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Имам Нававий

дешахьалхе
Хастам бу АллахIана - Iаламийн Да волучу, стигланаш а, латта а лардеш волучу, мел кхоьллиначунна тIехь урхалла карахь долуш волучу, ШарIо
хIиттийна хIиттамаш кхочуш бан декхарийлахь
болучу нахе элчанаш (АллахIера къинхетам а,
маршо а хуьлда царна) бахкийтина волучу, уьш
нийсачу новкъа бига а, царна динан бакъонийн
сацамаш кхето а, гIоьнна юхатохалур доцу тоьшаллаш а, бIаьрла билгалонаш а ялош!
Аса хастам бо Цунна - Цо мел деллачу беркаташна а, ниIматашна а! Аса доьху Цуьнга Ша даима
беш болу къинхетам а, комаьршо а Цо алсамдаккхар. Аса тоьшалла до вайн эла Мухьаммад
Цуьнан лай хилар, Цуьнан элча хилар, Цунна
дукха везнарг хилар, иштта АллахIан кхолламашлахь уггаре диканиг хилар а. Аса тоьшалла
до хан-зама мел лаьтта лаьттар долуш долучу
сийлахьчу КъурIано а, нийсачу новкъа нисвеш а,
куьйгалла лоьхучарна серло луш а долучу Суннато а, шена чу кIеззигчу дешнашкахь дуккха а
маьIнийн хазна йиллина долучу, хаддаза цуьнан
сий дина хилар, иштта хIокху динан сийлалло а.
АллахIан къинхетам а, маршо а хуьлда цунна а,
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иштта биссиначу пайхамарашна а, элчанашна а,
церан массеран доьзалашна а, массо кхинболчу
дикачу нахана а!
Iеламнаха (АллахI реза хуьлда царна) Iаламат
дукха жайнаш яздина, оцу жайнашкахь гулдина шовзткъа хьадис а долуш, динан тайптайпанарчу хьажарех лаьцна. Суна ма-хаъара,
хIара санна долу жайна дуьххьара яздинарг
IабдуллахI бин ал-Мубарак ву, шолгIа и яздинарг - динан Iилманча Мухьаммад бин Аслам атТIусий ву, цул тIаьхьа иштта жайна яздина алХьасан бин Суфйан ан-Насаийс, тIаккха - Абу
Бакр ал-Ажуррийс, тIаккха - Абу Бакр Мухьаммад бин ИбрахIийм ал-АсфахIанийс, тIаккха ад-ДаракъутIнийс, тIаккха - ал-Хьакима, тIаккха
- Абу НуIайма, тIаккха - Абу Iабд ар-Рахьман асСуламийс, тIаккха - Абу СаIийд ал-Малинийс,
тIаккха - Абу Iусман ас-Сабунийс, тIаккха IабдуллахI бин Мухьаммад ал-Ансарийс, тIаккха
- Абу Бакр ал-БайхIакъийс, иштта кхин дуккха а
Iеламнаха а яздина, тайп-тайпанарчу хенашкахь
а, шен-шен заманашкахь а баьхна хилла болучу,
багарбан а ца тарлуш.
Веза-Сийлахьчу АллахIе вирзира со истихаратехь, хIокху гIарабевллачу имамийн а, Ислам-дин
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лардархойн а лорах иштта кхин а шовзткъа хьадис гулдан сайна аьтто бар доьхуш. ХIара жайна яздан долочу заманчохь аса куьйгалла дира
лахахь далийначу АллахIан элчанан (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), бух цIена
болучу хьадисашкахь далош долучу дешнашца:
«…Шух кхузахь волучо хаам бойла кхузахь
воцучуьнга» (Бухари, Муслим).
Иштта:
«АллахIа хазахетар дойла, аса аьлларг а хезна, (и дешнаш) шен дагахь а латтийна, (шена
соьгара ма-хаззара нахе) уьш дIадовзийтиначу
стагана» (Абу Дауд, Тирмизи, ибн Мажат).
Билгадаккха деза, цхьаболчу Iеламнаха шовзткъашовзткъа хьадисаш гулдина хилар: хьалхарачара - динан баххаш (усул ад-дин) дуьйцуш,
шолгIачара - цуьнан генашха (фуруI) лаьцна,
кхоалгIачара - ЖихIадах лаьцна, боьалгIачара
- суьпаллех (зухIд) лаьцна, пхоьалгIачара –
гIиллакхех (адаб) лаьцна, ялхалгIачара – хьехамех (хутIаб) лаьцна. И дерриге а жайнаш яздар дика Iалашонаш юьхьарлаьцна хилла ду (АллахI
реза хуьлда оцу нахана массарна а).
Делахь а, суна лакхахь хьахийначу кепара гулдиначу хьадисел дуккха а сов ладаме а, коьрта
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а шовзткъа хьадис гулдан дезаш гира, и ерриге
агIонаш чу а лоцуш. Оцу хьадисех хIора а Исламдинан боккха бух шена чулаьцна хила дезаш ду,
Iеламнаха «Исламан сема» ю, я «Исламан ах»
ю, я «Исламан кхоалгIа дакъа ду» и.дI.кх. аьлла
дийцина хила дезаш а ду уьш.
Цул совнаха, аса оцу шовзткъа хьадисехь
хIорангахь а лардина - уьш бух болуш (сахьихь)
хьадисаш хилийтар, царех дукхаха дерш Бухарин
а, Муслиман а шина «Сахьихь» жайни тIехь хила
а деза. Уьш дагахь латто атта хилийта а, цаьргара пайда алссам балийта а, нагахь АллахIана и
лаахь, деккъа цIенна хьадисийн дешнаш далор
ду аса, зIенаш (иснадаш) юкъах а юьтуш.
Эхарте безам болучу хIора стагана а хаар оьшу
оцу хьадисаша шайна чулаьцна болу ладаме кхетамаш а, цара гойтуш долу дерриге динан декхарш довзар а, хIунда аьлча и дерриге а гуш хир
ду церан ойла йиначунна. Ткъа со Сайн ДаллаАллахIана тIетевжа, со а, сайн болх а буьззина
цIена АллахIан кара ло аса!
Хастам бу АллахIана - ниIматан а, беркатан а
хьост а, гIо латтош а, дола деш а волучу!
Имам ан-Нававийн
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Имам Нававийн
шовзткъа хьадис
1-ра хьадис. Iамалш негаташка хьаьжжина
(мах хадош) ю
уъма-нехан Амира Абу Хьафс Iумар бин
ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а,
маршо а хуьлда цунна) олуш хезира шена аьлла:
«Боккъалаъ, Iамалш негаташка хьаьжжина ю,
хIора стагана а цо (и дан) негат диннарг ду. Цундела шен махках валар хилларг АллахIан дуьхьа
а, цуьнан элчанан дуьхьа а - цуьнан махках валар АллахIан а, Цуьнан элчанан а дуьхьа хир ду.
Ткъа, шен махках валар хилларг муьлхха а цхьана дуьненан хIуманан дуьхьа, ша гулдан лерина
долучу, я ша ялор йолчу зудчун дуьхьа - цуьнан
махках валар и ша махках ваьллачу хIуманан
дуьхьа хир ду» [(Бухари: 1, Муслим: 1907.
ХIара хьадис схьадалош ду, динан тайп-тайпана
агIонаш чулоцуш хIиттийначу хьадисийн жайнех уггаре дикаха лоруш долучу мухьаддисийн
имамаш болучу Бухарин а, Муслиман а жайнашкахь (АллахI реза хуьлда цаьршинна), цIена (бух
болуш) а лерина цара хIара хьадис)].

