‚ шу хууш делахь».Цо (Ну-
хьа) элира: «Сан Дела, бак-
къалла а, ас дине кхайкхира 
сайн къам буса а, дийнахь а. 
Амма сан кхайкхамо уьш сов 
ца бехи, (динах) бовдарехь 
бен. Баккъала а, Ахьа царна 
гечдаре ас цаьрга мосазза 
кхайкхи, цара шайн пIелгаш 
шайн лергаш чу духкура, 
шайн бедаршца шайн кортош 
хьулдора, уьш чIагIбелира 
(Iесаллехь), куралла ярехь 
тIех а бевлира. Цул тIаьхьа ас 
цаьрга кхайкхам бира, мохь-
тоьхна. Цул тIаьхьа, баккъала 
а, ас цаьрга кхайкхам бира 
ган а гуш, ас цаьрга кхайкхам 
бира къайлах а (массо кепара). 
Ас элира: «Гечдар деха шайн 
Деле‚ баккъала а, Иза ву-кх 
дукхагечдешверг. Цо стигла-
ра шортта догIадоуьйтур ду 
шуна. Цо лур ду шуна даьхни‚ 
кIентий а‚ Цо хуьлуьйтур ю 
шуна бошмаш‚ хуьлуьйтур ду 
шуна хиш-татолаш» ( «Нухь», 
1-12).

Имам КъуртIубис (Дала 
къинхетам бойла цунах) аь-
лла: «ХIара аят делил ду, риц-
къа а, догIа а АллахIе гечдар 
дехарца цхьаьна деха дезаш 
ду, аьлла».

Ибн Каси́ра (Дала къинхе-
там бойла цунах) аьлла: «Аша 
тоба дича, шайна гечдар а 
дехча, АллахIна муьтIахь а 
шу хилча – шуна рицкъа ал-
сам хир ду».

Iаббасан кIанта IабдуллахIа 
(Дела реза хуьлда цаьршин-
на) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аь-
л л а :  « Ас т а г I ф и р ул л о́ х I 
(Аса АллахIе гечдар доьху) 
боху дош дукха баьхнарг 
АллахIа  массо  гаттонех 
паргIатвоккхур ву, массо а 

баланех хьалхавоккхур ву, 
Цо цунна дагахь доцчу агIор 
рицкъа а лур ду» (Абу Давуд).

Цхьа стаг веара Хьасан 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
волчу, цо цуьнга хIоьттина 
йолу йокъа ялхийра, тIаккха 
Хьасана (Дала къинхетам 
бойла цунах) цуьнга эли-
ра: «АллахIе гечдар деха 
(АстагIфирулло́хI,ала)». 

Цул тIаьхьа кхин стаг веа-
ра, цо цуьнга къелла ялхийра, 
тIаккха Хьасана (Дала къин-
хетам бойла цунах) цуьнга а 
элира: «АллахIе гечдар деха 
(АстагIфирулло́хI, ала)». 

Цул тIаьхьа кхин стаг веара, 
цо цуьнга элира: «Суна кIант 
воьхуш АллахIе доIа дехьа». 
ТIаккха Хьасана (Дала къин-
хетам бойла цунах) цуьнга а 
элира: «АллахIе гечдар деха 
(АстагIфирулло́хI, ала)». Хьа-
санан (Дала къинхетам бойла 
цунах) накъосташа элира 
тIаккха: «Цара хьоьга тайп-
тайпана дехарш дира, ткъа 
ахьа царна массарна цхьана 
кепара жоп делира». Хьаса-
на (Дала къинхетам бойла 
цунах) элира: «Аса сайггара 
аьлла хIумма ма дац, баккъа-
ла а, АллахIа боху-кх: «Аса 
элира: «Гечдар деха шайн 
Деле‚ баккъалла а, Иза ву-кх 
дукхагечдешверг. Цо стигла-
ра шортта догIа доуьйтур ду 
шуна. Цо лур ду шуна даьхни 
а‚ кIентий а‚ Цо хуьлуьйтур ю 
шуна бошмаш‚ хуьлуьйтур ду 
шуна хиш-татолаш» ( «Нухь», 
10-12).

