КЪУРЪАНАН МАЬIНАШ

Iамма
30-ГIА ЖУЗ

Гочдинарг: Турпалан кIант Фарукъ

1435 хI.

Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
Хастам бо вай ваьш кхоьллиначу АллахIана! Цуьнгара гIо а, гечдар а доьху вай! Вайн
синоша хьоьхучу вонех а, вайн къилахьчу гIуллакхех а лардар доьху вай Цуьнга!
АллахIа нийсачу новкъа нисвинарг аддаме а тиларан новкъа а ваккхалур вац, ткъа Цо
тиларчу вигинарг аддаме а нийсачу новкъа а ваккхалур вац.
Аса тоьшалла до: АллахI воцург кхин дела цахиларца. Ша цхьаъ ву И, Шеца цхьа а накъост
воцуш.
Аса юха а тоьшалла до: Мухьаммад (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна!) Цуьнан
лай а, элча а хиларца.
Лараме ешархо! Ахь каралаьцна долу тептар Сийлахьчу Къуръанан Iаьрбийн маттара
нохчийн матте гочдина ткъе итталгIа (30) жуз ду.
АллахIа гечдойла гочдархочунна а, нисдиначунна а, церан дайшна а, наношна а, массо
бусалбанашна! Амин!

Гочдинарг: Турпалан кIант Фарукъ
Редактор: Абу Ахьмад
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78-гIа сурат
«ан-Набаъ» («Хаам»)
(Маккахь доссийна, шовзткъа аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. ХIун ду и, цара вовшашка хоьттург?
2. ТIехбоккхачу хаамах ду,
3. шен хьокъехь церан ойланаш цхьаьна ца яьхкина болчу.
4. Амма хуур ду царна!
5. Юха а боху: хуур ду царна!
6. Латта мотт-гIайба ца бина Оха,
7. ткъа лаьмнаш - гIортораш?
8. Шу а кхоьллина Оха шишша,
9. шун наб а йина Оха - садоIийла,
10. буьйса а йина Оха шуна - кхоллар,
11. де а дина Оха шуна - дахаран хьашташна,
12. Оха йоьгIна шуна тIехула ворхI чIагIо [стигал],
13. сирла лепа къуьда [малх] а хIоттийна Оха дIа,
14. мархашкара токхе Iена догIа а эхийтина Оха,
15. цуьнца хьалакхион хIу а, ораматаш а,
16. луьста бошмаш а.
17. Боккъала а, къастамбен де билгалдаьккхина ду йиллинчу ханна.
18. Оцу дийнахь маIа [зурма] локхур ю, хIетахь шу догIур ду тобанашкахь,
19. стигал а, еллаелла, кевнаш а хилла дIахIуттур ю,
20. лаьмнаш а лела девр ду, бIарлагIаш а хилла.
21. Боккъала а, жоьжагIати - кIело ю,
22. [талхо ца магийна долу дозанаш] талхийначеран боьрзу меттиг а ю.
23. Оцу чохь Iийр бу уьш деххачу шерашкахь,
24. чам ца кхеташ я шелонан а, я маларан а,
25. цIийдина хий, ноткъий доцучеран.
26. Хьакъболу бекхам хир бу и.
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27. Боккъала а, ца Iийнера уьш барт хоттур бу бохуш,
28. дуьззина харцдора цара Тхан аяташ а.
29. Ткъа Оха массо а хIума, лара а лерина, дIаяздина.
30. ХIета, Iовша шайна! Оха кхин тIе хIумма а тухур дац шуна, Iазап доцург.
31. Боккъала а, Делах кхоьручарна ю декъалалла,
32. ялсаманин бошмаш а, кемсийн бошмаш а,
33. бутон накхош долу мехкарий-нийсархой а,
34. дуьззина [доьттина] кедаш а.
35. Оцу чохь хезар дац царна я деса хабарш а, я аьшпашботтар а.
36. Иза - маьл а, комаьрша совгIат а ду царна хьан Делера,
37. стигланийн а, лаьттан а, царна юккъехь мел долучуьнан а Делера, Къинхетаме
волучу, Шеца къамел дан церан бIокъежар боцучу.
38. Оцу дийнахь Са а [Жабраил], маликаш а моггIара дIахIиттича, аддам а дист хир
дац, Къинхетамечо пурба делларг бен, дуьйцур а дац цара бакъдерг бен.
39. Бакъ де хир ду и, ткъа луучунна карор ю шен Деле юхаверза агIо.
40. Боккъала а, Оха ларди шу герга долчу Iазапах. Оцу дийнахь хIора стагана гур
ду шен куьйгаша кечдинарг, ткъа Делах цатешначо эр ду: «ЭхI! Латта хилла
делара-кх соьх!».
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79-гIа сурат
«ан-НазиIат» («[Синош] дохурш»)
(Маккахь доссийна, шовзткъе ялх аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу Делах цатешачеран къиза синош дохучарех!
2. Аса дуй буу Делах тешачеран кIеда-мерза синош оьцучарех!
3. Аса дуй буу каде некадечарех,
4. хьалхе йоккхучарех маса,
5. кхочушдечарех а [АллахIан] омранаш маса!
6. Оцу дийнахь дегориг дегор ду [хьалхара зурма локхур ю, цул тIаьхьа ерриге а
кхоьллина хIуманаш елла дIаевр ю],
7. цунна тIаьххье кхин цкъа а дегор ду [шолгIа зурма локхур ю, цул тIаьхьа адамаш
дендан долор ду].
8. Дегнаш оцу дийнахь дегор ду [кхераделла, сингаттаме хилла],
9. бIаьргаш а хир ду церан охьадахийтина [я лаьтта доьгIна].
10. Цара эр ду: «Боккъала а, хьалхалерчу суьрте духадоьрзур ду-те вай,
11. яхкаелла даьIахкаш вайх хиллачул тIаьхьа?!».
12. Цара эра ду: «Нагахь иштта делахь, ткъа иза-м вайна сане хир доцу духадерзор
ду!».
13. Амма, цкъа аз даьлча,
14. уьш массо а лаьтта тIехь хир бу.
15. Кхаьчний хьуна тIе Мусах лаьцна дийцар?
16. ХIан, цуьнан Дела кхайкхира цуьнга сийлахь-езачу тогIехь - ТIувахь.
17. «ДIавало, пирIун волчу гIо, хIунда аьлча шена тоьхначу дозанал тIехваьлла
иза,
18. ала цуьнга: «Къинойх цIанвалар ца оьшу хьуна?
19. Аса гойту хьуна хьайн Далла тIе некъ, тIаккха хир ву хьо а Делах
кхоьручарех».
20. Цо гайтира цунна и тIех йоккха билгало,
21. амма вукхо харцдира и, ла а ца дуьйгIира,
22. тIаккха букътуьйхира цо [иман дилларна], [шен ницкъ ма-кхоччу лаьтта тIехь
бохамаш баржо] къа а хьоьгуш.
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23. [Адамийн] тоба а гулйина, мохь тоьххна кхайкхам бира цо,
24. ала а олуш: «Со ву шун сийлахь-веза Дела!».
25. ТIаккха АллахIа Iазап делира цунна эхартахь а, иштта дуьненахь а.
26. Боккъала а, и [дийцинарг] хьехам бу Делах кхоьручарна.
27. Шу [адамаш] ду кхолла халаха я стигал ю? Цо кхоьллина и,
28. бохь леккха аййина Цо и, кхачаме сурт а делла.
29. Цо Iаржйина цуьнан буьйса боданца, [де] серла а даьккхина.
30. Цул тIаьхьа латта дIадаржийна Цо,
31. хьаладаьхна цуьнах хиш а, дежийлаш а,
32. лаьмнаш а хIиттийна оцу тIехь чIагIдина 33. шуна а, шун даьхнина а пайденна.
34. ТIебеъча тIех боккха и бохам [къематде],
35. оцу дийнахь адамна дагадогIур ду ша мел лелийнарш,
36. цIенна схьагуш хир ю жоьжагIати а, ша ган йоьгIначарна.
37. [Магийначуьнан дозанаш] талхийначунна,
38. дуьненан дахар гIоли а хеттачунна,
39. боккъала а, жоьжагIати хир ю цуьнан воьрзу меттиг.
40. Ва амма, шен Далла хьалха хIотта везарах кхера а кхоьруш, шен син лаамаш
эшийначунна
41. ша воьрзу меттиг ялсамани хир ю.
42. Цара хоьтту хьоьга къематдийнах лаьцна: «Маца хIуттур долуш ду и?».
43. Хьуна стенна оьшу цуьнах дерг дийцар?
44. Хьан Далла а бен ца хаьа цуьнах дерг.
45. Боккъала а, хьо - ларбешволу хьехамча бен вац цуьнах кхоьручарна.
46. Ткъа и [къематде], деана, тIехIоьттина гича, царна хетар ду: [хIокху дуьненахь]
шаьш яьккхина хан делкъал тIаьхьенан сахьташ я Iуьйре бен ма яц аьлла.
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80-гIа сурат
«Iабаса» («Кхоьлина»)
(Маккахь доссийна, шовзткъе шиъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Юьхь а кхоьлина, дIавирзира иза,
2. шена тIе бIаьрзениг вар бахьанехь.
3. Хьуна хIун хаьа? Къинойх цIанвала ма тарлора иза
4. я, хьехам дIа а лаьцна, оцу хьехамо пайда бан ма тарлора цунна.
5. Ткъа хIумманне а ша хьашт цахетачуьна-м
6. терго йо ахь.
7. Хьуна хIун къа хуьлура иза цIанцаваларах?
8. Ткъа, хаа гIерташ, хьайна тIевеанарг маса,
9. АллахIах а кхоьруш,
10. тергам ца беш вити ахьа.
11. Амма хIан-хIа! И [сурат я аяташ] - хьехам бу,
12. шена луучо латтор И дагахь.
13. Лоруш долчу хьарчорашкахь дIаяздина ду И,
14. айдинчу, цIандиначу,
15. геланчийн [малекийн] карахь,
16. дикачу а, муьтIахьчу а.
17. ХIаллакьхуьлда адам! Мел баркалле дац-кха иза!
18. Стенах кхоьллина Цо [АллахIа] иза?
19. ТIадамах кхоьллина Цо иза, [цуьнан кхиар] барамашкахь нисдина,
20. тIаккха некъ байбина цунна,
21. цул тIаьхьа, са а эцна, коша нисдина Цо иза.
22. Цул тIаьхьа, Шена ма-лиъина, гIаттор ду Цо иза.
23. Амма хIан-хIа! Цо шега дина омра кхочуш ца до цо.
24. Ткъа хьожийла адам шен дуурге!
25. Iанадо Оха шортта догIа,
26. цул тIаьхьа этIадо Оха латта лелхаршца,
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27. оцу тIехь кхиадо Оха ялта,
28. кемсаш а, кхоткъа а,
29. зайташ а, хурмин дитташ а,
30. юькъа бошмаш а,
31. стоьмаш а, бецаш а 32. шуна а, шун хьайбанашна а кхачанна.
33. Къорадолош йолу зурма екча,
34. оцу дийнахь адамо дIатосур ду шен ваша а,
35. шен нана а, шен да а,
36. шен зуда а, шен бераш а,
37. хIунда аьлча оцу дийнахь хIора а адамна шен гIайгIанаш хир ю тоаме.
38. Оцу дийнахь цхьайолу яххьаш хир ю лепаш,
39. йоьлуш, гIадъяхана.
40. Ткъа кхечу яххьаш тIехь оцу дийнахь хир ю чан,
41. боданца уьш дIахьулъеш йолу.
42. Уьш хир бу Делах цатешарш, къинош дерш.
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81-гIа сурат
«ат-Таквир» («ДIахьарчор»)
(Маккахь доссийна, ткъе исс аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Малх дIахьарчийча [я маьлхан къегар дайча],
2. седарчий охьаэгча,
3. лаьмнаш меттахдаьхча [я хIаваэхула леладаьхча],
4. пхьора йоьлла итт бутт кхаьчна эмкалш Iуналла доцуш йисcича,
5. акхарой дIагулдича,
6. хIордаш цIарах дагадоьлча,
7. синош вовшахкхетча [дика нах дикачу нахаца вовшахкхетча, ткъа вон нах – вочу
нахаца; я дика нах ялсамани чуьра хIурлаIан мехкаршца цхьаьнакхетча, ткъа керстанаш шайтIанашца; я хIора са шен-шен дегIа чу далийча],
8. дийна йоллушехь дIайоьллиначуьнга хаьттича:
9. мича къинна иза йийнера?
10. [лайно мел лелийнарг тIехь долу] тептарш дIадаржийча,