М
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2-гIа хьадис. Ислам-дин, иман,
деган цIеналла (ихьсан)
аттIабан кIанта Iумара (АллахI реза хуьлда
цунна) дийцина: «(Цкъа) тхо АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) гуламехь хевшина Iаш долуш, дагахь а
доцуш, цхьа стаг тIевеара тхуна, бIаьрг кхулучу
кIайн духарехь, кIарула-Iаьржа месаш а йолуш,
цуьнга хьаьжча, иза некъаца ву ала йиш а йоцуш.
Тхоьх цхьанна а вевзаш а вацара иза. Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дуьхьал охьахиира иза. Шен голаш цуьначух
хьакха а йолуьйтуш, шен куьйгаш шен хенаш
(вареш) тIе а дохкуш, цо элира: «ХIай, Мухьаммад! Ислам-дин довзийтахь суна». АллахIан
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Исламан дух - ахьа тоьшалла
дар ду АллахI бен кхин Дела ца хилар, Мухьаммад - АллахIан элча хилар, ламаз дар ду, закат
даккхар ду, Рамазан беттан марханаш кхабар ду,
хьаьж дан хьаьжцIа вахар ду, нагахь хьан и дан
таро елахь». (Оцу стага) элира: «Бакъдерг дийци ахьа». Ткъа оха тамаша бира, цо, (пайхамаре) хеттарш а деш, цо аьлларг бакъдарах! (Цул
тIаьхьа) цо элира: «Ткъа хIинца иман довзийта-

Х
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хьа суна». АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Иманан дух
- хьо тешар ду: АллахIах а, Цуьнан маликех а,
Цуьнан Жайнех а, Цуьнан элчанех а, тIаххьарачу
(къематан) дийнах а, (иштта) хьо доьгIначух (Делан къадрах) тешар а ду, дикачух а, цуьнах санна вончух а». Цо элира: «Бакъдерг дийци ахьа».
(Цул тIаьхьа) цо элира: «Деган цIеналла (ихьсан)
йовзийтахь суна». Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Деган
цIеналлин (ихьсанан) дух - ахьа АллахIана лолла
дар ду, хьайна И гуш волуш санна, хьайна И гуш
вацахь а, боккъалаъ, Цунна хьо гуш хилар хуущ
(хаддаза дагахь а латтош)». (Цул тIаьхьа) цо элира: «(Ткъа хIинца) оцу Сохьтах (Къематдийнах)
дерг довзийтахь суна». Пайхамара (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Шега
хоьттуш верг-м вац, цуьнах лаьцна ша хоьттуш
волучул а сов хууш». Цо элира: «Делахь-хIета,
цуьнан билгалонаш йовзийтахь суна». Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: («И Сахьт гергадаран билгалонех хир
ду) – гIарбаш-зудчо шена эла яр, иштта хьуна гар
а - (кога духа доцуш) когаш берзинарш, (тIе духа
доцуш) догIмаш берзинарш, таро йоцу жаIуй,
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шайн хIусамаш лакхаяхарехь вовшел а сов бовла гIерташ». (Цул тIаьхьа) и стаг дIавахара. Цхьа
(кхо де) хан яьлча, АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «ХIай, Iумар! Хьуна хаьий, и хаттарш хьан
дира?». Аса элира: «АллахIана а, Цуьнан элчанна а дикаха хаьа оцу хьокъехь дерг». (ТIакккха)
цо элира: «Боккъалаъ, иза - Жабраил дара хьуна,
шуна шайн дин Iамон деана!»» [(Муслим: 8)].
3-гIа хьадис. Ислам-динан арканаш,
цуьнан даккхийра баххаш
умаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина, АллахIан элчано
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
элира аьлла: «Ислам-дин пхеа бух тIедоьгIна ду:
АллахI бен кхин дела ца хилар, Мухьаммад Цуьнан лай а, элча а хиларан тоьшаллина а, ламаз
дарна а, закат даккхарна а, хьаьж дан хьаьжцIа
вахарна а, Рамазан беттан марханаш кхабарна а»
[(Бухари: 8, Муслим: 16)].

I

4-гIа хьадис. Адам кхолларан муьраш
асIудан кIанта IабдуллахIа (АллахI реза
хуьлда цунна) аьлла, бакъ луьйш волчу а, тешам