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «АллахIе тоба де аш 
массара, хIай ийман дилли-
на нах, декъала хир ду шу» 
(«Ан-Нур», 31).

Абу Зарра (Дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, Пайхама-
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«ХIай Сан леш! Баккъала а, 
Со зулам деш вац Со, иштта 
иза шуна юкъахь а хьарам 
дина Аса, аша вовшийн зу-
ламаш ма де! ХIай Сан леш, 
шух хIора а тилла воьдуш 
ву, Аса нисвинарг воцург, 

Соьгара лаха шаьш нисдар, 
Аса шу нисдийр ду. ХIай Сан 
леш! Шух хIора а меца ву, Аса 
вузийнарг воцург, Соьгара 
лаха шаьш дузор, Аса дузор 
ду шу…» (Муслим).

ВезА-СИйлАХьчу 
АллАХIНА ТIе БОлХ 

БИллАР

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «Бусалба наха АллахIна 
т I е  б о л х  бу ь л л и й л а »  ( 
«ИбрахIим», 11).

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
иштта боху: «АллахIна тIе болх 
биллинарг – Иза цунна кхачаме 
ву» («Ат-ТIолакъ», 3).

Iумара (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Пайхама-
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Аша билла ма-беззара болх 
АллахIна тIе биллахьара, Цо 
шуна рицкъа лур ма дара, 
Iуьйранна меца дIадоьдуш, 
суьйранна дуьзна цIа догIуш 
долчу олхазаршна рицкъа 
даларх терра» (Ахьмад, Тир-
мизи).

Дерриге а Iалам кхоьллин-
чу АллахIна тIе болх билла 
декхаре ву хьо. Иза дагца ечу 
Iамалех цхьа Iамал ю, рицкъа 
лахарехьахьа къахьегарца 
цхьаьна.

ВезА-СИйлАХьчу 
АллАХIНА 

IИБАДАТ ДАН ДОГ 
пАРГIАТДАККХАР

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Баккъала а, 
АллахIа боху: «ХIай Ада-
ман кIант, Суна Iибадат дан 
паргIатвала хьо – Аса хьан 
накха хьолаца бузур бу, хьоь-
гара къелла а дIайоккхур 
ю. Нагахь ахьа и ца дахь, 
Аса хьан ши куьг  балхе 
дIалоцуьйтур ду, хьоьгара къел-
ла а дIайоккхур яц» (Тирмизи, 
ибн МажахI, ибн 
Хьиббан).

мехалчух
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исламан нуьрехь
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Доьзалхо воцуш ю ша, марвешига доьзалхо вехча, цо иза 
ца ло. ТIаккха ша арара бер далийна, и кхаба мегар дуй?

Шен доьзалхо вацахь, вайн дайша хьекъале лерина чоьхьар-
черан бер кхабар. ХIунда аьлча, эхь- бехк оцу цIийнан, оцу 
тайпанан хилар лехна цара. Иштта нислуш дацахь, къанвелча, 
шего хьажа, цхьанхьара вала а вина, цо доьзалхо кхабахь, 
ял йолуш хир ду. Бакъду, цигахь шен бехкамаш бу, цундела 
моллига хаттар деш хила веза, хIун бакъонаш ю хьожуш. 
Арахьара тIедалийна долу бер Iедална гергахь «усыновить» 
дарх, шариIатехь дуккха а бехкамаш бу. Нагахь санна и бер 
долчу зудчо шен некхан шурица иза кхаьбна дацахь, ворхI 
шо дуьзначул тIаьхьа оцу берах ненан куьг кхетча, цуьнан 
ламаз духур ду. Да-нана доцу бер кхабар, цуьнан дахар ирсе 
хилийтар Делера ял йолуш ду. Вайн къомах доцу бер дала а 
дина, иза бусалба дин чохь нисдахь, шиъ ял хир ю. Иза Дала 
вайх бина къинхетам бу.