11. стигал схьаяьккхича [уьстагIна тIера цIока ма яккхара],
12. жоьжагIати марсаяьккхича,
13. ялсамани гергаялийча [дикачу нахана],
14. тIаккха хуур ду хIора сина ша деанарг.
15. Амма, хIан-хIа! Аса дуй буу стигалан седарчех – гучуьрадуьйлучу,
16. дIасалелачу, [шайн Iойлашкахь] къайладуьйлучу!
17. Аса дуй буу буьйсанах а, и тIееача!
18. Аса дуй буу Iуьйренах а, и серлаяьлча!
19. Боккъала а, И [Къуръан] - Тхан дикачу геланчин къамел ма ду,
20. ницкъ болчу, Iаршан дена [АллахIна] гергахь лоруш долчу,
21. шена цигахь [стигланашкахь] [малийкаш] муьтIахь хуьлучу, тешамечу.
22. Шун накъост [Мухьаммад-пайхамар] хьераваьлла ма вац.
23. Гина цунна иза [Жабраил-малик] екхначу анахь,
24. вац иза шега доссийнарг дIадийца бIаьрмециг а.
25. Дац и [цо дуьйцург] - эккхийначу шайтIанан къамел а.
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26. Стенга доьлха шу?!
27. И [Къуръан] - Iаламашна [беш] хьехам бен ма бац,
28. шух нийсачу новкъа баха лууш болучарна.
29. Амма лууш а хир дац шу и, нагахь Iаламийн Далла - АллахIна и ца лаахь.
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82-гIа сурат
«ал-ИнфитIар» («[Стигал] екъаялар»)
(Маккахь доссийна, ткъесна аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Стигал екъаелча,
2. седарчий охьаэгча,
3. хIордаш, хецаделла, вовшахъэделча,
4. кешнаш тIекIелдевлча,
5. тIаккха хуур ду хIора сина а ша динарг а, ша тIаьхьадитинарг а.
6. ХIай, адам! ХIун ду и хьо тиларе вигинарг сел Комаьршачу хьан Делан хьокъехь,
7. хьо кхолла а кхоьллина, хьан амат исбаьхьа а дина, хьан хатI тайна дина волучу,
8. Шена луъучу сибатехь хьуна кеп йина волчу?
9. Амма хIан-хIа! Боккъала а, харц ма до аш бекхам оьцу де.
10. Боккъала а, хехой ма бу шуна Iуналлехь 11. лараме йозанчаш,
12. аш мел дийриг хууш болу.
13. Боккъала а, дика нах зовкхашкахь хир ма бу.
14. Боккъала а, къинош дерш жоьжагIатахь богур ма бу,
15. бекхам оьцучу дийнахь уьш чугIон йолчу.
16. Цуьнах кIелхьарбовлалур бац уьш.
17. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и бекхам оьцу де бохург?
18. ХIан, кхин а цкъа, мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и бекхам оьцу
де?
19. Оцу дийнахь цхьана а син цхьана а агIор дан гIо хир дац кхечу сина, ткъа
дерриге а Iедал [оцу дийнахь] АллахIехь хир ду.
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83-гIа сурат
«ал-МутIаффифийн» («Терза эшораш»)
(Маккахь доссийна, ткъе ялхитта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Бала – терза эшош узучарна,
2. наха терза шайна схьаузучу хенахь - дуьззина озар доьхуш болучу,
3. ткъа шаьш кхечарна дIадустучу я дIаузучу хенахь – церан терза эшош болучу.
4. Ойла ца йо-те цара шаьш юхадендийриг хиларан
5. инзаре доккхачу дийнахь 6. массо а нах Iаламийн Далла хьалха хIуьттучу дийнахь?
7. ХIан-хIа! Боккъала а, къинош долчеран [телхиначеран, зуламхойн] тептар
Сижжинахь ду.
8. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и Сижжин бохург?
9. И - дIаяздина тептар ду [оцу тептар тIехь дIаяздина ду шайтIанийн а, гаурийн а,
къинош долучеран а зуламаш а, вонаш а; я ворхI лаьтта бухара лам бу и, къинош долучара
мел динарг тIеяздина долу тептар шена бухахь долу].
10. Ма докъазалла хир ю-кха оцу дийнахь бакъдерг харцдиначарна,
11. харцдечарна бекхаман де [къематан де]!
12. Ца до и харц къинош долучара а, зуламхоша а бен.
13. Шена Тхан аяташ доьшучу хенахь цо олу: «Уьш мацахлерчу къаьмнийн
туьйранаш ду!».
14. Данне а дац [и иштта]! Мелхо а, церан дегнаш дIахьулдина цара лелийначо.
15. Боккъала а, оцу дийнахь [АллахI гаре некъ] бихкина хир бу царна дуьхьалонца,
16. цул тIаьхьа гIур бу уьш жоьжагIати чу,
17. тIаккха эр ду цаьрга: «ХIара ду-кха и аш харцдинарг!».
18. ХIан-хIа! дикачу нехан тептар, дера, Iиллиййунашкахь хир ма ду.
19. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и Iиллиййун бохург?
20. И - дIаяздина тептар ду [дикачу нехан дерриге а диканаш тIеяздина, я дикачу нехан
гIуллакхаш тIеяздина ялсаманин уггаре а лакхара меттиг ю и].
21. Гуш ду и – [АллахIа] гергаоьзначарна [я цунна тоьшалла дийр ду [АллахIа Шена]
гергаоьзначара [малийкаша]].
22. Боккъала а, дика нах - зовкхехь [дика хьоьгуш] хир бу,
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23. маьнгеш тIера дIахьоьжур бу уьш [ялсаманин ниIматашка].
24. Церан яххьаш тIехь гуш хир ду хьуна зовкхан къегар.
25. Малор ду царна чIагIдина, мухIар тоьхна чагIар,
26. ткъа цуьнан мухIар – миска хир ду. Цуьнан дуьхьа къийсалойла-кх къийсалуш
берш!
27. Тесниман хи тIехь кечдина хир ду и 28. [АллахIана] гергаоьзначара муьйлуш долчу шовданан.
29. Къинош дерш бийлира иман диллиначарех.
30. Царна юххехула тIехбовлуш, вовшашка бIаьцаш йора цара,
31. шайн доьзалашка юхабоьрзуш самукъане боьрзура уьш,
32. шайна уьш гича олура цара: «Боккъала а, тиларехь бу уьш».
33. Шаьш бахийтина боццушехь а уьш ларбан.
34. Ва амма, оцу [къематан] дийнахь иман диллинарш боьлур бу гаурех,
35. маьнгеш тIера дIахьуьйсур а бу уьш [ялсаманин ниIматашка а, къинош диначаьргахь
долчу ирчачу, къематечу хьоле а].
36. ДIалур бац, ткъа, гаурашна цара диначунна хьакъболу бекхам?!
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84-гIа сурат
«ал-Иншикъакъ» («[Стигал] ятIар»)
(Маккахь доссийна, ткъе пхиъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Стигал, яьттIа, дIасаяьржича,
2. шен Далла муьтIахь а хилча и, хьакъдолчу кепара;
3. латта дIасадаржийча,
4. шен кийрахь мел дерг ара а тесна, и дассаделча,
5. шен Далла муьтIахь а хилча и, хьакъдолчу кепара…
6. ХIай, адам! Къахьоьгуш ду хьо хьайн Далла дуьхьал хIотта, хIуттур долуш а ду
хьо Цунна хьалха.
7. Шен тептар аьтту кара деллачунна
8. барт хаттар дукха атта хир ду,
9. шен доьзале а воьрзур ву иза, воккхавеш.
10. Ва амма, шен тептар шен букъа тIехьара схьаделларг
11. хIаллакьхиларе кхайкха хIуттур ву,
12. цIергахь вогур ву иза.
13. Воккхавеш вара иза шен доьзална юккъехь волуш,
14 моьттура цунна ша цкъа а юхавоьрзур вац.
15. ХIан! Цуьнан Дела гуш вара иза.
16. ХIан! Аса дуй буу суьйре цIийъяларах!
17. Ас дуй буу буйсанах а, цо чухьулдечух а!
18. Ас дуй буу буьзначу баттах!
19. Хьелашкара-хьелашка хийцалуш ма ду шу.
20. Ткъа стенна бу-те уьш ца тешаш
21. шайна Къуръан доьшучу хенахь, сужуде ца оьгуш а?
22. ХIан! Делах цатешачара бакъ ца до хlара,
23. амма АллахIана дика ма хаьийца цара шайгахь къайлакхоьхьург [цара мел деш
долу вон а, дика а].
24. Кхаъбаккха цаьрга балечу Iазапца,
25. Делах а тешна, дика Iамалш йина боцучаьрга. Царна [Делах тешачарна] кечдина
совгIат ду, кхачалун доцу.
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85-гIа сурат
«ал-Буруж» («Зодиакан седарчийн гуламаш»)
(Маккахь доссийна, ткъе шиъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу стигланах, седарчийн гуламаш шен болчу!
2. Аса дуй буу ваIда динчу дийнах!
3. Аса дуй буу тешах а, шена тоьшалла дечух а!
4. ХIаллакьхуьлда цIеран саьнгарна уллохь гулбелларш,
5. ягочуьнца и марса а йохуш!
6. ХIан! Уьш охьахевшира цунна гонаха,
7. теш а хIиттина Делах тешачарна тIехь шаьш лелош долчунна.
8. Царех аькхна [дог lабош] ма бацара уьш, Нуьцкъала а, Хастаме а волчу АллахIах
уьш тешарна а бен,
9. стигланийн а, лаьттан а паччахьалла Шен долчу. АллахI - теш ву массо а
хIуманна!
10. Делах тешна стегарий а, зударий а хьизийначарна, - нагахь цул тIаьхьа, дохко а
бевлла, цара тоба ца динехь, - царна кечдина жоьжагIатин Iазап ма ду, царна хир
а ма ду вагочу цIеран Iазап.
11. Ткъа, Делах а тешна, дика Iамалш йиначарна кечйина ялсаманин бошмаш ма ю,
шайна чохь лелаш татолаш а долуш. И – сийлахь-доккха зовкх ду!
12. Боккъала а, Iаламат буьрса ду хьан Делан катохар!
13. Боккъала а, Цо дIа а доладо, юханехьа карла а доккху [кхолламаш дуьххьара
кхолла а кхуллу Цо, уьш юханехьа юха а кхуллу Цо; я Iазап ло Цо, и юханехьа дола а
доладо Цо].
14. И - Гечдийрирг, [Шен дика лайш] безаш верг ву [я Ша дукха везаш верг ву],
15. Iаршан да ву И, Сийлахь.
16. Дийриг ву И - Шена луъург.
17. Эскарех лаьцна дийцар кхаьчний хьоьга [хIай, Мухаммад] 18. ПирIунах а, самудхойх а лаьцна?
19. Амма Делах цатешачара бакъ ца до и.
20. Ткъа АллахI ма вай массо а агIор царна го лаьцна!
21. ХIан! ХIара - Сийлахь Къуръан ду,
22. Лардеш долчу Ловхьул-Махьфуз чохь долу.
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86-гIа сурат
«ат-ТIарикъ» («Буьйсанан некъахо»)
(Маккахь доссийна, вуьрхIитта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу стигланах а, буьйсанан некъахочух а!
2. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и буьйсанан некъахо бохург?
3. И - нур лепа седа бу.
4. Цхьа а са дац, шена тIехь ха доцуш.
5. Хьожийла адам ша стенах кхоьллина ду.
6. Иза кхоьллина охьаоьхучу кочаллех,
7. [стеган] букъдуьхана а, [зудчун] некхан даьIахкашна а юккъера араюьйлучу.
8. Боккъала а, И ницкъ кхочуш ву иза юхакхолла а.
9. Оцу дийнахь йостур ю [Iорайохур ю] къайленаш.
10. Амма оцу хенахь ницкъ хир бац цуьнгахь, я накъост а хир вац цунна.
11. Аса дуй буу догIа дуттучу стигланах!
12. Аса дуй буу дIасаэтIачу лаьттанах а!
13. Боккъала а, И [Къуръан] – къастамбен дош ду,