М
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хила хьакъ волчу а АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцира
аьлла: «Боккъалаъ, шух хIора а (цкъа хьалха)
шен ненан кийрахь кепе валаво: шовзткъа дийнахь - тIадаман куьцехь, тIаккха оццул хенахь
- цIийн улхан куьцехь, тIаккха кхин а оццул хенахь - дилханан кийсиган куьцехь. Цул тIаьхьа
АллахIа малик хьажадо, цо цунна чу са дуьллу.
Цул тIаьхьа цо цуьнга диъ (хIума) дIаязде (олий)
омра до: шен рицкъа, шен хан, шен гIуллакхаш,
иштта ирсе хир ву я декъаза хир ву иза. Аса дуй
буу Ша воцург кхин дела воцучух: боккъалаъ,
шух муьлххачо а (ян тарлуш ду) ялсаманин
охIланан Iамалш: ялсамане кхача ерриг (йиссинарг) цхьа дол юкъ бен а йоцуш, тIаккха цунна яздина хилла йоза (кийрахь волуш) кхочуш
хир ду - жоьжагIатин охIланан гIуллакхашна
тIехьа а ваьзна, (жоьжагIате) гIур ву иза. Боккъалаъ, (иштта) шух муьлххачо а (ян тарлуш
ду) жоьжагIатин охIланан Iамалш: жоьжагIате
кхача ерриг (йиссинарг) цхьа дол юкъ бен а йоцуш, тIаккха цунна яздина хилла йоза (кийрахь
волуш) кхочуш хир ду - ялсаманин охIланан
гIуллакхашна тIаьхьа а ваьзна, (ялсамане) гIур
ву иза» [(Бухари: 3208, Муслим: 2643)].
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5-гIа хьадис. Хьакъ доцу а, керла юкъадаьхна
хIуманаш а бакъ цахилар дIакхайкхор
айшата (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла:
«ХIокху тхан гIуллакхехь (бусалба динехь)
цуьнах доцург юкъадаьккхиначуьнгара иза
(юкъадаьккхинарг) тIеоьцур долуш дац (къобалдийр дац)» [(Бухари: 697, Муслим: 1718)].
Оцу хьадисан Муслиман риваятехь дийцина, пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) элира аьлла: «Цхьамма тхан
гIуллакхаца (бусалба динаца) цхьаьна ца догIуш
долу муьлхха а цхьа хIума дахь, иза тIеоьцур долуш дац (къобалдийр дац)».

I

6-гIа хьадис. Хьанал а, хьарам а дерг
аширан кIанта НуIмана (АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина, АллахIан элчано
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
олуш хезира шена аьлла: «Боккъалаъ, магийнарг
- хууш ду, цамагийнарг а - хууш ду, ткъа царна
юккъехь шеконаш ерг ду, дуккха а нахана цуьнах
дерг ца хууш. Цундела шеко йолучух ларлуш
верг - шен дин а, шен сий а цIандеш ву. Амма
шеконехь дерг лелош верг - хьарам дерг (лело) а
вера ву, йихкиначу меттигна гонаха (шен жа) да

Б
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жочу жаIух терра, (иза) хIинций-хIинций оцу тIе
долу-кха (бохуш). Боккъалаъ, хIора паччахьан
(шен) йихкина меттиг ю. Боккъалаъ, АллахIан
йихкина меттиг – иза, Цо царна цамагийнарш
ду. Боккъалаъ, (адаман) дегIехь дилханан кийсиг ю: нагахь и нисъелла хилахь - дерриг дегI а
нисдеш, нагахь и телхина хилахь - дерриг дегI
а талхош. Боккъалаъ, иза - дог ду» [(Бухари: 52,
Муслим: 1599)].
7-гIа хьадис. Ислам дин - дог цIена хилар ду
укъаййатан дас Тамим бин Авс ад-Дарийс
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, (цкъа)
пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а
хуьлда цунна) элира аьлла: ««Дин - догцIеналла
гучуяккхар ду». Оха хаьттира: «Хьенан хьокъехь?». Цо элира: «АллахIан а, Цуьнан Жайнин
а, Цуьнан элчанан а, бусалба нехан куьйгалхойн
а, массо бусулба нехан хьокъехь а»» [(Муслим:
55)].

Р

8-гIа хьадис. Бусалба стеган хьурмат
умаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда
цаьршинна) аьлла, АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьл-

I
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-ла: «соьга Омра дина, хIокху нахаца тIом бе
аьлла - цара тоьшалла даллалц АллахI воцург
кхин дела ца хилар а, Мухьаммад АллахIан элча
хилар а, цара ламаз даллалц а, закат даллалц
а. Нагахь цара и (дерриге) дахь – соьха лардина хуьлу цара шайн дахар а, шайн бахамаш а,
(тIейогIучу ханна нехан царна тIекховда йиш а
йоцуш) Ислам-динан бакъонца бен. Цул тIаьхьа
церан хьесап Сийлахьчу АллахIехь ду» [(Бухари: 2465, Муслим: 2121)].
9-гIа хьадис. Атта долучуна тIегIертар а, халонаш ца кхоллар а
бу ХIурайра Iабдур-Рахьман бин Сахра
(АллахI реза хуьлда цунна) аьлла, АллахIан
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш хезира шена аьлла: «Аса шайна
дихкиначух (ца магийначух) ларло, Аса шайга
омра диначух шайга далуш дерг де. Боккъалаъ,
шул хьалха баьхнарш (хилларш), цара хеттарш
дукха дар а, уьш шайн пайхамарашна Iеса хилар
а бахьана долуш хIаллакбина.» [(«ИIтисам бил
китаби вас суннати» жайнахь Бухарис дийцина:
6777, Муслим: 1337)].

А
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10-гIа хьадис. ЦIенаниг а, магийнарг а бен
къобалдан йиш йолуш дац
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам
а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «(ХIай,
нах!) Боккъалаъ, АллахI - ЦIена ву, Цо цIенаниг
бен цхьа а хIума къобал ца до. Боккъалаъ, Шен
элчанашка динна долу омра дина АллахIа муъма нахе а. Веза-Сийлахьчо аьлла: «ХIай, элчанаш! Хьаналниг даа, дика Iамалш а е.» («алМуъминун»: 51). Иштта Веза-Сийлахьчо аьлла:
«ХIай, Делах тешнарш! Оха шайна делла долу
хьанал рицкъа даа.» («ал-Бакъарат»: 172). Цул
тIаьхьа пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьа стаг вийцира - новкъахь
ехха хан яьккхина волу, ченах а вуьзна, хьирчина месаш а йолуш, шен куьйгаш стигала а айдой
(юха-юха а олуш волу): «Ва, сан Дела! Ва, сан
Дела!». Ткъа цуьнан кхача хьарамниг бу, цуьнан
малар (хи) а хьарамниг ду, цуьнан духар а хьарамниг ду, хьарам кхача баош кхаьбна а ву иза
– иштта хилча (цуьнан доIанна) жоп муха лур
ду?» [(Муслим: 1015, Тирмизи: 2992)].

А
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11-гIа хьадис. Шеко йоцург леладар а,
шеко туьйсург дитар а
елин кIанта Абу Мухьаммад ал-Хьасана
(АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина: «Аса
дагахь латтийна АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлларг:
«Хьайна шеко туьйсург - дита, хьайн шеко йоцург - леладе. Боккъалаъ, бакъдерг - синтем бу,
харцдерг - шеко ю.»» [(Тирмизи: 2520. Тирмизис
аьлла: «Бакъ (цIена бух болуш) хьадис ду и»)].