Шен дагахь «бусалба нахана гIо дийр ма ду ша» аьлла, 
нийят дина хилча, Дала шена гIо дийр дуй бохуш, хоьтту.

Дала вайга боху: « Шайн дагахь дерг, дан а дина, гучудак-
кхахь а, гучу ца доккхуш, дагахь хуьлдахь а, хьесап деш ву 
Ша». И дика дан стеган ойла хилар, амма и кхочушдан ца 
ларийча, хьадис ду: «Массо а стеган цуьнан нийят дерг ду». 
Вуьшта аьлча, дикачу ойланца стаг аравалар бахьана долуш, 
Дала ял язйийр ю цунна.

Шена гина, кешнашкара схьавогIуш, цхьана зудчо барза 
тIера латта оьцуш. Шега хIунда эцна аьлла хаьттича, цо ша 
и латта хи чу а тесна, цхьаьнга дегIа тIе кхарзийтича, цуьнан 
гIайгIа-бала дIаойъу элира цо соьга. цунах лаций дийцахьа.

Оцу хаттарна  доцца жоп ду: шариIатехь дац иза, 
тIарикъатехь а дац иза. Уьш адамаша шаьш шайн хьекъ-
алшца кхоьллина хIуманаш ду, цунах дин а, дарба а дина. 
ХIара ду я важа ду аьлла, бух болуш хIума дац иза мискъа-
ла зарратал. Шега бала беана волчу стага «Веза Дела, Ахь 
кхоьллинера-кх тхо, Ахь кхаба а кхаьбнера-кх тхо, хIинца 
Хьайна дуьхьал дерзош ду-кх Ахь» алар дар-кх карор дег. 
Бакъду, вайна массарна а хенаш елла Дала дуьнен чохь яха. 
Цхьаболчарна дуккха а, вукхарна кIезиг а. Цундела, Делан 
кхиэл ю-кх хIара леллар, аьлла, шена собар деха дезаш ду 
къонахчо. Тезет хIунда хIоттадойтуш ду вайга Пайхамара 
(Делера салам-маршал хуьлда цунна)? Вайга веллачунна 
доIа дайта, бухабисинарш собаре хилийта.

Мегар дац, маггане а мегар дац! ЖахIилийятан хьолехь, вайх 
бусалбанаш хилале лелийна долчу хIуманаш тIе а гIерташ, дин 
цахиларан а, ширкаллин буха тIера хIуманаш ду уьш. Дела 
везарца дIаайа беза гIайгIа-бала.

Духалург ахча делча, сагIа лучул деза ду олуш хезнера, 
цунах лаций дийцахьа боху.

Элчано дийцина ( Делера салам-маршалла хуьлда цунна) , ша 
стигала хьалаваьккхинчу хенахь ялсаманин неIарна тIехьа йоза 
гира шена, цхьана сагIина дуьхьал итт дика долуш, стаг гатвел-
ча, цунна духалург декхар далар, берхIиттаза лекха ду аьлла.

Хаттар кхолладала герга ду эццахь, сагIа юха схьадахьар 
долуш ма дац, юхалург делларг тоьхначу  хенахь юхакхочур 
долуш ма ду, ткъа и берхIиттаза лекха хIунда ду те, сагIанал 
лекха хIунда ду те аьлла. Дера ду цуьнгара долучу беркатна. 
Оцу сагIица цкъа дика дина оцу стага, и дика дIаэцначо цунах 
пайда  а бина, цундела и иттаза хьаладаьккхина Дала Шен 
комаьршаллица. Ткъа духалург деллачу даьхнино и стаг гат-
тенгара хьалхаваьккхина, оцу стеган гIайгIа дIаайина, цунна 
гIо дина цо. И бахьана долуш лекха ду и декхардалар оцу 
сагIанал а.