14. бегаш бац И.
15. Боккъала а, мекарлонаш лелон ойланаш йо цара [керстанаша].
16. Аса а йо Сайн мекарло.
17. Хан ло ахьа [хIай, Мухаммад] керстанашна, цхьажимма Iадда бита ахь уьш!
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87-гIа сурат
«ал-АIла» («Сийлахь-Везаниг»)
(Маккахь доссийна, ткъесна аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Хастае Сийлахь-Везачу хьайн Делан цIе,
2. массо хIума кхолла а кхоьллина, хIоранна а догIург дIаделла волучу,
3. [массо хIуманан] кхоллам билгал а бина, хIоранна а [нийса] некъ гайтина волучу,
4. [шун даьхнешна] дежийлаш кхиийна волучу,
5. ткъа цул тIаьхьа царех Iаьржа нехаш [яраш] йина волучу!
6. Оха доьшуьйтур ду хьоьга [хIай, Мухьаммад, Къуръан], ткъа хьуна оцу тIера хIумма
а дицлур дац,
7. АллахIна лиъна доцург. Боккъала а, хууш ву И - гушдерг а, къайлахдерг а.
8. Аттаха долучуьнга некъ байбийр бу Оха хьуна.
9. Хьехам бе ахьа нахана, нагахь хьехам баро беш пайда белахь.
10. Схьаоьцур бу и [АллахIах] кхоьручо,
11. ткъа цуьнах дIавоьрзур ву уггаре а декъазниг,
12. тIех йоккхачу цIерга гIон верг.
13. Лийр а вац иза оцу чохь я вехар а вац.
14. Декъала хилла цIанвелларг,
15. шен Делан цIе а яьккхина, ламаз динарг.
16. ХIетте а, дуьненахь долу дахар гIолехь хетта шуна,
17. ТIаьххьара [эхартара] дахар доллушехь тоьлуш а, деха а.
18. Боккъала а, хIара дIаяздина ду ширачу хьарчорашкахь,
19. ИбраьхIиман а, Мусан а хьарчорашкахь.
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88-гIа сурат
«ал-ГIашийа» («ДIахьулдийриг»)
(Маккахь доссийна, ткъе ялх аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Хабар кхаьчний хьоьга [хIай, Мухьаммад] дIахьулдечух [къематдийнах]?
2. Оцу дийнахь цхьайолу яххьаш сийсазъевлла хир ю,
3. кIадъелла, хIиттина.
4. Йовхачу цIергахь богур бу уьш.
5. Кхехкачу хьостанара [хи] мийлор ду царна,
6. дIаьвшен кIохцалгаш бен даар а хир дац царна,
7. шаьш я то а ца веш, я мацалла дIа а ца йоккхуш долу.
8. Кхин яххьаш хир ю оцу дийнахь самукъане.
9. Дуьненахь болуш шаьш йиначу Iамалшна резахилла,
10. лекхачу бошмашкахь хир бу уьш.
11. Деса хабарш хезара дац царна цигахь.
12. Охьаоьхуш шовда ду цигахь.
13. Айдина маьнгеш ду цигахь,
14. иштта дIахIиттийна кедаш а,
15. могIаршкахь дIанисдина гIайбеш а,
16. кIелтийсина кузаш а ду.
17. Ца го-те царна: эмкал муха кхоьллина ю,
18. стигал муха аййина ю,
19. лаьмнаш муха дIадоьгIна ду,
20. латта муха дIадаржийна ду?
21. Хьехам бе ахьа [хIай, Мухьаммад] царна, хьехамча ма вай хьо!
22. Царна тIехь олалча вац хьо!
23. Амма [АллахIан динна] букътоьхна, керстаналла динарш
24. тIехдоккхачу Iазапе лоцур бу АллахIа.
25. Тхоьга юхабоьрзур болуш бу уьш,
26. тIаккха Оха жоьпе а озор бу уьш.
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89-гIа сурат
«ал-Фаджр» («[Iуьйре] цIийъялар»)
(Маккахь доссийна, ткъе итт аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу [Iуьйре] цIийъяларах!
2. Аса дуй буу итт буьйсанах а!
3. Аса дуй буу шала долучух а, шалза долучух а!
4. Аса дуй буу буьйсанах а, и дIайоьдучу хенахь!
5. Боккъала а, и дуйнаш тоьуш дац-те кхетам болучунна?
6. Ца гина хьуна [хIай, Мухьаммад], хьайн Дала динарг Iадхошна [ХIуд-пайхамаран
халкъана],
7. бIаьвнийн дайш хиллачу ирамхошна а,
8. шайх теранаш цхьана а махкахь кхоьллина боцучу?
9. Самудхошна а [Салахь-пайхамаран халкъана], боьрахь тархаш хедош хиллачу?
10. ПирIунна а, хьокхийн да хиллачу?
11. Хьарамлонаш яржийра цара, шахьаршкахь
12. дуккха а бохамаш баржийра цара.
13. ТIаккха Шен балане Iазап Iанийра царна тIе хьан Дала.
14. Боккъала а, хьан Дела кIелонехь лаьтта.
15. Дала адам зийча, шена сий а, ниIмат а делла, цо олу: «Сан Дала сий дина
суна!».
16. Ва амма, Цо ша зийча, рицкъа а лахдина, цо олу: «Сан Дала гIело йина суна!».
17. ХIан-хIа! Шу шаьш ма ду уьш байшца лераме доцуш,
18. мискачунна пхьор даларна тIе а ца хьоьху аша вовшийн,
19. сутара даа а дуу аша [веллачух] бухадиссинарг,
20. Даггара дукха хьал-бахам а беза шуна.
21. Ва амма, латтанах дамардарц а хилла, и чене дирзича,
22. хьан Дела вогIур ву могIаршка дIахIиттинчу малийкашца.
23. Оцу дийнахь жоьжагIати схьаялор ю, тIаккха дагабогIур бу адамна хьехам.
Ткъа хIун пайда хир бу [эццахь] и дагабарах?
24. Цо эр ду: «ЭхI, сайн дахаран хьалххе гIайгIа бина хиллехьара аса!».
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25. Оцу дийнахь цхьаммо а дийр дац Iазап, Цо [АллахIа] санна,
26. буржалш а тухур дац цхьаммо а, Цо санна.
27. ХIай, паргIатдаьлла са!
28. Хьайн Деле юхадерза хьайна, хьо реза а долуш, хьайна И реза а волуш!
29. Сан лаьшна юккъе гIо хьо!
30. Сан ялсамани чу гIо хьо!
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90-гIа сурат
«ал-Балад» («ГIала»)
(Маккахь доссийна, ткъа аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу хIокху гIалех [Маккех]!
2. ХIокху гIалахь вехаш ву хьо [хIай, Мухьаммад].
3. Аса дуй буу дех [Адамах] а, цуьнан тIаьхьенах а!
4. Адам кхоьллина Оха халонашна.
5. Моьттуш ду-те иза: шеца цхьа а ларор вац?
6. Цо боху: «Чот йоцуш, даьхний хIаллакдина аса!».
7. Моьттуш ду-те иза: ша цхьанна а гина дац?
8. Оха ца белла цунна ши бIаьрг а,
9. мотт а, ши балда а?
10. Оха ца гайтина цунна ши некъ а [диканиг а, вониг а]?
11. Амма иза ца хIоьтти [некъан] хало эшон!
12. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и хало?
13. И - лай маьршаваккхар ду,
14. я мацалла хIоьттинчу дийнахь хIума яор ду
15. гергара долчу боберана
16. я къоьлла йолчу мисканна.
17. Цул тIаьхьа хила а веза и - Делах тешачарех, вовшашна собар хьоьхучарех,
вовшашна къинхетаме хилар хьоьхучарех.
18. Ишттанаш бу аьтту агIонан охIла.
19. Ткъа Тхан аятех цатешнарш - аьрру агIонан охIла бу,
20. къовллуш тIекъевлина цIе хир ю царна.
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91-гIа сурат
«аш-Шамс» («Малх»)
(Маккахь доссийна, пхийтта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу маьлхах а, цуьнан Iуьйренан лепарх а!
2. Аса дуй буу баттах а, и цунна [маьлхана] тIаьхьабоьдучу хенахь!
3. Аса дуй буу дийнах а, цо и [малх] къагочу хенахь!
4. Аса ду буу буьйсанах а, цо и [малх] дIахьулбечу хенахь!
5. Аса дуй буу стигланах а, и ЙоьгIначух а!
6. Аса дуй буу лаьттах а, и ДIасадаржийначух а!
7. Аса дуй буу сих а, цунна исбаьхьа амат Деллачух а,
8. Iесалла а, Делах кхерар а цунна [сина] Довзийтиначух а!
9. Декъала хилла шен и [са] цIандинарг,
10. Дакъаза ваьлла шен и [са] бехдинарг.
11. Харцвира самудхоша [Салахь] пайхамар, шайн тилар бахьанехь,
12. ткъа царех уггаре а дакъаза ваьллачо [Къудара] шена тIелецира [эмкал ер].
13. АллахIан элчано [Салахьа] элира цаьрга [самудхошка]: «Ларъе АллахIан эмкал,
хьа ма де цуьнан малар а!».
14. Харцвира цара иза, урс а хьаькхира цара цунна [эмкална]. Церан и къа бахьана
долуш, Дала Iазап дира царна, цхьа а ца волуьйтуш кIелхьара,
15. хIумма а кхера а ца кхоьруш цуьнан тIаьхьенах.
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92-гIа сурат
«ал-Лайл» («Буьйса»)
(Маккахь доссийна, ткъе цхьаъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу буьйсанах, цо [дерриге Iалам боданца] дIахьулдечу хенахь!
2. Аса дуй буу дийнах, цуьнан серло яьржачу хенахь!
3. Аса дуй буу стаг а, зуда а Кхоьллиначух!
4. шун Iамалш тайп-тайпана ю.
5. [АллахIан новкъахь] сагIина хIума еллачунна а, Делах кхийриначунна а,
6. уггаре диканиг [Дела цхьаъ варан тоьшалла я ялсамани] бакъ диначунна а 7. Оха цунна байбийр бу аттаха долчьнга [дикане, ялсамане] боьду некъ.
8. Ва амма, бIаьрмециг а ваьлла, ша-шех тоам биначунна а,
9. уггаре диканиг [Дела цхьаъ варан тоьшалла я ялсамани] харц диначунна а 10. Оха цунна байбийр бу халаха долчуьнга [воне, жожагIате] боьду некъ.
11. Хьоло кIелхьара воккухур вац иза [жоьжагIати чу] вужучу хенахь.
12. Боккъала а, Тхоьгахь ду нийса некъ гайтар.
13. Боккъала а, Тхан ду эхарт а, дуьне а.
14. Аса кхерам тесна шуна, алу а туьйсуш, йогучу цIарца.
15. ГIур вац оцу чу уггаре а дакъаза ваьлларг бен,
16. [бакъдерг] харц а дина, цунна букътоьхна хилларг.
17. Ткъа цуьнах ларвийр ву уггаре а Делах кхоьруш хилларг,
18. шен хьал-бахам, [къинойх] дIацIанвалархьама, дIасабоькъуш хилларг,
19. аддамна а меттахIоттон дезаш дика [я хьакъ] доцург,
20. дуьххьал-дIа Сийлахь-Везачу шен Делан юьхь резаян [гIерташ цо и дина дела].
21. Иза, билггал, реза а вийр ву.
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93-гIа сурат
«ад-Духьа» («Iуьйре»)
(Маккахь доссийна, цхьайтта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу Iуьйренах, цуьнан са даьржачу хенахь!
2. Аса дуй буу буьйсанах, цуьнан бода къовлалучу хенахь!
3. [ХIай, Мухьаммад] хьо дIа ца тесна хьан Дала, [я хьоьца] гамо а ца лаьцна Цо.
4. Боккъала а, эхарт гIоле ма ду хьуна хIокху дуьненал а.
5. Хьан Дала, билггал, совгIат дийр ду хьуна, реза а вийр ву Цо хьо.
6. И вацара, ткъа, хьо Шена байлахь карийча, хьуна Iуналла дайтинарг?
7. Хьо Шена тилла карийча, нийсачу новкъа ца ваьккхина Цо хьо?
8. Хьо Шена къоьллехь карийча, хьал долуш ца вина Цо хьо?
9. Цундела боберана гIело ма е!
10. Йоьхуш верг эккха а ма ве!
11. Хьайна Дала дина дика кхайкха а де!