I

12-гIа хадис. Пайда бийриг дар
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла:
«Стага Ислам (дин) хаза лелош хиларан (билгалонех цхьаъ) ю - цо (массо) а шех Iотталуш доцург дитар.» [(Тирмизи: 2318, дика (хьасан) хьадис ду, Тирмизис а, кхинболчу мухьаддисаша а
далийна и)].

А

А

13-гIа хьадис. Иманан а, Исламан а
вежаралла
наса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина,
пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо
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а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух цхьа а иман
диллина хир вац - шена дезаш дерг шен (динан)
вешийна а деззалц.» [(Бухари: 13, Муслим: 45)].
14-гIа хьадис. Бусалба стеган цIий Iанор
хьарам хилар
асIудан кIанта IабдуллахIа (АллахI реза
хуьлда цунна) аьлла, АллахIан элчано
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
элира аьлла: «АллахI воцург кхин дела ца хилар
а, со АллахIан элча хилар а тоьшалла деш волучу бусалба стеган (цIий Iанор) магош дац, нагахь
(цуьнгара) кхаа хIуманах цхьаъ ца дожахь: зуда
ялийна (а волуш) зина дар, (стаг) верна дуьхьал
стаг вер, (бусалба нехан) юкъараллех дIа а къаьстина, шен динна тIера юхаваьларг.» [(Бухари:
6484, Муслим: 1676)].

М

15-гIа хьадис. Хаза дош алар а, лулахочунан
а, хьешан бакъонаш ларъяр а иманах ду
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIах а, тIаьххьарачу (къематан) дийнах а
тешаш волучо - (олучу хенахь) диканиг олийла я

А
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вист ма хуьлийла (къамел ма дойла). АллахIах а,
тIаьххьарачу (къематан) дийнах а тешаш волучо
- шен лулахо лорийла. АллахIах а, тIаьххьаручу
(къематан) дийнах а тешаш волучо - шен хьаша
дика тIеоьцийла» [(«ал-Адаб ал-Муфрад» жайнахь Бухарис дийцина: 5672, «Сахьихь» жайнахь Муслима дийцина: 48)].
16-гI хьадис. ОьгIаз ма эха - и бахьанехь
ялсаманехь хир ву хьо
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цхьана стага пайхамаре
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
дийхира аьлла: ««Хьехар лохьа суна». Цо аьлла:
«ОьгIаз ма эха!». Цул тIаьхьа а вукхо мосуьйттазза дира (шен дехар), амма пайхамара (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хIоразза
а олура: «ОьгIаз ма эха!»» [(Бухари: 6116)].

А

17-гIа хьадис. Массо хIума а дика дан деза
(Iумум ал-ихьсан)
всан кIанта Абу ЯIла Шаддада (АллахI реза
хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа дика хилар

А
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тIедиллина массо а хIуманехь. Цундела, нагахь
шайн (цхьа хIума) ен езаш хилахь - дикачу кепехь дойла аша и, нагахь шаьш урс хьакха дохкуш делахь - (иза а) хьокхийла аша дика. Шух
хIораммо а ирдан ма-деззара урс ирдойла шен,
ша дуьйш долу дийнат Iазапах хьалха а доккхийла.» [(Муслим: 1955)].
18-гIа хьадис. Лекхачу АллахIах кхерар а,
хаза гIиллакхаш а
бу Зарр Джундуб бин Джунадас а, Абу
Iабдур-Рахьман МуIаз бин Джабала а
(АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина,
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIах кхералахь, хьо миччахь велахь а. Вочунна тIаьххье
диканиг а делахь, и вониг дIадойъун долу. Нахаца
хаза (гIиллакхе) а хилалахь.» [(Тирмизи: 1988)].

А

19-гIа хьадис. Лекхачу АллахIан гIонакъосталла а, Цуьнан дола а
бн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цаьршинна)
аьлла: «(Цкъа) цхьана дийнахь пайхамарца
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
(дийнатахь) тIехьа тIехиъна вара со, цо элира

И
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соьга: «ХIай, кIант! Аса масех дош Iамор ду хьуна (масех хьехар лур ду хьуна). АллахI дагахь
латтаве хьайна - Цо Iалашвийр ву хьо, АллахI дагахь латтаве хьайна - И хьайна хьалххахь карор
ву хьуна. Нагахь хьайна (муьлхха а цхьа хIума)
деха лаахь - АллахIе деха, нагахь хьайна гIо (накъосталла) эшахь - АллахIера деха. Хаийла хьуна: нагахь берриге нах хьан дуьхьа цхьа пайда
бан цхьанхьа дIагуллахь - цара хьайна АллахIа
яздиначул сов баькккхина пайда бийриг ца хилар, нагахь уьш дIагуллахь, хьуна цхьа зен дан, цаьрга хьайна АллахIа яздиначул сов даьккхина
зен далург ца хилар а, хIунда аьлча къоламаш
хьалаайдина девлла, (тептаран) агIонаш йакъаелла а евлла» [(Тирмизи: 2518. Дика (хьасан)
хьадис ду аьлла и Тирмизис)].
20-гIа хьадис. Эхь хетар иманах ду
нсарех а волуш, Бадрахь ваха хиъначу Абу
МасIуд Iукъба бин Iамра (АллахI реза хуьлда
цунна) аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, хьалха (хиллачу) пайхамарийн къамелехь нахана дIахиъначух ду (кхин дIа дерг): нагахь хьайна
эхь ца хетахь - хьайна луъург де» [(Бухари: 3296)].

А
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21-гIа хьадис. Нийсонна тIехь сацар
(истикъамахI) а, иман а
бу Iамр (я Абу Iамра) Суфъян бин IабдуллахIа
(АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «(Цкъа)
хаьттира аса: ««ХIай, АллахIан элча! Исламах
лаций дешнаш алахьа соьга, (цул тIаьхьа) кхечуьнга цхьаьнгге а аса цуьнах лаьцна хоттур а
доцуш». Цо элира: «Ала: «АллахIах теша со».
Цул тIаьхьа нийсонна тIехь а саца»» [(Муслим:
38)].

А

22-гIа хьадис. Ялсамане вуьгу некъ
нсарех волучу Абу IабдуллахI Джабир бин
IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна)
дийцина, цхьана стага, пайхамарна (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIе а вахана, хаьттира аьлла: ««Дийцахь суна, нагахь аса
пхи парз ламаз дахь, Рамазан баттахь марханаш
кхабахь, хьанал дерг хьанал ларахь, хьарам дерг
хьарам ларахь, цул сов хIуммаъ ца дахь, ялсамане гIур вуй со?». Цо жоп делира: «Ву»» [(Муслим: 15)].