Адам мел чIогIа Iамалъеш делахь а, цуьнгахь гIиллакх 
дацахь, цуьнан Iамал коьртера хьалаер яц олу. цунах ла-
ций дийцахьара боху.

Хаза гIиллакх ийманах ах ду аьлла. ХIовсал и гIиллакх 
ийманах ах хичла, цуьнан Iамал нийсса ах ийман доцуш еш 
ю-кх. И цхьаъ ду.

Вайн Пайхамаре ( Делера  салам-маршалла хуьлда цунна): 
«Хьо дика а, хаза а долчу гIиллакх тIехь вахийтина ву Оха дин 
кхайкхо», аьлла Дала Шен Къуръан чохь.

ГIиллакх дацаро цо мел лелош долу хIума терзан тIехь дай-
до Далла гергахь а, нахаца и гIиллакхе вацахь, цуьнан Iамал 
дIаоьцур йолуш яц Дала. 

Декхар даьккхина волу стаг веллехь, цуьнан бисина 
доьзал бацахь хIун дан деза?

Адамаш дахарехь вовшашкара даьхни доккхуш а, дIалуш а 
ду, ткъа валар цIеххьана хуьлуш ду. Нагахь санна оцу стеган 
декхар, дерриг даьхни дIаделча а, дIадолуш дацахь, цунна 
кхо чкъор марчо хьарчо йиш яц. Оцу декхаран дас: «ХIумма 
а дац, хьарчаде цунна тIе марчо», - аьлла пурба делча бен. 
Деккъа цуьнан дегIан Iоврат дIакъовла  цхьа чкъор хьарчор ду 
цунна. Оццул чIогIа бу оцу декхаран бехкам. Нагахь и декхар 
дIадала долуш, амма декхаран да тIекхоччехь вацахь, тIаккха 
и ахча къастийна охьадуьллур ду, бухадисинчух шайн стаг 
дIавуллур ву. Оцу веллачун весет делахь, хIоккхул даьхни 
хьовзаде шена аьлла, и кхочушдийр ду. И хьовзо бакъо ю 
церан бухадисинчу даьхнех кхо дакъа дича, цхьана декъал 
хьаладолуш и дацахь, цул совдаьлларг верасашна кхачош ду. 
Оцу весетах и стаг дIавуллур ву цара, бухадисинарг вера-
сашна доькъур ду цара, шариIато ма-бохху. Нагахь и декхар 
дIадала и стаг тIекхоччехь вацахь, амма цуьнан даьхнин бакъо 
караелла волу стаг ву, цуьнга дIадала мегар ду. СагIина хIума 
яла мегар ду, и декхар схьа ца лахь, хIара юхкур ю аьлла, цуь-
нан даьхненах хIума билгалъяьккхина. Шен декхар дIадала 
доллушехь, дIа ца луш Iийна, кхано тIаьхьа дохковаьлла и 
дIадала дагадогIуш хуьлу. Бусалба нехан и декхар хиллехь, 
долчу дена тIера аьлла сагIина хьовзор ду иза, да гучавалахь, 
цунна а дIалур ду-кх ас хIара бохIуш, нийят долуш .

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгархочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатцаРИцКъАНеХь СОВВОККХуШ ДОлу БАХьАНАШ
Баккъала а, хьо 

х ь а й н  д о г - о й л а 
Веза-Сийлахьчу АллахIана 
тIеерзийна мел ву, рицкъа 
лахарехь хьайн хьашт кхо-
чушдан нийят долуш хьо мел 
ву, Веза-Сийлахьчу АллахIана 
гIуллакх дарна тIехь и даьхни 
духкуш хьо мел ву – Везчу 
АллахIа къайлах долу Шен 
рицкъа тIедуттур ду хьуна. 
Хууш хила деза, и дерриг а 
вай кхоьллинчу АллахIан 
лаамца а, Иза реза хиларца а 
хир долуш хилар.