94-гIа сурат
«ал-Инширахь» («[Накха] схьабеллар»)
(Маккахь доссийна, бархI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. [ХIай, Мухьаммад,] Оха схьа ца биллира хьан накха?
2. Хьуна тIера мохь дIа а ца ийцира Оха,
3. хьан букъана базбелла хилла болу?
4. Оха ца айдира хьан сий?
5. Боккъала а, хIора халонна тIаьхьа атто йогIу.
6. Боккъала а, хIора халонна тIаьхьа атто йогIу.
7. Цундела, хьо паргIатваьлча, Iибадат де,
8. хьайн Деле а верза.
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95-гIа сурат
«ат-Тин» («Инжир»)
(Маккахь доссийна, бархI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу инжирах а, зайтах а!
2. Аса дуй буу Синай-ломах а!
3. Аса дуй буу хIокху тешамечу гIалех [Маккех] а!
4. Адам кхоьллина Оха тIех хазачу куьцехь.
5. Цул тIаьхьа Оха юхадерзор ду иза лахарчарел а лахарчу меттиге,
6. Делах а тешна, дика Iамалш йина боцурш. Ткъа царна кхачалун доцу совгIат ду
кечдина.
7. Стенна до ахьа цул тIаьхьа хьакъдерг дIалун де харц?
8. АллахI вац, тIаккха, кхиэл ечарех уггаре а нийса кхиэлахо?
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96-гIа сурат
«ал-Iалакъ» («ЦIийн улх»)
(Маккахь доссийна, ткъесна аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. ДIадеша хьайн Делан цIарца, дерриге а кхоьллина волчу!
2. Адам кхоьллина Цо цIийн улхах.
3. ДIадеша, хьан Дела ву массарел а Комаьрша верг!
4. Цо Iамийна къоламан гIоьнца,
5. Цо Iамийна адамна цкъа а цунна хууш цахилларг.
6. ХIетте а, адам барамал тIехдуьйлу
7. шена моьттинчу хенахь: ша цхьана а хIумане хьаште дац.
8. Боккъала а, хьан Деле ду дерриге а дерза дезаш.
9. Гирий хьуна [хIай, Мухьаммад] новкъарло еш верг [Абу ЖахIил]
10. [Сан] лайна [Мухьаммад-пайхамарна], цо ламаз дечу хенахь?
11. ХIун хета хьуна, нагахь иза [Мухьаммад] бакъ новкъахь велахь,
12. я Делах кхерарна тIекхойкхуш хиллехь?
13. ХIун хета хьуна, нагахь цо [Абу ЖахIила], бакъдерг [Къуръан] харц а дина,
букътоьхнехь?
14. Ца хууш вара-те иза ша АллахIана гуш вуй?
15. Ва амма, нагахь иза саца ца сацахь, Оха лоцур ву иза кIуьжана тIера 16. аьшпаш буьттучу, Iесачу кIуьжана тIера.
17. Схьагулбайта цуьнга шен бIо.
18. Ткъа Оха а схьакхойкхур бу жоьжагIатин гIаролаш!
19. Делахь-хIета, хьо [хIай, Мухьммад] ма хила цунна муьтIахь, Суна сужуд де ахьа,
Суна гергахила хьо.
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97-гIа сурат
«ал-Къадар» («Лайлатул-къадар»)
(Маккахь доссийна, пхи аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Боккъала а, И [Къуръан] доссийна Оха лайлатул-къадаран буса.
2. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ю и лайлатул-къадар буьйса?
3. Лайлатул-къадар буьйса цхьаъ тоьлу эзар беттанел а.
4. Оцу буса, шайн Делан пурбанца, охьадуьссу малийкаш а, Са [Жабраил] а, Цуьнан
омранаш а дохьуш.
5. И маршо лаьтта садаржжалц.