А

23-гIа хьадис. Муьлхха а дика хIума - сагIа ду
шIарерчу Абу Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано

А
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(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
элира аьлла: «ЦIано - иманан ах ю. «АллахIана
хастам бу» («Алхьамду лиллахI») (бохучу дешнаша, мийзан) терза дузу. «Сийлахь ву АллахI,
АллахIана хастам бу» («СубхьаналлахIи валхьамду лиллахIи») (бохучу дешнаша) стигланашна а, латтана а юккъера меттиг юзу. Ламаз
- серло ю, сагIа - тоьшалла ду, собар - нур ду,
ткъа Къуръан - билгало ю я хьоьгахьа, я хьуна
дуьхьал. Берриге нах Iуьранна арабовлу (шайн
гIуллакхашка), шен са духкуш я и хьалхадоккхуш» [(Муслим: 223)].
24-гIа хьадис. Харцо а, зулам а хьарам хилар
бу Зарр ал-ГIаффарийс (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, пайхамара (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцира,
доллучунна ницкъ кхочучу, Сийлахь-Воккхачу
шен Дала элира аьлла: «ХIай, Сан лайш! Аса
зулам Сайна а дихкина, шуна а дихкина Аса
и - цундела вовшашна зуламаш ма де! ХIай,
сан лайш! Аса нийса некъ гайтина боцурш дерриге а тилла (дара) шу, цундела дехийша Соьга
шаьш нийсачу новкъа нисдар - Аса нисдийр ду
шу! ХIай, Сан лайш! Аса бузош боцурш дерриге а

А
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меца дуьсур ду шу, цундела дехийша Соьга шаьш
дузадар - Аса дузор ду шу! ХIай, сан лайш! Аса
тIедухун боцурш дерриге а дерзина дуьсур ду
шу, цундела дехийша Соьга шайна тIедохар Аса тIедухур ду шуна! ХIай, сан лайш! Боккъалаъ, къинош хьерчош ду шу буса а, дийнахь а,
ткъа Со дерриге къиношна гечдеш ву, цундела
дехийша Соьга гечдар - Аса гечдийр ду шуна!
ХIай, Сан лайш! Боккъалаъ, шуьга цкъа а Суна
я зен а далур дац, я пайда а балур бац! ХIай, Сан
лайш! Шух уггаре догцIеначу стеган дагах терра шух хьалхарниш а, тIаьхьарниш а, адамаш а,
жинаш а догцIена хилча, - цо хIумма а сов доккхур ма дацара Сан долуш долучул а! ХIай, сан
лайш! Шух уггаре догвон волучу стеган дагах
терра шух хьалхарниш а, тIаьхьарниш а, адамаш
а, жинаш а догвон хилча, - цо хIумма а эшор ма
дацара Сан долуш долучух! ХIай, сан лайш! Шух
хьалхарниш а, тIаьхьарниш а, адамаш а, жинаш
а цхьана метте дIа а хIиттина, цара Соьга (муьлхха а хIума) дехча, Аса хIоранна а цо дехнарг
дала а делча, - цо Сан долучух эшор ма дацара
хIордана чу Iоьттиначу мехо (оцу хIордан хин
дукхаллех) эшшочул бен! ХIай, Сан лайш! Боккъалаъ, уьш - шун Iамалш ю, Аса шун дуьхьа
22
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хьесап деш йолу. Цул тIаьхьа Аса царна тIера
хьакъ дерг дуьззина шуна дIалур ду. ТIаккха
диканиг карийначо - АллахIана хастам бойла, и
доцу кхиниг карийначо - ша воцучунна цхьанна
а бехк ма буьллийла» [(Муслим: 2577. СаIийда
аьлла: «Аса хIара хьадис дуьйцучу хенахь Абу
Идрис горахIоттара». Оха хIара хьадис дийцина Ахьмад бин Хьанбалера (АллахIа къинхетам
бойла цуьнах), ша аьлла волучу: «Шемарчу бахархошна хIара санна лараме хьадис дац»)].
25-гIа хьадис. Сийлахь-Везачу АллахIан комаьршалла а, Цуьнан къинхетам боккха хилар а
бу Зарра (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла,
(цкъа) цхьана наха элира аьлла: ««ХIай,
АллахIан элча! Баккхийра бахамаш болучарна
хир ду-кха (массо) совгIаташ: оха санна ламазаш
деш ма буй уьш, оха санна марханаш кхобуш а
ма буй уьш. Делахь а, цара кхин а шайн хьолах
совдаьлларг сагIийна а ло». (Царна жоп луш, пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) аьлла: «Ткъа цуьнах шун сагIа дала (йиш
хир йолуш) АллахIа шун а ца бина аьтто? Боккъалаъ, хIора «СубхьаналлахI» («Сийлахь ву
АллахI») алар - сагIа ду, хIора «АллахIу акбар»
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(«АллахI Воккха ву») алар - сагIа ду, хIора «Алхьамду лиллахI» («АллахIана хастам бу») алар
- сагIа ду, хIора «Ла илахIа иллаллахI» («Кхин
дела вац, АллахI воцург») алар - сагIа ду, иштта диканиг де алар - сагIа ду, вониг ма де алар
- сагIа ду, шух муьлххачуьнан а шен зудчуьнца
вижарехь догIу гIуллакх дар а - сагIа ду!». Цара
хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Тхоьх цхьамма шен дегIан лаам Iаборехь а ю цунна ял хуьлуш?!». (Жоп луш) цо аьлла: «Ткъа алал соьга,
цо шен (дегIан лаам) хьарамчу кепара Iабийча
къа хуьлуш дац цунна? Цуьнах терра, цунна ял а
хир ю - цо и магийначу кепара дахь.» [(Муслим:
1006)].
26-гIа хьадис. Нахана юккъехь маслаIат дар
а, церан хьокъехь нийсо яр а
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна)
аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIора
дийнахь, малх схьакхетачу хенахь, адаман (дегIа)
тIехь мел йолучу хуттургана (меженан) тIера
сагIа дала дезаш ду. (Нагахь) ахьа шина (стагна)
юккъехь нийсо яхь – иза а сагIа (хуьлуш) ду. (Нагахь) ахьа стаг, шен тIехуучу дийнатана тIе а ха
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ийна, дIавигахь, я ахьа цуьнан мохь (дийнатана)
тIе боттахь – иза а сагIа (хуьлуш) ду. Хаза дош
- сагIа (хуьлуш) ду. Ахьа ламазе воьдуш боккху
хIора ког - сагIа (хуьлуш) ду. Ахьа нахана зене
йолу хIума новкъара дIаяккхар - сагIа (хуьлуш)
ду.» [(Бухари: 2707, Муслим: 1009)].
27-гIа хьадис. Дикалла а, къилахь дерг а
амIанан кIанта Навваса (АллахI реза хуьлда
цунна) аьлла, пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла:
«Дикалла - гIиллакхийн хазалла ю, ткъа къилахь
дерг - хьан дагчохь шеко хьийзарг ду, цуьнах
дерг хьуна нахана хаа а ца лууш долу.» [(Муслим: 2553)]. МаIбадан кIанта Вабисас (АллахI
реза хуьлда цунна) аьлла: «(Цкъа) АллахIан элча
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу веара со). Цо хаьттира (соьга): «Дикаллех (лаьцна) хатта веаний хьо?». Аса элира:
«ХIаъ». Цо элира: «Хьайн даге хатта (цуьнах
дерг), (хIунда аьлча) дикалла - хьан сино а, даго
а тешам хьоьхург ду, ткъа къилахь дерг - хьан са
хьийзориг а, хьан дагчохь (шеконе ойла) керчориг а ду, наха хьоьга алахь а: «Ахьа нийса дина
и.»» [(Ахьмад бин Хьанбал, ад-Дарамий)].