ТIАьХьА-ХьАлХА ХьАж 
А, IумРАТ А ДАР

Ибн МасIуда (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «ТIаьхьа-хьалха 
хьаж а, Iумрат а дойла аш, 
баккъала а, оцу шимма къелла 
а, къинош а дIадоху, левсино 
эчиган модадIаяккхарх терра» 
(Тирмизи, Насаи). Цуьнан 
маьIна иштта ду: «Шаьш 
хьаж дича, тIаьххье Iумрат 
дойла аш; шаьш Iумрат дича, 
тIаьххье хьаж дойла аш».

Iилманан дайша аьлла: 
«ТIаьхьа-хьалха хьаж а , 
Iумрат а даро къелла дIаяккхар 
– сагIано даьхни совдаккхарх 
терра хIума ду».

ГеРГАРлО ХОТТАР

Анаса (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Шена рицкъа алссам хила 
лууш волчо, шен дахар деха 
хила лууш волчо а (рицкъа-
нехь, дахарехь а беркат хила 
лууш волчо) шен гергарло 
хуттийла» (Бухари, Муслим).

Кхечу риваятехь (дийца-
рехь) деана, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«АллахIа ша рицкъанехь сов-
ваккха а, шен оьмар яхъян а 
лууш волчо гергарло хуттий-
ла» (Ахьмад).

Аса олу: «Мичахь бу тахана 
гергарлонаш хуьттуш болу 
бусалба нах? Баккъала а, доь-
залехь йолу уьйр кхерамечу 
хьоле кхаьчна, екъаелла ма ю. 
Тахана юкъахь барт болуш, 
вовшашна гIо деш болу доь-
зал каро хала хир ду хьуна. 
ХIокхул тIаьхьа а вовшашка 
хоьтту наха: «Рицкъа хIун 
дича совдер дара те?», – бо-
хуш. Шеца там боцчух цIена 
ву-кх Веза-Сийлахь Верг, Ша 
кхоьллинарш рицкъанехь со-
вбохуш Волу, и рицкъа лахар-
на тIехь уьш сутара бацахь а».

Гергарлонаш хиттар коьрта 
болх хилар чIагIдеш, Везачу 
АллахIа керста нахана а, къи-
нош деш болчарна а шортта 
рицкъа делла, цара гергарло 
лелор бахьанехь. Ахьа соьга 

боху: «Бакъ дуй те иза?» Аса 
хьоьга боху: «Бакъ ду». Абу 
Бакрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Баккъала а, уггар сиха мела 
язбеш йолу Iамал – гергарло 
хоттаран Iамал ю. Баккъала 
а, цIийнан охIла къинош ле-
тош белахь а, церан даьхни 
а кхуьу, доьзал а деба, уьш 
гергарлонаш хуьттуш хилча» 
(ТIабарани).

АллАХIАН НОВКъАХь 
ХАРж ЯР

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «Аша (АллахIан нов-
къахь) сагIина елла хIума Цо 
меттахIоттайо, Иза рицкъа 
лучарах угаре а диканиг ву» 
( «Ас-Сабаъ», 39).

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
кхечу аятехь боху: «Шух, 
ийман диллинарш, (АллахIан 
новкъахь) сагIанаш делларш 
– йоккха ял хир ю царна» 
(«Аль-Хьадид», 7).

МасIудан кIанта IабдуллахIа 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина ,  Д елан  Элчано 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«ХIай Билал, сагIа ло ахь, 
Iаршан Дас (АллахIа) хьайна 
рицкъа эшадарх ма кхера 
хьо» (Ахьмад,ТIабарани, 
БайхIакъи).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-

ра, аьлла: «Веза-Сийлахьчу 
АллахIа боху: «ХIай Адаман 
кIант, сагIа ло ахь – Аса хьуна 
а лур ду» (Бухари, Муслим).