98-гIа сурат
«ал-Баййинат» («БIаьрла билгало»)
(Меднахь доссийна, бархI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Китабан охIланах болчу Делах цатешачара а, мушрикаша а керстаналла ца дити,
шайга бIаьрла билгало кхаьчначул тIаьхьа а бен 2. АллахIан элча, цIандина хьарчораш доьшуш волу.
3. Царна чохь бакъдолу яздарш [жайнаш] ду.
4. Шайна Китаб делларш бекъа ца белира, шайга бIаьрла билгало кхаьчначул
тIаьхьа а бен.
5. Царна тIедиллина дацара АллахIна Iибадат дар бен, даггара Цунна гIуллакх
деш, цIенна бакъдолучух тешаш [я АллахI цхьаъ веш], ламазаш деш, закат
доккхуш. И ду и бакъдолу дин.
6. Боккъала а, Китабан охIланах а, мушрикех а болу Делах цатешарш абаделлац
жоьжагIатин цIергахь хир бу. Са чохь долчу хIуманех уггаре а вониш бу уьш.
7. Боккъала а, иман а диллина, дика Iамалш еш берш - са чохь долчу хIуманех
уггаре а диканиш бу.
8. Церан Далла гергахь царна болу маьл - ялсаманин бошмаш ю, шайна кIеллахь
лелаш татолаш а долуш. Абаделлац оцу чохь хир бу уьш.
89. АллахI реза ву царна, уьш а бу АллахIана реза. Шен Делах кхоьруш волчунна
кечдинарг ду и.
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99-гIа сурат
«аз-Залзалат» («Латтадегор»)
(Меднахь доссийна, бархI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Латта дегийча, ша чоггIа ласторна,
2. цо шен [кийрара] маххьаш тIехулакхисcича,
3. адамо хоттур ду: «Цунна хIун хилла-те?»,
4. оцу дийнахь цо [латтано] дуьйцур ду шен хабарш,
5. хьан Дала шена и тIедилларна.
6. Оцу дийнахь адамаш декъалур ду тобанашка, шаьш дина долу гIуллакхаш
гархьама.
7. Ша мискъалан зарратал дика диначунна а - гур ду и шен.
8. Ша мискъалан зарратал вониг диначунна а - гур ду и шен.