С

25
Шовзткъа хьадис

Имам Нававий

28-гIа хьадис. Суннатана хаддаза
тIаьхьавазар а, керла юкъадаьхначу
хIуманех ларвалар а
бу Нажихь ал-Iирбад бин Сарийас (АллахI
реза хуьлда цунна) аьлла: «(Цкъа) АллахIан
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) хьехам бира тхуна, цуьнах тхан дегнаш
кхера а луш, бIаьрхиш а доьлхуш. ТIаккха оха элира: «ХIай, АллахIан элча! Iодика ечо (гIуллакх)
дерзош бечу хьехамах тера бу-кха хIара хьехам,
хьехар дехьа тхуна!». Цо элира: «ХIан, хIара ду
шуна сан хьехар: доллучунна ницкъ кхочуш а,
Сийлахь-Воккха а волучу АллахIах а кхера, лай
велахь а шайна куьйгалле хIоьттийначуьнга ла а
догIа, (цунна) муьтIахь а хила. Боккъалаъ, шух
дукха ваьхначунна дуккха а барт бацарш гур ду.
Цундела, цхьана а хIумангахь оцу тIера юха а ца
довлуш сан суннатана а, нийсачу новкъахь лелачу бакъ халифийн суннатана а тIаьхьадаза. Керла юкъадаьхначу хIуманех (бид1атех) лардала
ма деззара ларло, хIунда аьлча хIора керла юкъадаьккхинарг (бид1ат) – тилар ду.» [(Абу Дауд:
4607, Тирмизи: 2678. Тирмизис аьлла: «ХIара
«хьасан-сахьихь» даржехь хьадис ду»)].
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29-гIа хьадис. Диканийн кевнаш а,
нийсачу куьйгаллин некъаш а
уIаз бин Джабала (АллахI реза хуьлда
цунна) аьлла: «(Цкъа) аса элира: «ХIай,
АллахIан элча! Со ялсамане вохуьйтун йолу а,
со жоьжагIатех гена воккхун йолу а Iамал йийцахь суна.»
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) элира: «Сийлахь-доккхачу
(гIуллакхах дерг) хаьтти ахьа, амма, боккъалаъ,
Веза-Сийлахьчу АллахIа шена и атта дина волучунна атта хир ду и. АллахIана лолла де ахьа,
Цуьнца нисвина кхин цхьанненна а ца деш, ламазаш де, закат даккха, Рамазан баттахь марханаш кхаба, хьаьжцIа хьаьж дан а гIо.»
Цул тIаьхьа элира цо: «Диканан кевнаш гайта
аса хьуна? Марха ду - (ларвеш долу) турс ду;
сагIа - хино цIе дIаяйъаре терра летийна къинош
дIадойъуш ду; буьйсанан юккъехь (дина долу)
стеган ламаз а ду.»
Цул тIаьхьа (аят) дийшира цо: «Цара шайн
агIонаш меттара хьалаиййо (хьалагIиттайо).»
(«ас-Саждат»: 16-17). Цул тIаьхьа элира цо:
«Аса дийций хьуна оцу гIуллакхан коьртах,
цуьнан бIогIамах (гIорторах), цуьнан бохьах
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а лаьцна?». Аса элира: «ХIаъ, хIай, АллахIан
элча». Цо элира: «Оцу гIуллакхан корта – Ислам
ду, цуьнан гIортор - ламаз ду, ткъа цуьнан бохь
- ЖихIад ду». Цул тIаьхьа элира цо: «Оцу дерригенан коьрта дакъа хIун ду дийций аса хьуна?». Аса элира: «ХIаъ, хIай, АллахIан элча».
Цул тIаьхьа, шен мотт схьа а лаьцна, элира цо:
«ХIара (мотта) юхаоза хьайн». Аса элира: «ХIай,
АллахIан пайхамар! Ванах, тхоьга жоп доьхур
долуш ду-те оха дечу къамелашха а?». Цо элира: «Нана йиса хьан хьо воцуш хIай МуIаз! Ткъа,
нах шайн яххьаш тIе (я марош тIе) жоьжагIати
чу кхуьссур болу бахьана церан меттанаша дийцина эладиттане къамелаш бен дуй?!» [(Тирмизи: 2619)].
30-гIа хьадис. Сийлахь-Везачу АллахIан
дозанаш а, Цо дихкинарш а
ушани некъех волучу Абу СаIлабат Журсум бин Нашира (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла:
«Боккъалаъ, Веза-Сийлахьчу АллахIа (нахана)
тIе динан хьаккъаш дехкина – цундела, (кIадо
а яй) кхочуш данза, тидамаза ма дуьтийла аша
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уьш. Цо дозанаш а хIиттийна - цундела талха ма
дойла аша уьш. Цо шуна (цхьадолу) хIуманаш а
дихкина (хьарам дина) – цундела доха ма дойла аша уьш. Иза вист ца хилла (цхьадолучу)
хIуманех лаьцна, шух къинхетам а бина, амма
вицвелла ца Iийна - цундела шу церан дуьхе
кхиа а ма гIерта.» [(ад-ДаракъутIни, 502 агIо)].
31-гIа хьадис. Суьпаллин бакъ долу дух а,
цунна букъ тохаран тIаьхьенаш а
аIдан кIанта Абу Iаббас СахIла (АллахI реза
хуьлда цунна) аьлла: «(Цкъа) цхьана стага, пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) тIе а веана, хаьттира (цуьнга):
«ХIай, АллахIан элча! И йича со АллахIана а, нахана а везар волу Iамал йовзийтахь суна.» (Цунна жоп луш пайхамара (АллахIера къинхетам а,
маршо а хуьлда цунна)) элира: «Кху дуьненан
хIуманна суьпа хила хьо - АллахIана везар ву
хьо, нехан (долахь долучуьнан хьокъехь) суьпа
хила хьо - нахана а везар ву хьо»» [(Ибн Маджат:
4102, «дика» («хьасан») даржехь хьадис ду)].
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32-гIа хьадис. Ислам-динехь зулам дехкар
удри некъех волучу Абу СаIийд СаIд бин
Синана (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла,
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) элира аьлла: «(Бахьана доцуш) ца
мега зен дан, (бахьана долуш) ца мега зен дан.»
[(Ибн Маджат: 2340-2341, ад-ДаракъутIни)].