СаIдан кIанта МусIаба(Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Шуна деш долу гIо 
а, шуна луш долу рицкъа а 
шун заьIап нах бахьана долуш 
бен дуй?!» (Бухари).

Ша сагIанаш дукха дел-
ла аьлла къелла тIеярна ма 
кхоьрийла стаг, баккъала а, 
АллахIан хазнаш юьззина ю, 
цхьанна а хIумано шаьш эшор 
йоцуш. Дуьххьара рицкъа 
Деллачо (АллахIа) шолгIа а, 
кхоалгIа а лур ду, кхин со-
вдоккхур а ду.

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Шена чохь леш 
Iуьйренга бовлуш цхьа а де 
ма дац, ши малик охьадуссуш 
а бен, тIаккха цаьршиннах 
цхьамма олуш: «ХIай АллахI, 
сагIа луш волчунна (даьхни) 
меттахIоттаде Ахь», тIаккха 
вукхо олуш: «ХIай АллахI, 
сецош волчунна (даьхни) иэ-
шаде Ахь» (Бухари, Муслим).

ХIара хьадис, хIокхунна 
тIаьхьа догIуш дерг а бил-

галдеш ду, Веза-Сийлахьчу 
АллахIа шена деллачу даь-
хних сагIа луш воцчун даьхни 
эшам хуьлуш а, хIаллакьхилла 
дIадолуш а хилар.

Абу Бакран йоIа Асмаа 
(Дела реза хуьлда цушинна) 
дийцина: «Ас элира: «ХIай 
Делан Элча, Зубайрас чу деа-
нарг бен кхин даьхни дац 
сан, ас сагIа дала мегар дуй?» 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«СагIа ло ахь, хьайгахь сеца ма 
де ахь, тIаккха АллахIа хьуна 
луш дерг сацор дац» (Бухари).

Шеца там боцчух цIена 
ву АллахI! Зудчуьнга деш 
ду-кх Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) хIара тайпа къамел?! 
Къен-мискачарна а, сагIане 
хьаштболчарна а сагIанаш 
луш болу хьоладай мичахь 
бу те? АллахIан дуьхьа сагIа 
деллачунна АллахIа ял со-
вйоккхур ю, цхьана диканна 
дуьхьал и санна итт дика луш, 
ворхI бIе декъе кхаччалц, 
АллахI воцчунна цуьнан дук-
халлин хьесап дан хуур до-
цуш. АллахIа меттахIоттош 
ма ду хьан даьхни, сагIа да-
ларо даьхни эшийна ма дац. 

Дукха хан яц нах халонгахь 
а, гаттонехь а бехаш хилла, 
делахь а АллахIа Шен ко-
маьршонца цаьргара гIайгIа-
бала дIаайбина. Баккъалла а, 
Веза-Сийлахьчу АллахIа уьш 
паргIатбахар – царна юккъехь 
къинхетам хилар бахьанехь ду.

Уьш вовшех къинхетам 
беш а, гергарлонаш хуьттуш 
а, кIеда-мерза болуш а хил-
ла, тIаккха Везачу АллахIа 
кIезиг дерг алсамдаьккхина, 
церан даьхнигахь а, доьзалехь 
а царна беркат совдаьккхина. 
Хьовсийша, Делан Элчанан 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) асхьабашка, уьш 
вовшашца къинхетаме муха 
хилла, тIаккха Веза-Сийлахьчу 
АллахIа царах шортта къинхе-
там муха бина а.