100-гIа сурат
«ал-Iадийат» («Хахкаелла йогIурш»)
(Маккахь доссийна, цхьайтта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу чухахкаеллачарех [говрех], хьуьхь а йоьлла!
2. Аса дуй буу [шайн бергех] суйнаш дIатуьссуьйтучарех!
3. Аса дуй буу садаьржаш тIелетачарех,
4. ченан кIур а гIиттабеш,
5. мостагIчунна юккъе чу а лелхаш цуьнца [дошлочуьнца]!
6. Боккъала а, шен Далла баркаллехь дац адам,
7. иза ша а теш ду цунна.
8. Боккъала а, даьхний чIогIа деза цунна.
9. Ца хаьа-те цунна: кешнаш чохь берш гIовттийча,
10. церан дегнаш чохь дерг Iорадаьккхича,
11. оцу дийнахь церан Дела хууш хир вуйла царех лаьцна мел дерг?
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101-гIа сурат
«ал-КъариIат» («Боккха бохам»)
(Маккахь доссийна, цхьайтта аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Боккха бохам [къематде]!
2. ХIун ду и боккха бохам [къематде] бохург?
3. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и боккха бохам [къематде]
бохург?
4. Оцу дийнахь нах хир бу даьржинчу полларчех тера,
5. лаьмнаш а хир ду къажбинчу тIаргIанах тера.
6. Шен [диканийн] терзанан кад беза хилларг
7. зовкхечу дахарехь хир ву.
8. Амма шен [диканийн] терзанан кад байн хиллачуьнан
9. тIетовжийла [жоьжагIатин] Iин хир ду.
10. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и [Iин] бохург?
11. И - кхехка цIе ю!