Х

33-гIа хьадис. Ислам-динехь кхиэлан баххаш
бн Iаббасан (АллахI реза хуьлда цаьршинна)
дийцина, пайхамара (АллахIера къинхетам
а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Арз мел
дечунна дезарг дIалуш делахьара – цхьаболчу
наха дIабоьхур ма бара кхечу нехан бахамаш а,
(адамийн) дахарш а. Мухха далахь а, девнан дас тоьшалла (далил) дало деза, жоп лучо (бехке вар
тIе ца оьцучо) - дуй баа беза» [(«хьасан» даржехь
хьадис ду, БайхIакъийс а, кхечара а дийцина и,
цуьнан цхьа дакъа Бухарин а, Муслиман а «Сахьихь» жайнахь ду)].
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34-гIа хьадис. Вониг дIадаккхар Ислам динан декхар (парз) ду
удрерчу Абу СаIийда (АллахI реза хуьлда
цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера
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къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш хезна
шена аьлла: «Шух муьлхха а вониг гиначо - шен
куьйга дIадоккхийла и, нагахь шега и ца далахь
- шен маттаца, ткъа нагахь иза а ца далахь - шен
дагца, ткъа иза - уггар гIийла иман ду» [(Муслим: 49)].
35-гIа хьадис. Ислам-динехь вошалла а,
бусулба нехан бакъонаш а
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна)
аьлла, (цкъа) АллахIан элчано (АллахIера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Вовшашца хьаьгIнаш ма леца. Мах барехь вовшийн ле ма де. Вовшашна оьгIазъэхар
дита. Вовшашна баккъаш ма детта. Вовшийн
мах ма бохабе (юкъа а эккхий, хIума ма эца).
ХIай, АллахIан лайш! Вежарий хила шу. Бусалба стаг - бусалба стеган ваша ву: цо (бусалба нахах цхьаммо) вукхунна (бусалба стагана) гIело
ян йиш яц, цуьнах ца ваша йиш яц, иза гIо доцуш вита йиш а яц. Ткъа Делах кхерар кхузахь
ду» – пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) кхузза (шен куьйга) шен накха гайтира. (Цул тIаьхьа элира цо): «Стаг вон
хила (кхин хIумма а ца оьшуш) тоам болуш ду -
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иза шен бусалба вешех цавашар. ХIора бусалба стагана бехке (хьарам хила дезаш ду) кхинволучу бусалба стеган дахар а, бахам а, сий а.»
[(Муслим: 2564)].
36-гIа хьадис. Шегахь дика хIума дерг
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна)
аьлла, пайхамара (АллахIера къинхетам
а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIокху
дуьненан цхьана гIайгIанах муъма стаг хьалхаваьккхинарг - АллахIа къематдийнан цхьана
гIайгIанах хьалхавоккхур ву. Таро йоцуш волучу
(декхархочунна) аьтто биначунна - АллахIа цуьнан аьтто бийр бу хIокху дуьненахь а, эхартахь
а. Бусалба стаг хьулвинарг - хIокху дуьненахь а,
эхартахь а АллахIа а хьулвийр ву. Ша лай шен
вешина гIо деш мел ву - АллахI хир ву Шен лайна гIо деш. Iилма лоьхучу муьлхха а цхьана новкъа ваьллачунна - АллахIа и бахьанехь ялсамане
боьду некъ атта бийр бу. Ткъа Веза-Сийлахьчу
АллахIан цхьана цIа чохь нах гулбелча, цигахь
цхьаьний АллахIан Жайна а доьшуш, вовшашна
и Iама а деш, - царна тIе, билггал, синтем буссур бу, (АллахIан) къинхетамо дIа а хьулбийр
бу уьш. Маликаш гонаха довлу царна, АллахIа
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Шена хьалха болучарна юккъехь хьахабо уьш.
Шен Iамалша шена хьем биначунна - цуьнан
схьаваларо (тайпано) гIо дийр дац цунна.»
[(Муслим: 2699)].
37-гIа хьадис. Сийлахь-Везачу АллахIан нийсо а, къинхетам а, доллучунна ницкъ кхачар а
абдул МуттIалибан кIентан Iаббасан кIанта Абу
Iаббас IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда царна)
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцира, Беркатечу,
Сийлахь-Везачу шен Дала элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа диканаш а, вонаш а дIаяздина. Цул
тIаьхьа Цо царех кхетийна (довзийтина уьш). Нагахь цхьа диканиг дан сацам а бина, цуьнан и дар
ца нислахь - Беркатечу, Сийлахь-Везачу АллахIа
Шена гергахь дуьззина цхьа дика дIаяздо и. Нагахь
(стага, цхьа дика дан сацам а бина) и дахь, - АллахIа
Шена гергахь (цунна тIе) итт диканера ворхI бIене
а, кхин а сов диканаш дIаяздо. Нагахь (стеган) цхьа
вониг дан сацам хилахь, амма цо и ца дахь, - ВезаСийлахьчу АллахIа Шена гергахь (цунна тIе) дуьззина цхьа дика гIуллакх (дар) дIаяздо. Нагахь (стага)
цхьа вониг дан сацам а бина и дахь, - АллахIа цхьа
вон дIаяздо цунна.» [(Бухари: 6490, Муслим: 131)].
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38-гIа хьадис. Сийлахь-Везачу АллахIана
герга кхачош долу некъаш а,
Цунна везар лехар а
бу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна)
аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ВезаСийлахьчу АллахIа аьлла: «Сайн гергарачуьнца
(велийца) мостагIалла лелош волучунна - Аса
тIом дIакхайкхабо! Сан лайно Суна герга хила
гIерташ дечух Суна уггаре дукха дезаш дерг - Аса
цунна парз дина тIедиллинарг ду. Сан лай хаддаза Суна герга хила гIертар ву, хьакъ долучул сов
(навафилаш) а деш, - Суна ша везаваллалц. Суна
иза везавелча - цуьнан хазар а хилла дIахIуттур
ву Со, цуьнан гIоьнца цунна хезар долуш, цуьнан гар а хилла - цуьнца цунна гур долуш, цуьнан куьг а хилла - цо цуьнца (хIума) схьалоцуш
долу, цуьнан ког а хилла - цуьнан гIоьнца и лелан
волу. Нагахь цо (муьлхха а хIума) Соьга дехахь
– Аса, билггал, лур ду цунна (и). Цо Соьга ша
ларвар дехахь – Аса, билггал, ларванза а вуьтур
вац иза»» [(Бухари: 6502)].