Ш а  ва л а  ге р г а  ва хч а , 
Iавваман кIанта Зубайра шен 
кIанте IабдуллахIе (Дела 
реза хуьлда цушинна) элира: 
«Суна тIера декхар дIалолахь, 
суна тIера декхар дIалолахь, 
нагахь хьо гIорасиз хилахь, 
ахь алалахь: «Я АллахI, хIай 
Зубайран Дела, цунна тIера 
декхар дIалохьа». Баккъала 
а, Зубайран Дела хууш ма ву, 
И реза волчу новкъахь бен а, 
сагIане хьашт болчу Цуьнан 
лешна луш бен а аса сайн 
даьхни доьхкина цахилар».

Зубайр (Дела реза хуьлда 
цунна) дIакхелхира. Зубайран 
кIанта IабдуллахIа (Дела реза 
хуьлда цушинна) цуьнан дек-
хар дагардича, иза эзарза эзар 
(миллион) хилира. IабдуллахI 
(Дела реза хуьлда цунна) 
гатвелла хьаьвзира, цуьнан 
дас дитина дерриг даьхни – 
декхар такхарна кхачам ца 
беш долу цхьа кIезиг латта а, 
диъ бIе эзар ахча а бен даца-
ра. ТIаккха цунна дагадеара 
шен дас валале хьалха аьлла 
дешнаш: «Декхар дIатакха 
хьо гIорасиз хилахь, ахь ала-
лахь: «Я АллахI, хIай Зубай-
ран Дела, цунна тIера декхар 
дIалохьа». Баккъала а, Зубай-
ран Дела хууш ма ву, И реза 
волчу новкъахь бен а, сагIане 
хьашт болчу Цуьнан лешна 
луш бен а аса сайн даьхни 
доьхкина цахилар». 

Шеца там боцчух цIена ву 
АллахI, ма чIогIа хилла церан 
АллахIах тешар, тахана вай-
гахь доцчу барамехь.

IабдуллахIа (Дела реза 

хуьлда цунна) элира: «ТIаккха 
аса дийхира оцу дешнашца. 
КIезиг денош бен ца девлира, 
оцу лаьтта тIехь йохк-эцар 
лелон меттиг хилира, шена 
тIехь нах гуллуш. Аса и мет-
тиг йоьхкира, АллахI воцчун 
шен барам хуур боцчу мехах, 
суна кхаьчна долу даьхни сан 
карахь деба а дийбира. Дуьз-
зина шарахь эвла юккъехула 
лийлира со, айса мохь бетташ: 
«Зубайранна тIехь шен декхар 
долуш верг тхуна тIевогIийла, 
оха цуьнан декхар дIалур ду». 
Цхьа шо дIадаьлча, дисина 
даьхни цуьнан еа зудчунна 
юккъехь дийкъира аса, хIора 
зудчунна кхаьчна дакъа эзарза 
эзар а долуш».

АллАХIАН ДуьХьА 
КХелХИНА ВАХАР

Хьо хууш хилалахь, хIай 
сан ваша, АллахIа сан а, хьан 
а аьтто бойла, кхелхина вахар 
а, шортта долчу АллахIан 
лаьттахула дIасавахар а – дук-
кха рицкъа каракхачаран ба-
хьанех цхьа бахьана ду. Бак-
къала а, кхузахь хьуна ца луш 
сацийнарг, цигахь хьуна дала 
герга ма ду. Веза-Сийлахьчу 
АллахIа боху:«АллахIан дуь-
хьа кхелхина ваханчунна 
лаьттахь карор ма ю кхелхина 
ваха дуккха меттигаш а‚ (риц-
къан) шорто а» ( «Ан-Нисаъ», 
100).

Ма дукха нах бу, шайна 
дукхабезаш болу а, шайга 
харжам байтича шаьш хоржур 
болу а мохк битина кхел-
хина бахана. Бакъду, Веза-
Сийлахьчу АллахIа царна 
рицкъа делла церан латта а, 
церан мохк а боцчохь. Массо 
а заманахь берриге а болх 
АллахIан карахь ма бу.