102-гIа сурат
«ат-Такасур» («Хьал дебор дезар»)
(Маккахь доссийна, бархI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Хьал дебор дезаро Iехийна шу,
2. шаьш кешнаш чу дийшшалц.
3. Амма кестта хуур ду шуна!
4. Кхин цкъа а боху: кестта хуур ду шуна!
5. Маржа-яI! Шуна девзаш хилча бакъдолу Iилма!
6. Цхьа а шеко йоцуш, жоьжагIати гур ю шуна.
7. Шайн бIаьргашца ма-ярра гур ю шуна и.
8. Оцу дийнахь хоттур ду шуьга ниIматех.
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103-гIа сурат
«ал-Iаср» («Малхбузан хан»)
(Маккахь доссийна, кхо аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Аса дуй буу малхбузан хенах:
2. боккъала а, хIора адам эшамехь ма ду,
3. Делах тешна, диканаш дина, вовшашна бакъдерг хьехна, вовшашна собар
хьехна боцурш!

104-гIа сурат
«ал-ХIумазат» («ТIаьхьашха луьйриг»)
(Маккахь доссийна, исс аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетам бечу АллахIан цIарца!
1. Бала – хIора тIаьхьашха луьйчунна, вас ечунна,
2. бахам а гулбеш, и багарбечунна,
3. шен хьоло ша даиманна латтор ву моьттуш.
4. Бакъдац! ХIаллаквечу цIерга кхуссур ву иза.
5. Ткъа мичара хиъна хьуна [хIай, Мухьаммад] - хIун ду и хIаллаквен цIе бохург?
6. И – марсаяьккхина АллахIан цIе ю,
7. дегнаш тIехула гIуьттуш йолу.
8. Боккъала а, хьерчаш хир ю и царех
9. лекхачу бIогIамашца.
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105-гIа сурат
«ал-Фийл» («Пийл»)
(Маккахь доссийна, пхи аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Ца го хьуна [хIай, Мухьаммад] хьайн Дала пийлан дайшна динарг?
2. Церан мекарло йоха ца йира Цо,
3. жIуганашкахь олхазарш а ца хийцира Цо царна тIе?
4. Кхийра тIулгаш тIекхуьссуш царна,
5. [цIезо] диъначу дакъаделлачу кенан ораматийн гIашха тарбира цара уьш.