А
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39-гIа хьадис. Ислам динехь хало дIаайъяр
бн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цаьршинна)
аьлла, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа сан дуьхьа сан умматан гечдина: (цара) гIалат динчунна а, бицбеллачунна а,
цаьрга ца бевлла (нуьцкъашха) дайтиначунна а.»
[(Бухари: 6502)].

И

40-гIа хьадис. Эхартахь декъала хиларе
кхачаран дуьхьа хIокху дуьненах пайдаэцар
умаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна) аьлла: «(Цкъа) АллахIан элчано
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна),
сан белшаш а лаьцна, элира: «ХIокху дуьненахь хьо
кхечу махкара хийра (стаг) я некъахо волуш санна
хилалахь.»
(ХIара хьадис дийциначо аьлла), Iумаран кIанта
IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна) кесткестта олура аьлла: «Нагахь хьо сарралц вахахь Iуьйренга валаре ма хьежалахь, нагахь хьо Iуьйренга
валлалц вахахь - суьйренга валаре ма хьежалахь.
Хьайн жималлера схьаэца ахьа - хьо цомгуш хилча хьайна оьшун дерг, ткъа хьайн дахарера - хьайн
Iожаллина (оьшун дерг)» [(Бухари: 6416)].

I
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41-гIа хьадис. Сийлахь-Везачу АллахIан
ШарIана тIаьхьа вазар - иманан гIортор ю
бу Мухьаммад IабдуллахI бин Iамр бин алIаса (АллахI реза хуьлда цаьршинна) аьлла,
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух цхьа а иман
диллина хир вац - цуьнан (дегIан, деган) лаам
аса деаначунна тIаьхьабозуш хиллалц.» [(Наср
ал-Макъдиси)].

А

42-гIа хьадис. Доллучуна ницкъ кхочуш,
Сийлахь-Воккхачу АллахIан гечдаран доккхалла
наса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина,
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а,
маршо а хуьлда цунна) олуш хезна шена аьлла:
«Веза-Сийлахьчу АллахIа аьлла: «ХIай, Адаман кIант! Боккъалаъ, Аса гечдийр ду хьуна,
ахьа хьерчийначу къинойн (дукхаллин) тидамаза - хьо Соьга кхойкхуш мел ву, Соьга сатуьйсуш мел ву. ХIай, Адаман кIант! Хьан къинош
кхачахь (шайн дукхаллина) стигалан мархашка
- тIаккха а, ахьа Соьга гечдар дехахь, Аса гечдийр ма ду хьуна. ХIай, Адаман кIант! Нагахь
хьо Суна дуьхьал вагIахь, ша дерриге латта дуьз

А
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ина къинош а дохьуш, амма хьо Суна дуьхьал
кхетахь, Соьца накъост нисйина цхьа а хIума а
йоцуш, - Аса, хьуна билггал гечдар лур ма ду,
и дерриге къинош дIахьулдеш долу» [(Тирмизи:
6416. Тирмизис аьлла: «ХIара «хьасан» даржехь
хьадис ду»)].

37
Шовзткъа хьадис

Имам Нававий

1-ра хьадис ......................................................... 6
2-гIа хьадис ......................................................... 7
3-гIа хьадис ......................................................... 9
4-гIа хьадис ......................................................... 9
5-гIа хьадис ....................................................... 11
6-гIа хьадис ....................................................... 11
7-гIа хьадис ....................................................... 12
8-гIа хьадис ....................................................... 12
9-гIа хьадис ....................................................... 13
10-гIа хьадис ..................................................... 14
11-гIа хьадис ..................................................... 15
12-гIа хьадис ....................................................... 15
13-гIа хьадис ..................................................... 15
14-гIа хьадис ..................................................... 16
15-гIа хьадис ..................................................... 16
16-гIа хьадис ....................................................... 17
17-гIа хьадис ..................................................... 17
18-гIа хьадис ..................................................... 18
19-гIа хьадис ..................................................... 18
20-гIа хьадис ..................................................... 19
21-гIа хьадис ..................................................... 20
22-гIа хьадис ..................................................... 20
23-гIа хьадис ..................................................... 20
24-гIа хьадис ..................................................... 21
25-гIа хьадис ..................................................... 23
38
Шовзткъа хьадис

Имам Нававий

26-гIа хьадис ..................................................... 24
27-гIа хьадис ..................................................... 25
28-гIа хьадис ..................................................... 26
29-гIа хьадис ..................................................... 27
30-гIа хьадис ..................................................... 28
31-гIа хьадис ..................................................... 29
32-гIа хьадис ..................................................... 30
33-гIа хьадис ..................................................... 30
34-гIа хьадис ..................................................... 30
35-гIа хьадис ..................................................... 31
36-гIа хьадис ..................................................... 32
37-гIа хьадис ..................................................... 33
38-гIа хьадис ..................................................... 34
39-гIа хьадис ..................................................... 35
40-гIа хьадис ..................................................... 35
4I-гIа хьадис ...................................................... 36
42-гIа хьадис ..................................................... 36

39
Шовзткъа хьадис