IIИлмА лАХА 
АРАВАьллАчуННА

САГIА ДАлАР

Бусалба нахана пайда бар-
хьама Iилма Iамош волчу шен 
вешина я лулахочунна, я къен-
миска волчу доттагIчунна 
сагIа дала а, цуьнан хьал 
тодан а ницкъ кхаьчначунна, 
Веза-Сийлахьчу АллахIа кер-
ла рицкъа карадоуьйтур ду.

Ма́ ликан кIанта Анаса 
(Дела реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Делан Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) заманахь ши ваша 
вара, царах цхьаъ Пайха-
мар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) волчу вогIуш 
вара (Iилма Iамо), важа болх 
беш вара. Болх беш волчо 
шен ваша Пайхамаре (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) валхийра, тIаккха 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «И хьан ваша бахьанехь 
луш хила мега хьуна рицкъа» 
(Тирмизи).

«Аль-ВАКъИIАТ» 
БОХу СуРАТ ДеШАР

Iаффанан кIант Iусман ва-
хара ибн МасIудана (Дела реза 
хуьлда цушинна) тIехIотта, 
иза цомгуш волчу хенахь, цо 
хаьттира: «ХIун ду ахьа бал-
хам бийриг?» Ибн МасIуда 
(Дела реза хуьлда цунна) 
жоп делира: «Сайн къинош 
ду». Цо хаьттира: «ХIун ду 
ахьа сатуьйсуш дерг?» Цо 
жоп делира: «Сайн Делера 
къинхетам бу». Цо хаьттира: 
«Оха хьуна лор кхайкхий?» 
Цо жоп делира: «Лоьро цом-
гуш вина со». Цо хаьттира: 
«Аса, хьуна сагIа ло, алий, 
омра дай?» Цо жоп делира: 
«Тахханалц суна ца делира 
ахьа иза, ткъа хIинца суна 
оьшуш дац иза». Цо элира: 
«Хьайн зудчунна а, доьзална 
а дитахь иза». Цо элира: «Аса 
царна цхьа хIума Iамийна, 
цара иза аьлча царна къелла 
хаалурйоцуш. Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хезна 
суна: «Аль-ВакъиIат»боху су-
рат хIора буьйсанна доьшуш 
волчунна къелла хаалур яц» 
(БайхIакъи).

Самуратан кIанта Джабира 
(Дела реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) ламазаш дора, аша тахана 
ламаз дарх терра, бакъду, 
цо дайдора иза. Цуьнан ла-
маз шун ламазал атта (дайн) 
дара. Iуьйра ламазехь «Аль-
ВакъиIат» я и санна долу 
сурат доьшура цо». (Ахьмад).

Масрукъа (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «Хьал-
ха дIабаханчеран а, тIаьхьа 
тIебогIучеран а, дуьненан а, 
эхартан а Iилма довза лууш 
волчо «Аль-ВакъиIат» боху 
сурат доьшийла».

«лА́ИлА́ХIА 
ИллАллО́ХIуль-

мАлИКуль-
ХьАККъуль-муБИ́Н» 

АлАР

Iелас (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Дийнахь бIозза ша аьлларг: 
«Ла́ ила́хIа иллалло́хIуль-
м а л и к у л ь - х ь а к к ъ у л ь -
муби́н(АллахI воцург, кхин 
дела вац, Ша стигланийн а, 
лаьттан а паччахь Верг, Шена 
Iибадат дан хьакъ Верг, Ша 
билггал Верг)», цунна къелла 
тIейогIургца хиларх тешам а, 
кошахь цхьалха вуьсург цахи-
ларх тешам а хир бу, и бахьа-
нехь цуьнга бахам кхочур бу, 
ялсаманин неI а хоржуьйтур 
ю» (МустагIфири) .

ТIаьххьарлера вайн кхайк-
хам – Iаламаш кхобуш, кхиош а 
Волчу АллахIна хастам бар ду!
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