106-гIа сурат
«ал-Къурайш» («Къурайшаш»)
(Маккахь доссийна, диъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Къурайшийн бартан дуьхьа!
2. Барт хуьлийла церан шайн некъашлахь - Iаьнан а [Йемене боьлхуш], аьхкенан а
[Шема боьлхуш]!
3. Лолла дойла цара хIокху ЦIийнан [КаIбин] Далла,
4. мацаллехь шаьш бузийначу, кхерамах шаьш хьалхабаьхначу.

107-гIа сурат
«ал-МаIун» («Кегийра хIуманаш»)
(Маккахь доссийна, ворхI аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Гиний хьуна [хIай, Мухьаммад], [АллахIан] бекхам харц бийриг?
2. Иза ву - бобер чехадийриг,
3. мисканиг вузорна тIе а ца хьоьху цо.
4. Бала – ламазаш дечарна,
5. шайн ламазийн тIалам а боцучу,
6. шалхонаш а лелочу,
7. [сагIина] кегийра хIуманаш яла а ца туьгучу.
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108-гIа сурат
«ал-Кавсар» («Шорто»)
(Маккахь доссийна, кхо аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Оха шортта диканаш [ал-Кавсар] делла хьуна, [хIай, Мухьаммад].
2. Цундела, хьайн Далла ламаз де, гIурба де.
3. Боккъала а, хьо цавезарг ша хир ву хьуна тIаьхье йоцуш.

109-гIа сурат
«ал-Кафирун» («Гаураш»)
(Маккахь доссийна, ялх аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Ала: «ХIай, гаураш!
2. Аса Iибадат ца до, аша Iибадат дечарна,
3. аша а ца до Iибадат, аса Iибадат дечунна.
4. Аса дийр а дац Iибадат, аша Iибадат дечарна,
5. аша а дийр дац Iибадат, аса Iибадат дечунна.
6. Шуна шайн дин ду, суна а ду сайн дин!».

110-гIа сурат
«ан-Наср» («ГIо»)
(Меднахь доссийна, кхо аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. АллахIан гIо а деана, толам беъча,
2. хьайна нах а байча, тобанашкахь АллахIан дине боьрзуш,
3. хастам беш сийлахьве хьайн Дела, гечдар а деха Цуьнга. Боккъала а, тоба
къобалдийриг ву И.
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111-гIа сурат
«ал-Масад» («Нахлун-диттан хьесий»)
(Маккахь доссийна, пхи аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Шен ши куьг лехийла Абу ЛахIабан, доь дойла цуьнан!
2. КIелхьара воккхур вац иза цуьнан хьоло а, я цо гулдиначо а.
3. Алу туьйсучу цIергахь вогур ву иза.
4. Цуьнан зудчо дечиг кхоьхьур ду [оцу цIерга тийса],
5. муш хир бу цуьнан логах хьаьрчина, нахлун-диттан хьесех буьйцина болу

112-гIа сурат
«ал-Ихлас» («[Динан] цIоналла»)
(Маккахь я Меднахь доссийна, диъ аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Ала: «И – АллахI - Цхьаъ ву,
2. Шех тоам болу АллахI ву И.
3. Цуьнах ваьлларг вац, Ша цхьаьннах ваьлла а вац И,
4. Цуьнца нисвала хилла а вац цхьа а».

113-гIа сурат
«ал-Фалакъ» («Садаржар»)
(Маккахь я Меднахь доссийна, пхи аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Ала: «ГIо лоьху аса садаржочу Делера 2. Цо кхоьллинчу вонах ларвала,
3. боданан вонах а, и булучу хенахь,
4. бозбуунчийн вонах а, шеддаш тIе хIуп бохучу,
5. хьогIанчин вонах а, цо хьагI лаьцначу хенахь».
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114-гIа сурат
«ан-Нас» («Адамаш»)
(Маккахь я Меднахь доссийна, ялх аят ду)
Къинхетамечу, Къинхетамбечу АллахIан цIарца!
1. Ала: «ГIо лоьху аса адамийн Элера,
2. Адамийн Паччахьера,
3. Адамийн Делера 4. зуламе ойланаш а туьйсуш, [АллахI хьахочу хенахь] къайладолучуьнан вонах
ларвала,
5. адамийн дегнаш тIе хIус дечу,
6. жинех а, адамех а долчу».
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